
Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

Začátkem tohoto týdne mne doslova šokovala zpráva o tom, že v jednom americkém městě 
zastřelil osmiletý chlapec svoji devadesátiletou chůvu, a to zezadu do hlavy. Více než tato 
skutečnost mne však vyvedl z míry fakt, že vyšetřovatelé se přiklání k verzi, že chlapec tuto 
věc provedl úmyslně, neboť se bezprostředně před vraždou věnoval hraní gangsterské hry 
na počítači. V tuto chvíli bych nechal stranou polemiky o tom, kde chlapec revolver vzal, 
a proč tato zbraň nebyla řádně zabezpečena. Hrůzný čin má totiž možná hlubší kořeny, 
než si myslíme.

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru 
je v úterý 10. září 2013
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, lodžie, malé měs. náklady...NC – 750.000 Kč 
- Byt 2+1 OV Blansko – Komenského, 2.p., 69 m2, kotel, nová linka ...NC – 1 250.000 Kč 
- Byt 2+1 v OV Adamov - v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- RD 2+1 Černá Hora - pozemek 645 m2, IS zavedeny, špatný stav ...NC – min. 300.000 Kč
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2,atraktivní místo, IS dostupné...NC – 690 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná …NC – 900 Kč/měs.
- Nájem bytů 1+1 a 2+1 Blansko - 57 m2, 2.p., nevybavené...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso

RD 2+1 Spešov – přízemní - pozemek 
529 m2, na rovině v atraktivní lokalitě, 
obyvatelný, ihned k nastěhování 

NC – 1 500.000 Kč

Byty 1+kk až  4+kk Blansko – Sever
110 m2, garáž + parkovací stání, balko-
ny, výstavba během 12-ti měsíců 

NC – 29.000 Kč/m2

www.mikark.cz

CHCETE DOBŘE, RYCHLE A SE ZÁRUKOU PRODAT VÁŠ BYT, 
RODINNÝ DŮM NEBO JINOU NEMOVITOST ?

CÍLENOU A MASIVNÍ INZERCÍ VÁM KUPCE ZAJISTÍME!

 Zprávu najdete na serveru novinky.cz, když si 
dáte do vyhledávání výraz „Grand Theft Auto“. Jde 
o název velice slavné a populární hry, která simuluje 
život gangstera, jenž krade auta, zabíjí lidi a plní 
úkoly s kriminální tématikou. Díky své brutalitě si 
tato hra nejen v USA vysloužila nálepku „Mládeži 
neprodejné“ a zatímco dospělým nabízí docela 
dobrou zábavu, v rukou dětí může být velice nebez-
pečná, o čemž svědčí právě tento případ. Neřešil 
bych proto, kde chlapec zbraň vzal, ale spíše to, 
kdo mu povolil takto brutální počítačovou zábavu. 
Existuje přece nepřeberné množství her, které jsou 
sportovního i dobrodružného žánru bez zbytečného 
krveprolití. A když už ji přece chci mít v počítači, jsou 
tu rodičovské zámky, hesla či jiné ochrany, jež dítěti 
zamezí k nežádoucím aplikacím přístup.
 Proč vlastně děti sedí tak často u počítače? Na 
vině jsou hlavně rodiče, kteří to vůbec připustí, v 
mnoha případech dokonce podporují. Na děti mají 
málo času a konec konců jsou ve většině případů 
rádi, že děti netráví tolik času 
venku, neučí se tam kouřit a pít 
a v teple domova, kde jim nic 
nehrozí, si hrají své neškodné 
hry. Jaká chyba! Nebudu lhát – i 
já svým dětem dopřávám těch-
to technologických výstřelků, 
ale přísně kontroluji, co si do 
herních konzolí koupí a kolik 
u těchto her tráví času. Je mi 
totiž jasné, že zbavit je tohoto 
moderního způsobu zábavy by 
je v žebříčku sociálních hodnot 
svých spolužáků postavilo až 
na samý konec. A to je, myslím, 
jádro celé věci. Nehraješ  – ne-
zapadneš. 
 V pozdějším věku začne pla-

tit jiné pravidlo: nekoukáš na porno – nezapadneš. 
Vyrostl jsem v době, kdy největší erotikou bylo holé 
ňadro v televizi (a to měl fi lm v programu aspoň tři 
hvězdičky!), a pornografi e u nás platila za něco, co 
se téměř nedá sehnat. Dnes vám stačí zapnout počí-
tač a během pár vteřin máte virtuální erotiky, co hrdlo 
ráčí. Každý osmák dnes ví, kde pornografi i najít. 
Možná to ví mnohem lépe, než jeho rodiče. Nechci 
tu tvrdit, že na erotice je něco špatného, ale co asi 
vyroste z dětí, které ji denně konzumují? Dokážou 
potom v dospělosti rozlišit, co je opravdové, a co je 
pouze fi kce?
 Nové vyspělé technologie nám přinesly mnoho 
dobrého, ale na druhou stranu mívám občas strach o 
budoucnost našich dětí. Realita totiž dnes některým 
začíná splývat s tou virtuální a slova jako Romantika, 
Přátelství, Soutěživost nebo Čestné slovo jsou spíše 
k smíchu. Stejně tak, jako třeba bude za pár let k 
smíchu můj úvodník.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz
cena: info v RKcena: 7.700,- vč. ener.

cena: 1.750.000,- Kč

Velice pěkný, prostorný, celk. zrekonstruova-
ný byt v OV 3+1 se zaskl. lodžií, lokalita Sever

Jedinečný stavební pozemek 1676 m2. 
Všechny IS.

Velice pěkný, celk. zrekon. byt 3+1 se zaskl. lodžií 
v domě po revitalizaci. Nízké nákl. na bydlení.

Pronájem velice pěkného, prostor. bytu 1+1 (53 m2) 
v RD. Klidná ulice, možnost využívání zahrady.

Pro klientku s připravenou 
hotovostí hledáme ke koupi 
byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Za nabídky Vám předem dě-
kujeme.

Mob.: 605 163 333

cena: info v RK

mob.: 777 857 739

mob.: 777 857 739 

mob.: 777 857 739 

mob.: 777 857 739

Šošůvka

HLEDÁME!SloupBlansko

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 

Víte?
nevíte?

Blanenská čtvrtmíle

SALON BLANENSKÝCH 
FOTOGRAFŮ 2013

 Městská knihovna Blansko oznamuje, že se od 4. 
10. – 1. 11. 2013 bude ve výstavní místnosti knihovny 
konat další ročník SALONU BLANENSKÝCH FOTO-
GRAFŮ. Salon bude zahájen vernisáží v pátek 4. 10. 
2013 v 18 hodin.
 Zájemci o prezentování svých děl se mohou 
přihlásit u Mgr. Jany Trubákové,  studovna a čítárna 
MK Blansko, do 10. 9. 2013. Téma vystavených děl 
není stanoveno. Kontakt: trubakova@mk.blansko.cz 
nebo tel. č. 516410101.

-mk-

Zápis žáků ZUŠ
 Zápis žáků do všech oborů Základní umělecké 
školy Blansko (hudební, taneční, výtvarný, literárně 
dramatický) od 2. do 6. září 2013 v kanceláři školy 
Blansko, Zámek 3 denně od 13.30 do 17.00 hod., 
tel 516.414.941.
 Ve školním roce 2013/14 se při ZUŠ Blansko 
otevírá nová HUDEBNÉ-POHYBOVĚ-VÝTVARNÁ 
PŘíPRAVA pro 4leté děti. Výuku zajišťují 2-3 aprobo-
vaní pedagogové školy. Výuka je přesně zaměřena 
na věk 4 let, kdy se děti učí hrou. Kreativně, hravě, 
ale cíleně se děti seznámí s hudbou, pohybem a 
výtvarným světem. Kontakt v případě zájmu:  MgA. 
Petra Žerníčková 774/841493.

-ich-

Přerušení dodávky 
elektřiny

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:

Dne 13.09.2013 od 07:30 do 16:30
Blansko - Horní Lhota

- zástavba při hlavní silnici z Ráječka směr Blansko 
od domuč. 143 po dům č. 139
- levá strana ulice a vodárna na začátku obce na 
pravé straně této silnice
- náves obce od domů č. ll a 1 po domy č. 9 a 8, 44 
a 82, 77 a 151 v ulicích odbočujících z návsi
- lokalita výstavby nových RD za bytovým domem 
č. 66

-eon-

Vzpomínka
 Dne 30.8. uplynulo 10 
let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, pan Václav 
Ševčík. Stále vzpomíná-
me…

Rodina

Zápis do klubu 
Šnek

 Dětský denní klub, který slouží jako alternativa 
školní družiny (provoz denně od 12:30 do 16:00), 
zve k zápisu 5. 9. od 7.00 do 14.00, budova čajovny 
Ulita na ulici B. Němcové 2a. 
 O činosti klubu: http://klub-snek.webnode.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

Do barevného podzimu v novém obutí. 
Buďte IN, skočte do nich!

Nová kolekce sportovní obuvi  
ADIDAS, REEBOK, vel. 28-48.

- velký výběr pro děti
- turistická obuv 

s gore-texovou 
membránou

Dále nabízíme: 
větrovky, mikiny, školní batohy, impregnace, šněrovadla, 
papučky, módní obuv, dětskou certifi kovanou obuv, 
koženou galanterii, deštníky, pláštěnky.

Buďte IN, skočte do nic
Nová kolekce sportovní 
ADIDAS, REEBOK, vel. 2

- velký výběr pr
- turistická

s gore-te
memb

Dále nabízíme:

 Chci říct, že to chápu. Emoce, adrenalin, rychlost 
je opojná, je to pořád dokola. Nemá cenu rozebírat 
lidské vlastnosti, téměř každý, kdo řídil auto, měl 
někdy nutkání jet rychle, i když k tomu neměl důvod. 
Opravdu to nemá cenu, v obchodě si běžně koupíte 
samolepku s nápisem „Dárce orgánů“. Uděláte si o 
víkendu před obědem čas s jarem a fénem a nalepíte 

Blanenské parky v novém?
 Náklady ve výši 1 200 000 Kč, 58 pokácených stromů a 75 nově vysazených, nově vysázených 5471 
ks růží, polokeřů a keřů a 1590 ks trvalek. Taková je stručná bilance revitalizace městské zeleně, která 
v posledních prázdninových dnech nabrala vysoké obrátky, což nemohlo ujít nikomu, kdo procházel 
parkem Boženy Němcové nebo kolem Zborováka. Zaměstnance fi rmy Vykrut, jež se po vítězství ve 
veřejném výběrovém řízení ujala realizace, nemohl díky výrazně označené zahradnické technice a 
fi remním tričkům nikdo přehlédnout.

 Po totožnosti autorů návrhu parkových úprav už 
musel Monitor zapátrat, výsledek však byl malým 
překvapením. Jméno Ing. Břetislava Krejčiříka, 
který vypracoval návrh i projektovou dokumentaci 
revitalizace blanenské zeleně, se totiž objevuje v 
souvislosti s obnovou a údržbou těch nejcenněj-
ších zahrad a parků v České republice – namátkou 
jmenujme třeba zahradu v Kuksu, Květnou zahradu 
v Kroměříži nebo Lednicko-val-
tický areál.
 „Není malých zakázek a my 
přistupujeme k takovýmto dílům 
vždy s pokorou a chceme je 
udělat tak, aby měl návštěvník 
radost, když do parku vejde, aby 
mu tam bylo dobře a měl pocit, 
že ho to nabíjí. Život je složitý a 
my vytváří prostor k načerpání 
energie,“ řekl Ing. Krejčiřík na 
dotaz Monitoru, jak se po zku-
šenostech s velkými díly pracuje 
na tak malé zakázce.
 Sám je s přístupem města 
a spoluprací víc než spokojen: 
„Tato zakázka pro nás byla zají-
mavá i tím, že s městem spolu-
pracujeme dlouhodobě – město 
se snaží vytvářet pro zeleň pro-
stor a postupně na ní pracovat. 

Pro mě je to zrovna vzorový příklad 
toho, jak se to má dělat, a myslím to 
zcela vážně. Mohu to posoudit jako 
architekt i jako návštěvník města,“ 
prohlásil.
 Na otázku, zda je mu známo 
umístění obou parků a problémy, 
které z toho vyplývají, přiznává: 
„Ano, vzali jsme to v potaz, ale to 
je vždycky těžká věc. My můžeme 
řešit jen druhovou skladbu keřů a 
vysazovat je tak, aby pro návštěv-
níci parku nebyli ohroženi. Zkrátka 
tento problém není tak zcela v naší 
kompetenci. Sám za sebe mohu říct 
jen to, že bych byl rád, aby se město 
staralo a rostlinám se dařilo dobře.“
 Městské parky se tedy dočka-
ly špičkově navržené a špičkově 
provedené revitalizace. Teď už je 

skutečně jen na městské polici, zda dokáže to, co 
bylo vybudováno, ochránit.
 Letmý pohled pod lavičky v parku u Zborováka 
prozradí, že zatím se tam sbírá něco úplně jiného 
než pozitivní energie pro radostné prožití dne. Dou-
fejme, že investované prostředky budou pro město 
dostatečnou motivací, aby tyto prostory ochránilo.

-kkuc-

si ji na zadní okno? Možná Nedobrovolný dárce nebo 
Nechtěný terč, to si může většina z nás umístit na 
auto nebo na cyklosedačku.
 Na motorku, co rachotí po zadním kole mezi 
auty, je parádní pokoukaná, ale v kině. Odtud odešli 
první odvážlivci s předsevzetím, že dokážou jezdit 
jako kaskadéři. Odněkud ze slunné Francie přišla 

na internet první videa dech beroucích jízd, 
která nedala spát klukům z Jižní Moravy. A 
máme co komentovat. Tragický víkend? Tak 
za to vezmu příště o pár metrů dřív, křížek u 
Svitavy, věnec z pneumatiky a spanilá jízda 
na mou památku.
 Najdou se často tací, co zkouší šířku 
silnice na tři auta. Pro okolní provoz jsou to 
daleko větší hrozby než pětina váhy motorky. 
Nad touto silnicí musí někdo držet ochrannou 
ruku. Policie to myslím není, do areálu Ka-
meny je to z kopce, to se v autě špatně sedí, 
na zmrzlinu k lázním daleko. Když se k Vám 
bude řítit někdo v protisměru, tak se u modlení 
nekřižujte a držte volant pevně oběma rukama 
a neobracejte oči k nebi, je to jen na Vás.

-jd-

Půlmaraton 
slaví osmnáctiny
 „Půlmaraton Moravským krasem patří svým 
prostředím k nejkrásnějším závodům vůbec. 
Průběh Blanskem s fandícími diváky, chladivé 
údolí říčky Punkvy, Skalní mlýn s malým pře-
kvapením a otočka v srdci Moravského krasu 
u vstupu do Punkevních jeskyní je jedinečné 
okolí tohoto závodu, kvůli kterému k nám běžci 
rovněž jezdí."

Erik Řezník, sportovní ředitel

 Přijměte tedy pozvání k 18. ročníku Půl-
maratonu Moravským krasem, pokud ne jako 
běžci, tedy jako diváci, na kterých stojí to 
hlavní – neopakovatelná atmosféra závodu 
jak při startu, tak na trati.

Program
12.30 slavnostní zahájení
12.40 taneční vystoupení skupiny 
 AD´S screw
13.00 vystoupení freerunové 
 a parkourové skupiny Motion of Life
13.20 start běhu městem – 2,4 km
14.00 start dětí s rodiči
14.10 start dětí bez rodičů do pěti let
14.20 start dětí 6 - 7 let
14.30 koncert poprockové 
 legendy TURBO
16.00 start 18. ročníku půlmaratonu
16.20 vyhlášení vítězů běhu na 2,4 km
16.30 koncert kapely 
 DIO FIVE GUITARS
17.45 vyhlášení absolutních vítězů 
 půlmaratonu
18.10 vystoupení jezdců 
 z biketrialového klubu Blansko
18.30 vyhlášení výsledků kategorií
19.00 vyhlášení týmového běhu
19.10 pokračování koncertu 
 DUO FIVE GUITARS

 Po celou dobu akce bude v hlavním prostoru 
dění, tj. na Wanklově náměstí a náměstí Svo-
body, k dispozici dětský koutek, tvořivá dílna 
pro děti, jízda na segway, skákací hrad, me-
gatrampolína, doprovodné sportovní soutěže 
i občerstvení. Změna programu vyhrazena.

 Tenhle článek by se mohl směle vyjímat i ve sportovní sekci Monitoru. Na kole, pěšky po chodní-
ku nebo v autě, mám pocit, že jsem přehlédnul pásku a objevil se na závodní dráze a ne na hlavní 
blanenské ulici. Smíšený závod bez omezení kubatur nebo počtu kol, sprint na 400 metrů kategorie 
Open. Můžete si vybrat, z kterého směru Poříčí se necháte odstartovat. Pro ty, co si nevěří, že naberou 
mezi Hasičskou stanicí a krytým bazénem dostatečnou rychlost je vhodné rozjet se poctivě už od 
Ráječka.

Autor fotografi í: Jiří KučeraAutor fotografi í: Jiří Kučera
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Ulitu zachvátí Údif

Vysvědčení pro akvapark

Zahrádkáři poznávali krásy naší vlasti
Sponzor rubriky:

Na kávě s Pavlem Peroutem

 Kudy vedla vaše cesta na křeslo starosty v 
Rájci?
 Politika nebyla nikdy mojí doménou, nicméně dění 
v mém rodném městě mne vždycky zajímalo, takže 
když mne před asi šestnácti lety oslovila KDU-ČSL, 
abych v jejich barvách šel kandidovat do zastupitel-
stva, tak jsem tuto nabídku přijal. První čtyři roky jsem 
tedy působil jako člen zastupitelstva, další čtyři roky 
coby místostarosta a nyní již druhé volební období 
působím na místě starosty.
 Je to práce, která vás baví? 
 Je to práce nesmírně zajímavá a různorodá, která 
sice člověku ukradne většinu volného času a obere jej 
o podstatnou část soukromí, ale na druhou stranu se 
tady člověk nikdy nenudí a má možnost ve spolupráci 
s dalšími členy vedení města postupně přetvářet 
vzhled obce. Baví mne také to, že člověk může s 
odstupem času vidět výsledky práce pro druhé.

 Na čem momentálně pracujete? 
 V současné době máme několik rozpracovaných 
projektů. Zahájili jsme zateplování mateřské školy, 
současně jsme dokončili soutěž na dodávku zame-
tacího vozu, což by významně snížilo prašnost v 
ulicích. Opravujeme komunikace – první etapu máme 
za sebou, druhá nás čeká na podzim. Také v několika 
ulicích opravujeme síť kanalizací. Letos realizujeme 
i připojení nového záložního vrtu. Současně se sna-
žíme také o rekonstrukci bytového fondu, takže třeba 
na jedné z bytovek vyměňujeme okna. Další etapa 
výměny oken proběhla na budově gymnázia, nových 
oken se letos dočkala také knihovna a budova Měst-
ského úřadu. Každoročně pracujeme i na postupné 
rekonstrukci veřejného osvětlení. Cílem těchto akcí 
jsou hlavně úspory na energii, které později použi-
jeme zase do oprav a zlepšování vzhledu města.
 Je pro vás funkce starosty na malém městě 
poslední politickou zastávkou nebo pomýšlíte 
na kariéru ve vyšší politice?
 Každá práce má jakýsi tvůrčí potenciál. Já stále 
vidím, co všechno by se ještě dalo v Rájci změnit, 
na čem by se dalo pracovat, co všechno je potřeba 
opravit… Z těch věcí běžnějších jsou to třeba opravy 
komunikací a chodníků – zde práce pokračují podle 
plánu, který jsme si vytyčili, každý rok bereme jednu 
ulici po druhé a rekonstruujeme zde sítě a opravu-
jeme povrch. Co však je daleko zásadnějším cílem, 
je kompletní rekonstrukce středu našeho města. 
Momentálně je rájecké náměstí jednou velkou kři-

Ing. Pavel Perout
- 49 let, starosta Rájce – Jestřebí

žovatkou, která je zatížena těžkým provozem, a pro 
návštěvníky města nebo pro naše občany tu nemáme 
moc místa, kde by si mohli sednout a odpočinout. 
Vize, kterou bych rád se zastupitelstvem realizoval, 
je celkové zredukování dopravy ve středu Rájce a 
dokončení obchvatu. Rád bych našemu městečku 
dal moderní tvář, aby měla každá ulice pěkné chod-
níky, silnice, veřejné osvětlení i zeleň. 
 Je to běh na dlouhou trať a na politickou kariéru 
nikterak nepomýšlím. Pokud bych jednou do vysoké 
politiky přece jen měl vstoupit, bylo by to leda s cílem 
věnovat se nápravám toho, co trápí starosty malých 
měst jako je to naše. Stát nám práci neulehčuje – spí-
še naopak, jsme zavaleni stohy papírů, legislativa je 
nepřehledná a zmatečná. Množství povinností, které 
na nás ministerstva chrlí, brzy nebude v lidských 
silách zvládnout.
 Na který z projektů, které se podařilo uskuteč-
nit během vašeho funkčního období, vzpomínáte 
nejraději?
 Každý rok se snažíme udělat kus práce. Největším 
oříškem byla zřejmě rekonstrukce sokolovny, kterou 
vlastnila Česká sokolská obec, nicméně společenské 
akce se tu vzhledem k fi nancování provozu a ke 
špatnému stavu objektu řadu let nepořádaly a tento 
prostor nám dost citelně chyběl. V zastupitelstvu 
města jsme se rozhodovali, zda postavíme nový 
kulturní dům nebo budeme rekonstruovat stávající a 
nakonec zvítězily vzpomínky, tak trošku i nostalgie a 
skutečnost, že sokolovna k Rájci patří, protože ji naši 
občané postavili. Objekt sokolovny jsme od Sokolů 
koupili a koncem roku 2008 začala rekonstrukce. 
 Z původní stavby zůstaly pouze obvodové zdi a 
krov. Navíc se některé prostory přistavovaly, takže 
projekt se nám nakonec nafouknul a místo pláno-
vaných 26 milionů se celková částka vyšplhala až 
na 32 milionů korun. Celková dotace, kterou jsme 
na přestavbu získali, byla 24,5 milionu korun, což 
je velmi významná část, a troufám si říct, že hlavně 
díky této dotaci se nám nakonec podařilo na konci 
roku 2010 sokolovnu znovu otevřít. 
 Sál je bohatě využíván k pořádání nejrůznějších 
akcí, jako jsou plesy, koncerty, ale také setkání 
občanů, karnevaly a v neposlední řadě divadlo. S 
podporou sponzorů jsme také zakoupili promítač-
ku, takže se zvýšilo i využití sálu. K dispozici jsou 
tu mimo velký sál také klubovny, ve kterých sídlí 
mateřské centrum Motýlek, které se nám v poslední 
době krásně rozjelo, také skauti, hasiči a členové 
ochotnického spolku. Kulturní vyžití v Rájci je tedy 
celoročně velice pestré.
 Pokud se nepletu, vaše město letos zazname-
nalo významné výročí?
 Ano, je to pravda. Na letošní rok připadly hned tři 
významná výročí. 40 let uplynulo od doby, kdy jsme 
získali statut města, 50 roků letos oslavila základní 
škola a dvacetileté výročí připadlo rájeckému gym-
náziu. Spojili jsme síly a vytvořili jsme řadu kulturních 
akcí nejen v Rájci, ale i přilehlých částech, akce v 
rámci oslav trvaly asi měsíc a půl a podle odezvy od 
našich občanů se povedly. Na přípravách oslav se 
podílelo jak město, tak i gymnázium a základní škola.
 Co dělá starosta Rájce – Jestřebí ve volném 
čase?
 Příležitostně sportuji – baví mne kolo, v zimě běž-
ky a ping pong. To vše ale pouze výjimečně, mám 
velkou rodinu a veškerý volný čas se snažím trávit 
převážně s nimi.

-mumma-

 Že se to snadno řekne, ale hůř udělá? Skupina 
brněnských vysokoškoláků se před časem rozhodla 
ukázat druhým, že to jde a založila soubor nazvaný 
Údif – Úžasné divadlo fyziky.
 „V našich představeních Vás chceme inspirovat k 
pozornému dívání a k hraní si s věcmi kolem sebe. 
Možná pak uvidíte něco krásného, něco, co Vás 
překvapí. Zažít údiv stojí za to. Je to okamžik, kdy 
se mysl probudí ze spánku,“ říká mluvčí souboru 
Bára.
 A mají úspěch. Za pět let své existence zavítal 
ÚDiF do více než 70 základních škol, pořádá 
workshopy, vystupuje na Nocích vědců, v brněnské 
Huse na provázku, v roce 2011 se stal nositelem 
ocenění z prestižní mezinárodní soutěže Science 
on the Stage. Ve čtvrtek 5. září tento soubor zavítá 
i do Blanska na pozvání Sdružení Ulita.

 „Představení navazuje na činnost klubu Šnek v 
minulém školním roce. Nejrůznější pokusy se staly 
pravidelnou součástí našich schůzek a děti jimi byly 
nadšené. Chtěli jsme tento zážitek zprostředkovat i 
těm dětem, co do našeho klubu nechodily, a zpříjem-
nit jim vstup do školního roku,“ říká členka sdružení 
Klára Kučerová.
 Představení je zároveň pozvánkou do nového 
kroužku Šnek IQ, určeného zvídavým dětem a ma-
lým vědcům od 4. do 6. třídy. „Podobné kroužky pů-
sobí po celé republice, většinou při školách, kde se 
angažuje nějaký nadšený učitel, někdy je organizují 
domy dětí a mládeže. V Blansku něco podobného 
zatím chybí, tak uvidíme, jaký bude zájem. Přihlášky 
přijímáme už teď,“ uzavírá Klára Kučerová.
Více informací na http://klub-snek.webnode.cz

-kkuc-

 Matematika a fyzika jsou obory, které školáci obvykle příliš nemilují, přičemž platí přímá úměra 
– čím vyšší ročník, tím výraznější nevraživost. O tom, kde leží příčina této skutečnosti a proč se stu-
denti houfně hlásí na humanitní obory, zatímco ty technické marně lákají studenty na stipendia, se 
odborníci stále přou. V jednom však panuje shoda: zájem dětí o přírodní vědy je třeba podchytit v co 
nejútlejším věku. Stejně jako předškoláčci a prvňáci procházejí výtvarnou a dramatickou výchovou, 
tak by se měli učit i logickému a analytickému myšlení.

 Studená voda, vysoké vstupné, mizerná nabídka občerstvení. Takové byly v minulých letech nej-
častější výtky vůči kvalitě služeb v blanenském akvaparku. O aktuální zkušenosti z tohoto léta jsme 
vás, čtenáře, požádali v minulém čísle. Vaším úkolem bylo vystavit akvaparku vysvědčení jako ve 
škole. A výsledek?

 Známky bohužel napovídají, že ani letos se příliš 
nezměnilo a do premianta má blanenské koupaliště 
stále daleko. Nejlepší známkou hodnotili respondenti 
čistotu vody, občerstvení u hodnotících opět propadlo.
 „Ráda bych vzkázala, že občerstvení je přímo děs-
né, raději to zavřete a neprodávejte. Pivo moc pění, 
tak se slívá z kelímku do kelímku jako pro prasata,“ 
zlobí se jedna z účastnic ankety.
 „Při poslední návštěvě akvaparku jsem strávila 
20 minut ve frontě na pivo, což mi připadá hodně. A 
to byla návštěvnost sotva nějakých 350 lidí. Orga-
nizace práce lidí v občerstvení se rovná katastrofě,“ 
přizvukuje další.
 Výtka k občerstvení se tak stala nejfrekventovaněj-
ší výhradou ankety a na jeho kvalitu si stěžují i ti, kteří 
jinak služby akvaparku hodnotí dobře. Za všechny 
to shrnula jedna z účastnit takto: „Ráda bych se 
tímto prostřednictvím vyjádřila k nejslabšímu článku 

aquaparku - občerstvení. Oproti loň-
skému roku se výrazně prodloužily 
čekací doby, mám pocit, že brigád-
níci jsou, stejně jako návštěvníci, na 
rekreaci, nikam nepospíchají a poté 
se načekáte i 10-15 min, což mi při 
takovém počtu obsluhujících přijde 
na pováženou. Jinak si myslím, že 
za ostatní služby se nemusíte vůbec 
stydět, jezdí sem dokonce i mnoho 
mých známých z Brna a jsou zde 
opravdu spokojení.“
 Výměna stávajícího nájemce 
občerstvení se tak podle všeho 
jeví jako nejefektivnější způsob, jak 
přispět ke spokojenosti návštěvníků 
blanenského akvaparku v příští se-
zóně.

-kkuc-

Čistota vody  1,75

Teplota vody  3,19

Kvalita a čistota zázemí 2,75

Cena vstupného 3,31

Občerstvení   4

Další služby  2,13

 Jako každý rok, tak i letošní, Základní organizace českého zahrádkářského svazu v Blansku po-
řádá jednodenní zájezdy s názvem: „Za krásou, historií a poznáním“ po naší vlasti. Na tyto zájezdy 
se mohou přihlásit jak členové ZO ČZS, tak i občané Blanska a jeho okolí, kteří mají zájem poznávat 
krásy naší země a možná se i něco přiučit na výstavách, v arboretech nebo se jen tak koukat na různé 
zajímavosti naší země a strávit tak příjemný den s přáteli nebo svými blízkými.

 Letos koncem května jsme navštívili Slezské zem-
ské muzeum, zámek Hradec nad Moravicí, poutní 
místo Cvilín s rozhlednou a arboretum Nový dvůr u 
Opavy, kde zrovna nádherně kvetly rododendrony. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec nám na 
prohlídku Arboreta vysvitlo sluníčko a mohli jsme si 
tak vychutnat krásu rozkvetlé zahrady. Po prohlídce 
Arboreta jsme odjeli autobusem na večeři, kde jsme 
završili krásně strávený den.
 Na konci června jsme si udělali výlet do Jižních 
Čech a po Žďákovském mostě jsme dojeli na Orlík 
nad Vltavou a jeho okolí, kde jsme si prohlédli park 
u zámku a interiéry a odjeli lodí do Zvíkovského Pod-
hradí a prohlédli si nádvoří hradu Zvíkov. Poté 
jsme se prošli po NS Orlík-Zvíkov a naposledy 
jsme se pokochali pohledem na krásný hrad 
Zvíkov. Po příjemně stráveném dni jsme si zajeli 
na večeři a odjeli plni dojmů k domovu.
 Další jednodenní zájezd byl do Jeseníků. 
Po cestě jsme navštívili náměstí v Mohelnici, 
zahradnictví v Novém Malíně, kde jsme si pro-
hlédli skalničky, konifery, borůvky a také jsme si 
něco nakoupili. Poté jsme se vydali do Muzea 
silnic ve Vikýřovicích. Odtud jsme se již vydali 
na cestu přes Červenohorské sedlo do Jeskyně 
Na Pomezí a vyrazili k Velkému mechovému 
jezírku na Rejvízu. Po příjemné procházce jsme 
si prohlédli chatu Rejvíz (bývalá Noskova chata) 
s vyřezávanými židlemi a dali si večeři.

 První sobotu v září nás čeká zájezd na Vysočinu, 
kde navštívíme zámek Telč, prohlédneme si náměstí 
v Telči, půjdeme na rozhlednu Mařenka v Dašově a 
podíváme se na práci uměleckého kováře v Klatov-
ci. Výlet ukončíme večeří a vydáme se na cestu k 
domovu.
 Doufám, kdo jste byli na zájezdech pořádaných 
ZO ČZS Blansko v tomto roce i v minulých letech, 
že se Vám s námi líbilo a příští rok s námi budete 
poznávat další krásy naší vlasti. Přeji Vám hodně 
pohody a zdraví a na dalších zájezdech se těším na 
shledanou.

Libuše Vítková, člen Výboru ZO ČZS Blansko
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Kousek přírody u vás doma

O Moravském krasu jinak

 V neděli 25. 8. proběhl druhý blanenský „ble-
šák“. Navzdory počasí, které zvalo spíš k zalezení 
do peřin, byla účast slušná. „Byl to pěkný blešák 
s účastí větší než v Brně, což na takto malé město 
není vůbec špatné. Listopadový termín brzy upřes-
níme,“ sdělil Monitoru organizátor Petr Vraspír.

Druhý blanenský blešák

Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil

 Říkejte si co chcete, ale člověk je dílem přírody, a možná proto má tendence k ní inklinovat. Alespoň 
já to tak mám – přírodu miluji, a když se mi jí pravidelně nedostává, ať už z důvodu nemoci nebo 
předlouhých prací nabitých dní, začínám trpět abstinenčními příznaky. Už proto jsem byl rád, že jsme 
se z nudné panelákové šedi přestěhovali do domku na venkově. Těšil jsem se zejména na zahradu, 
která sice není velká, ale o to větší jsem s ní měl plány. A tady jsem krutě narazil. Zjištění, že si ani 
s těmi pár desítkami čtverečních metrů nedokážu poradit, bylo deprimující. O dalším osudu mého 
kousku přírody u domu rozhodla tak trochu náhoda. Když jsem se totiž se svým problémem svěřil 
sousedovi, ten jenom mávl rukou a poradil mi, ať se zastavím v Blansku na Sadové v zahradnictví 
NATIVI GARDEN – on prý s nimi byl moc spokojený.

 Rozjel jsem se tedy do města 
směr zahradnictví, které je Bla-
nenským poměrně známé, ale 
letos v dubnu změnilo majitele, 
kterým je fi rma NATIVI GAR-
DEN. Nové koště dobře mete, 
to bylo vidět hned při vjezdu do 
zahradnictví. Vím, že se tu dlou-
ho nic nedělo, nicméně dnes je 
všechno jinak; zahradnictví znovu 
rozkvetlo, a to doslova. Je vidět, 
že nový majitel zužitkoval své 
letité zkušenosti a začal přemě-
ňovat zahradnictví na Sadové v 
prosperující podnik. O tom svědčí 
také fakt, že se tu po letech 
začalo ve velkém také pěstovat 
– můžete zde nakoupit venkovní 
okrasné rostliny, ovocné stromky, 
chryzantémy, macešky, sezónní 
ovoce (borůvky, maliny, ostružiny) a další produkty. 
Naplno se snad vše rozběhne od jara, kdy bude 
sortiment zde pěstovaných rostlin rozšířen o letničky, 
trvalky, jehličnany, keře a spoustu dalších.
 Přišel jsem ale kvůli něčemu jinému, a tak jsem 
se přestal kochat vystavenými produkty a chvátal 
do prodejny, kde mi na můj dotaz ohledně pomoci 
se zahradou ochotná paní prodávající odvětila, že 
mi zavolá pana majitele. Chvíli čekání jsem využil 
k porozhlédnutí se po prodejně. Bylo tu vše, co má 
správné zahradnictví mít – osiva, hnojiva, sazenice, 
krmiva pro králíky i slepice, keramiku, proutí, různé 
dekorace, sádrové krtky a samozřejmě zahradní 
techniku – vše od malých motyček až po traktůrky. 
Na zahradní techniku zde dokonce poskytují záruční 
i pozáruční servis a nemusíte se stydět sem přinést 
i sekačku, kterou jste koupili jinde a z nějakého dů-
vodu přestala fungovat. Bez mrknutí oka ji opraví. 
Fascinující pro mne byly zejména ceny, které tu jsou 
oproti velkým konkurentům proklatě nízko.
 Majitel přišel hned vzápětí, a tak jsem mu po-
vyprávěl svůj příběh o stavbě domu a o pozemku, s 
nímž si nevím rady. A jak to dopadlo? Sedli jsme do 
auta a jeli se k nám podívat. Poté jsem si vyslechl 
pár rad, z nichž jako nejlepší se mi jevila možnost 
zpracování projektu jejich externími projektantkami. 
Projekt byl za pár dní hotov, byl jsem s ním spokojen, 
a tak jsme přešli k jednání o realizaci. Firma mi sice 
nabídla kompletní vybudování zahrady na klíč, ani 
to nebylo příliš drahé, ale jelikož mne tyto věci ne-
smírně baví, využil jsem raději možnosti si zahradu 
zpracovat sám. Ze zahradnictví NATIVI GARDEN si 

objednám veškeré rostliny za vynikající cenu, jelikož 
právě u nich jsem si nechal svoji zahradu navrhnout.
 Jestliže budete potřebovat jakékoli zahradnické 
služby, zasadit či pokácet strom, provést jakoukoli 
údržbu nebo zpracovat zahradu od A do Z, obraťte 
se určitě na NATIVI GARDEN. Najdete je přímo 
nad školou Erbenova na ulici Sadová a za zmínku 
stojí rovněž jejich webová prezentace na www.na-
tivigarden.cz, kde najdete spoustu hezkých fotek a 
veškeré informace o jejich práci. Telefon do prodejny 
je 739505325 a otevřeno mají až do listopadu denně 
od 8 do 18 hodin, včetně víkendů a státních svátků.
 Nyní už se moc těším, až bude zahrada hotová. 
Dám si na čas a potom vás pozvu na prohlídku. Bude 
to jistě ta nejkrásnější zahrada, jakou jste kdy viděli, a 
já na svůj vlastní kousek přírody budu patřičně hrdý.

-r-

RODINNÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

 Městská knihovna Blansko připravila v uplynulém období podzim 2012 – léto 2013 další z čtenář-
ských projektů. Projekt byl propojen v rámci hnutí CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM a ŠKOLA NARUBY. 

 Téma tajemství i krajina Moravského krasu bylo 
rozvíjeno dvěma směry.  Regionální oddělení MK 
Blansko, s Helenou Jalovou, spolupracovalo s 
knihovnami blanenského regionu. Studovna MK 
Blansko, s Mgr. Janou Trubákovou, navázala spo-
lupráci se základními i středními školami, Domovem 
Olga v Blansku, Senior centrem Blansko a Městským 
klubem důchodců Blansko. 
 Paní Jalová spolupracovala především s kole-
gyněmi knihovnicemi v profesionálních a neprofe-
sionálních knihovnách. Jana Trubáková oslovila 
pro besedy s dětmi i dospělými např. Mgr. Evu 
Nečasovou, ředitelku Muzea Blansko, RNDr. Petra 
Zajíčka, speleologa, Mgr. Vladimíra Klepáče, noviná-
ře a spisovatele, a další zajímavé osobnosti našeho 

regionu. Zvláštní poděkování patří Správě jeskyní ČR 
v Blansku.
 Jak celé naše společné snažení dopadlo a jaké 
výtvarné práce vznikly, to se dozvíte na slavnostní 
vernisáži výstavy v pátek 6. září 2013 v 18 hodin 
v dětském oddělení a výstavní místnosti Městské 
knihovny Blansko. V kulturním programu vystoupí 
klienti Domova Olga a folková kapela Maják z Blan-
ska.
 Sladkou tečku pro návštěvníky darovala cukrárna 
Severka v Blansku. Knižní dary pro účastníky našeho 
putování nad stránkami knih i v přírodě věnovala 
různá nakladatelství.

Helena Jalová a Mgr. Jana Trubáková, 
Městská knihovna Blansko

NATIVI GARDEN s.r.o., 
Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739505325
info@nativigarden.cz 
www.nativigarden.cz

2. - 8.9 - jahody 10 pack 90,- Kč
9. - 15.9 maliny v 1l kontejneru 49,- Kč/ks

Trvale snížená cena:
krmivo králík a nosnice 10kg/110,- Kč

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ
SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE
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Na víno jedině k Brázdům

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

 Na šedesát ultralightů si mohli zájemci a ná-
vštěvníci prohlédnout v sobotu 24. 8. na letišti v 
Kotvrdovicích. Kromě nejmenších letadel byly k 
vidění i vírníky a vrtulníky, součástí programu byly 
také letecké ukázky.

Letadla v Kotvrdovicích

Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil

 „K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé." Tuto větu prohlásil 
kdysi Homér a nezbývá než s ním souhlasit. Špatné víno však může i to štěstí a úsměvnou pohodu 
pokazit, a proto je dobré spolehnout se na takového dodavatele, o kterém víte, že vás nezklame. A 
pro mne je to právě víno od Brázdů. Chodím sem nakupovat už pěknou řadu let a ještě nikdy jsem 
se tu nezklamal. Navíc jsou nejlevnější v Blansku a jejich nabídka je suverénně nejširší.

 Brázdovi provozují v Blansku dvě vinotéky. Vi-
notéka U Zámečku se nachází na ulici Svitavská 
naproti obchodu Billa a Vinotéka U Brázdů je na 
ulici Hybešova, pár desítek metrů vedle centrální 
pošty. Vinotéka U Brázdů byla otevřena v Blansku 
v roce 1996 a může se tak pyšnit titulem nejstarší 
provozovny svého druhu ve městě. Víno, které se tu 
prodává, majitelé osobně vybírají a dováží přímo od 
malých moravských vinařů. Ti ho vyrábějí tradičními 
postupy, které se předávají z generace na generaci, 
ale neváhají použít ani moderní metody řízeného 
kvašení. Produkce těchto vinařů bývá velmi zají-
mavá, rozmanitá a běžně nebývá k dostání. Vínu 
Brázdovi věnují velmi mnoho času a i díky tomu 
nabízí zákazníkovi nejenom kvalitní, ale i neobyčejná 
vína, která jsou vyrobena s láskou a úctou.
 Ptáte se, proč kupovat víno ve vinotéce? Vždyť 
v supermarketu to máte pomalu za stejné peníze… 
Zde je potřeba pochopit, že nejde jen o peníze, ale 
v první řadě o kvalitu. V obou vinotékách se můžete 
spolehnout na to, že dostanete víno ve špičkové 
kvalitě. Zatímco supermarkety prodávají vína po-
chybných kvalit z dovozu, U Brázdů nakoupíte pouze 
moravská vína ve špičkové kvalitě – a o tu nám jde 
přece v první řadě…
 Už jsem se zmínil o tom, že ve vinotékách nakou-
píte nejlevněji v Blansku, přičemž si můžete vybrat 
z nejširší nabídky. Tak třeba sudové víno – cenově 
vychází nejvýhodněji (od 42 Kč za litr) a ve vinotéce 
U Brázdů si můžete vybrat z 16 druhů, U Zámečku 
dokonce hned z 20 druhů. V nabídce sudových vín 
nechybí ani dnes tolik populární růžová vína, která 
jsou oblíbená zejména u žen – U Zámečku pořídíte 

Zweigeltrebe rosé nebo 
Cabernet Sauvignon 
rosé. V nabídce sudo-
vých vín nechybí jak vína 
suchá, polosuchá, polo-
sladká i sladká. Ostatně 
– odborný personál vám 
dá ochutnat a rád vám 
poradí.
 Pokud patříte mezi 
ty, kteří vínu holdují a 
zároveň také rádi něco 
málo ušetří, neměli byste 
si nechat ujít tak zvané 
šťastné hodinky neboli 
Happy Hours – akci, při 
které je jednou za týden v 
určitém čase na všechno 
zboží 10% sleva. Co pro 
to můžete udělat? Sle-
dujte internetové stránky 

www.ubrazdu.cz a také stránku na facebooku, kde 
se mimo data a hodiny dozvíte další podrobnosti. Na 
internetových stránkách najdete veškeré informace 
od otevírací doby až po ceník sortimentu. Vše je 
velmi přehledné a moderní.
 Jestliže se vám stane, že spěcháte na oslavu a 
nemáte dárek, pospěšte do některé z vinoték. Vybe-
rete nějakou sedmičku a k ní dárkové balení, kterých 
tu je na výběr opravdu z nepřeberného množství, k 
tomu přidáte dárkový poukaz a můžete jít. 
 Opravdoví gurmáni se jistě těší na pokračování v 
úspěšných řízených degustací, které Brázdovi pořá-
dají už několik let a bývají každý měsíc, zpravidla ve 
středu od 18 hodin. Tyto akce budou probíhat dále, 
a když budete sledovat internet, určitě se vše včas 
dozvíte. 
 Další velkou novinkou jsou služby tzv. Vinného 
cateringu. Wine catering najde své uplatnění při 
slavnostech, forem především degustací vína. Bez 
odborného komentáře při nalévání vína hostům 
nedojde k tak plnohodnotnému zážitku a obohacení 
programu jakého je možné dosáhnout. Proto jsou 
samozřejmostí služby certifi kovaného sommeliéra, 
který pro vás zajistí kompletní servis na malé i velké 
akce a to za příznivé ceny. 
 Na  závěr pro vás mám ještě dvě dobré zprávy. 
Ta první je, že již brzy si v některé z vinoték budete 
moci objednat archivní vína, již od ročníku 1965 až 
po současnost, a tou druhou zprávou je, že už za-
čali prodávat burčák. Takže pospěšte do vinotéky U 
Brázdů nebo U Zámečku – v obou budete srdečně 
vítáni a kdo ví – možná se tam uvidíme. 

-r-
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Netopýři zvou do jeskyní

Den pro děti v Nemocnici 
Blansko se blíží!

 Nemocnice Blansko zve v sobotu 7.9.2013 do svého areálu nejen děti, ale i rodiče a všechny, kteří 
se chtějí bavit! Od 10:00 do 17:00 hodin proběhne ve venkovním areálu nemocnice již čtvrtý ročník 
akce s názvem DEN PRO DĚTI. Můžete se těšit na celodenní program, a to jak na pódiu, tak i v celém 
areálu nemocnice. Bohaté občerstvení bude samozřejmě zajištěno.

 A na jaký program se můžou návštěvníci těšit 
letos?
  Nemocnice Blansko ve spolupráci s DDM Blansko 
nabídne zábavu pro celou rodinu. Připraven bude 
tradiční program na podiu, kde se vystřídají místní 
kapely a divadelníci, také dětská módní přehlídka 
a aerobiková show. Nebude chybět ani aktivní část 
zábavy. Tentokrát se ponese v duchu Cesty kolem 
světa. Děti u vstupu obdrží cestovní pas, se kterým 
projdou v areálu nemocnice celkem osm zemí. 
Okusí 8 dobrodružných úkolů v kostýmovaných 
stanovištích a po splnění každého úkolu, obdrží do 
svého cestovního pasu razítko dané země. Jakmile 
posbírají všechna razítka, mohou se vypravit do 
cestovatelského stanu, kde obdrží Certifi kát malého 
cestovatele a sladkou odměnu.
 I letos bude v areálu dynamická ukázka zásahu 
hasičů, která je pro děti největším lákadlem. Krom 
práce hasičů při hašení hořícího vozu se představí i 
ostatní složky záchranného systému – zdravotnická 
záchranná služba i městská policie.
 Na zábavě pro děti se budou podílet skauti s luko-
střelbou, střelbou ze vzduchovky i lanovými aktivita-
mi. Malování na obličej, trampolína a klouzací hrad 
nebude chybět. Stejně tak představení logopedické 
poradny a ukázka estetické medicíny Nemocnice 
Blansko.
 Opět přivítáme sdružení Malý strom a jejich 
veřejnou sbírku Pečení pro děti, která prodejem pe-
kárenských výrobků za dobrovolnou cenu fi nančně 
podpoří nemocné, postižené či jinak znevýhodněné 
děti. Poprvé se představí Liga vozíčkářů s preventivní 

akcí Přisedni si, zaměřenou na předškolní a školní 
děti. Nebudou chybět Vodící psi, kteří loni sklidili 
ohromný úspěch.
 Mezi novinkami v programu bude právě partnerství 
s Domovem dětí a mládeže Blansko, který zabezpečí 
všechna stanoviště při pouti za certifi kátem Malého 
cestovatele. Dále pak bude nově na podiu k vidění 
divadlo Kolárka a v areálu stanoviště mýdlové dílnič-
ky, angličtiny pro nejmenší, představení OA a SZdŠ 
Blansko, kde se budou maskovat zranění a následně 
ošetřovat a také s dětmi diskutovat nad lékárničkou. 
Také se v nemocnici poprvé představí Hornolhotské 
maminky, které naučí děti dojit kozu, zdobit perníčky 
a nabídnou ochutnávku různých kouzelných elixírů. 
Můžete se těšit i na výtvarnou dílnu Denisa design, 
na jízdu v elektovozítkách segway a koloběžkách a 
pokud vše klapne, tak i na spanilou jízdu traktorem 
Fendt, mercedesem mezi traktory!
 I letos přijali pozvání na akci naši tradiční VIP 
hosté, a to děti z Dětského domova v Boskovicích. 
Jejich přítomnost a spokojené tváře jsou pro nás 
organizátory tou největší odměnou.
 Vstupné činí 40,- Kč pro osoby nad 120 cm (menší 
mají vstup zdarma). Po projítí vstupem jsou pro děti 
všechny atrakce v areálu zcela zdarma. Akce se koná 
za každého počasí!
 V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, kteří 
naši akci podpořili, a to jak fi nančně, tak i materiálně. 
Bez takovýchto společností a institucí by těžko mohl 
být podobný projekt realizován, a za to patří všem, 
kteří ochotně přispěli na zabezpečení programu, 
velké díky!

Nedostatek míst ve školní družině 
ZŠ TGM zatím řeší iniciativa rodičů

 Pro rodiče dětí školou povinných představuje začátek školního roku vždy určitý stres. Maraton 
po obchodech spojený s nákupem početných školních pomůcek i nového oblečení, neboť ratolesti 
přes prázdniny opět záhadně vyrostly. Přechod na pevný režim s ranním vstáváním. Opakování učiva 
zacílené na odkrytí alespoň části vědomostí z předchozího roku, a taky výběr a následné sladění těch 
správných kroužků. Je toho zkrátka více než dost.

 Rodiče dětí docházejících na blanenskou základní 
školu TGM však mají ještě o jednu starost navíc: boj 
o místo ve školní družině.
 „Zápis vždy probíhal první školní den ráno. To se 
hned v sedm do vestibulu nahrnula stovka rodičů a 
všichni začali vyplňovat přihlášky. Kdo přišel pět minut 
po osmé, měl smůlu, už bylo zavřeno. Odpoledne 
jste se pak už jen mohli přijít podívat, jestli se na 
vás usmálo štěstí,“ líčí Renata, maminka budoucího 
šesťáka, o jehož umístění do družiny žádala už ve 
třetí třídě marně. „Od čtvrté třídy už to zvládáme, ale 
překonat třetí třídu bez družiny byl problém,“ přiznává.
 Pohled do statistik dává nespokojeným rodičům 
zapravdu. Školní družina je ze zákona určena dětem 
1. stupně. ZŠ TGM je však schopna pokrýt pouze 
30 % z tohoto počtu, zatímco nedaleká ZŠ Erbenova 
50 % a sousední ZŠ a MŠ Dvorská kolem 55 %. Místa 
v družině na ZŠ TGM tedy objektivně opravdu chybí.
 Řešení neuspokojivé situace se nakonec ujali 
sami rodiče. „Řekla jsem si, že zorganizovat od-
polední klub pro děti přece nemůže být tak těžké,“ 
vzpomíná maminka nynější páťačky Klára Kučerová 
na okamžik před třemi lety, kdy vzala věc do svých 
rukou. Pro chod klubu, který nakonec našel domov v 
čajovně Ulita přímo naproti školy a získal díky tomu 
jméno Šnek, bylo nakonec klíčové získání fi nancí. 
„Naštěstí mi vyšli vstříc na kraji formou individuální 
dotace, takže loni jsme už fungovali po celý školní 
rok,“ vzpomíná organizátorka klubu.
 Dotaci z kraje umožňující celoroční provoz klubu 
se klubu podařilo získat i letos „Musím poděkovat 
Ing. Jiřímu Crhovi, kterému se naše činnost líbí a 
podpořil nás. Bez něj by další fungování klubu určitě 

nebylo možné,“ přiznává 
Klára Kučerová.
 Pokud tedy hledá-
te pro své dítě odpolední 
útočiště, možnost tady je. 
„Loni jsme dokázali, že to 
umíme, většina dětí chce 
chodit dál což je pro nás 
pochvala, ale i závazek,“ 
říká organizátorka klubu.
 A co by si pro klub 
přála do budoucna? „Pro 
letošek určitě to, aby se 
nám sešla tak fajn parta 
dětí jako loni. Jinak snad 
jen lepší spolupráci se 
školou. Navzdory veške-
ré snaze z naší strany to 
bohužel zatím není tako-
vé, jak bychom si přáli,“ 

uzavírá Klára Kučerová.
 Klub zahájí činnost druhý zářiový týden, tj. od 
9. září 2013. Zápis na Ulitě proběhne 5. 9. 2013 
od 7.00 do 14.00. Veškeré informace o činnosti 
klubu včetně telefonických kontaktů a formulářů 
pro přihlášení e-mailem naleznete na stránkách 
http://klub-snek.webnode.cz

-rr-

Sport Club Jany Kuncové
Školní rok 2013/2013 - začínáme 2.9.2013
V malé tělocvičně ZŠ Dvorská 
budou zahájeny tyto kurzy:

* POWER JÓGA 16.30 – 17.30 hod. 
 - pondělí a středa s I. Hrnčířovou
* BODYFORM 17.30 – 18.30 hod. 
 - pondělí – 18.30 – 19.30 hod. s J.Kučerovou
* KALANETIKA 18.30 – 19.30 hod. 
 - pondělí a čtvrtek s J. Kučerovou
* ZUMBA 17.30 – 18.30 hod. 
 - úterý a čtvrtek s M. Klevetovou
* KONDIČNÍ CVIČENÍ S TRAMPOLÍNAMI 
 - 17.30 – 18.30 hod. středa 
    s Veronikou Hlouškovou

Masáže
 - klasické, sportovní, léčebné, REIKI, lávovými 
kameny, aromateraperutické, thaiské, masáže kojen-
ců a dětí předškolního i školního věku. Individualní 
rozcvičování po úrazech a mozkových příhodách v 
tělocvičně i v bazénu, nejen v našich prostorách, ale 
i u Vás doma dle domluvy 776 140 953 .

Novinka
Aquaerobik, vodní gymnastika  17 – 18 hod.  (45- 
50 min cvičení,10-15 min volné plavání)
- zahájení kurzu 11.9.2013 středa v 17 hodin. Ne-
musíte umět plavat. Cvičení ve vodě šetří klouby, 
posiluje svaly a vazy, je optimální pro trénink síly, 
vytvrvalosti i rovnováhy a také upravuje hmotnost. 
“Spaluje“ až 500 cal/ hod. Cena: 780 Kč zahrnuje 13 

lekcí (11.9. – 4.12.2013), 1 lekce 65 Kč. Lektorka: 
Katka Janáková
Kurzy dětí zahajují svojí činnost 9.9.2013 v 17 
hod. (kryté lázně)
Plavání hrou od 4 let:
Hvězdičky – začátečníci si pomocí hry osvojují zá-
kladní plavecké dovednosti.
Žabky – zdokonalování kondiční plavání,hry pro 
správné zvladnutí techniky.
Plavání napomáhá harmonickému rozvoji dítěte, 
zlepšení imunity a zvýšení úrovně dovedností.Cena 
780 Kč zahrnuje 14 lekcí – první lekce je zdarma
Lektorky: Karolína Vymazalová a Mgr.Jana Kuncová
Přihlášky: v pondělí 9.9. od 16.30 hod. na první lekci

Připravujeme:
- Kondiční cvičení s trampolínami pro pokročilé s 
Janou Kučerovou
- Tradiční jednodenní lyž. zájezd dle sněhových 
podmínek 27.12.2013

Upozornění!
Pro zájemce o lyžování ve Francii v LES 2 ALPES 
24.1. – 1.2.2014! Nezapomeňte, že přihlášku se 
zálohou 1000 Kč je nutno podat do 5.9.2013

Informace o všech aktivitách 
776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

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

 Máte rádi netopýry? Ať už ano nebo ne, Evropská noc 
pro netopýry je pro vás to pravé. Chiroptofobici překonají 
svůj strach díky informacím a bezpečnému prozkoumání 
objektu své hrůzy, milovníci netopýrů si užijí už jen to, 
že si o letounech mohou popovídat s někým zasvěce-
ným. „Na naše akce, konkrétní na NetopýřÍ noc, jezdí 
lidé se zájmem o přírodu, ale i výtvarníci, hudebníci, 
kteří k netopýrům mají zvláštní vztah jako k něčemu 
tajemnému, co se lidskému chápání vymyká. Tady je 
totiž vždy mohou vidět v reálu, ukázky živých 
netopýrů jsou součástí programu,“ říká jeden 
z organizátorů Evropské noci pro netopýry 
Mojmír Vlašín.
 Programem trvajícím dvě hodiny provedou 
odborníci, kteří se netopýry zabývají po celý 
život – Mgr. Jan Zukal, MBA, z Ústavu biolo-
gie obratlovců Akademie věd ČR, který bude 
komentovat promítaný fi lmový materiál, dále 
RNDr. Miroslav Kovařík, zoolog ze Správy 
CHKO Moravský Kras s přednáškou o zimo-
vištích netopýrů v této lokalitě, a v neposlední 
řadě též RNDr. Mojmír Vlašín se svou „netopýří 
poradnou“.
 „Radíme lidem, co mají dělat, když chtějí pro 
netopýry postavit budky, nebo když jim netopýr 

vletí do bytu. Nevím jak v Blansku, ale v Brně je to teď, 
na konci srpna, docela častý problém. Lidé nám teď 
kvůli tomu volají prakticky denně,“ říká Mojmír Vlašín.
 Přijměte tedy pozvání do Sloupsko-šošůvských 
jeskyní. Evropská noc pro netopýry se koná v sobotu 
7. 9. 2013 od 16.30 do 21.00, skupiny začínají v 17.00, 
17.45, 18.30, 19.15. Organizátoři doporučují pozdější 
skupiny, neboť ta první bývá obvykle přeplněná.

-kkuc-

Foto: archiv SZMFoto: archiv SZM

Téma Monitoru – 
základní školy

 Při ohlédnutí za tradičními blanenskými 
tématy by se zdálo, základní školy v Blansku 
klapou bez zaškobrtnutí. Základky se dosta-
nou do hledáčku médií jen výjimečně, když 
už tak nejčastěji v souvislosti se stravováním. 
Při osobních rozhovorech s jednotlivci však 
dostanete jiný obrázek. Časté střídání třídních 
učitelů u dětí na prvním stupni, slučování tříd na 
druhém, takže se počty ve třídách blíží třicítce, 
nedostatečné zabezpečení školy, ve které se 
nepozorován může procházet kdokoliv cizí, 
nízká kvalita výuky. Ze slov rodičů byla často 
cítit rezignace. Mnozí z nich se snažili s vedením 
o problematickém tématu komunikovat, ale bez 
výsledku. Ti nejvíce nespokojení se rozhodli 
„hlasovat nohama“ a zapsali dítě jinam. Máte 
podobnou zkušenost? Své postřehy k tématu 
můžete sdělit na webových stránkách monitoru 
www.monitor-bk.cz.
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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 v okolí Blanska směr Bos-
kovice (Lhota Rapotina, Rájec, Ráječko, 
Doubravice...) se zahradou min. 200m2. Tel. 
773962105.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Mám připra-
venou hotovost. Nabízím rychlé a seriózní 
jednání. Tel. 604374975.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 po celkové rekonstrukci na ulici Chelčického. 
Cena 770.000,- Kč. Tel. 776117788.
* Kombinovanou chladničku Gorenje (RF 4208 W). 
Bílé provedení, 54×123×58cm, stáří 5 let, bez závad. 
email:lilla.05@seznam.cz, tel. 732764728.
* Motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016, cena 3000,- Kč, tel. 724121044.
* Učebnice pro střední školy, zaměření ekonomické. 
Seznam zašlu mailem. sebela.jiri@seznam.cz
* Aprilia pegaso 125 stk i doklady, r.v. 91, nový píst, 
hlava, svíčka, tesnění, špatná baterie a víko válce. 
Cena 10000 Kč, při rychlém jednání sleva 1500 Kč. 
Tel. 736403792.
* Starší sedací soupravu a zánovní válendu s úložným 
prostorem. Cena dohodou. Tel. 604520582.
* Kočár Firkon v plné výbavě včetně autosedačky a 
adaptéru, přední otočná kola s aretací, po jednom 
dítěti, jako nový. Cena 4500 Kč. Tel. 723032203.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, velmi za-
chovalý, cena 500,- Kč. Tel. 737884996.
* Bílý kulatý jídelní stůl (Ikea - Docksta, PC 3.490,- Kč) 
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 sví-
tidlo a 2 ks nových stropních svítidel. Tel. 737900946.
* Červený dětský kočárek HARTAN (dvojkombina-
ce) po 1 dítěti. PC 17000 Kč, nyní 2 000 Kč. Tel. 
602759653.

* Nabízím pronájem nově  zrekonstruovaného bytu 
1+1 na ulici Chelčického v Blansku od 1.9.2013.Nájem: 
7.500,- Kč včetně inkasa. Tel. 723008603.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Jezdím každý den autem do Technologického parku 
v Brně. Mám 2 volná místa. Odjíždím kolem 7:15 z 
Blanska a z Brna odjíždím kolem 16:00. Více informací 
na emailu michal.juranek@email.cz
* Dva řidiči sk.C (jeden C+E) hledají práci, bez dálkové 
dopravy. Tel. 605529478.
* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník, u palírny. 
Tel. 602724073.
* Pronájem 2+1 na Údolní - od 1.10., částečně zařízen, 
cena 2.500,- Kč + inkaso (vyúčtuji). Tel. 725389429.

* Manželé s dvouletou holčičkou koupí OV 3+1 (nebo i 2 
+1) v Blansku. Tel. 773877755, voberekv@seznam.cz.
* Pohlednice, zápalkové a fezové nálepky (známky). 
Tel. 533400216, 739130854, nejlépe 19-20 hod.
* funkční plynový kotel KP 18 ZE Kovoděl Mor. Písek- 
levně. Tel. 607846060.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Kytarový koncert Miloš Pernica a Lubomír Brabec – 
10.9.2013 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko, cena 
180,- dospělí a 140,- Kč děti a senioři. 
Karel Plíhal – 1.10.2013 v 19.30 hod, Kino Blansko. 
Předprodej od 2.9.2013.
Vztahy na úrovni – 14.10.2013 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Komedie ze zákulisí vysoké politiky. 
V hlavní roli Lukáš Vaculík. Předprodej od 2.9.2013.

Ticketpro:
13.-14.9.2013 – Znojemské vinobraní
20.9. 2013 Uriah Heep – Brno, Boby Centrum
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna

Ticketstream:
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
5.11.2013 – Partička – Brno, Bobycentrum

Ticket Art:
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
Podzim 2013 – Lucie, Větší než malé množství 
lásky – Praha, Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Výškový 4pohled – regionální pohlednice se 4 
rozhlednami a vyhlídkovými místy. Najdete zde 
rozhlednu 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.

Srdečně zveme na největší sportovní událost roku 
2013 – Půlmaraton Moravským krasem, který se 
bude konat v sobotu 31.8.2013. Na programu je 
nejen samotný půlmaraton, který provede běžce 
krásnou krajinou Punkevního údolí, ale také běhy 
pro rodiče s dětmi a běh městem o délce 2,4 km. 
V kulturním programu vystoupí jako hlavní host 
skupina TURBO, proběhnou taneční a parkourová 
vystoupení, biketrialová exhibice a koncert skupiny 
Dio Five Guitars. V průběhu celého dne je akce 
moderována, najdete zde dětský koutek, dopro-
vodné sportovní soutěže, tvůrčí dílnu pro děti a 
samozřejmě bohaté občerstvení. Přijďte podpořit 
blanenské běžce!

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

-MaT-

Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Blansko poprvé pokořeno 
Vyškov si výhru zajistil v prvním poločase

 Zápas 3. kola Moravskoslezské divize, skupiny D 
mezi nováčkem a štikou jarní části loňské sezóny 
byl svým vývojem v obou poločasech jako den 
a noc. Ten první zcela ovládli svěřenci Miloslava 
Machálka, kteří se již ve 4. min. ujali vedení, když 
nedůslednost blanenské obrany ve vlastní šestnáct-
ce trestal Filip Novotný - 0:1. 
 Na rozdíl dvou branek pak po půlhodině hry zvy-
šoval krásnou střelou z voleje Milan Machálek - 0:2. 
Domácí mohli záhy reagovat. Střídající Hansl vybídl 
Trtílka, tomu však nevyšlo zpracování ani následná 
střela. 
 Herně lepší hosté nakonec odcházeli do kabin s 
tříbrankovým vedením. Po trestném kopu Hodináře 
dorážel za Juranova záda důsledný Lukáš Koláček 
- 0:3. 
 Do druhého poločasu naskočili domácí jako 
vyměnění. Zvýšili pohyb a důraz v osobních sou-
bojích, což pro ně již v 52. min. znamenalo snížení 
z kopačky Ladislava Hansla, který 
se prosadil po centru Pospíšila - 1:3. 
 V 64. min. pak po pasu Zouhara 
pláchl Hodinářovi Jan Trtílek a sólo 
od poloviny hřiště zakončil blanen-
ský forvard přesně - 2:3. 
 Za necelou minutu pálil Horáček 
na hranici vápna v tísni mimo tři 
tyče. Domácí se hnali za vyrov-
náním, série rohových kopů ale 
úspěch nepřinesla. 
 V permanenci musel být i brankář 
Juran, který si poradil s příležitost-
mi Machálka a Hradila. Konečnou 

remízu mohl pro Blansko zařídit Gromský, když 
na něho prodloužil ve vápně vysoký pas Müllera 
Hansl, ale hosty podržel dobrým zákrokem Kollár. 
Nováček divize tak poprvé vyšel bodově naprázdno, 
hosté naopak slaví premiérový zisk tří bodů v nové 
sezóně.

Další výsledky 3. kola Moravskoslezské 
divize, skupiny D:
Hodonín - Tasovice 0:0, Napajedla - Rosice 1:2 
(0:0), Uherský Brod - Bystrc 1:1 (1:1), Bohunice 
- Stará Říše 2:2 (0:1), Vrchovina - Velké Meziříčí 
0:0, Pelhřimov - Líšeň 2:1 (0:0), Polná - Bystřice 
nad Pernštejnem 1:1 (0:0)

Ohlasy trenérů
 Jiří Hajský, FK Blansko: „Utkání se rozhodlo již 
v prvním poločase. Hosté k němu přistoupili hlado-
věji a agresivněji než my. U našich kluků je to hodně 

o hlavách, protože ještě nemají 
stabilní výkonnost. Máme spoustu 
mladých hráčů a trošku jsme se 
po těch dvou dobře odehraných 
utkáních uspokojili. Zaplať pánbůh 
že jsme se druhý poločas zvedli a 
zápas zdramatizovali. V poločase 
jsem klukům říkal, že když Znojmo 
mohlo dát v Jablonci pět branek, tak 
proč bychom my nemohli dát tři Vy-
škovu. Téměř se to podařilo. Jsme 
však nováček a stále se musíme 
učit.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko poprvé v novém ročníku divize, skupiny D vyšli bodově naprázdno. V do-
mácím prostředí prohráli svěřenci kouče Hajského s Vyškovem 2:3, když hosté po prvním poločase 
vedli již 0:3. Za domácí korigovali stav oba útočníci - Ladislav Hansl a Jan Trtílek.

Řádkovou inzerci posílejte 
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, 
případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 

Nabízím
k pronájmu 
1) prostory ve středu města, 
které jsou určeny a uzpůso-
beny k provozu kadeřnictví, 
pedikúry nebo kosmetiky 
o ploše 39m2

2) kanceláře ve středu města 
o ploše 28m2 a 37m2

Tel. 775087779

Navštivte webové 
stránky Monitoru:

www.monitor-bk.cz
Jsme i na Facebooku!

Stačí vyhledat Monitor Blansko

Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 678 01, 
tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, blansko.charita.cz, facebook.com/charitablansko

Klub Ratolest
PROGRAM ZÁŘÍ 2013

31.8.2013 od 15 hodin 
15. Zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří
- příjemné odpoledne pro rodiny s dětmi, prarodiče a 
uživatele Centra „PRO Blansko. Multikulturní bene-
fi ční akce s bohatým programem pro děti i dospělé 
s možností si něco vyrobit, občerstvení s táborákem, 
Akce je“ realizována v rámci projektu „Jihomoravské 
„regionální centrum na podporu integrace cizinců 
2013“ EIF 2012-02.

3.9.2013 od 9,30 hodin do 11,30 hodin 
Zápisy do programů rodičů s dětmi: 
- pohybové aktivity rodičů s dětmi, výtvarné tvoření, 
plavání rodičů s dětmi nebo jen pro děti od 3 let.

Zápis do plavání „ rodičů s dětmi – nabízíme:
• plavání ve slané vodě na hotelu Panorama Blan-
sko pro kojence a batolata od 1 roku
• plavání rodičů s dětmi v malém bazénu Městských 
lázní Blansko od 1 roku do 4 let
• Plavání rodičů s dětmi ve velkém bazénu Měst-
ských lázní Blansko od 3 do 8 let

9 - 13.9.2013 Zahájení pravidelných programů 
Klubu Ratolest dle jednotlivých skupin pohybové 
tréninkové aktivity, výtvarné tvoření, svépomoc-
né skupiny

9.9.,16.9.23.9.a 30.9.2013 od 9,30 hod. 
Mimináček 
- pro kojence od 2 do 6 měsíců, vstup 50,- Kč nebo 
permanentka

9.9., 16.9., 23.9. a 30.9.2013 od 9,30 hod. 
Mimiklubík 
- pro kojence a batolata od 6 do 1 roku, vstup 50,- Kč 
nebo permanentka 

9.9.,16.9.,23.9.,a 30.9.2013 od 9,30 hod 
Šikulky 
- výtvarná dílna pro rodiče s předškoláky, vstup 60,- 
Kč nebo permanentka

10.9.,17.9. a 24.9. 2013 od 8 do 10 hodin 
Centrum podpory dětí a rodin 
- poradenství speciální pedagožky Mgr. Ivety Chloup-
kové, zdarma 

10.9.,17.9. a 24.9. 2013 od 10 do 12 hodin 
Veselé malování 
- svépomocná skupina pro rodiče s batolaty – roz-
voj kreativity se speciální pedagožkou Mgr. Ivetou 
Chloupkovou, vstup zdarma

12.9.,19.9. a 26.9.2013 od 13 do 17 hodin 
Centrum podpory dětí a rodin 

- poradenství psycholožky PhDr. Jitky Barešové, je 
nutné se objednat na tel. 731428369 nebo na emailu 
ratolest.blansko@charita.cz, zdarma

11.9.,18.9.,25.9.,2013 od 8 do 10 hodin 
Laktační poradna s Jitkou Pokornou
- poplatek 20,-Kč, zapůjčujeme i kojeneckou váhu 
za 25,- Kč na den

12.9.2013 od 10 hodin 
Jak podporovat imunitu na podzim za pomoci pří-
rodních látek - odborná beseda s Jitkou Pokornou

12.9.19.9.a 26.9.2013 od 17 hodin 
Svépomocná skupina s dramatickou výchovou
- vstup 60,- Kč nebo permanentka 

16.9.2013 od 15 hodin 
Aromaterapie a my 
- využití aromaterapie pro lidský organismus - odbor-
ná beseda s diskuzí s Jitkou Pokornou

19.9.2013 od 10 hodin 
Rozvíjíme dětskou fantazii
- interaktivní workshop s Mgr. Vendulou Zacho-
valovou - pojďte s námi rozvinout důležitou funkci 
dětského mozku, vstup zdarma 

26..9.2013 od 10 hodin 
Zdravé vaření z podzimních surovin
- dýně, švestky, brambory, program je uskutečněn 
za podpory VZP, pro pojištěnce VZP 25% sleva ze 
vstupu 50,- Kč

26.9.2013 od 9 do 17 hodin 
Den charity
- přijďte se podívat do našeho zařízení a vyzkoušet 
si pohybové výtvarné aktivity

30.9.2013 od 16 hodin - zahájení dalšího kurzu pro 
těhotné ženy a jejich partnery „ Příprava na život 
s miminkem“ bližší informace na webu.

-kr-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Po srpnovém squashovém turnaji doznaly 
naše doprovodné soutěže opět změny. Velmi 
rychle se blíží zakončení 12. squashové sezóny 
v měsíci listopadu a tak se nám zcela jasně rýsují 
a oddělují favorité na zisk vítězství.
 V soutěži „Turnajový Mág“ kde vedeme sku-
tečný počet odehraných setů, vedoucí dvojice 
nasadila k rozhodujícímu trháku. První Jirka 
Pánek odehrál 197 a druhý Václav Pelant 196 
setů. Hráči na dalších místech mohou ve zbý-
vajících třech turnajích jen kosmeticky upravit 
pořadí. Nabil Lai 163, Jaromír Motal 144 a Lenka 
Czakvaryová 143 setů. Za Lenkou pak jsou ještě 
větší odstupy. V této soutěži je již uvedeno 52 
hráčů. 

 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Le-
ader“, kde po každém turnaji boduje deset nej-
lepších účastníků, odskočil všem svým soupeřům 
do nedohledna Nabil Lai, který má již 134 bodů. 
Jeho pronásledovatelé celkem znatelně zaostá-
vají. Druhý Jirka Pánek má 92 bodů, třetí Jaromír 
Motal 86 a čtvrtý Jindřich Čeladin 84 bodů. Již 
jen tito tři mají mizivou šanci Nabila ohrozit.
 Další trojice pronásledovatelů na pátém místě 
má shodně 62 bodů a tak už Pavel Blažek, Jirka 
Vybíhal a Jan Zezula mohou docílit jen na stří-
brnou perici.
 V této soutěži bodovalo již 34 hráčů. Obtížněji 
se zde body získávají a tak mám zato, že v této 
soutěži se již do první pětky z dalších hráčů nikdo 
nedostal.

-rl-

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

30. srpna 20138

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK* 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

 V polovině září, přesněji ve dnech 14. a 15. září tohoto roku, se uskuteční na hřišti Olympia Blansko, 
Mlýnská 22, čtvrtý turnaj v rámci 2. ligy softballových kadetek. Olympia, kterou mají všichni spojenu 
s baseballem, od minulého roku navazuje na tradici z let 1990 - 1993, kdy ženy v softballovém oddílu 
úspěšně soupeřily s oddíly celé ČR.

Svátek softballu v Blansku

 Na základě velkého zájmu děvčat o tuto hru 
vznikl tedy v Olympii softbalový oddíl dívek ve věku 
od 10 do 17 roků, který se ihned po svém založení 
zapojil do druhé celostátní ligy tohoto sportu. 
 Pod vedení trenérů Petry Voet, Renaty Hráčkové 

tvrdá a poctivá práce přináší výsledky nejenom 
ve sportu, a tak se můžeme těšit na zápasy další, 
 do nichž budou softballistky vstupovat zoceleny 
nejen týdenním srpnovým kempem, ale také před-
turnajovým soustředěním.
 Zveme všechny sportovní fanoušky, aby přišli 
povzbudit naše reprezentantky v soubojích s oddíly 
z celé ČR.

-r-

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Zveme všechny sportovní fanoušky, aby přišli
povzbudit naše reprezentantky v soubojích s oddíly 
z celé ČR.

-r-

a Františka Slaviče hráčky muse-
ly rychle zvládnout základní herní 
dovednosti a již na ně čekaly první 
zápasy.
 Ligová soutěž 
je hrána turnajo-
vým způsobem 
a Olympia Blan-
sko byla poctě-
na uspořádáním 
toho čtvrtého, 
závě r ečného . 
Po odehrání tří 
turnajů si naše 
děvčata nevedou 
vůbec špatně - v 
průběžné tabul-
ce drží krásné 
páté místo, což 
by se zdálo před 
zahájením sezó-
ny jako nereálný 
sen. Nicméně 


