
- Prodej STP Blansko – Lesní, 503 m2, studna, IS, stav. povolení...NC – 3.800 Kč/ m2

- Prodej STP Blansko – Zborovec, 1.544 m2, st.povolení,  inž. sítě...NC – 1.350 Kč/ m2

- Nové byty 1-2+kk Ráječko – 26–58 m2, výtah, zahájení r.2016...NC – od  943.622 Kč

- Nájem přízemí Blansko – Poříčí,  140 m2, vhodné pro cokoliv...NC – 12.000 Kč/měs.

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

OD ZAČÁTKU ROKU PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA 
PRO PRODEJ NEMOVITOSTÍ. 

RÁDI VÁM VŠE VYSVĚTLÍME A PORADÍME!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

V RK SADOVÁ 50, BLANSKO

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

A je to za námi. Pro mne určitě nejhezčí svátky v roce naplněné rodinnou soudržností, 
odpočinkem, lenošením u televize, spoustou milých návštěv a kilogramy snědených 
dobrot. Dárky jsou rozbaleny, sklenička šampaňského o silvestrovské půlnoci vypita. 
Ani jsem vám v tom posledním loňském úvodníku nestačil popřát ono tradiční „Veselé 
Vánoce!“ Tak mi dnes dovolte, abych to napravil přáním novoročním. A rozhodl jsem 
se, že vám popřeju naprosto tradičně – klasickými klišé, zkrátka tak, jak si přejí lidé po 
celé naší zemi, ale i jinde ve světě. 

úv
od

ní
k Novoroční přání
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Parkování ve městě se změní - str. 2 Kdy bude místo Dukly park? - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

fráze, ale paradoxně je to právě bohatství, za čím 
se většina z nás žene. Nové auto, placatá televize, 
nábytek do předsíně… Mít peněz nadbytek ještě 
neznamená, že vám přinesou šťastné živobytí. Proto 
vám přeji, abyste měli v novém roce právě tolik, aby 
vás to učinilo šťastnými. 

Hodně lásky! Bez lásky by byl život poloviční. Je 
však třeba vzít v úvahu, že pokud něco chcete, mu-
síte také něco dát. Takhle to funguje. Čím více lásky 
rozdáte, tím více jí sklidíte. Přeji vám, abyste měli tolik 
lásky, kolik jen unesete. 
 Jaký bude rok 2016, je zatím ve hvězdách. Rád 
bych popřál vám všem, aby byl ve znamení splněných 
přání, optimismu, zdraví, štěstí a lásky. Myslím si, 
že je na každém z nás, jak moc těmto všem věcem 
půjdeme naproti.

Martin Müller, foto Klára Kučerová

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
KONTAKT na obchodní zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925

RYCHLÁRYCHLÁ

BOSKOVICE A OKOLÍ:BOSKOVICE A OKOLÍ:  

776813660, 606038925

HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA
bez nahlížení do registrůbez nahlížení do registrů

 Hodně zdraví! Zdraví je přednější, zdraví je důle-
žité. Bohužel si to uvědomíme až v momentě, kdy se 
nám něco přihodí nebo na nás sedne bacil – moribun-
dus. Loňský rok i mne poznamenal úraz a vězte, že 
to nebylo nic příjemného. V této chvíli jsem skutečně 
ocenil jak svoji rodinu, tak skvělý přístup blanenských 
doktorů a přátelskou atmosféru naší nemocnice pře-
devším. A to i přesto, že jsem mnohdy seděl v čekárně 
i dvě hodiny. A co není nezajímavé – čekárna u lékaře 
je snad jediným místem, kde nemusíte spěchat! Zní to 
zvláštně, ale v dnešní uspěchané době bychom měli 
brát čekání u doktora jako ozdravnou kúru.
 Hodně štěstí! Každý hledá štěstí v něčem jiném. 
Pro někoho štěstí znamená mít kupu peněz, pro ji-
ného hezký dům, rodinu, přátele. Tohle vše je hezké 
a důležité a já vám přeji, aby se štěstí lepilo na vaše 
paty v co možná nejvyšší míře i v tomto nadcházejícím 
roce. Když opustím práh těchto věcí, mohu říci, že 
štěstí spatřuji i v místě, kde žijeme. Mám rád Blansko, 
a přestože se tu najde tisíc věcí, které se mi nelíbí, 
přebije je milión těch, které v našem městě vítám.
 Dlouhá léta! Poslední den v roce trávím velmi 
podobně – pracovně. Vždycky jsem říkal, že je to 
pro mne den jako každý jiný. Letos jsem zjistil, že 
to není pravda. Nemám silvestra rád. Padá na mne 
tíseň, strach, obavy a cítím se hrozně starý. Tak jako 
někdo neslaví své narozeniny, protože mu ukazují, 
kolik křížků už nosí na hřbetě, tak stejným účinkem na 
mne působí 31. prosinec. Navíc nemusím ohňostroje, 
rachot a křik lidí, kteří pijí jen proto, že se to v tento 
den prostě má… Proto dlouhá léta – přeji nám všem, 
aby čas ubral na obrátkách. Abychom se všichni stihli 
v tom všem shonu rozhlížet kolem sebe.
 Hodně životního optimismu! S tím možná souvisí 
předchozí odstavec. Nechci působit jako přílišný pesi-
mista, nicméně mrzutost a špatná nálada na každého 
sem tam přijde. Jen mám dojem, že zamračených tváří 
je kolem nás čím dál víc. Například 26. prosince jsem 
šel nakoupit do Kaufl andu. Šel jsem hned na osmou, 
abych se vyhnul frontám, ten nápad však mělo asi 
tisíc dalších spoluobčanů. Byl jsem v poměrně dobrém 
rozmaru, ovšem po dvaceti minutách strávených v 
obchodě jsem na sobě i já pozoroval nervozitu a tíseň. 
Stačilo krátký čas pobýt mezi zamračenými, nervóz-
ními lidmi a člověk byl hned nabitý negativní energií. 
Mám rád lidi, jen je mi líto, že se na svět kolem sebe 
nekoukají trochu s nadhledem. Vždyť úsměv ještě 
nikoho nikdy nezabil.
 Hodně peněz! Já vím – tohle je skutečně otřepaná 
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Ježíšek naděloval 
hendikepovaným dětem

Víte?
nevíte?

Galerie Jonáš v Centru 
Ježek zve na výstavu

 Obrazy místních výtvarníků vytvořené pomocí 
různých technik vystavuje galerie Jonáš. 8.-29.1.2016 
vždy v úterý a čtvrtek 9,00-12,30 a 13,30-17,00

-r-

Oznámení o zápisu
 Zápis do Základní školy speciální Blansko, pří-
spěvková organizace se bude konat dne 2. 2. 2016 
od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy na adrese 
Žižkova 27/1919, 678 01 Blansko.

-r-

Novoroční sbírka šatstva
 Domov OLGA vyhlašuje Novoroční sbírku zimního 
šatstva pro lidi v nouzi. Sbírka proběhne od pondělí 
4. ledna do pátku 8. ledna 2016. V tyto dny mohou 
občané přinést nepotřebné zimní ošacení do Domova 
OLGA na ul L. Janáčka 15 v Blansku, a to v časech 
od 8 do 18 hodin. Předem děkujeme.

Domov OLGA

Cesty za poznáním: 
Frank Sinatra

  Poslechový pořad s písněmi amerického popového, 
jazzového a swingového zpěváka uvede Městská 
knihovna Blansko v úterý 12. ledna 2016 od 17 hodin 
v multifunkční místnosti „Kulturka“.
 Frank Sinatra, vl. jm. Francis Albert Sinatra, se 
narodil roku 1915. Pro kariéru zpěváka se rozhodl 
pod vlivem tehdejší hvězdy Binga Crosbyho. Zpívat 
začínal v malých klubech, kavárnách a později i v 
místních rádiích. První velký úspěch zaznamenal s 
písní I’ll never smile again. 
 Frank Sinatra, majitel dokonalého hlasu a zpěvák 
výborných technických kvalit, je označován za jednu 
z největších hvězd populární hudby 20. století.

Petra Kocourková, DiS., Městská knihovna

Freddieho sloupek
Národní sport

 I letos jsem sledoval naše hokejové na-
děje, které jako vždy čekalo MS do 20 let, 
tentokrát ve Finsku. Bohužel, jako již po 
mnoho let v řadě, radost mi nepřinesl ani 
předvedený výkon, ani výsledek. A přímou 
zlost a vysoký tlak přivodil svazový šéftrenér 
Slavomír Lener svým komentářem k dalšímu 
fi asku v řadě.
 Já vím, páté místo se fi askem nezdá, ale 
omluv a výmluv bylo snad už dost. Juniorská 
reprezentace je přímým odrazem toho, jak 
český hokej již mnoho let vypadá. Na přelo-
mu tisíciletí jsme se nechali ukolébat zlatým 
hattrickem, ještě v živé paměti bylo slavné 
Nagano. Jenže od Nagana už letos uběhne 
18 let!!!
 Juniorům bych ty výsledky nezazlíval. Jis-
tě, na ledě byli oni a nikoli svazoví bafuňáři. 
Jenže!!!
 Když se předloni svazový šéf Král rozplýval 
nad „novým impulsem pro náš hokej“, tedy 
stříbrem z MS juniorů, tentokrát osmnáctile-
tých, upozorňoval jsem na to, že se jedná o 
ojedinělý výsledek, který bude třeba potvrdit.
 Od té doby se však potvrdilo pouze to, 
čeho jsem se bál. Vytrvalá sestupná ten-
dence kvality našeho hokeje. Kdo je za to 
odpovědný? Nebojím se viníka označit na-
prosto přesně. Český svaz ledního hokeje již 
dobrých 15 let dělá všechno pro to, aby hokej 
u nás zlikvidoval. V extralize juniorů již sice 
není dřívějších 24 týmů, což byl tehdy, jen 
tak mimochodem, geniální trenérský nápad 
Vladimíra Neomylného Růžičky. Je jich tam 
18, zejména proto, že vloni měla sestoupit 
juniorka Jihlavy a to svaz vyřešil rozšířením 
soutěže.
 Po mládežnických týmech jezdí na „kon-
trolní inspekce“ pravidelně svazoví „profi -
trenéři“, kteří se pyšní jak svojí A licencí, 
tak především arogantním a přezíravým 
chováním, které je zcela jistě učí na svazu.
 Na tom svazu, kde extraligu řídí muž, je-
muž se přezdívalo už za jeho hráčské kariéry 
„Pepa Fortuna“, kde svazovým šéfem je jiný 
muž, který předtím klub, kterému šéfoval 
přivedl téměř ke krachu, kde hlavním meto-
dikem je nevychovaný buran, co nedokáže 
ani odpovědět na pozdrav a na jakýkoli dotaz 
odpovídá přezíravě „že to přece musí každý 
vědět“. Jakákoli zmínka o ČSLH mi způso-
buje vysoký tlak, stejně jako onen šéftrenér, 
což jistě není náhoda.
 Ale hokej přináší i neskutečnou radost. 
Probíhající hokejový svátek v Brně je toho 
důkazem. Brno je hokejové město a chce se 
mi věřit, že se tato „nákaza“ rozšíří i do jiných 
míst naší vlasti a hokej bude zase takový, 
jako za starých časů…
 Hezký den!!!

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Jak v novém roce? 

KOUPÍM 
BYT 

2+1 (3+1) 
Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 

DŮM 

se zahradou. 

Tel. 728 996 814

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

 Se začátkem nového roku jsme položili starostovi a místostarostovi město Blanska jednoduchou 
otázku: Co byste občanům města Blanska popřál a co byte jim naopak nepřál?

Mgr. Ivo Polák, staros-
ta města Blanska
Popřál bych jim samo-
zřejmě hodně osobních 
a pracovních úspěchů, 
ale hlavně hodně zdra-
ví, protože to je v životě 
člověka nejdůležitější. 
Přál bych jim také, aby 
se ve městě Blansku cí-
tili co nejlépe, s čímž sa-
mozřejmě souvisí práce 
radnice a já bych chtěl 
dodat, že i v letošním 
roce budeme usilovat o 

to, aby programové prohlášení města bylo naplňová-
no. Chtěl bych, aby občané byli spokojeni s investič-
ními akcemi, které budou v letošním roce realizovány, 
a cítili se díky  nim ve městě dobře. A co bych jim 
naopak nepřál? Když to vezmu globálně, nepřál bych 
jim, aby se zhoršila mezinárodní situace, mimo jiné 
také z hlediska migrační vlny, aby to nesklouzlo do 
nějakého nekontrolovatelného stavu. A pak bych jim 
samozřejmě nepřál, aby se setkávali se zlými lidmi a 

bezdůvodně negativní-
mi názory, naopak, přál 
bych jim, aby zůstali 
pozitivně naladěni po 
celý rok. 
 
Ing. Jiří Crha, 
místostarosta
města Blanska
Rád bych popřál všem 
občanům pevné zdraví 
a aby rok 2016 byl pro 
ně co možná nejúspěš-
nější, plný optimismu a 
hlavně bohatý na zá-
žitky. Právě zážitky a příjemné chvíle, společně se 
zdravím, jsou totiž tím největším bohatstvím, které 
v životě máme.
„A co bych jim nepřál? Nepřál bych jim setkání 
s nepřejícími lidmi. Takovým je třeba se vyhnout 
obloukem. Pokud by z našich životů vymizely závist 
a nepřejícnost, byly bychom všichni o mnoho spo-
kojenější a šťastnější.

-kkuc-

Systém parkování ve městě se změní

 Stává se již milou tradicí, že s posledním dnem školního vyučování před vánočními svátky se plní 
sny a přání všech žáků Základní školy speciální na Žižkově ulici v Blansku. Ani tentokrát tomu nebylo 
jinak, a to především díky štědrým dárcům, kteří zakoupili dětem dárky. 
 Přání bylo možno si přečíst během adventu u 
nazdobeného stromečku v restauraci Punkva v 
Blansku. Lidé zakoupili dárky podle jednotlivých 
přání, zabalili je a odnesli ke stromku do restaurace. 
Následně byly dárky dětem předány na jejich vánoční 
besídce, kde všechny vystoupily se svým dlouho při-
pravovaným programem. Tentokrát to bylo hudebně 
pohybové představení a pásmo koled. Společně s 
rodiči i hosty si zazpívali koledy 
a pak nastal dlouho očekávaný 
okamžik. 
  „Pod rozsvíceným vánočním 
stromečkem se objevila obrov-
ská krabice plná dárků. Jeden 
za druhým putovaly do rukou 
nedočkavých dětí. Tělocvičnou 
se začal ozývat zvuk trhaného 
papíru a výkřiky překvapení. Kdo 
mohl, běžel se pochlubit svým 
blízkým, ti ostatní se jen usmívali 
a v náručí si hýčkali nové hračky, 
knihy, plyšáky – prostě všechno 
to, co si přáli a co jim „tajní Ježíšci“ 
nadělili,“ popsala průběh vánoční 
nadílky vychovatelka Věra Stará. 
 Zaměstnanci školy jménem 
všech dětí a rodičů děkují všem 
neznámým lidem, kteří neváhali 
přijít do restaurace, vybrat si ně-

které dětské přání a zakoupit dárek. Těm, kteří si v 
adventní době udělali chvíli čas na splnění jednoho 
dětského snu a obětovali na to svoje peníze. Taktéž 
děkují vedení restaurace, zejména paní Světlaně 
Tomkové a Šárce Macháčkové za ochotu a mož-
nost umístění Stromu splněných přání v prostorách 
restaurace. 

-mha-

 Novým ředitelem společnosti Služby Blansko s.r.o. se 1. ledna letošního roku stal Jiří Charvát. 
Jedním z hlavních cílů pro letošní rok stanovil připravení nové koncepce parkování ve městě 
Blansko. 
 „Chceme podpořit drobné podnikatele, kteří mají 
ve městě obchody nebo provozovny, a to tak, že lidé 
budou moci parkovat první hodinu či půlhodinu za 
nějakou sníženou sazbu nebo úplně zdarma,“ uvedl 
Jiří Charvát. V dalších hodinách by pak byla sazba 
vyšší. Koncepce by měla zároveň zahrnovat vznik 
více placených parkovacích míst ve městě. 
 „Dochází totiž k tomu, že zaměstnanci fi rem 
přijedou svými auty ráno k objektu, zaparkují a stojí 
tam celý den,“ vysvětlil Charvát s poukázáním na 
konkrétní příklad – parkování u pošty, kde je pro její 
návštěvníky velmi obtížné zaparkovat. 

 Vedení města vytvoření nové koncepce podpo-
ruje. „Kromě podpory místních podnikatelů chceme 
zabránit tomu, aby na veřejných parkovištích stála 
auta několik dní a aby si lidé dělali z parkovišť ga-
ráže,“ dal novému řediteli za pravdu místostarosta 
Jiří Crha. 
 K těmto změnám by mělo dojít odhadem do šesti 
měsíců. V Boskovicích podobný systém již nějakou 
dobu funguje – první půlhodina parkování stojí v 
centru jednu korunu, což neodrazuje zákazníky od 
rychlých nákupů třeba po cestě z práce. 

-mha-

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

SLEVYSLEVY
ZIMNÍ OBUVIZIMNÍ OBUVI

Od 8.1.2016 do vyprodání zásob. 

VýprodejVýprodej 
skladových zásob 

za fantastické 
ceny!!!
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Na kávě s Radkem Vylíčilem

Kdy bude místo Dukly park?

Magic-R
Radek Vylíčil, 25 let
 Blanenský kouzelník, iluzionista a bavič, 
kterého jste mohli vidět na mnoha kultur-
ních akcí nejen v našem městě. Rozhovor 
o tom, co všechno obnáší práce moderního 
kouzelníka.

Sponzor rubriky:

to spousta propagace sebe sama. Pokud někde 
kouzelník vystoupí a lidem se zalíbí, chtějí ho příště 
na vystoupení znovu. Je spousta akcí, na kterých 
vystupuji opakovaně (asi se líbím :-D). Donedávna 
jsem byl student, takže jsem nepřemýšlel o profesi-
onální dráze, ale kdo ví, třeba se to jednou změní. 
Zatím mám kouzlení jako svého největšího koníčka.

 Co trénink? Je pravda, že kouzelníci musí 
procvičovat ruce každý den několik hodin? Jak 
jsi na tom s přípravou?
 Trénink je pro kouzelníka velice důležitý. Dalo by 
se říct, že trénuji vždy a všude, ať už s míčkem nebo 
s balíčkem karet. Před vystoupením si několikrát 
procházím celý program, aby vše klaplo tak jak má.

 Jak je na tom dnešní divák? Je těžké jej zau-
jmout?
 Při vystoupení narazím na spousty různých typů 
diváků. Jsou to diváci, kteří se chtějí nechat bavit, 
nepřemýšlí nad principem kouzla a nechají se unést 
výsledným efektem. 
 Na druhou stranu jsou zde i diváci, kteří se chtějí 
zviditelnit, a kteří jsou tak trošku šťourači a snaží se 
za každou cenu vyzradit, jak kouzlo funguje. 

 Kolik triků máš současně v repertoáru? Jaké 
je tvoje nejnáročnější kouzlo?
 To je velice zajímavá otázka, budu je muset spočí-
tat. Do svého repertoáru neustále kouzla přidávám, 
tudíž přesný počet triků neznám. Náročnost kouzel 
je různá, jde vždy o trénink a zvládnutí kouzla na 
100%. Momentálně asi nejnáročnější je iluze, kdy 
divákovi z obecenstva hoří hlava.

 Je magie skutečně tak nákladná, jak se o ní 
povídá?
To záleží na druhu rekvizit. Balíček karet většinou 
stojí do stokoruny, ale takové ty velké bedny na iluze 
se mohou prodávat i za statisíce. 

 Už se někdy na pódiu něco hodně nepovedlo? 
Takové věci se stávají…
 Nějaká malá chyba se sem tam stane. Jde o to, 
zamaskovat to tak, aby divák nic nepoznal. Stalo se 
mi spousta věcí, které ovšem zamaskovat nešly. V 
ten moment se musím tvářit, že to patří k číslu a po-
kračovat dál. Třeba na vystoupení v Divadle kouzel v 
Praze mi vypadla na zem velká mince. V ten moment 
mne veškeré obecenstvo přestalo sledovat a dívalo 

se na minci, jak se postavila na hranu a pomaličku 
se kutálela přes celé jeviště. Dokonce i já jsem se na 
chvíli zastavil a minci sledoval :-D. Při mém posled-
ním vystoupení, se mi nepodařilo schovat telefon, 
který měl zmizet. Bohužel měl tendenci setrvat v 
mé ruce. Dopadlo to tak, že nakonec trefi l technika 
v zákulisí. 

 Kouzlíš od dětství. Nad vystoupením dítěte 
divák možná přimhouří oko, jako dospělému už 
ti u publika nic neprojde. Znamenala pro tebe 
přeměna z dítěte na dospělého nějakou výraznou 
změnu? Jak moc jsi musel poupravit repertoár?
 Když jsem byl malý (i když - malý jsem asi nikdy 
nebyl, mám pořád 190 cm :-)), tak jsem dělal jedno-
duchá kouzla. Je pravda, že diváci byli shovívavější. 
S postupným dospíváním jsem kouzla předělal tak, 
aby seděly mému stylu. Diváci mne vnímají už jako 
dospělého, ale i já si už dokážu sjednat respekt. Je 
to o zábavě a tu se snažím vyvolat za každou cenu.
 
 Kde čerpáš inspiraci pro svá nová kouzla a na 
čem pracuješ právě teď?
 Inspiraci pro kouzla hledám všude okolo sebe. 
Třeba zaslechnu nějaký nápad od přátel, z něj se 
poté snažím vytvořit nové kouzlo. Nebo třeba z ča-
sopisu, kdy zahlédnu nějaký obrázek nebo kus textu. 
Všechno si zapíši do deníku a z něj poté čerpám.
 V dnešní době je asi největším zdrojem internet, 
který je plný kouzelnických nahrávek, ze kterých se 
dají čerpat mnohé nápady. Dále jsou to kouzelnická 

 Vzpomeneš si, v kolika letech se ti povedlo 
první kouzlo a jaké to bylo? Kdo tě přivedl k 
magii?
 Panečku, to budu muset hodně vzpomínat. Úplně 
přesně to nevím, asi nějaké jednoduché kouzlo s 
kartami. O magii jsem se začal zajímat poté, co 
jsem v televizi zhlédl jednu z mnoha show Davida 
Coperfi elda. Následně jsem se dozvěděl, že jeden z 
taťkových spolužáků se o magii zajímá, tak jsme ho 
byli navštívit. Slovo dalo slovo a pan Blahoňovský 
se mne ujal a začal učit základům, ze kterých jsem 
se potom propracovával k těžším a těžším kouzlům.

 Máš nějaké vzory - někoho, kdo tě inspiruje?
 Pravděpodobně největší inspirací je pro mne právě 
David Copperfi eld, který úžasným způsobem dokáže 
předvádět kouzla dotažená do posledního krůčku a 
tím vytvořit pro diváka nezapomenutelnou show. Sám 
jsem jeho show 2x viděl na vlastní oči (bylo mi 14 let). 
Byl to pro mne zážitek, na který nikdy nezapomenu. 
Dokonce jsem měl to štěstí, že jsem se s ním mezi 
jednotlivými představeními setkal tváří v tvář. Sice 
už je to 10 let, ale nic se od té doby nezměnilo a 
pořád je nejlepší z nejlepších. Chtěl bych si splnit 
přání a vidět ho alespoň ještě jednou, a to přímo v 
Las Vegas.   
 Od té doby jsem měl možnost se setkat se spous-
tou jiných kouzelnických legend, ať už českých 
nebo zahraničních. Dalo by se říct, že od každého 
z nich trošku čerpám inspiraci. Namátkou vynikající 
Švýcarský manipulátor Peter Marvey, z Ameriky mi-
kromagik Joshua Jay a z Koreje vítěz mezinárodní 
soutěže FISM 2012 Yu Ho Jin. Také v česku se dá 
nalézt mnoho úspěšných kouzelníků světových 
tříd.   
       
 Jak moc musí být kouzelník dobrý, aby se 
magií uživil?
 Aby se kouzelník magií mohl uživit, musí mít 
velké štěstí, být v pravý čas na pravém místě. Je 

DVD nebo různé kouzelnické knihy, ve kterých je 
plno kouzelnických principů, určených k adaptaci a 
vytvoření nového kouzla.      
 Momentálně pracuji na nové iluzi, více nebudu 
prozrazovat. Tato iluze bude mít premiéru v únoru 
na tradičním plese blanenské nemocnice. Pokud vše 
dopadne tak jak má, bude to bomba!

 Co dělá kouzelník ve svém volném čase?
 Kouzlí, kouzlí, kouzlí. Kouzlení je zvláštní druh 
koníčku. Když není vystoupení, tak je čas tréninku a 
zlepšování daného kouzla. Ale i to nejde pořád, musí 
se někdy vypnout a nekouzlit vůbec a relaxovat. Já 
osobně relaxuji u nějakého fi lmu nebo při sportování 
s přáteli.   

 Kde tě budeme moci v Blansku v tomto roce 
vidět?
 V nadcházejícím roce mne budete vidět na spous-
tě různých akci. Hned první týden v lednu vystupuji na 
Skautském plese v Jedovnicích. Poté v únoru na již 
zmiňovaném Zdravotnickém plese, který pořádá Ne-
mocnice Blansko. Dále vystoupení na Pštrosí farmě 
v Doubravici. Mezitím ještě soutěžní vystoupení na 
Velké ceně Divadla kouzel v Praze a na MagicFestu 
v Uherském Hradišti. Spousta soukromých akcí, 
oslavy narozenin, fi remní večírky a dětské karnevaly. 
V případě zájmu o vystoupení stačí poslat mail na 
magic-r@seznam.cz, moji prezentaci najdete také 
na facebooku pod názvem Magic-R

-mumma-

 V redakční poště se stále objevují dotazy, jak 
to vypadá s Duklou a kdy už bude prostranství 
po odstraněné stavbě konečně upraveno na park, 
kolik to vlastně všechno bude stát a proč se 
částka za demolici stále navyšuje. Položili jsme 
proto tyto otázky místostarostovi města Blanska 
Ing. Jiřímu Crhovi.

 Jak je to tedy s Duklou, proč stále není hotovo? 
 Aktuálně se na zdržení podílí počasí – mrzne a 
nedá se betonovat. Ale vezmu to popořadě: první 
fáze, která zahrnovala demolici stavby a zarovnání 
terénu zeminou, měla být hotova k 17. 11. Termín se 
však protáhl, protože město objednalo další práce, 
které nebyly součástí původního zadání, a to odstra-
nění schodišť a provedení izolace stropní desky. V 
prvním případě jsme nevěděli, zda schodiště nějak 
nevyužijeme v projektu parku, v druhém případě 
nebylo zřejmé, jaký bude stav po demolici. A mezitím 
byla dokončena studie úpravy náměstí, která přinesla 
další kroky. 
 Co to znamená? 
 Výpočty ukázaly, že je třeba vyztužit stropní desky 
suterénu, aby unesly tíhu plánovaných prvků parku. 
Jen na to padlo 1,5 tuny železa. Je ale jistě lepší udělat 

všechny práce najednou, než aby se plocha zahrnula 
hlínou, která by se pak musela zase odhrnout. 
 Na vyztužení proběhlo samostatné výběrové řízení 
s termínem 22. 12. 2015. Bohužel do toho spadla 
odstávka blanenské betonárky a pak mráz, který beto-
nování znemožnil. Odhadem jde o zdržení 10 pracov-
ních dnů, ovšem vázaných na vhodné meteorologické 
podmínky. Současný stav ale občany neobtěžuje ani 
neomezuje, proto doufáme, že to pochopí. 
 A jak je to tedy s cenou za demolici Dukly? 
 Cena za demolici byla 3,5 mil Kč bez DPH, ta byla 
dodržena. Dodatečné práce objednané městem stály 
270 000 Kč bez DPH. Vyztužení pak stálo 1,9 milionu 
bez DPH. Vyztužení ale lze považovat za součást 
ceny za park. Vysoutěžená cena za demolici samot-
nou rozhodně nenarostla.
 Kdy se tedy mohou občané těšit na stříhání 
stuhy u nového parku? 
 Samotná realizace parku se odhaduje na 4-5 měsí-
ců, před tím je třeba provést výběrová řízení, územní 
řízení. Byl bych rád, kdybychom začali v červnu, hoto-
vo by tedy mělo být v listopadu 2016. Rád bych, aby 
u rozsvěcení vánočního stromu byl už park součástí 
slavnostní kulisy. 

-kkuc-
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Čtyřicátník zneužíval 
děti přes Facebook

Vážení zákazníci, 

dovolujeme si Vás pozvat do naší 

prodejny na nákup kvalitních 

oděvů pro celou rodinu. 

textil Eva Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

Nabízíme Vám:

- rifl e dámské, pánské, zn. Lerros, Pioneer

- mikiny, košile, trika dámské i pánské 

- pánské obleky, různých vzorů a velikostí

- župany Vamp, pyžama Luiz

- košile AMJ, Marco Moralli

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- dodávka a montáž průmyslových hal a opláštění
- montážní, zámečnické 
 a klempířské práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- prodej hutního materiálu

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAA

AAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Fotoseriál: Fotoseriál: Od adventu...
Minulé dny patřily nejkrásnějším svátkům roku. Díky zaměstnancům prodejny Pompo a mnoha štědrým 
dárcům, kterým tímto patří hluboký dík, měly děti z dětského domova v Hodoníně u Kunštátu bohatšího 
Ježíška. Kdo se vypravil na štědrodenní zelňačku v hotelu Panorama, tomu se naskytl pohled na mlžnou 
peřinu nad Blanskem, než pak všechno zahalila tichá noc, svatá noc.

 Je jim devět, deset let a mají účet na Facebooku. Ten je přitom povolen až od třinácti let. Sta-
novená věková hranice má zřejmě nějaký význam. Předpokládá se, že děti jsou v tomto věku již 
vyspělejší a obezřetnější vůči různému zneužívání. 

 Že ke zne-
užívání do-
chází, potvr-
zují blanenští 
kr iminal isté. 
Odhalili nyní 
jeden rozsáh-
lý případ, kdy 
si muž založil 
falešný profil 
na Facebooku 
a obtěžoval 
stovku dětí ve 
věku od osmi 
do čtrnácti let. 
 Na problém 
upozornili ro-
diče jednoho 
dítěte, kteří si 
v létě loňské-
ho roku všimli 
podezřelé in-
ternetové ko-
munikace svého potomka. Kontaktovali policii a 
té se do dvou měsíců podařilo pachatele odhalit. 
„Pachatel je samozřejmě v současné době stíhán 
vazebně, aby se zamezilo dalším útokům s tím, že 
mu aktuálně hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ 
uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek. Je to pro-
zatím na Blanensku nejrozsáhlejší případ, neustále 
se však objevují i další, kdy pachatelé podobným 
způsobem zneužívají menší počet dětí.
 Proces má vždy podobný průběh. Pachatel se 
vydává za vrstevníka oběti, případně za opačné 
pohlaví, a požádá ji o přidání do kontaktů. Poukáže 
na to, že se přátelí s dalšími kamarády dítěte. Ná-
sledně se v komunikaci dostanou na intimní téma, 
pachatel pošle oběti snímek nahého dětského těla, 
ten je ale stažený z internetu, což dítě nezjistí. Na 
oplátku však pošle fotografi e svého odhaleného 
těla. 
 V lepším případě fotky zůstanou v pachatelově 
počítači, který se nad nimi ukájí. Výjimkou však 
nejsou případy, kdy snímky kolují po internetu. 
„Zveřejněný pornografi cký materiál pak může 

dítě pronásledovat prakticky celý život,“ upozornil 
Nečesánek s tím, že tyto fotky v budoucnosti mo-
hou oběti působit problémy například při hledání 
zaměstnání. 
 Jedním z hlavních problémů se jeví počítačová 
negramotnost rodičů, kdy děti jsou často v použí-
vání různých aplikací zběhlejší než jejich rodiče. 
„Na druhé straně je to neomlouvá,“ podotkl mluvčí. 
Podle něj je nutné sledovat facebookový profi l 
dítěte, kontrolovat, koho má v přátelích, s kým 
komunikuje, a také hlídat, co jejich potomek dělá 
po nocích. 
 „Je alarmující, že dětem stačí jeden den komu-
nikace na sociálních sítích s neznámým člověkem 
a jsou ochotny posílat fotky i videa svého nahého 
těla,“ sdělila kriminalistka Hana Tejkalová se zdů-
razněním času, kdy se tak děje. Děti tyto snímky 
běžně posílají třeba ve dvě hodiny v noci. Přitom 
by stačilo, aby se rodič ráno podíval, kdy byl jeho 
syn nebo dcera naposledy aktivní na chatu.  

-mha-

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325
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Ohlédnutí za vánoční 
náladou

Fotoseriál: Fotoseriál: ...po Nový rok
Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Srdíčkový den 
v Nemocnici Blansko 

Na Štěpána svítilo slunce a to lákalo k vycházkám. Třeba na Malý Chlum. Na Silvestra nasněžilo 
a Nový rok přivítalo Blansko tradičně - ohňostrojem symbolicky odpalovaným ze základů hotelu 
Dukla, pro který byl loňský rok tím posledním. 

• 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

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

 Před svátky vánočními prožíváme adventní období, které může být protkáno shonem a nekoneč-
nou přípravou Vánoc, množstvím úkolů a starostí navíc, ale pravdou je, že všechno v našem životě 
má vždycky rub a líc. Pro chvíle radostné nemusíme chodit daleko, příjemně nám může být v kruhu 
rodinném a skvělý pocit nám může přivodit procházka za kulturou a uměním. Rozhodnutí obdarovat 
sebe sama je to nejlepší, co můžeme udělat…

Stačí se jenom rozhlédnout
 Kulturních událostí, koncertů, výstav, předvá-
nočních vystoupení rozhodně nebylo málo ani v 
tom nejkrásnějším období na sklonku kalendářního 
roku. Hudební salonek blanenského zámku se v 
předposledním prosincovém sobotním podvečeru 
rozezněl tóny vánočních i nevánočních romantických 
melodií, písní, koled a skladeb. Za podpory pořáda-
jících, Galerie Jonáš a Muzea Blanska, zde všichni 
hosté dostali svůj první vánoční dárek pod pomyslný 
stromeček. 

Rolničky, koleda i Tichá noc
 Ve Vánočním koncertu Hany Korčákové o pestrý 
program nouze rozhodně nebyla. A tak jsme mohli 
tiše snít o bílých vánocích, zaposlouchat se do něž-
ných a rozevlátých tónů Vítězslava Nováka nebo 
Debussyho Svitu luny, zanotovat si americkou tra-

diční koledu nebo se 
dozvědět více o úpl-
ně prvním provedení 
nejznámější vánoční 
koledy z pera Fran-
ze Xavera Grubera 
a Josepha Mohra, 
kterou známe pod 
názvem Tichá noc. 
Protagonistka sama 
nejenom zazpívala, 
zahrála na klavír a 
celý program prová-
zela poutavým slo-
vem, ale společně se 
svými hosty Radkou 
Hreňovou, Kristýnou 
Kavínovou (klavír) 
a dívčím pěveckým 
triem ze ZUŠ Jedov-
nice ( Julie Hrivíková, 

Johana Vávrová a Kamila Vymazalová) připravila 
všem přítomným nezapomenutelný zážitek. 

Zasloužený potlesk a dojaté publikum odměnou
 Hudba pomalu utichá, upřímný aplaus publika však 
nikoli. Společně prožitý podvečer všem zúčastněným 
dává jasnou devízu – nevšední, milé a obohacující 
naladění pro nadcházející vánoční období, protože 
umění bohatstvím pro lidskou duši rozhodně je. O ně 
je svět kolem nás krásnější a všední život kouzelněj-
ší. Nemusíme si tedy dávat k Vánocům jenom dary 
věcné, drahé a honosné, naopak dárečky od srdce, 
které zahřejí a potěší, se uchopit mnohdy vůbec 
nedají. Tento krásný vánoční koncert bude patřit mezi 
moje nejkrásnější dárky. Vážení účinkující, díky Vám 
za něj…

Irena Čepová

 V úterý 8. prosince 2015 proběhl v Nemocnici Blansko Srdíčkový den. Studenti Obchodní akademie a 
Střední zdravotnické školy Blansko, studenti třídy Z1, vybrali v prostorách blanenské nemocnice krásných 
8 030,- Kč.

 Srdíčkové dny pořádá Občanské sdružení Život dětem 
(dále OSŽD) jako již tradiční celorepublikovou sbírku. 
Sbírkovými předměty jsou známá plastová srdíčka v 
hodnotě 20 Kč, přívěsky s vyjímatelným žetonem do 
nákupních vozíků a přívěsky se srdíčkem za 35 Kč/ks. 
Předměty jsou označeny logem OSŽD. Výtěžek sbírky je 
každoročně použit ve prospěch těžce handicapovaných 
dětí, které jsou stabilně 
odkázány na domácí péči 
svých rodičů, konkrétně 
na hrazení příspěvků na 
pořízení invalidních vo-
zíčků, rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 
- zdravotních kočárků, 
chodítek, polohovacích 
zařízení, dále např. na 
úhradu obvazového ma-
teriálu, speciální výživy 
apod.
 Konkrétní výtěžek sbír-

ky v Nemocnici Blansko poputuje na speciální asistenční 
přístroj podporující pročištění dýchacích cest pětiměsíční 
Sofi nky.
  Za organizátory sbírky i vedení Nemocnice Blansko 
velice děkujeme všem kolemjdoucím, kteří projevili em-
patii, vstřícnost a hlavně podporu dobré věci.

-ko-

OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!
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Novinky z canisterapie
 Canisterapie, tedy léčebný kontakt psa na člověka, v blanenské nemocnici úspěšně funguje více než 
rok a stala se již nedílnou součástí rehabilitace u dlouhodobě ležících pacientů oddělení následné péče. 
Po celou tuto dobu vám přinášíme mnoho radostných zpráv a novinek, například naposledy posilu v 
canisterapeutickém týmu – fenečku Hášu.
 S další radostnou zprávou, tj. novým partnerem 
canisterapie v Nemocnici Blansko, máme bohužel i 
jednu zprávu velice smutnou. 
 V pátek 11.12.2015 navždy usnula hnědá fenka 
Garia. Garinka se léčila po odstranění nádoru ve 
slezině na poruchu krvetvorby. Zemřela při čekání na 
vhodného dárce krve, a to přes nasazení veterinářů i 
ochotu dárců krve. Přes všechny racionální myšlenky 
to moc bolí a bude nám všem v nemocnici moc chybět. 
V blanenské nemocnici odvedla neuvěřitelné množství 
práce. Spolu se svou psí kolegyní Ambrou a se svou 
psovodkou, paní Marikou Zouharovou, přinášela každý 
pátek úsměv, radost a neuvěřitelné množství energie 
a motivace našim, zejména starším pacientům na 
oddělení následné péče. Ti, po kontaktu s 
canisterapeutickými psy, dokázali napros-
to neuvěřitelné věci! Už svou přítomností 
dokázala Garia vyvolat dobrou náladu 
a úsměv. A o tom, že úsměv léčí, není 
pochyb. Často jsme viděli, jak kontakt 
Garinky dokázal pacienty motivovat k 
úžasným pokrokům. Pacienti například 
ve snaze najít Garince imaginární klíště, 
rozčesat jí srst nebo jí jen obyčejně přilep-
šit pamlskem, který museli pracně vyndat 
z pytlíčku, ztratili z ničeho nic ztuhlost ve 
svých rukách a s úsměvem ze sebe do-
lovali neuvěřitelné výkony. Garia odvedla 
v Nemocnici Blansko ohromný kus práce 
a za to jí patří obrovské poděkování!
 Přes velice smutnou zprávu jsme ale 
rádi, že naše canisterapie našla „parťá-

ky“, kteří stihli všechny pejsky poznat osobně a kteří 
vnímají canisterapii stejně pozitivně a přínosně jako 
my. Jedná se o fi rmu PORSCHE BRNO, která projekt 
canisterpie podpořila a pokryla celoroční kompletní 
náklady související s realizací této svým způsobem 
vyjímečné, ale rozhodně prospěšné a žádané služby 
v Nemocnici Blansko. I díky tomu v příštím roce roz-
šíříme canisterapeutické služby do oblasti logopedie 
a léčebného kontaktu psa na člověka tak budou moci 
využít naši nejmenší – dětští pacienti. Věříme, že i 
příští rok bude spolupráce mezi Nemocnicí Blansko 
a Porsche Brno pokračovat a že bude pro obě strany 
vnímána stejně smysluplně jako nyní. 

-ko-

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se uskuteční v úterý  12. 1. 2016 od 10 do 16 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a pedagogičtí pracovníci školy. 

Více informací na: www.zsdvorska.com
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.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.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* EURO TAXI Blansko přijme řidiče taxi. Ví-
kendové směny - brigádně. Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dvě šatní skříně ze 70. let, dveře leštěný ořech, 
velmi zachovalé. Cena za kus 500 Kč, i jednotlivě. 
Rozměr 1 ks: 100 x 60 x 180 cm (výška). Odvoz 
nutný. Tel. 605924964.
* Kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody Bla-
nenska. 140,- Kč/kg - květový, 160,-Kč/kg - lesní po 
1 a 5 kg. Po domluvě dovezu do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Skoro nové komplety péřových prošívaných dek 
a polštářů za 1/4 cenu nových. prax1@seznam.cz
* Jablka bez chem. postřiku z čisté přírody. Tel. 
516416675.
* Garáž na ulici 9. května - nad hřištěm ČKD. Tel. 
737900946.
* 5 litrů domácí slivovice, cena 220 za litr. Tel. 
605374967.

* Pro bydlení nebo kancelář!  Nabízím levně dva vel-
ké pokoje v Dolní Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* Pronajmu garáž v Blansku – Podlesí. Volná ihned, 
el. 230 V.
Tel. 731670778.
* Daruji za odvoz patrové postele, délka 195cm. Tel. 
605263222.
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Sever v Blansku. Byt se 
nachází ve třetím patře revitalizovaného panelového 
domu, s krásným velkým balkonem. K nastěhování 
od 3/2016. Cena 7500 Kč vč. inkasa. BEZ RK. Tel. 
728428983. email: lucka.zh@email.cz.
* Chtěl bych koupit RD v Blansku - nejsem realitka 
ani překupník, chci v něm bydlet. Min 3+1, v dobrém 
stavu. Cena do 3.5 mil. Tel. 731448082.
* Pronajmu v RD v Blansku 1 až 2 lůžkový pokoj. V 
domě vše k dispozici. abckiosk@seznam.cz
* Pronajmu 1+kk, Okružní 2385/1b, Blansko - Zbo-
rovce (4000,- Kč + inkaso). Volný. Bez RK! Tel. 
733655674.
* Kdo přenechá za odvoz rozkládací hluboký kočá-
rek, i staršího data výroby. Případně jen nasouvací 
drátěná kolečka. Tel. 723875356.
* Přenechám nabíječku k mobilnímu telefonu typ No-
kia 108. Zájemce nechť se ozve na tel. 723875356.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Atletické ohlédnutí 
za rokem 2015

Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  na výrobu nábytku

a pracovníka na pozici: 

obsluha stroje na olepování obsluha stroje na olepování 

nábytkových hrannábytkových hran
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Maškarní reprezentační ples Speciální školy – 
29.1.2015 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 250 Kč.
Včera, dnes a zítra – nové scénky Felixe Holzmanna 
– 16.2.2016 v 19:30 hod, Dělnický dům. Cena 150 Kč
Ples dobrovolných hasičů – 26.2.2016 ve 20:00 hod, 
Dělnický dům. Cena 170 Kč s místenkou, 150 Kč bez 
místenky.
SEMAFOR – J. Suchý a J. Molavcová – 21.3.2016 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. 
Cena 430 Kč
UPOZORNĚNÍ: Divadelní představení KŠANDA 
(12.4.2016) bylo zrušeno. Vstupné vracíme v naší 
kanceláři.
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2016: 880 let – cestou historie. 
Stolní kalendář mapuje nejvýznamnější události v 
historii města Blanska, obsahuje historické i současné 
fotografi e města. Cena 88 Kč
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je 
doplněna o nové poznatky a objevy z jejího života. 
Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl po-
hádek z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje 
ve dvanácti nových pohádkách místa Moravského 
krasu. Cena 160 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vy-
daná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na 
město.  Cena 110 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko 2016 – ZDARMA.
Aktuálně:
Stejně jako každý rok před začátkem turistické sezony 
se bude Město Blansko prezentovat na veletrzích 
cestovního ruchu, a to v rámci expozice Jihomorav-
ského kraje.
Najdete nás na těchto veletrzích:
Regiontour Brno – 14.-17.1.2016
Slovakiatour Bratislava – 28.-31.1.2016
Holidayworld Praha – 18.-21.2.2016
Budeme se těšit na vaši návštěvu!

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

-MaT-

HLEDÁ SE

AUTOMECHANIK
na hlavní

pracovní poměr

Tel. 777 744 888

 Závěr roku je vždy důvodem se na chvíli zastavit a ohlédnout se za uplynulou sezónou. Rok 2015 
se nesl ve znamení mnoha úspěchů, byl rokem tradičních závodů, rokem odchodu několika skvělých 
odchovanců, ale také rokem příchodu mnoha nových členů. V následujících řádcích pojďme cestovat 
proti proudu času a připomenout si několik důležitých momentů letošní atletické sezóny.

 Úvodní tři měsíce byly hlavní 
závodní náplní krosové závody 
Brněnského běžeckého poháru a 
halová atletika. V obou případech 
bylo naše atlety hodně vidět. 
Stupně vítězů v halových soutě-
žích, především v překážkách a 
výšce, obsazoval Dominik Zou-
har (na 60m překážek překonal 
i klubový rekord) a Anna Kalin-
cová. Zdatně jim sekundoval 
Max Beránek. V krosech BBP o 
body do celkového pořadí bojoval 
Adam Nečas a Anna Kalincová. 
Jejich úsilí se těmto vícebojařům 
podařilo přetavit shodně v cel-
kové třetí místo i v konkurenci 
vytrvalců! Nutno dodat, že tyto 
náročné zimní krosy úspěšně 
absolvovali i další atleti (např. sourozenci Kroupovi, 
Lucka Kniesová, Dušan Lát, Martin Grünwald, Eliška 
Široká,...). Koncem března si odváží Anna zlato z 
halových vícebojů, v rámci kterých ve skoku vyso-
kém překonala 141cm (sama aktérka byla vysoká 
jen 144cm). Tři stříbrné si z jednoho z nejstarších 
závodů v ČR (70. ročník Běhu Lužánkami) odváží 
Kniesová, Nečas a Beránek.
 Duben a květen byl už ve znamení dráhových 
závodů a náročného atletického soustředění. V 
dlouhých bězích běžecké ligy se na stupních vítězů 
mezi juniory zabydlel teprve dorostenec Martin Sza-
bó, který společně s dalším dorostencem Martinem 
Štěpánkem sbíral také body na atletických dráhách 
v soutěži družstva mužů vyškovského atletického 
klubu. Dále, po desáté jsme obhájili putovní pohár 
ze Skalice. Mezitím se Bruno Klimeš nominoval do 
prestižního mítinku Zlatá tretra. 28.5. 2015 "zakousl" 
hřebíčky svých treter do ostravského tartanu a bylo 
z toho celkové 4. místo! Není možné opomenout 
ani 11 medailí z 57. ročníku Běhu Černou Horou, 
kde konkurenci především brněnským běžcům vel-
mi dobře odolali naši nejmladší svěřenci. Dominik 
Zouhar si v prvním kole soutěže družstev staršího 
žactva "oťukal" druhým místem 200m překážek. O 
týden později se stal Zouhar vicemistrem Moravy 
na 100m překážek, Anna Kalincová si ze stejného 
mítinku (ovšem v kategorii mladšího žactva) odváží 
3. místo na 60m překážek a v běhu na 300m. 
 Martin Szabó se již bez problému prosazuje i 
mezi muži v rámci okresní ligy včetně náročných 
vrchařských závodů.
 Dva předprázdninové měsíce už byla atletická 
sezóna v plném proudu a stejně tak i forma našich 
atletů. Adéla Dekanová vyhrála olympiádu malotřídek 
a od nového školního roku (z důvodu docházky na již 
četnější atletické tréninky) přestoupí až z Bukovinky 
na naši základní školu. Zouhar bral z přeborů JM me-
dailové posty z překážek a dálky, Nečas s Kroupem 
obsazují první příčky ve vícebojích v Tišnově, ...
 Koncem července Martin Szabó již bez problému 
zvládá náročnou vytrvalostní přípravu a na jeho 
přání se účastní krosového půlmaratonu (v rámci 
Moravských ultramaratonových závodů), který do-

konale prověřil jeho vytrvalostní připravenost a volní 
vlastnosti. Martin Štěpánek v Uherském Hradišti za-
znamenává na dráze další zlepšení ve výšce. Kvalitní 
a bodované výkony představují i naše starší žákyně 
Hana Šebelová a Michaela Staňková. Poslední 
jmenovaná přidává 2. místo ze stovky překážek na 
Malečkově memoriálu ve Vyškově. Za toto období 
naše omladina nasbírala více jak 30 medailových 
postů!
 Po prázdninové pauze opět zahajujeme tréninky, 
ale bohužel již bez našich dlouholetých odchovanců: 
Martina Szabó, Martina Štěpánka a Maxe Beránka. 
S odchodem ze ZŠ již bohužel přišly jiné zájmy a 
priority. Nezbývá než popřát těmto skvělým klukům 
a kvalitním atletům mnoho štěstí a doufat, že jednou 
se ke královně sportu ještě vrátí, případně s radostí 
alespoň vzpomenou či zhodnotí to, co jim atletika do 
života přinesla. Jestli naše mnohaleté tréninkové úsilí 
nebylo zbytečné ukáže pouze čas. Na tomto místě 
jedna vsuvka - přechod na SŠ není důvodem zane-
chání tréninkové činnosti u nás. Trénujeme všechny 
věkové kategorie - od nejmenších dětí předškolního 
věku až po muže. Ti mimo jiné letos berou první a 
druhé místo v celkovém pořadí OBL (Tomáš Večeřa 
a Stanislav Široký).
 Zájem o naše tréninky je velký a volná místa 
okamžitě zaplnilo šest nových členů, z nichž někteří 
jsou odchovanci naší Atletické školky pro nejmenší 
děti. Výrazně jsme tedy omladili.
 V půlce září jsme pořádali (za pomoci rodičů) tra-
diční pětiboj a pustili jsme se do další atletické práce. 
Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat a za období 
říjen-listopad naši svěřenci více jak čtyřicetkrát stáli 
na stupních vítězů. Tento fakt již dalšího komentáře 
snad ani nepotřebuje.
 Momentálně máme za sebou závody aktuálního 
ročníku BBP a i zde někteří dosáhli na medaile (Knie-
sová, Grünwald). Poslední trénink roku jsme pořádali 
další tradiční akci - Vánoční laťku. Z tohoto závodu 
ve skoku vysokém si většina svěřenců (včetně těch 
nejmenších) odnáší mimo medaile i překonání svého 
osobního rekordu - krásné zakončení letošního roku.
 Rok 2015 je za námi. Za skvělými výsledky stojí 
stovky odtrénovaných hodin, desítky závodů, které 

dál posouvají sportovce, podpora 
vedení naší školy, města Blanska 
a v neposlední řadě podpora 
rodičů.
 V závěru je na místě pobla-
hopřát naší odchovankyni Míši 
Hrubé, která letos, mimo jiných 
úspěchů, dosáhla ve skoku vy-
sokém na metu nejvyšší - zlato z 
Mistrovství světa juniorů.
 Ještě jednou děkujeme všem 
za podporu a přejeme našim 
svěřencům do roku 2016 hlavně 
zdraví.
 Za kolektiv trenérů AK Blansko 
Dvorská

Martin Weinhöfer
www.akbd.cz

akbd.rajce.idnes.cz

Nová realitní 

společnost

Zabezpečujeme veškerý servis spojený s realitami.

POZOR! Máme program na ODMĚNU pro prodávajícího i kupujícího!

V nabídce 1+1 Sever s balkonem - cena 950.000,- Kč

Makléři: Tereza - tel. 725293337, Honza - tel. 603707132
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

8. ledna 20168

 Vánoční turnaj v sobotu 19. prosince přivítal 15 
squashových nadšenců. Mezi nimi byli i čtyři zbrusu 
noví hráči a tak se čekalo, jak tato nová konfrontace 
sportovních sil dopadne. Pro nově příchozí dopadla 
velmi dobře. Obsadili první, druhé, páté a jedenácté 
místo. Svými výkony obohatili turnaj a pozvedli dosud 
zajeté koleje.
 Turnaj jsme začali ve dvou základních skupinách, 
kde se hrálo na dva vítězné sety. Hráči si tak vybojovali 
nasazení do fi nálového vyřazovacího pavouka, kde se 
opět hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů. Vítězové 
postupovali pavoukem nahoru a poraženi dolů.
 Z vítězství se radoval Jan Zezula, který v boji o první 

místo porazil Ondřeje Mikuláška 2:0 (11:3, 12:10) v 
utkání o třetí místo zvítězil Jaromír Matal nad Richardem 
Derinkem 2:1 (11:4, 7:11, 11:8). Páté místo obsadil Mar-
tin Novotný po vítězné bitvě s Tomášem Wágnerem 2:1 
(11:9, 9:11, 11:8). Lze si přát, abychom počet účastníků 
našich turnajů udrželi na současném stavu, popřípadě 
o nějakého účastníka navýšili.
 Pro všechny aktivní hráče byly tentokrát připraveny 
Hvězdy Vánoc, které dokreslili spolu s vánočním cuk-
rovím a znamenitě upečeným vepřovým Jaromírem 
Matalem, atmosféru nadcházejících vánočních svátků.
 Příští lednový turnaj proběhne v sobotu 23. ledna 
od 13 hodin, jste zváni, těšíme se na vás. Startovné je 
stejné neměnné 200 Kč.

-rl-

Basketbal
 V neděli 13.12. odehrálo družstvo BK Blansko první 
domácí utkání s basketbalistkami ze Šlapanic. Tyto 
domácí zápasy rozhodovaly, které družstvo se dostane 
na druhé místo po polovině soutěže. Oba týmy měly po 
osmi odehraných zápasech stejnou bilanci pět výher a 
tři porážky. 
 V úvodu prvního zápasu byla vidět na některých 
hráčkách nervozita z domácího prostředí. Ovšem díky 
kolektivnímu výkonu založeném na dobré obraně, první 
čtvrtina skončila vedením blanenských hráček 15:9.  Ve 
druhé čtvrtině naše družstvo postupně navyšovalo svůj 
náskok až do poločasového vedení 31:19. Teto stav byl 
zásluhou agresivní obrany celého týmu. Na začátku 
třetí čtvrtiny se nám podařilo sérií rychlých protiútoků 
navýšit naše vedení až na 20 bodů. Poslední čtvrtina 
začínala za stavu 50:27, v této čtvrtině se rozhodovalo 
pouze o rozdílu skóre. Konečný stav utkání byl 64:44 a 
BK Blansko mohlo začít slavil první domácí vítězství v 
soutěži.

BK Blansko - Velosun Sokol Šlapanice 64:44 (15:9, 
31:19, 50:27)
Střelkyně Blanska: Sedláková 12, Zouharová 9, Buřtová 
6, Formánková Z. 6, Kohútová 6,  Oláhová 6, Šmerdová 
K. 6, Čermáková 4, Šmerdová J. 4, Riznerová 2, Sluge-
ňová 2, Lakotová 1.

 Začátek druhého utkání byl velice vyrovnaný a na 
konci první čtvrtiny byl rozdíl pouze jeden ve prospěch 
domácího týmů. Díky zlepšené střelbě z delší vzdále-
nosti a dvěma úspěšným trojkám se povedlo domácím 
odskočit v poločase na rozdíl osmi bodů při skóre 30:22. 
Na začátku třetí čtvrtiny se bodový rozdíl mezi týmy snížil 
na rozdíl čtyř bodů. Blanenské basketbalistky zabraly a 
zlepšenou obranou nedovolily soupeřkám obrat v utkání. 
Na konči třetí čtvrtiny naše hráčky vedly o 9 bodů při 
stavu 43:34. Na začátku poslední čtvrtiny se blanen-
skému týmu povedlo několik rychlých protiútoků v řadě 
a v polovině čtvrté čtvrtiny byl najednou rozdíl ve skóre 
23 bodů. Našemu soupeři ze Šlapanic se tento rozdíl již 
jen povedlo kosmeticky upravit na závěrečných 61:42.

BK Blansko - Velosun Sokol Šlapanice 61:42 (11:10, 
30:22, 43:34)
Střelkyně Blanska: Kohútová 10, Zouharová 10, Sedlá-
ková 9, Hlavoňová 8, Lakotová 8, Oláhová 8, Slugeňová 
4, Buřtová 2, Šmerdová K. 2.

 Díky těmto výhrám se náš tým posunul na druhé místo 
po první polovině soutěže. Díky nejlepší obraně v soutěži 
máme nyní bilancí sedm výher a tři porážky.
 Další domácí utkání hrajeme v neděli 17.1. v 9.00 a 
11.00 hod. proti vedoucímu týmu z Velkého Meziříčí ve 
sportovní hale na Údolní. Další výsledky, fotky a infor-
mace na: www.bkblansko.cz

Ing. Jan Nečas

Další číslo Monitoru vychází 22. ledna 2016 Potřebujete inzerci? 
Volejte  606 728 334606 728 334

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

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

NEDĚLNÍ AQUA AEROBICNEDĚLNÍ AQUA AEROBIC
Cvičíme v krytém bazénu, BlanskoCvičíme v krytém bazénu, Blansko
***** Aqua aerobic je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zlepšit kondici, 
  formovat postavu a dobře si zacvičit.
*****  Lekce plné zdravého pohybu a zábavy, na hodinu se může připojit 
  začátečník i pokročilý zájemce. 
***** V posilovací části využíváme vodních pomůcek pro zvýšení 
  účinnosti a intenzity cvičení.

KDY?     10.1. - 27.3.2016

V KOLIK?    17,00 - 18,00 hod.

CENA ZA JEDNORÁZOVÝ VSTUP? 90 Kč/1 HOD.

PERMANENTKA?   900 Kč/ 12 LEKCÍ (75,- Kč/hod.)
Permanentku si můžete zakoupit i běhěm probíhajícího kurzu, bude vám odečtena částka za již proběhlé lekce.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.

kamilazvakova@seznam.cz

tel.: 604 523 691  www.aqua-zvak.czwww.aqua-zvak.cz

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

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


