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 Kytarový virtuóz Lubomír Brabec patří mezi naše nejúspěšnější hudebníky. Po konzer-
vatoři v Plzni a v Praze pokračoval v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music 
Centre díky stipendiu britské vlády. Spolupracuje s řadou pěvců a sólistů světových 
jmen. Za své působení natočil více než 30 CD a v archívech je více než 60 hodin jím nato-
čené hudby. Odborné kritiky jej řadí k nejbrilantnějším kytaristům světa. Jedná se také o 
zaníceného vodáka, jachtaře, potápěče, lyžaře a cestovatele. Věnuje se též canyoningu, 
skialpinismu a jezdí na koni. Je to umělec, který je známý široko daleko a svojí přítomností 
potěší také blanenské diváky, neboť přijal pozvání na jeden z cyklu kytarových koncertů 
Miloš Pernica a hosté. Při této příležitosti jsem jej požádal o krátký rozhovor.

Do Blanska míří Lubomír Brabec
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ..NC – 29.000 Kč/ m2
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 149.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4.658 m2, dobrá investice ...NC – 690 Kč/m2

- STP na rodinné domy Blansko – Těchov, až 3.000 m2, IS k dispopzici...NC – DOHODOU
- Zemědělské pozemky Křtiny – Na Dlouhých, 19.989 m2, orná půda...NC – 39 Kč / m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná …NC – 900 Kč/měs.
- Nájem komerčních prostor Blansko – centrum, 144 m2, pro služby…NC – DOHODOU

Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská
9.p., 33 m2, balkon, výtah, dům po re-
vitalizaci, nízký nájem, krásný výhled

NC – 750.000 Kč

Zavedená restaurace s penzionem
Blansko, 700 m2, kompletně vybaveno 
a v provozu, vhodné také pro bydlení

NC – 5 900.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM
MOŽNOST  PŘÍMÉHO  ODKUPU  NEBO  VYPLACENÍ  DLUHU

 Máte na svém kontě několik desítek 
nahraných CD. Kdybyste měl říci svého 
nejoblíbenějšího autora, který by to byl? 
Jako interpret Supraphonu jste prodal 
skoro půl miliónu nosičů; co tomu číslu 
říkáte?
 Jsem na to patřičně hrdý a pyšný! Málo 
komu se to ve vážné hudbě povede. Pro 
Supraphon jsem natočil 1560 minut hudby. 

Když si uvědomíte, že jsem natáčel také pro 
jiné společnosti, tak celkový počet prodaných 
CD je určitě hodně, hodně přes půl milionu. 
Mezi skladateli ani cédéčky nemám svého 
favorita. Myslím však, že některé desky se 
mě doopravdy povedly. Například Vivaldiho 
Koncerty pro sólovou kytaru. Stejně tak Ba-
rokní kytarové koncerty, nebo CD s Vivaldiho 
multikoncerty / Brabec - Stivín – Hudeček 

- Demétherová 
– Bárta a další 
s Pražským ko-
morním orches-
trem a dirigentem 
Gaetano Delogu. 
Ke všem těmto 
deskám jsem dě-
lal já sám úpra-
vy a realizace 
orchestrálního 
doprovodu i só-
lových partů. Nic 
jsem však neu-
pravoval ve velmi 
zdařilé nahrávce 
slavného Con-
cierta de Aranju-

ez, na jejímž základě jsem byl pozván rodinou 
skladatele, abych jej provedl ve Španělsku 
při výročí 100 let narození autora Joaquína 
Rodriga. 
 Spolupracoval jste s mnoha slavnými 
osobnostmi populární i vážné hudby. 
Která z nich vám nejvíce přirostla k srdci? 
Prolínání vážné a populární hudby se asi 
nebráníte…
 Vždy se těším na koncerty s paní Gabrielou 
Beňačkovou, s Pavlem Šporclem i s Jarosla-

Z blogu Michala Babáka
Na jedné straně béčková detektivka, na druhé „hustej“ thriller
 Možná se mnou nebude většina čtenářů souhlasit. Velmi prav-
děpodobně půjdu tak trochu proti proudu i mezi svými nejbližšími 
kolegy. Ale nemohu si pomoci. Mám pochybnosti a nechci si je 
nechat pro sebe. Je naprosto v pořádku, když policie tvrdě zasa-
huje i v takzvaných nejvyšších patrech. Ale jdeme skutečně po 
tom nejpodstatnějším? A nejde náhodou ve jménu spravedlnosti 
o bezprecedentní nespravedlnost?

Pokračování na str. 3...

RD 6+2 + zahrada, c.p 957 m2 
Cena: 1 149 000,- Kč

Byt 2+1, c.p. 55 m2 
Cena: 1 149 000,- Kč

Pronájem 1+kk c.p. cca 40 m2 
Cena: 5 700,- Kč měs. + inkaso

DB, 2+kk, 55 m2 anuita splacena. 
Cena: 1 390 000,- Kč

RD 3+1 c.p. 225 m2

Cena: 975 000,- Kč

Blansko  9. Května – ProdejBlansko  9. Května – Prodej Sulíkov - rodinný dům - prodejSulíkov - rodinný dům - prodej

Blansko Okružní – prodejBlansko Okružní – prodejLetovice  RD - prodejLetovice  RD - prodej

BK  Čelakovského - pronájemBK  Čelakovského - pronájem

Pobočka Blansko:   Čelakovského 6, Blansko 678 01
Pobočka Brno: obchodní galerie IBC, Příkop 4, Brno 602 00
*************** Jsme tu pro Vás! **************

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 

NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE!
Právní servis, fi nancování, daňové 
poradenství, kompletní správa 
nemovitostí, energetický audit, 
řešení exekucí, výkup nemovitostí.

Zelená linka: Zelená linka: 

  800 127 127  800 127 127

vem Svěceným. V populáru teď 
hodně koncertujeme s Danem 
Hůlkou. Je skvělý! Na začátku 
osmdesátých let jsme natočili 
pro Supraphon s Karlem Vág-
nerem desku Transformace. 
Byly to zbigbítované úpravy 
klasické muziky. Nejen Bacha, 
či Mozarta, ale také Prokofi eva, 
Janáčka, Musorského... 

Pokračování na str. 3...

  
  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz
cena 660.000,- Kčcena 1.750.000,- Kč

cena 1.270.000,- Kč

DB 2+1 (57 m2) s lodžií a šatnou, byt je po 

rekonstrukci. Možnost převodu do OV

Stavební pozemek o výměře 707 m2, slunný, 

napojený na všechny IS. Výhodná cena.

Byt v os. vlastnictví  1+1 (28 m2), 2. patro, 

plastová okna.

Pěkný, celkově zrekonstruovaný byt v OV 

3+1 ( 75 m2 ) s lodžií a šatnou.

Pěkný byt v OV 2+1 (58 m2) s balkonem. 

Střed města. Po celkové rekonstrukci.

cena 1.370.000,- Kč

cena 565.000,- Kč

mob.: 777 857 738

mob.: 777 857 740

mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

mob.: 777 857 740

SPEŠOV

BLANSKOBLANSKOBLANSKO

BLANSKO

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - Dětské pokoje, PC stoly - Dětské pokoje, PC stoly
 - Postele včetně roštů a matrací - Postele včetně roštů a matrací
 - Montáž do 3 týdnů! - Montáž do 3 týdnů!

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy

Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Víte?
nevíte?

Psí útulek děkuje...

Přerušení elektrické 

energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 31.07.2013 od 07:30 do 17:30 
Blansko – Hořice 
- zástavba ve spodní části obce pod trafostanicí od 
domů č. 32 a 33 po chaty u lesa.
Dne 19.07., 24.07. a 26.07. 2013 od 07:00 do 17:00
Blansko - Dolní Lhota
- zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu 
od domu č. 106 + 98 po konec obce směr Spešov (u 
domu č. 173) včetně doprava odbočujících ulic, ulice 
od d.č.135 + 99 po d.č. 108 a Zákl. školu č.p. 177, 
ulice od d.č. 112 + 148 po d.č. 190, ulice od d.č. 142 
+ 148 po d.č. 111, ulice od d.č.172 + 160 po d.č. 180 
+ 175, ulice od d.č. 113, 139 směr hřiště.

E.ON

22. BASE & SOFT CAMP

 Ve druhé polovině prázdnin, od 19. do 23. srpna 
2013, pořádá baseballový a oddíl OLYMPIA BLAN-
SKO svůj tradiční, již 22. BASE & SOFT CAMP. 
Všechny děti z Blanska a okolí ve věku od 5 do 16 
let se mohou naučit a zdokonalit se ve všech base-
ballových a softballových dovednostech pod vedením 
našich zkušených trenérů. Každý den od 9 do 15 
hodin stráví děti svůj volný čas pohybem, zábavou 
a legrací v té nejlepší blanenské partě. Pro všechny 
děti je připraven oběd a pití a pro všechny případy 
také zdravotník.
 Ať jsi vysoký nebo malý, štíhlý nebo silný, holka 
nebo kluk - přijď na náš kemp a ODPAL TO S NÁMI. 
Na baseballovém hřišti na Mlýnské 22 v Blansku 
přivítáme každého zájemce o sport a ty se dostaneš 
do blízkosti mnoha reprezentantů České republiky, 
kteří získali mnohé úspěchy na mistrovstvích Evropy 
ve všech věkových kategoriích. 

-ob-

Kontroly rekreačních 

středisek
 Jako každoročně v letních měsících budou prová-
dět pracovníci kontrolního oddělení Odboru Obecní 
živnostenský úřad neohlášené kontroly, zaměřené 
na kontrolu podnikatelů, podnikajících v rekreačních 
oblastech - Jedovnice, Sloup, Moravský kras, Blansko. 
Kontroly jsou plánovány rovněž společně s pracov-
níkem ČOI Brno a budou zaměřeny především na 
dodržování zákona č. 451/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů a na dodržo-
vání zákona č. 634/1991 Sb. o ochraně spotřebitele ve 
znění pozdějších předpisů a to u stánkových prodejců, 
hostinských provozoven a občerstvovacích zařízení.
 Při živnostenských kontrolách, realizovaných v 
provozovnách, ve kterých je prodáván alkohol bude 
standartně prováděna kontrola značení prodávaného 
alkoholu (tj. povinnost značení lihu ve spotřebitelském 
balení kontrolní páskou) a povinnost označení míst 
prodeje alkoholických nápojů umístěním textu o 
zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mlad-
ším 18ti let. V souvislosti s problémy, týkajícími se 
šíření alkoholických nápojů obsahujících nepovolené 
množství metylalkoholu se kontroly zaměří rovněž na 
zdroje, resp. způsob nabytí prodávaného zboží včetně 
kontroly náležitostí, kterými musí být nabývací doklady 
k alkoholu opatřeny. 

-měú-

Rozšíření možnosti 

cestování s OP
 Dnem 21. června vešla v platnost novela zákona 
o cestovních dokladech č. 159/2013 Sb., na kterou 
navázalo sdělení č. 166/2013 Sb. Ministerstva zahra-
ničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze 
překročit vnější hranici s občanským průkazem.
Jsou to tyto státy: Albánská republika, Bosna a 
Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, 
Makedonská republika, Srbsko.

-měú-

Když tábor straší 

už podle názvu
 Příměstské tábory. Oblíbená a zároveň ekono-
micky výhodná varianta celodenního prázdninového 
zaměstnání pro děti, které se rodiče neodváží ode-
slat na pobytový tábor.
 Jak ale takový správný tábor vybrat?
 Většina blanenských rodičů využívá výhod malého 
města a dítě pošle na ten tábor, jehož organizátory 
dobře zná a nebojí se jim svou ratolest svěřit, ani 
když je v plánu koupání na přeplněném koupališti 
či orientační běh lesem. Co si ale má počít člověk 
místních poměrů neznalý, dejme tomu přistěhova-
lec?
 Nezbude mu, než se orientovat podle názvu a 
toho, jak se tábor navenek prezentuje.
 Tak třeba DDM nabízí „Toulky po okolí“. Nechci, 
aby se mé dítě toulalo, proto pročítám nabídku dál. 
„Letní desetiboj“. Sport? Na to mé děti neužije. 
„Prázdniny s Jožkou“? Kdo je Jožka? Neznalost 
místních poměrů zjevně neomlouvá. „Tábor na plný 
pecky“. Přímo to vidím: techno řve z výkonných 
repráků a dítě visí z lustru. „Rychle a zběsile“. Ne, 
díky, přesně to nechci. Rychle žijem celý běžný rok, 
kdy se spěchá od rána do večera. Nabídka DDM 
však přitvrzuje: „Adrenalin na Baldovci“. Adrenalin? 
Proč? A co je Baldovec? „Poklad Inků“? Vybaví se 
mi brutálně krvavé Gibsonovo Apocalypto. V něm 
šlo sice o Maye, ale Indián jako Indián. „Pobíhání 
z kopce do kopce“. Aha, chápu, jde o pokračování 
„zběsilého“ turnusu. „Cesta z města a jiné radován-
ky“ je naopak podle všeho pokračování „toulek“. V 
duchu se mi promítnou záběry z příslušného fi lmu, 
vidím zastřeleného psa, zmáčený notebook zavěše-
ný nad kachlovými kamny a váhám. Svou techniku 
a své domácí mazlíčky mám přece jen příliš ráda.
 „Pět neděl v balonu“? Ano, verneovky miluji a 
vyrůstala jsem na nich. Pět neděl v balónu zní 
rozhodně lépe než „Rychle a zběsile“. Pokud jde o 
DDM, zdá se, že svého favorita mám. Co se nabízí 
jinde?
 Skauti přišli s „Piráty z Karibiku“ (proč ne, trocha 
fantazie, dready s korálky a šátky na hlavě jsou na 
léto to pravé) a tématem „Asterix, Obelix a olym-
pijské hry“. Okouzlená vzpomínkou na Ábíčka a 
kreslené fi lmy, mám i tady vybráno.
 A mateřská centra?
 Ratolest nabízí klasický „Western“, Paleček „Pu-
tování s dinosaury“ (který rodič - intelektuál by se 
nechytil na BBC?), Ratolest kontruje zjevně oblíbe-
nými „Piráty z Karibiku“ a Paleček nasazuje „Malé 
záchranáře“. Tady je souboj přinejmenším vyrovnaný 
a výběr by nakonec záležel jak na preferencích 
rodičů, tak i věku a zájmech dítěte. Sama za sebe 
bych asi zvolila „Putování“.
 Příměstský tábor s pyromanicky znějícím názvem 
„Odpal to s námi“ blanenské Olympie by (pro jistotu) 
zůstal mezi  zavrženými, přestože objektivně uzná-
vám, že baseball je zábava.
 A který tábor to tedy v naší rodině nakonec vyhrál? 
Nijak překvapivě jsme dali přednost tomu, který 
navazuje na celoroční aktivitu dítěte bez ohledu na 
název. Dcerka si tak užije týden na táboře netvořivě 
nazvaném „Tábor pro tvořivé děti“, který si sama 
vybrala.
 A co vy? Jak jste vybírali příměstský tábor? (Nej-
lepší příspěvky otiskneme).

-kkuc-

Sponzor rubriky:

Na kávě s Vaškem Kolářem

 Ahoj, tak jsem si konečně udělal čas a pustil jsem se 
do rozhovoru. Kafé moc nepiju, jen sem tam s hodně 
mlékem, ale místo toho si dám Life is Drive energy drink, 
co mě sponzoruje.

 Pamatuješ si, kdy ses poprvé posadil na kolo a 
na biketrialové kolo?
 Jasně, že nepamatuju, heh. Vím akorát, že jsem byl 
dost akční dítě a pořád jsem někde lítal. Potom v roce 
1996 se jelo v Blansku mistrovství světa, kde jsme se s 
taťkem byli tehdy mrknout a biketrial se mi zalíbil natolik, 
že ho jezdím dodnes.
 Jak ti v paměti utkvělo první mistrovství světa v 
biketrialu v Blansku v roce 1996? Jak tě ovlivnilo?
 Já si to vůbec, ale vůbec nepamatuju. Bylo mi tehdy 
okolo šesti let.
 Co obnáší být závodníkem Biketrialu – kolotoč 
závodů, tréninky?
 Je to opravdu běh na dlouho trať. Hodně kluků 
tenhle sport omrzí, jelikož to není tak, že na to kolo 
člověk sedne a do roku vše umí. Je to opravdu hodně 

odedřených hodin tréninku. Záleží také na jezdci, jak to 
bere vážně, jaký má talent a kolik vydrží na kole hodin 
denně. Já to začal brát vážněji než kdykoli dřív a trénuji 
teď opravdu docela dost. Je taky rozdíl být na kole a 
opravdu trénovat, nebo být na kole, vozit se a bavit se 
s kámošema.
 V mém životě je důležité se dobře prezentovat, ale 
zároveň být skromný a být vzorem pro mladší. Také se 
umět chovat v médiích, být co nejvíce vidět a předsta-
vovat sport lidem, co ho neznaj, a v závodech mít vše 
v hlavě srovnané psychicky.
 Biketrial je přece jen okrajový sport, v čem je pro 
tebe kouzlo biketrialu, proč děláš zrovna to?
 Baví mě více sportů na kolech. Kolo je v podstatě 
můj život a proto mám dokonce vytetované různé věci 
spojené s kolem. Biketrial dělám od malička a je to 
super sport. V závodech jde opravdu o spoustu věcí a 
proto vyhrává člověk, co umí – dá se říct –  vše.
 Nelákaly tě někdy šlapačky?
 Zkoušel jsem se zlehka vozit na motorce a myslím, 
že biketrial je skvělý základ pro tento sport. Moto trial je 
ale šíleně drahý sport, jelikož to vše moc dobře vím od 
kamaráda, který je v podstatě česká špička. Jmenuje 
se Martin Matějíček a docela často jsme spolu v zimě 
trénovali. Další kluk, se kterým často jezdím, je Adam 

Václav Kolář
*1991, biker tělem i duší s příležitostnými 
sklony ke street artu.

Gerža, což je česká špička v trialu na jednokolce. Jsme 
parta tří kluků, co jezdí TRIAL, ale každý na svém stroji. 
V zimě jsme točili společné video ALL WE TOGETHER, 
které mělo skvělý úspěch, a letos na podzim my tři dobří 
kamarádi budeme točit druhý díl, na který plánujem i 
premiéru. Kdo by chtěl vidět video All we together, tak 
ať si najde naší fanpage na facebooku, nebo napíše 
tenhle odkaz na internetu: http://vimeo.com/56572254
 Jak odpočívá Václav Kolář po závodě?
 Většinou jsem po závodech hodně unavený. Když se 
mi ale zadaří podle představ, tak to jdu oslavit. Bohužel 
bych si představoval po skvělém úspěchu skvělou párty, 
ale většinou to dopadá tak, že poslouchám klasické 
hospodské kecy.
 Rivalita sportovců – jací jsou biketrialoví jezdci? 
Spíš kamarádi nebo soupeři?
 Já jsem takový jezdec, který se zdraví úplně s 
každým a vycházím dobře také s každým. Myslím, že 
biketrial jezdci, jsou super kamarádští. Hrozně mě baví 
se po dlouhé době s někým vidět a porovnat v závodě 
síly. Určitě je to občas dost vyhrocené v závodech, ale 
jak jsem říkal: já jsem kamarád s každým, co jezdí trial, 
a myslím, že v ČR i ve světě jsem v téhle komunitě 
celkem oblíbený.
 Co poradit mladým, kteří chtějí s biketrialem 
začít?
 V ČR jsou kluby, které jezdcům zapůjčují kola. Buď 

si vyhledat nejbližší klub, nebo zainvestovat 
a kolo koupit. Dá se sehnat kolo od 6 tisíc do 
70 tisíc korun.
 Mladým bych poradil, aby se nezalekli, že 
biketrial nejde tak lehce, jak na oko vypadá. 
Když ale u toho sportu vydrží a budou se 
tomu věnovat na 100%, tak z nich jednou 
můžou být super jezdci!
 Jak moc je důležitá divácká kulisa a pod-
pora při závodě?
 Čím více diváků, tím se člověk více hecne a 
jede se lépe. Každého jezdce potěší bohatý 
potlesk, když se mu něco podaří.
 Tvá sportovní meta?
 Moje sportovní meta je vyhrát kategorii Elite, 
nebo se minimálně přiblížit zahraničním nej-
lepším jezdcům a být s nimi dobrý kamarád. 
Až přestanu naplno závodit, tak bych se 

začal o dost více věnovat různým exhibicím (show) a 
pořádat různé závody a akce.
 Máš kromě sportu nějaké jiné zájmy, koníčky?
 V podstatě moc ne. Když nejezdím na trialovém kole, 
tak si vezmu freestyle BMX kolo. V zimě jezdím na 
snowboardu, rád si zahraju basket, ping-pong, squash 
a také se rád zasměju s kámošema. Občas si zajedu na 
nějaký koncert nebo fesťák a poslechnu svou oblíbenou 
muziku. Také mě baví fotit a točit videa.
 Kdybys chtěl něco vzkázat Blanenčákům, co by 
to bylo?
 Teď mě nic moc nenapadá, ale určitě ať přijde co 
nejvíce lidí fandit na MS v Blansku 28. 7. 2013 v 10:00 
na přehradu.
 Jinak - bavte se životem a dělejte, co vás baví, a 
buďte všichni přátelští. Peace :-)!

Klára Kučerová

Foto: Foto: 
David PodrabskýDavid Podrabský

 Sbírka vyhlášená prostřednictvím Monitoru na 
podporu psího útulku v Blansku se mezi čtenáři 

setkala s nečekaným ohlasem. 
„Sám jsem to ani nečekal, musel 
jsem se s autem otočit dvakrát,“ 
říká organizátor sbírky a fotograf 
Monitoru Radek Opatřil.
 „Dárci donesli granule v odha-
dované hodnotě 1500 Kč, nějaké 
konzervy, misky a spoustu dek, 
takže už máme vystaráno na zimu,“ 
radovala se vedoucí útulku Jarmila 
Jurová.
 Poděkování patří všem štědrým 
dárcům a samozřejmě také majiteli 
obchodu s mobily a PC technikou, 
který poskytl sbírce zázemí.
 Na fotce je jeden z obdaro-
vaných, Alan Delon, který je po-
dle vedoucí útulku Jarmily Jurové 
opravdu velký fešák.

-kkuc-

Foto:  Radek OpatřilFoto:  Radek Opatřil

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.
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Litinové sochy se dočkají 

vylepšení a oprav

Do Blanska míří Lubomír Brabec

Květináč s bramborou

Coursing

Pokračování ze str. 1...
 Já nechci nic bagatelizovat! Ale řekněme si to na 
rovinu. Zneužití určité části vojenského zpravodajství 
kvůli partnerskému trojúhelníku a „podplácení“ poslanců 
trafi kami. Opravdu kolem zatýkání musel být takový tyátr 
a opravdu musíme držet několik lidí v base? O co jsou 
tyto případy nebezpečnější než třeba nákup Pandurů, 
letounů CASA a nedávno vyhozených peněz za S-karty? 
Co tady předvedli státní zástupci a detektivové? 
 Razie v úřadu vlády, zakuklenci v akci, fantastické 
zprávy o zadržených stovkách milionů, hromadě zlata 
a strašlivé politické korupci.  A samozřejmě, odposlechy 
jakoby uniklé šikovností investigativních novinářů během 
48 hodin, což je už takový náš standard. Jsem zvědavý, 
kdy jistá „žurnalistka“ (dokonce i v novinářské obci se 
těší kvůli své příslovečné nezkorumpovanosti mnoha 
nelichotivým přezdívkám) vydá knihu s podobným 
názvem, jako byl Spis Rath. Ten vyšel tuším ani ne do 
měsíce od jeho zadržení, ale to se mohu mýlit.  
 Jen pro pořádek. Nemám rád, a nikdy jsem rád neměl, 
omleté reakce politiků, že jde o objednávku konkurence 
a všechno je zmanipulované. Jenomže už mám něco 
za sebou. Proto jsem v podobných případech asi trochu 
citlivější. Pravděpodobně je to dáno i tím, že mám tři 
děti, kterých se to netýká jen zdánlivě. Vnímavý čtenář 
pochopí. 
 Média nám v posledních dnech servírují neuvěřitelný 
koktejl zpráv. Jenže šejkr tentokrát opravdu řádně pro-
třepali státní zástupci a částečně policisté. Až zpětně si 
člověk mohl uvědomit, že hollywoodský zátah obsahuje 
tři samostatné případy, které se v první vlně novinářské 
palby (ne)šikovně propletly. Takže kmotři, stovky milio-
nů, zlaté cihly, vojenské zpravodajství, premiér, bývalí 
poslanci, prostě pěkně silný drink i pro lidi, kteří dokáží 
brát výstupy z médií s rozumnou rezervou. 
 Jednu věc chci říct naprosto jasně. Dětinsky hloupý 
nápad paní Nagyové se špehováním si zaslouží trest. A 
Petr Nečas se zachoval tak, jak by se musel zachovat 
každý, kdo si chce říkat chlap. Ale člověk nemusí být 
právník, aby věděl, že každý trest musí být přiměřený. 
Tady to ale vypadá, jako by trestající rodič seřezal kluka 
gumovou hadicí a dal mu roční domácí vězení za to, že 
při tělocviku šmírovali holky ve sprchách.   
 Případ údajné politické korupce Tluchoř, Šnajdr, 
Fuksa vnímám úplně stejně. Ne, že bych podobné 
politické obchody s nadšením schvaloval. Naopak, ale 
k tomu se možná vrátím v některém z příštích textů. 
Nemohu se ale srovnat se způsobem celé akce. Zatý-
kání nad ránem, převoz na druhou stranu republiky a 
vazba kvůli ovlivňování svědků? V této republice snad 
neexistuje průměrně informovaný člověk, který by o po-
litickém obchodu nevěděl. Vše bylo několikrát popsáno 
ve sdělovacích prostředcích.  Nikdo se ničím netajil a 
netají. Navíc už nám „vybraní“ novináři přinesli přepisy 
odposlechů pomalu i o tom, jak jednotlivci chodili na 
„velkou“. Tak proč ty lidi držíme ve vazbě?   

Z blogu Michala Babáka
 Něco tady zatraceně „smrdí“ a politický kšeft, který 
jsem od začátku odsuzoval, to tentokrát není. Jasně, po-
litici si tady v takzvané demokracii vystavěli svá pravidla 
a státní zastupitelství a policie byli často odsouzeni do 
role trapných blbečků, co se mohli jen dloubat v nose, a 
to v lepším případě. Ale tohle je také extrém. Zná někdo 
zákonný důvod, proč se celá věc šetří v Olomouci? 
Viděl někdo důvody, kvůli kterým soudce na obviněné 
uvalil vazbu? Tuší někdo, proč neprobíhají výslechy 
svědků, který by teoreticky mohli obvinění na svobodě 
ovlivňovat? Nedržíme tady náhodou protizákonně lidi 
ve vazbě jen proto, že se to někomu hodí? 
 Nevím, co všechno státní zástupci a detektivové shro-
máždili. O jak neprůstřelné důkazy se v případu opírají. 
Vím však bezpečně, že pokud bychom to skutečně měli 
brát jako společensky mimořádně nebezpečný trestný 
čin, muselo by být ve vazbě už teď mnohem více lidí. 
Paní Nagyová a spol. při nejlepší vůli nemohla někdejší 
rošádu režírovat a uskutečnit sama a ve vazbě by tedy 
teoreticky mělo být mnohem více lidí. Rád bych se mýlil, 
ale jako bych někde v dáli cítil vliv Miroslava Kalouska, 
který až do jmenování Jiřího Rusnoka premiérem, hýřil 
ve Sněmovně dobrou náladou. 
 Zlidovělá fi lmová hláška, „a komu tím prospějete, 
co!“, se v tomto případu hlásí o slovo, jako prvňačka s 
copánky v růžových šatečkách v první lavici.  
 Z „čistě“ politického pohledu vidím dva subjekty, 
které z toho mohou těžit. A nepatří mezi ně opoziční 
ČSSD. Nikoli ČSSD. Sobotka, Zaorálek a spol. budou 
omílat to co vždycky. A byť to je zcela v pořádku a sám 
bych neuměl napsat lepší noty, žádný bestseller z toho 
nevytřískají. Ovšem pro TOP 09 se po necelých čtyřech 
letech od volebního úspěchu otevírá dálnice s názvem: 
daleko široko nejsilnější pravicová strana. Já bych se 
skoro vsadil, že to Miroslav Kalousek minimálně tuší a 
pochybuji, že by do následujícího volebního období po-
čítal s jinou variantou než vládním spojenectví s ČSSD, 
aby takzvaně odřízl komunisty.
 A v ČSSD budou nakonec také rádi. Z čista jasna se 
probudil proces s Davidem Rathem a jako na potvoru 
v srpnu, kdy bude do předčasných voleb podle všeho 
zbývat pár týdnů. Jakoby nějaká neviditelná ruka mí-
chala panu Kalouskovi karty na přání…
 Tím druhým subjektem je prezident a jeho Zemanovci. 
Netvrdím, že je jeho postup úplně korektní, ale na to se 
jaksi v politice příliš nehraje a z mého pohledu je vláda 
Jiřího Rusnoka daleko přijatelnější než slepovaný koa-
liční model a prodlužování hegemonie páně Kalouska.
 A pak tady vidím ještě zastřený politický zájem sku-
piny, kterou neumím pojmenovat. Jde o skupinu lidí, 
která nese odpovědnost za zásah v takzvané kauze 
Nagyová. Opravdu si nemohu pomoci. Podle mě jsou 
tady drženi ve vazbě lidé jen kvůli určitým mocenským 
zájmům, které mohou být mnohem nebezpečnější, než 
se nám může na první pohled zdát.

Michal Babák

Pokračování ze str. 1...
Ta deska se setkala s naprostým 
zavržením mezi hudebními kritiky 
a s naprostým nadšením u všech 
posluchačů. Dodnes se mně sta-
ne, že po koncertě za mnou někdo 
přijde a děkuje mě, že jsem mu 
Transformacemi otevřel dveře k 
vážné hudbě. Natočili jsme pak 
ještě druhý díl a já mám radost, 
když si obě Transformace i po 
letech poslechnu, tak oba díly jsou 
stále moderní. Permanentně se z 
nich objevují na YouTube jednot-
livé skladby, které tam vkládají 
neznámí posluchači.
 Co budete hrát divákům v 
Blansku? Máte pro nás nějaké 
překvapení?
 Chtěl bych svůj recitál začít renesancí a dostat 
se až po současnost. A také s sebou přivezu mé 
nové CD, které je, až na jediný případ, pouze sólo-
vá kytara. Jmenuje se Romance a jsou na něm ty 
nejsladší kytarové melodie, které budou mít také ne-
méně sladký obal. CD najdou posluchači v dárkové 
čokoládové bonboniéře, připravené ve spolupráci s 
čokoládovnou Carla. Jak titul prozrazuje, nahrávce 
vévodí nejslavnější kytarová skladba známá po ce-
lém světě z fi lmu Forbidden games /Zakázané hry/. 
Na CD najdete též slavnou Cavatinu, z fi lmu Deer 
Hunter (Lovec Jelenů), a nechybí zde ani Adagio z 
Concierta de Aranjuez, které v nejrůznějších úpra-
vách bylo použito pro nejrůznější fi lmy. Známá je 
též Debussyho Dívka s vlasy jako len, která utkvěla 
především starším posluchačům jako znělka Večerní 
chvilky poesie.
 V roce 1997 jste prý koncertoval na Antarktidě. 
Jak k tomu došlo?
 Jako první na světě jsem uskutečnil vůbec nejjiž-
nější koncert klasické hudby v historii, konkrétně na 
ostrově Nelson na 6. zemském světadílu v Antarkti-

dě. Celý koncert byl zaznamenán japonskou televizí 
a vzbudil značnou pozornost světových médií. Byl 
jsem od té doby v Antarktidě ještě dvakrát. Naposledy 
na šestnáctimetrové plachetnici a navíc jsme se tam 
ještě potápěli. Udělali jsme deset ponorů a byli jsme 
první česká potápěčská expedice v Antarktidě. 
 Slyšel jsem, že jste mimo jiné velký sportovec. 
Jaké sporty preferujete? A co máte ještě v nehu-
debních aktivitách za lubem?
 Již jsem starý muž, ale rád jezdím volné sjezdy na 
lyžích a závodím na jachtě. Rád bych ještě na stará 
kolena přeplul na malé plachetnici pod mým vedením 
oceán. Stačil by mě ten Atlantský. Ne zcela sám, ale 
tak ve dvou, maximálně ve třech. Zatím však na to 
nemám mnoho času. Mám pocit, že hraji čím dál tím 
lépe a hlavně mě to čí dál tím víc baví. Takže dokud 
mě to ještě jde, snažím se co nejvíc koncertovat.
 Pokud chcete vidět a hlavně slyšet našeho 
předního kytarového virtuose živě, přijďte dne 
10. září do Dělnického domu.

Za rozhovor poděkoval
Martin Müller

 Od letošního roku je Blansko řádným členem Místní akční 
skupiny Moravský kras. Proto se také nyní může ucházet o 
fi nanční podporu MAS s vlastními projekty, a stejně tak mohou 
činit blanenští podnikatelské a další subjekty sídlící na území 
města, pokud přicházejí s vlastními dobrými nápady na rozvoj 
regionu. V rámci 9. výzvy Místní akční skupiny Moravský kras 
se projekty z Blanska výrazně prosadily. Výběrová komise a 
Programový výbor Místní akční skupiny Moravský kras o. s. 
totiž na svém červnovém jednání vybrali a schválili k podpoře 
celkem 30 projektů z celého území MAS (56 obcí) a mezi nimi byly i 
tři Blanenské.

 Finanční podporu MAS získal především blanen-
ský projekt dokončení souboru sedmi historických liti-
nových soch z 19. století. Díky dotaci ve výši cca 360 
tisíc korun, budou v příštím roce dokončena torza ně-
kterých soch umístěných na nádvoří zámku (Anděl, 
Danaovna, nebo bohyně Isis) a na Wanklově náměstí 
(sochy rytířů Siegfi eda a Ditricha). Sochy budou 
podle dochované původní dokumentace odborně 
ošetřeny a doplněny o nově vyrobené chybějící části 
a detaily. (Např. hlavy, ruce, křídla, zbraně apod.) 
Takto opravené sochy se po kompletaci vrátí na své 
původní místo a stanou se integrální součástí nové 
zámecké venkovní expozice, i veřejného prostoru 
Wanklova náměstí, aby obyvatelům a návštěvníkům 
města trvale připomínaly slavnou historii blanenské 
umělecké litiny. Hodnotitelé u tohoto projektu ocenili 
především jeho přímou vazbu na tradiční výrobní 
obor z regionu, který nemá obdoby minimálně na 
celé jižní a střední Moravě.
 Vedle opravy litinových soch uspělo s žádostí o 

dotaci z blanenských pro-
jektů také zrestaurování 
ikonostasu v dřevěném 
kostelíku z Podkarpatské 
Rusi, a jeden soukromý 
podnikatelský záměr, totiž 
rekonstrukce apartmánu 
a vybudování wellness 
služeb v jednom bla-
nenském penzi-
onu. Celkově 
získají jen 
tyto tři pro-
jekty v sou-
hrnu fi nanční 
podporu MAS 
ve výši přibližně 
740 tisíc korun.
Autor: měú 
Foto: M. Nejezchlebová

 Coursing je oproti jiným kynologickým spor-
tům poměrně mladý sport, ale rychle si získává 
oblibu. Coursing, čili terénní dostih psů je sport, 
při kterém pes běží za umělou návnadou. Zpra-

vidla je to igelitový střapec s kouskem kožešiny. 
Tažen je navijákem kolem kladek. Ty mění směr 
tažené návnady a simulují tak pohyb opravdové 
živé kořisti – zajíce. 
 Psi tento sport ohromně baví a z coursingu se stala 
další velmi populární sportovní disciplína nejen mezi 
chrtaři. V dnešní době se coursingu věnují majitelé 
nejrůznějších plemen psů včetně kříženců. Ti nejsou 
omezeni věkem ani velikostí. Rychlost pohybu ná-
vnady je totiž regulovatelná a tak se dá podle potřeby 
zrychlit, nebo zpomalit. V Blansku se coursing objevil 
poprvé v roce 2004. Od té doby pořádá Klub Agility 
– Blansko na různých místech pravidelné tréninky 
pro začátečníky i pokročilé a občas i soutěže pro 
veřejnost. 
 Na sobotu 27.7. jsme připravili Neofi cielní závod v 
coursingu. Akce se bude konat v areálu Kynologické-
ho cvičiště na Sportovním ostrově v Blansku. Přihlásit 
se může každý, kdo si již coursing vyzkoušel, pejska 
to baví a rád běhá za ,,střapečkem“. Pro vítěze jsou 
připraveny hezké ceny a doprovodný program. Počet 
přihlášek je omezen, tak neváhejte. Podrobnosti o 
akci a přihlášky naleznete na stránkách: www.agility-
-blansko.net. Těšíme se na vás.

Hana Rajtšlégrová, vedoucí a trenér A - B

Květináč s bramborou přinesl studentce blanenského gymnázia vítězství v celostátním kole SOČ.

 Violo, většina mladých lidí dnes směřuje svoje 
volnočasové aktivity jiným směrem než k práci na 
zahradě a v truhlících na balkoně jsou k vidění častěji 
muškáty než květináče s bramborami. Jaká je cesta 
takového květináče z balkonu až na vítězný stupeň 
celostátního kola Středoškolské odborné činnosti?
 Rozhodla jsem se vypěstovat na naší zahradě na 
Vysočině deset různých odrůd brambor a následně je 
vyhodnotit například z hlediska výnosů, ale i chuti a 
kvality. Oslovila jsem paní učitelku Bayerovou, která mi 
ochotně pomohla sehnat odborného konzultanta přes or-
ganizaci JCMM – Ing. Petra Elznera, Ph.D. z Mendelovy 
Univerzity v Brně, protože to je pro vznik kvalitní práce 
velmi důležité.
 Takový výzkum musí být časově náročný.
 Od loňského jara jsem se věnovala bramborám. 
Sadbové hlízy, které mi pan Elzner daroval, jsem nejprve 
předkličovala na balkoně, poté jsem je vysadila na naší 
zahradě, plela, zalévala a hlavně pozorně sledovala jejich 
vývoj. V průběhu srpna a září jsem brambory sklidila. 
Samozřejmě jsem všechno nestíhala sama. 
 S pracemi na zahradě mi pomáhala rodina, ale přesto 
to bylo velmi náročné, protože jsem navíc ještě musela 
pořizovat podrobnou fotodokumentaci a dělat si o všem 
poznámky. V září jsem dvakrát jela na univerzitu, kde 
jsem se na Ústavu technologie potravin AF aktivně účast-
nila pokusů, jejichž výsledky jsem použila pro vyhodno-
cení brambor. Poté jsem se pustila do psaní práce. Jejím 
výsledkem a přínosem je doporučení celkově nejlepší 
odrůdy pro klimatické podmínky typické bramborářské 
oblasti - Českomoravské vrchoviny. Shrnuje však také 
některé další důležité informace či zajímavosti o této 
rostlině. Moje práce nese název Výnos a stolní hodnota 
vybraných odrůd brambor, zařadila jsem ji do oboru č. 7: 
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.
 Mladí vědci potřebují pro prezentování svých prací 
vhodné zázemí. Bylo o soutěžící dobře postaráno?
 Letos se celostátní kolo SOČky (Středoškolské od-
borné činnosti) poprvé konalo na vysokoškolské půdě 
(konkrétně na ESF Masarykovy univerzity v Brně).
 V pátek odpoledne jsem přijela do Brna a ubytovala 
jsem se na kolejích. Večer následovalo slavnostní zahá-
jení v Rotundě na brněnském výstavišti. Hned zpočátku 
bylo jasné, že vše bude takzvaně ve velkém stylu. Z celé 
republiky se sešlo téměř 300 řešitelů z osmnácti různých 
oborů. Zahájení se zúčastnila i spousta významných 
osobností z univerzit .
 V sobotu ráno jsem byla hodně nervózní. Celé dopo-
ledne probíhaly prezentace. Předseda poroty nám hned 
na začátku řekl, že jsme začínající vědci, a tak musíme 
dodržovat určitá pravidla. Každý měl na prezentaci přes-
ně deset minut. Navíc v místnosti bylo asi 30 stupňů, což 
moc nepřispělo k všeobecné pohodě. Myslím, že se mi 

porotce podařilo i celkem pobavit, přinesla jsem si totiž 
„vítěznou odrůdu“ v květináči a hrdě jsem ji tam postavila 
na lavici. Možná i díky tomu ze mě spadla nervozita a 
se svým projevem jsem byla spokojená. Odpoledne 
následovalo prezentování našich prací pro veřejnost 
pomocí tzv. posterů – každý, kdo měl chuť, vytvořil na 
velký papír zkrácenou formu svojí prezentace, u které 
stál a představoval ji tak zájemcům. Byla jsem příjemně 
překvapená, kolik lidí zaujaly moje zdánlivě nudné bram-
bory.
 Večer byl pro nás za odměnu připraven odpočinkový 
program v lužáneckém parku, kde se grilovalo a k tomu 
hrála kapela, takže jsme měli i prostor najít si nové kama-
rády. V neděli ráno nás čekal velmi rozmanitý program. Já 
jsem se jela podívat do kampusu Přírodovědecké fakulty 
MUNI na velmi zajímavou přednášku o genetice rostlin. 
O půl druhé začínalo slavnostní vyhlášení výsledků. 
Byla jsem docela napjatá, jak dopadne hodnocení mé 
práce. Nakonec to dopadlo skvěle. Díky řadě sponzorů 
jsem vyhrála spoustu cen - například čtečku nebo pou-
kazy na knihy. Nejlépe na tom byl asi vítěz oboru č. 10 
(elektrotechnika), který vyhrál iPad.
 Jaké jsou tvoje dojmy ze soutěže?
 Z celé soutěže mám skvělý dojem. Hlavní je nová 
zkušenost, která se mi určitě bude hodit na vysoké škole. 
Potkala jsem spoustu zajímavých lidí a rozšířila si obzory. 
Mimoto jsem se tam také dobře bavila. Organizace - od 
ubytování přes jídlo až po doprovodný program byla také 
naprosto bezchybná. 
 Určitě bych soutěž doporučila všem středoškolákům, 
kteří se zajímají o vědu. Hlavní je se nenechat odradit, 
i když začátek je vždycky těžký. Důležité je taky to, že 
nejen naše gymnázium, ale i Jihomoravský kraj vytváří 
výborné podmínky pro vznik kvalitních SOČek. Zbytek 
je už jen na nás - studentech.
 Jak sis poradila s konkurencí? 
 V mém oboru soutěžilo celkem třináct studentů. Kon-
kurence byla tedy poměrně velká. Úroveň prezentací 
mi připadala podobná jako v krajském kole, kde nás 
ale soutěžilo jen sedm. Myslím, že v celostátním kole 
jde především o to, aby člověk vystupoval sebejistě, 
vyjadřoval se jasně a přesvědčil porotu o tom, že svojí 
práci nejen rozumí, ale že ho i baví.
 Využiješ, Violo, poznatků a zkušeností ze soutěže 
SOČ při dalším studiu?
 Od září začnu studovat zemědělství na MENDELU v 
Brně. Nejspíš to zní zvláštně, když se holka z města jako 
já rozhodne pro něco takového. Účast v SOČce mě ale 
v mém rozhodnutí jen utvrdila.

 Rozhovor s Violou Florianovou, studentkou Oktá-
vy B Gymnázia Blansko a vítězkou celostátního kola 
SOČ, vedla Mgr. Jana Žilková.
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LED = Světlo budoucnosti
 Šetření energie v současnosti již není pouhým módním trendem. Stává se z něj nevyhnutelnost, a 
tak Evropská unie přikročila k zákazu prodeje energeticky náročných zdrojů, mezi které patří i klasické 
žárovky. Od roku 2009 postupně zmizí z trhu a k 1. září 2016 nebude možné prodávat světelné zdroje 
energetické třídy C a horší. LED žárovky však již dnes díky vynikající účinnosti patří do energetické 
třídy A+ ... i proto jim patří budoucnost. Veškerý sortiment LED výrobků můžete dnes koupit prakticky 
všude, ale vznikají také specializované prodejny. Jedna z nich byla nedávno otevřena i u nás v Blansku 
na náměstí Svobody 8.

 Zkratka LED vznikla z anglického označení „Light 
Emitting diode“ (dioda vyzařující světlo). Je to vysoce 
efektivní výbojový světelný zdroj, který funguje na 
principu polovodičových destiček, které přetvářejí 
elektrický proud přímo na světlo. LED žárovky nabízí 
celou řadu výhod ve srovnání s běžně používanými 
světelnými zdroji (žárovky, zářivky a výbojky):

• Nízká spotřeba - ušetříte až 90% nákladů na 
osvětlení
• Dlouhá životnost - LED světelné zdroje vydrží až 
50x déle
• Nízká teplota - nedochází k extrémnímu zahřívání 
světelného zdroje
• Okamžitý start - LED světla nabízejí okamžitě po 
zapnutí plný výkon
• Vysoká odolnost - díky vhodné technologii ideální 
i k venkovnímu použití
• Kompaktnost - malé rozměry zdroje ideální pro 
libovolné aplikace
• Bezpečný provoz - LED minimalizuje riziko úrazu 
elektrickým proudem
• Ergonomie - stálé nekmitajíci světlo, neprodukuje 
UV záření
• Ekologie - neobsahuje škodlivé látky a je plně 
recyklovatelná
• Spolehlivost - na životnost nemá vliv časté zapí-
nání a vypínání

 LED žárovky mají účinnost přeměny elektrické 
energie až 50 %, zatímco standardní zářivky mají 
účinnost přeměny elektrické energie až 21 %. 
Klasické žárovky mají účinnost přeměny elektric-
ké energie jen 3 % a zbytek elektrické energie je 
vyzářen v neviditelné oblasti spektra a přeměněn 
v neužitečnou tepelnou energii. Životnost LED žá-
rovky je v porovnání s životností klasické žárovky 
pětadvacetinásobná a v porovnání standardní zářivky 
přibližně pětinásobná. Navíc životnost LED není 
vůbec ovlivněna počtem zapnutí, jako je tomu u ostat-
ních světelných zdrojů, jsou odolné vůči nárazům a 
nezahřívají se. LED technologie mají životnost 50 
000 až 100 000 provozních hodin, standardní zářivky 
8000 až 12 000 provozních hodin a obyčejné žárovky 
1000 až 2000 hodin a při přepětí o 5 % se zkracuje 
o 40 %.
 U výkonových LED žárovek je vliv teploty okolí na 
změnu světelného toku prakticky zanedbatelný a za 
nižší teploty okolí, dokonce světelný tok mírně narůs-
tá. U zářivek světelný tok velmi silně klesá při teplotě 
okolí nižší než cca 10 °C nebo vyšší než 35 °C. LED 

žárovky jsou ekologické a šetrné k lidskému zdraví 
neboť neobsahují rtuť, ani jiné nebezpečné látky na 
rozdíl od standardních zářivek. Další výhodou LED 
technologií je schopnost svícení při značném rozsahu 
napětí napájecí elektrické sítě (od 85 do 250 V).
 Zkrátka a dobře – výhod k přechodu na technologii 
LED je celá řada, ale zatím jsem nezmínil tu nejpod-
statnější. Obchůdek, který byl nedávno otevřen v 
Blansku, je velice bohatě zásoben – koupíte tu celou 
řadu produktů LED, a to za ceny, které jsou více 
než přijatelné. Levněji je v kamenných prodejnách 
nenajdete a i na internetu byste hledali dlouho, než 
byste našli takhle výhodné ceny. Pravdou zůstává, že 
pořizovací cena LED světla je vyšší než u klasických 
žárovek nebo zářivek, ale když si spočítáte, kolik 
můžete i v běžné domácnosti ušetřit, pak zjistíte, že 
prvotní náklady máte za pár měsíců zpátky a pak už 
jen spoříte.
 Více vám řeknou na náměstí Svobody 8 v prodejně 
LED. Zajděte se sem podívat a nechte si poradit. 
Ochotný personál je tu pro vás denně od 9 do 17 
hodin.

-r-

 Mladá dechovka z Jedovnic se svými hitovkami z "Rebelů" má potenciál roztančit publikum. V Blansku 
se jí to bohužel moc nepovedlo – pravidelní návštěvníci promenádních koncertů zřejmě čekají poněkud 
klidnější skladby spíše k poslechu, a tak na rokenrolové vypalovačky tančí většinou jen děti.

Koncert jedovnické „zušky“ 

prozářil poslední červnovou neděli

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 

den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY
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Školka? V září nová šance 

pro odmítnuté

Pizzazz - deset let 

provozu i praxe
 Koncem června oslavila provozovna PIZZAZZ Blansko své jubileum. Již deset let poskytuje gastronomic-
ké a společenské služby obyvatelům a návštěvníkům Blanska a za tuto dobu se stala nepřehlédnutelným 
bodem na mapě restauračních i zábavních zařízení našeho města. 

Podíváme-li se na toto jubileum pohledem člověka, 
který v Blansku žije a který zmíněné druhy služeb 
pravidelně využívá, jde o výročí úctyhodné. Vždyť 
kolik restaurací, pizzerií či diskoték se může pochlubit 
stejně dlouhou – a nepřerušovanou – historií a kolik 
jich může současně říci, že se jim daří držet si svou 
laťku stejně vysoko? Jestli totiž něco chybí na poli 
blanenských stravovacích provozů, pak je to stabilita. 
A snoubí-li se stabilita se snahou o stálé zlepšování a 
s přetrvávající nabídkou novinek (vzpomeňme jen na 
jednu z posledních – roztomilý projekt „zdravých trojek“ 
v denním menu), pak je vskutku k čemu blahopřát.
Já bych však dnes chtěl k standardnímu přání, jakých 
si provozovatelé i sympatický personál této restaurace 
vyslechli v minulých dnech určitě více, připojit ještě 
jednu věc navíc – upřímné poděkování za podporu v 
záležitosti ne menší, než je kvalitní příprava mladých 
adeptů kuchařského či číšnického umění. Je mi velkým 
potěšením, že stejně tak dlouho, jak Pizzazz pomáhá 
určovat trendy v regionální gastronomii, pomáhá nám – 
Střední škole gastronomické, s.r.o. – formovat odborné 
znalosti a dovednosti našich studentů. Ani se nechce 
věřit, že již deset let se s vedením podniku scházím při 
pravidelných konzultacích, že již deset let potkávám v 
prostorách restaurace své žáky, kterak mě obsluhují 
anebo mi připravují oběd a že již deset let to bez větších 
problémů funguje. S vědomím té dlouhé společné cesty 
mohu zodpovědně prohlásit, že je jen minimum jiných 
provozoven, o kterých bych mohl prohlásit totéž…
Ono to totiž není vůbec jednoduché. Studenti „na praxi“ 
se z různých důvodů střídají, ne vždy je na práci s 
nimi dostatek času a hlavně – je třeba si uvědomit, že 
nejprve přicházejí do provozu úplní nováčci, čerstvě 
po základní škole a bez základních pracovních návy-
ků. A střední škola, byť i patří mezi osvícené a snaží 
se sebevíc zaměřit ve výuce i na praktickou složku, 

opravdovou restauraci ve třídě prostě nepostaví. To už 
je právě na těch „v reálu“, na provozovatelích skuteč-
ných podniků, kteří dokáží uznat potenciál budoucích 
možných profesionálů a najdou si navíc čas na jejich 
spoluvzdělávání. 
 Odměnou pro ně je pak sice zaměstnatelný pra-
covník, navíc pracovník vytvořený k jejich vlastnímu 
obrazu, ale je to odměna, která nespadne z nebe a 
především nespadne za měsíc. O to více si ceníme ta-
kových, kteří s námi ten nejspíš věčný boj za co nejlepší 
odbornou průpravu středoškoláků vedou. A vedou-li jej 
už deset let, pak je to chvályhodné dvojnásob!
 Takže: mnohokrát děkujeme restauraci Pizzazz za 
spolupráci a kvalitní partnerství nejen v záležitostech 
praktické výuky, ještě jednou přejeme vše nejlepší, 
do dalších let hodně spokojených zákazníků i hodně 
dalších zajímavých novinek a speciálně za naši školu 
neutuchající odhodlání měnit věci k lepšímu – ať už 
jde o gastronomii, nebo o budoucí gastronomy.

Za Střední školu gastronomickou, s.r.o. Blansko
Martin Jaglář, zástupce ředitelky

HOTEL MACOCHA***HOTEL MACOCHA***
 tel.: 516 419 661, 603 295 318

 Nabízíme:
  - pořádání rodinných oslav, fi remních akcí 

  - polední menu

  - parkování zdarma

  - klimatizovanou restauraci

Sleva platí na výše uvedené nabídky 

(mimo denního menu) po předložení této inzerce do 30.8.2013

SLEVA
15 %

!!! PO REKONSTRUKCI NOVĚ OTEVŘEN !!!

  „Fanynka nám vzali do školky, pořád tomu ne-
můžu věřit, ani jsem s tím nepočítala!“ jásá jedna z 
maminek na Facebooku.
 „Gratuluju, to je jak výhra v loterii,“ přidává se 
další.
 „Tak to máte štěstí, my až příští rok,“ povzdychne 
si jiná.
 Statusy naskakují rychle, je vidět, že místa ve 
školkách jsou v Blansku ožehavé téma.
 Zatímco ještě pro školní rok 2005/2006 se v 
Blansku hlásilo do školek o 100 zájemců méně, 
než činila kapacita předškolních zařízení, o osm 
let později přituhlo natolik, že se 172 míst naopak 
nedostává a mezi rodiče předškolních dětí zavládly 
obavy posílené aktuální situací na trhu práce.
 Mateřské školy v Blansku mohly totiž pro školní 
rok 2013/2014 přijmout jen 199 uchazečů ze 371, 
tedy necelých 54 %.
 Vzhledem k aktuální situaci se proto vedení města 
rozhodlo operativně posílit počet míst alespoň o 
jednu další třídu. „K tomuto kroku se město Blansko 
odhodlalo na základě statistik, které jsme na odboru 
školství vedli po letošních zápisech. Ukázalo se, že 
letos stejně jako v předešlých letech je velký rozdíl 
mezi počtem nabízených volných míst a poptávkou 
po těchto místech,“ řekla Mgr. Petra Skotáková, 
vedoucí odboru školství.
 Nová třída by měla být zřízena v mateřské školce 
v Dolní Lhotě, lokalita byla zvolena s na minimalizaci 
zřizovacích nákladů. „Prostory jsme vybrali zejména 
s ohledem na to, že dříve tomuto účelu sloužily. 
Dojde tak pouze k obnovení původního záměru – 
školní jídelna a školní družina se přesunou zpátky 
do objektu školy. Rekonstrukce se tak bude týkat 
zejména sociálního zařízení, prostory jako takové 
vyhovují,“ doplnila vedoucí odboru.
 Sám starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar 
si tento krok pochvaluje. „Myslíme si, že je vhodné 
směřovat to k základní škole, neboť tady je do bu-
doucna šance, že se prostory dále využijí jako školní 

družina, a také fi nančně je to podstatně levnější než 
jiné řešení,“ prohlásil.
 I tak město náklady na rekonstrukci prostor pro 
novou třídu odhadlo na 1,5 mil. Kč.
 Přesný termín, od kdy bude školka k dispozici, 
zatím není znám, vše bude záviset na průběhu sta-
vebních pracích, je však předpoklad, že by provoz 
měl být zahájen v září. „Neznáme ani přesný termín 
zápisu, očekáváme ale, že ředitelka mateřské školy 
vyhlásí termín zápisu na poslední týden v srpnu nebo 
první týden v září,“ doplnila vedoucí školství.
 Po dvou třídách, které byly uvedeny do provozu 
před dvěma lety v přístavbě ZŠ Dvorská, je podle 
slov Ing. Toufara toto rozšíření kapacity již konečné. 
„Předpokládáme, že teď je ten boom a křivka by měla 
jít dolů. Spíš jsme aktuálně reagovali na situaci,“ 

doplnil starosta města Blanska.

Téma Monitoru:
 Způsobil vám rostoucí počet dětí hlásí-
cích se v posledních letech do školky či školy 
problém? Nemohli jste kvůli tomu nastoupit do 
práce?
 Máte pocit, že v důsledku velkého zájmu 
o umístění dětí klesá kvalita nejen předškolního, 
ale i školního vzdělávání? Měli jste problém 
umístit dítě ve školní družině? O své zkušenosti 
se můžete podělit anonymně formou diskusního 
fóra na stránkách www.monitor-bk.cz

-kkuc-
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Co o prázdninách v Blansku?

Zlatý superpohár
 Koncem června se konal v Praze mezinárodní turnaj v baseballu pro ml. žáky do 10 let, tzv. Zlatý 
superpohár. Zúčastnilo se i mužstvo našich chlapců z Olympie. Celý turnaj se hraje celorepublikově, 
vícekolově a účastní se jej na 70 týmů. Obrovským úspěchem byla již samotná účast ve fi nále, kam 
se kvalifi kovalo 14 týmů z ČR plus dva zahraniční soupeři. 

 Jeli jsme na zkušenou, a přesto tým Olympie 
skončil celkově na 4. místě a v hodnocení Českého 
poháru získali kluci bronzové medaile (zahraniční 
týmy se do hodnocení nepočítaly). O významu tohoto 
turnaje svědčí i účast médií a České televize.
Nesděluji tuto informaci pouze jako hrdý rodič 
jednoho z hráčů. Byl bych totiž velmi rád, kdyby 
bylo možné vhodnou formou v podstatě poděkovat 
trenérům. Pánové Ota Kostka a Aleš Blažek si to 
zaslouží. To, co dělají ve svém volném čase, se 
nevidí často. Dokázali utvořit perfektní partu, dvakrát 
týdně se věnují tréninku, prakticky každý víkend jsou 
zápasy, nyní na září připravují prodloužený víkend 
jako soustředění na další turnaj - a přitom nemusí. 
Prostě se povedlo něco, na co může být celé Blansko 
hrdé. Velmi krásná byla SMS od trenéra po úspě-
chu v Praze: "Vážení a milí, je mi ctí trénovat Vaše 
kluky. O tomto víkendu ukázali, že to stojí za to. Byli 
zápas od zápasu lepší. Za 16 let, co trénuji, jsem se 

nesetkal s takovou partou, která si nenadávala, byli 
všude včas, byli stále spolu, pomáhali si… No, je toho 
hodně. Všimli si toho i pořadatelé a kluky chválili."
To všechno podtrženo tím, že tento úspěch se zrodil 
ve velmi skromných podmínkách. Blanenské hřiště je 
dnes udržováno zejména díky brigádnickým hodinám 
všech hráčů a rodičů těch menších. Ale celý klub 
začal za poslední rok lépe pracovat, začaly opět žít 
webové stránky (opět díky dobrovolnosti). Bohužel je 
problémem slabá hráčská základna - vždyť hrozilo, 
že do Prahy ani nepojedeme z důvodu nízkého počtu 
hráčů. Stačí, aby jeden či dva hráči onemocněli, a je 
problém. To je další důvod, proč jsem přesvědčený, 
že by se mělo o baseballu napsat. Olympia potře-
buje nové děti do svých řad. Je to krásná hra. Hrát 
ji můžou i děvčata, která se později přesunou do 
softballového týmu, který také jen díky obětavosti bý-
valých hráček obnovil svou aktivitu od loňského roku.

-rg-

Tvořivý týden v galerii

Letní výtvarná dílna v Galerii města Blanska
22.-26. 7. od 10.00 do 17.00, vstupné 30 Kč dítě, 50 
Kč dospělý
 Pro děti (i tvořivé dospělé) bude nachystáno několik 
výtvarně-tvořivých stanovišť jako ohlédnutí za tvorbou 
umělců, kteří zde během posledního roku vystavovali: 
Baráčková a Herotová, Šejn, Koťátková, Kintera, Kraj-
-jinné meze, Artamonov a Klyuykov, Šrámek a Vlková, 
Lungová
 Přijít můžete kdykoli během týdne. Dílna je určena 
zejména dětem a mládeži. V uplynulých letech jsme se 
ale přesvědčili, že to, co je nachystáno pro ty mladší, 
nepostrádá lákavost pro dospělé. Věková skladba 
účastníků je tedy rozmanitá, i když převažují maminky s 
dětmi. Ideální je, když dítě zvládne na jednotlivých sta-
novištích samostatně pracovat. Je-li mladší, pomáhají 
maminky, nebo my, co dílnu připravujeme. Pravidelně 
dílna refl ektuje uplynulý rok v galerii a výstavy, které 
zde byly k vidění.
Doprovodný program:
 23.a 24. 7. začátek v 10 hodin: malířská dílna vhodná 
pro děti cca od 12 let, dospělé i seniory.
 Sami si složíte rám, napnete a našepsujete malířské 
plátno, které samozřejmě i pomalujete. Věnovat se 
vám bude malíř MgA. Radek Čák. Počet účastníků je 
omezen! Doporučujeme si místo zarezervovat předem 
(galerie@blansko.cz, 516 415 781). V den začátku je 
možné se do skupiny přidat jen v případě, že se počet 
účastníků nenaplní. Vstupné na oba dny 120 Kč – ná-
klady na materiál.
 25.7. začátek v 10 a ve 13 hodin : tvoření s Veronikou 
Vlkovou, vhodné pro děti bez omezení věku, podstatné 
je, aby vydržely 2 hodiny bez rodičů
 Účast není omezena věkem, ale samostatností 
dítěte. Můžete se zúčastnit jednoho nebo obou bloků 
– neopakují se, navazují a rozvíjí se. Veronika Vlková 
zde vystavovala spolu s Honzou Šrámkem. Jejich vý-
stava Kouzlo zapomnětlivosti měla nádech nostalgie 
i rozčarování. Volně se dotýkala tvorby německého 
umělce Josepha Beuyse, který byl ve druhé světové 
válce letcem a byl sestřelen nad Krymem, kde se ho 
nezištně ujali místní obyvatelé Kozáci a zachránili mu 
život. Tato příhoda se následně stala motivem jeho 
tvorby. S Veronikou budete rozvíjet mnohé příběhy, 
které budou inspirací pro tvoření. Vstupné v rámci Letní 
výtvarné dílny.

Autorské divadlo

Melanie a Anne
1. 8. ve 20.00, sklepní scéna divadla Kolárka, Kolárova 
8, Blansko, vstupné 50 Kč
 Příběh o setkání duše... Divadlo Kolárka představí 
autorskou hru temnějšího charakteru.
 Počet míst je omezen velikostí scény – pokud chcete 
mít jistotu, že se pro vás najdou místa, rezervujte si je 
na mailu divadlo.kolarka@gmail.com
 Námět, scénář, režie, hudba: Jolana Chalupová, 
Jana Chmelíčková
 Hrají: Jolana Chalupová., Jana Chmelíčková

Koncerty

Muzika pro Karolínku
24. 7. - 28. 8. v 19. 00 na nádvoří blanenského zámku.
 Koncerty v rámci blanenského folkového festivalu 
Muzika pro Karolínku probíhají po celé léto a bezpochy-
by potěší zejména milovníky folku a trampské muziky.
24.7. F. T. Prim (trampská) 100 Kč
31.7. Samson a jeho parta (folk) 180 Kč
7.8. Sova & Slamák (folk) 100 Kč
14.8. Devítka (folk) 120 Kč

Neodjeli jste k moři? Zůstali jste trčet v „nudném“ Blansku a počasí zrovna nepřeje koupání? Nemusíte litovat. Není tu ani zdaleka taková nuda, jak byste my-
sleli. Užijte si blanenské léto podle Monitoru.

21.8. Na větvi (folk) 80 Kč
28.8. Mošny (vokální) 100 Kč

Letní kino

Kinematograf bratří Čadíků
27.-30.7. ve 21.20, náměstí Republiky, Blansko, vstup-
né dobrovolné
 Kina se digitalizují, vybavují měkkými, pohodlnými 
sedačkami, zvuk je dolby surround s pořádnými  basy a 
3 D obraz je tak reálný, až občas sami natáhnete ruku, 
abyste se pokusili chytit smítko plující přímo před vámi. 
Letní kino, to je ale něco úplně jiného. Vzduch po hor-
kém dni konečně vychladl a voní senem, nad hlavou se 
míhají netopýři a vy se na nepohodlné lavičce tisknete 
k někomu, na kom vám záleží, zatímco se na obzoru 
blýská. Chcete si to vyzkoušet? Kinematograf bratří 
Čadíků letos opět dorazí do Blanska a s ním i špetka 
nostalgie a romantiky. Dobrovolné vstupné bude jako 
obvykle použito pro dobročinné účely.
27. 7. Signál
28. 7. Probudím se včera
29. 7. Perfect days – i ženy mají své dny
30. 7. Okresní přebor

Ezoterika

Úplňková meditace - koncert na Tibetské mísy 
a balafon
22. 7. v 18.00, centrum Spirit, náměstí Svobody 13/9, 
Blansko, vstupné 250 Kč
 Silně prožitkový večer – do pohody vás uvede sou-
zvuk tibetských mís, jež se stane průvodcem do hlubin 
meditace. Zpět do reality nás vrátí tóny balafonu a 
uzemněni odejdeme v pohodě domů. Karimatku a deku 
s sebou – akce se koná venku. Vstup je nutno rezer-
vovat na tel. 773 997 164, e-mailem: spirit.blansko@
seznam.cz

Mistrovství světa 

v biketrialu
Zahajovací ceremoniál mistrovského závodu
26.7. v 19.00, náměstí Republiky, Blansko, bez vstup-
ného
 Na náměstí proběhne zahajovací ceremoniál fi nálo-
vého závodu Mistrovství světa v biketrialu. Program pro 
všechny věkové kategorie včetně nejmenších dětí (pro 
ty je připravena jízda zručnosti na speciálně upravených 
biketrialových kolech) je předehrou k samotnému závo-
du, který proběhne v prostoru kolem přehrady Palava 
ve dnech 27. - 28. 7.

Den na dopravním hřišti

15. 8. od 12.00 do 18.00, dopravní hřiště, Blansko, 
vstup zdarma
Máte doma malého cyklistu, či držitele řidičáku na 
koloběžku nebo trojkolku? Řízení v ostrém provozu a 
jízda zručnosti jsou pro něj to pravé! Posaďte ratolest na 
oblíbený dopravní prostředek, přibalte helmu, svačinu 
a hurá na dopravní hřiště. Zásady provozu, které se 
tady dítě naučí, určitě hned tak nezapomene. Pro nej-
šikovnější malé řidiče jsou připraveny drobné odměny 
a malé občerstvení.

Cyklovýlet skrze žleby

 Tak schválně: kdy jste naposledy vyrazili do samot-
ného srdce Krasu? Na základce se školním výletem? 
Nejvyšší čas to napravit. Zvlášť v parném dni je totiž 
jízda žleby příjemným osvěžením.
 Trasa pro dospělé sváteční cyklisty, co se nebojí jet 
kousek v provozu, 30 km
 Pokud jste dospělí, nevadí vám cca 10 minut jízdy 
po frekventované silnici a nechcete si cestu zbytečně 
komplikovat nakládáním kol a jejich převozem, tato 
trasa je pro vás ideální.
 Vyjíždíme od ČAD Blansko směrem na Brno, na první 
křižovatce sjedeme dolů kolem modré budovy ČKD, 
směrem na Vyškov a k jeskyním. Trasa vede po silnici, 
která je zároveň mezinárodní cyklotrasou č. 5. Po cca 6 
km, na první křižovatce, zahneme doleva k Druhé slé-
várně Blansko. Máme tak za sebou jediný nepříjemný 
úsek cesty a můžeme se kochat romantickými výhledy 
na Punkvu.
 Mineme hotel Skalní mlýn, kde se můžeme poprvé 
občerstvit, a zahneme ke Kateřinským jeskyním a do 
Suchého žlebu, který nás malebnými zákrutami mezi 

skalisky po několika kilometrech dovede až k přístupové 
cestě vedoucí k hornímu můstku Macochy. Vydáme se 
serpentinami vzhůru a po cca 1,5 km odbočíme doprava 
na červenou turistickou značku (jinak též cyklotrasu 
5082, zvědavci mohou ještě párkrát šlápnout do pedálů, 
k Macoše je to už jen kousek, a pak se na místo vrátit).
 Lesní a posléze polní cesta s příjemnými výhledy 
do krajiny nás dovede do Ostrova (cestou míjíme tech-
nickou památku, místní větrný mlýn), odkud opět dál 
pokračujeme po Jantarové stezce, neboli cyklotrase č. 
5, až k hotelu Broušek ve Sloupě. Tady si znova můžete 
limonádu, pito nebo dokonce oběd... a pokud nemáte 
v plánu navštívit sloupský poutní kostel, vklouznete 
na cyklostezku č. 505 navazující hned pod hotelem 
Broušek... a od této chvíle se už jen vezete.
 Stezka se vine Pustým žlebem, pod Koňským spá-
dem, kolem Punkevních jeskyní, podél říčky Punkvy až 
zpátky ke Skalnímu mlýnu. Tady si můžete dát nealko 
potřetí a pokračovat dolů kolem Punkvy, DSB a po silnici 
zpátky do Blanska. Jelikož je to z kopce, cesta ubíhá 
sama a úsek je tak mnohem příjemnější než na začátku.
 Jde o snadno zvládnutelnou půldenní trasu s mnoha 
„záchrannými body“, kterou bez problémů zvládnou i 
méně zkušení cyklisté.

Bruslení na ledě 

 Denně dle rozpisu, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, 
zimní stadion, bruslící 40 Kč, nebruslící doprovod 5 Kč
 Ať už v létě praží slunce nebo prší, v Blansku mů-
žete zavzpomínat na zimní radovánky. Stačí ve sklepě 
najít brusle a vyrazit na Sportovní ostrov. V Blansku je 
prakticky po celé léto k dispozici jedna z mála ledových 
ploch na Moravě, která je vždy na hodinu denně pří-
stupná veřejnosti.
 Přesný rozpis volných hodin na http://www.sluzby-
-blansko.cz/ledova-plocha.html

Divadlo pro děti

Boskovický hřebínek
 26. 7. - 23. 8. v 17.00, nádvoří boskovického zámku, 
vstupné 80 Kč děti, 20 Kč dospělí, 150 Kč rodinné 
vstupné
 Pro tuhle kratochvíli musíte sice vyrazit do Boskovic, 
ale co by člověk neudělal pro děti?
 Boskovický hřebínek, letní festival dětského divadla, 
už tradičně baví mrňata z celého regionu. Pokud vás 
v pátek po příchodu z práce přivítá znuděné dítě a 
vyčerpaná babička, vaše volba je jasná: posadit robě 
do sedačky a hurá na boskovický zámek. Pohádka se 
hraje na nádvoří zámku, pokud se rozprší, stěhují se 
vystupující i malí diváci o pár metrů dál do zastřešeného 
zádveří.
26. 7. Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky, 
DAP
9. 8. Ekopohádky, divadlo Šus
16. 8. Princezna na hrášku, divadlo Koráb
23. 8. O statečném Jankovi, divadélko Mrak

Připravila Klára Kučerová

Foto:  Klára KučerováFoto:  Klára Kučerová

Foto:  Klára KučerováFoto:  Klára Kučerová

Foto:  archiv divadla KolárkaFoto:  archiv divadla Kolárka

Foto:  Klára KučerováFoto:  Klára Kučerová

Konečně rozumná 

novinka
 Jakožto hrdý zahrádkář obhospodařující svoji 
oázu na Češkovicích bych tímto chtěl poděkovat 
odboru komunální údržby města Blanska a fi rmě 
Kaiser servis za společný projekt svozu biologicky 
rozložitelného odpadu. Čili svozu posekané trávy, 
popadaných plodů a v podstatě všeho, co nám 
někde v rohu zahrádky na hromadě nevábně voní 
a hnije. Tuto službu již několik let vídám v okolních 
obcích, ale Blansku se zatím úspěšně vyhýbala. 
Osobně vidím v této službě velký pokrok i díky tomu, 
že nashromážděný odpad se vozí dle informací na 
blanenskou kompostárnu na Staré Blansko, kde 
je rozumně využit a my zahrádkáři zde můžeme 
nakoupit za dobrou cenu výborné hnojivo. Co mě 
naopak trošku mrzí je fakt, že hnědé kontejnery 
s logem Blanska jsem zatím po Blansku neviděl. 
Jelikož přibližně dvakrát týdně seču u domu trávník 
a něco málo zahradničím, ocenil bych, stejně jako 
sousedé, kontejner i před domem. V řadovkách je 
zavánějící hromádka v rohu zahrady o to více nepří-
jemná. Závěrem tedy ještě jednou děkuji za dobrý 
nápad a apeluji na jeho rozšíření i do částí Blanska 
mezi zástavby s rodinnými domy, či řadovkami se 
zahradami.

JV

Dobrý člověk ještě žije

 Určitě se vám to už někdy stalo, že ve spěchu a 
stresu pominete běžné či rutinní činnosti, zatímco 
mozek se zaobírá situacemi budoucími. Například 
spěcháte do práce a klíče od bytu si bezmyšlenkovitě 
založíte do kabelky či do kapsy na místo, kde byste 
je nikdy nehledali, běžíte na vlak a zapomenete 
si vzít peníze, nebo nastupujete do auta a při tom 
telefonujete, zatímco věci, které měly být v kufru, 
k pobavení okolojdoucích odjíždí z parkoviště na 
střeše vozu.
 Tak přesně tuto situaci jsem bohužel zažil druhého 
července, ačkoliv k mojí smůle se na střeše auta 
nevezla ledajaká věc, nýbrž moje peněženka. A jak 
už to tak bývá, nebyly v ní jenom peníze, ale veškeré 
osobní doklady, platební karty a další nepostradatel-
né vymoženosti moderní doby. 
 A proč o tomto vlastně píšu? Protože bych touto 
cestou chtěl poděkovat panu Švancarovi z Absolo-
novy ulice v Blansku, který moji peněženku vezoucí 
se na střeše vozu našel na silnici a zcela nezištně 
mi ji ještě ten samý den dovezl domů i s veškerým 
jejím obsahem. 
 Doposud mi však nikdo nedokázal objasnit, jak 
může peněženka odložená na kapotě vozidla, tedy 
zcela volně bez zajištění, překonat vzdálenost mez 
Blanskem a Rájcem-Jestřebí, kde se rozhodla „vy-
stoupit“ na vozovku. Děkuji proto ještě jednou panu 
Švancarovi, že byl zkrátka v pravý čas na pravém 
místě, šrajtofl e na silnici v Rájci-Jestřebí si všimnul, 
a hlavně se zachoval čestně a celý nález včetně 
několikatisícové hotovosti vrátil majiteli. Troufám si 
říct, že to už dávno není pravidlem. 

Petr Novotný

Očima
občanů

nové webové stránky
www.monitor-bk.cz
www.facebook.com/MonitorBlansko
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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
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* 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.
* Koupím RD se zahradou. I k rekonstrukci. 
Tel. 721409612.
* Postavíme všechno, vč. bytových jader, 
oken, podlah, rozvodů... Tel. 777079911.

 Podnikatelská

Řádková Inzerce

* Toyota Corolla Verso 2,2 TD, r. 2007, pouze 68 tkm, pravi-
delný servis, garážovaná, v super stavu. Cena 199.000,- Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel. 606720933.
* Škoda Favorit 136 L, r.v. 1991, výborný stav,  65 tkm, 
STK do 6/2014, ECO zapl., b.slon. kost, cena 15.000,- Kč, 
tel. 721935775.
* Ford GAlaxy r.96 1.9TDI, 7 sedadel, 203t km, spotřeba 
6,8 l, tažné, spíše pracovní, za 35 tis. Kč. Tel. 605529478.
* OV 3+1 na Severu. 7. patro - výtah. Po rekonstrukci 
domu i bytu. Lodžie. Cena k jednání 1.750.000,- Kč. Tel. 
603230688.
* Červený rybíz. Cena dohodou. Tel. 602543044 nebo 
721514882.
* El. doprovodnou kytaru 6strunnou a 2 komba,vše za 10 
tisíc. Tel. 724799340.
* 10 kg žlutého sisálového motouzu na drhání, za poloviční 
cenu. Tel. 724799340.
* Motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016, cena dohodou. Tel. 724121044.
* Kombinovaný sporák, cena 2000,- Kč. Tel. 724568537.
* Zděnou garáž na Zborovcích s novými sklápěcími vraty 
zn. TRIDO pod ulicí Krajní. Cena dohodou. Tel. 607575641.
* Malé, úsporné, třídveřové auto Opel Corsa 1,2, 16V, r.v. 
2000, najeto 130.000 km, zachovalé, bez koroze, okna v el., 
cena 25.000,- Kč, dohoda možná, tel. 602778629.
* Zánovní válendu s úložným prostorem a starší sedací 
soupravu. Cena dohodou. Tel. 604520582.
* Dílý kulatý jídelní stůl (Ikea - Docksta, č. artiklu 400.636.32, 
pův. cena 3.490,- Kč) - 3 roky starý, ve velmi dobrém stavu, 
cena: 1.900,- Kč, kempingový plynový vařič, hotové záclony 
o rozměrech 140 x 245, 2 ks v bílé barvě - za jeden ks 99,- 
Kč. nové papírové svítidlo a 2 ks nových stropních svítidel. 
Tel. 737900946.

* NÁJEM bytu 1+1 Blansko, Dvorská, 1. NP, 33m2, prostorná 
lodžie, krásná lokalita, po rekonstrukci bytu a revitalizaci 
domu. 6900 Kč/měs. vč. inkasa. Tel. 728375102.
* Nabízím pronájem nově  zrekonstruovaného bytu 1+1 na 
ulici Chelčického od 1.8.2013. Nájem: 7.900,- Kč včetně 
inkasa. Tel. 725730334.
* Pronajmu byt 1+1 na Severu. Velký balkon, nové podlahy, 
renovovaná kuchyňská linka, k výbavě bytu patří i pračka a 
lednice. Cena 7500 Kč vč. inkasa (možnost internetu). Tel. 
728428983, lucka.zh@email.cz.
* Pronajmu pěkný, částečné vybavený byt 1+1 ul. Chelčic-
kého. Tel. 516775113. Pouze jednotlivci.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4200,- + inkaso). Volný od 
7/2013. Tel. 733655674.

* Manželé s dvouletou holčičkou koupí byt  2 až 3+1 v 
osobním vlastnictví v Blansku. Tel. 773877755.
* Zachovalou Felicii, v dobrém techn. stavu, ne tmavé barvy.
Nabídky pouze formou SMS 732756634.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku - Permanentka, Blansko – zá-
mecké nádvoří. Cena 700,- Kč.
Muzika pro Karolínku - Samson a jeho parta – 
31.7.2013 ve 19 hod, Blansko – zámecké nádvoří. 
Cena 180,- Kč.
Moravské hrady.cz – 9.8.2013 v 18 hod a 10.8. 2013 
v 10.30 hod, Brno – hrad Veveří. Cena 250,- Kč a 
400,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art: 
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
21.11.2013 Labutí jezero - Brno, Janáčkovo divadlo
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Výškový 4pohled – regionální pohlednice se 4 roz-
hlednami a vyhlídkovými místy. Najdete zde rozhled-
nu Podvrší ve Veselici, Alexandrovku u Adamova, 
vyhlídkovou věž kostela sv. Martina v Blansku a 
radniční věž v Boskovicích. Pohlednice byla vydána 
k letošnímu Měsíci věží a rozhleden.
Naši nabídku jsme rozšířili o množství sběratelských 
suvenýrů s blanenskými motivy:
Štítky na hole – žádaný turistický suvenýr s motivem 
zámku Blansko ve dvojím provedení.
3D pohlednice – speciální folie na pohlednici s bla-
nenským zámkem vytváří 3D efekt.
3D magnetky – zmenšená 3D pohlednice je opatřena 
magnetkou.
Pamětní medaile – speciální pamětní medaile z řady 
STAMP. Sběratelská série.
Turistická nálepka – z edice sběratelských předmětů 
k turistickým známkám.

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

končí již v předkole

 V příjemném prostředí fotbalového areálu So-
kola Rudice, na výborně připraveném zeleném 
pažitu, se odehrálo předkolo poháru České pošty, 
v němž fotbalisté FK Blansko hostili divizní celek 
FC Dosta Bystrc-Kníničky. V jeho dresu nechyběli 
na hřišti ex-blanenští Petr Šíp a 
Jan Doležel, kteří se významnou 
měrou zapsali do dějin tohoto 
utkání. Vše z lavičky bedlivým 
okem sledoval trenér Michal 
Kugler, před rokem ještě trenér 
FK Blansko. 
 Domácí lodivod Jiří Hajský 
nasadil kombinovanou sestavu, 
v níž se objevili i dva dorostenci 
Milan Brichta a Radim Šafařík. 
Na lavičku pak usedl jediný ná-
hradník - druhý brankář Martin 
Malits. Z úspěšné jarní sestavy 
hrál pouze kapitán Radim Bube-
níček.
 A byl to právě Bubeníček, kte-
rý v 10. min. mohl poslat domácí 
do vedení. Jeho přízemní střela 
z trestného kopu se zastavila až na pravé tyčce 
Bognerovy branky. Následoval závar ve vápně, při 
němž nejprve střelu Kopeckého vyrazil brankář Do-
sty mimo a z následné dorážky orazítkoval Buchta 
břevno. Hosté odpověděli lobem Hajna, jenž mířil 
mimo tři tyče. 
 Za minut prodloužil Přichystal míč na Doležela, 
který jemně nadzvedl míč před vybíhajícím branká-
řem Němcem, ani tentokrát nebylo zakončení přes-
né. Obdobně dopadly i hlavičky obránce Gryce v 15. 
a 19. minutě. Klíčový moment utkání se odehrál ve 
25. minutě. Zavoral fauloval v blízkosti pokutového 
území. K míči se postavil Petr Šíp, jehož prudkou 

ránu procedila rozestoupivší se blanenská zeď za 
záda bezmocného Němce - 0:1. 
 Ve 30. min. mohli bystrčtí své vedení navýšit. 
Kopecký zahrál ve vápně nešťastně rukou, míč si 
na penaltový puntík postavil Jan Doležel, který však 

prudkou střelou pouze rozezvučel 
břevno. V 37. min. zahrozili Bla-
nenští. Povedeným individuálním 
průnikem se prezentoval Sedlá-
ček, po jehož přihrávce byl v po-
kutovém území atakován Buchta. 
Toužebně očekávanou penaltu ze 
strany domácích však rozhod-
čí neodpískal. Poločas uzavřela 
spolupráce dvojice Doležel-Fiala, 
na následný centr prvně jmenova-
ného ve vápně těsně nedoskočil 
Přichystal. 
 Po změně stran se hosté dostali 
do několika střeleckých příleži-
tostí, k dobrému výkonu se však 
rozehrál brankář Němec, který se 
po delší pauze, zaviněné nemocí, 
vrátil mezi tři tyče. V 55. min. ještě 

střela Přichystala mířila nad, za minutu si však na 
blanenském brankáři vylámal zuby jeho bývalý 
spoluhráč z Blanska Doležel. 
 V 70. min. hasil po úniku střídajícího Kabeláče 
a následném centru nebezpečí před Doleželem 
obránce Zavoral. Na opačné straně zkoušel dvakrát 
neúspěšně ohrozit hostujícího brankáře Bognera 
Sedláček. A když v 82. min. neuspěl při nadějném 
brejku ani Buchta, mohli se po závěrečném hvizdu 
rozhodčího Podaného radovat z postupu hráči br-
něnské Dosty. Ti v 1. kole poháru České pošty změří 
síly s Viktorií Otrokovice.

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko se s pohárem České pošty rozloučili již v předkole. V útulném azylu hřiště 
Sokola Rudice prohráli svěřenci Jiřího Hajského s divizní Dostou Bystrc 0:1. Vítěznou trefu hostů 
obstaral obránce Petr Šíp - kmenový hráč FK Blansko.

 Letošní školní rok se žákům - atletům ze ZŠ Dvorská mimořádně vydařil. Značný podíl na níže 
popsaných úspěších mají atleti a odchovanci z Atletického klubu Blansko Dvorská, který se za více 
jak desetileté působení stal již součástí této základní školy. Pro ilustraci uvádíme výběr úspěchů od 
našich nejmladších svěřenců až po ty starší.

Stupně vítězů obsadili atleti z Dvorské

 Prvního významného úspěchu jsme v letní sezó-
ně dosáhli na 15. ročníku Olympiády žáků prvních 
tříd, kde naše škola zásluhou všech zúčastněných 
vyhrála v celkovém pořadí škol. Za zmínku stojí 
výkon člena AK Blansko Dvorská Kryštofa Kroupy, 
který nenašel přemožitele v dětském „maratonském 
běhu“. Kryštof tak zhodnotil své dosavadní závodní 
zkušenosti z letošního Brněnského běžeckého po-
háru.
 6. června se konal v Kunštátě krásný atletický 
závod pro ZŠ z celého Blanenska zvaný „O pohár 
krále Jiřího“. Závod byl vyhlášen jako soutěž druž-
stev (2. - 3. třída a 4. - 5. třída) a zároveň i soutěží 
jednotlivců ve vypsaných disciplínách. Navzdory 
velké konkurenci se nám podařilo v obou kategoriích 
uspět a do Blanska jsme si odvezli dva poháry za 
celkové 1. místo ve starší kategorii a 2. místo mezi 
mladšími. I přes to, že se jednalo opět o kolektivní 
práci, je na místě vyzdvihnout některé dílčí výkony: 
Anička Kalincová (ročník nar. 2002) nejdříve vyhrála 
600m časem 2:04. Následně po chvilkovém odpočin-
ku přidala stříbro v dálce. V autobuse nechyběla ani 
vítězná píseň, poháry kolovaly z ruky do ruky – prostě 
nefalšovaná radost z atletiky a z vítězství.
  Úspěch se nevyhnul ani nejstarší kategorii, kdy 
družstvo starších žákyní (8. - 9. třída) nenašlo pře-
možitele v okresním, ani v krajském kole Poháru 
rozhlasu. Vrchol celé soutěže, republikové fi nále, se 
konal v Litomyšli. V konkurenci nejlepších družstev 
škol z celé České republiky byly atletky z Dvorské v 
průběžném bodování dokonce na 1. místě. Po vyhod-
nocení všech disciplín nakonec obsadily bronzovou 
příčku.
  Tyto výsledky ne-
jsou dílem náhody, ale 
výsledkem systematic-
kého a pravidelného 
tréninku. Mimo školní 
atletické soutěže se 
členové AK Blansko 
Dvorská účastnili řady 
nejrůznějších atletic-
kých soutěží. Hned v 
úvodu letošní dráhové 
atletické sezóny naši 
svěřenci naznačili, že 
budou patřit mezi favo-
rity. Tréninková dvojice 
mladších žáků: Zouhar 
- Beránek se velmi dob-
ře představila na letoš-
ním Mistrovství Brna, 
kde Zouhar vyhrál 60m 
překážek, Beránek zde 

obsadil 3. místo. Dále Zouhar přidal 3. místo ve skoku 
vysokém. Ještě lépe si tato dvojice vedla na Mistrov-
ství JM, kde Zouhar vyhrál 60m př. a kvalifi koval se 
tak do prestižní reprezentace na Letní olympiádu dětí 
a mládeže. Ve skoku vysokém přidal ještě stříbrnou 
příčku. Beránek si odvezl z tohoto šampionátu dvě 
bronozvé medaile – 60m př. a 300m. 
  Následně naše atletická přípravka „řádila“ v 
technických disciplínách rovněž v Brně, kdy v rámci 
přeborů pořádaných Moravskou Slávií a společností 
BacLine nenašla přemožitele Kalincová (výška, dál-
ka), R. Dítě (výška), Nečas a Manová (hody, skoky). 
  Další úspěchy jsme zaznamenali ve vícebojích 
(Svitavy, Tišnov, …) především díky Manové, Zou-
harovi, Beránkovi, Kalincové a Nečasovi, kteří pra-
videlně v těchto soutěžích obsazují nejvyšší příčky. 
  Naši svěřenci se úspěšně účastní také závodů 
Okresní běžecké ligy. Na posledním předprázdni-
novém závodu OBL, kde byly vypsány dětské a žá-
kovské kategorie, získala naše omladina - 5 zlatých, 
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
  Letošní ročník byl závodně neskutečně pestrý a 
zároveň velmi úspěšný. Zdaleka neuvádíme všechny 
závody a letošní úspěchy – bylo by to dlouhé čtení.
  Závěrem bychom rádi poděkovali vedení ZŠ 
Dvorská za umožnění realizace jarního atletického 
soustředění, které umožnilo úspěšný vstup do drá-
hové sezóny. Rovněž velký dík patří představitelům 
města Blanska a odboru školství za podporu směrem 
k našemu atletickému klubu.
 Za AK Blansko Dvorská, kolektiv trenérů WVW.
Více o naší atletice na: www.akbd.cz
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Baseballisté mají to, 

co nikdo jiný
 Dějiny českého baseballu bylo nutné zase jednou 
přepsat - tým mužů je trénován první ženou v historii! 
Natálie Gorodková, jedna ze zakladatelek blanen-
ského baseballu, se vrátila po 16-ti letech z Kanady, 
kde působila také na pozici kondiční trenérky u týmu 
MLB Toronto Blue Jays. 
 S takovými zkušenostmi jsme nemohli Natálii 
nechat zahálet a ihned jsme ji angažovali na pozici 
hlavní trenérky našeho A-týmu. A ostatní baseba-
llové týmy z celé republiky nám tiše závidí, protože 
ženu mezi sebou na trenérském postu nemají a jen 
tak míti nebudou.
 Natálii se podařilo stmelit tým poskládaný z větší 
části z chlapců, kteří v minulém roce získali bronzové 
medaile na mistrovství ČR v kategorii kadetů (je jim 
tedy dnes 17 let) se staršími oporami a vytvořili tak 
družstvo, které již začíná vítězit a porážet soupeře 
mnohem zkušenější. Přestože se zpočátku musela 
potýkat s názory některých škarohlídů, kteří umíněně 
tvrdili, že ženská a baseball dohromady nejdou, 
dokázala Natálie, že opak je pravdou a že to, co 
zahájila minulý rok v září, je správné a pravděpo-
dobně jediné možné - tedy poctivý přístup k tréninku 
a utkání, pokora a schopnost trénovat více než ti 
druzí. A přesně toto vidíme na hráčích Olympie: 
tréninky navíc, maximální soustředění a přístup ryze 
profesionální přesto, že se jedná většinou o náctileté 
kluky. 
 Už jenom z pouhé zvědavosti, byť bez znalosti 
baseballových základů, měl by se každý přijít podívat 
na to, jaké to je, když žena mužům vládne. 
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   ČESNEK
PRODÁM ČESKÝ

180 Kč/Kg, rozvoz od 5 kg po BK 

ZDARMA nebo osobní 
odběr Zborovce

Tel: 737465018Tel: 737465018 
Letovickycesnek@seznam.cz

HD
acousticacoustic

 Největší české bigbítové pecky 
 v akustické podobě.

 21.7.2013 v 19 hodin
 Horní Lhota - U Kaštánka

 Vstupné dobrovolné

 NENECHTE SI UJÍT SKVĚLOU SHOW

Miloš Pernica Martin Štěpánek 
Martin Müller Dominik Pernica
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Tropická vedra, která panovala v našich konči-
nách, měla zřejmě za následek úbytek soutěžících 
na našem červnovém squashovém turnaji v sobotu 
22.6. od 13 hodin. Chybělo několik hráčů ze špičky, a 
tak ti, co přišli, celkem slušně profi tovali. Na kurtech 
jsme zprovoznili klimatizaci a tak veškerá utkání byla 
odehrána v celku dobrém prostředí.
 Vzhledem k tomu, že počet hráčů tentokrát ne-
překonal desetičlennou hranici, upustili jsme od 
dříve obvyklých praktik a celý turnaj odehráli v jedné 
skupině. Zde hrál každý s každým, tentokrát na tři 
vítězné sety. Z celkového počtu 21 utkání, bylo pět 
pětisetových, pět čtyřsetových a 11 třísetových.
 Bez jediné porážky s celkovým skóre 18:4 zvítězil 
ten nejlepší, Nabil Lai. Druhým a nejvíce profi tujícím 

hráčem byl Jirka Pánek. S jedinou porážkou od Nabila 
1:3, ovšem s několika těsnými výsledky v dalších 
zápasech se nadřel, o čemž hovoří konečné skóre 
16:9.
 Třetí místo vybojoval Ladislav Musil, nutno říci 
nebýt obou porážek s výše uvedenými hráči 2:3, mohl 
slavit vítězství, i tak 16:8 je velmi dobrých. Ještě jeden 
hráč měl kladnou bilanci a to byl Václav Pelant 10:9 
na čtvrtém místě. Že byl turnaj doopravdy vyrovnaný 
hovoří také skóre 6:18 posledního hráče v pořadí.
 Turnaj proběhl v přátelském duchu a tak si lze přát, 
aby nám to vydrželo i do příštího, posledního turnaje 
před celozávodní dovolenou v sobotu 20. července 
2013 od 13 hodin. Startovné je neměnné 200 Kč a 
všichni jste vítáni.
 V době prázdnin je otevřeno: Po,St,Pá od 07,00-
20,00hod, Út, Čt od 13,00-20,00hod. O dovolené 
zavřeno: od 29.7.-11.8.
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podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Moto Scooters Hall
Svitavská 500 (naproti OD Billa)
678 01 Blansko
tel.: +420 730 145 264
mobil: +420 603 158 429
e-mail: info@moto.stesys.cz

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013
Dvanáctihodinovka 

RC modelů

19. července 20138

* Podlahy plovoucí,* Podlahy plovoucí,
 dřevěné, vinylové, PVC dřevěné, vinylové, PVC
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

Sport Club                    

Jany Kuncové

Cvičení o prázdninách
15.7. – 15.8.2013

ZŠ Dvorská, malá, dobře větratelná 
tělocvična – vchod z boku.

Pondělí 18:30 – 19:30 hod.
Kalanetika trochu jinak
- pro všechny věkové i váhové kategorie. Je 
osvědčeným způsobem cvičení pro tvarování 
postavy a odstranění tukových polštářků. 
Cvičitelka: Jana Kučerová

Úterý 18:30 – 19:30 hod. 
Zumba s Marcelou
- pomůže vám snížit hmotnost a získat dobrou 
náladu.

Středa 18:30 – 19:30 hod.
Kondiční cvičení s trampolínami 
- je vhodnou pohybovou formou pro rychlé snížení 
hmotnosti a zvýšení fyzické kondice. 
Cvičitelka: Veronika

* Masáže - kondiční, lečebné, reiki, lavovými 
kameny,  atd.
* Rozcvičování po úrazech, mozkových pří-
hodách
* Rehabilitační cvičení v tělocvičně, ve vodě i 
u Vás doma dle dohody 776 140 953.

Připrajeme:
* Aquaerobik s Katkou Janákovou (září) – vhodné 
i pro neplavce
* Plavání hrou od 4 let pro začátečníky i pokročilé 
tentokrát s Janou a Karolínou (září)

Upozornění: 
Máte-li zájem o skvělé lyžování pod ledovcem Les 
2 Alpes ve Francii za úžasnou cenu, nezapomeňte 
se přihlásit již v září!

Informace: 
776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

Cvičte s námi! 
Pohyb je život,pohyb je radost!

 13. 7. 2013 proběhl na RC dráze v Blansku 14. ročník „12-hodinovky“, vytrvalostní soutěže deseti 
týmů z celé České republiky v řízení rádiově ovládaných modelů. Rekordní výkon 3152 kol nepadl 
ani letos, blanenský tým skončil na šestém místě s 2703 koly.

Výsledková listina
1 Team Rebels 1, 2857 kol
2 Xteam 2855 kol
3 No.1 Team HK 2831 kol
4 Corally.CZ 2810 kol
5 Team Rebels 2 2779 kol
6 RC Blansko 2703 kol
7 RC Animal Svitavy 2665 kol
8 B Team 2556 kol
9 kika Liberec 2471 kol
10 Quattro Praha CZ 1957 kol

Foto:  Klára KučerováFoto:  Klára Kučerová



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


