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Také na vás oné magické noci z 31. prosince na 1. ledna každoročně doléhá pocit, 
kdy se cítíte silní a odhodlaní? Pocit, že začínáte tak trochu znovu, že každý z nás má 
novou šanci? Jak je již zvykem, spousta z nás si na Silvestra dává předsevzetí, chce 
být v dalším roce (a pak už napořád?!) lepším člověkem, zbavit se zlozvyků, případně 
udělat něco, k čemu se chystal už dávno. Zdá se vám to jako klišé? Já říkám – proč 
ne? Dejme si předsevzetí, které stojí za to.

úv
od

ní
k Novoroční předsevzetí
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let, takže by to stejně 
bylo zbytečné). Vám, 
kteří čtete Monitor pra-
videlně, jistě neunikl 
článek o zubní lékařce 
MUDr. Beranové, který 
jsem psal někdy na 
jaře, a ke které jsem 
v té době také začal 
chodit. Odjakživa jsem 
se hrozně bál zubařů 
a můj strach vyústil 
až do stádia, kdy jsem 
přestal chodit i na pre-
ventivní prohlídky a 
svůj chrup jsem tak 
nechal ležet ladem 
pěknou řádku let. Můj 
závazek tedy byl, jak 
již správně tušíte, dát 
si do pořádku zuby. A 
víte co? Povedlo se. 
Nebylo to snadné, a 
to zejména časově, ale 

světe div se – poslední opravu, kterou jsem na svých 
zubech potřeboval, mi paní doktorka provedla 17. 
prosince. Ústní dutinu mám v pořádku, zubařů už se 
nebojím a slibuji, že svůj chrup už nikdy takhle dlouho 
nebudu ignorovat.
 Velice se mi líbil článek o předsevzetí v minulém 
čísle Monitoru, jehož autorkou byla naše nová posila 
Marie Hasoňová. S jejím článkem souhlasím a musím 
jen zopakovat její slova. Ať už chcete zhubnout něja-
ká ta kila, přestat kouřit nebo se více věnovat svým 
zálibám, začněte. Myslím to vážně – začněte pokud 
možno hned, i když to třeba ze začátku nepůjde 
snadno. Nejdůležitější ze všeho totiž je přesvědčit 
sám sebe, překonat zábrany a ZAČÍT. Už jste na to 
přišli? Gratuluji, první velký krok máte za sebou a 
celá řada dalších vás čeká.
 Možná zrovna vy nepatříte mezi ty, jež by začínali 
nový rok s nějakým předsevzetím. Možná vás ani 
nenapadá, v čem byste se mohli zlepšit nebo změnit. 
V tom případě vám upřímně závidím, neboť já na své 
osobě a svém životu vidím spoustu věcí, které by 
zasluhovaly změnu k lepšímu. I letos si proto dávám 
závazek, který vám však prozradím až za rok. A to 
i v případě, že neuspěju. Bude to boj, ale věřím, že 
nakonec sám nad sebou zvítězím. A co vy, jdete do 
toho se mnou?

-mumma-

 Někomu se možná zdá zbytečné dávat si závazky 
zrovna k prvnímu lednovému dni. Mnoho dietologů 
například radí, že s dietou je nejlepší začít na jaře, 
ale zároveň nevyvrací možnost s ní vyrukovat už v 
lednu. Možná mají skeptikové pravdu, ale někdy se 
začít musí, tak proč ne zrovna na Nový rok? Podle 
mě jsou k životním změnám pro mnohé z nás ideální 
podmínky, které zapříčiňuje zejména fakt, že jsme po 
Vánocích dobře naladění, ke konci roku rekapitulu-
jeme a vzpomínáme na vše dobré i zlé, co se stalo v 
uplynulých dvaapadesáti týdnech a rozjímáme nad 
tím, jak žít ještě lepší životy, než jsme žili doposud.
 Já si předsevzetí běžně nedávám, jelikož s tím 
mám špatné zkušenosti. Několik posledních let jsem 
začínal prvního ledna s dietou, ale pokazil jsem ji 
hned v poledne, kdy jsem si u babičky tradičně do-
přál pořádný vepřový řízek s bramborovým salátem 
a zalil jej pivem se slovy, že „Dneska se to ještě 
nepočítá…“ S klidem jsem svůj závazek odložil na 
druhého, potom na třetího ledna, následně na únor, 
pak na červen a nakonec až na další rok. Takhle to 
bylo skutečně několikrát. Nemám zkrátka pevnou vůli 
a chuť na smažený plátek masa byla vždy silnější než 
odhodlání začít s dietou.
 Přesto jsem si loni po Silvestru jeden závazek dal, 
a to zcela odlišný od změny stravovacích návyků 
(jak vidíte, s dietou se potýkám marně již několik 

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
KONTAKT na obchodní zástupce:
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Prodávajícím nemovitostí ZDARMA: nacenění, nafocení, 

inzerci, právní servis, předání a přepis energií, daňové přiznání, atd.

Kupujícím nemovitostí ZDARMA: vyhledání a posouzení, 

právní servis, doporučení fi nancování, kontrola závad, atd.

Všem ostatním ZDARMA: ekonomické a právní poradenství, 

inzerci na webu, konzultace týkající se nemovitostí, atd.
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Tříkrálová sbírka pomáhá 
lidem z našeho regionu

Ohněstrojení bez omezení

Víte?
nevíte?

Zahrádkáři zvou 
na přednášky

28.01.2015 - středa v 16.00 hod.
Josef Krabička, Blansko. Region Blansko. jak jej 
neznáme.
11.02.2015 - středa v 16.00 hod.
Ing. Hedvika Horňanská, ŽIVA Lysice. Bylinky pro 
zdraví a dobrou kondici.
27.02.2015 - pátek v 16.00 hod.
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Blansko. Současná 
Kuba a Latinská Amerika. O změnách politických, 
sociálních a ekonomických, které nyní probíhají 
(aktuální informace)
11.03. 2015 - středa v 16.00 hod. 
Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Žele-
šice. Ošetřování ovocných plodin – nákup materiálu, 
výsadba, agrotechnika.
 Všechny přednášky budou probíhat v Domě za-
hrádkářů. Vstup volný.

-zočzs-

Lednové svozy 
vánočních stromků

 Žádáme občany města Blanska i městských čás-
tí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční 
stromky do bezprostřední blízkosti míst kde jsou 
umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). 
Odtud budou sváženy svozovou fi rmou v měsíci 
lednu 2015 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 – 17 hod, v pátek od 10 – 18 hod a v 
sobotu od 8 – 12 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako 
místa zpětného odběru vyřazených elektrozařízení:
1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček
2. malé domácí spotřebiče
3. elektrické nářadí a nástroje
4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky
5. televizory a PC monitory
6. výpočetní a telekomunikační technika
7. spotřební elektronika
8. hračky, vybavení pro volný čas a sport 

SSO Horní Lhota u Blanska – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách - 723 57 80 34 

Příspěvky z rozpočtu 
města

 Město Blansko sděluje, že termín pro podání žá-
dosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových, 
sportovních a kulturních organizací pro rok 2015 je 
stanoven do 31.01.2015. Žádosti musí být podány v 
souladu se směrnicí města č. 4/2014 „Poskytování 
příspěvků a dotací z rozpočtu města Blansko“ a 
na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice. O 
poskytnutí těchto příspěvků bude rozhodovat rada 
města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města 
(u částek nad 50 tis. Kč) a to na základě projednání v 
příslušných komisích rady města. Směrnice a formu-
láře jsou k dispozici na příslušných odborech MěÚ a 
na internetových stránkách města www.blansko.cz.

-měú-

Cesty za poznáním - 
Petr Skoumal

 Nedávno zesnulý český skladatel a hudebník, 
absolvent pražské konzervatoře a brněnské JAMU. 
 Od roku 1966 pracoval v Činoherním klubu, kde 
byl režisérem a hudebním dramaturgem a kde také 
spolupracoval s Janem Vodňanským. Jejich před-
stavení obsahovala písně, situační koláže, říkadla a 
improvizace. Za normalizace byly jejich hry postupně 
zakázány.
 Nejvýznamnější je Skoumalova tvorba pro televizi 
a fi lm. Nejvíce tuto hudbu oceňují asi děti, protože 
kdo z nich by neznal melodie z večerníčků Maxipes 
Fík, Bob a Bobek, Pat a Mat nebo Příběhy včelích 
medvídků. 
 Přijďte si poslechnout povídání o životě a díle 
Petra Skoumala a také ukázky jeho tvorby pro děti 
i dospělé do hudebního oddělení Městské knihovny 
Blansko v úterý 13. 1. 2015 od 17 hodin.
Bc. Ivana Filoušová, Městská knihovna Blansko

Oznámení o zápisu
 Zápis do Základní školy speciální, Blansko, Žiž-
kova 27 se bude konat dne 3. 2. 2015 od 12.00 do 
16.00 hodin v budově školy.

-r-
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Freddieho sloupek
Něco mě tady dráždí...

 … aby to tak byla nějaká alergie, to by mi tak schá-
zelo. Výzkumy prý říkají, že skoro 30 % populace je na 
něco alergická, a že na alergii není žádný lék. Nevím, 
nezkoumal jsem to. Alergií (na seno a pyl) trpím a brzy 
se přidá další. Projevy alergické reakce mohou být 
kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací 
potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy a 
může vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
 Ale proč to zmiňuji... Už od poloviny prosince má 
každý podavač, či prodavač potravin tu krásnou 
povinnost uvádět v jídelním lístku nebo na etiketě 
seznam alergenů, které ta, či ona poživatina obsa-
huje. Nařízení, které to upravuje pochází, světe div 
se, z lavic moudrých poslanců střídavě bruselských a 
štrasburgských. Naše vláda se pak nemůže nepřipojit.
 Je to opravdu krásné nařízení. Přece jen, kdo by 
čekal, že pšeničný chléb obsahuje pšenici, koho by 
napadlo, že pstruh je ryba a už vůbec nemůžeme 
očekávat, že vejce je vejce. I když tady je možná 
výjimka – třeba vajíčko čokoládové (ale bacha, v 
čokoládě může být taky alergen – třeba v té mléčné).
 Již brzy pak na etiketách nebude poznat, jak se 
který výrobek jmenuje, protože velkým písmem bude 
muset obsahovat výpis všech ingrediencí. Už se 
nemohu dočkat.
 Na krabičkách cigaret se bude vyskytovat jen varo-
vání o škodlivosti a jak se který tabákový výrobek jme-
nuje nebude časem vůbec poznat. Ale jelikož už jsem 
viděl i krabičky s „hororovými obrázky“ (ty zdobí třeba 
anglické cigarety) napadá mě, že se možná výrobci 
mezi sebou domluví. Cigarety (dříve) s velbloudem 
budou mít jako poznávací znak obrázek černých plic; 
cigarety, které proslavil šlukující kovboj zase zničené 
zuby, a tak by se dalo pokračovat dál. I inovace u 
varování textového se dá očekávat. „Varování! Přes 
vyfukovaný kouř můžete přehlédnout velblouda, který 
vás zašlápne!“ „Varování! Do postele uléhejte s ciga-
retou jen v případě, že máte vedle postele lahváče k 
hašení nejen žízně!“. A tak by se zase dalo pokračovat 
dál.
 Jakkoli mi taková nařízení připadají k smíchu, ono 
to už pomalu sranda přestává být. Kolky, seznamy 
alergenů, varování, zákazy, příkazy, kontroly, buze-
race... Samou regulací a nařízením nebo čím dalším 
ještě plýtváme tolik naší energií, že za chvíli nebude 
dělat (třeba) hostinský nic jiného, než opravovat jídelní 
a nápojový lístek a na vaření mu zbyde minimum 
času. Pak už nebude muset vařit vůbec, protože o 
ten zbytek času ho bude chtít připravit kontrola ze 
živnostenského nebo berního úřadu. 
 A pak teprve nastane ten zlomový okamžik. Přícho-
zí ranní kontrola sdělí hned ze startu vyděšenému, 
právě probuzenému podnikateli, že mu uděluje pokutu 
500 Kč za (podle posledního nařízení EU) nesprávně 
označenou provozovnu. Pan podnikatel nejdříve 
vykulí oči a pak pozve kontrolory dál. Odskočí si do 
kanceláře, kde posbírá všechny dokumenty, dopo-
sud spojené s podnikáním a pánům kontrolorům s 
laskavým úsměvem sdělí, ať si to všechno odnesou, 
on to potřebovat nebude, protože se právě rozhodnul 
skončit. V takovém bordelu, jaký tady panuje se totiž 
podnikat nedá.
 „Ať žije, dámy a pánové, podpora drobného podni-
kání v našich zemích!“, zvolal by možná dnes Josef 
Švejk.
 Oněch zmiňovaných alergenů, které musí být vy-
psány je čtrnáct. Doporučil bych, aby se na seznam 
připsal alergen patnáctý. Tím je totiž byrokratický stát-
ní aparát pod taktovkou EU. Jelikož mne při myšlence 
na evropské i tuzemské byrokraty svědí ruce, vzrůstá 
krevní tlak, chce se mi zvracet, a možná se i ***, pak 
si dovolím tvrdit, že jsem (a asi nebudu sám) zářným 
příkladem alergika. Jinými slovy, že taková alergie je 
reálná, existuje a nedá se léčit zcela určitě...
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
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ŠETŘETE SVÉ PENÍZE!
platí od 9.1.2015 - 19.1.2015

ZIMNÍ VÝPRODEJZIMNÍ VÝPRODEJ

10 - 50%10 - 50%

obuv
SLEVA

15 - 50%15 - 50%

textil
SLEVA

 Zajištění ubytování lidí v krizové situaci, pomoc 
zdravotně postiženým, či příspěvek na dobro-
volnické centrum a podpora dětí a mládeže. Až 
u vašich dveří zazvoní a zazpívají Tři králové, 
máte možnost jakýmkoliv fi nančním příspěvkem 
pomoci těmto záměrům Oblastní charity Blansko. 

 Letošní Tříkrálová sbírka začala 1. ledna a potrvá 
do 14. ledna 2015. Skupinky koledníků se zapečetě-
nými pokladničkami vyrážejí do ulic, aby nás požádali 
o pomoc formou peněžního daru. Každá sebemenší 
částka potom pomáhá především lidem v našem 
regionu. Téměř tři čtvrtiny vybraných peněz zůstávají 
na Blanensku a tím je zajištěno, že příspěvkem po-
můžeme lidem z našeho okolí. Patnáct procent pak 
putuje na projekty Diecézní charity Brno a zbytek, 
řádově v procentech, jde na humanitární zahraniční 
pomoc a na potřeby Charity ČR. 
 Co se týká výše vybrané částky, loni byla brněnská 
diecéze s téměř dvaceti miliony korun na druhém 
místě po olomoucké diecézi. Podle Marie Sedlákové 
z Oblastní charity Blansko je to tím, že na Jižní Mora-
vě je více věřících lidí než jinde v republice. „Přestože 
Charita pomáhá všem bez rozdílu vyznání, jsou to 
především věřící lidé, kteří pravidelně přispívají,“ 
podotkla koordinátorka sbírky na Blanensku. Loňský 
výtěžek dosáhl v okrese Blansko částky 1 580 948 
Kč a peníze byly použity hned k několika účelům. 
Pomohly lidem bez domova a v hmotné nouzi, 
zvláště rodinám s dětmi, které neměly peníze na 
potraviny a základní hygienické potřeby. Sbírka pod-
pořila také linku důvěry, pro jejíž tým byl zakoupen 
nový automobil, který slouží pro přepravu materiálu 
potřebného k okamžité humanitární pomoci pro lidi 
postižené nenadálou krizovou situací. Další část 
peněz pomohla seniorům a nemocným využívajícím 
charitní sociální služby, a také dětem z azylových 
domů, aby se mohly zúčastnit letních táborů. 
 Koledníci z řad dobrovolníků věnují nezištně svůj 
čas ve prospěch pomoci druhým. Přesto se drobné 
odměny dočkat mohou. „Pan Snopek ze Služeb 
Blansko vždy ke skončení sbírky věnuje koledníkům 
volné vstupy na bruslení a plavání. Tímto bychom 
mu chtěli poděkovat,“ řekla Marie Sedláková.
 Kromě samotné fi nanční podpory pro potřebné lidi 
je jedním z dalších cílů Tříkrálové sbírky seznámení 
se s charitními službami. Mnozí možná ani netuší, jak 
konkrétně a v jakých situacích může Charita pomoci. 
Koledníci rozdávají letáčky s informacemi o použití 
peněz, a tím se široká veřejnost dozvídá o službách 
ve svém okolí. „Cílem je, aby se lidé s Charitou více 

setkali a neváhali kontaktovat pracovníky v případě, 
že budou potřebovat pomoc oni sami, nebo jejich 
známí,“ vysvětlila koordinátorka. 
 Na vesnicích nebývá takový problém sehnat 
dostatek koledníků. „V Blansku je to však horší. Ve 
městech je koledníky těžké sehnat,“ uvedla Sedláko-
vá. V Blansku chodí skupinky Tří králů jednak z řad 
skautů, ti obcházejí domy, a jednak dobrovolníci ze 
střední školy gastronomické, kteří zůstávají v ulicích. 
Kdyby však přece někdo koledníky nepotkal, může 
přispět přímo na bankovní účet, jehož číslo uvádíme 
v připojené tabulce, případně formou dárcovské sms 
na číslo 87777 ve tvaru DMS KOLEDA. 

-mha-
 
Údaje pro bezhotovostní převod 
příspěvku na Tříkrálovou sbírku: 
Číslo účtu   66008822/0800
Variabilní symbol  777
Konstantní symbol  558
Specifi cký symbol  6000

 Rachejtle, petardy, světlice, ohňostroje. Pyrotechnika k oslavám příchodu nového roku už tradič-
ně patří a podle množství třaskavin, jež se rok co rok objeví na pultech obchodů, lze soudit, že jde 
o zábavu vysoce oblíbenou. Přesto se najdou lidé, kteří přínos takové zábavy zpochybňují a rádi 
by dosáhli zákazu, nebo alespoň omezení odpalování pyroefektů, přičemž je třeba uznat, že jejich 
argumenty nejsou zcela nesmyslné. Hluk děsí zvířata (což mimo jiné vede k tomu, že se psí útulek 
se začátkem nového roku naplní čerstvými nalezenci, co utekli svým pánům) a obtěžuje obyvatele 
města, nemluvě o rozmáčených papírových zbytcích po odpalování pyrotechniky, které se často válí 
po trávnících až do jara.
 Zvýšená intenzita ran a záblesků související s 
přelomem roku rozzlobila některé z blanenských 
občanů natolik, že se dotaz na možnost zákazu 
užívání zábavné pyrotechniky objevil dokonce na 
veřejném fóru.
 „Lidé jsou znechucení a otrávení neustálými 
ohlušujícími ranami, a to nemluvím o vyděšených 
zvířatech. V jiných městech je toto ošetřeno a jsou k 
tomu vyhrazeny jen určité dny a hodiny, v zahraničí 
si toto nikdo mimo určený čas nedovolí. V Blansku 
si odpaluje pyrotechniku a ohňostroje každý kdykoli 
a jak se mu zlíbí. Kdo a jak sjedná nápravu?“ ptá se 
rozhořčeně Lenka Tihoňová.
 Jejímu dotazu dodává váhu i skutečnost, že k 
zákazu odpalování volně prodejné pyrotechniky 
začaly klonit i vel-
ká Evropská měs-
ta – Paříž, Milán či 
Neapol – která svůj 
krok zdůvodňují ze-
jména obavami o 
bezpečnost občanů 
a porušení zákazu 
stíhají pokutami ve 
výši stovek eur.
 V České repub-
lice je ovšem pra-
xe poněkud jiná a 
snahy měst omezit 
hlučnou zábavu na-
vzdory obecnému 
přesvědčení zatím 
příliš úspěšné ne-
jsou.
 V roce 1999 tak 
zrušil Ústavní soud 
vyhlášku, kterou se 

pokusilo zakázat plošné používání pyrotechniky měs-
to Šumperk, stejně tak neuspěla obec Bílina, která 
chtěla omezit prodej zábavní pyrotechniky pouze na 
období konce roku.
 Jediný, komu se alespoň částečně podařil omezit 
exploze, jsou města s historickými jádry, či taková, 
která své „bezpetardové“ zóny přesně vymezila, 
což by v blanenském korýtku, kde z Hořic slyšíte, 
co se děje v Blansku na náměstí, zřejmě nepřineslo 
žádoucí efekt.
 Možnost strávit svátky a konec roku v míru a po-
koji je zřejmě v nedohlednu. Tomu, kdo chce prožít 
„tichou noc, svatou noc“ tak nezbude, než strávit 
konec roku v Paříži či Milánu. Ale ostatně – proč ne?

Text a foto: -kkuc-
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Na kávě s Jaroslavem Martináskem

Sponzor rubriky:

Jaroslav Martinásek: 
Sbor musí vědět, o čem zpívá

 Na začátku prosince loňského roku získal 
Jaroslav Martinásek z Jedovnic ocenění v rámci 
Jihomoravského kraj za přínos v oblasti hudby. 
Tento hudebník, pedagog a dirigent v jedné 
osobě je s Blanskem spjat vedením pěveckého 
souboru Rastislav. Pod jeho taktovkou sbor zpívá 
již téměř třicet let. Ve velmi příjemném rozhovoru 
při ranní kávě s tímto milým a dobrosrdečným 
člověkem jsem se dozvěděla mnoho o historii 
a zákulisí spolku Rastislav a také o strastech a 
slastech dirigentského poslání. 

 Co pro vás znamená získané ocenění? 
 Vážím si ceny Jihomoravského kraje, ale nepře-
ceňuji to. Je to cena kraje, není republiková, není 
to cena Ministerstva kultury. Cenu považuji za naši 
společnou, ne jenom moji, ale celého Rastislava, 
protože kdyby ten tým nebyl, tak žádná cena taky 
nebude. Ten tým funguje už víc než 150 let a potýká 
se s nepředstavitelnými problémy. A to na prvním 
místě ani nejmenuji fi nanční potíže, i když existují, 
ale nejdůležitější je personální otázka – aby byl vů-
bec dostatek lidí talentovaných a ochotných na tom 
pracovat. 

 Jak podle vás veřejnost vnímá vážnou, přede-
vším duchovní hudbu?
 U nás je především malá podpora umění. Do naší 
kultury jde velmi málo peněz. Nekritizuji přísun peněz 

do sportu, ale nelíbí se mi, že je tam nesrovnatelně 
víc peněz. Fotbal a hokej k ničemu nepřispívá – 
nevychovává to. Sice si to vrcholoví sportovci také 
zaslouží, sám se rád dívám třeba na tenis, ale když 
vidíme, že mají miliony, tak je mi to líto. Kéž by se to 
zlepšilo. U nás je fi nanční podpora od státu malá a 
zájem o hudbu, kterou Rastislav dělá, je také malý. 
Ale my toho nenecháme, protože si myslím, že je 
to příspěvek ke kultivování současné populace. 
Jsou koncerty, kde je to úžasné, například vánoční 
koncerty v Blansku. I letos odhaduji, že v tom ma-
lém kostelíku svatého Martina bylo čtyři sta až pět 
set lidí. Takže – nestěžujeme si. Ale jsme zvyklí na 
to, že hudba, kterou cíleně děláme, tedy hudba, jež 
má z pětadevadesáti procent duchovní obsah, tady 
není doceňována. Je to škoda. Lidem nedochází, že 
jim to vlastně neublíží, když budou půl druhé hodiny 
poslouchat Dvořákovo Stabat Mater. 
 Jsem věřící člověk a myslím si, že duchovní hudba 
má své nezastupitelné místo. I když každý koncert 
není tolik navštívený, není důvod toho nechat. Dělám 
to ke cti a chvále Boží, a když je tam tisíc lidí, tak 
jsem rád. Když je jich tam sto, tak to uděláme stejně 
pěkně. 

 A v zahraničí je to lepší? 
 V německých městech, kam jezdíme, je to jiné. 
Máme velmi živou spolupráci se dvěma německými 
městy – Wiesbaden a Waldsassen. Do Waldsassenu, 
který leží pár kilometrů za Chebem, moc rádi jezdí-
me a dobře se nám tam pracuje. Toto šestitisícové 
městečko je po celé generace enklávou kulturní a 
náboženskou, zatímco Cheb je enkláva zemědělská. 
Je to tam zakódováno. Do tamní baziliky se vejde 
na posazení skoro tisíc lidí a na každém koncertu  
je vyprodáno. Tam jsou lidi zvyklí chodit na takové 
kulturní aktivity. 

 Přesto máte koncertů během roku dost… 
 Sbor navzdory všem obtížím pravidelně zkouší. 
Loni jsme měli čtrnáct koncertů, z toho tři v zahraničí. 
Začátkem července jsme byli v nejvýš položené far-
nosti v Evropě, v Obergurglu v Rakousku, kde kdysi 
působil rodák z našeho regionu, který se narodil v 
Habrůvce. Jmenoval se Josef Hrbata a studoval teo-
logii v Římě. Udělal si doktorát a tehdejší brněnské 
biskupství ho vzalo jako sekretáře. Jenže mocipáni 
naznali, že je to špion z Vatikánu, tak ho zavřeli. Po 
půlroce se mu podařilo utéci z kriminálu, takže mu 
šlo o život. Tři čtvrtě roku se skrýval a dostal se do 
innsbrucké diecéze, kde ho jako mladého a statného 
biskup přiřadil do nejvýše položené farnosti. Tamní 
kostel stojí 1930 metrů nad mořem. Působil tam asi 
čtyřicet let a mně se s ním podařilo navázat kontakt a 
s Rastislavem jsme tam mohli vystupovat. Loni jsme 
tam po dlouhé době asi patnácti let byli podruhé. 
 Potom jsme loni vystupovali ve Wiesbadenu a 
Waldsassenu. Obě dvě města chtěla, abychom 
jim pomohli s Brahmsovým Requiem. Zpívali jsme 
za doprovodu Královéhradecké fi lharmonie a se 

stočlenným sborem Němců. Obě města jsme loni 
navštívili při jednom čtyřdenním zájezdu. 

 Takový zájezd je jistě náročný. Jak to sbor 
zvládá? 
 Je to náročné fyzicky i hlasově. Kdyby sbor neměl 
v průměru pětačtyřicet let, nezvládl by to. Kdyby měl 
pětapadesát, tak už nikam nejezdíme. 

 Jak tedy sbor omlazujete?
 Z Blanska máme pár lidí, většina dojíždí, někteří 
i z Brna. Takže bych rád pozval každého, kdo umí 
zpívat a náš repertoár ho oslovuje. Nové členy rádi 
uvítáme. Chvěji se o každou hodinu sboru a jsem si 
vědom toho, že teď to funguje a zítra už nemusí. Je 
to věc výchovy. Noví členové vyrostou pravděpodob-
ně z rodin současných členů a z účastníků různých 
doplňujících rastislaváckých akcí, jako je například 
Rastislav dětem. Tato akce se letos uskuteční 19. 
dubna v 15 hodin v Dělnickém domě v Blansku. 

 Co je na zpěvu duchovní hudby nejtěžší?
 Většinou se jedná o díla vrcholné světové litera-
tury. Ani těžké věci, ale ani lehké skladby se nesmí 
podcenit už v přístupu. Každé zahraniční dílo je 
těžké. A každé má jiné úskalí. Například Brahms je 
hrozně těžký i na hraní. Ale k dobrému přednesu 
nestačí profesionální orchestr ani technicky dokonalí 
zpěváci. Pokud to zpěvák necítí, nemůže to zazpívat 
dobře. Musí se umět vcítit do autora. Musí k tomu být 
obrovská pokora. Úkolem dirigenta je usměrňovat i 
ty neukázněné zpěváky a ona je postupem času 
nakonec umravní hudba sama. Protože ono to nejde, 
být rozesmátý a přitom se vnořit třeba do Stabat 
Mater. A když už se nesměje nahlas, ale vnitřně je 
pořád rozjívený, tak to Stabat Mater potom za nic 
nestojí. Musí si uvědomovat o čem to je, musí vědět, 
že Dvořák to napsal v zoufalství, protože mu během 
dvou let zemřely tři děti. 

 Vychováváte si nástupce? 
 Po nástupci toužím. Ale není to jednoduché. Ne-
chtěl bych, aby to někdo dělal hůř. Jeden možný ná-
stupce se objevil, ale zatím to nedopadlo. Ani nevím, 
zdali by to byla záležitost dlouhodobá. Ten dirigent 
v našem případě se nemůže ptát prvně na peníze. 
Ovšem dobří dirigenti to zadarmo dělat nebudou. 
Pak je tam souvislost s otevřenou náručí, kterou 
mám pro všechny zpěváky. Kdybych kdykoliv během 

téměř těch třiceti roků řekl: „Tak přátelé, já jsem tady 
vždycky, a kdo to berete vážně, tak tady taky budete 
vždycky. Začneme zkoušet, až tady budete všichni,“ 
tak už by Rastislav nebyl. A takhle si myslím, že to 
udělá každý profesionál, který sem nebude jezdit 
a čekat, až se sejdou. Další důležitou součástí je 
udržet přátelskou atmosféru, která je životadárná a 
která velmi napomáhá tomu, že sbor funguje tak, jak 
funguje. Musíme být pořád všichni kamarádi. To je 
jak v rodině – když se v rodině lidi hezky domlouvají 
a odpustí si a pomáhají si, tak je to krásné.

 Čemu se dále věnujete? 
 Kromě Rastislava vedu ještě smyčcový soubor 
Musica Nova, který jsem před dvaceti lety založil 
při Základní umělecké škole Jedovnice. Do školy 
jsem původně nastoupil jen na půlroční záskok, a 
nakonec jsem odtam odcházel do důchodu. Když 
jsem nastoupil, řekl jsem řediteli, aby mi dal ty nej-
horší žáky. Dostal jsem dvacet žáků, z toho deset 
špatných. A i z těch horších vznikli dobří muzikanti. 
Díky souboru mnozí žáci vůbec vydrželi u hudby. S 
tímto souborem jsme měli loni patnáct vystoupení. 
Na jednom koncertu u Bruntálu jsme dokonce vystu-
povali společně s Hradišťanem. Oni půl koncertu, my 
půl koncertu a něco dohromady. 

 Plánujete něco podobně velkolepého, jako byla 
Carmina Burana na zimním stadionu v roce 2012? 
 Mám vizi, že bychom to letos koncem června 
zrealizovali znovu, ale nevím, jestli seženeme čtvrt 
milionu. To byla tak zcela mimořádná akce, že věřím 
tomu, že kdyby tady mohli ti Němci, kteří vystupovali 
s námi, zůstat a hráli bychom to znovu, tak by ne-
přišlo šest set lidí, ale tisíc. Ten projekt v roce 2012 
přišel na 170 tisíc a letos je to zkalkulováno na čtvrt 
milionu. Město tolik peněz nedá a není možné počítat 
s tím, že se to prodá a zaplatí ze vstupného. Takže 
to záleží na penězích. To je odvrácená strana mince 
a to mě netěší. 

-mha-

Foto: Jana HalasováFoto: Jana Halasová

 Snad úplně každý z nás dostal o těchto Vánocích nějaký dárek. Někdo jeden, jiný dva, a další třeba 
celý ranec. Pro dárky určené svěřencům blanenského psího útulku se však letos musel "Ježíšek" 
vypravit rovnou s dodávkou.

Štědrý večer nastal... 
Tentokrát i psům

Nejlepší sportovci města 
Blansko za rok 2014

 Ano, takové množství tolik potřebných dárků v 
podobě psích granulí, konzerv i hraček, dek a vodí-
tek pro ně v předvánočním čase přátelé a příznivci 
psího útulku postupně nanosili na informační kiosek 
blanenské nemocnice a to zejména díky dvěma 
nadmíru schopným organizátorkám této sbírky: 
člence kynologického klubu Janě Čechové a její 
kamarádce Monice Žáčkové.
 „Finální čísla sbírky jsou skutečně dechberoucí! 
Granulí se sešlo celkem 1240 kg a konzerv 351kg! 
Jeden a půl tuny krmení, které jste darovali vydrží 
pejskům při plném obsazení útulku cca na 10 mě-
síců!“ píše po skončení sbírky na Facebooku její 
organizátorka Jana Čechová a děkuje všem co se 
do ní zapojili.
 „Sbírky krmiva pro nás poslední dva tři roky pořá-
dají různí sponzoři, ale tentokrát jsem byla opravdu 
strašně dojatá“, říká k tomu paní Jarmila Jurová, 
vedoucí blanenského psího útulku, a dodává, že 
díky tomuto víc než štědrému daru milovníků zvířat 
bude moci útulek, jehož každodenní provoz jinak 
zajišťuje Město Blansko prostřednictvím Služeb 
Blansko s.r.o, zajistit krmivo pro své čtyřnohé svě-
řence bezmála na celý rok.
 Nezbývá než doufat, že s koncem doby vánoční 
neskončí i zájem veřejnosti blanenský psí útulek 
nadále podporovat. Má – li totiž být pes nejlepším 
přítelem člověka, měl by být zase člověk tím jeho...

-kkuc-

 V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vy-
hlášení nejlepších sportovců našeho města. 

 Návrhy na ocenění významných úspěchů dosa-
žených blanenskými sportovci v letošním roce mají 
možnost podat jak sportovní subjekty působící na 
území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad 
příznivců sportu. Z podaných návrhů bude vyhod-
noceno 10 nejlepších jednotlivců, 3 nejúspěšnější 
kolektivy, 3 osobnosti z řad trenérů a jedna osobnost, 
která se v roce 2014 nejvíce zasloužila o zviditelnění 
města na sportovním poli. 
 Formuláře pro podání návrhů jsou k dispozici na 

stránkách www.blansko.cz nebo si je navrhovatelé 
mohou vyzvednout na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, nám. 
Republiky 1. Tento odbor bude rovněž shromažďovat 
podané návrhy. Do vyhodnocení budou zařazeny no-
minace zaslané v termínu do 16. ledna 2015. Termín 
slavnostního vyhlášení výsledků bude upřesněn po 
uzavření nominací.

-měú-

Foto R. OpatřilFoto R. Opatřil
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Fotoseriál: Můžete je potkat kdekoliv
Koho? Tři krále. Ať už jako panenky na stánku Charity, jako děti s papírovými korunami 
nebo vznešené krále v kostele, vždy jsou tady proto, aby popřáli mnoho štěstí a zdraví 
do nadcházejícího roku a nad dveře vašeho domu svěcenou křídou napsali prastaré po-
žehnání. K+M+B. Christus mansionem benedictat.

Skotsko a hlavní město
 Příjemným zpestřením předvánočního času byla návštěva skotského hlavního města: Edinburghu. 
Na britských ostrovech jsem sice strávil mnoho dní a nocí, přivezl jsem si za celá ta léta spoustu 
nejrůznějších zážitků, především se ale mé návštěvy omezovaly na Londýn a blízké okolí. Do Skotska 
jsem se tedy těšil, všechno mělo být nové, neprozkoumané a čerstvé...

Bylo jednou jedno 
království...

 Tak začíná celá řada pohádek, jejichž děj se odehrává výhradně v říši fantazie. Jsou však místa 
– a Moravský kras k nim od loňského roku patří – jež se stala branou do dětského světa zázraku. 
Na úvod jen v krátkosti několik praktických informací: zmíněné pohádkové království bylo založeno 
na jaře 2014 v rámci projektu Pohádkové království šneka Krasíka, u jehož zrodu stála Místní akční 
skupina Moravský kras. Cílem projektu bylo vytvořit a rozvíjet společný obraz Moravského a také 
Slovenského krasu jako magické krajiny, kterou mohou děti společně s dospělými objevovat a po-
znávat prostřednictvím místních příběhů, pověstí a pohádek.

Muzeum výroby Muzeum výroby 
skotských krojůskotských krojů

Edinburghský hradEdinburghský hrad

 Prvním a nejviditelnějším po-
činem projektu bylo vydání knihy 
Dobrodružství šneka Krasíka, 
souboru deseti pohádek inspi-
rovaných místními pověstmi a 
převyprávěných tak, aby byly 
přístupné dětem předškolního a 
mladšího školního věku. Zároveň 
došlo k ustavení dvanácti pohád-
kových kanceláří, kde se mohli 
poutníci občerstvit a informovat, 
ale také získat odměny, na kte-
ré měli po delší době putování 
královstvím nárok: pexeso, hru, 
či pohádkovou knihu Krasíko-
vých dobrodružství. Sportovněji 
založeným rodinám byla určena 
lokální geocachingová hra, série 
schránek rozmístěných po regio-
nu obsahující nejen dřevěné geocoiny pro nálezce, 
ale zejména část tajenky, jejíž úspěšní luštitelé byli 
na závěr sezony odměněni.

Ocenění pro slovenský 
partnerský projekt

 Stejně intenzivní činnost probíhala simultánně na 
slovenské straně, není proto divu, že Pohádkové 
království šneka Krasíka se v listopadu 2014 stalo 
vítězným projektem slovenské soutěže "Projekty 
MAS". Vítěz byl vybrán z celé řady uchazečů od-
bornou komisí Ministerstva zemědělství a rozvoje 
venkova Slovenské republiky, Zemědělskou platební 
agenturou a Národní sítí rozvoje venkova Slovenské 
republiky. Je třeba zdůraznit, že nejde jen o úspěch 
slovenské části projektu, ale i české, neboť obě krá-
lovství jsou velmi úzce provázána, obě části projektu 
byly posuzovány společně a právě onen mezinárodní 
přesah byl velmi pozitivně hodnocen.

A co čeká šneka Krasíka 
v letošním roce?

 Pro turistickou sezónu 2015 připravuje MAS Mo-
ravský kras další novinky. Velkou roli přitom bude hrát 
webový rozcestník www.krasik.cz, který soustřeďuje 
regionální nabídku aktivit pro rodiny s dětmi, obsa-
huje fotogalerie z již uskutečněných akcí, i zábavnou 
sekci pro děti. Kdo opustí svět virtuální a vydá se do 
toho skutečného, může vyrazit na některý ze série 
Krasíkových výletů – půldenních výprav, na nichž 
budou malí i velcí návštěvníci objevovat méně známá 
a přitom zajímavá místa Moravského krasu. Jedním 

z těchto výletů bude kupříkladu Krasíkova stezka, 
kterou společně připravují penzion Starý pivovar a 
zámek Křtiny, další trasu chystá třeba hotel Olberg 
v Olomučanech. Jednotlivé pohádkové kanceláře 
totiž postupně samy přicházejí s vlastními projekty. 
Za zmínku kromě výletů stojí rovněž speciální po-
ložky na jídelním menu zapojených restaurací, sešit 
pohádkových omalovánek či Krasíkova školička, 
prázdninové hlídání dětí organizované petrovickým 
penzionem U hraběnky. Díky brněnské prodejně 
lažánecké mydlárny a svíčkárny známé pod znač-
kou „Mydlidědek“ získá pohádkové království i své 
první „velvyslanectví“ mimo Moravský kras. To bude 
sloužit mimo jiné jako kontaktní místo pro potenciální 
návštěvníky z brněnské aglomerace. Pro rok 2015 je 
v plánu ještě vznik dalšího pokračování knihy příběhů 
šneka Krasíka z pera Slavomíra Szabó a postupné 
rozšiřování počtu pohádkových kanceláří v regionu 
(na podzim 2014 přibyly další dvě).

Nový propagační 
materiál

 Do projektu se od prvopočátku intenzivně zapojuje 
i město Blansko, a to prostřednictvím Blanenské 
informační kanceláře Blanka. Ta je nejen jednou z 
nejnavštěvovanějších pohádkových kanceláří, ale 
podílí se i na dalších společných aktivitách cestov-
ního ruchu v regionu. Posledním takovým počinem 
se stala úzká spolupráce Blanska a MAS Moravský 
kras na vydání nového propagačního materiálu na-
zvaného „Brána Moravského krasu otevřena.“ Jde 
po mnoha letech o první celoregionálně zaměřený 
materiál, který byl vydán díky fi nanční podpoře 
Programu rozvoje venkova. Na jeho stránkách se 
návštěvník dozví mnohé nejen o městě Blansku, 

jemuž je zde věnován opravdu významný 
prostor, nebo o Macoše a přístupných 
jeskyních, ale i o památkách, rozhlednách 
a dalších zajímavostech v okolních obcích, 
o originálních výrobcích z Moravského 
krasu, či významných akcích, které se zde 
v průběhu roku konají. Nechybí ani přehled 
hlavních ubytovacích a stravovacích zaří-
zení a samostatná sekce je samozřejmě 
věnována Pohádkovému království šneka 
Krasíka. Tento materiál, jehož grafi cká 
podoba záměrně odkazuje na regionálně 
zaměřený turistický portál www.blanen-
sko.cz, bude jednou z novinek, kterou se 
bude Blansko i celý region prezentovat na 
blížících se veletrzích Regiontour v Brně, 
Holidayworld v Praze nebo Slovakiatour v 
Bratislavě.

Text a foto: -kkuc-

 Edinburgh je historickým místem, s výraznou do-
minantou místního hradu a spoustou míst, která stojí 
za návštěvu. Některé uličky jako by vypadly z románů 
pana Foglara o Stínadlech, pod rouškou končícího 
dne a padajícího soumraku se ulice i uličky tvářily 
tajemně a strašidelně. Romantickou předvánoční 
atmosféru pak podtrhovaly atrakce v podhradí a v 
centru města, k zahlédnutí byly kolotoče, ledová plo-
cha, k zaslechnutí tradiční hra na dudy a k podtržení 
celého ducha večera byl k dispozici svařený cider, 
víno, horká čokoláda nebo jiné dobroty.
 Ale do města jsem necestoval kvůli kolotočům ani 
vánočním nákupům. Chtěl jsem nasát kousek historie 
a snad se mi to povedlo. Pár kroků od předvánočního 
shonu už byl nebeský klid. Promenáda v parku pod 
hradem, která vedla kolem kostela svatého Jana a 
přilehlého hřbitova mne zavedla do podhradí. Odtud 
se zvedala cesta, vedoucí směrem k opravdové do-
minantě města, tedy Edinburgh-
skému hradu. Ten se rozléhá na 
vulkanické skále, ve výšce asi 130 
metrů a i když zmínky z osídlení 
tohoto místa pocházejí z daleké 
historie (doba železná a bronzo-
vá), místem královské rezidence 
byl asi od 12. století. V pozdější 
době se hrad využíval spíše jako 
zbrojnice a kasárna, ale to na jeho 
majestátnosti a významu pro okolí 
(alespoň tomu estetickému) nic 
neubírá.
 Pomalým krokem jsem tedy vy-
stoupal až k hlavní bráně, podíval 
se i na jeho první nádvoří, dál už 
mne časový pres nepustil, protože 
jsem se chtěl projít i po okolí. Ve 
chvíli, kdy jsem vyšel z muzea 
výroby skoských národních krojů 
se hrad zahalil do červánků. Jako 

by hořela obloha a podívaná to 
byla naprosto nádherná a zároveň 
strašidelná.
 Cesta z hradu, nazvaná „The 
Royal Mile“ vede centrem starého 
města. Je to ulice plná atrakcí 
pro turisty, obchůdků s lepšími i 
horšími suvenýry, hospůdkami, 
obchodů s whisky, ale i galerií a 
historických budov. Pří soumraku 
je to opravdu krásné místo, které 
(pokud si odmyslíte některé z 
komerčních podniků) sálá atmo-
sférou dob dávno minulých, k 
čemuž jistě přispívá i ponuré 
počasí, které ve Skotsku (nejen) 
v tuto dobu vládne.
 Dole ve městě je možné spat-
řit spoustu postav oblečených v 
tradičních skotských krojích, na 
rohu ulice vyhrávala sličná dívka 

a lidé jsou tu příjemní, milí a usměvaví. S nadsázkou 
se říká, že za rozmachem britského impéria stojí 
„krása místních žen a kvalita britské stravy“, míněno 
tak, že je lepší se nechat naverbovat na loď a odjet 
dobývat cizí území než pobývat doma, skotské dívky 
mi připadaly daleko hezčí a přátelštější. Těžko říct. 
Nezbývá mi, než se o tom přesvědčit někdy příště.
 Skotsko nebylo původně na seznamu míst, která 
bych chtěl v nejbližší době navštívit, ale tato návštěva 
mi vnuknula touhu se touto zemí trochu porozhléd-
nout. Jedno prodloužené odpoledne v Edinburghu 
totiž určitě nestačí. Takže až se příště, až dny budou 
zase delší, vydám směrem do této větrem a deštěm 
ošlehané země, navštívím jedno z mnoha golfových 
hřišť a kromě Lowlands i Highlands, Mountains, 
Hebrides a Uplands a určitě se s vámi o cestovní 
zážitky podělím.

Text a foto: Petr J. Drahovzal
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Radek OpatřilRadek Opatřil

Fotoseriál: Bohaté vánoce v psím útulku
„Když budeš hodný, Ježíšek ti něco nadělí,“ říkávají rodiče malým dětem, které ještě věří 
na zázraky. Chlupatí svěřenci ze psího útulku Blansko museli být hodní neskutečně – dárky 
v podobě krmení, dek a pamlsků jim totiž musela dovézt rovnou dodávka. Na ten nejlepší 
dárek – novou rodinu – však mnozí z nich stále čekají.                                               -kkuc-

Dentální hygiena je IN!

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 

HYGIENY
B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 Nikdo z nás nechodí rád k zubnímu lékaři, to je fakt. Bolestivá traumata jsou ve většině případů 
naštěstí již minulostí, přesto v nás však zákroky dentistů nevzbuzují žádné pocity blaha a uspoko-
jení. Jak to udělat, abychom měli méně zubních kazů, jak předejít nepříjemným bolestem chrupu 
a jak mít zuby v takovém stavu, aby měl náš lékař co nejideálnější prostředí pro svůj bezbolestný 
zákrok? Odpověď je velice jednoduchá – začněte o své zuby správně pečovat. Nejlépe vám v 
této oblasti poradí specialistka dentální hygieny, která o prevenci ví daleko víc, než si dokážete 
představit. Pro všechny blanenské pacienty je k dispozici ordinace v přímé blízkosti polikliniky 
na ulici Boženy Němcové, ve které sídlí zubní lékař MUDr. Milan Stojanov se svojí ženou Soňou - 
specialistkou na dentální hygienu.

 O dentální hygieně mi někdy před Vánoci vy-
právěl můj kamarád. Chlubil se, že už se mu zuby 
nekazí tak jako dřív a zubní kámen již přestal 
obsazovat jeho ústní dutinu. „Člověče, nikdy bych 
nevěřil, že správné čištění zubů je tak důležité. Od 
té doby, co navštěvuji dentální hygienu, mám po 
problémech,“ smál se na mne ústy plnými zubů 
bílých jako perliček. Moc jsem mu nevěřil, ale jelikož 
ho znám a vím, jak moc trpěl na různé problémy se 
zuby, říkal jsem si, že na tom něco bude. K návštěvě 
dentální hygieny mi navíc nahrál fakt, že poměrně 
nedávno v Blansku nedaleko polikliniky otevřela 
svoji praxi Soňa Sto-
janovová, DiS. Hned 
vedle její ordinace na-
víc sídlí její manžel 
MUDr. Stojanov, který 
je zubní lékař, což je 
pro pacienty, kteří to 
se svými zuby myslí 
vážně, veliká výhoda. 
Obě ordinace jsou v 
rodinném domě, u 
kterého je pro pacien-
ty vyhrazené parkovi-
ště, takže problémy 
se zaparkováním mít 
zcela jistě nebudete. 
Pracoviště jsou úpl-
ně nová, čistá, plná 
nejmodernějších lé-
kařských pomůcek.
 Co všechno má na 
starosti specialistka 
dentální hygieny? Na 
rozdíl od lékaře, kte-
rý opravuje důsledky 
špatné péče o zuby, hledá příčiny. V první řadě vás 
naučí správně pečovat o své zuby – vysvětlí vám, 
jak je správně čistit, že je třeba mimo zubí kartáček 
používat také mezizubní kartáček a zubní nit, čemu 
se máte vyvarovat, jak často a jak dlouho si své 
zuby čistit, jakou používat pastu atd. Informací je 
celá řada, ale v konečném důsledku mi hned po 
první návštěvě bylo jasné, že s pomocí dentální 
hygieny mohu v ústech vytvořit takové prostředí, 
aby pak zubní lékař měl ideální podmínky pro svůj 
zákrok, pokud tedy vůbec bude muset nějaký dělat.
 Mottem dentální hygieny je „Čistý zub se neka-
zí.“, což zní docela logicky. Když máte zub dobře 
vyčištěný, netvoří se na něm povlak, tím pádem zde 
bude i méně zubního kamene a navíc se v takto 
čistém prostředí nebudou množit bakterie, které 

mají hlavní podíl na tvorbě zubního kazu. Bakterie 
se živí především cukry, a tak bývá úlohou dentál-
ní hygienistky také poradenství v oblasti správné 
výživy. Kombinací kvalitní výživy, správného čištění 
zubů, fl uoridace a pravidelných prohlídek tak zís-
káte nad svými zuby plnou kontrolu. Zubní hygiena 
totiž není žádnou úklidovou společností – má za 
úkol vás především nasměrovat na tu správnou 
cestu bez kazů a parodontózy.
 Obecně se dá říci, že čím více máte v ústech ko-
runek, můstků a plomb, tím byste se měli o dentální 
hygienu více zajímat. Zuby na rozdíl od ostatních 
částí našeho těla nedokážou samy regenerovat, 
a proto se o ně musíme náležitě starat. Například 
ve Švýcarsku, kde je návštěva zubního lékaře po-
měrně drahou záležitostí, je dentální hygiena zcela 
normální záležitostí až nezbytností. Navštěvují ji 
téměř všichni lidé bez rozdílu věku.
 Zajímavou součástí zubní hygieny je bělení 
zubů, které je u nás v poslední době stále více 
populární. Bělení se provádí buď přímo v ordinaci a 
trvá asi dvě hodiny nebo v domácím prostředí, kde 
trvá celá procedura poněkud delší dobu, výsledky 
jsou však dlouhodobější. Třešničkou na dortu jsou 
potom dentální šperky – lesklé kamínky, které se 
dají nalepit speciálním lepidlem na zub a vypadají 
fantasticky. Tento jednoduchý zákrok je bezezbytku 
vratný a nemusíte mít obavy, že by vám kvůli dra-
hokamu rozvrtali zub… Nutno dodat, že obě tyto 
procedury můžete absolvovat až tehdy, kdy máte 
svůj chrup v tom nejlepším pořádku.
 Dentální hygiena je dnes sice IN, ale nejde jen 
o módní záležitost. Jde o to, jak se správně sta-
rat o své zdraví. Rád přiznám, že nemohu vědět 
všechno, a protože zubní vrtačku nemám v lásce, 
nechám si poradit, jak jí co nejvíce předcházet. 
Pokud chcete i vy mít život bez kazů, parodontózy 
a dalších nepříjemností u zubaře, budete pro to 
muset něco udělat. Minimálně to, že se zastavíte 

na ulici Boženy Němcové 15 v ordinaci dentální 
hygieny Soni Stojanovové, případně jí zavoláte 
na tel. 732 247 239 nebo navštívíte stránky www.
fordent.cz a domluvíte si osobní konzultaci. Já jsem 
to už udělal a věřím, že se mi to vyplatí podobně 
jako mému kamarádovi, který má díky dentální 
hygieně krásné zuby a už více než rok pokoj od 
zubní vrtačky.

Ordinační hodiny:
Pondělí: 7.00 - 14.30
Úterý: 7.00 - 14.30
Středa: 7.00 - 14.30
Čtvrtek: 12.00 - 18.00
Pátek: 7.00 - 12.30

-r-

Nová možnost 
využití E-ČTEČKY 

 Všechno cukroví snězené, dokonce i stromek je 
odstrojený, v takové chvíli už zkouškové opravdu 
nemůžu ignorovat. Jestli jste v podobné situaci, 
možná jste se už někdy probudili s klávesnicí otisklou 
na tváři, cestou na zkoušku pracně sbírali studijní 
materiály nebo vám spadl na hlavu kilový "Stručný 
úvod do čehokoli", to když jste se chtěli učit ještě 
chvilku v posteli.
 Co takhle nasypat všechny studijní materiály do 
jedné e-čtečky a být v klidu? Že ji nemáte? Přece 
není nic snazšího, než si ji od nás na zkouškové 
vypůjčit.
 Městská knihovna Blansko disponuje v současné 
době dvěma čtečkami značky SONY. Jedna z nich 
obsahuje téměř 500 titulů knih. Z této sumy jsou asi 
dvě třetiny v češtině, jedna třetina v angličtině. Tyto 
knihy jsou takzvaně volné, autorská práva majetková 

u nich zanikla. Nenajdete na nich tedy nové tituly, ale 
spíše klasická díla české a světové literatury. Správ-
ná volba, pokud se například připravujete k maturitě 
z češtiny, máte před sebou zkoušku z literatury či 
máte prostě zájem o stará díla v novém kabátě (a s 
možností zvětšit si písmo).
  Druhá čtečka je nově určena ke studijním účelům. 
Lze do ní vkládat vlastní dokumenty, skripta, e-knihy 
a další učební materiály a usnadnit si tak přípravu 
na zkoušky a zápočty. Před vracením stačí vložené 
dokumenty smazat a čtečka může sloužit dalšímu 
uživateli.
 Vlastní půjčování obou čteček se řídí Smlouvou 
o absenční výpůjčce a Knihovním řádem Městské 
knihovny Blansko a je podmíněno vratnou kaucí ve 
výši 1000,- Kč.
 Konkrétním výpůjčním místem je hudební oddělení 
MK Blansko. 
 Kontaktní osobou je vedoucí hudebního oddě-
lení Bc. Ivana Filoušová (516410101, fi lousova@
mk.blansko.cz), která poskytuje veškeré informace.

Lenka Jančová, DiS., 
Městská knihovna Blansko
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Strom splněných přání 
vydal své ovoce

Dny otevřených dveří na středních 
školách na Blanensku

        Na to, že se v předvánočním čase v blanenské restauraci Punkva objeví stromeček, na kterém 
si lze vyzvednout přání dětí s handicapem ze Základní školy speciální, si blanenští občané už zvykli. 
Bylo tomu tak i letos od 24.11. do 18. 12. 2014. Není povinností plnit někomu přání, přesto letos 
všechna zmizela ze stromu velmi rychle. 

 A jak se blížil čas 
Vánoc, rostla i zvěda-
vost dětí, zda se splní 
zrovna to jejich přání. 
I ony se na příchod 
„Ježíška“ připravo-
valy. Spolu se svými 
pedagogy nacvičovaly 
program na besídku, 
jejímž vyvrcholením je 
právě splnění dětských 
přání. Letos se konala 
19. prosince dopoled-
ne. Spolu s rodiči dětí 
se besídky účastnili 
i pravidelní sponzoři 
školy. Po vystoupení 
žáků a společném 
zpěvu koled konečně 
nastal ten okamžik. 
Zazvonil zvoneček, 
„Ježíšek“ vešel do dve-
ří a s ním i obrovská 
krabice plná dárků. Ty 
během okamžiku doputovaly do rukou dětí, kterým 
byly určeny. 
 Výkřiky nadšení nebraly konce. Krásně barevné 
vánoční obaly se za chvíli změnily v hromady útrž-
ků, to jak se netrpělivé dětské ruce snažily odkrýt 
tajemství krabic a balíčků. Těm, co samy vzhledem 
k postižení nemohly, pomáhaly tety z řad pedagogů. 
A pak už se tělocvična školy proměnila ve velkou 
hernu. Objevila se auta, vlaky, plyšáci, ale i knihy, 
stavebnice a DVD. Slečně Míše moc slušela nová 
čepice a šála, Dianka se pak těšila, jak se jí bude 
spát v novém povlečení s princeznami. Tomáš se 
nemohl dočkat, až si doma v klidu rozdělá krabici 
s vláčky a Matěj zase plánoval, jak si při sledování 
hokejového zápasu oblékne své nové Komeťácké 
tričko. V očích všech dětí se zračila veliká radost 

a v očích přítomných rodičů zase slzy vděčnosti. 
Vždyť péče o postižené dítě přináší kromě potřeby 
trpělivosti, odvahy a spousty času i velké fi nanční 
výlohy, a tak na plnění dětských přání pak už často 
moc peněz nezbývá. 
 Dovolte nám proto jménem žáků naší školy a jejich 
rodičů poděkovat všem „Ježíškům“ za jejich dobrá 
srdce, ve kterých se našlo místo i pro neznámé děti, 
ke kterým byl osud ne zrovna příznivý. V neposlední 
řadě nám dovolte poděkovat manželům Popelko-
vým, díky kterým se akce v restaurací Punkva mohla 
opět uskutečnit. Všem přejeme do nového roku 
pevné zdraví a mnoho štěstí v osobním i pracovním 
životě.

Kolektiv zaměstnanců 
Základní školy speciální Blansko

Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště André Citroëna Boskovice: 
9.1., 12.00-17.00 hod

Střední průmyslová škola Jedovnice: 
20.1., 12.00-17.30 hod, 24.1., 9.00-13.00 hod

Střední škola pedagogická Boskovice: 
15.1., 8.00-16.00 hod

Střední škola technická 
a gastronomická Blansko: 
21.1., 12.00-18.00 hod

Vyšší odborná škola ekonomická 
a zdravotnická a Střední škola Boskovice: 
14.1., 13.00-17.00 hod

-mha-

 Výběr budoucího povolání 
u mnohých dospívajících děti 
není jednoduchá věc. Střed-
ní škola výrazně ovlivní život 
člověka, ať už se v dospělosti 
vyučenému oboru věnuje či 
nikoliv. Jelikož se blíží doba, 
kdy si žáci devátých tříd musí 
defi nitivně vybrat učiliště nebo 
střední školu, kde budou od 
příštího školního roku studo-
vat, přinášíme vám přehled 
středních škol v Blansku a 
okolí a termíny jejich Dnů ote-
vřených dveří. 
 Většina škol je otevřená za 
provozu, návštěvníci tak mo-
hou nahlédnout do reálného 
světa studentů. Školy zpřístup-
ní třídy, odborné učebny, labo-
ratoře, tělocvičny, zájemci si 
mohou prohlédnout odborné 
práce studentů. Zaměstnanci 
podají informace pro školní 
rok 2015/2016. Přejeme všem 
deváťákům šťastnou volbu při 
výběru svého povolání. 

Gymnázium Blansko: 
29.1., 12.00-17.00 hod

Gymnázium Boskovice: 
6.2., 7.00-15.00 hod  

Gymnázium Rájec-Jestřebí: 
23.1., 8.00-17.00 hod

Masarykova střední škola Letovice: 
14.1., 8.00-16.00 hod

Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
škola Blansko: 
6.2., 8.00-17.00 hod

Střední škola gastronomická Blansko: 
15.1. a 18.2., 9.00-15.00 hod

Foto K. KučerováFoto K. Kučerová
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* 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
* 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, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užit-
ková voda, bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 
605470474.
* Byt 1+1 do OV po celkové rekonstrukci na ulici 
Chelčického. Cena 890.000,-. Tel. 776117788.
* Byt 3+kk v centru Blanska. Kontakt: prodambyt1@
centrum.cz
* Dětský herní stůl - kulečník, fotbálek, ping-pong. 
Nevhodný dárek. Cena 1.800,- Kč. Tel. 777645127.
* SWING STEPPER 60191/FEG191 s počítačem 
(délka tréninku, počet kroků, spotř. kalorie). Nepou-
žívaný. Cena 500 Kč. Tel. 727943720.
* Byt 1+1 v BK na sídlišti Sever. Tel. 723000391.
* Dřevěné kostky DISNEY pro nejmenší - 6 kostek 
za 50 Kč, nové dětské papučky č. 27 za 50 Kč.a sv. 
šaty za 1000 Kč. Tel. 722650359.
* Garáž na ul. Údolní, volná od 1.2. Tel. 604756094.

* Pronájem skladovací haly v BK. Tel. 777744888.
* Daroval by někdo samolepky z drogerie ROSSMAN 
pro moji vnučku? Touží po plyšáčkovi. Děkuji. Tel. 
722650359.
* Hledám k pronájmu 2+1. Nabídněte. Tel. 732571182.
* Pronájem RD 2+1 v Rájci, cena 5000 Kč plus 
energie, i dlouhodobě. Tel. 604861192.
* Pronajmu garáž na ulici 9. května v Blansku. Tel. 
728155898.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Reprezentační ples Základní školy speciální – 
30.1.2015 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 250,- Kč.
Sousedský bál – 6.2.2015 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 340, 320 a 290,- Kč.
Ples dobrovolných hasičů – 21.2.2015 ve 20 hod, 
Dělnický dům. Cena 150,- Kč

Ticketpro:
Citadela 2015 - Ferry Corsten – 13.2.2015, Boby-
centrum, Brno
Smokie  - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Electro Swing Fever – 20.2.2015, Bobycentrum, Brno

Ticketstream:
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival

Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Karoliny 
Meineke -  nástěnný kalendář představuje ve 12 
obrazech životní příběh Karoliny Meineke, od jejíhož 
úmrtí uběhne letos 200 let. 
Cena 85 Kč.
DVD Buďme svorni/On the Road – nový fi lm z cyklu 
Živá paměť města Jana a Radka Popelkových 
představuje osobnost Milana Daňka. Cena 150 Kč.
Publikace Povídání nejen pro Mikuláše – sbírka 
pohádek pro děti od regionálních autorek Aleny J. 
Baďurové a Jitky V. Nejezchlebové (ilustrace).
Mapa na šátku – originální nejen vánoční dárek pro 
každého turistu. Mapa Moravského krasu a Dra-
hanské vrchoviny v měřítku 1:50000 s vyznačenými 
turistickými a cykloturistickými trasami o rozměrech 
70x70 cm je natištěna na polyesterovém hedvábí. 
Cena 199 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.

Aktuální pozvánka:
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a cestov-
ního ruchu na veletrh cestovního ruchu a turistických 
možností v regionech Regiontour 2015, který se koná 
v termínu 15. – 18.1. 2015
na brněnském výstavišti v pavilonu P. Město Blansko 
se zde prezentuje v rámci expozice Jihomoravského 
kraje. Přijďte nás navštívit!

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

-MaT-

Blanenské basketbalistky

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



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. 

Sport, který má smysl
 Když se řekne vodní záchranná služba, kdekdo si představí opálená těla v červených trenýrkách. 
Něco na tom pravdy je, dělat tuto práci (či koníček pokud chcete) ale především není to tak jednodu-
ché, jak by se mohlo zdát. Za hodinami dřiny ve vodě se skrývá velká zodpovědnost, která přichází 
v každé chvíli, když se někdo z jejích členů přiblíží jakékoli vodní hladině. 

 Aby byli záchranáři na nečekané okamži-
ky v praxi připravení, několikrát ročně mají 
možnost poměřit své síly na závodech. Místní 
skupina VZS ČČK Blansko se jako každoroč-
ně účastnila 15.11.2014 soutěže ,,O pohár 
města Sokolova“ a jeden pohár stříbrných 
odlesků si nejlepší mužské družstvo odvezlo. 
Ani další dvě mužská družstva nezůstala o 
moc temp pozadu, ženskému družstvu štěstí 
příliš nepřálo (skončilo čtvrté). V jednotlivcích 
se nejlépe umístil Michal Vondráček, který si 
vyplaval druhé místo. Vodní záchranáři ne-
závodí v tradičních plaveckých disciplínách. 
Základem je tříčlenné družstvo, které závodí 
ve štafetách různých disciplín na 100 m (pla-
vání ve ztížených podmínkách, s břemenem, 
s ploutvemi a dopomoc tonoucímu). K tomu 
také musí zvládnout simulaci kardiopulmo-
nální resuscitace v závislosti na zadané si-
tuaci. V budoucnosti čeká místní záchranáře 
klání ,,domácí“, které se uskuteční v druhé 
polovině února tj. 28.2.2015 a závodníci zde 
budou muset všechny tyto plavecké disciplíny 
zvládnout v 250 metrech (čímž zveme!) 
 Většina oborů nám nabízí defi nici způso-
bem 3S – pokud má něco charakterizovat 
vodní záchranou službu, její náplň a kolektiv, 
pak jsou to tyto - sport, srdce a spolupráce.

Tereza Dostálová

Co přinese rok 2015?
 Rok 2015 bude pro Basketbalový klub Blansko tře-
tím rokem sportovní činnosti děvčat soustředěných 
především do mládežnických týmů. Velká pozornost 
je věnovaná nejmenším v kategorii mini žákyň, kde 
se učí základům basketu už od sedmi roků. O tom, 
že trenérky L. Osičková a K. Piňosová spolu s L. Bez-
děkem zvolily správnou cestu při vedení nejmenších 
svědčí to, že děvčat přibývá. 
 V kategorii U 19, ve které startují společně s 
dorostenkami i družstva žen z celé jihomoravské 
oblasti zaujímají naše hráčky vedené trenéry L. 
Buřtem a P. Zouharem rozdílné pozice, než tomu 
bylo v loňské sezóně. Po překvapivém získání titulu 
Přeborník Jihomoravského kraje U 17 v roce 2014 
se tým, který má věkový průměr okolo šestnácti roků, 
zatím dospěláckému basketbalu učí. Na postavení v 
tabulce se moc dobře nedívá, ale sport někdy takový 
je, že se sejde víc věcí a nevychází všechno tak, 
jak chceme. Rozhodně však nejde o zklamání. V 
několika zápasech děvčatům uniklo vítězství o vlásek 
hlavně z důvodu nezkušenosti. Trenéři se snaží pro 
každé utkání složit sestavu tak, aby se do hry zapojily 
rovnoměrně všechny hráčky. Kolektivní pojetí může 
být cestou k úspěchu BK Blansko do budoucna.
 Blansko je městem sportu, i přes občas ohraničené 
možnosti. Dobrým krokem MÚ je vytvoření speciální 
komise se zaměřením na sport, kterou řídí její před-
seda a místostarosta Blanska Jiří Crha. 
Do roku 2015, ale i do budoucna, jí přeji 
šťastná rozhodnutí při uplatňování nové 
strategie podpory sportu v Blansku. 
 Všem sportovcům, funkcionářům, 
trenérům, rozhodčím a ostatním přízniv-
cům tělovýchovy a sportu přeji jménem 
Basketbalového klubu Blansko hodně 
zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a 
příznivé výsledky v novém roce 2015.
Milan Ševčík

Vánoční turnaj 
nejmladších

 V úterý 16.12.2014 uspořádal Blanen-
ský basketbalový klub, který působí pod 

hlavičkou Domu dětí a mládeže Oblázek, Vánoční 
přátelský basketbalový turnaj. Jako host přijelo druž-
stvo Rosické štiky a utkalo se s nejmladšími děvčaty 
z přípravky. Rosice přijeli sice v menším počtu hráčů, 
ale na jejich výkonu to poznat nebylo. Porazili Blan-
sko 65:32. Roli hrálo i početnější zastoupení chlapců 
v družstvu Rosic a větší dravost, které se děvčatům z 
BK Blansko nepodařilo konkurovat. Nejlepší střelkyní 
utkání byl/a: Dvořáková Natálie – (BK Blansko) a 
Veselý Dalibor – (Rosice)
 Součástí turnaje byly i soutěže zaměřené na zá-
kladní basketbalové dovednosti jako je střelba, drib-
link a přihrávky. Soutěže probíhaly ve družstvech a 
hráči z obou týmů byli záměrně namícháni, aby došlo 
k podpoře komunikace a týmové spolupráce. Všichni 
se aktivně zapojili a snažili se podat co nejlepší 
výkony. Přizváni byli i rodiče, kteří nadšeně fandili 
dětem jak při zápase, tak při pozdějších soutěžních 
disciplínách. Na závěr byly soutěže vyhodnoceny a 
všem rozdány zasloužené odměny.
 Trenéři z obou týmů byly s akcí spokojeni a do 
budoucna plánují další podobnou akci, tentokrát 
na domácí půdě Rosických štik. Akce vznikla za 
fi nančního přispění pojišťovny VZP, která věnovala 
i některé z cen.

Střelkyně BK Blansko – Dvořáková Natálie – 8 b., 
Baráková Natálie – 7 b., Sedláková Monika – 6 b., 
Vyklická Tereza – 6 b., Macháčková Tereza – 5 b. 

Ludmila Osičková

BAZAR - ZASTAVÁRNABAZAR - ZASTAVÁRNA
Bezručova 23a * tel. 603 707 132, 603 905 979, psikal.jan@seznam.cz

- poskytujeme nejrychlejší půjčku proti zástavě!

- vykupujeme věci, auta, nemovitosti, autobaterie

- zástavy vozidel a nemovitostí

- vymáhání dluhů, prodej zboží

Otevřeno každý všední den 9 - 17 hod., v sobotu 9 - 11

Jme tu již 

přes 20 let!
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

9. ledna 20158

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Vánoční squashový turnaj v sobotu 20. prosince 
proběhl za účasti krásného počtu 19 hráčů. Čtyři zá-
kladní skupiny A,B, C, D si všichni účastníci nalosovali, 
a tak jak to bývá zvykem, někomu štěstí přálo více a 
někomu méně. V základních skupinách jsme hráli jen 
na dva hrané sety do 11 bodů. Čtyři první hráči postu-
povali do fi nálového vyřazovacího pavouka a hráči z 
pátých míst do bojů o 17. – 19. místo. Ve všech těchto 
zápasech se hrálo již na dva vítězné sety. Vítězství v 
pavouku značilo postup směrem k vyšším příčkám, 
porážka naopak pozvolný sestup k příčkám nižším. 
Předvánoční nálada se prolínala celým turnajem a tak 
i účast registrovaných hráčů byla brána jako zpestření.

 Vítězem turnaje se stal Ota Lizna, ligový hráč MS 
Brno, který ve fi nále zdolal Jana Zezulu 2:0 (11:8, 
11:9). V zápase o třetí příčku vyhrál Petr Ulrych nad 
Jaromírem Matalem také 2:0 (11:9, 11:8). V utkání 
o páté místo Jakub Sedláček udolal Karla Hudce 
2:1 (8:11, 11:8, 11:7). Velmi vyrovnaný boj byl také 
o sedmou pozici. Jirka Pánek porazil Matěje Bartoně 
2:1 (4:11, 11:2, 11:6). Lze si jen přát, aby účast na 
turnajích neklesla a naopak příchodem nových hráčů 
se držela na současných počtech.
 Ceny pro všechny účastníky v podobě květin 
známých pod lidovým názvem „Hvězda vánoc“ 
sponzorsky poskytlo ČAD Blansko a.s. a zahradnictví 
Doubravice Ing. Romana Koupého.
 Příští turnaj, na který jste opět zváni, proběhne 
v sobotu 17. ledna 2015 od 13 hodin. Startovné 
neměnné 200,- Kč.

OD LEDNA NOVĚ OTEVŘENO 
I V SOBOTU 14 – 19 hod.

Provozní doba:
Po – pá    7 – 12 hod.
So, ne  14 – 19 hod.

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

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

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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela 
nový vůz ŠKODA Fabia, který je nepřehlédnutelný ve všech směrech. 
Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem v designovém jazyku 
značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 125 barevných 
kombinací, bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory, 
nekompromisní bezpečnost a moderní technologie, které z nové Fabie 
dělají smartphone na kolech.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný 
vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Navštivte svého autorizovaného  
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

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

Nečekaná vítězství 
mladých basketbalistů

 Velmi cenné výhry si z Brna dovezli mladí bas-
ketbalisté BBK Blansko do 12 let. Oplatili tak celku 
JBC dvě domácí prohry ze začátku soutěže, které 
brněnský celek ovládl s přehledem o 16 a v druhém 
zápase o 25 bodů. Odvety ale byly od začátku vy-
rovnané a první zápas muselo dokonce rozhodnout 
až prodloužení. „V tom jsme hráli lépe a zaslou-
ženě ho vyhráli 11:5 a tím i celý zápas. Velký vliv 
na vítězství měla kolektivní obrana celého týmu. 
Ve druhém zápase se na obou družstvech začala 
projevovat únava. Zápas byl kopií prvního a vítězství 
se nakonec přiklonilo opět na naši stranu. Družstvo 
nás svým výkonem velice překvapilo. Bez rozdílu 
zaslouží všichni pochvalu,“ uvedl spokojený trenér 
blanenských Antonín Zezula.

Výsledky:
JBC Brno : BBK Blansko 65 : 71 (28 : 30)
JBC Brno : BBK Blansko 42 : 50 (23 : 27)
Body celkem:
Nečas 24, Streitová 20, Křížová 19, Malík 18, Šmer-
dová 16, Ježek 15, Ondřej Ševčík 7, Dymáček a 
Brandejský po 2.

 Naopak očekávané výhry se podařilo naplnit o rok 
mladšímu týmu, který si dokázal poradit dvakrát s 
Kyjovem. Oba zápasy rozhodla první pětka už během 
prvních čtvrtin. V prvním zápase bylo skóre 22:0, v 
druhém 22:2. V dalších čtvrtinách pak vytvořený 
náskok ještě postupně narůstal.

Výsledky:
BBK Blansko : TJ Jiskra Kyjov 64 : 29 (37 : 8)
BBK Blansko : TJ Jiskra Kyjov 71 : 30 (33 : 15)
Body celkem:
Nečas 46, Křížová 22, Streitová 21, Ondra 15, Svě-
ráková a Berka po 8, Ježek 5, Špačková a Dymáček 
po 4, Tyleček 2.

-kaj-

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 19. ledna 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

Nejnižší ceny od pojištěných CKNejnižší ceny od pojištěných CK

NÁKUP VČAS:NÁKUP VČAS: UŠETŘÍTE + VĚTŠÍ VÝBĚR! UŠETŘÍTE + VĚTŠÍ VÝBĚR!
ZÁLOHA od 500 Kč! SLEVY až 15%, děti až 0 KčZÁLOHA od 500 Kč! SLEVY až 15%, děti až 0 Kč

SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 7.990 ALL INCL. SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 7.990 ALL INCL. 
 HORY, TERMÁLY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PLAVBY, EUROVÍKENDY  HORY, TERMÁLY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, PLAVBY, EUROVÍKENDY 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

NEJVĚTŠÍ VÝBĚRNEJVĚTŠÍ VÝBĚR  počítačů, telefonů, notebooků, tabletů, GPS...

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz


