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Zrovna dnes jsem si se zájmem přečetl na internetu článek, ve kterém se psalo o 
tom, že Česko je velmocí v obchodních centrech, a že Praha, Liberec a Olomouc 
mají v přepočtu na tisíc obyvatel víc obchodů než Londýn, což mi přišlo zajímavé. 
Jak je vidět, Češi rádi nakupují, o čemž svědčí i fakt, že brněnská nákupní centra 
jako Vaňkovka nebo Olympia jsou téměř neustále plná lidí; někteří si tu zvykli trávit 
dokonce celé dny v rámci rodinných aktivit.úv

od
ní
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Nakupování je velký fenomén. Před patnácti 
roky bych řekl, že tato činnost bavila i mne, ovšem 
s přibývajícími léty se můj zájem o nakupování 
smrsknul na minimum. Do potravin chodím sice 
rád, ale nákupní centra se pro mne stávají noční 
můrou. Občas se ale člověk neubrání náporu ro-
diny a odjede do víru velkoměsta, aby tu provětral 
peněženku. Avšak naštěstí pro mne manželka 
pochopila, že jí zde bude daleko lépe bez mé ma-
ličkosti, a tak ve většině případů bývám ušetřen. 
To ale neznamená, že si neumím koupit nic na 
sebe! Mám pár obchůdků, které by se daly spočítat 
na prstech jedné ruky, u kterých se stoprocentní 
jistotou vím, že zde nakoupím vše, co potřebuju. 
Můj nákupní den proto vypadá tak, že odjedu z 
domova a jsem za dvě hodiny zpátky, samozřejmě 
s taškou plnou zboží. Mám na půl roku zase pokoj. 
Upřímně nechápu, co lidi baví na proplétání se v 
davech fanatických mamin, řvoucích dětí a otrá-
vených fotříků. 
 Ale co – každý máme svého koníčka, a zrovna 
tento druh bych nezatracoval! Když lidi vypustí 
peníze ze svých kapes, bude na tom stát o něco 
lépe a třeba se dočkáme i toho, že budou věci 
levnější! Ano, máte pravdu, to byl špatný vtip. 
Zrovna nedávno jsme s přáteli hořekovali nad tím, 
že zatímco před pár lety stačila na běžný nákup 
pro rodinu na víkend pětistovka, dnes nestačí po-
malu ani tisícovka. A není to tím, že bychom byli 
rozežranější a chtivější. Je to proto, že je všechno 
dražší a dražší.
 Moc mne mrzí, že v Blansku už téměř chybí ob-
chody, ve kterých by si člověk koupil něco na sebe. 
Bude to tím, že jsme zde přestali nakupovat. Svůj 
díl viny na tom nesou velká nákupní centra, která 
máme na dosah, ale zásadní vliv na zánik těchto 
krámů u nás mají Vietnamci, kterými se centrum 
našeho města jen hemží. Posledním hřebíčkem 
do rakve bylo obsazení budovy bývalé spořitelny 
těmito obchodníky, což považuji za absolutní vrchol. 
 Chápu, že tento obchodník je pilný, pracovitý, 
má minimální nároky na svoji životní úroveň, je 
šetrný a nedělá mu problém pracovat 7 dní v týdnu, 
o svátcích i na Silvestra. V mnoha věcech se tak 
odlišuje od mnoha z nás. Co však nedokážu pře-
nést přes srdce, je vytlačení drobných podnikatelů, 

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  NEBO  PRONÁJEM

kteří tu prodávali kvalitní zboží. Dnes je Blansko 
zaplaveno šuntem z Číny, který vydrží pohromadě 
sotva tři měsíce a pak jej můžete vyhodit. O tom, 
že většinou na zboží nedostanete ani řádný doklad, 
ani nemluvě. Napadla vás vůbec někdy otázka, jak 
velký daňový únik by tímto způsobem mohl udělat 
jeden vietnamský obchodník za rok? Zatímco 
český prodejce se musí zaručovat nejrůznějšími 
certifi káty, snášet dozor od úřadů a platit nehorázné 
daně, Vietnamec v klidu prodává nekvalitní zboží 
takřka bez záruky a nikomu to nevadí. A proč? 
Přece proto, že je to levné! A vadí mi ještě jedna 
věc. Asijští prodejci takřka všechny peníze, které u 
nich utratíme, pošlou do své rodné vlasti, přičemž u 
nás nenechají skoro nic. Viděli jste někdy někoho 
z nich na bowlingu, na prohlídce v zámku nebo na 
koupališti? Já osobně ani netuším, kde si kupují 
třeba potraviny, jelikož ani v supermarketu je člověk 
nepotká. 
 Jeden můj kamarád si mi tak trošku postěžoval, 
že dostal od manželky nové společenské boty. Prý 
se jí nelíbilo, že v těch starých absolvoval taneční, 
dvakrát se v nich oženil a nosil je každoročně na 
plesy a do společnosti. Zní to vtipně, ale když se 
nad tím zamyslíte – není lepší si koupit zdravotně 
nezávadné a pohodlné boty od obuvníka za 1500 
korun a strávit v nich několik let, než se potit v 
plastových škrpálech z tržnice, které se vám po 
pár měsících rozpadnou na noze? Každý chceme 
ušetřit, ale nákupem levných nekvalitních zmetků 
toho docílit nelze.
 Ano, dnes je doba taková, že lidé mají hluboko 
do kapsy, a tak se uchylují k úsporným opatřením 
a raději nakoupí u Vietnamce. Ale když si to spo-
čítáte, nakonec toho moc neušetříte, o kvalitě, 
eleganci a pohodlí ani nemluvě. Možná by bylo 
lepší, kdybyste se vypravili prozkoumat obchůdky, 
které nám ve městě ještě zbyly, a když nepochodí-
te, odcestujte s rodinou některý víkendový den do 
Brna – jsou povánoční výprodeje a dají se tu koupit 
kvalitní výrobky za cenu, jakou vám nedají ani na 
tržnici. Jak jsem již psal, jednou za čas se to dá 
vydržet, děti budou nadšené a vy budete mít dobrý 
pocit z toho, že jste podpořili poctivé podnikatele z 
Česka.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 10 500,- Kč/m. vč.ink.                         

Pronájem pěkného slunného OV 3+kk s lodžií a 
parkovacím stáním v novostavbě bytového domu.

Řadový RD s garáží a dvorem s možností vjezdu 
v centru. Dům je určen k rekonstrukci. Poz. 317 m2.

Novomanželé s hotovostí 

hledají ke koupi byt 2+1 

v Blansku (lokalita Sever 

nebo Zborovce). 

mob.: 605 785 653

cena: 1 350 000,- Kčmob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

Blansko

HLEDÁME!

Blansko 

Rožmitálova 6, Blansko
info@realitymacocha.cz

cena: 1 250 000,- Kč cena: info v RK

DB 2+1 (56 m2) s balkonem, v centru města. 
Byt je po celk. rekonstrukci.

Rovinatý stavební pozemek o výměře 
1000 m2 v okrajové části obce.

mob.: 777 857 738 mob.: 777 857 739

Blansko Lipůvka

I v roce 2014 jsme připraveni Vám pomáhat 
na trhu s nemovitostmi. 

   
Pokud zamýšlíte prodat, koupit nebo pronajmout nemovitost, 
nebojte se za námi přijít, nezávazně a zdarma, poradit.

Nabízíme: Služby realitní kanceláře.
Právní servis a služby.
Ekonomické poradenství.
Posudky nemovitostí pro dědictví.



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

         

Blansks o

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Problémy s Územním 
plánem

 Blansko – Usnesení přijatá zastupitelstvem z 
června roku 2013 zdrží výstavby na několika mís-
tech v okolí Blanska. Podle informací uveřejněných 
v tiskové zprávě vydané blanenskou radnicí, odmítl 
některé z výstavních ploch Odbor životního prostředí 
Jihomoravského kraje. Konkrétně se jedná o zastavi-
telnou plochu nad sídlištěm Zborovce, okraj Těchova 
a Klepačova. Dohoda je zatím v nedohlednu.

-sko-

Ráječtí hasiči 
trénovali v kontejnerech

 Rájec-Jestřebí – Začátkem prosince se dobro-
volní hasiči z Rájce-Jestřebí zúčastnili tréninku v 
tzv. Flashover kontejnerech v Hamrech u Prostějova. 
Členové zasahující s dýchací technikou byli vystave-
ni simulovanému požárů v uzavřených prostorách, 
kdy může teplota dosahovat až osmi set stupňů 
celsia, kdy už je šance na přežití prakticky nulová. 
Cílem tréninku je zefektivnit případný zásah, a po-
kud možno mu i předejít. Na ofi ciálních webových 
stránkách si můžete prohlédnout fotky z výcviku. 

-sko-

Oznámení o zápisu
 Zápis do 1. ročníků Základní školy speciální, 
Blansko, Žižkova 27 se bude konat dne 4.2.2014 od 
12.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Zahrádkáři zvou 
Přednášky ZO ČZS zahrádkářů v roce 2014 v Blan-
sku se budou konat vždy v Domě zahrádkářů:
28.01.2014 úterý v 16.00 hod.
Ing. Hedvika Horňanská, ŽIVA Lysice - Rostliny pro 
zdraví.
12.02.2014 středa v 16.00 hod.
Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice a ZS 
Želešice - Teplomilné peckoviny – broskve, meruňky 
a skořápkoviny.
19.02. 2014 středa v 16.00 hod.
Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Že-
lešice.Červené a modré peckoviny – třešně, višně, 
slivoně.
7.03.2014 pátek v 16.00 hod.
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc. Blansko - Latinská 
Amerika se mění.

ZO ČZS

Svoz vánočních stromků
 Žádáme občany města Blanska i městských částí, 
aby opětovně odkládali v měsíci lednu 2014 vánoční 
stromky do bezprostřední blízkosti míst kde jsou 
umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). 
Odtud budou sváženy svozovou fi rmou a to každé 
pondělí.
 Občané města Blanska a jeho městských částí 
mohou využít k odkládání vánočních stromků i 
služeb obou sběrných středisek odpadů (dále jen 
SSO) umístěných  v Horní Lhotě u Blanska a na  ul. 
Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu úterý 
až čtvrtek od 10:00-17:00 hodin, v pátek od 10:00-
18:00 hodin a v sobotu od 8:00-12:00 hodin. Obě 
SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru 
vyřazených elektrozařízení:
• velké domácí spotřebiče včetně chladniček
• malé domácí spotřebiče
• elektrické nářadí a nástroje
• trubicové a úsporné zářivky a výbojky
• televizory a PC monitory
• výpočetní a telekomunikační technika
• spotřební elektronika
• hračky, vybavení pro volný čas a sport 
SSO Horní Lhota – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034 

-měú-

Jste to, co slavíte

Investice, sport, kultura 
Novoroční rozhovor s místostarostou města Blanska Ing. Jiřím Crhou

2014
 Zase si chvíli budeme zvykat na to, že při psaní data 
už je číslo udávající letopočet o něco vyšší, pamatuju si, 
že kdysi dávno, jako školou povinnému, mi to trvalo tak 
do poloviny ledna, než jsem si na tu změnu zvyknul, teď 
už si na datum dávám větší pozor, ale občas se přece 
jen chybička vloudí.
 Lednový obrázek je zase stejný jako každý jiný rok. 
Posilovny a sportoviště se plní lidmi, kteří si dali před-
sevzetí do dalšího roku, aby ta vlna brzy opadla. Jako 
každý rok. A jako každý rok spousta z nás čeká, že ten 
další v pořadí bude tak nějak lepší nebo radostnější 
než ten předešlý... Přiznám se, že jsem si moc přál, 
aby rok se třináctkou na konci byl konečně za mnou, a 
to vůči tomu číslu nemám žádné předsudky. Ale to jsem 
odbočil... Zase, jak je mým zvykem...
 Já si předsevzetí radši nedávám, ono je to tak asi 
lepší. I když, jak tak nad tím přemýšlím, snad jen takové 
malinké, ale to nemá příliš mnoho společného s novým 
rokem, je to taková věc ze dne na den... Totiž užívat si 
každého dne, protože o tom přece život je... Zahrát si 
víc golfu, projet se vícekrát na kole a procestovat další 
kousek světa kolem mne.
 A teď nemám na mysli jen zahraničí. Ještě stále 
existuje veliká množina míst v naší krásné malé zemi, 
na kterých jsem nebyl a která bych poznat chtěl... Chci 
spojit příjemné s užitečným a zahrát si třeba můj oblí-
bený golf na různých hřištích.
 Každý rok svůj první sloupek pojmenovávám po roku, 
který právě začíná. A každý rok se snažím přát svým 
čtenářům něco dobrého. Při té příležitosti si nemůžu 
nevzpomenout na jeden z mých oblíbených TV seriálů: 
„Červený trpaslík“. Jedna z hlavních postav: Arnold J. 
Rimmer, když se dozvěděl, že předstoupí před „inkvizi-
tora“, který zhodnotí jeho užitečnost pro vesmír prohlásil: 
„Proč mi tohle někdo neřekl dřív? Že má můj život dávat 
nějaký smysl? Kdybych to býval věděl, něco bych s tím 
udělal...“
 Takže to předsevzetí možná opravdu má smysl... Aby 
náš život měl smysl... Ale opravdu si nemyslím, že by 
to mělo nějak zvlášť souviset se vstupem do dalšího 
roku...
 Letos možná trochu změním formát svých příspěvků... 
Budu se snažit být méně vážný a komplikovaný... I když 
se samozřejmě kritiky vzdát nechci, protože si myslím, 
že je třeba upozornit na občasné problémy kolem nás... 
Ale všímat si i toho pěkného, co nám přináší radost...
 Jako například to, že naši blanenští hokejisté minulý 
týden otočili téměř ztracený zápas s velmi kvalitním 
soupeřem... Ukázalo se, že ani stav 0:4 neznamená, 
že by měli vyhazovat brusle nebo pálit hokejky... A to je 
dobře... Díky kluci za super výkon a nasazení...
 První sloupek letošního roku zakončím (volným) citá-
tem sira Alexe Fergusona, bývalého, ale legendárního 
managera fotbalového týmu Manchester United: „Když 
mají volno, někteří lidé si udělají výlet z Glasgow na 
pobřeží a kochají se přírodou. Jiní lidé nejedou nikam a 
zůstanou doma, třeba jen vyhlíží z okna a počítají ptáky, 
co lítají kolem. A pak existují lidé, kteří letí do vesmíru. 
Všechno je to jen o ambicích, které máme...“
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Ruku na srdce, komu se ulevilo, že jsou ty otravné svátky za námi? A ruku na srdce, kdo z vás se 
už někdy pozastavoval nad tím, co se to vlastně slaví? V dnešní době je to už veskrze individuální 
a to i přes to, že Vánoce jako takové jsou neodmyslitelně spjaty s křesťanstvím, které se rozhodlo 
oslavovat narození Ježíše Krista. To, že se tato historická postava dost možná narodila v létě, bych 
teď nerad rozebíral, protože o tom nejsou dostatečně jasné důkazy.

 Nicméně i s křesťanskou podobou Vánoc to není 
tak prosté. Termín jejich konání totiž do určité míry 
koresponduje s pohanskými Saturnáliemi. Ty slavili 
pohané ve starověkém Římě na počest boha Saturna 
a jediným účelem bylo takříkajíc vypnout. Uzavíraly 
se úřady, otroci byli po dobu oslav svéprávní a mohli 
si užívat také dle libosti a v neposlední řadě – lidé se 
mezi vším tím pitím a veselím obdarovávali. Paralela 
je tak už zcela zřejmá – když je nemůžeš porazit, 
přidej se k nim. A tak dost možná přijala rostoucí 
katolická církev Saturnálie za své, aby usnadnila 
početné pohanské obci konverzi.
 Ani původ vánočního stromečku není tak úplně 
jasný, ale dnešní podoba pochází z Německa, kde 
začali stromek zdobit. Proč ale lidé brali stromeček 
domů? Na to existuje několik teorií. Pro některé 
kultury znamenala zeleň věčný život, jiné odhá-
něli duchy a skřítky, pro severské národy pak byly 
stromy obecně posvátné. Vyberte si sami, co vám 
vyhovuje  :-)

 Proč to tu ale rozebírám? Protože dnešní Vánoce 
se dost možná blíží daleko víc oněm pohanským 
Saturnáliím než křesťanským Vánocům. Opět vás 
vyzývám – ruku na srdce. Kdo z vás při nákupu 
dárků, přípravě večere nebo rozbalování dárků 
věnuje své myšlenky Kristovi? Snad jen duchovní 
a ti opravdu skalní věřící. Ale kdo ví. Osobně jsem 
rád, že je tohle šílenství zase na chvíli za mnou. 
Obchodní domy sice začnou s Vánocemi za nějakých 
devět měsíců, prarodiče se zhruba ve stejnou dobu 
vyptávají, co vám to má ten Ježíšek vlastně přinést a 
děti se budou strašně divit, proč k nim nepřijde taky 
ten Santa s pytlem dárků. Řekl bych, že víc než kdy 
jindy jde totiž o spojení nejrůznějších složek v jedny 
„SuperVánoce“ a každý si z té multikulti změti bere 
to, co ho zrovna zajímá.
 Jsme to, co slavíme. Já osobně jsem jen otrávený 
ateista podléhající konzumu, až příliš často darující 
knihy. A co vy?

-sko-

 Pane místostarosto, vstoupili jsme do nového 
roku 2014. Co by jste chtěl popřát obyvatelům 
našeho města?
 Těm, se kterými jsem se během svátků nestihl 
setkat osobně, bych chtěl do nového roku popřát 
samozřejmě mnoho zdraví, štěstí a úspěchů, jak v 
osobním, tak i profesním životě. Vstup do nového 
roku je pro všechny z nás spojen s novými výzvami, 
přáními a očekáváními, a já pevně věřím, že rok 
2014 bude pro všechny v Blansku rokem úspěšným.

 A jak vůbec hodnotíte rok 2013 z pohledu na-
šeho města? Přeci jen se toho v Blansku hodně 
změnilo.
 Rok 2013 byl ve znamení ekonomické recese, 
přesto když se za ním ohlédnu, vidím, že se v 
našem krásném městě podařilo vykonat spoustu 
práce. Máme krásně zrekonstruovaný zámek, 
interiér kina, obřadní síň, pokračovali jsme v 
rekonstrukci komunikací a chodníků, městská 
nemocnice získala statut iktového centra, čímž se 
zařadila do sítě specializovaných center pro léčbu 
mozkových příhod. Významně jsme zainvestovali 
do dětských hřišť po celém Blansku. Sportovci 
jistě ocenili novou podlahu ve sportovní hale na 
ulici Údolní a takto bych mohl pokračovat. Město 
aktivně podpořilo významné sportovní akce, ať už 
Půlmaratón Moravským krasem nebo mistrovství 
světa v biketrialu. To skončilo obrovským úspěchem 
jezdců z Blanska, kteří reprezentovali národní tým 
ČR. Jen z toho výčtu je vidět, že Blansko žije a 
je naší povinností udělat maximum proto, aby byl 

rok 2014  v tomto ohledu ještě lepší a 
zajímavější.

   Na co se tedy můžeme v roce 2014 
těšit? Mám na mysli v oblasti investic 
a rozvoje?
  Rozpočet na rok 2014 byl sestaven a 
schválen jako vyrovnaný, přičemž na in-
vestiční akce je určeno celkem 86 milionů. 
Společně s Jihomoravským krajem pro-
běhnou 2 velké investiční akce a to „Průtah 
Lažánky“ a oprava ulice Svitavská s pra-
covním názvem „Průtah Blanska“. V rámci 
těchto akcí budou mimo jiné zbudovány 
dva nové kruhové objezdy a zrekonstru-
ován most na Sportovní ostrov. Z dalších 
významných akcí stojí za zmínku třeba 
výměna oken a zateplení ZŠ Salmova 
nebo vybudování parkoviště u vlakového 
nádraží pro 208 aut. Budeme pokračovat 
v budování cyklostezek a rekonstrukci 
chodníků a silnic a také v revitalizací síd-
lišť. Do budoucna se primárně zaměříme 

na sídliště Zborovce, kde se již začalo vybudováním 
dětského hřiště, v letošním roce bychom měli zajistit 
přípravu podkladů pro komplexní revitalizaci sídliště, 
za což jsem moc rád. Pozitivní změny nás čekají i 
ve veřejné dopravě. Po dohodě s ČAD Blansko se 
dočkáme dalších nových nízkopodlažních autobusů, 
a také bude probíhat příprava na rekonstrukci auto-
busového nádraží, které je v majetku ČAD Blansko. 
Její majitel mi osobně slíbil realizaci této akce, ces-
tující si hezčí autobusové nádraží určitě zaslouží.

 A co vůbec kultura a společenský život? Přeci 
jen za poslední roky se vám podařilo nastartovat 
řadu úspěšných akcí, které svým významem 
přesahují hranice města.
 Na podpoře a rozvoji nejrůznějších kulturních a 
sportovních akcí si velice zakládáme. Přeci jen právě 
tyto události lákají do Blanska řadu návštěvníků 
a výrazně přispívají k celkovému oživení našeho 
města. Stejně jako v loňském roce nás i letos čeká 
pestrý program. Chybět nebude tradiční historický 
jarmark, slavnostní Vítání svatého Martina a řada 
menších kulturních akcí. Sportovci se mohou těšit 
na již tradiční Půlmaraton Moravským krasem, je-
hož popularita mezi diváky i závodníky každoročně 
stoupá. Osobně se moc těším i na cyklistický závod 
Blanenský golem nebo fotbalové turnaje s meziná-
rodní účastí – Memoriál Dana Němce a Memoriál 
Miroslava Krabičky. Zkrátka a dobře nás i letos čeká 
pestrý mix akcí, ze kterého si může vybrat opravdu 
každý.

-kkuc-

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

Plesová sezóna začíná
v kvalitní, elegantní obuvi
   

K obuvi 
jsme 
pro Vás 
připravili 
pěknou 
kolekci 
dámských 
kabelek a psaníček.

g

li 

ch 
a psaníček.

Máme obuv 
i pro pány!!!

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Nevěsty v novém

Prodloužení statutu iktového 
centra v Nemocnice Blansko

Na kávě s Pavlem Langrem

 Jak vypadalo kino v době, kdy jste se stal 
ředitelem?
 Ředitelem kina jsem se stal už v roce 1987, kdy 
jsem jej přebral po panu Šustalovi, který jej za dobu 
svého působení dostal na skutečně republikovou 
úroveň. Diváků chodilo hodně, jelikož tenkrát u nás 
kino bylo jedním z mála kulturních vyžití. Videa a 
komerční televizní stanice ještě neexistovaly, a tak 
nebylo výjimkou, že jsme jeden titul hráli týden či 
čtrnáct dní.
 Velkým mezníkem byla doba těsně po revoluci, 
kdy se na plátno dostaly hollywoodské trháky a 
české trezorové fi lmy. Třetí významnou událostí bylo 
zařazení českých porevolučních fi lmů do programu. 
Pamatuji se, že například Tankový prapor se hrál 
deset dní v kuse. To byla krásná doba.

 Nic netrvá věčně. Kdy přišel propad a úbytek 
diváků?
 Mezi námi „kinaři“ tomu říkáme doba „do Novy“ a 
doba „od Novy“. Skutečnost je taková, že v době, kdy 
se spustil v Česku tenkrát první komerční televizní 
kanál Nova, šla návštěvnost v kinech o pěkných 30 
– 40% dolů. Tenkrát ještě Nova nebyla bulvárem, 
ale vysílala do té doby nevídané věci jako například 
seriál MASH a podobné, lidem se do kina nechtělo 
a přišel televizní boom. Dá se říct, že od této doby 
stále bojujeme o diváky.
 V posledních letech ale snad začíná v našem 
kině diváků přibývat, je to tak?
 S potěšením mohu konstatovat, že tomu tak 
opravdu je a může za to hlavně digitalizace, což 
považuji za další velmi důležitý mezník v historii 
blanenského kina. V letech 2010 – 2011 jsme se 
pohybovali na hranici existence s asi 18.000 diváky 
ročně a řešili jsme, co bude dál a ve stejné době 
začal v celém světě proces digitalizace kin. Jsem 
moc rád, že do této technologie šlo i Blansko, na 
sklonku roku 2011 jsme tento proces absolvovali a 
následující sezónu se mohli pochlubit návštěvností 
o 5.000 diváků vyšší, než tomu bylo v letech minu-
lých. Kdybychom digitalizaci neuskutečnili, dnes 
bychom se pravděpodobně potýkali s problémem, 
že nemáme co hrát. Dříve premiéry probíhaly tak, 
že kotouče s fi lmem dostalo největších 35 kin v 

Pavel Langr
* 1960, ředitel blanenského kina

republice, následovaly města menší a na naše 
kino přišla řada až někdy po měsíci, v době, kdy 
už většina diváků viděla fi lm třeba v Brně. A dnes? 
Celosvětová premiéra v Paříži, New Yorku, Praze i 
Blansku. Všechno v jeden den.

 Pamatuji se, že to v kině vypadalo od dob 
mého dětství pořád stejně. Moderním zařízením 
se stalo až v posledních letech.
To je pravda. Sice již v roce 1996 byla zrekonstruo-
vána kotelna, ale to návštěvník kina neviděl, zásadní 
změnou interiéru byla instalace nových kinokřesel 
v roce 2004, poté rekonstrukce WC v roce 2007. V 
roce 2008 instalace nového projekčního plátna a 
tou nejzásadnější investicí byla digitalizace v roce 
2011. Zatím poslední byla letošní rekonstrukce 
baru. Tyto investice se mohou zdát vysoké, ale 
na druhou stranu máme také tržby, ty se z částky 
1.300.000,- před digitalizací zvedly na současných 
2.700.000,- Kč, přesto dotace na provoz činní ročně 
částku kolem 1.500.000,- Kč. Zvelebování kina však 
láká nové návštěvníky, takže jsou tyto peníze snad 
investovány dobře.

 Kdysi se tradovalo, že v Blansku máme druhé 
největší plátno v republice. Je to pravda?
 Já vždycky radši říkám, že jsme v první desítce, 
což vím s jistotou. Plátno má rozměr 13 x 5,5 metru 
a patří opravdu mezi ty nejrozměrnější u nás, což 
je výborné zejména pro příznivce fi lmů ve 3D. Na 
takto velkém, navíc panoramatickém plátně si 3D 
efekt vychutná divák v kterémkoli místě v sále.

 Když jsme u 3D – jsou divácky úspěšnější než 
fi lmy v klasickém formátu?
 Jde hodně o módní záležitost. V minulosti proběh-
lo již několik vln 3D fi lmů, ale nikdy se tento trend 
nerozšířil masivně. I když se zdá, že 3D technologie 
je v kurzu, ve skutečnosti u diváků spíš vítězí fi lmy v 
klasickém formátu. A to je vidět i v našem programu, 
kde 3D fi lmy zastupují asi čtvrtinu odehraných fi lmů 
za měsíc. Své příznivce ale stále má, takže pokud 
to jde, dáváme divákům možnost výběru – někdo 
preferuje dabing a 3D, jiný zase 2D a titulky. Pokud 
dostaneme nabídku fi lmu ve více verzích, rádi na-
bídneme divákovi každou z nich.

 Máte i stálé příznivce, kteří chodí na promítání 
pravidelně?
 Vlivem webových stránek a facebooku se nám 
docela rozrostla komunita fanoušků, která se dělí 
na dvě kategorie. První kategorie jsou příznivci 
klubových fi lmů, kteří se zaměřují na vážnější a ar-
tové fi lmy, tou druhou skupinou jsou nadšenci, kteří 
se nemůžou dočkat nejnovějších fi lmů, a vídám je 
takřka na každé premiéře. Se všemi komunikujeme 
na facebooku i po emailu - není to žádný dav, ale o 
to víc si těchto diváků vážím.

 Nabízíte kromě fi lmů divákům i nějaký alter-
nativní obsah?
 Zkoušeli jsme živé přenosy oper, a zde musím 
konstatovat, že to příliš úspěšné nebylo. Vstupenka 
nebyla zrovna levná a opera zřejmě dnes už nepatří 
mezi nejsledovanější žánry. Každý měsíc však vy-
síláme nějakou operu ze záznamu a své příznivce 
si našla, takže uvidíme. Taky jsme zkusili rockové 
koncerty a ty byly o poznání úspěšnější. Zde se 
samozřejmě nejedná o nějakou masovou záležitost, 
která by se hrála čtyři dny po sobě, spíš se snaží-
me nabídnout od každého něco a koncert rockové 
legendy jako byl třeba Jimi Hendrix je správným 
kořením programu kina.

 Jaké fi lmy sledujete vy? Je pro vás práce 
koníčkem?
 Musím říct, že ano. Za svých mladých let jsem 
byl velkým fandou fi lmového klubu, ve kterém jsem 
objevil opravdové klenoty světové kinematografi e. 
Jsem velký milovník sci-fi , v poslední době se mi 
moc líbí fi lmy od severských tvůrců a na „klubovky“ 
se také pokaždé těším. Dá se říct, že si vychutnám 
každý fi lm, který splní moje nároky, ale nerad bych 
se tu pouštěl do nějakého hodnocení.

 Jaké byly loni nejsledovanější fi lmy?
 Musím konstatovat, že na celé čáře vyhrál fi lm 
Babovřesky, za ním Hobbit 2, následován Křídly 
Vánoc a Příběhem kmotra. Jak vidíte, velkým feno-
ménem jsou české fi lmy – je po nich hlad. Osobně si 
myslím, že je to dáno skladbou programu televizních 
stanic, kde se to hemží německými a americkými 
kriminálkami a krváky, a český divák v kině dá 
přednost raději české komedii. Produkce českých 
fi lmů je však kvalitativně velmi různorodá, a zatímco 
kritiky uznávaní Klauni v Blansku divácky propadli, 
negativně hodnocené Babovřesky naopak přilákaly 
nejvíce Blanenských. Ale o tom to je…

-mumma-

Sponzor rubriky:

 Jako ve skleněném paláci nebo ledovém zámku, tak si mohou už téměř rok připadat nevěsty 
vdávající se na blanenské radnici. Osobitý interiér, vytvořený dle návrhu architektky Moniky Sirné, 
doplněný o skleněné prvky z umělecké dílny sochaře a sklářského výtvarníka Valéra Kováče v sobě 
snoubí pocit luxusu, vznešenosti, čistoty a křehkosti.

 Kompletně zrekonstruovaná obřadní síň vonící 
novotou byla předána k užívání již v únoru loňského 
roku.
 Oč krásnější byl tento nový interiér, o to ostřeji 
kontrastoval se strohým a omšelým vestibulem a 
dalšími přilehlými prostorami, které již neodpovídaly 

požadavkům kladeným v součas-
nosti na reprezentativní a přitom 
i účelně řešené veřejné prostory. 
Obřadní síň se kromě svateb přitom 
tradičně používala i na vítání občán-
ků, v přísálí však nebylo kde odložit 
svrchníky, přebalit dítě, obřadní síň 
postrádala bezbarierový přístup.
 To vše se nyní změnilo. Ná-
vštěvník radnice nově vstoupí do 
projasněného prostoru, který získal 
díky návrhu architektky Sirné, kom-
binujícím zrcadlové plochy a světlý 
mramor, na vzdušnosti a velkorysos-
ti. Důležité změny se však odehrály 
i v zázemí radničního vestibulu. 
Přibyla zde šatna, bezbarierové 
WC, přebalovací pult pro děti, a díky 
rampě je obřadní síň nyní snadno 
dostupná i pro kočárky nebo tělesně 

postižené.
 Rekonstrukce radničního vestibulu, jejíž celkové 
náklady činily cca 2,1 mil. Kč a kterou realizovala 
společnost Baifi s, byla završena jeho slavnostním 
otevřením 20. prosince 2013.

-kkuc-

 Nemocnice Blansko byla v červnu 2013 dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do 
seznamu Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center s platností do 31.12.2013. Na 
konci roku 2013 byl tento status blanenské nemocnici na základě rozhodnutí Ministerstva zdravot-
nictví ČR prodloužen, a to do 31.12.2014.

EXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYEXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty

JAMAJKA, TANZÁNIE, KEŇA, SENEGAL, MALEDIVY  

PRO NAŠE KLIENTY - JISTOTA VAŠÍ DOVOLENÉ:
1. MOMENT – LÉTO 2014! VYUŽIJTE SLEVY VČAS:
Věrnostní až 21% * Rodiny15%+2 děti ZDARMA *Věrnostní až 21% * Rodiny15%+2 děti ZDARMA *

Senioři +55 = Bonus až 10.000 Kč!Senioři +55 = Bonus až 10.000 Kč!
Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

 Nemocnice Blansko, pro naplnění podmínek 
iktového centra, rozšířila neurologickou jednotku 
intenzivní péče o tři lůžka a v současné době probíhá 
výběrové řízení na nákup nového ultrazvukového 
přístroje ke sledování průtoku krve mozkem. Ostat-
ní materiální i personální vybavení je v blanenské 
nemocnici na dostatečně vysoké úrovni.
 Cévní mozková příhoda (CMP) je obecně druhá 
nejčastější příčina úmrtí, ročně jen v České republice 
postihne cca 40 tisíc osob. Onemocnění nepostihuje 
pouze seniory, ale stále častěji i lidi v produktivním 
věku. Jedná se o akutní onemocnění, které vyža-
duje urgentní specializovanou léčbu. Iktová centra 
tuto vysoce specializovanou péči o pacienty s CMP 
zabezpečují, a to jak ve fázi akutní (prostřednictvím 

tzv. systémové trombolýzy, kdy lze do 4,5 hodiny od 
vzniku CMP prostřednictvím nitrožilně podané látky 
zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu), tak i v 
následujícím období formou intenzivní rehabilitační 
léčby. 
 Iktové centrum Nemocnice Blansko zahrnuje 
komplexní léčbu poskytovanou v součinnosti iktové 
jednotky, neurologického oddělení, oddělení rehabi-
litace, oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinických 
laboratoří a dalších odborných ambulancí (logopedie, 
psychologie). 
 Nemocnice Blansko se osvědčením Iktového 
centra řadí mezi úzký okruh vysoce specializovaných 
pracovišť a potvrzuje svoji důležitost a nepostrada-
telnost v rámci sítě všech zdravotnických zařízení.

CHCETE JEZDIT CHCETE JEZDIT 
LEVNĚJI?LEVNĚJI?

NAVŠTIVTE AUTODÍLNU F.P SVINOŠICE
KOMPLETNÍ PŘESTAVBA NA PALIVO 

E85 - ETHANOL VČETNĚ ZÁPISU DO OTP

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ
A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE I PŘÍP. NA STK

CENA PŘESTAVBY OD 7000,- KČ S DPH

KONTAKT: 722 639 155KONTAKT: 722 639 155
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Poslední dotační výzva
příležitost pro fi rmy a podnikatele z regionu

Fotoseriál: Vánoce v BlanskuFotoseriál: Vánoce v Blansku
Betlémské světlo (foto nahoře)

Jako v předchozích letech, i o letošním adventu dovezli skauti do Blanska světlo z Betléma. Malý 
symbol Vánoc, lásky, přátelství, víry a naděje si tak mohl do svého domova přinést každý.

-kkuc-

Živý betlém (foto dole)
Zatímco v obchodech a na silnicích nervozita stoupala, studenti z blanenského gymnázia si udělali 
čas na to, aby přinesli radost druhým. Krátké představení na vánoční motivy předvedli 20. 12. 2013 
pod vánočním stromem.

NATIVI GARDEN s.r.o.
Bukovice 18, Lomnice u T.
Tel. 737779602
info@nativigarden.cz 
www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ
SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

* kácení i rizikové 
* řez ovocných stromů
* řez okrasných keřů, živých plotů

Rockový adventní koncert
 Druhý adventní pátek v dřevěném kostelíku patří již po léta k aktivitám blanenského gymnázia. 
Základem koncertů je vždy pěvecký sbor Perličky, který si do svého programu zve hosty, kteří jsou 
sboru určitým způsobem blízcí.

 Letos si Perličky na 13. prosince do kostelíku 
pozvaly rockové seskupení Prorock a celý pořad 
uváděl muzikálový zpěvák Jirka Daniel.
 Netradiční koncert začal tradičně, českými ko-
ledami, abychom si připomněli blížící se Vánoce. 
Ale pak už ke slovu přišla sborová doprovodná ka-
pela Antiperle, zazněla známá Hey, Jude, rocková 
balada Wind of Change od skupiny Scorpions a 
legendární Človečina od slovenského Elánu.
 Prorock namíchal na koncert ochutnávku ze 
svého bohatého repertoáru před blížící se pleso-
vou sezónou. Zahraniční produkci zastupovaly 
skladby Mas Que Nada (Sergio Mendes), Dnes 
(Tublatanka) a Losing My Religion (R.E.M.). Čes-
ké písně pohladily duši pamětníků – Čekej tiše 
(Eva Olmerová), Slunečnice (Inka Zemánková) 
a Jen pro ten dnešní den (Oldřich Nový).
 Konferování Jirky Daniela bylo okořeněné jeho 
typickým humorem, a tak brzy zmizely všechny 
bariéry mezi publikem a účinkujícími. Jirka – v 
současnosti student muzikálového herectví na 
JAMU – přidal ze svého repertoáru árii Otčenáš 
z muzikálu Bídníci.
 Závěr koncertu patřil společným skladbám. 
Zaznělo Cohenovo Hallelujah, nová píseň iBůh, 
kterou si Perličky nedávno zazpívaly na koncertu 
s Petrem Bende a Pavlem Helanem, závěrečnou 
tečkou byl Slunečný hrob od Vladimíra Mišíka.
 Celý program adventních koncertů v dřevěném 
kostelíku byl multižánrový, publikum si mohlo vy-
bírat, na který koncert půjde, Nás může jen těšit, 
že dřevěný kostelík při našem rockovém adventu 
zcela zaplnily všechny generace.

Mgr.Vladimír Šenkýř, Gymnázium Blansko

Foto: Tadeáš Rybka a Pavel ŠmakFoto: Tadeáš Rybka a Pavel Šmak

 MAS Moravský kras o. s. vyhlašuje desátou a pro 
období 2007-2013 již poslední výzvu k předkládání 
žádostí o dotace v rámci realizace Strategického 
plánu LEADER, programu pro rozvoj venkova.
 Výzva byla vyhlášena pro oblasti Příležitost pro 
místní podnikání, Příležitost pro místní produkty, 
Příležitost pro lesy a Příležitost pro farmáře. Celkový 
objem prostředků pro rozdělení činí přibližně 2,3 
milionu Kč, rozsah podpory kolísá od 40 do 100 % 
nákladů projektu v závislosti na podmínkách v jed-
notlivých oblastech.
 Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 23.- 24. 
ledna 2014 v kanceláři MAS, Sloup 111. Do této 
doby jsou manažeři MAS připraveni poskytnout radu 
či konzultaci k vyhlášené výzvě, a to v kanceláři v 
sídle MAS, nebo dle individuální dohody. V den 
předkládání žádostí na MAS, tj. 23. - 24. ledna 2014 
již konzultace nejsou možné.
 Předpokládaný termín veřejného slyšení (obha-

joby) projektů je 19. února 2014 od 9.00 v zasedací 
místnosti MAS Moravský kras o. s., Sloup 221. Tato 
obhajoba je veřejně přístupná a poslouží především 
k seznámení veřejnosti a výběrové komise s jednot-
livými projekty a k prezentaci projektu.
 Podrobnější informace k této dotační výzvě a jed-
notlivým oblastem, stejně jako kontakty na manažery 
Místní akční skupiny lze nalézt na stránkách www.
mas-moravsky-kras.cz

-kkuc-
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ZÁMEČNICTVÍ  AB-KOVO, s.r.o.
Rájec- Jestřebí, Blanenská 86 (areál ZERA)

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO 

MATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELEMATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELE
včetně dělení na požadovaný rozměr a rozvoz
- výroba svařenců do 10 tun
- zakázková výroba včetně montáže
 (svařence pro strojírenské fi rmy, svařence pro zemědělské stroje, 
 stavební konstrukce, schodiště, atypický nábytek, zábradlí, 
 funkční nebo dekorativní mříže, výkladní skříně, přístřešky)
- svařování CO2, elektroda, TIG
- výroba z oceli, nerez oceli, hliníku
- obrábění (soustružení, frézování, vrtání)
- řezání, dělení, ohýbání, skružování materiálu
- rozvoz zboží

 Provozní doba:    Kontakt:
 Po – Pá    7,00 - 15,00 hod.  www.ab-kovo.cz
 So   8,00 - 9,00 hod.  

tel.: 734120722Tel. 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

Čertovka stokrát jinak
 Zajímá vás, co se děje s Čertovkou? Tak přijďte – budeme o tom mluvit. Zhruba takové bylo sdělení 
plakátků, které se začátkem listopadu objevily ve vchodech domů na Písečné. Kdo si našel čas a do 
sálu penzionu pro seniory dorazil, toho čekalo nejen pohoštění odpovídající menší rodinné oslavě, 
ale zejména prostor. Prostor pro vzpomínky na Čertovku jaká kdysi byla, a prostor pro úvahy a sny, 
jaká by mohla být. Prostor pro vyjádření, prostor pro výměnu názorů a postojů. A právě v tom – bez 
ohledu na konkrétní výstupy, na které si ještě nějakou dobu počkáme – spočívala hlavní hodnota 
onoho čtvrtečního setkání. Vždyť co jiného je hodno veřejné debaty než řešení veřejného prostoru? 
Coby poděkování přinášíme rozhovor s hlavními hybateli – aktivní studentkou a zástupcem města 
ochotným naslouchat, komunikovat a často i nevědomě inspirovat.

Ivana Součková, studentka oboru Zahradní 
a krajinná architektura, Mendelova univerzita Brno

 Jak vás vůbec napadla ta myšlenka – zpracovat 
prostor Čertovky a požádat o spolupráci veřej-
nost?
 Prvotní myšlenka přišla od Ing. Marka Štefana. V 
druhém ročníku mého studia mi Čertovku doporučil 
ke zpracování, neboť šlo o prostor, kde město Blan-
sko plánovalo úpravy. Odhodlání zapojit do řešení 
veřejnost ale přišlo až v průběhu studia – přiklonila 
jsem se k této formě díky vlivu svých spolužáků, kteří 
s tím mají zkušenosti.

 Kde jste, kromě školy, čerpala pro tento způsob 
práce inspiraci?
 Účastnila jsem se několika seminářů zaměřených 
na problematiku participace ve veřejném prostoru, a 
to jak pod záštitou Zahradnické fakulty, tak i Nadace 
Partnerství. Letošní rok jsem se zapsala do předmě-
tu Seminář participativního plánování, kde otázky 
spolupráce s veřejností intenzivně řešíme. Velkou 
inspirací jsou mi publikace Nadace Partnerství, která 
má v tomto směru dlouholeté zkušenosti.

 Jak se vám spolupracuje s městem?
 Od prvního setkání v roce 2010 jsme prakticky 
pořád ve spojení. Když jsem přišla s nápadem 
zapojení obyvatel Písečné, Ing. Štefan byl nápadu 
nakloněn a snažili jsme se společně přijít na nejvhod-
nější způsob, jak to provést. Ing. arch. Jiří Kouřil z 
odboru územního plánování zohlednil můj záměr 
v Návrhu územní studie. Vše tedy bylo připraveno 
nejen pro setkání a plánování, ale také pro budoucí 
využití a realizaci. Celkově jsem se setkala s velmi 
příjemným, pozitivním a odborným přístupem, který 
v akademickém prostředí někdy chybí.

 Jaké dojmy si odnášíte ze setkání s občany?
 Největší radost mi přineslo to, že občané měli 
o účast na setkání zájem a nebáli se vyjádřit svůj 
názor, který je důležitý, protože pochází právě od 
uživatelů místa. Příjemně mě překvapila také účast 
zpracovatelů Územní studie z brněnského ateliéru, 
kteří aktivně přihlíželi setkání a výsledky zpracují do 
studie. Překvapení mi připravili také žáci ze ZŠ Nad 
Čertovkou prezentací svých představ ve výtvarném 
zpracování. Ve výkresech se objevily některé origi-
nální nápady.

 Zaznělo na setkání něco zajímavého, co vás 
zvlášť zaujalo? O čem občané hlavně mluvili?
 Zaujalo mě především to, že se nemluvilo o před-
nostech dané lokality. Lidé radši mluvili o nedostat-
cích a problémech. I ty jsou ale důležitou součástí 
plánování. Zajímavá perlička zazněla od obyvatel 
Domu s pečovatelskou službou: chodník, který vede 
od DPS k autobusové zastávce, se v zimě neudržuje. 
Zrovna zde by se udržovat měl kvůli starším lidem.
 Účastníci hlavně mluvili o tom, že je potřeba 
vytvořit rekreační plochu pro obyvatele Písečné s 
lavičkami a možností "utéct z betonové džungle".

 Co si ze setkání odnášíte Vy osobně, ne pro 
konkrétní projekt Čertovka, ale pro svůj profesní 
růst?
 Mým osobním cílem bylo vyzkoušet si uspořádat 
setkání veřejnosti s plánováním veřejného prostran-
ství. Cením si práce s lidmi, s uživateli místa, kteří 
přinesli mnoho postřehů, jak k plánování přistupovat. 
Právě v tom spatřuji profesní obohacování – když 
zjišťujete možnosti zahradního architekta, kam až 
jeho kompetence sahají, v jakých případech má 
zapojení veřejnosti smysl, a v jakých ne.

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního, 
Městský úřad Blansko

 Jak došlo k tomu, že byla veřejná diskuse na 
téma „Čertovka“ svolána?
 Vyplynula z dlouhodobého záměru města s tímto 
prostorem „nějak“ smysluplně naložit. Slečna Souč-
ková, studentka 4. ročníku Mendelovy univerzity 
v Brně, město oslovila s tím, že má zájem projekt 
zpracovat v rámci bakalářské práce. Poskytli jsme 
jí nashromážděné podklady, další kroky i veřejnou 
diskuzi si pak už organizovala sama se svým týmem.

 Máte už se zapojením veřejnosti, popřípadě 
studentů, zkušenosti z minula? Jaké?
 Ano, jednalo se o projekt úpravy nábřeží Svitavy. 
Regenerace sídlišť probíhají taktéž na základě oslo-
vení občanů a setkání s nimi, a v neposlední řadě 
je tento postup používán u dětských hřišť. Vždy je 
třeba posoudit velikost cílové skupiny a dle toho volit 
formu projednání.

 Jak se městu daří spolupracovat se studenty 
a co mu to podle vás přináší?
 Za svůj odbor mohu prohlásit, že spolupráci se 
studenty vítáme. Musím však zdůraznit, že máme 
zájem o studenty schopné obhájit svůj názor na kon-
krétní akci, projevit velkou míru samostatnosti, píle 
a schopnosti reagovat na naše potřeby. Rozhodně 
přitom nikoho „nevedeme za ručičku“. Velice rychle 
se u takové spolupráce pozná, kdo to myslí vážně, 
a kdo se přišel jen zeptat.
 A přínos? Studenti do dané problematiky vnesou 
pohled z venčí, seznámí nás s novými trendy, tech-
nickými novinkami vyučovanými na jejich fakultách, 
a nelze opomenout ani jejich „nakažlivé“ nadšení pro 
věc.

 Jaké dojmy si odnášíte ze setkání s občany?
 Jsem rád, že setkání proběhlo. Výsledky budou 
sloužit jako část podnětů pro zapracování do při-
pravované územní studie a zároveň bude konečná 
podoba archivována pro další zpracování v násle-
dujících letech.

 V čem podle vás spočívá hlavní smysl ta-
kovýchto setkání tří stran - architekt, investor, 
uživatel?
Na to je stručná odpověď: stavby musí být nejen 
krásné, funkční, ale také udržitelné a musí si najít 

své uživatele. V soukromém sek-
toru takový postup přinese zisky, 
ve veřejném sektoru spokojenost  
občanů.

 Co si ze setkání odnášíte Vy 
osobně, ne konkrétní projekt Čer-
tovka, ale pro svůj profesní růst?
 Mám o tento druh spolupráce 
zájem, bude-li to jen trochu možné. 
Bohužel, jsme časově limitováni, 
ovšem o to více se zde otvírá prostor 
pro studenty či neziskové organiza-
ce. Bude-li se jednat o takto profe-
sionálně vedený projekt, lze se na 
další spolupráce jen těšit. Projekty 
"Nábřeží Svitavy“ a  „Čertovka“ 
nastavily dalším zájemcům vysokou 
laťku.

-kkuc-
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Filmový rok 2014

Co je nového
 v DDM Blansko?

      Nový rok nás většinou nutí k bilancování roku 
uplynulého, do DDM Oblázek jsem se však vypravil z 
opačného důvodu. Nad šálkem dobré kávy jsem strávil 
příjemnou půlhodinku s PR manažerkou Katkou Vévo-
dovou, která se rozpovídala o tom, co je v Domu dětí 
nového, a co se chystá v nejbližší době.

 Při vstupu jsem potkal mladou dívku hovořící 
anglicky. Kdo to byl?
 Tak to byla určitě Anasiia Pylypenko, naše nová 
posila z Ukrajiny, kterou jsme přijali 1. prosince v rámci 
programu Evropské dobrovolné služby k nám do DDM. 
Bude u nás až do konce května a její náplní je zapo-
jení do běžných činností našeho DDM a přednášky o 
Ukrajině ve školách.  Hlavně se sem přijela naučit náš 
jazyk a poznat odlišný životní styl v jiné zemi.
 Co je to Evropská dobrovolná služba?
 Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mla-
dým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách 
do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v 
partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců 
jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, soci-
ální péči, umění, ekologii… Dobrovolníkem se může 
stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který 
má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v 
partnerské zemi. Cílem Evropské dobrovolné služby 
je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. 
 DDM Oblázek získal akreditaci k tomuto projektu, a 
proto hostí už druhého dobrovolníka, kterým je právě 
Anastasiia.  Pokud by měl kdokoli z mladých lidí do 
30 let zájem někam vycestovat, můžeme jej vyslat do 
jedné z partnerských zemí. Stačí se zastavit k nám a 
my se o všechno postaráme. Projekt je fi nancován z EU 
a ten, kdo je do partnerské země vyslán, se na cestě 
a samotném pobytu fi nančně podílí jen minimálně.
 Vím, že menších akcí chystáte spoustu. Je nějaká 
nová, případně větší, která vás čeká v dohledné 
době?
 Letos poprvé se pokoušíme udělat ples tady v Blan-
sku. Uskuteční se 14. února v sále Dělnického domu 
ve 20 hodin. O hudbu se postará kapela Větry z Jihu, 
která už několik let doprovází Jirku Zonygu. Ten také 
bude hlavním hostem večera a vystoupí s výbornou 

houslistkou Klárou Vojáčkovou. Vstupenky stojí 200 
Kč a budou k zakoupení pouze u nás v Domu dětí a 
mládeže na ul. Údolní 2 od pondělí 13. 1. 2014.
 Cílem plesu je zviditelnit naši organizaci, získat si 
důvěru občanů a ukázat alespoň částečně výsledky 
práce našich svěřenců. Tomu přizpůsobujeme tak 
trochu i program; v krátkých vstupech se tu představí 
oddíl karate, své kung-fu umění předvede Ladislav 
Neoral, zatančí děvčata ze street dance formace 
Questionmark, krásná orientální tanečnice Tereza 
Guldová a nováčci z kroužku break dance. Ráda bych 
touto cestou pozvala nejen rodiče dětí, které navštěvují 
DDM, ale kohokoli, kdo má zájem se dobře pobavit.
 A co vaše tábory, bude letos něco nového?
 Naprostou novinkou v letních táborech je Mořský 
tábor, který bude probíhat ve dvou turnusech a je kon-
cipován pro rodiče či prarodiče s dětmi. První rekreanti 
odjedou poslední den školy 27. 6. do Lido Degli Estensi 
v Itálii, druhý turnus odjíždí o týden později do Caorle, 
případně je možné využít oba termíny s přejezdem 
z jedné lokality do druhé. Ubytování je zajištěno v 
blízkosti pláže, 4 – 6lůžkových mobilhomech, malých 
domcích se sociálním zařízením a kuchyňkou pro 
každou rodinu.  Důležitou informací je, že do konce 
ledna musí být zaplacena 30% záloha. 
 Pointa Mořského tábora je v tom, že rodiče budou 
mít 4 hodiny denně postaráno o děti, kterým náš tým 
profesionálních pedagogů zajistí kvalitní dopolední 
i odpolední program. Veškeré informace o táboru si 
můžete přečíst v inzerátu na této straně nebo na našich 
stránkách www.ddmblansko.cz. Ty jsme v souvislosti 
se změnou našeho loga zhruba před třemi měsíci nově 
spustili.  Byli bychom velmi rádi, kdyby je naši příznivci 
nejen pravidelně sledovali, ale také se s námi podělili o 
názory, náměty, ale třeba i připomínky k naší činnosti.

-mumma-

 Pozvolna se otevírající fi lmová sezóna letošního roku už teď nabízí několik zaručených úspěchů 
ať už pro tvůrce nebo pro diváky. Pro leden bych tak rád zmínil dva fi lmy – druhou část fi lmu Larse 
von Triera Nymfomanka a nový fi lm Martina Scorseseho Vlk z Wallstreet, který se zatím tváří jako 
naprostý trhák.
 Zbytek roku ale nebude o nic chudší a těžko se 
vybírá v tom nepřeberném množství fi lmu. Snad 
bych si dovolil zmínit jen pár fi lmů, které podle mého 
názoru přitáhnou do kin nemalý počet diváků. Za-
čneme únorovými Památkáři, které si vzal na starost 
George Clooney. Najít a zachránit umělecké poklady 
nakradené Hitlerem. To je úkol skupinky amerických 
vojáků - nevojáků. Film je skvostně obsazen a roz-
hodně bude na co koukat.
 V březnu se pak fanoušci akčních fi lmů dočkají 
pokračování komiksové adaptace 300: Rise of an 
Empire. Konkurovat ale bude Darren Aronofsky, který 
po dotočení Černé labutě začal pracovat na svém 
pojetí biblického příběhu – Noe, a ukáže nám tak 
velkolepě zpracovanou potopu. Dokáže Aronofsky 
potvrdit svou pověst a opět zaútočit na Oscary?
 Duben a květen se ponesou ve znamení scifi . 
Nejprve tu máme Transcendence, fi lm o umělé 
inteligenci v čele s Johnny Deppem, který konečně 

dává odpočinout Pirátům z Karibiku. Hned v závěsu 
se představí dlouho očekávané pokračování X-Men: 
Days of Future Past. Pokud se cítíte na cestování v 
čase, tohle bude fi lm právě pro vás.
 V červnu se pak objeví na plátnech kin pokračo-
vání animovaného Jak vycvičit draka, na své si tak 
přijdou i mladší diváci. Teď skočíme až do poloviny 
srpna, kdy se do kin vřítí Sylvester Stallone se svou 
partou Postradatelných. Fanoušci poctivých akčních 
fi lmů z osmdesátých let tak zažijí menší předčasné 
Vánoce. Pak už se dostáváme velkým skokem na 
prosinec. Ano, je to tak. Závěrečná část příběhu Bilba 
Pytlíka dorazí do kin sedmnáctého prosince.
 Pokud snad máte pocit, že jsem vámi očekávaný 
fi lm přeskočil, tak vězte, že to určitě nebylo úmysl-
né. Filmů bude opravdu požehnaně a rozhodně se 
najdou i takové, které vyskočí odnikud a příjemně 
překvapí. Tak na viděnou v kině!

-sko-



710. ledna 2014

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
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.
* Pro naše klienty hledáme RD v Blansku 
a okolí. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Pro naše klienty hledáme byt 2+1, 3+1 v 
Blansku. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Zpracování účetnictví, daňové evidence, 
mzdové agendy a daní. Tel. 730144103.
* Masáže Orchidea, Sadová 6, Blansko - po 
celý týden dle dohody. Dárkové poukazy v 
prodeji. Tel. 702535617.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.
* Prodej asijských potravin v Blansku, 
www.levnesushi.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Škoda Fabia, modrá, 1,2HTP, r.v. 2002, 94 tis. km. Servis. 
knížka, 1. majitel. Garážováno. 57000,- Kč. Tel. 723082043.
* Opel Corsa 1.4, nová STK, EKo placeno, černý, r. 96, 
naj.162 tkm, za 19 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Pračku Siemens WM10E467ME, 3 roky stará, nestačí nám 
kapacitně. Přivezu - Brno, Blansko, Boskovice. Cena 3000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 775252292.
* Subaru Impreza 1,5R, r. 2007, první majitel, pravidelný 
servis, 71412 km, STK do 06/2015. 2 sady kol (letní/zimní) 
vč. litých disků. Cena 160000,- Kč. Tel. 775252292.
* STP cca 500 m2 na Zborovcích, IS dostupné. Cena doho-
dou. Tel. 728928436.
* Dvoufalcovou křidlici asi 1500 ks, 2 Kč za kus. Tel. 
723928457.
* STP ve Spešově  738 m2. Cena 690,- Kč za m2. Volejte 
po 18. hodině 607612993.
* Téměř nové sáně, polštář a přikrývku z ovčí vlny, video 
zn. Panasonic a indukční varnou desku. Tel. 737900946.
* Monitor dechu pro kojence zn. Nanny po 1 dítěti, spolehlivý, 
1500 Kč, dohoda možná. Tel. 602941857.
* SATELIT. přijímač - nový - Technisat SIR + karta SKYLINK, 
Cena 3700 Kč (s parabolou za 4500 Kč). Tel. 777079911.
* VW Polo kombi rok 99, perfekt. stav, 29 tis. Kč. Tel. 
777079911.
* Kvalitní rozkládací dvoulůžkovou pohovku. Hnědá - béžo-
vá. Úložný prostor. Jako nová, stále chráněna přehozem. 
Pořizovací cena 14500 Kč, nyní 2500 Kč. Velmi výhodná 
koupě. Tel. 606936566.
* Korelu chocholatou. Mládě, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Sjezdovky DPQ, 140 cm (400 Kč), hůlky Blizzard 110 cm 
(80 Kč), přezkáče Dalbello DX307 černé, vel. 245/38,5 (400 
Kč), přezkáče Dalbello MXR tmavošedé, vel. 285/43,5 (400 
Kč). Tel. 602541129.

* Garáž v Blansku v blízkosti ulice Erbenova a 9.května, 
možnost i výměny za garáž u zastávky ČD. Tel. 723886646.
* Garáž v Blansku. Tel. 605165633.

* Pronajmu byt 1+1 v domě po revitalizaci. Zateplení, 
balkon, plastová okna. Sever, i dlouhodobě. Volný ihned. 
Tel. 606739411.
* Pronajmu 1+1 u přehrady, téměř zařízený, od února 2014. 
Dům po rek., zasklený balkón. 7.000 Kč/měs. vč. inkasa. 
Tel. 737802235.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Hledáme zkušenou paní, slečnu na pravidelné hlídání 
ročního dítěte. Životopisy prosím posílejte na koniki@
seznam.cz
* Daruji za odvoz plně funkční mrazák zn. Whirlpool, objem 
210 l. Tel. 723031977.
* Pronajmu byt 1+1 Zborovce, volný od ledna 2014. Tel. 
606222001.
* Hledám ženu na vážné seznámení. Věk 25-35, okres 
Blansko. Dítě není překážkou. SMS na číslo 732625877.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Reprezentační ples Základní školy speciální – 
31.1.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 200,- Kč.
Sousedský bál – 7.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 340,- a 290,- Kč.
Divadelní představení Klíče na neděli – 25.2.2014 v 
19.30 hod, Dělnický dům. Cena 280,- Kč.
CITRON – 21.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 250,- Kč.
Ticketpro:
23.1. 2014 Marta Kubišová – Brno, Janáčkovo d.
20.2. 2014 Vivaldianno 2014 – Brno, Janáčkovo d.
4.-5.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom
Ticketstream:
10.1.2014 The World Famous Glenn Miller Orchestra 
– Brno, Bobycentrum
4.5.2014 Los Vivancos: Aeternum (Věčnost) – Brno, 
Janáčkovo divadlo
2.8. 2018 Kryštof Kemp – Mikulov
Ticket Art:
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Mata Hari - Praha, Divadlo Broadway
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Proměny Blansko 2014 – nástěnný blanen-
ský kalendář pro rok 2014. Nabízí 
srovnání podoby konkrétních míst města Blanska 
pomocí historické i současné fotografi e. Vydalo 
Město Blansko. Cena: 79,- Kč.
Kalendář Boskovice 2014 – Včera a dnes – týdenní 
stolní kalendář s historickými i současnými fotogra-
fi emi města Boskovic. Cena: 80,- Kč.
Publikace O Starém Blansku – autor Jaroslav Kočí, 
vyšlo v neformální edici KRÁLIK Městské knihovny 
Blansko. Cena 50,- Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.
Upozornění:
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a cestov-
ního ruchu na veletrh cestovního ruchu a turistických 
možností v regionech Regiontour 2014, který se koná 
v termínu 16. – 19.1. 2014
na brněnském výstavišti v pavilonu P. Město Blansko 
se zde prezentuje v rámci expozice Jihomoravského 
kraje. Přijďte nás navštívit!

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mai-
l:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz www.
blanensko.cz
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Okresní běžecká liga zná vítěze, 
poprvé v historii jsou dva

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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. 

RYCHLÁ HOTOVOSTNÍ 
PŮJČKA
 * BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ
 * MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
 * VYPLACENÍ DO 24 HODIN
 * BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:
BLANSKO A OKOLÍ – 773773124
BOSKOVICE A OKOLÍ - 776813660

JBC Brno padlo 
až v Blansku

 Dvě pohledná, rychlá a dramatická utkání sehráli 
basketbalisté BBK Blansko do 12 let s vedoucím 
týmem JBC Brno. A vítězství domácích blanenských 
hráčů v tom úvodním znamenalo vůbec první poráž-
ku vedoucího týmu tabulky. „V naší první pětce se 
výborně doplňovali Jonáš Musil s Richardem Ševčí-
kem. V závěru utkání byla tíha především na Lukáši 
Kučerovi. Bránil nejlepšího hráče, musel vyrážet míč, 
organizovat útok a sám také zakončovat. Ve čtvrté 
čtvrtině dal 12 bodů a měl v koncovce největší podíl 
na vítězství. V druhém utkání jsme vedli tři čtvrtiny, ale 
udělali jsme v závěru více chyb než soupeř a o šest 
bodů celkově prohráli,“ uvedl trenér Antonín Zezula.
BBK Blansko : JBC Brno 62 : 58 (24 : 38)
BBK Blansko : JBC Brno 53 : 59 (27 : 27) 
Body celkem:
Musil 44, Richard Ševčík 30, Kučera 20, Stloukalová 
12, Nečas, Pazour, Šmerdová a Ondřej Ševčík po 2, 
Streitová 1.

 -kaj-

 Žádný led, jenom bláto a příjemné běžecké počasí doprovodilo běžce v posledním závodu sezony. 
Okresní běžecká liga skončila v Petrovicích Hraběnčiným běháním. Vítězství v celoroční soutěži 
si rozdělili Vojtěch Grün a Tomáš Večeřa. „Mně vyšlo jaro a Tomovi zase podzim,“ okomentoval 
neuvěřitelnou náhodu Grün. Po sečtení čtrnácti nejlepších výsledků mají oba borci úplně stejně 
bodů.

 Hraběnčino běhání překonalo rekordy v účasti, 
na hlavní závod se vydalo 111 běžců, v dětských 
kategoriích to bylo skoro šedesát účastníků. Většina 
lidí využila možnost on-line registrace. Přesně 93 ze 
169 běžců. Závody odstartovaly v deset dopoledne 
nejmladšími kategoriemi. Mezi sedmiletými a mlad-
šími vyhrál o špičku boty šestiletý Martin Grünwald. 
„Trénoval jsem, běhal jsem před Vánoci i včera. 
Před závodem jsem si věřil, ale na cílové čáře to 
bylo těsné, to jsem si myslel, že skončím druhý,“ 
popisoval v cíli vítěz. Napínavé byly i další souboje 
atletických nadějí. Trojici nejlepších mladších dívek 
od sebe dělily pouhé čtyři sekundy. „ I podle časů 
je vidět, že výkony dětí mají kvalitu, řada z nich se 
připravuje v atletických kroužcích, aktivita trenérů 
je poznat,“ uznal ředitel Okresní běžecké ligy Jiří 
Vrtílka.
 Hlavnímu závodu dominoval blanenský Jan Ko-
hut, který se v čele utrhnul spolu s druhým Robertem 
Míčem. Loňský vítěz Dan Orálek doběhl třetí. Pátým 
místem se dotáhnul na špici průběžného hodnocení 
Tomáš Večeřa, Vojtěch Grün totiž doběhl až o dvě 
místa za ním. Těsně před závodem dorazila na 
bicyklu i vítězka v ženách Milada Barešová. Ta i bez 
tréninku neměla konkurenci. „Já mám život v po-
klusu, nepotřebuju trénovat,“ smála se po vyhlášení 
výsledků, když zase nasedala na kolo a odjížděla.
 V kulturním domě v Petrovicích, kam se poprvé 
přesunulo kompletní zázemí závodu, pak výbor 
Okresní běžecké ligy předal ceny nejlepším zá-
vodníkům, přijal sladkou odměnu od běžkyň a 
rozloučil se s končící sezonou. Na stupních vítězů 
se ukázali vítězové jednotlivých kategorií i celkově 
nejlepší muž a žena. Na bedně se tedy tísnili Večeřa 
s Grünem, ale o jedinou trofej se nepohádali. „ Je 

to velká náhoda, že to takhle vyšlo. Kdyby mně to 
někdo řekl před začátkem sezony, tak bych nevěřil. 
Chtěl jsem být do první pětky,“ radoval se z dělené-
ho prvenství Večeřa. Oba muže pak doplnila celkově 
nejúspěšnější žena, Zdeňka Komárková.
 Dva běžci ze stovek těch, kteří zasáhli do cel-
kového pořadí, stihli všechny závody. Tedy až na 
jeden, protože Víceská desítka se kryla s blanen-
ským půlmaratonem. Michal Krénar z Boskovic a 
blanenský Aleš Stráník, který zároveň suverénně 
ovládl kategorii nejstarších veteránů. „Za sezonu 
mám pětašedesát závodů, na trénink už nějak není 
prostor. Za měsíc naběhám tak sto dvacet kilometrů, 
nejsou to žádné velké objemy,“ prozradil běžec, 
jemuž výdrž a vitalitu můžou mladší atleti závidět.
 Vítězové obdrželi kromě gratulací věcné ceny, 
poukazy i originální trofeje. K Hraběnčinu běhání 
patří i tradiční krůty. „Děkujeme starostovi Petrovic 
za podporu a poskytnutí prostor, Penzionu u Hra-
běnky za zázemí a materiální podporu včetně krůt, 
i dalším partnerům,“ zmínil Vrtílka.
 Okresní běžecká liga letos skončila. Stále se 
zvedá návštěvnost závodů, na jaře spuštěné 
webové stránky mají přes padesát tisíc návštěv, a i 
přesto, že nebylo na podzim jisté, jestli bude soutěž 
pokračovat i příští rok, už se tvoří nová termínovka. 
„Našli se lidé, kteří zareagovali na naši výzvu a jsou 
ochotni pomoct s činností. V současnosti tedy při-
pravujeme další ročník. V něm by mělo být celkem 
28 závodů. Tři z letoška budou chybět, dva nové 
přibudou,“ dodal na závěr ředitel Okresní běžecké 
ligy.
 Rozhovory s nejlepšími běžci okresu již brzy na 
www.oblblansko.cz 

-obl-

Prosincová překvapení
 Na prosinec se žáci naší školy nejen těší, ale i pečlivě připravují. Tak jako po několik uplynulých 
let i letos pro ně členové sdružení SONS uspořádali v Katolickém domě Mikulášské odpoledne. Naši 
žáci předvedli své pěvecké vystoupení a po něm už přišli Mikuláš, čert i anděl s krabicemi plnými 
balíčků dobrot. Někteří kluci měli obavy z čerta, ale všechno dobře dopadlo. 
 Když se děti rozloučily s Mikulášem, roztančily 
se na pravé diskotéce. Pan Borek už tanečníky 
dobře zná, a tak pouštěl ty pravé písničky pro naše 
malé tanečníky. Ti předvedli svá sólová vystoupení 
mezi tanečními sériemi, za která obdrželi drobné 
dárky. Proběhla rovněž výstava prací našich žáků 
s mikulášskou tématikou. Tři nejlepší práce byly 
odměněny pěknými cenami. Celého odpoledne se 
rovněž zúčastnili absolventi naší školy a jejich rodiny.
 Za krásné odpoledne moc děkujeme a věříme, že 
spolupráce se sdružením SONS a naší školou bude 
pokračovat i v dalších letech.
 V adventním čase proběhla další akce, která 
přinesla žákům naší školy milá překvapení. Ve 
spolupráci s restaurací Punkva se konal další 
ročník Stromu splněných přání. V restauraci 
byl umístěn strom, na kterém byla vyvěšena 
přání našich dětí. Některá si namalovaly samy, 
s jinými jim pomáhaly paní učitelky a tety. Ná-
vštěvníci restaurace se zakoupením dárku pro 
dítě, které si sami vybrali, podíleli na splnění 
přání, která si naši žáci toužebně přáli. Jejich 
možnosti jsou pro různá postižení menší, než 
dětí zdravých, a tak je velice krásné, že obča-
né našeho města pomáhají rozsvítit jejich oči 
radostí, která jim i jejich blízkým dává chvíli 
zapomenout na to, že k nim osud nebyl zrovna 
přívětivý.  Své dárky si děti rozbalily v pátek 
dvacátého prosince na školní vánoční besídce. 

Před tím, než přišel Ježíšek, však všechny vystou-
pily v programu, který pečlivě nacvičily se svými 
pedagogy. A tak rodiče a přátelé naší školy shlédli 
hudební, taneční a recitační program. Součástí byl i 
krásný betlém a malé divadlo.  Vystoupení vyvolalo 
potlesk, úsměvy i slzy dojetí. Své dárky si tak děti 
plně zasloužily.  Že se tato akce mohla uskutečnit, 
srdečně děkujeme majitelům restaurace Punkva a 
všem blanenským Ježíškům.

M. Kocmanová a V. Stará
Základní škola speciální Blansko
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 I když se již píše rok 2014, musím se ohlédnout 
zpět a seznámit vás s výsledky posledního squasho-
vého turnaje roku 2013. Proběhl 21. prosince, v ter-
mínu tradičním. Turnaj předcházely dobré reference 
a tak jsme se ve velkém očekávání těšili na velký 
počet účastníků. Opak však byl pravdou, přišlo jen 
13 zájemců a tak co se týče počtu, byl to nejslaběji 
obsazený Vánoční turnaj v historii.
 Systém turnaje vždy vytváříme podle počtu 
účastníků, bylo tomu tak i tentokrát. V celém turnaji 
se hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát 
podle mezinárodních pravidel. Dvě základní skupiny 
o nestejném počtu hráčů byly prvním krokem. Z těch-
to skupin, vzhledem k počtu účastníků, postupovali 
všichni na základě svých výsledků do oblíbeného 
osmifi nálového vyřazovacího pavouka. Kdo zde 
zvítězil, postupoval dále do čtvrtfi nále a do bojů o 
mety nejvyšší.Poražení naopak utvořili skupinu o 
9. - 13. místo.
 Vítězem Vánočního turnaje 2013 se stal Jaromír 
Matal, který ve fi nále zdolal velmi dobře hrajícího 
Erika Staffu 2:0 (18:16, 11:9). Utkání o třetí místo 
zvládl lépe Jakub Sedláček, když zdolal Nabila Laie 
2:0 (11:9, 12:10). Páté místo patřilo Jirkovi Vybíralovi 
po vítězství 2:1 (9:11, 11:9, 11:8) nad Jirkou Pánkem.

10. ledna 20148

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

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,PRODEJ, SERVIS, 
ODVIROVÁNÍODVIROVÁNÍ 
počítačů, telefonů, 
notebooků atd.

VIS, VIS, 

 Lednový squashový turnaj proběhne v sobotu 25. 
ledna od 13 hodin. Lze si jen přát, aby počet účast-
níků na tomto turnaji dal zapomenout na prosincové 
zklamání.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Provozní doba Squash centra:
Pondělí – Pátek : 7:00 – 21:00  hod.
Sobota – Neděle: 14:00 – 19:00 hod

-rl-

Blansko v Mürzzuschlagu 
do fi nálových bojů nepostoupilo

 Fotbalisté FK Blansko se v sobotu 7. prosince zúčastnili halového turnaje v rakouském družebním 
městě Mürzzuschlag. V kombinované sestavě se jim v základní skupině podařilo vyhrát pouze jeden 
zápas a do fi nálových bojů tak bohužel nepostoupili.

 Výprava z Blanska, která do dějiště turnaje odces-
tovala již v pátek, byla ubytována v rodišti Viktora 
Kaplana na náměstí v překrásném hotelu Winkler, 
kde o ni bylo náležitě postaráno. Po snídani přišlo na 
řadu přivítání starostou města panem Karlem Rudis-
cherem, radním pro sport Hortsem Pimeshoferem a 
radním pro družební styky Richardem Tonhauserem. 
Následovala prohlídka muzea zimních sportů, sídlí-
cího přímo naproti hotelu. 
 Po obědě a chvilce pro odpočinek Blanenští od 
16:00 odstartovaly boje na palubovce městské spor-
tovní haly Vivax ve skupině B. Hrálo se v sestavách 
5 + 1 s hrací dobou 1x 15 minut. 
 V úvodním utkání Blanenští prohráli s týmem FC 
Herbitschek Steinhaus 2:3. Druhý zápas ve skupině 
byl zároveň soubojem s pozdějším vítězem turnaje 

Euro Finanz Service AG. I pro oko nezasvěceného 
diváka kvalitativně nejlepší celek na turnaji po úvod-
ním vysokém vítězství 8:0 nastoupil proti Blansku s 
velkým sebevědomím, které notně nahlodali svými 
trefami Tomáš Zouhar a Jan Trtílek, což znamenalo 
průběžné vedení 2:0. Soupeř nakonec zvládl utkání 
otočit a vyhrát 5:2. Na výhru se však notně nadřel. 
 Třetí utkání znamenalo jediný světlý okamžik na 
turnaji, když Blansko zdolalo tým Cafe Kornmesser 
4:0. Naděje na postup však záhy vzaly za své, když 
poslední utkání dopadlo lépe pro soupeře Kaubek 
Soccer, který vyhrál 2:0. I když se Blanenským ne-
podařilo postoupit do závěrečných nedělních utkání, 
utužili svoji návštěvou dobré vztahy s družebním 
rakouským městem, které trvají přesně 50 let! 

www.fkblansko.cz

Pro rodiče s dětmi:
- Vaničkování od 6 týdnů u miminka doma
- Plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců (hotel Panorama – slaná voda, 
 kojenecký bazén – pitná voda bez chloru, rehab. bazén v lázních)
- Cvičení rodičů s dětmi, jóga pro rodiče s dětmi (ZŠ T.G.M., Ráječko)
- FIT MAMA – cvičení s kočárky , bruslení

Pro děti od 3 let:
- Plavání dětí od 3 do 6 a od 7 do 11 roků
- Gymnastika, tenis, bruslení, HIP,HOP (ZŠ T.G.M., ZŠ Salmova)
- Pohybové hry se základy tenisu

Pro dospělé:
- Plavání pro dospělé, bruslení
- FIT MAMA- cvičení s kočárky

AKTUÁLNĚ:
OD 20. DO 27. LEDNA – TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- pro všechny nové dětičky a jejich rodiče – VYZKOUŠEJTE ZDARMA 
 dle rozpisu,který najdete na www.klub-matysek.cz

Přihlášky do kurzů a kroužků nejlépe on-line přihláškou.

Informace
 tel. 724761590, Mgr. Monika Kubová. 
 E-mail: klub.matysek@gmail.com.

Sportovní klub Matýsek v BlanskuSportovní klub Matýsek v Blansku     VIII.VIII.  RROCKOVÝ

  PLES  PLES

 1. března 2014
 od 20 hodin od 20 hodin

  Rájec - JestřebíRájec - Jestřebí

  TURBOTURBO
* * HD AcousticHD Acoustic  
    - akustickej rock- akustickej rock

* * MOTObandMOTOband  
    - skvělej bigbít na závěr- skvělej bigbít na závěr

Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 20. ledna. 
Cena 320,- Kč. Rezervace od 15. ledna na tel. 516 432 191.

legendární
česká kapela
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