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Prázdniny byly ve znamení odpočinku a pro nás novináře tak trochu okurkovou sezónou, jak 
jsem se již zmínil v jednom z předchozích úvodníků. Dvě soboty, které uplynuly mezi dalším 
vydáním Monitoru, však byly ve znamení významných a hojně navštívených sportovních i 
kulturních akcí. Poslední srpnový den se v Blansku odehrál Půlmaraton Moravským krasem 
a hned první zářijovou sobotu pořádala Nemocnice Blansko dětský den.

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru 
je v úterý 24. září 2013
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Blansko ožilo kulturou i sportem

www.monitor-bk.cz 13. září 201319. ročník, číslo 17/2013

Zkuste to bez drátů - str. 4 Prázdniny vicemistra - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Prázdniny byly ve znamení odpočinku a pro nás 
novináře tak trochu okurkovou sezónou, jak jsem 
se již zmínil v jednom z předchozích úvodníků. Dvě 
soboty, které uplynuly mezi dalším vydáním Moni-
toru, však byly ve znamení významných a hojně 
navštívených sportovních i kulturních akcí. Poslední 
srpnový den se v Blansku odehrál Půlmaraton 
Moravským krasem a hned první zářijovou sobotu 
pořádala Nemocnice Blansko dětský den. 
 Půlmaraton Moravským krasem patří již k tra-
dičním sportovním událostem ve 
městě, a kdo se tu byl v posled-
ních letech podívat, jistě mi dá za 
pravdu, že se jedná bezesporu 
o největší sportovní akci u nás 
v Blansku. Statistiky závodu také 
každoročně zaznamenávají rekor-
dy jak v návštěvnosti, tak v počtu 
běžců, kteří se do startovního pole 
postaví. Letos jich očekávali přes 
tisícovku, nakonec běželo něco 
přes 900 sportovců. Hlavní závod 
vyhrál domácí borec Jan Kohut, 
čímž udělal radost nejen sobě, ale 
také fanouškům, kterých na letoš-
ní ročník Půlmaratonu Moravským 
krasem přišlo požehnaně a vytvořili 
tak skvělou kulisu pro závodníky. 
Mimo hlavní závod probíhaly také 
Městské běhy, kterých se zúčastnil 

- RD 2+1 Spešov – přízemní, poz.. 529 m2, atraktivní lokalita, volný...NC – 1 500.000 Kč 
- RD 2+1 Černá Hora, pozemek 645 m2, IS zavedeny, špatný stav...NC – min. 300.000 Kč
- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, lodžie, malé měs. náklady...NC – 749.000 Kč 
- Byt 2+1 OV Blansko – Komenského, 2.p., 69 m2, kotel, nová linka...NC – 1 199.000 Kč 
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel...NC – 1 199.000 Kč
- Byty 4+kk Blansko – Sever, 110 m2, garáž + park.st., stavba 1 rok...NC – 29.000 Kč/m2

- 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 několika bytů 1+1 až 3+1 Blansko,  až 57 m2...NC –  od 4.000 Kč/měs.+ inkaso

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

i blanenský místostarosta Jiří Crha a 
také běhy pro děti, které byly příjem-
ným zpestřením celé akce. Bohatý 
kulturní program i desítky stánků a 
atrakcí, které pořadatelé ze sdružení 
Sportuj s námi pro Blansko připravili, 
si diváci užili plnými doušky a již nyní 
se těší na další ročník. Fotografi e z 
Půlmaratonu Moravským krasem si 
můžete prohlédnout na straně 5.
 7. září se v areálu blanenské 
nemocnice konala akce s názvem 
Den pro děti s Nemocnicí Blansko. 
Jsem jejím pravidelným účastníkem, 
a tak mohu potvrdit, že i tato událost 
má vzrůstající tendenci a rok od 
roku je stále více navštěvovanou a 
blanenskými občany hodnocenou. 
Vždyť letos se jí účastnilo na 2000 
lidí! Více se rozepsala Katka Ostrá 

a na straně 4 si můžete o Dni dětí nejen přečíst, ale 
také prohlédnout fotografi e.
 Jsem moc rád, že naše město žije kulturou i spor-
tem za bohaté divácké účasti. Pokud jste na některé 
z těchto významných událostí byli, dáte mi jistě za 
pravdu, že byly velmi dobře organizačně zvládnuté a 
že jste se tu dobře bavili. Je vidět, že to s Blanskem 
není zase tak špatné, jak někteří tvrdí, a na dobrou 
akci všichni rádi přijdou. Za rok na shledanou.

-mumma-

Z blogu Michala Babáka
Zase (ne)šlo o peníze, 
ale možná to dopadne, jak nejlépe mohlo
 Hlasovat pro nebo proti Rusnokově vládě? A pro co bych vlastně 
v každé z variant hlasoval? Rébus byl vyřešen podle očekávání, ale 
tajenka je nakonec přeci jen trochu překvapivá.
 Věřte nebo ne, do poslední chvíle jsem nevěděl, jak hlasovat. Jako 
řada dalších jsem také cítil, že pokus prezidenta Zemana nebyl úplně 
košer, jak říkáme my judaisté…                    Pokračování na str. 3...

  
  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz
cena: 1 700 000,- Kčcena: 1 750 000,- k jed.

cena: 8 500,- Kč vč. en.

Pronájem velmi pěkného bytu 2+1 (48 m2) s balko-

nem. Nová kuch. linka, podlahy atd. Krásný výhled.

Prostorný, slunný byt v OV 2+1 (57 m2) 

s lodžií. Byt je vybaven novou kuch. linkou.

Byt v OV 3+1 (84 m2) s lodžií v domě po celkové 

revitalizaci. Vyhledávaná lokalita, vlastní topení!

Velice pěkný, zrekonstruovaný byt v OV 3+1 (75 m2) 

s lodžií v kompletně revitalizovaném byt. domě.

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: 1 280 000,- k jed.

mob.: 777 857 740

mob.: 777 857 739 

mob.: 777 857 740 

mob.: 777 857 740

Blansko

HLEDÁME!BlanskoBlansko

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Mezi běžci nechyběl Jiří Crha. Mezi běžci nechyběl Jiří Crha. 
Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Foto: Martin MüllerFoto: Martin Müller
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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?

Freddieho sloupek

Zámek se promění 
v Ďáblovu krčmu

Přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 14.09.2013 od 06:00 do 12:00 - Blansko
- areál bývalého Adastu - na požadavek majitele 
objektu a TS
Dne 22.09.2013 od 07:00 do 19:00 - Blansko
- ulice Svitavská, domy č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, ulice Sv. 
Čecha, ulice Rožmitálova od železničního přejezdu po 
ČSOB- domy č. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, stánek, ulice U zastávky – garáže, ulice 
Vodní kromě domů 4, 4A, 5, ulice Poříčí od kruhového 
objezdu po koupaliště, ulice Poříčí - objekty č.o. 5, 7, 
9, ll, 17, 19, areál skleníků, objekty Povodí Moravy, 
ulice Na Řadech - objekt č.o. 2, areál fy Kamena na-
pájený z odběratelské trafostanice Blansko - Kamena 
(č. 320376), areál fy TRANSROLL napájený z odbě-
ratelské trafostanice Blansko - OMSZ (č. 700299), 
areál stadionu TJ Olympia mezi řekou a tratí ČD, areál 
Inženýrských staveb, chaty za čerp. stanicí.

E.ON

Nábor do basketbalu
 Basketbalový klub Blansko se zaměřením na bas-
ketbal děvčat ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Blansko hledá dívky ročník 2001 a mladší. Nově 
založené občanské sdružení BK Blansko je pokra-
čovatelem tradice ženského basketbalu. Zaměřuje 
se na všestranný tělesný rozvoj děvčat. U přípravky 
rozvíjíme zejména rychlost a obratnost formou sou-
těží a her s míčem i bez míče. Později jsou tréninky 
zaměřeny na individuální herní činnosti jednotlivce.
 Víte, co Vaše dcera dělá ve volném čase? Přiveďte 
ji do sportovní haly na Údolní ulici mezi nás a budete 
vědět kde a s kým je, a čemu se věnuje. Chceme, aby 
se děvčata basketbalem bavila především na zájmo-
vé úrovni. Od začátku je učíme týmové spolupráci s 
důrazem na pomoc mladším.
 Přijďte se podívat na tréninky do sportovní haly v 
Blansku, Údolní ulice, které budou probíhat ve školním 
roce 2013/2014 každé úterý a čtvrtek od 15,30 do 
17,00. S sebou sportovní oděv a obuv do tělocvičny.
Kontakty na BK Blansko:
Milan Ševčík, 607 537 658, předseda o.s
Bc.Lukáš Buřt, 737 022 233, hlavní trenér

-mš-

Beseda nejen o Egyptě
 Městská knihovna Blansko zve na přednášku s 
besedou NEJNOVĚJŠÍ ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ 
OBJEVY V EGYPTĚ významného českého archeolo-
ga a egyptologa prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc. 
Setkání se bude konat v rámci celostátní akce TÝDEN 
KNIHOVEN 2013 v pátek 11. října 2013 v 18 hodin v 
dětském oddělení knihovny.
 Profesor Verner blanenské veřejnosti představí 
nejen nejnovější výzkumy na pyramidovém pohřebišti 
v Abusíru, ale také v oáze Hajez v egyptské Západ-
ní poušti.  Jistě bude v diskuzi zájem i o přiblížení 
aktuální situace egyptských památek v souvislosti 
se současnou neklidnou politickou situací v Egyptě. 
Závěrem představíme rovněž i některé vědecké a 
vědecko-populární knihy profesora Miroslava Vernera. 
Věříme, že setkání s touto významnou osobností bude 
skutečnou lahůdkou pro všechny milovníky literatury 
faktu o pyramidách, o Egyptě i o životě jako takovém.

Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna

WIFI v knihovně
 Výrazné cedule WIFI FREE ZONE, které jsou v 
příslušných prostorách Městské knihovny Blansko 
rozmístěny od prvního zářijového týdne, dávají 
návštěvníkům najevo, že mohou prakticky využít 
volného přístupu k internetu. Knihovna tak vychází 
vstříc svým klientům, kteří se s tímto požadavkem 
na pracovníky knihovny stále častěji obraceli. Cílem 
aplikování této, dnes již velmi rozšířené, technologie, 
je další zvyšování uživatelského komfortu Městské 
knihovny Blansko.
 Aktuální heslo pro přístup sdělí na požádání odbor-
ný pracovník knihovny.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

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.

ADIDAS, REEBOK, vel. 28-48
- velký výběr pro dě

- turistická obu
s gore-texovo

membráno

Své auto nechte doma
 Řidiči to velmi dobře znají: letní a podzimní období se na našich silnicích odbývá jak ve znamení 
zvýšeného provozu, tak i uzavírek komunikací všech druhů a tříd ať už z důvodu drobných oprav 
po dlouhé zimě, nebo kompletních rekonstrukcí. Objízdné trasy pak občas prověří nejen řidičův 
orientační smysl, ale umí být také velkou zkouškou jeho trpělivosti.

 Obrnit se značnou dávkou trpělivosti a ohledupl-
nosti teď budou muset také všichni blanenští řidiči, 
a rovněž ti, kteří městem pravidelně projíždějí. Ptáte 
se proč? Jednoduše proto, že na období od 17. září 
do 1. října 2013 je podle sdělení Městského úřadu 
Blansko naplánována úplná uzavírka státní silnice 
č. I/43 v úseku Lipůvka – Lažany, a to v obou smě-
rech. Objízdná trasa po dobu uzavírky povede přes 
Blansko.
 Město Blansko se tak musí připravit na opravdový 
čtrnáctidenní nápor automobilové dopravy v obou 
směrech. Trvalou frekventovanost „třiačtyřicítky“ ve 
směru do Brna i z Brna netřeba jistě připomínat. Po-
dle střízlivých odhadů se počet vozidel projíždějících 
městem zvýší asi o 20.000 denně, a přestože nejkri-
tičtější místa ve městě, jako jsou některé křižovatky 
(Mlýnská, u Kaufl andu, apod.) budou řízena přísluš-
níky Policie ČR nebo strážníky 
městské policie, bude průjezd 
přes město od všech řidičů vy-
žadovat maximální opatrnost. Je 
třeba počítat i s tím, že na cestě 
člověk stráví mnohem více času 
než obvykle. Ani blanenští řidiči, 
kteří se lépe než přespolní vyznají 
ve spleti bočních ulic, se tomuto 
problému tentokrát nevyhnou. 
Nejenže se pro ně ve špičce 
stane takřka nemožné jakékoliv 
odbočení z vedlejších komunikací 
na ulici Poříčí nebo Svitavskou, 
ale velkou komplikaci jim za této 
situace způsobí i souběžně pro-
bíhající úplná uzavírka části ulice 
Masarykovy po ulici Těchovskou, 
kde až do prosince 2013 probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce kanalizace 
a povrchu. Jakákoliv větší do-

pravní nehoda nebo průjezd nadměrného nákladu 
na hlavním tahu tak může způsobit naprostý kolaps 
dopravy ve městě. Určitou úlevu sice představuje 
fakt, že veřejná hromadná doprava bude z uzavírky 
silnice č. I/43 vyjmuta a linkové autobusy budou 
smět státní silnici používat i v době jejích oprav, i 
tak ale město zažije patrně největší „traffi c jam“ ve 
své historii.
 Co tedy blanenským občanům pro nejbližších 
čtrnáct dní doporučit? Pokud je to možné, vyrazte na 
dovolenou. Těm z vás, kdo si užívali v létě a podzim 
hodlají strávit ve městě, doporučuji vytáhnou poho-
dlné boty. Auta se totiž v nejbližších dnech mohou 
v Blansku snadno proměnit z rychlého dopravního 
prostředku v otravnou plechovou krabici trčící na 
místě.

red

Foto: Archiv MěÚFoto: Archiv MěÚ

Jak si tu žijeme
 Pokud bych někoho poprosil, aby jedním slovem 
zhodnotil nebo popsal naši současnou společnost, či 
převažující model našeho chování, pravděpodobně 
bych se (snad možná bez slov sprostých) dobral ke 
slovu: Konzumní. A nebyl bych daleko od pravdy. Honba 
za větším majetkem, lepšími vozy, krásnější milenkou, 
vyšším platem nebo zelenější zahradou nám kolektivně 
nasazuje klapky na oči a možná je i jednou z příčin, proč 
kolem nás stále častěji obchází duch závisti a nenávisti. 
Jak to zaznělo v pohádce Nesmrtelná teta – závist je 
věčná.
 Stačí se podívat na televizi nebo otevřít bulvární plátek 
a je to jasné. Hnacím motorem zpráv v těchto médiích 
uváděných není jen kdo, kdy a s kým, ale stále častěji za 
kolik nebo kolik. Kolik že milionů dolarů dostane Jaromír 
Jágr od nového zaměstnavatele, kdo za kolik co pro koho 
udělal. Celé to pak evokuje myšlenku na to, jak my ostatní 
„obyčejní“ lidé jsme na tom špatně a mělo by být o nás 
postaráno.
 Zmíněná média nelítostně útočí na nejnižší pudy. 
Zvlášť v našich končinách, kde je zvykem netoužit ani 
tak po sousedově krávě, jako spíš o tom, aby sousedovi 
chcípla, padají výše uvedené informace na velmi úrodnou 
půdu.
 Nedávno jsem o tom poměrně dlouhou dobu disku-
toval se svojí kamarádkou. A shodli jsme se na tom, že 
za naší nešťastnou povahou stojí především absence 
respektu a úcty. Nejen jednoho k druhému, ale i nás 
samotných k sobě. Pokud si stále dokola budeme opa-
kovat, jak jsme chudí a neschopní, nikdy se nedokážeme 
povznést nad obyčejné problémy a prolétnout se k lepší 
náladě.
 Nedávno jsem sledoval se zájmem anketu, ve které 
se údajně poslanci dostali až za uklízečku (uklízeče) v 
žebříčku respektovaných povolání. Tomu se nedivím, já 
nemám důvod si našich poslanců vážit ani omylem. Ale 
proč vlastně je uklízečka tak málo respektované zaměst-
nání? Je to zaměstnání jako každé jiné. Ani lepší, ani 
horší. Prostě JINÉ. Uvědomme si, že kolektiv lidí na této 
planetě musí žít ve vzájemné symbióze a pomoci jeden 
druhého. V peklo na zemi by se tato planeta změnila, 
kdyby všichni vlastnili univerzitní diplom a chtěli provo-
zovat dobře honorovanou a prestižní práci. Operovat, 
soudit, učit, řídit. Pak by lidé na operačních sálech umírali 
na infekční choroby, učit, soudit nebo řídit by za chvíli 
nebylo koho, protože bychom pomalu ale jistě hnili ve 
špíně. Každé povolání má na tomto světě své místo.
 A k té společenské náladě, sebeúctě a respektu 
k druhým? Asi takhle: peněžní systém se po zrušení 
zlatého standardu začal potácet z recese do recese. 
Stejně je to s naším modelem chování. V okamžiku, 
kdy se naše společnost jako celek začala odklánět od 
křesťanských zásad a mravních hodnot to jde s námi 
z kopce. A nedělám si iluze, ten pád bude pokračovat. 
Máme tisíce zákonů, které mají řídit náš život, ale má-
lokdo si uvědomí, že by v některých případech stačilo 
mít na paměti ony zásady, které snesl Mojžíš ze Sinaje. 
Tedy desatero. A život by byl jistě radostnější, v našich 
srdcích by se našlo respektu k sobě samým i druhým 
jistě více. Jenže to předpokládá jednu důležitou věc. 
Začít odznovu a především chtít!!!
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Nemáte – li ještě jasno v tom, jak příjemně strávit tento víkend, pak tu pro Vás máme zajímavý tip: 
v rámci tradičních Blanenských zámeckých dnů se v sobotu 14. a v neděli 15. září 2013 od 9.00 do 
17.00 hodin v prostorách nově zrekonstruovaného zámku uskuteční Dny otevřených dveří.

 Čeká na Vás volný vstup do všech stálých zá-
meckých expozic a také na aktuální výstavu Muzea 
Blansko nazvanou Obchod a reklama za první 
republiky a za protektorátu. Na sobotní večer jsou 
pro odvážné v 19.00, 20.15, 21.30 a ve 22.45 hodin 
opět připraveny velmi oblíbené noční kostýmované 
prohlídky za účasti strašidel a dalších pověrečných 
postav Blanenska. Znovu se ocitnete v tajemném 
světě vodníků, upírů a čarodějnic a před každou 
prohlídkou se na nádvoří zámku navíc můžete za-
poslouchat do fanfár a intrád v podání Dobrušského 
žesťového sdružení. Každá noční kostýmovaná 
prohlídka bude zakončena představením na motivy 

blanenské pověsti Ďáblova krčma, jejíž dramatizace 
se ujala ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová. A 
když už je tu řeč o krčmě, bude na Vás ve Starém 
zámeckém sklepení v sobotu až do půlnoci čekat 
pivo, víno, nealko a dobroty z udírny.
 Vstup do zámku v době od 9.00 do 17.00 je po 
oba víkendové dny zdarma.
 Vstupné na noční prohlídky činí 20 Kč, děti do 
3 let mají vstup zdarma. Předprodej vstupenek na 
noční prohlídky probíhá v pokladně Muzea Blansko 
a v Blanenské informační kanceláři Blanka.
 Denní prohlídky s volným vstupem doplní po 
oba dva víkendové dny ukázkami svých prací stu-

denti uměleckých obo-
rů Masarykovy střední 
školy Letovice. S je-
jich pomocí si budete 
moci vyzkoušet práci 
na keramickém kruhu 
a tvořit vlastní keramic-
ké výrobky. V expozici 
představující Chemic-
kou laboratoř barona 
Reichenbacha si mů-
žete odlít parafínové 
kopie drobných ozdob 
z blanenské umělecké 
litiny a v neděli 15. září 
2013 vám program pro-
hlídek v Multimediální 
síni zámku zpříjemní 
hudba v podání dua 
Quanti Minoris.

red

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Promenádní koncerty

Z blogu Michala Babáka

Sponzor rubriky:

Na kávě s Evou Šebelovou

 Mé první setkání s fi rmou Alf bylo značně 
neformální – zprostředkovali ho dva technici v 
montérkách, kteří k nám do domu přišli nabízet 
připojení na internet. Je to už nějakých osm let 
a internet od Alfu mám stále. Co se za tu dobu 
ve fi rmě změnilo?
 Na trhu jsme od roku 2000, tedy 13. rok. Změnilo 
se toho hodně – fi rma se rozšířila, máme víc zaměst-
nanců, kteří se více specializují na různé činnosti. Síť 
nám roste... Pokrýváme fi rmy i domácnosti a začali 
jsme nabízet i jiné služby než jen internet, například 
digitální kabelovou televizi. 
 S nabídkou internetu jste tedy na trhu začínali? 
 Začínali jsme zejména na servisu pro velké fi rmy, 
pak jsme začali fi rmám nabízet konektivitu, tedy 
připojení k internetu, a tu jsme následně nabídli i 
domácnostem. V současné době registrujeme více 
než 2500 připojených domácností. Spolupracujeme 
i se školami, třeba Základní školou Salmova, která 
od tohoto roku nabízí free wifi  pro žáčky i učitele.
 Free wifi  zóny jsou asi nejnápadnější počinem 
Alf servisu. Co vás vede k tomu poskytovat 
připojení zdarma? 
 Nedá se říct, že zdarma. Jde o dohodu s měs-
tem, jež nám na druhou stranu umožní reklamu na 
veřejném prostranství. Naše reklamní bannery vyu-
žíváme k ohraničení wifi -zón. Nejdřív jsme pokrývali 
sportovní areály: aquapark, zimní stadion, běžecký 
stadion. Pak jsme pokračovali na náměstí Svobody, 
náměstí Republiky, následovala rekreační oblast 
Palava. Pokryt je i zámecký park, kde je to zapotřebí 
z důvodu konání různých akcí. Spolupracujeme také 
s nemocnicí, kde zatím WiFi signálem pokrýváme 
nefrologii a rehabilitaci. Myšlenka je stále stejná – 
free wifi  zóny jsou pro nás příležitostí představit se 
potenciálním zákazníkům. 
 Máte přehled, kolik lidí se denně připojí? 
 Dělali jsme si statistiku přes léto a vím, že jsou 
to denně řádově desítky lidí. Myslím si, že to nejvíc 
využívají mlaďoši. I naše děti, když jim zakážeme 
internet, tak jdou do parku. To je určitá nevýhoda  - 
máme děti, co se vyznají. Pravda je, že free wifi  zóny 
v Blansku jsou poměrně rozsáhlé. Jeden redaktor 
Českého Rozhlasu nás dokonce oslovil s tím, že 
po tom pátral a podle něj jsme jedním z nejvíce 
pokrytých měst v zemi. 
 Jak je to s konkurencí tady na Blanensku? 
Musíte bojovat?
 Samozřejmě nejsme jediní, ale bojujeme, jdeme 
cestou robustní sítě, takže se srovnáváme spíše s 
velkými providery. Jsme přesvědčeni, že nové klienty 
dokážeme získávat také díky dostupnosti a možnosti 
komunikovat s klienty přímo.
 Konkrétně v případě televize prožíváme teď velký 
boom. Naše televize není jen obyčejná televize, ale 
poskytujeme i jiné funkce. Jde o internetový stream, 
který lidem umožňuje sledovat zpětně pořady, které 
jim utekly – třeba děti si pustí včerejší Animáček – 

Eva Šebelová
- * 1973, jednatelka fi rmy Alf servis, 
- záliby: práce, děti, rodina, zahradničení

nebo nahrávat na datové úložiště z několika kanálů 
současně. Lze si nastavit nahrávání pořadu i 14 dní 
dopředu. My tomu říkáme nová dimenze televize, 
protože už to není jen pasivní sledování toho, co 
v televizi právě běží, ale toho, co si právě vyberu, 
navíc ve vysoké kvalitě, což nám klienti potvrzují. I 
programy, které nejsou „hádéčkové“, mají takovou 
kvalitu obrazu jako HD. IPTv začíná mít velký ohlas. 
Je vidět, že jsou klienti spokojení. 80-90% lidí dá na 
osobní doporučení a přichází proto, že nás doporučili 
jeho známí. 
 Co to obnáší technicky? Převáděče ani vysíla-
če nejsou vidět. Existuje nějaký tajný wifi  svět? 
 Tajný určitě není – některé antény mají významné 
rozměry a na některých máme i své logo. Pravda je, 
že se staví na nejvyšších bodech, takže pro chodce 
na ulici běžně k vidění nejsou. 
 Technické provedení některých instalací je možná 
složité, třeba když se musí rozměrná anténa vytáh-
nout na střechu bytovky na lanech, ale do toho já zas 
tolik nevidím, to je věc techniků. Já se to dozvím až 
z druhé ruky, když mi lidé volají a chválí techniky, že 
byli šikovní a milí. To pak vždycky potěší. Vždycky se 
snažíme podat maximální výkony a k tomu vedeme 
i naše techniky. Dostupnost a dobrá komunikace je 
naše hlavní konkurenční výhoda. 

Ajpítíví
 Přiznávám, jsem televizní barbar. Vskrytu duše 
závidím těm, kteří se magického oka dokázali vzdát 
úplně. Sama se nemůžu zbavit pocitu, že mi něco 
uniká, když aspoň dvakrát za týden nevidím televizní 
zprávy, a tu a tam podlehnu slastnému podřimování, 
ozařována blikajícím světlem obrazovky. Dokud se 
signál šířil vzduchem, tvrdila jsem drsňácky, že tři 
programy jsou až moc, signál chytala na drát vyho-
zený z okna a případný šum považovala za žádoucí 
vlastnost bránící vzniku televizní závislosti. 
 S příchodem digitálního signálu se v novinách 
vyrojily desítky článků o možnostech a výhodách 
digitální televize. V reálu však jedinou hmatatelnou 
změnou byla přítomnost dalšího spotřebiče polyka-
jícího elektrickou energii. 
 Mám nyní desítky programů od fi rmy, co se k nám 
v pravý čas (doslova) prokopala, výběr však není nic 
větší než dřív. Programy, které by mě možná i zají-
maly, se totiž zásadně vysílají v pozdních nočních 
hodinách, a hlavní vysílací čas okupují hlouposti, 
jež šíře nabídky digitálního multiplexu neruší, ale 
naopak násobí, neboť smířit se s deseti hloupými 
pořady, za které platíte, je bezpochyby těžší než 
akceptovat jeden, zadarmo chytaný na drát.
 Navzdory chronické televizní averzi mě však obra-
zovka v kanceláři fi rmy Alf servis zaujala, a to nejen 
tím, že na ní běžel National Geographic. Stačilo 
pár náznaků, abych pochopila, že se za zkratkou 
IP TV (anglicky „ajpítíví“) skrývá přesně TA digitální 
televize, kterou mi před pár lety slibovaly články v 
technických rubrikách. 
 Přehrát si v pět večer program, co běžel včera 
o půlnoci? Žádný problém. Zastavit na pět minut 
právě vysílanou detektivku, když si jdu vyčistit 
zuby? Jasně, stačí zmáčknout tlačítko. Nahrát si díly 
oblíbeného seriálu, když odjíždím na dovolenou? 
Maličkost. A nemusím mít ani rekordér, data se 
nahrají na úložiště poskytovatele. 
 Internetová televize je televize, která divákovi 
umožní sledovat, co chce a kdy chce. A pokud náho-
dou opravdu není co, pořád je tady možnost vybrat 
z aktuální nabídky fi lmů ve virtuální videopůjčovně. 
 Ne, vážně nejsem z těch, kteří by lidem říkali, ať 
si televizi pořídí a koukají na ni. Naopak. Pokud mů-
žete, jděte ven a rozhlédněte se po světě. Ale když 
už televizi chcete, tak jedině tu digitální – ajpítíví. 

-kkuc-

 ale vyhlídky na další slovní romány při skládání 
staronové parodie na koalici, další „Kulový blesk“ na 
ministerstvech a usměvavý návrat pana Kalouska 
do role nejmoudřejšího pána této země, mě rovněž 
nepřišly jako návrat z podivného způsobu léta.
 Abych to květnaté a komplikované souvětí trochu 
zlidštil. Přiklonil jsem se nakonec k variantě, která 
by zabránila návratu Miroslava Kalouska k téměř 
neomezené moci a vedla by k předčasným volbám. 
Úvaha byla zhruba taková:
 Vláda Jiřího Rusnoka dostane důvěru. 
 Kalousek a spol. dostanou psotník.
 Udělají vše pro předčasné volby, aby na fi nancích 
nebyl nikdo nespoutaný politickými dohodami „Ka-
louskovo“ mrtvé koalice příliš dlouho.
 A mezi tím se podaří určité změny, aby se příští 
ministr fi nancí nemohl stát dalším „samoděržavím“.
 Za důvěru vládě Jiřího Rusnoka jsem totiž s 
řadou kolegů na oplátku „něco“ očekával. Budete 
se možná divit, ale nešlo o žádné kšefty vyjádřené 
penězi a nějakých malých domů. Očekával jsem 
vládní podporu věcem, kterým po první zkušenosti 
v politické parlamentní „extralize“ přikládám opravdu 
velký význam.
 Šlo například o podporu zákonů, které napravují 
ekonomické nesmysly v oblasti DPH, které pomáhají 
mladým lidem z dětských domovů, aby měli na prahu 
dospělosti alespoň trochu šanci na normální život a 
ne, aby jim stát a samospráva dala hned za uši. A 
šlo také o to, aby se rozmělnila prakticky neomeze-
ná moc ministra fi nancí, která se v rukou Miroslava 
Kalouska stala velmi nebezpečnou zbraní.
V kostce si shrňme, co všechno ovládá jeden člen 
vlády:
-          Obávaný Finančně analytický útvar (FAU), 
jehož členy sám jmenuje, a kteří Vám v rámci fi nanč-
ního šetření mohou kontrolovat i tloušťku toaletního 
papíru, aniž by Vás museli nechat dokončit potřebu.
-          Finanční úřad (FU), který může přijít na 
kontrolu třeba desetkrát za rok stále dokola a nikdo 
nemůže říct ani popel, anebo také nemusí přijít 
kontrola vůbec nikdy.
-          Správa daní a cel, kde může tento polobůh 
rozhodnout, že budete do mrtě vyšetřováni a popo-
tahování za každou korunu, anebo odpustit desítky 
milionů na daňových nedoplatcích.
-          Vládne rovněž Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových
-          Vládne v podstatě rozpočtu země a rozpoč-
tovým rezervám, kdy na jednu stranu může peníze 
přiškrtit, a na druhé, jako správný Ježíšek, štědře 
obdarovat.

-          A v neposlední řadě vládne prostředním klí-
čových postů v řadě velmi lukrativních státních fi rem.
 Není to ani z daleka všechno, přesto ani tento 
výčet není úplně zanedbatelný. Jen si to představte. 
Najmete si, koho chcete na vysoké posty ve státních 
fi rmách, kde se tak vesele točí „neviditelné“ miliardy. 
Pošlete tu a tam výslužku po pár desítkách či stov-
kách milionů navíc „svým“ ministrům. Čas od času 
někomu ulevíte na daních pár těch „šestinulek“, 
vždyť jde jen o čísla téměř pod rozlišovací schopností 
fi nančníka tančícího na rozpočtu za tři čtvrtě bilionu. 
A když se to někomu snad nelíbí, máme tady FU a 
FAU. Ty už kverulanta zaměstnají.
 Jako svého času rebelující poslanec původní 
vládní koalice jsem také dostal tu čest, seznámit se 
s lidmi z FAU. A co se nestalo. Nějakou záhadně 
nešťastnou náhodou odtud unikl celý spis a skončil, 
to byste nevěřili, v Mf Dnes. Později se ukázalo, 
že jde o snůšku tendenčně sepsaných polopravd. 
Ale koho by to zajímalo. Mediální kolotoč, kontroly 
FU, vyšetřování policie, užil jsem si vrchovatě. Ano 
našlo se pár drobností, tady chyběla kniha jízd, tam 
záznam o dovelené a tak podobně. Nevymlouvám 
se, jsou to chyby. Ale z obvinění, že jsem pomalu 
pral špinavé peníze, nezbylo vůbec nic. Zůstal jenom 
takový ten smrádek, že Babák je přeci ten divnej, co 
ho vyšetřovali fi nančáci…
 Nevěřím, že to byla náhoda. Nevěřím, že by kvůli 
tak pitomému obvinění plýtvaly výše zmíněné státní 
orgány čas, kdyby na tom nebyl jakýsi zájem. A 
nejsem zdaleka sám, kdo se ocitl v podobné situaci. 
Nemusíte být ani politický odpůrce, stačí, že prostě 
vadíte v cestě nebo máte blbý řeči v médiích.
 Pro důvěru vládě Jiřího Rusnoka jsem hlasoval 
s vědomím, že on sám, i „jeho“ lidé tuto hrozbu v 
podobě obrovské moci jediného člověka cítí podob-
ně. Že se pokusí vliv ministra fi nancí do budoucna 
přiměřeně a uvážlivě rozmělnit.
 Jsem smířen s tím, že stejně dostanu „pár do těla“ 
za to, že jsem si chtěl jen prodloužit lehké poslanecké 
žití. A že jsem hlasoval pro rozpuštění sněmovny? To 
si už nikdo nepamatuje. Ale zdá se, že se „Kalda“ a 
spol. přeci jen přepočítali, nebo spíše nedopočítali. 
Vypadá to, že vzývaná 101 koalice byl jen hezký sen 
o třesoucím se oslíku se zlatým srdcem.
 Bude-li další hlasování o rozpuštění sněmovny, 
budu znovu pro a budu znovu pro rychlé předčasné 
volby. Tady opravdu nejde o peníze z poslaneckého 
platu. V případě Kalouskovy Nadvlády šlo, jde a 
půjde o stovky miliard z platů nás všech. 
 Babák

Michal Babák

 V rámci Blanenského kulturního léta se každou 
neděli dopoledne od konce června do 1. září  konaly 
před blanenskou radnicí promenádní koncerty. Po 

jedenáct dopolední se zde vystřídalo devět kapel s 
průměrnou návštěvností 120 posluchačů. Mezi stálé 
a oblíbené účinkující jako je Dechová hudba Blansko, 
Malá dechová hudba Benešovská 12, Boskověnka, 
Olšověnka a Dechová hudba Lysice se  letos poprvé 
v Blansku představila Dechová hudba Kunštát.
 Na konci června a první prázdninovou neděli 
vystoupily soubory ZUŠ Blansko a ZUŠ Jedovnice 
a nemohl také chybět velmi oblíbený soubor ZUŠ Le-
tovice s mažoretkami. Počasí letos přálo venkovním 
produkcím a proto se mohly všechny naplánované 
koncerty uskutečnit.
 Věříme, že promenádní koncerty již neodmyslitel-
ně patří k létu v Blansku a že se příští rok opět setkají 
se zájmem svých stálých i nových  posluchačů.

-měú-ZUŠ Jedovnice. Foto: Klára KučerováZUŠ Jedovnice. Foto: Klára Kučerová

Studovna knihovny v nové podobě

 Po takřka patnácti letech od otevření polyfunkční 
budovy na Rožmitálově ulici v únoru 1999, ve kte-
rém sídlí knihovna, se v úvodu zmiňované prostory 
dočkaly rekonstrukce. Změny byly však výrazně limi-
továny stavebně architektonickým uspořá-
dáním upravovaného interiéru. Prováděné 
práce směřovaly k celkovému odlehčení, 
provzdušnění a estetickému povýšení kon-
krétních místností s cílem vytvořit čtenářům 
vyšší uživatelský standard v propojení s 
kvalitnějšími pracovními podmínkami pro 
zaměstnance. 
 První postupně zveřejňované dojmy 
návštěvníků se jeví jako velmi pozitivní, 
což vyvolává u pracovníků knihovny po-
chopitelnou radost a potvrzení správnosti 
zvolené koncepce úprav.
 Jistě vítaným doplňkem změn bude 
vytvoření volné internetové zóny v objektu 
Městské knihovny Blansko v průběhu září 
2013.
 Přiložené fotografi e z archivu Městské 

knihovny Blansko zachycují zmodernizovaný interiér 
studovny, čítárny a cizojazyčného oddělení blanen-
ské knihovny.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

 Od poloviny srpna tohoto roku slouží svým návštěvníkům studovna a čítárna a také cizojazyčné 
oddělení Městské knihovny Blansko v nové podobě. 
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Zkuste to bez drátů

Den pro děti v Nemocnici Blansko 
přilákal na dva tisíce návštěvníků!

Foto: Martin MüllerFoto: Martin Müller

 V sobotu 7. září 2013 proběhl v areálu blanenské nemocnice již čtvrtý ročník Dne pro děti v Ne-
mocnici Blansko. Stejně jako předchozí ročníky i ten letošní se nesl v duchu příjemné atmosféry 
pro celou rodinu. Do areálu v sobotu opět zavítalo na dva tisíce návštěvníků, kteří si v krásném 
slunečném počasí vychutnali jak bohatý kulturní program na pódiu, tak i pestrou nabídku aktivit 
pro děti i dospělé v celém areálu nemocnice.

 Na pódiu se vystřídaly pohádky divadla Kolárka 
a Koráb, ukázky činností Domu dětí a mládeže, za-
hrály zde oblíbené kapely Kaštánci a Velvet a závěr 
programu korunovalo vystoupení fi nalistek Dívky ČR 
2013 pod taktovkou slečny Anety Kuklínkové.
 V areálu děti putovaly s cestovním pasem po 
osmi zemích, kde po splnění úkolu obdržely razítko 
a v cíli cesty je čekala sladká odměna a Certifi kát 
malého cestovatele. Představili se také blanenští 
hasiči, kteří si pro děti krom statické ukázky tech-
niky nachystali i dynamickou ukázku, při níž hasili 
hořící vůz. Propojeni se zdravotnickou záchrannou 
službou ukázali malým i velkým návštěvníkům jak ve 
skutečnosti spolupráce těchto složek záchranného 
systému funguje. Nechyběla ani Městská policie 
Blansko a její technika.
 Poprvé se v areálu představil již zmíněný Dům 
dětí a mládeže Blansko. Ten měl pod svým pat-
ronátem jednotlivá stanoviště s úkoly. Poprvé se 
účastnila OA a SZdŠ Blansko, jejíž žáci diskutovali 
s dětmi a rodiči nad správně vybavenou lékárničkou 
a maskovali různá zranění, která pak ve spolupráci 
s dětmi ošetřovali. Ukázka správné techniky první 

pomoci byla dětmi i rodiči velice vítaná. Žákům školy 
patří extra poděkování za dopomoc při zajištění 
průběhu celého dne!
 Jsme rádi, že se sobotní akce vydařila nejen 
obrovskou účastí návštěvníků a dokonalým letním 
počasím, ale především zapojením se dalších 
nových institucí a organizací. Zejména charitativní 
spolky jako Pečení pro děti, Liga vozíčkářů, Oblastní 
charita Blansko, Vodící psi a prodej výrobků s růžo-
vou stužkou na konto žen s rakovinou prsu dodává 
naší akci nový rozměr – rozměr lidskosti. Je nám 
ctí tyto organizace u nás v nemocnici přivítat. Také 
jsme velice rádi, že přijali pozvání naši VIP hosté - 
děti z Dětského domova Boskovice. Ty si celý den 
v areálu užily a právě jejich usměvavé tváře, stejně 
jako všech ostatních dětí, které do areálu zavítaly, 
jsou pro nás organizátory tou největší odměnou za 
realizaci tohoto projektu. 
 Poděkování patří všem účinkujícím, všem hostům, 
kteří zpestřili program pro děti, všem kteří přiložili 
ruku k dílu, ale také všem návštěvníkům, kteří nás 
rok od roku svou stoupající účastí ujišťují, že tato 
akce má své místo mezi tradičními kulturními akcemi 
v Blansku a hlavně – má význam. Jsme rádi, že 
dokážeme jeden den udělat nemocnici místem, kam 
nemíří člověk, když je mu nejhůř. V tento den jsme 
místem, kam se lidi těší a odcházejí s úsměvem na 
tváři. A to je jeden z cílů naší akce. Ukázat zejména 
těm nejmenším, že nemocnice není místem, kam jít 
se strachem.
 Děkujeme také sponzorům a partnerům! Bez nich 
by těžko takové dny mohly být realizovány a my si 
jejich podpory velice vážíme. 
 Věříme, že i následující pátý ročník Dne pro děti v 
Nemocnici Blansko proběhne 6.9.2014 ve znamení 
nádherného počasí a hlavně – vaší účasti!

-ko-

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

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
  „Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“ volá v jednom známém fi lmu Jára Cimrman na uštvaného 
vynálezce. Přelomovou myšlenku českého génia, která se rozšířené aplikace dočkala až ve dvacátém 
století, dnes vyznávají miliony lidí, jež se rozhodli osvobodit a svou komunikaci se světem svěřili 
bezdrátové technologii wi-fi . 

 „Internet zdarma“ se stal běžnou součástí nabídky 
kaváren a restaurací a větší údiv dnes vzbudí, když 
jej podnik nemá. Co si však počít, když máte do 
kapsy hluboko, nebo je zrovna svátek a všechny 
podniky v okolí svorně zavřely? 
 Pokud jste v Blansku, je řešení víc než snadné. 
Na rozdíl od jiných měst nemusíte bloudit ulicemi a 
snažit se ulovit signál z nějaké nezabezpečené sítě. 
Stačí se posadit na náměstí, k bazénu, přehradě či 
do parku, dát si notebook na klín nebo zapnout tablet 
a jednoduše se připojit. 
 Díky fi rmě Alf servis, pro kterou je poskytování 
konektivity nejen způsobem obživy, ale i koníčkem 
a vášní, se totiž Blansko může chlubit jedněmi z 
nejrozsáhlejších veřejných wi-fi  zón v republice (více 
v rozhovoru na straně 3).
 Službu, jejíž rozsah fi rma ustavičně rozšiřuje o 
další lokality včetně veřejných budov, se v Blansku 
zatím nejlépe naučili využívat mladí, pro které je 
připojení k internetu naprostou nezbytností. 
 Překvapující však je, jak málo ji zatím využívá 
subjekt, pro který by měla mít největší význam 
a přínos, tedy samotné město. Krotké a značně 
konzervativní městské webové stránky nenabízí 
uživatelům mobilních zařízení nic zajímavého nebo 
jakkoliv prakticky využitelného. Místní si jistě vystačí, 
ale pro turistu, kterého nezajímají výsledky turnaje 
v kuželkách, ale rád by věděl, kde se může dobře 
najíst a co zajímavého by mohl uvidět, je to málo. 
Přitom jen pár kilometrů od Blanska se nachází jedna 
z nejnavštěvovanějších turistických destinací v zemi, 
tudíž potenciál na zvýšení návštěvnosti samotného 
města – třeba nádherně opraveného zámku – by tu 
jistě byl. 
 Jinde – z Jižní Moravy jmenujme třeba Mikulov, 
Břeclav nebo Slavkov – už přišli na to, že lepší než 
poutače a cedule, co brzy oprší a vyblednou, je 
mobilní průvodce městem. V kombinaci s volně pří-

stupným wifi  připojením, jež v Blansku díky fi rmě Alf 
servis máme, a chytrým mobilem schopným turistu 
navigovat, lze získat dokonalý nástroj, který turistu 
provede po městě, najde mu restauraci a upozorní 
ho na zajímavá návštěvní místa. To vše navíc za 
velmi příznivé ceny zcela srovnatelné s náklady na 
výrobu tištěného materiálu. 
 Letošní turistická sezona už pomalu končí, je tedy 
nejvyšší čas připravovat se na další. A mě napadá: 
což takhle dát na doporučení českého génia Járy a 
zkusit to v Blansku příští rok bez drátů? 

-kkuc-

Foto: Petr VraspírFoto: Petr Vraspír
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Půlmaraton v obrázcích

 V poledne 9. 9. opět zaburácely ulicí Husovu silné stroje osedlané drsně vyhlížejícími muži. Již 
tradiční charitativní akce, jejíž výtěžek slouží pro potřeby dětí ze Základní školy speciální Blansko, se 
zúčastnili motorkáři z celého kraje.

Motorkáři ve „specce“

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

732 544 603

RY

V

NATIVI GARDEN s.r.o., 

Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739506325

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

16.9. - 22.9. - jahody 10 pack 90,- Kč
16.9. - 29.9. - vřesy kont. 11cm  25,- Kč

 Trvale snížená cena: maceška 9,- Kč

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

Obří soustruh v akci 
aneb Přenos

 Pohyb a nejrůznější způsoby, jak jej 
zaznamenat, přenést na hmotné médium, 
vložit do uměleckého díla.

 Toto téma se prolíná prakticky celou tvor-
bou Stanislava F. Müllera, umělce původem z 
Valtic, střídavě působícího v České republice 
a Velké Británii. Jeho posledním počinem jsou 
dvě monumentální malby vytvořené za použití 
šestnáctimetrového karuselu z ČKD Blansko. 
Umělecká díla a také videozáznam celého 
procesu tvorby, jež celé instalaci dodává další 
rozměr a umožňuje návštěvníkům nahlédnout 
„za kulisy“, jsou k vidění v Galerii města Blan-
ska od 7. 9. do 4. 10. 2013.

-kkuc-

 Osmnáctý Půlmaraton Moravským krasem se do historie tohoto běžeckého závodu zřej-
mě zapíše pod přezdívkou Prádelna. Několik kapek, které před závodem svlažily vzduch, 
proměnily Pustý žleb v tajuplně vyhlížející místo plné mlhy, jež dokázalo z běžců vyždímat 
litry potu. Čest všem, kteří vyrazili na trať a statečně doběhli do cíle. Bez ohledu na čas 
či styl, vítězové jsou všichni.

Foto: Klára Kučerová
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Prázdniny vicemistra

Mezinárodní turnaj zrakově 
postižených v kuželkách

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupel-

nových radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a 

konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby trhu a zákazníků. Kla-

deme důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale zároveň 

se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše 

zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místo

SVÁŘEČ (ZK311W01 – plamen)

Očekáváme:
• výuční list  ve strojírenství výhodou
• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok
• platný svářečský průkaz
• znalost čtení výkresové dokumentace
• zručnost, preciznost, spolehlivost
• aktivní přístup k práci
• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:
• perspektivní práci ve výrobní společnosti
• profesní růst
• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu
• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte 
osobně nebo písemně na adrese:

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 605 208 923 

nebo e-mailem na prace@isan.cz

 Šestého ročníku Mezinárodního turnaje zra-
kově postižených kuželkářů, který pořádá KKZP 
Dolní Lhota, se v sobotu 31. 8. 2013 zúčastnilo 
celkem 13 tříčlenných družstev. Na turnaji se 
vedle českých družstev představili i kuželkáři z 
Bratislavy a Nitry. 
 Prostorné příslušenství a samotná blanenská 
kuželna velmi dobře vyhovuje pohybu a orientaci 
zrakově postižených, a proto tito rádi na turnaj do 
Blanska jezdí.  Na dobře připravených drahách bylo 
dosaženo několika výborných výkonů, a to nad 700 
poražených kuželek na 120 hodů do plných.  
 Soutěž družstev vyhrál Sokol Brno IV před ostrav-
skými Michálkovicemi a třetím SKK Rokycany. Na 
domácí družstvo KKZP Dolní Lhota zbyla  „brambo-
rová“ medaile. V soutěži jednotlivců zvítězila Daniela 
Hladíková ze Sokola Brno IV výkonem 727. O pět 
kuželek zpět zůstal domácí Karel Pařil. Pohár za 

třetí místo si do Ostravy odvezla Anna Paulusová z 
Ostravy Michálkovic.  

PK

 Vašek Kolář ve fi nálovém červencovém závodě MS v biketrialu vybojoval v Blansku stříbrnou me-
daili a dalo by se čekat, že zbytek léta stráví odpočinkem nebo lehkým tréningem. Místo toho koncem 
srpna vyrazil na Mistrovství světa horských kol v jihoafrickém Pietermaritzburgu, kde se připojil k 
cca pětadvacetičlenné výpravě, k níž patřili i olympionik Jaroslav Kulhavý a biker Ondřej Cink.

 Co jsi dělal na svě-
tovém poháru hor-
ských kol? Přesedlal 
jsi na horáka?
 To ne, ale jednou z 
disciplín mistrovství byl 
i trial. To je disciplína 
hodně hodně podobná 
biketrialu, ale jezdí se 
pod jinou federací a i 
pravidla jsou jiná – da-
leko přísnější. Počítají 
se body nejen za dotek 
nohou, ale i rámem, pe-
dálem. Je tak daleko 
snazší nachytat trestné 
body. Jezdců, co by jez-
dili oba typy závodů, je 
jen pár – jako třeba já a 
Dany Comas.
 S Danielem Coma-
sem se potkáváte celé 
léto...
 Je to tak, vídáme se 
na obou typech závodů 
– někde porazí on mě, 
někde já jeho. Třeba v 
té Jižní Africe skončil 
až za mnou, z toho jsem 
měl fakt radost. Ještě 
před rokem to vůbec 
nebylo tak vyrovnané, 
ale přes zimu jsem hodně makal a je poznat, že jsem 
ho dotáhl. Je závod, kdy mi hodně uteče, ale když se 
mi zadaří, tak na něj už mám. Je vidět, že ho můžu 
porazit a já věřím, že to příští rok bude ještě lepší.
 Říkal jsi, že do Jižní Afriky vás jelo víc?
 Asi pětadvacet včetně fotografky, maséra, ser-
visních techniků na kola. Bylo to už docela na 
úrovni. Letěl s námi i Ondra Cink, Kulhavý, Tereza 
Huříková... Na mistrovství UCI se jede všechno 
pospolu – trial, sjezd, MTB. Pro mě to byl úžasný 
zážitek. Taky ty sekce – strašně si s tím vyhráli. Měli 
tam sekci v barvách zebry, namalovanou jako žirafa, 
gepard. Z palet vystavěný nápis South Afrika. To byla 
paráda. Jel jsem tam s tím, že pokud se dostanu 
mezi prvních osm, budu mít radost. Semifi nále se 
jelo 6 sekcí na 3 kola, to jsem byl pátý a měl jsem 
radost, že jsem se do fi nále dostal.
 A jak dopadl fi nálový závod?
 Finále se jelo v pátek večer, kdy se prudce změ-
nilo počasí a teploty spadly z třicítek snad na deset 
stupňů, lilo. Navíc za umělého osvětlení, protože 
tam je teď jaro a už v šest večer se setmí.
 Finále se jelo na dvě kola – po prvním kole jsem 
byl dokonce třetí, což jsem ani nevěděl. Druhé kolo 
jsem ještě zlepšil, ale ani to nestačilo, takže jsem 
nakonec skončil pátý. I tak je to skvělý výsledek 
– páté místo bylo jen tři body od bronzu. Celá ta 
fi nálová osmička byla neskutečně nabitá. Tohle byl 
asi můj nejlepší výsledek za celý život. Teď už vím, 

že i v trialu na tu bednu 
mám. Příště bych chtěl 
jezdit závodů ještě víc 
a trialu dát přednost. 
Z mého pohledu je to 
ještě o krok výš, protože 
pravidla trialu nutí jezd-
ce k čistější jízdě, což je 
nakonec atraktivní i pro 
diváky.
 Vrchol sezony je 
za tebou, co chystáš 
přes zimu?
 Určitě si letos ne-
chám napsat nějaký tré-
ningový plán, abych fakt 
pořádně zamakal. Vím, 
že teď potřebuju zabrat 
i mimo kolo, protože jen 
to mě posune dál. Měl 
bych posilovat, běhat, 
plavat, dělat různé věci 
na švih. Moc mě to sice 
nebaví, mám rád kolo, 
ale musím.
 Chtělo by to něja-
kou partu, co se na-
vzájem hecuje...
 Já dělám všechno 
dost sám, ostatním se 
do toho moc nechce 
jít naplno. Pořád jsem 

to já, kdo tahá druhé na kolo a mně pomalu nikdo 
nenapíše. Je to škoda. Sám jsem si tak před dvěma 
roky uvědomil, co vlastně chci a co bych pro to měl 
dělat, a jdu nahoru – zlepšení je okamžitě vidět. 
Byl bych rád, kdyby se nakonec ta medaile v trialu 
povedla, už jen kvůli tomu sportu. Určitě by ho to 
více přiblížilo divákům.

Trénujte s vicemistrem 
světa s biketrialu

 Bez dřiny to zkrátka nejde a ve sportu to platí dvoj-
násob. Vašek Kolář má v plánu přes zimu zabrat, aby 
příští rok byly výsledky ještě lepší než letos. Chodit 
do posilovny sólo se každému časem omrzí a taky: 
„Do posilovny chodí většinou lidi, co se snaží mít co 
největší objemy, budují svalovou hmotu. Já naopak 
potřebuju trénovat švih, takže dřepy s výskokem a 
podobně. To na mě bude každý hledět, co dělám,“ 
postěžoval si jeden z nejlepších jezdců biketrialu na 
světě.
 Monitor se proto rozhodl vyhlásit akci Trénujeme 
s Vaškem. Sportovci, kteří by měli zájem podpořit 
přes zimu tréningové úsilí Vaška Koláře a dělat mu 
společnost, se mohou přihlásit na mail monitoru 
monitor@monitor-bk.cz.

-kkuc-
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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.
* Restaurace "U Golema" přijme kuchaře. 
Info na tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Litinová kamna Fenom z roku 1930. Zachovalá, cena 2500 
Kč. Tel. 607985531.
* Řadovou garáž v Blansku za kolejemi u zastávky ČD. 
Cena 100 tis. Kč. Bez RK. Elektřina ano. Tel. 608450044.
* Byt 1+1 po celkové rekonstrukci na ulici Chelčického. Cena 
770.000,-. Tel. 776117788.
* OV 3+1 Sever. 2. podlaží, 78 m2, dvě lodžie. Po částečné 
rekonstrukci (dveře, obklady, kuch. linka vč. zabudovaných 
spotřebičů). Cena 1,5 Mil. Kč. Tel. i SMS 608450044.
* Jednopokoj. byt v BK ul. Absolonova. Tel. 721152718 mezi 
17. a 19. hod.
* Fíkus vysoký 2 metry. Tel. 516416675.
* STP Blansko-Těchov. Tiché, slunné místo v blízkosti lesa. 
IS na pozemku. Cena 990 - 1.290 Kč/m2 dle zakoupené 
plochy. Tel. 736529239.
* Garáž na Písečné. Tel. 602184962.
* Kvalitní med z čisté přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč 
za kg,  po 1 nebo 5 kg. Po domluvě dovezu do Blanska a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Chemicky nestříkaná jablka z čistého prostředí. Tel. 
516416675.

* Pronajmu pěkný, nově zrekonstruovaný byt 1+1 na Severu. 
Velký balkon, částečně zařízen. Cena 7000 Kč vč. inkasa 
(možnost internetu). Tel. 728428983.
* Daruji krásná koťata a písek na stavbu (do 1 m3, za odvoz). 
Tel. 721660406.
* Pronajmu byt 2+1 na Chelčického. Tel. 601509088.
* Pronajmu garáž Zborovce-Sloupečník. Tel. 602724073.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Hledám pronájem 2+1 do 4000 Kč pokud možno z trvalým 
pobytem. Pomůžeme s pracemi. Jen vážně. Jsem 55 let, 
část. invalidní důchodce. Tel. 725924631.
* Pronajmu 1+1 na ulici Okružní, Zborovce. Cena 6500 Kč 
včetně inkasa. Tel. 723150890.
* Nabízím pronájem částečně zařízeného bytu  3+1 ve středu 
města Blanska. Tel. 774170687.
* Pronajmu garáž na Písečné. Tel. 602184962.
* Pronajmu 3+1 v Blansku - Zborovcích, celý po rekonstrukci, 
89 m2, zařízený, dlouhodobě, max. 5 osob. Tel. 739938804.
* Daruji funkční mrazničku  CALEX *** 120 v dobrém stavu. 
Tel. 776081214.
* Nabízím pronájem nově zrekon. 1+1 na ul. Chelčického v 
Nájem 7.000,- Kč včetně inkasa. Tel. 725730334.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4200,- + inkaso). Volný od 
10/2013. Tel. 733655674.

* 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.
* 2+1 v cihlovém domě, nejlépe Jedovnice – ul. Zahradní. 
Tel. 603810240.
* Pohlednice Blanska nádraží kolem roku 1900, nabízím 
400 Kč, dále koupím starší plynový kotel KP 18 ZE. Tel. 
607846060.
* Různé dílenské nářadí a vybavení (dláta, hoblíky, pilky, 
šroubováky i další jiná) jakožto začínající opravář nábytku. 
Tel. 728855630.
* Digitrony, i použité. Děkuji. Tel. 608961411.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
NOČNÍ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY – 14.9.2013, 
Zámek Blansko. Cena 20,- Kč.
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, Děl-
nický 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:
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:
Kalendář Rozhledny 2014 – týdenní stolní kalendář 
s fotografi emi rozhleden ČR. Najdete v něm také 
rozhledny Podvrší, Alexandrovka a Milenka, které 
se nacházejí v našem regionu. Cena: 89,- Kč.
Publikace Ve víru událostí minulých aneb Rájec-
-Jestřebí včera a dnes. Publikace mapuje historii 
i současnost města, jeho spolků a nejdůležitějších 
událostí v obci. Kromě zápisů z kronik zde najdete 
i vzpomínky pamětníků. Kniha je doplněna černo-
bílými i barevnými fotografi emi. Cena: 185,- Kč.

Srdečně zveme děti i dospělé na Noční kostýmo-
vané prohlídky blanenského zámku! Při nočních 
prohlídkách zámeckých prostor vás budou provázet 
strašidla, duchové a postavy z regionální historie. 
Vyvrcholením prohlídek pak bude hraná pohádka 
na motivy místní pověsti Ďáblova krčma.
Ve starém zámeckém sklepení je pro návštěvníky 
připraveno občerstvení – víno, nealko a dobroty z 
udírny. Začátky prohlídek: 19:00, 20:15, 21:30 a 
22:45 hod. Symbolické vstupné: 20 Kč (děti do 3 
let zdarma). Přijďte se bát na blanenský zámek!

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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Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Blansko sestřelilo Bystřici v závěru,
gólově se blýskl novic Ullmann

 V pořadí 5. kolo Moravskolezské divize, skupiny 
D svedlo dohromady nováčka FK Blansko s celkem 
SK Bystřice nad Pernštejnem, který tuto úlohu plnil 
v uplynulém ročníku. Domácí lodivod Jiří Hajský po-
strádal zraněného obránce Daňka, díky dobré práci 
manažera klubu Bohuslava Jedináka a sekretáře 
Petra Dvořáka naopak již mohl počítat s čerstvou 
posilou do ofenzivy, 20letým útočníkem Zbrojovky 
Brno Ondřejem Ullmannem. Hostující trenér Karel 
Fencl nemohl počítat s klíčovým záložníkem Lubo-
šem Zbytovským. 
 Bezprostředně po úvodním hvizdu hlavního roz-
hodčího Holuba mohli jít domácí do vedení, když se 
Trtílek prokličkoval do vápna, předložil míč kapitánu 
Bubeníčkovi, jehož střelu z výhodné pozice hostující 
obrana zblokovala. Následně Trtílkovu nebezpečnou 
střelu Novotný vytáhl na roh. V úvodu aktivnější 
domácí zahrozili podruhé v 7. min., to po spolupráci 
Gromského a Zouhara na centr druhého jmenované-
ho na zadní tyči těsně nedosáhl Hansl. 
 Ve 12. min. důrazný Zouhar obral ve vápně o míč 
protihráče, prudkou střelu z otočky brankář Novotný 
nadvakrát zpacifi koval. Poté se osmělili také hosté, 
střelu Padrtky Juran refl exivně vyrazil mimo tři tyče. 
O pět minut později Illek vyhrál vzdušný souboj s 
Maškem a poslal do šance Štěrbu, který tísněn dobí-
hajícím Müllerem zamířil vedle levé tyče. V další fázi 
obě mužstva několikrát zkoušela pozornost brankářů, 
ti však ve většině případů se střelami či přihrávkami 

za obranu neměli větší problémy a stále drželi čistá 
konta. 
 Ke konci úvodního dějství se v ofenzivě více os-
mělili domácí. Ve 42. min. po šikovně zakrouceném 
rohovém kopu Müllera mířil Pospíšil nad. Za minutu 
se Hansl uvolnil před vápnem, předložil míč Trtílkovi, 
který vypálil pohotově těsně vedle levé tyče. 
 Do druhého poločasu nastoupili domácí s jednou 
změnou, když Pospíšila nahradil Hepp, který hru zá-
ložní řady vydatně rozhýbal. Již ve 47. min. se dostal 
individuálně až před vápno, přihrávka na nabíhajícího 
Trtílka však směřovala do ofsajdu. V 53. min. si dů-
ležitý obranný zákrok připsal na své konto Gromský, 
který zblokoval nebezpečnou střelu dobře hrajícího 
Padrtky. Po předchozím souboji však zůstal na zemi 
ležet domácí Bubeníček. Zraněné koleno nedovolilo 
domácímu kapitánovi pokračovat ve hře a tak se na 
scénu dostal Buchta. 
 Blanenským chvíli trvalo, než se s absencí klíčo-
vého hráče vyrovnali. Pomohla jim k tomu i štěstěna, 
když se v 56. min. míč po lobu Prášila zastavil na 
pravé tyči. Stejná část brankové konstrukce pomohla 
domácímu Juranovi při dvojnásobné šanci Štěrby. V 
66. min. zakroutil do branky míč přímo z rohového 
kopu obránce Müller, Novotný na poslední chvíli své 
mužstvo zachránil od pohromy. To už byl na hřišti v 
domácím dresu útočník Ondřej Ullmann, který se v 
závěrečné čtvrhodině stal hrdinou utkání. 
 V 77. min. prošel jako tank středem pole Hepp, 
posunul míč ve vápně Buchtovi, který nezištně našel 
ještě lépe postaveného Ondřeje Ullmanna, který již 
nemohl jinak než zasunout míč do prázdné branky - 
1:0. 
 Navíc v 80. min. Trtílek prudkým centrem našel ve 
vápně Petra Gromského, který šikovnou tečí zvýšil 
vedení Blanska - 2:0. Exceletní závěr utkání mohl v 
87. min. korunovat střídající Ullmann, kterého poslal 
do úniku Müller, již překonanému Novotnému pomoh-
la levá tyč. Ještě jednoho gólového zářezu se domácí 
diváci nakonec přece jen dočkali. V 90. min. vysunul 
Gromský Ondřeje Ullmanna, který unikl Víchovi a 
mazácky přehodil zkoprnělého Novotného - 3:0. 
 Pro dobře hrající hosty je konečný výsledek krutý. 
Domácí však po zrátě svého kapitána ukázali cha-
rakter a před těžkým venkovním dvojutkáním získali 
velmi cenné tři body.

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko po dvou těsných porážkách doma naplno bodovali. V obtížném utkání zdolali 
svěřenci kouče Hajského díky třem brankám v závěrečné čtvrthodině Bystřici nad Pernštenem 3:0. 
Gólově se blýskla nová akvizice ze Zbrojovky Brno Ondřej Ullmann.

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

Hledáme aktivní lidi do našeho 
týmu k sepisování půjček od pří-
mého a zavedeného investora. Za-
jímavé produkty, vysoké provize, 
zavedené kanceláře, příspěvek na 
inzerci, školení zdarma, žádné po-
platky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

Mateřské centrum Paleček, K.J.Mašky 2, Blansko, http://palecek.webnode.cz, tel. 723 018 023, email: 
mc-palecek@centrum.cz

Mateřské centrum Paleček

Program ZÁŘÍ 2013 
Bazárek podzimního dětského oblečení
V sobotu 14.9. 2013 v 8:30 až 11:30 hod. Věci k 
prodeji přinášejte v pátek 13.9. v 17-18 hod.
Mrňouskové
- cvičení nejen pro nejmenší děti (od 6-ti týdnů), ale i 
pro maminky po porodu. Každé pondělí v 10:00 hod, 
začínáme 16.9.2013.
Strollering
- sportovní chůze s kočárkem, která využívá prvků 
metody pilates aneb mateřská v pohybu. Každé 
pondělí a středu, start v 9:30 hod od haly ASK, 
začínáme 16.9.2013.
Zpívánky 
- zpívání, rytmické a pohybové hry, říkadla, poslech 
hudby, pro děti s rodiči bez omezení věku (je vhodné, 
aby děti už uměly chodit). Každé úterý v 15:30 hod, 
začínáme 17.9.2013.
Cvičení pro rodiče s dětmi
- děti 2 - 3 roky - každé úterý v 9:30 hod
- děti 4 - 12 měsíců - každý čtvrtek v 9:30 hod
- děti kolem 1 roku - každý čtvrtek v 10:30 hod
- děti kolem 2 let - každý pátek v 9:30 hod
- děti 1 - 2 roky - každý pátek v 10:30 hod
Jóga pro těhotné
- naučte se zklidnit svoje tělo i psychiku a připravte 
se tak na porod, aby bolel co nejméně. Každé úterý 
v 18:00 hod, začínáme 17.9.2013.
Angličtina pro děti 
- děti se hravou formou seznámí s jazykem, lektorka k 

učení využívá hry, písničky, básničky, malování apod. 
Každou středu v 16:00 hod, začínáme 18.9.2013.
Cvičení pro těhotné 
- pohyb v těhotenství je velmi důležitý, stejně jako 
správná strava. Těhotné ženy by měly cvičit od 
začátku těhotenství, a to hned z několika důvodů - 
přijďte si pro ně „k nám“. Každý čtvrtek v 18:00 hod, 
začínáme 19.9.2013.
BONGO Brno
- zájezd do zábavního centra v Brně. Ve středu 
25.9.2013, odjezd v 8:00 hod od Dukly, návrat v 
cca 12 hod.
Angličtina pro dospělé 
- interaktivní forma učení cizího jazyka je přínosem 
pro každou věkovou skupinu. Každou středu v 15:30 
hod, začínáme 25.9.2013.
Znakování s miminky 
- Už jste někdy přemýšleli o tom, co Vám chce Vaše 
dítě říci nebo proč pláče? Zkuste náš kurz znakování, 
který je určen pro slyšící kojence a batolata a jejich 
rodiče či prarodiče. První lekce v pondělí 30.9.2013 
v 9:00 hod.
Babymasáže 
- základem každé, tedy i babymasáže je dotyk. 
Láskyplný dotyk je pak součástí správné výchovy, 
dítě jím nemůžete rozmazlit, dítě jej potřebuje spolu 
s vlídným slovem, aby se rozvíjelo po lidské stránce. 
První lekce v pondělí 30.9.2013 ve 13:00 hod.
Předporodní kurz 
- připravte se na příchod Vašeho miminka. První 
setkání v úterý 1.10.2013 v 16:00 hod.

-red-

Hledáme dva 

Obchodní zátupce
Požadujeme:

- minimálně maturita
- samostatnost, zodpovědnost
- znalost regionu výhodou

Příležitost i pro absolventy a skupinu 50+

Životopis zašlete na:
michal-zamestnani@seznam.cz

Obchodní zátupce
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Srpnový squashový turnaj přivítal, podobně jak 
tomu bylo v červenci devět soutěžících. Někteří 
potenciální zájemci se ještě nevrátili z dovolených 
a tak tento slušný počet soutěžících zachraňovali 
tři zbrusu noví hráči. Magickou hranici deseti hráčů 
jsme opět nepřekročili a tak jsme znovu hráli v jedné 
skupině, každý s každým na dva vítězné sety. Če-
kal nás proto maraton třiceti šesti plnohodnotných 
zápasů.
 Vítězem turnaje se stal znovu navrátilec Pavel 
Blažek, který nenašel přemožitele a s 16 body a 
poměrem setů 16:3, získal 20 bodů do jedné z na-
šich doprovodných soutěží. Druhé místo vybojoval 
s jedinou překážkou a 14 body (15:3) Nabil Lai. Na 
dalších místech to bylo vyrovnané a o konečném 

umístění rozhodovaly minitabulky vzájemných 
zápasů. Největší tlačenice byla o třetí místo. Nej-
šťastnějším byl Ladislav Musil 10 bodů a (11:6), 
odsunul tak na čtvrté místo Jirku Pánka 10 bodů 
a (11:9). Teoretický „Černý Petr“ v podobě pátého 
místa zůstal na Ríšu Toulece 10 bodů a (11:8).
 Příští turnaj proběhne v sobotu 14. září od 13 ho-
din. Jste všichni zváni. Věřím, že konečně pokoříme 
hranici deseti účastníků a budeme tak moci využít 
u nás tak oblíbeného vyřazovacího pavouka. Ceny 
do turnaje pro všechny zúčastněné opět věnovalo 
ČAD Blansko a. s. 
 Startovné zůstává neměnné 200 Kč. Prosím o 
včasné nahlášení u asistentek squashového centra 
z důvodu zabezpečení odpovídajícího počtu cen.

-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

13. září 20138

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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 neděli 8.9. proběhly na kynologickém cvičišti v areálu Sportovního ostrova L.D. v Blansku závody 
psů v běhu přes překážky – Agility. Tento sport pochází z Anglie a jedná se o obdobu parkurového 
skákání koní. Psi byli rozděleni do kategorií jednak podle výkonu (začátečníci - pokročilí) a jednak 
podle velikosti na nejmenší (SA) středně velké (MA) a velké (LA). 

Závody agility
 Tu slunečnou neděli přijelo do Blanska poměřit 
své dovednosti celkem 55 závodních týmů z celé 
republiky. Byly postaveny 3 parkury, které musel 
každý pes zdolat nejen bezchybně, ale také v co 
nejkratším možném čase. Nejrychlejší psi dokázali 
překonat dráhu se se-
dmnácti překážkami za 
méně jak půl minuty! 
 Na výkony pejsků se 
přišlo podívat poměrně 
dost diváků i náhodných 
kolemjdoucích. Ti sledo-
vali a fandili jak zkuše-
ným závodním týmům 
z řad reprezentačního 
družstva, tak začáteč-
níkům, kteří závodí v 
agility teprve krátce. Ti 
nejšikovnější pak byli 
na závěr akce odměně-
ni poháry, medailemi a 
sponzorskými dary fi r-
my PERRO, výrobcem 
krmení a potřeb pro 
zvířata. Bylo to krásné 
ukončení letošní sezóny 

závodů na blanenském cvičišti. Všem vítězům ještě 
jednou blahopřejeme.
 Kompletní výsledky závodů naleznete na interne-
tových stránkách: www.agility-blansko.net

Hana Rajtšlégrová

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



TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
info@topautosalon.cz
www.topautosalon.cz

Olympia Blansko veze 
další baseballové double!

 V nadstavbové části Českomoravské baseballové 
ligy získává Olympia další cenný double, tentokrát 
na hřišti Orlice Choceň. Zveme všechny na poslední 
domácí utkání, které se koná v sobotu 14.9.2013 ve 
13 a 16 hodin - přijedou Blesky z Jablonce!
 V Chocni Olympia zvítězila 7:5 a 9:3. Otěže prv-
ního zápasu držel pevně v rukou, jako již mnohokrát 
v této sezóně, blanenský nadhazovač Miroslav 
Konvalinka. V druhém klání ho na nadhazovacím 
kopci úspěšně napodobili David Farkaš, Jiří Šustal 
a Jaroslav Němec.
 Olympia se musela obejít bez juniorského repre-
zentanta Michala Prudila, který je na mistrovství 
světa juniorů v dalekém Tchaiwanu. Doma se zra-
něním také zůstaly obě dvě blanenské spojky David 
Lošťák a Filip Barták. Výborně je na důležitém postu 
zastoupil zkušený Zdeněk Kocman. 
 Olympia vyhrála v sedmi utkáních z posledních 
osmi. V sobotu hostí v Blansku Jablonec. Přijďme 
tedy naše chlapy povzbudit - a oko potěšit pohledem 
lepá dívčí těla, která se budou prohánět na vedlejším 
hřišti v rámci druholigového závěrečného poháru 
kadetek.

-mp-
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