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Blansko

Velmi pěkný, celkově zrekonstruovaný RD 5+kk s garáží
a zahradou.
cena: 3 550 000,- Kč

Blansko

mob.: 777 857 739

Těchov

Pronájem nadstandardního bytu
s dispozicí 2+1 (o výměře 68 m2).

Celkově zrekonstr. OV 2+1 v centru města.
Cena včetně zařízení a vest. spotřebičů.

Stavební pozemek o výměře 1332 m2, všechny
IS na hranici pozemku. JZ orientace.

cena: 8000 + 2500 ener. mob.: 777 857 739

cena: 1.760.000,- Kč

cena: 1550,- Kč / m2

mob.: 605 163 333

mob.: 777 857 739

www.realitymacocha.cz

O rasismu
Rasismus je slovo, které je denně omíláno nejen u nás, ale také ve většině zemí, kde
lidé rozlišného vyznání, barvy pleti a kultury žijí na jedné hromadě. Hned na úvod musím
napsat, že rasismus v jeho základní podstatě silně odsuzuji. V některých otázkách se
však člověk neubrání polemikám a dokáže sám sebe překvapit názory, které tak úplně
antirasistické nejsou. Nebo je to v pořádku?

Tak třeba hotel Dukla. Město Blansko jej koupilo
za nemalý peníz, a to zejména proto, že si na jeho
pořízení brousili zuby brněnští podnikatelé. Proč? Tito
pánové v našem hotelu chtěli ubytovat několik desítek rodin z řad nepřizpůsobivých občanů, aby jejich
původní příbytky v Brně na Cejlu proměnili v luxusní
rezidence. Jelikož tito nepřizpůsobiví občané měli být
podle všech informací ve většině případů Romové,
strhla se v Blansku obrovská vlna nevole a pánům
radním nezbylo než Duklu koupit, i když nevěděli, co
s ní budou dělat. Na tomto místě mohu říct jen to, že
i já jsem kvitoval rozhodnutí Města se souhlasným
přikývnutím. Znamená to, že jsme tu za žádnou cenu
romské obyvatele nechtěli. Báli jsme se o svoje děti,
o svůj majetek, o naše město.
Je to rasismus? Podle mě není. Jednalo se od
samotného začátku o nepřizpůsobivých občanech, a
nikdo nevěděl, zda to budou Romové jen z jedné desetiny, anebo naprostá většina. V konečném důsledku
je mi jedno, kdo demoluje autobusovou zastávku, zda
je to Rom, můj soused nebo černoch ze Zimbabwe;
naštvaný budu na každého z nich stejně. Vadí mi to,
že se takový člověk nedokáže přizpůsobit, nerespektuje zákony ani etiku, a dělá binec. Stejně jako jsem
se rozhořčoval nad chováním Čechů v Bulharsku,
se budu rozčilovat nad chováním i všech ostatních,
pokud k tomu budu mít důvod. Bez ohledu na to, jaké
je dotyčný národnosti.
V poslední době v novinách kolují články o muslimech a o jejich stylu zahalování žen, které k jejich
vyznání patří. Co s tím? Na jednu stranu bych byl
tolerantní a nechal bych muslimské ženy nosit hidžáb,
což je pokrývka hlavy, která zahaluje pouze vlasy a
krk. I tato kauza u nás proběhla – školní řád zakázal
dvěma Muslimkám tento šátek nosit, takže se nakonec musely se studiem rozloučit. Dle mého názoru toto
není dobré rozhodnutí a souhlasím s ombudsmankou
Šabatovou, která se těchto muslimských dívek zastala.
Na stranu druhou jsou tu i obličej zcela zahalující
burky a nikáby, pod nimiž vidíte pouze oči. I když se
snažím pochopit tvrzení českého předsedy Ústředí
muslimských obcí v České republice Muneeba Hassana Alrawiho, že pro tyto ženy je z hlediska víry nezbytně nutné se takto oblékat, nechci, aby tomu tak bylo.
Pokud se muslimky rozhodnou cestovat po Evropě,
popřípadě do nějakého evropského státu emigrovat,
měly by se ztotožnit s pravidly, které v dané zemi platí.
Jen těžko si dokážu představit českou blondýnu, jak
jde po ulicích afghánské metropole v minisukni a tak

stejně bych si nepřál, aby se po našem městě procházely ženy zahalené od hlavy až k patě. Pan Alrawi
kauzu komentoval slovy, že když jejich ženy nemohou
nosit burku, měly by se tu zakázat také černé helmy
motocyklistů. Toto tvrzení mi přijde naprosto absurdní,
jelikož v případě přílby jde o bezpečnostní prvek a
pokud se nepletu, černé hledí je u nás zákonem zakázáno. Zkrátka a dobře – ať vyhlášky a zákony platí
pro všechny. V Belgii je například nošení těchto šátků
zakázáno, čemuž upřímně fandím.
Nechtěl bych svým úvodníkem nikoho urazit a sám
sebe uklidňuji přesvědčením, že rasista nejsem. Pokud
mi něco vadí, není to barva pleti ani náboženství. Je
to nepřizpůsobivost. To, že některé menšiny žijící u
nás mají ve svých řadách poměrně značné procento
těch, kteří se přizpůsobit odmítají, vrhá na všechny
ostatní nesmazatelný stín, se kterým se musí celý život
potýkat. Dokonce mám pocit, že někteří naši Romové
přichází v této době na svět již s vrozenou averzí vůči
nám, ostatním. Kdo je tady potom rasista?
-mumma-

NABÍDNĚTE NÁM BYTY A DOMY NA PRODEJ NEBO PRONÁJEM
- Byt OV 1+1 Blansko – Chelčického, 33 m2, 3. p., po modernizaci...NC – 689.000 Kč
- Byt OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3. p., revitalizace domu...NC – 679.000 Kč
- Objekt pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, informace jen v RK...NC – 4 990.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 520 m2, studna, IS hotové...NC – DOHODOU
- RD 5+1 Ráječko s garáží, 174 m2, plně vybavený, kvalitní materiály...NC- 4 350.000 Kč
- Nájem bytu 2+1 Blansko - Poříčí, 56 m2, 4.p., část.vybavený...NC – 5.000 Kč/měs.+ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí, 210 m2, přízemí, parkování...NC – DOHODOU
PRÁVNÍ SERVIS, OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

2

12. září 2014

Blanenské místní referendum
V Blansku se ve dnech 10. a 11. 10. uskuteční vedle komunálních voleb také místní referendum o
dalším osudu hotelu Dukla. Připravili jsme proto pro Vás stručnou informaci k jeho průběhu.
Provádění místního referenda upravuje zákon č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů. V referendu rozhodují občané obce o otázkách,
které patří do samostatné působnosti obce. Takovou
otázkou je i další osud Dukly. Právo hlasovat v místním
referendu má každý, kdo má právo volit do zastupitelstva konkrétní obce. V Blansku proběhne referendum
k hotelu Dukla společně s komunálními volbami ve
dnech 10. a 11. října 2014. V pátek je možno hlasovat
od 14.00 do 22.00, v sobotu od 8.00 do 14.00.
Hlasovací lístky pro místní referendum se na rozdíl
od lístků volebních nedoručují předem do schránek v
místě bydliště! Občané je obdrží až v hlasovací místnosti. Lístky a úřední obálky pro referendum budou mít
zcela jiný tvar a barvu než ty pro pro komunální volby.
Otázka v referendu musí být položena tak, aby na
ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem
„ne“. V Blansku budou odpovídat lídé na otázku:
„Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své
náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí
Republiky v Blansku a následně vhodnou formou
zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“
Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které
jsou shodné s volebními. Po příchodu do místnosti prokáže občan svou totožnost. Poté mu okrsková komise
vydá hlasovací lístek a úřední obálku. Ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů lze také požádat obecní
úřad nebo okrskovou komisi o možnost hlasovat mimo
hlasovací místnost do přenosné schránky. Okrsková
komise také musí každého voliče předem poučit, který
lístek patří do které obálky. Obě obálky se sice vhazují
do stejné urny, jejich vzájemná záměna při sčítání je
však vyloučena. Za plentou, tj. prostoru určeném
pro úpravu hlasovacího lístku, se označí křížkem v
příslušném rámečku předtištěná odpověď „ano“ nebo
„ne“. Hlasovací lístek se vloží do úřední obálky a ta do
hlasovací schránky.

Občan, který se chce vyjádřit jen ve volbách nebo
jen v referendu, by měl tuto skutečnost oznámit
okrskové komisi po příchodu do hlasovací místnosti.
Komise učiní záznam do voličského seznamu nebo
seznamu hlasujících v referendu (každé hlasování
má svůj vlastní) a vydá mu příslušnou úřední obálku
a lístek.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba
účasti alespoň 35 % osob zapsaných v seznamech
osob oprávněných k hlasování. Rozhodnutí bude pro
Zastupitelstvo města Blansko závazné, hlasovala-li
pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které
se referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných
osob.
Co se stane když zvítězí varianta „ANO“?
V příštím roce dojde k demolici budovy hotelu a na
jeho místě vznikne taková parková úprava, aby její
vzhled plochy odpovídal poloze ve středu města a
byla připravena k dalšímu vhodnému využití.
Co když zvítězí varianta „NE“ nebo přijde hlasovat
málo občanů?
Pak nastane zdlouhavý proces. Musí být následně
rozhodnuto, jak má být budova zrekonstruována či
přestavěna a jakému účelu bude sloužit. Tomu by měla
předcházet architektonická soutěž a veřejná diskuze.
Pak bude město muset najít vhodný dotační program
k zajištění ﬁnančních prostředků. Jen z městského
rozpočtu takto náročná investice nepůjde realizovat.
Během této doby bude muset být zajištěna základní
údržba, která bude stále náročnější a nezabrání pozvolnému chátrání budovy. Objekt tak bude nadále
překážet rozvoji středu města a hyzdit ho.
Výsledky referenda budou zveřejněny ihned po
jejich konečném sečtení, pravděpodobně v podvečer
11. října 2014 na úřední desce MěÚ Blansko a na
stránkách www.blansko.cz.
-r-

Nemocnici Blansko ovládl
Den pro děti - už popáté
V sobotu 6. září 2014 proběhl v areálu blanenské nemocnice již pátý ročník Dne pro děti. Stejně jako
předchozí ročníky, i ten letošní vyšlo počasí po předchozích deštivých dnech na jedničku. Takřka letní
teploty a obloha bez mráčku v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice přilákaly téměř dva tisíce návštěvníků.

Tak jako každý rok, i letos byl program opět rozdělen
mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém
areálu nemocnice. Děti procházely Stezkou rychlých
šípů, kterou nám pomohl připravit Dům dětí a mládeže
Blansko. Plnily úkoly na stanovištích Mirka Dušína,
Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka, Rychlonožky,
Dlouhého Bidla, Štětináče a Bohouše. Po splnění úkolů
a nasbírání všech osmi razítek dostaly děti certiﬁkát a
sladkou odměnu.
Na pódiu se vystřídala pohádka divadla Koráb,
ukázky činností Domu dětí a mládeže a Oblastní charity
Blansko, zahrály zde oblíbené kapely Kaštánci a Velvet
a závěr programu korunovalo vystoupení kouzelníka a
následně ﬁnalistek Dívky ČR 2014.
Tradičně nechyběli blanenští hasiči, kteří si pro děti
krom statické ukázky techniky 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 Policie ČR se svou technikou.
Poprvé se v areálu představil Klub Matýsek, Městská

knihovna Blansko, Klub stolního tenisu
Blansko, Olympia Blansko, baseballový tým
a Kynologický klub Blansko se čtyřnohými
kamarády. Velký úspěch sklidila úplně nová
atrakce, a to aquazorbing! Získala si příznivce nejen mezi dětmi, ale i u dospělých!
Podruhé se účastnila OA a SZdŠ Blansko,
jejíž žáci maskovali dětem různá zranění,
která pak učili ošetřovat. Ukázka správné
techniky první pomoci byla dětmi i rodiči
velice vítaná. Žákům školy patří extra poděkování za dopomoc při zajištění průběhu
celého dne!
Účast charitativního spolku Pečení pro
děti, který na naší akci nasbíral téměř pět
tisíc korun, nás teprve těší! Komu výtěžek
letošní sbírky poputuje? Lindě, sedmileté
holčičce s diagnózou autismus s psychomotorickou
retardací. Za Lindu i dámy z Pečení pro děti velice
děkujeme všem, kdo si pečivo zakoupili a podpořili
tím dobrou věc|!
Každoroční účast našich VIP hostů - dětí z Dětského
domova Boskovice - je pro nás obzvlášť ctí.
Všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli, velice děkujeme. Děkujeme i rodičům a jejich dětem za
přízeň a stále větší zájem o naši akci. Právě počtem
účastníků nám rok od roku dokazují, že akcí pro děti
není nikdy a nikde dost, ani na tak netradičním místě
jako je nemocnice. Vaše rok od roku stoupající účast je
ta nejlepší odměna za dřinu, kterou uspořádání takové
akce představuje a již dnes můžeme vás všechny pozvat na šestý ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko,
který se bude konat v sobotu 12.9.2015!
Děkujeme všem sponzorům a partnerům! Velice si
vážíme jejich podpory, ať už ﬁnanční, materiální nebo
nezištnou účastí. Bez takovýchto spolků, klubů, sdružení, společností a institucí by těžko mohl být podobný
projekt realizován.
-ko-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

Buďte zodpovědní
kee svým
svý dětem!
děte !

Kupujte
K
jt certiﬁ
tiﬁkkovanou obuv!!!
b !!!
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Sportovní profíci
Na jiném místě tohoto listu, v některém z příštích vydání,
se již brzy budete moci začíst do exkluzivního rozhovoru,
který mi poskytnul člověk, jehož mám to štěstí nazývat svým
kamarádem a který se může pyšnit opravdu bohatou kariérou
hokejového profesionála v NHL. Prošel si profesemi hráče,
trenéra, skauta a vloni impozantní hokejovou anabázi ukončil
jako komentátor televize MSG, kde komentoval zápasy (nyní
v zemích Českých asi nejsledovanějšího týmu NHL) New
Jersey Devils. On sám patří k legendám této organizace, její
branku hájil od jejího vzniku v roce 1982 a v těch dobách
být brankářem Devils opravdu nebylo jednoduché. Možná i
proto se tento majitel prstenu pro držitele Stanleyova poháru
nikdy nedostal do hokejové síně slávy, statistiky z prvních let
existence Devils opravdu „zabíjely“ jeho snažení. On sám
se tím ale nikterak netrápí, právě naopak. Sám vesele tvrdí,
že sám tam sice není, ale do síně slávy pomohl dostat jiné
hráče, legendy typu Phila Esposita i ostatních.
Jeho povaha je obdivuhodná. Nikdy se nechlubil svojí
kariérou. I já jsem spoustu jeho hokejových zásluh musel
dohledat v bohatých archivech zámořské ligy. O Stanleyově
poháru se sice letmo zmínil, ale už nepodotknul, že jeho
někdejší výkon ve čtvrtﬁnále playoff 1975 v dresu New York
Islanders (proti Pittsburgh Penguins) je jedním z legendárních nejen pro Islanders, ale pro celý hokejový sport. Isles
totiž tehdy s ním v brance otočili vývoj série ze stavu 0:3 k
vítězství a skoro totožný výkon se téměř podařil i v semiﬁnále
proti Philadelphia Flyers.
O tom, že je držitelem Bill Masterton Trophy za oddanost
hokeji se vyjadřuje tak, že vůbec netuší, proč ji dostal, ale
že dost možná to bylo proto, že hokejové generalitě bylo
upřímně líto, kde že to chytá a jeho vůle zlomit nemožné
vypovídá o jeho oddanosti nejrychlejší kolektivní hře na zemi.
Mezi fanoušky byl později i jako komentátor tak oblíbený,
že dobré dvě hodiny po skončení zápasu bylo možné na
něj čekat, což jsem několikrár zažil na vlastní kůži. Pravda
je, že on sám se rád do řeči pustí s kýmkoliv, kdekoliv a o
čemkoliv. Jednou se kvůli nápisu na tričku jednoho pasažéra
na letišti, které odkazovalo na jedno z jeho minulých hokejových působišť zapovídal tak, že zmeškal letadlo do Evropy a
musel přiletět až na druhý den. Podobná věc se mu ostatně
stala i za jeho hráčské kariéry. Malinko si přispal a za týmem
musel přiletět na zápas později, na vlastní náklady a ještě s
pokutou... Že dostal pokutu se nicméně dost divím, je totiž
tak výřečný, že by vymámil z jalové krávy tele, jak se říká u
nás...
Navzdory své trochu roztržité povaze a občasné pozdní
příchody je to profík každým coulem. Na své zápasy byl jako
komentátor vždy naprosto perfektně připravený a především
otevřený i připomínkám odjinud. I mě a mého kamaráda se
před zápasem ptal na správnou výslovnost jmen některých
českých a slovenských hráčů, odkud pocházejí a jestli
neznáme nějakou pikantnost. Snažili jsme se mu pomoci,
jestli toho využil je otázka.
Jmenuje se Glenn Resch a mnozí jej znají pod přezdívkou
„Chico“.
Právě jeho osobnost je přesně to, co považuji za profesionální chování u hokejisty. Vědět sice, že jsem ve svém
oboru špičkou, ale zároveň stát nohama pevně na zemi a
být si vědom toho, že právě fanoušci, ať na stadionu nebo
u televize jsou těmi, kteří přinášejí do hokeje zisky, hraje se
totiž kvůli nim. Bez nich... No nevím, asi by to byly jen přáteláčky na zamrzlém rybníku. Takže i fanoušek si zasluhuje
respekt, je-li slušný a jen svoji hvězdu obdivuje...
Při této příležitosti mi na mysl přichází trochu jiné chování
některých „profíků“, které už tak pohodové není, ať již z
jakýchkoli důvodů. Ať se jedná o jednoho našeho slavného
fotbalového obránce, bývalého špičkového desetibojaře
anebo prvního našeho hokejisty v hokejové síni slávy. Ale
to už je jiný příběh...
Freddie (freddiemail@email.cz)

Hudební skupina pro každou příležitost

www.k-band.cz

734 514 325

K - BAND
- široký repertoár
- zkušenosti
- rozumná cena

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

Víte?
nevíte?
Moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz ZO Blansko oznamuje, že i v tomto roce bude provádět v Domě
zahrádkářů na Křižkovského ulici v Blansku pro
veškeré zájemce MOŠTOVÁNÍ OVOCE do přinesených nádob.
Objednávky přijímá a informace podává Rudolf
Kunc, Vodní 6, tel.:731 730 999 v pracovní dny od
16.9. 2014 mezi 18. a 19. hod.
Děkujeme za dodržování doby na objednávky!
Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou
zahájeny až po objednávkách dostatečného množství ovoce na zpracování. Předpokládáme zahájení
od 23.9.2014 každé úterý v době od 13 do 18 hod.
(případně ve středu dle množství objednávek).
Cena za moštování je 3,50 Kč za 1 kg ovoce.
ZO ČZS BLANSKO

Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 18.09.2014 od 07:00 do 11:00
Blansko, Olomučany
Dům č.o. 13 na ul. Gellhornova, areál ﬁrem SEIF
Ceramic a ČKD Blansko Holding napájené z odběratelské trafostanice Lažánky - MKZ (č. 320530), areál
ﬁrmy RACOM napájený z odběratelské trafostanice
Blansko- Racom (č. 320683), Areál FVE Štreit
Dne 20. a 21.09.2014 od 08:00 do 18:00 - Olešná
Obec Olešná bude vypnuta celá, včetně FVE Sluneta, kromě dřevozpracujícího závodu KROVY (p.
Viktorín), TV převaděče a rekreační oblasti Mackův
mlýn (tyto lokality budou v provozu).
Dne 26.09.2014 od 07:00 do 15:00 - Blansko, Rájec-Jestřebí, Hořice, Spešov, Bořitov, Dolní Lhota
V Blansku budou vypnuty rekreační oblasti Obtížky,
Hluchov, Bílá Skála. Obec Hořice bude vypnuta celáobyvatelstvo i podnikatelská činnost. V Dolní Lhotě
bude vypnut areál pískovny napájený z odběratelské
trafostanice Dolní Lhota - MKZ (č. 320462). Obec
Spešov bude vypnuta celá - obyvatelstvo i podnikatelská činnost včetně vodárenských objektů, areálu
fy Pyrotek napájeného z odběratelské trafostanice
Spešov - Pyrotek (č. 320630), areálu fy STEKO napájeného z odběratelské trafostanice Spešov - Steko
(č. 700582) a areálu zemědělského podniku. V Rájci
-Jestřebí bude vypnut areál nádraží ČD napájený z
odběratelské trafostanice Rájec- Čd (č. 320591) a
místní část Jestřebí od trati ČD po konec obce směr
Bořitov. V Bořitově bude vypnut vodárenský objekt
směr Jestřebí napájený z odběratelské trafostanice
Bořitov- Vodárna (č. 320430), část obce napájená z
TS Bořitov Obec (u fary- farský kopec) a část obce
napájená z TS Bořitov Na Loužkách.

Třída malých námořníků
1. září otevřela svoji náruč malým pirátům zbrusu
nová třída Modrá pastelka v mateřské škole na Divišově ulici v Blansku. O prázdninách proběhla rozsáhlá
rekonstrukce a z neveselé a opotřebované třídy se
stal doslova dětský ráj!

Od prvního prázdninového dne se ve třídě střídali
šikovní řemeslníci, kteří pod vedením blanenské
bytové designérky Ing. Leony Fouskové bezezbytku
naplnili její pečlivě zpracovaný návrh plný nápadů.
Děti mají k dispozici kromě tradičních koutků kajutu se
žebříkem, kapitánské můstky s opravdovými kormidly
a lodní palubu s prolézačkou.
Omezený ﬁnanční rozpočet dovolil letos realizovat
pouze část celkového návrhu. V příštím roce nás
čeká několik zbývajících koutků, nákup dalších pomůcek a také dvou látkových závěsných křesel, která
celý návrh vtipně doplňují. Děkujeme všem ﬁrmám i
rodičům dětí, kteří nám přispěli na realizaci. Vážíme
si každé, i malé částky, která nám pomůže připravit
dětem podnětné a esteticky hodnotné prostředí pro
jejich zdravý vývoj.
Děti jsou z nové třídy nadšené a podle reakcí rodičů
víme, že se do školky těší. A to je pro nás tou největší
odměnou.
Za spokojené děti a paní učitelky ředitelka Bc.
Libuše Musilová, MŠ Divišova, Blansko. Foto:
Barbora Grünwaldová
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Na kávě s Jiřím Hebelkou

Jiří Hebelka je, k mému potěšení, další
z kafařů, a tak jsme si povídali nad šálkem nefalšovaného, voňavého „presa“.
O jeskyních, o Krasu a o tom, že jsou
netopýři zvědaví.
Obligátní otázka na úvod: kudy vlastně vedla
vaše cesta na současný post, tedy „do jeskyní“?
Ta cesta opravdu nebyla dlouhá. Jsem rodilý
blanenšťák a lokální patriot. Maturoval jsem v Blansku, pak jsem se věnoval studiu geologie a ochrany
přírody. Už za studentských let jsem působil jako
průvodce. Byl jsem také aktivní jeskyňář, dokonce se
mi tehdy podařilo být u jednoho z významných objevů
v Punkevních jeskyních. Po škole jsem začal působit
v organizaci Moravský kras, která tehdy patřila pod
ONV Blansko. Rád na ta léta vzpomínám. Mapovali
jsme jeskyně, prováděli geofyzikální měření a řadu
dalších zajímavých věcí.
Správa jeskyní tedy vznikla až později?
Mnohem později. Až krátce po revoluci se všechny
veřejnosti přístupné jeskyně u nás shodly na tom, že
by bylo vhodné působit pod jednou společnou hlavičkou a začlenily se pod Český ústav ochrany přírody a
později pod Agenturu ochrany přírody a krajiny. Zde
jsme společně se Správou chráněné krajinné oblasti
Moravský kras působili až donedávna. V roce 2006
byla opatřením Ministerstva životního prostředí zřízena Správa jeskyní České republiky, jako samostatná

státní příspěvková organizace se sídlem v Průhonicích, jejíž součástí se stalo 14 zpřístupněných jeskyní
i odborné oddělení péče o jeskyně.
Jaký má vlastně smysl mít centrálu v Praze? Není
to příliš daleko od dění?
Přes své osamostatnění zůstává Správa jeskyní
České republiky nedílnou součástí aktivní struktury
státní ochrany přírody a její odborné, personální a technické vybavení je zárukou kvalitní péče a prezentace
jeskyní, ale také dalšího rozšiřování odborných činností
ve sféře průzkumu, výzkumu, dokumentace a ochrany
krasu, jeskyní i dalších podzemních prostor.
Náš ředitel, doktor J. Hromas, je velmi fundovaný
odborník, ale to hlavní je v něčem jiném. Dnes jsme
příspěvkovou organizací a na svou činnost si vyděláváme. Když jsou jeskyně sdruženy do jedné organizace,
funguje solidarita. Některé, jako například naše Punkevky nebo Koněpruské v Čechách, by určitě dokázaly
fungovat samostatně, ale taková jeskyně na Špičáku,
přestože je krásná, by se sama uživila jen těžko. Záštita
státní organizace je v takovém případě nezbytná a já
jsem rád, že tomu tak je.
Co je vlastně jádrem činnosti správy jeskyní?
Stručně řečeno - zajišťování ochrany, péče a
provozu zpřístupněných jeskyní. Máme nastaveny
limity návštěvnosti, uzavíráme jeskyně přes zimu,
během provozu zase zajišťujeme bezpečné trasy pro
návštěvníky, údržbu osvětlení a lodí, ﬁxaci skalních
masivů proti sesuvům a podobně. Provádíme ale také
mikroklimatický monitoring a výzkum jeskynních živočichů. No a samozřejmě se snažíme stále přinášet něco
nového, třeba zpřístupnit jeskyně tělesně postiženým.
To je ovšem docela náročný úkol. Jak jej zvládáte?
Na tomto poli se už odvedl obrovský kus práce. Bezbariérová trasa je dnes v části Sloupsko -šošůvských
jeskyních, Výpustek je téměř celý bezbariérový a od letoška se vozíčkář s doprovodem dostane v Punkevních
jeskyních až na dno Macochy. To je velký úspěch – z
pracovních cest po jiných evropských jeskyních vím,
že takový servis není všude běžný.
Kolik je vlastně v Moravském krasu přístupných
jeskyní?
Celkem pět, jako poslední přibyl Výpustek, i když to
je trochu zvláštní případ. Ve skutečnosti byl zpřístupněn
jako první, protože jej otevřeli už Lichtensteinové.
Každá naše jeskyně má svůj speciﬁcký charakter, což
je podle mě úžasná deviza Moravského krasu. Můžete
je navštívit všechny a pokaždé se vám naskytne úplně
jiný pohled do krás podzemního světa. Je to zajímavé
tím spíš, že další jeskyně už ke zpřístupnění příliš
vhodné nejsou.

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
8. díl: 1995 - 2000
Poté, co mne kamarád Kubiš v boskovické nemocnici rozřízl, dostal jsem po procitnutí zprávu, že sice
nemám jednu ledvinu, mám však neoperovatelnou
rakovinu. Měl jsem ještě tak rok života. Matka se
nějak v Praze dostala k profesoru Andrýskovi, který
zkoušel pomocí enzymů urychlit dozrání a zapouzdření nádorů. U mne mu to vyšlo, a i bez ozařování a
chemoterapie, a tak jsem přežil. Pomohlo mi k tomu
ale také zbavení se stresových zátěží z minulosti a
hlavně, že jsem našel novou rodinu.
Kromě Jarušky, mé současné manželky, jsem získal i dvě dcery Petrušku a Helenku. Žili jsme ve dvoupokojovém bytě a bylo potřeba koupit něco většího. K
tomu byly nutné peníze, které jsme neměli a nějak se
mně nedařilo nic zdědit, privatizovat a ani restituovat
majetek. Pustil jsem se proto do nového podnikání,
tentokrát už jen sám. Měl jsem již živnostenský list na
realitku a nově jsem dostal koncesi na ekonomické
poradenství. Pelikán mi pronajal na Lipové malou
kancelář a MIKA byla na světě. Pomáhal jsem s
účetnictvím a rozvojem lékárny Snopkové a Neradovi,
ale hlavní zdroje
pro rodinu plynuly
z realitní agentury.
S přáteli, kteří
měli podobně staré
děti, jako my, jsme
jezdili na společné
dovolené. V létě na
Svitavici a Hodonína, v zimě pak
nejprve na Špičák,
pak na Javorinu.
Kromě toho všechny čtyři dcery začaly hrát basketbal v
TJ ČKD u Babákové a Musilů. Byla to

krásná doba jejich
sportovních úspěchů. Snažil jsem
se také pomáhat a
byl jsem na všechny velmi hrdý, že
to dotáhli až do
dorostenecké extraligy.
Díky mé celkové konsolidaci mne
začalo zajímat dění
ve městě, proto po debatách s Dufkem i Královou
jsem se rozhodl vstoupit i do politiky.

Nyní
Nemocnici v Blansku získalo město do svého majetku v nepříliš dobrém stavu. Díky úsilí Rybářové a
Klusáka bylo vybudováno a modernizováno mnoho
nových oddělení a hlavně ji po letech dostali ze
ztráty. Současné vedení s ředitelkou Danihelkovou
pokračuje v nastaveném trendu a neustále služby pro
lidi zlepšuje. Výstavba jednodenní péče je třešničkou
na dortu. Hlavně si ale vážím profesionální práce
všech zaměstnanců nemocnice, pochopení doktorů i
sestřiček a jejich lidského přístupu k nám pacientům.
Nějaké zlepšení služeb by jistě přinesl dálkový přístup
a propojení počítačové sítě k soukromým ordinacím
v poliklinice a hlavně rozšíření parkovacích ploch u
nemocnice.
Když už jsem se zmínil o službách pro občany,
neodpustím si poznámku o bezpečnosti v ulicích
města. Nedávno jsem četl, že přímo v centru Blanska
mladíci přepadli a zbili seniora. Moc se přimlouvám
za posílení rozpočtu a stavu městské policie, tak aby
mohly hlídky občas pěšky projít ulicemi i kolem přehrady. Myslím, že jen ranní hlídkování na přechodech
u škol nestačí.
Miloš Polák

Která z přístupných jeskyní je vaše nejoblíbenější?
Těžká otázka, protože, jak už jsem řekl, každá
jeskyně je v něčem naprosto jedinečná. Ale kdybych
si měl vybrat jen jednu, byla by to asi Balcarka.
Tam člověk při putování úzkými chodbami kolem té
spousty krápníků zažívá opravdové sepětí s jeskyní
a jejím tajemstvím.
Jak do toho všeho zapadají kulturní akce a
kostýmované prohlídky v jeskyních?
„Jinou“ prohlídku jeskyní jsem viděl poprvé v Německu. Tehdy se mi to, přiznávám, moc nelíbilo. S
postupem času se ale ukázalo, že je o tyto aktivity
zájem. Jeskyním nijak neškodí a je to nakonec určitá
forma propagace jeskyní. Na koncerty se za úžasnou
jeskynní akustikou vypraví i lidé, kteří by jinak do
podzemí nezamířili. Naučí se jeskyně navštěvovat
a vrací se na další akce, které už mají vysloveně
vzdělávací charakter. Jednou z nic je třeba Evropská
noc pro netopýry, která se koná tuto sobotu. Díky ní
se lidé o netopýrech dozvědí něco víc přímo od odborníků. Málokdo třeba ví, že jsou netopýři zvědaví.
Pozorujeme to třeba při opravách. I když je jeskyně
uzavřena a netopýři zimují, v místě, kde se odehrává
nějaká činnost, jich obvykle přibývá.
Vraťme se k „výkladní skříni“ Moravského

krasu, tedy Punkevním jeskyním. Většina místních asi ví, že vstupní budova právě prochází
přestavbou. Jak to aktuálně vypadá?
Už je zbouraná stará vstupní budova a rozbíhá
se stavba nové. Pro návštěvníky je to jistě náročná
sezona, musím ale s potěšením říct, že jsou docela
tolerantní a stížností je minimum. Hotovo by mělo být
v červenci 2015, částečně tedy budeme v provizoriu
i příští sezonu, ale pak už snad máme vystaráno
na dlouho. Přestavba je ﬁnancována z evropských
peněz, z Operačního programu Životní prostředí,
ovšem není to jediný projekt, který tu momentálně
vzniká. Ve Výpustku, ale i v Kůlně, Kateřinské jeskyni a Balcarce je momentálně budována integrální
expozice, která má návštěvníkům přiblížit historický
kontext jednotlivých jeskyní. Bude to něco navíc, co
návštěvníkům nabídne další, nový pohled na jeskyně.
Na kávě se často ptám na sny a přání. Jaké jsou
ty vaše?
Mým profesním přáním je zdárně dokončit výstavbu vstupní budovy Punkevních jeskyní i zmíněných
expozic. A soukromá přání? Asi jako každý bych
si přál především zdraví a šťastnou a spokojenou
rodinu.
-kkuc-

Sponzor rubriky:

KOLOTOČ 2014 se už roztáčí

Dobrá zpráva: v říjnu do blanenských ulic opět vtrhne Kolotoč a už teď můžeme slíbit, že bude
pořádně šťavnatý!
lahůdek, jako je temný písničkář Kitchen, kapela
Chystáme čtyři dny plné divadla, loutek, hudby,
Urband, či Longital z Bratislavy (čímž se z Kolotoče
pohybu, fotograﬁí, zajímavostí a zábavy atakdále
stává, dá se říct, festival přímo mezinárodní).
atakdále...
Hladinu kofeinu můžete v průběhu udržovat
Tak například: ve středu do toho skočíme rovnýma
konzumací skvělé kávy v Kinokavárně (v budově
nohama s Filipem Tellerem a Mirkem Sýkorou, kteří
blanenského kina, překvapivě), občerstvení bude
přicházejí s novou a neotřelou koncepcí improvizace.
zajištěno i v divadle Kolárka.
Probereme Blanenské aktuality tentokráte na téma
Stačí jen naskočit, pevně se držet a rozhodně
podzim a politika (snad přijde i starosta).
nevystupovat za jízdy – od 8. do 11.10.
Krátce budeme úřadovat i v kině, kde uvidíte
A pokud by vám náhodou bylo to čekání dlouhé
dokument Petry Kateřiny Bučkové o zajímavém
a chtěli jste nás NASTARTOVAT, najděte si stránky
hudebním projektu Lucie Vítkové „Blansko a okolí ve
www.startovac.cz a na ní náš projekt Multižánrový
folklorní písni“, a koho jejich nápad chytí, ten si může
festival Kolotoč. Při pořádání festivalu peníze jen letí
sílu lidové písně nabrané u pramene vyzkoušet na
a každá koruna dobrá, proto předem díky všem, kteří
vlastní... uši prostřednictvím koncertního minizájezdu
nás touto formou podpoří.
minibusem.
Vaše Kolárka
Ke slovu přijde též poezie: básník a hudebník
Program festivalu na www.divadlokolarka.cz
Jakub Čermák své syrové texty během autorského
čtení proloží autorským zpěvem, s puncem
punku, ale poeticky..
Foto: Klára Kučerová
Přiletí Anička a letadýlko se svéráznou
loutkovou hrou Kill Will, aneb Když světový
dramatik William S. ztratí plnicí pero.
No a na závěr festivalu potvrdilo účast také
všem známé a milé divadlo Dno.
Divadlo Kolárka vytáhne z Kamrlíku svou
autorskou hru na motivy Woodyho Alena, a z
kufru Sněhurku i se všemi trpaslíky. Nebude
chybět ani vernisáž fotograﬁí Fotokruhu, či
koncert Kateřiny Reichové, tentokráte s písněmi Jiřího Bulise, které nenechají jedno oko
suché.
V hudebním klubu Muzikograf si po večerech přijdou na své milovníci hudebních

Reakce - polemiky
A byl vůbec
ten Půlmaraton?
Nejsem žádný velký sportovec, ale Půlmaraton jsem
si zamilovala pro atmosféru, která město promění,
pro všechny ty lidské příběhy, které intenzivně vyplují
na povrch během pár hodin, zkrátka pro ten opojný
koktejl emocí, který se s ním pojí. To všechno jsem si
letos kvůli rodinným povinnostem musela odepřít, ale
nebudu nijak lhát, když řeknu, že myšlenkami jsem
celou sobotu byla v Blansku.
Po příjezdu domů pozdě večer jsem od dveří zamířila přímo k počítači a připojila se na Internet. O adrese
jsem nemusela přemýšlet. Kde jinde také hledat informace o průběhu a výsledcích nejvýznamnější události
blanenské sportovní sezóny, než na oﬁciálním webu
města?
Novinka dne mě ovšem překvapila: PVC klub se prý
zapojí do Týdne nízkoprahových klubů. No jo, vždyť je
víkend, pomyslela jsem si s vědomím že blansko.cz
není zpravodajský server CNN a nějaká ta hodina u
něj nehraje roli.
V neděli na mě však jukla stále táž informace o
polyvinylchloridu, ale jinak nic.
Zato v pondělí přišla smršť: zubaři, objížďka Lažánek, registrace na Blanenskou desítku, výběrové řízení
na psychologa... ovšem Půlmaraton pořád nikde.
Když pak v úterý zahrádkáři moštovali ovoce a in-

lajnový okruh dostal jméno Trojúhelník, vznesla jsem
několik opatrných dotazů na přátele, abych zjistila,
zda se v Blansku neotevřela díra v časoprostorovém
kontinuu, jež pohltila celou sobotu, aniž si toho kdo
všiml, svůj informační hlad jsem ukojila na stránkách
Boskovic, kde o blanenském Půlmaratonu vyšel moc
pěkný článek, a těšila se na reportáž z pera městských
novinářů s nadějí, že její kvalita jistojistě vyváží dlouhé
čekání.
Ve středu jsem se dozvěděla, že paměť mohou
trénovat senioři i vnoučata, a že se na Zborovce autem
nedostanu.
Ve čtvrtek mě blansko.cz informovalo o chystané
výstavě v galerii, v pátek na něm vykládal Vašek Kolář
o tom, jak se v Elite probojoval na prostřední bednu
(gratulace, Vášo!) a byla jsem pozvána do tanečních.
V sobotu, tedy týden po Půlmaratonu, se blanenská
aktualita týkala čtyřicítky Velorexů, co do Blanska
dorazily o předchozím víkendu. Teprve v neděli se
na městských stránkách, vedle poetického textu o
stromech, konečně objevila ona dlouze vyhlížená
reportáž z vrcholu blanenské běžecké sezóny. Už bez
valného zájmu jsem si prohlédla těch pár malých fotek,
přelétla očima text plný čísel, zakončený jmény vítězů,
a vzpomněla přitom na Karla Čapka, který prohlásil, že
nic není staršího než včerejší noviny. V tu chvíli jsem
s naprostou jistotou věděla, že se mýlil a že je jedna
věc, která včerejší noviny hravě předčí. Je to týden
stará výsledková listina.
-kkuc-
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Billa pro psí útulek
Blanenská Billa získala v druhé polovině prázdnin neobvyklý doplněk inventáře: je jím uzamčená
červená klec s otvorem, ozdobená fotkami psů. Proč tam stojí a k čemu slouží?

Jiří Crha: Půlmaraton
hodnotím pozitivně
Blanenský místostarosta Jiří Crha letos opět převzal záštitu nad Půlmaratonem Moravským
krasem, a jako aktivní sportovec si opět na triko připnul startovní číslo.
Letos jste se, stejně jako loni, účastnil jednoho z běhů. Jak se vám běželo?
Letos jsem si dal o něco menší úkol – jen 800
metrů. Loni jsem běžel městský běh 2,4 km, ale
letos jsem ho musel z organizačních důvodů
vypustit. Hned po městském běhu totiž startovaly
běhy předškoláků v rámci projektu Děti sportují s
námi, který od loňského roku podporuji. U toho jsem
zkrátka nesměl chybět.

Naprostá spokojenost! Kapela Žlutý pes se mi
líbila. Svůj hit „Modrá je dobrá“ uvedli jako skladbu
pro pana místostarostu, což bylo milé. Pro mě – a
jsem přesvědčen, že nejen pro mě – to bylo velmi
příjemně strávené odpoledne.
-kkuc-

„Společnost Billa pro své zaměstnance vyhlásila
celostátní aktivitu s názvem Společenská odpovědnost. V rámci této aktivity jsme si mohli vybrat
nějakou místní organizaci nebo zařízení, které bychom rádi podpořili. Naši zaměstnanci si vybrali psí
útulek,“ vysvětluje vedoucí blanenské
pobočky Billa paní Kocmanová.
Na podporu blanenského psího
útulku mezi sebou zaměstnanci Billy
vybrali ﬁnanční obnos, který hodlají
útulku věnovat. Od soukromých dárců
pak prodejna Billa shromažďuje věcné dary právě formou volně přístupné schránky v prostorách prodejny.
„Tímto způsobem mohou naši zákazníci a příznivci psího útulku věnovat
pejskům krmení, které u nás koupí,
nebo donesou. Vybrané krmivo útulku
průběžně předáváme. Uvědomujeme
si, že péče o opuštěná zvířata je
potřebná služba, která si podporu
zaslouží,“ říká vedoucí blanenské
pobočky Billa paní Kocmanová.
Možnost přispět blanenskému útul-

ku zůstane na prodejně Billa zachována minimálně
do konce roku, možná i déle. „Záleží na tom, jak
rozhodne vedení, já bych rozhodně byla pro,“ uzavírá
Kocmanová.
-kkuc-

Foto:
Lída Polišenská

Jak hodnotíte letošní ročník?
Nesmírně pozitivně. Zejména jsem byl strašně
rád, že vyšlo počasí. Letošní léto je upršené, ale
Půlmaratonu přálo štěstí a počasí bylo ideální.
Také mě nesmírně potěšilo, jak narostla účast
blanenských občanů. To byl náš hlavní úkol a
cíl – zapojit co nejvíce lidí. Hlavní závod, ten svou
klientelu už měl, ale chtěli jsme do dění vtáhnout
blanenské, a to se myslím podařilo. Když jsem
zahajoval Půlmaraton v předchozích letech, bylo to
před málem poloprázdným náměstím. Lidí začalo
přibývat až kolem druhé hodiny. Letos se v jednu
běžel lidový běh na 800 metrů a centrum města
přímo vřelo. Radost mi taky udělaly dětské běhy.
Bylo vidět, jak jsou děti nadšené, když dostaly
medaili.
Jak vidíte zapojení neobvyklých skupin běžců, třeba svatebního průvodu?
No to mě opravdu překvapilo. Bylo to skvělé
a obdivuhodné, že svatebčané běželi v šatech a
oblecích. Další skupinou, která mě oslovila, byl
Kamil Vašíček, postižený sportovec, a jeho přátelé.
Je báječné, že se lidé zapojují.
A co říkáte na letošní kulturní program?

Fotoseriál: Městem a žlebem
Svatba, sportovní solidarita, recese i rivalita a boj o vítězství. Půlmaraton Moravským krasem
jako vždy kypěl životem a energií, která sálá i z fotek Lidky Polišenské, oﬁciální fotografky
týmu Slimáků, která laskavě poskytla své záběry také Monitoru. Děkujeme za pomoc a přejeme
Slimákům mnoho úspěšných startů.

Fotoseriál:
Lída Polišenská
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NEDĚLNÍ AQUA AEROBIC
Cvičíme v krytém bazénu, Blansko - PODZIM 2014
***
***
***

Aqua aerobic je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zlepšit
kondici, formovat postavu a dobře si zacvičit.
Převážnou část lekce cvičíme s odrazem ode dna.
V posilovací části využíváme vodních pomůcek pro zvýšení
účinnosti a intenzity cvičení.

KDY?
V KOLIK?
CENA?
PERMANENTKA?

NEDĚLE (21.9.-14.12.2014)
17,00-18,00 HOD.
80 Kč/1 HOD.
900 Kč/ 13 LEKCÍ

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.
kamilazvakova@seznam.cz

tel.: 604 523 691

ZPRÁVIČKY
18. noc pro netopýry
Netopýr? V očích veřejnosti tajemné a děsivé zvíře,
podle odborníků užitečný a zvědavý tvor. Pokud ještě
nemáte plány na sobotní noc 13. září a chcete se o
netopýrech dozvědět něco víc, vyrazte do Sloupsko-šošůvských jeskyní. Čeká vás prohlídla jeskyně,
ﬁlmy o netopýrech a pozorování živých netopýrů. Pro
zájemce z Blanska je připraven speciální spoj, který
odjíždí z autobusového nádraží v 17.30 a vrací se v
21.30. Srdečně zve Ekologický institut Veronika, Správa
CHKO Moravský kras, Česká společnost pro ochranu
netopýrů a další.
Akce je pořádána pro poznání a na podporu ochrany
netopýrů nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

www.aqua-zvak.cz
je situace nová, snažíme se přestupky řešit především
domluvou,“ potvrdil Monitoru Mgr. Stanislav Sotolář,
zástupce ředitele Městské policie Blansko, a dodal,
že „botičky“ v okolí základní školy Tomáše Garrigue
Masaryka zatím policisté skutečně nerozdávali.
Upozornil však také na to, že období hájení pomalu
končí. „Myslím, že týden-dva plného provozu by mělo
stačit, aby si lidé zvykli. Pak už budeme přestupky
postihovat,“ vzkázal Sotolář blanenským řidičům.

Městská policie zatím
tolerantní
Nová jednosměrka na ulici B. Němcové vedle základní školy TGM zažila prvního záři zatěžkávací zkoušku:
nevlídné, sychravé počasí přimělo usednout za volant i
ty rodiče, kteří jinak s dětmi chodí pěšky, a tak se nelze
divit, že o prohřešky proti pravidlům silničního provozu,
mezi kterými se tu a tam objevila i jízda v protisměru,
prvního září nebyla nouze.
Přešlapy řidičů však protentokrát zůstaly bez trestu,
přestože městská police byla na místě.
„Situaci od začátku školního roku monitorujeme. Většina řidičů si zvyká najíždět do ulice Boženy Němcové
seshora, přesto se objevili i takoví, co si nevšimli nového
značení a pokusili se vjet do protisměru. Chápeme, že

Společnost Optimal-Energy.cz, a.s. otevřela novou kancelář v Blansku. Tím se otevřela jedinečná
možnost obyvatelům města Blanska a okolí získat informace o možnostech úspory na elektřině,
zemním plynu, vodě, osvětlení a dalších produktech v oblasti energií, jinou cestou než návštěvou
podomních prodejců. Firma Optimal – Energy funguje na českém trhu již více jak 5 let a za tuto dobu
se podařilo našim klientům ušetřit více než 500 milionů na nákladech za energie.
Firma není na okrese žádným nováčkem. Služeb
této ﬁrmy využily desítky domácnosti z Blanska, Lysic,
Svitávky, Rájce Jestřebí, Olomučan a dalších okolních obcí. Příkladem je městys Lysice, který využívá
služeb Optimal Energy již více než 3 roky pro všechna
svá odběrná místa na elektřinu a zemní plyn včetně
MŠ Lysice a Základní školy. Stejně tak spolupracuje
s panem Maňouškem (energetický poradce) Základní
škola Rájec Jestřebí a obec Olomučany, kde stále
snižujeme platby za energie včetně vody.
Nově otevřenou kancelář naleznete v Blansku,
Bezručova 52, naproti učilišti Metra v 1. patře budovy.
Přijde vám platba za energie příliš vysoká?
Navštivte kancelář a nechte si poradit od našich
kvaliﬁkovaných poradců. Kolik že
mohu ušetřit? Průměrná úspora
na rodinném domě, který topí
zemním plynem a používá běžně elektřinu, je více jak 5000 Kč
ročně. Pokud plynem pouze vaříte a většinu spotřebičů máte na
elektřinu, ušetříte průměrně 2500
Kč za rok. Zdá se Vám úspora ve
výši cca 2 měsíčních záloh málo?

Představte si, co by se za tyto ušetřené peníze dalo
pořídit? To je zcela na vás, ale proč si neudělat
radost, když vám přijdou každý rok přeplatky za
energie? :-)
První krok, jak se dozvědět více informaci a nechat
si zpracovat nezávaznou analýzu, je kontaktovat
energetického poradce, pana Jaroslava Otýpku na
telefonním čísle 777 997 757 nebo e-mailu jaroslav.
otypka@optimal-energy.cz. Teď už je to ve vašich
rukách. Připojte se k více než 30 tisícům spokojených
klientů Optimal Energy a využijte služeb více jak
200 kvaliﬁkovaných poradců. Nechte si zpracovat
nabídku. Služby Optimal-Energy jsou zdarma.
-r-

Malí bruslaři se utkají
na Trianglu
12. 9. 2014. Datum, kdy se odehraje první závod
Inlajnového poháru blanenských škol. Podtitulek závodu
je výmluvný: Jedeme v tom s Martinou! Onou Martinou
není nikdo jiný než Martina Sáblíková, jejíž tým město
Blansko oslovil s nabídkou na pomoc s organizací
prvního závodu blanenských základních škol, a nejen
to. Pro malé milovníky bruslí a koleček se rýsuje šance
svůj talent rozvíjet pod vedením trenérů z Centra sportů,
kteří patří k týmu Martiny Sáblíkové. Více v příštím čísle.

Cyklostezka zamíří
na Brno

Foto: Vít Steklý

Ušetřit za energie
mohou i lidé v Blansku

Cyklostezka kolem řeky Svitavy se zatím prodlužovala zejména směrem k Rájci. A nebylo divu. Dál po
proudu směrem na Brno se Svitava klikatí sevřeným
údolím, které poskytuje sotva dost místa pro silnici,
mezi strmými břehy, kde je obtížné vést i pěšinu, a tak
cyklisté využívající mezinárodní Jantarovou stezku
musí vzdálenost mezi Adamovem a Blanskem překonat
z větší části po silnici. Při hustotě provozu, která na
komunikaci panuje, však má jízda kolem Svitavy do
příjemné vyjížďky daleko, o rizicích nemluvě.
„O řešení v poslední době intenzivně jednáme s
odborem investic. Začali jsme připravovat další etapu
cyklostezky, která by měla začínat u odbočky na Olomučany a překlenout nebezpečný úsek dvou zatáček
a mostů až k Hradskému tunelu,“ sdělil novinářům
na tiskové konferenci starosta města Blanska Ivo
Polák. Cyklostezka by měla být vedena podél vody,
pod úrovní silnice tak, aby cyklisté nebyli vystaveni
riziko. „V součinnosti s Jihomoravském krajem jsme se
rozhodli začít na věci pracovat a pro příští rok jsme z
rozpočtu vyčlenili prostředky na zpracování projektové
dokumentace. Je pravda, že náklady na vybudování
tohoto úseku se odhadují na cca 9 milionu korun, ale já
říkám, že lidský život nelze poměřovat penězi,“ uzavřel
starosta Polák.
-kkuc-

MINI KURZY
- Krátkodobé kurzy nejen pro studenty po maturitě!
Využijte čas naplno, než si najdete novou práci!

ROČNÍ KURZY, POLOLETNÍ KURZY,
TŘÍMĚSÍČNÍ KURZY
PŘÍPRAVA K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM!
ANGLIČTINA PRO DĚTI!
KURZY LEKTORSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA!
FIREMNÍ KURZY!

Fotoseriál: Motopropadání
První víkend v září, kapely, pivo, grilování, lety rogalem a jízda okouzlující krasovou krajinou.
Kdo by odolal? Přibližně čtyřicítku účastníků z blízka i z daleka hostili domácí Death Riders.
Fotoseriál:
Klára Kučerová
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SLAVÍME 7. NAROZENINY A DARUJEME
VÁM BALÍČEK 7 PERFEKTNÍCH SLEV!
Přijďte si k nám vyzvednout balíček 7 perfektních
slev od 15. do 20. září a využijte je pak KDYKOLIV
do konce roku!
Navíc do 20. září:
sleva 300,- Kč na luxusní novinky
- ŠATY, HALENKY T.A.T.U., kožíšky, bundičky
sleva 100,- Kč na NOVINKY
- kabelky, psaníčka
SLEVA 20% NA VEŠKEROU BIŽUTERII
SLEVA 30% NA VEŠKEROU OCEL
SLEVA 30% NA VEŠKERÉ STŘÍBRO
SLEVA 30% NA VEŠKERÉ DOPLŇKY
5% sleva na dárkové poukazy!
NEBEZPEČNÁ ELEGANCE
Náměstí Svobody 6 Blansko - vedle Fio
po - pá 9:00 - 17:00 hod.
so
9:00 - 11:00 hod.
NEZAPOMEŇTE DO 20. 9. 2014
BALÍČEK 7 SLEV K VYZVEDNUTÍ NA PRODEJNĚ!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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TWO-GENERATION
TRIO VINCENC KUMMER – kontrabas
(jazz)

VILÉM SPILKA – kytara
RADEK ZAPADLO – saxofon
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METAL GRANIT spol. s r.o.
Pražská 562/49, 67961 Letovice
Tel.: 516 474 808, mobil: 734 254 174
www.metalgranit.cz
mg@metalgranit.cz

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel.
604585530.
* PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE. Tel.602170341
Zpr. více věřitelů.

PRODEJ
* Dámské kolo Author Thema jako nové, použité sáně, zánovní
polštář a přikrývku z ovčí vlny a nové rohové umyvadlo KERASAN s úchytem na ručník. Foto na e-mail. Tel. 737900946.
* Zachovalou obývací stěnu, sedací soupravu - křeslo, dvojkřeslo
a gauč hnědé barvy. TV stolek s televizí. Tel. 607679142.
* DB 2 +kk, Zborovce, 54m2, cihla, kolaudace 2005. 2x balkon,
sklep, pavlač. Plovoucí podlahy, KK s barem. V ceně garážové
stání v suterénu. Oddělená koupelna a WC, 3. patro s výtahem.
Cena 1 350 000,-Kč. Prodej bez RK. Tel. 723755066.
* Fiat Marea kombi 1.6 rok 99 naj. 125tis. km, nová stk a pneu,
bez investic, 29tis. Kč. Tel. 605529478.
* DB 2+1 v centru BK, po kompletní rekonstrukci za 1.450.000
Kč. Nová koupelna, elektrika, okna, dveře, podlahy, kuchyň.
Tel. 777117788.
* Prodej bytu OV 1+1, ul. 9.května, BK, před rekonstrukcí
za 749.000 Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel.
777117788.
* Střešní nosič + zamykatelný nástavec na lyže pro Opel Astra
rok 2001 a novější. Málo používaný. Tel. 607833821.
* Dětskou autosedačku od 15kg. Nová nepoužívaná (nevhodná
výhra) cena na e-shopu 4 500 Kč. Tel. 607833821.
* Střešní nosič na škodu favorit. Cena 300 Kč. Tel. 607833821.
* Mladé korely (200 Kč) a mladé andulky (100 Kč). Tel.
737902404.

KOUPĚ
* 2+1 nebo 3+1 s balkonem. Hotovost z prodaného domu. Ne
RK. Spěchá. Tel. 739967377.
* Pozemek pro garáž nebo parkování několika vozidel nebo
menší halu na rovině v Blansku. Tel. 603172353.
* Naléhavě hledám ke koupi byt 2+1 v Blansku, lokalita nerozhoduje. Mám připravenou hotovost z prodeje RD. Tel. 605785653.

RŮZNÉ
* Nabízím za odvoz zdvojená dřevěná okna jednokřídlová 90x90
cm, 2-křídlová 180x260 cm, dále balkonové dveře 90x230 cm
a kuchyňskou linku s nerezovým dřezem i s horními skříňkami.
Tel. 728704229.
* Nabízím k pronájmu 3+kk, s prostorným balkonem, orientace
bytu jih, 2 parkovací místa pro os. automobil, novostavba BK
Zborovce, cena 10.500,-Kč/1m vč. inkasa. Tel. 721409612.
* Pronajmu nový 1 + kk v Blansku, ul. Erbenova. Tel. 603939492.
* Pronajmu byt 2+1 střed Blanska, po rekonstrukci, volný ihned,
tel. 608351147.
* Pronajmu Garáž v Blansku pod hřbitovem, nejlépe dlouhodobě.
Bezpečné místo naproti RD. 1000 Kč/měsíc. Tel. 773155484.

Přijmeme novou posilu
do našeho týmu!
Nadšeného lektora AJ, popřípadě
dalších jazyků a brigádníka s bohatými
zkušenostmi a prokazatelnými úspěchy
v telemarketingu!
V případě zájmu zasílejte životopisy na
Experiencebk@email.cz

PEDIKÚRA * MASÁŽE
Nám. Svobody 14
(nad copycentrem Felkl v 1. patře),
tel. 775 446 086

Odborné ošetření nohou
v příjemném prostředí
a relaxační masáže
Zaváděcí ceny, vstřícnost k časovým
požadavkům klientů.
Možnost objednání i večer do 20.00 hod.

- široká nabídka
pomníků skladem
- výstavní síň v Letovicích
- levné i exklusivní
hroby - řešení na míru
- renovace a úpravy stávajících hrobů

SLEVA 10%

Řádkovou inzerci posílejte emailem
na monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

SLEVOVÝ KUPÓN na pomník - platí do konce října 2014
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PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNOST REALIZACE DO DUŠIČEK!

Očima občanů
Hotel Dukla - co dál?
Hotel byl postaven, fungoval, jenže měl smůlu,
když privatizace proběhla tak, jak proběhla. Již před
zhruba 20 léty navrhovali někteří podnikatelé městu,
aby hotel koupilo, zbouralo a oni, že tam postaví
něco lepšího. Dlouho byl klid. Až najednou vedení
radnice, zvláště místostarosta pan Crha spustili kampaň, že hotel jde do dražby a, že hrozí, že tam bude
plno našich těžce pracujících spoluobčanů. Abychom tomu zabránili, musíme (město) hotel koupit.
O hotel Hejč není zájem, a i kdyby byl, neproběhlo
tam dosud kolaudační řízení. Hotel Dukla se tedy
koupil za více než 30 miliónů korun, což měla banka
i správce konkurzní podstaty jistě radost. Náhle se
našel kupec i pro hotel Hejč. Město novému majiteli
prodalo menší pozemky a klidně hovoří o tom, že
tam bude ubytovna. Mezi tím probíhá agitace za
zbourání hotelu Dukla. Mezi hlavní argumenty patří,
že hotel hyzdí město. Žádný soukromník samozřejmě hotel za předražených 30 miliónu nekoupil.
Stejné estetické cítění projevili představitelé města,
když se našel zájemce o pozemky pod skleníky. A co
místo nich má být? Obuv, textil, elektro, nábytek a
samozřejmě ,,nedostatková" lékárna. Jsem zvědav,
co zkrachuje dříve. Tyto obchody nebo ty, které jsou
u Kauﬂandu?
Po provedené kampani si tedy odsouhlasíme, že
hotel Dukla za 5, 6 či 10 miliónů zbouráme. Vznikne
tam nějaký palouk s tím, že na deﬁnitivní řešení nejsou peníze. Jsem ochoten se vsadit, že za nedlouho
vzniknou debaty o tom, že prostor spojených tří
náměstí je nějaký „divný“, že ve městě není klasické
náměstí a, že by to chtělo nějak smysluplně zastavět nejlépe dalšími různými obchody. A tak možná
přijdou vhod i staré studie řešení centra města.
Ale vážení občané, koupí hotelu a jeho zbouráním
bychom si vytvořili vcelku nevelký pozemek za 35,
36 či 40 miliónů korun. Tím bychom trumﬂi i Prahu.
Proto ziskový hotel musí zůstat. Z peněz na zbourání hotelu vyčlenit např. 300 tisíc korun na drobné
opravy a nátěr fasády hotelu. Tím hotel prokoukne
tak, jako jiné bytové domy. Dále postupně upravovat
pokoje na sociální bydlení. Na řeči o tom, že by
města nebo stát neměla podnikat, nedejte. Jsou to
jen účelové řeči. Z ušetřených miliónu na zbourání
by se mohl opravit činžák naproti staré radnici, park
u zámku, který ani snad není parkem, předzámčí,
chodníky v okrajových částech města. Také by
měla radnice vyčlenit nějaký milión jako rezervu na
řešení dopravní situace ulic Pekařská x Okružní v
souvislosti s přeměnou chatové oblasti na obytnou
zónu.
Nebo na tyto návrhy nejsou peníze, protože i na
zbourání hotelu jsme si chtěli půjčit?
MB

Ovlivňuje politika řízení
MŠ v Petrovicích?
Když byla v roce 2010 zřízena nová mateřská
škola v Petrovicích, byla samozřejmě jmenována i
její první ředitelka. Stál před ní náročný úkol – zajistit
veškeré materiální vybavení, založit dokumentarizaci a vytvořit celou koncepci fungování mateřské
školy včetně akcí pro děti a rodiče jak v rámci školky,
tak i jiných mimoškolních aktivit, s čímž souviselo i
získávání sponzorských darů pro školku.
Po celou dobu jejího působení bylo fungování mateřské školy i práce zaměstnanců kladně hodnoceno
při kontrolách české školní inspekce, krajské hygienické stanice, i zřizovatelem, což je Obec Petrovice,
přičemž během celého tohoto období nebyl evidován

žádný úraz dítěte. Díky společnému úsilí vedení
a zaměstnanců se postupně podařilo pozvednout
mateřskou školu na velmi dobrou úroveň, přestože
se nachází na malé vesnici a její ﬁnanční možnosti
byly neustále limitovány.
Bohužel, v letošním roce do chodu mateřské
školy nepříznivým způsobem zasáhla politika.
Záminkou, která dala do pohybu následné dění,
byla nepříjemnost, která se však ve školkách občas
stává – během ranních her se jedno z dětí dostalo
samo ven z budovy. Dítěti se naštěstí nic nestalo,
rodiče byli ihned informováni a byla jim na základě
souvislostí s tragickou událostí v rodině doporučena
návštěva dětského psychologa. K útěku dítěte došlo
přesto, že v mateřské škole byla dodržena veškerá
standardní bezpečnostní opatření. V návaznosti na
to, co se přihodilo, byla ihned zavedena další zvláštní bezpečnostní opatření, s čímž byli prokazatelně
seznámeni zaměstnanci školy i rodiče dětí.
Bezprostředně poté, co se zřizovatel o události
dozvěděl, řešil situaci osobně s vedením školy.
Výsledkem jednání byl postih ředitelky na osobním
ohodnocení, čímž se záležitost zdála být ukončena. Kromě toho byla ještě domluvena informační
schůzka pro rodiče, které se zúčastnil i zřizovatel
mateřské školy, jenž na této schůzce bez jakéhokoli
předchozího upozornění zcela neočekávaně veřejně
odvolal ředitelku mateřské školy z funkce. V zápětí
ředitelce ještě nabídl, že má možnost vzdát se své
funkce sama ve vlastním zájmu, což neučinila.
Přestože se tímto způsobem běžně nepostupuje
a tato mimořádná situace, která byla okamžitě
vedením školy řešena, není v běžné praxi pádným
důvodem pro odvolání ředitelky, zřizovatel tak přesto
učinil, a to doslova „ze dne na den“, přestože při
předchozím osobním jednání ředitelce po postihu
formou srážky ﬁnančního ohodnocení vyjádřil svou
další důvěru a podporu.
Odvoláním z funkce ředitelům ale nekončí pracovní poměr, jak zřizovatel neustále tvrdil. Ředitelce
měla být nabídnuta adekvátní pracovní pozice s
ohledem na její kvaliﬁkaci, v tomto případě pozice
učitelky v mateřské škole. Zřizovatel ovšem postupoval tak, že ředitelce nabídl pracovní místo vychovatelky v místním azylovém domě, a to na základě
pracovní smlouvy, kde byly v podmínkách uvedeny
mimo jiné vysoké smluvní pokuty, což dle vyjádření
oblastního inspektorátu práce neodpovídá platným
normám a tudíž je taková pracovní smlouva neplatná
a protizákonná.
Protože v mateřské škole nebylo ředitelce umožněno dále pracovat ani na pozici učitelky, dohodly
se nakonec obě strany na rozvázání pracovního
poměru dle zákoníku práce pro nadbytečnost.
Po konzultaci s právníky a odborníky na školskou
legislativu se zjistilo, že odvolání je neplatné, neboť
dokument nesplňuje materiální zákonné náležitosti,
kdy z něj především nevyplývá, jaké konkrétní jednání mělo naplnit důvod pro odvolání z funkce (dle
§ 166 odst. 5 písm. a) zák.č. 561/2004 Sb.).
Stejně tak neodpovídalo jednání zřizovatele řádnému a korektnímu postupu vůči ředitelce mateřské
školy. Nyní stojí ve vedení petrovické školky jako
pověřená osoba učitelka bez řádné kvaliﬁkace,
navíc s osobními vazbami na rodinu místostarostky
obce.
Odvolaná ředitelka se kvůli celé situaci neměla
možnost s dětmi a rodiči ani rozloučit. Proto by chtěla
na závěr tohoto otevřeného článku poděkovat všem
rodičům za spolupráci a také vzkázat, že je důležité
informovat učitelky v mateřských školách o všech
významných událostech v rodině, aby mohly na
základě těchto informací lépe předvídat chování a
reakce dětí.
Simona Profantová
bývalá ředitelka MŠ Petrovice

Blanka
oznamuje
Aktuální předprodej:
Dívka České republiky – finálový galavečer –
13.9.2014 v 18 hod., Dělnický dům Blansko. Cena
200 Kč dospělí, 150 Kč děti.
Michal Horáček – 16.9.2014 v 19.30 hod., Kino
Blansko. Cena 330 Kč.
Miloš Pernica a hosté (Two-Generation Trio, Jazz
kvartet R. Jančeva) – 23.9.2014 v 19.30 hod., Dělnický dům Blansko. Cena 150 Kč.
Petr Bende & Band – 26.9.2014 v 18 hod., Kateřinská
jeskyně. Cena 290 Kč.
Michal na hraní – dětské představení Michala Nesvadby – 8.11.2014 v 10 hod., Kino Blansko. Cena
155 Kč.
Ticketpro:
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno.
Cena vstupenek 599-999 Kč.
Znojemské historické vinobraní – 12.-13.9.2014,
Znojmo. Cena 280 Kč
Ticketstream:
Pálavské vinobraní – 12.-13.9.2014, Mikulov
Karel Gott – 12.11.2014 Brno, Kajot Aréna
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Aktuálně v prodeji:
Magnetka Macocha – oblíbený suvenýr s motivem
Macochy. Cena 35 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Františka Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu.
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Adamova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.
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-

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu
k sepisování půjček od přímého a
zavedeného investora. Zajímavé produkty,
vysoké provize, zavedené kanceláře,
příspěvek na inzerci, školení zdarma,
žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned.

Tel. 602716399, Žvanutová M.

Nábor volejbalové
mládeže
Volejbalový oddíl ASK Blansko provádí nábor
žákyň narozených v letech 2000 až 2002 do svých
družstev. Najdete nás každé pondělí a středu od
18,00 hodin v městské sportovní hale na Údolní 10,
Blansko.
Zájemkyně o tuto dynamickou kolektivní sportovní
hru se mohou okamžitě zapojit do tréninkového
procesu. Účastníme se mistrovských soutěží v rámci
Jihomoravského volejbalového svazu.
Volejbalový oddíl má ve městě Blansko dlouholetou tradici, jeho hlavním cílem je dlouhodobá, systematická výchova dětí a mládeže. Snahou vedení
oddílu je umožnit všem zájemcům aktivní sportovní
vyžití od výkonnostního po rekreační sport. Všechna
družstva trénují bývalí hráči a hráčky oddílu-absolventi minimálně III. trenérské třídy.
Další informace lze získat na kontaktech
775238343 (Veronika Dobiášková) nebo 603920377
(Michal Souček).
-ms-
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POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!
Hokejový klub HC Blansko ve spolupráci s Městem Blansko pořádá
veřejné náborové hodiny pro začínající mladé hokejisty. Za přítomnosti
našich trenérů můžete sami naučit svoje děti
bruslit
případně
ěti bru
rusllit
i p
řííp
pa
adně jje
e svěřit
svěřit
do péče hokejových trenérů.
Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně
ě
hokejovou výstroj.
Každou sobotu od 9 – 10 hodin na zimním
stadionu v Blansku. Přijít mohou chlapci
a dívky předškolního i školního věku.
S sebou brusle, případně hokejku.

SQUASH

Bližší informace:

Zdeněk Bartoš – trenér přípravky
ky tel.
tel 774 757 702
Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079

Další číslo Monitoru vychází 26. září 2014
Termín uzávěrky je 22. září 2014.

Poslední červencový turnaj nám dovolil s dvanácti
účastníky využít tři kurty a proto také byl velmi rychlý
a vzhledem k počasí hráči vítaný. Byl regulérní a
tak můžeme opět zaznamenat změny v průběžných
doprovodných soutěžích.
V Turnajovém Mágu, kde připisujeme každému
aktivnímu hráči v turnaji každý odehraný set, si své
postavení upevnil Václav Pelant se 192 sety, druhý
Jiří Pánek docílil 181 setů. Solidně nahrané sety
má ještě trojice Jakub Sedláček 160, Karel Hudec
150 a Jaroslav Pánek 147. Nad sto setů má také
další pětice hráčů. Dále je to slabší. Zapojeno v této
soutěži je již 33 hráčů.

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“
se svým červencovým turnajovým vítězstvím na čele
osamostatnil Jakub Sedláček, který má 136 bodů a
zřejmě ve zbývajících turnajích svoje umístění udrží.
Dvojice Jaromír Matal 96 bodů a Jiří Pánek 94 bodů
si to rozdá o druhé místo. Další hráči již značně
ztrácí a do umístění na bedně zasáhnou jen dalšími
plnobodovými zápisy na závěrečných turnajích. V
soutěži bodovalo zatím 29 hráčů.
Přijďte a rozšiřte naši turnajovou squashovou
rodinu. Ceny čekají na všechny aktivní účastníky,
které vždy věnuje ČAD Blansko a.s.
PROVOZNÍ DOBA ZÁŘÍ 2014:
Po - Pá
7:00 – 20:00
So, Ne
ZAVŘENO

Mezinárodní turnaj
v kuželkách ZP
Na nových drahách blanenské kuželny se uskutečnil v sobotu 30. srpna již 7. ročník mezinárodního
turnaje v kuželkách zrakově postižených. Do Blanska
se sjelo 14 tříčlených družstev z České republiky a
Slovenska.
V souboji družstev zvítězil Sokol Brno IV. před SKK
Rokycany. Třetí skončilo družstvo Zory Praha.
Soutěž jednotlivců vyhrál Václav Webr z Rokycan
výkonem 745 poražených kuželek na 120 hodů do
plných. Domácí Karel Pařil výkonem 726 bodů obsadil druhé místo a bronzový stupínek vybojovala
hráčka Sokola Brno Ivana Vlachová výkonem 696.
PK

TOP AUTOSLON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 123 456 789
www.topautosalon.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
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:

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- vinyl comfort!

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



- plovoucí podlahy

SERVIS

- čištění a pastování
- renovace parket

PRÁDELNA, MANDL
www.velvetblansko.cz

tel. 606 728 334 Splátky i bez první platby
* Hudební skupina
z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!

bez navýšení na 6 měsíců!
Počítač PREMIO s WIN8.1
Notebook Lenovo s Win 8.1
Nové mobily

PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

PRODEJ, SERVIS
již od roku 1993

6.990,- Kč
7.389,- Kč
od 390,- Kč

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

 606 720 933 - 720 324 425
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