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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 V nejbližších dnech budeme mít historicky podruhé možnost rozhodnout sami o tom, 
kdo bude naší zemi vládnout následujících pět let. Možná teď čtete úvodník a je již roz-
hodnuto, možná je rozhodnuto pouze o tom, že volby budou probíhat i ve druhém kole, 
možná Monitor čtete ve chvíli, kdy se k volební urně teprve chystáte. Každopádně bych 
se s vámi rád podělil o svůj pohled na letošní volbu prezidenta ČR.

chtěl by navázat na odkaz Miloše Zemana. Zpěvák 
a producent je možná nejkontroverznější postavou 
celé kandidátky; již několikrát se od roku 2002 uchá-
zel o post poslance i senátora, nikdy však neuspěl. 
Bývá kritizován za to, že ho v kandidatuře podporuje 
krajně pravicová strana Národní demokracie, jejíž lídr 
byl odsouzen za antisemitismus. Rozumní získali v 
posledních volbách 0,7% hlasů.
 Bývalý šéf Škoda Auto Vratislav Kulhánek kandi-
duje za ODA. Do politiky málem vstoupil již před pěti 
lety, kdy dostal nabídku do senátních volem od hnutí 
ANO. Tu však nepřijal a místo toho se stal Babišo-
vým hlasitým odpůrcem. Stejně tak kritizuje Miloše 
Zemana, o němž tvrdí, že vzal prezidentskému postu 
důstojnost.
 Lékař Marek Hilšer je ve svých 41 letech nej-
mladším z kandidátů. Proslul zejména coby aktivista. 
Protestoval již v roce 2008 proti Topolánkově vládě, 
která chtěla privatizovat fakultní nemocnice. Proslul 
také protestem proti anexi Krymu, kdy se při tiskové 
konferenci na Úřadu vlády svlékl do půli těla. Hilšer je 
bez politické příslušnosti a bez jakýchkoli zkušeností.
 Jiřího Drahoše vyslalo do boje o český trůn 142 
tisíc podpisů občanů. Tím předčil dokonce i součas-
ného prezidenta Zemana a je považován za jednoho 
z nejvážnějších kandidátů na post prezidenta ČR. 
Kandiduje bez politické příslušnosti, svoji podporu 
mu však vyjádřilo již několik politických stran. Drahoš 
nikdy nepůsobil v žádné politické straně.

 Tak tohle je letošní kandidátka v kostce. Nevíte, 
koho máte volit? Mám pro vás jedno doporučení. Je-
likož spousta voličů uvažuje stylem znám-neznám, 
tudíž volím-nevolím a o názorech kandidátů toho 
moc neví, nabízí se jako slušná možnost názorové-
ho srovnání takzvaná volební kalkulačka. Najdete 
ji na webových stránkách www.volebnikalkulacka.
cz a čeká vás tu buď 35 nebo 90 otázek. Po jejich 
vyhodnocení se dozvíte, se kterým z kandidátů se 
nejvíce názorově shodnete. Možná i tohle trochu 
ovlivní vaše rozhodnutí. Minimálně tak poznáte 
postoje kandidátů, které vám možná dosud byly 
utajeny. A dle mého názoru je zrovna tohle velice 
důležité. 
 Vzhledem k tomu, že tentokrát místo poslanců a 
senátorů přebíráte odpovědnost vy, vybírejte pečlivě 
a nenechte nic náhodě. Nový prezident bude repre-
zentovat naši zemi dalších pět let, tak zvolte toho, 
na nějž budete po celou dobu nahlížet s hrdostí a 
nebudete se za něj muset stydět.

Martin Müller

 Abych pravdu řekl, těšil jsem se, až budu tento 
úvodník psát, protože do této chvíle vlastně nemám 
jasno. Vlastně jsem si ani nestačil důkladně prostu-
dovat všechny kandidáty. Při zběžném prolistování 
volebních lístků mne zarazily hned dvě věci. Za 
prvé - letos chybí v seznamu ženy. V posledních 
volbách v roce 2013 byly na kandidátce hned dvě. 
Za druhé - mimo dvou kandidátů, kterými jsou Miloš 
Zeman a Mirek Topolánek, jsou všichni ostatní 
bez jakékoli větší politické historie. Pro toho, kdo by 
chtěl volit za prezidenta politika, zde tedy příliš mož-
ností nezbývá a obávám se, že mnoho voličů bude 
uvažovat tímto směrem. Dočkat bychom se tedy 
klidně mohli duelu Zeman - Topolánek ve druhém 
kole. Oba politici prosluli svými excesy. Zeman má 
mnoho příznivců, ale také odpůrců, kteří jej kritizují 
jak za jeho politické postoje vůči Číně a Rusku, tak 
za nevybrané chování a reprezentaci. Topolánek 
zase “proslul” svým zdviženým prostředníčkem na 
pozdrav Kalouskovi, útokem na novináře, občasným 
nevybraným chováním a zapomenout se nedá ani na 
aféru s Markem Dalíkem. Jsou ale také významná 
fakta z minulosti, jako například opětovně vyhrané 
volby do poslanecké sněmovny. Co nelze upřít ani 
jednomu z pánů, jsou již zmiňované politické zku-
šenosti a také to, že se jedná o skutečně výrazné 
osobnosti.
 Ale jsou tu i ostatní kandidáti.
 Jedním z prvních, kdo se už na podzim roku 
2016 přihlásil s kandidaturou, je Michal Horáček. 
Známý český textař, miliardář se smělými názory, 
ovšem dodnes politikou nepolíbený. Kandiduje jako 
nestraník, kterého podpořilo celkem 86 tisíc občanů 
svým podpisem. Kampaň si hradí z vlastních zdrojů. 
Na transparentní účet mu nelze přispívat.
 Pavel Fischer je diplomat, šéf agentury STEM, 
který se zabývá zpracováním rozborů veřejného 
mínění a druhý nejmladší kandidát na prezidenta 
ČR. Známý je svojí spoluprací s Václavem Havlem, 
je bez politické příslušnosti a na seznam kandidátů 
jej poslali senátoři.
 Jiří Hynek je šéf Asociace obranného a bezpeč-
nostního průmyslu (AOBP), která sdružuje zbrojařské 
fi rmy. Hynek se hlásí k myšlenkám Miloše Zemana a 
prezentuje se také jako přívrženec Václava Klause. 
Podílel se na založení politického hnutí Realisté, kte-
ré jej také vyslalo do boje o prezidentský post. Nutno 
poznamenat, že toto hnutí získalo v parlamentních 
volbách loni na podzim pouhých 0,7% hlasů.
 Petr Hannig sám sebe prezentuje jako euros-
keptika a nacionalistu. Je lídrem strany Rozumní a 

- Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Kamnářská, 3. p., 94 m2, 2 balkony...NC– 2,79 mil. Kč 

- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2…NC – 8.500 Kč/měs.+ ink. 3.500 Kč měs.  

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE bez EM., I/2019..NC – 950 Kč/měs.

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

- Prodej STP na RD Bořitov, 700 m2, kompletní sítě a komunikace ... NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Freddieho sloupek

Na Blanensku loni zemřelo při autonehodách osm lidí

Pro psí útulek se vybrala téměř tuna krmiva

 Za nejproblematičtější považují blanenští policisté 
úsek silnice I/43 v Černohorských lesích. „Snažíme 
se o to, aby provoz na silnici 43 byl co nejbezpečněj-
ší. Provedla se tam spousta preventivních opatření, 
ať už vodorovná či svislá dopravní značení,“ uvedl 
vedoucí Územního odboru Blansko Policie ČR Zde-
něk Grénar, který poukazuje na nutnost ukázněnosti 
a trpělivosti řidičů. 
 Loni se na Blanensku odehrálo šest tragických 
nehod, z nichž tři se dotkly silnice 43. Při jedné z nich 
v Černohorských lesích zemřely tři osoby – dvě na 
místě a jedna v nemocnici. 
 Hlavní problém spatřují policisté zejména v přetí-
ženosti komunikace. „Provoz je poměrně hustý. Dnes 
tudy projede 16 – 17 tisíc vozidel, ale silnice je pořád 
stejná tak, jak se vystavěla. Nic zásadního se tam 
nezměnilo, nepřibyl žádný další jízdní pruh. Přibyla 
pouze spousta preventivních opatření, kterými se 
snažíme provoz usměrňovat,“ řekl Grénar. „Snažíme 
se také plánovat hlídky na silnici 43 co nejvíce v rámci 
našich možností,“ dodal. 
 Za další kritické místo policisté považují křižovatku 
silnic I/43 a II/150 u Sebranic (odbočka na Boskovi-
ce). Tam umístili balisety, které donutí řidiče výrazně 
snížit rychlost, díky čemuž následky nehod v tomto 
úseku nejsou tak tragické. 
 „Každé závažnější autonehodě se snažíme vě-
novat z pohledu příčin a návrhů bezpečnostních 
opatření,“ ujistil Grénar. 

Nejzávažnější nehody Nejzávažnější nehody 
na Blanensku na Blanensku 

15. ledna 2017, Velké Opatovice:
 Čtyřiadvacetiletá řidička osobního automobilu Ško-
da Fabia srazila v noci dvaadvacetiletého chodce, 
který na místě zemřel.  

22. dubna 2017, 
Černá Hora (Čer-
nohorské lesy): 
 Při předjíždě-
ní osobního au-
tomobilu Toyota 
došlo ke kontaktu 
Škody Octavia a 
VW Transporter 
a následného nárazu obou aut do stromu. Na místě 
zemřeli: jednadvacetiletý řidič Škoda Octavia, třia-
dvacetiletý spolujezdec Škoda Octavia, v nemocnici 
zemřel pětačtyřicetiletý řidič VW Transporter. Zraně-
ní: sedmačtyřicetiletá spolujezdkyně VW Transporter, 
šestiletá spolujezdkyně VW Transporter. 

11. května 2017, Habrůvka: 
 Pětačtyřicetiletý řidič motocyklu Yamaha nezvládl 
řízení a narazil do betonového mostku, na místě 
zemřel. 

20. listopadu 2017, Čer-
ná Hora (Černohorské 
lesy): 
 Osmačtyřicetiletý řidič 
vozu Opel Omega s přívě-
sem dostal na kluzké vo-
zovce smyk a v protisměru 
narazil do OA Renault Clio. 
V nemocnici zemřel: se-
dmatřicetiletý spolujezdec 
Opel Omega. Zranění: 
osmatřicetiletý řidič Opel 
Omega, sedmatřicetiletý 
spolujezdec Opel Omega. 

11. listopadu 2017, Se-
branice, křižovatka I/43 
a II/150: 

 Čtyřiatřicetiletý řidič osobního automobilu Mer-
cedes nedal přednost kamionu Scania, na místě 
zemřel. 

31. prosince 2017, Letovice: 
 Čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu 
Chevrolet nepřizpůsobil rychlost jízdy, narazil do 
svodidel a následně se vozidlo zřítilo ze svahu. Řidič 
ve vozidle zahynul. 

-mha-

První...
 Zavádějící nadpis, není tomu tak? Přece se mé 
sloupky objevují na těchto stránkách již řadu let, 
ani věřit se mi nechce, jak dlouhá doba uběhla od 
toho okamžiku, kdy jsem se s Petrem domluvil na 
pravidelné spolupráci a ta pokračuje přes Martina do 
dnešního dne...
 Ale jestliže ten minulý sloupek byl v něčem 
poslední, tento je v lecčem první... V tomhle 
“osmičkovém” roce...
 Mnoho lidí, které znám, očekává nějakou 
katastrofu, přece jen vzpomínky na roky 1948, či 
1968 jsou v mnohých “živé” i přesto, že je třeba znají 
jen z učebnic dějepisu. Myslím, či snad doufám, že 
to bude rok “normální”, tedy snad nevybočující z 
blázince let posledních. Naše země by si to zasloužila 
už jen proto, že bude mít krásné kulaté narozeniny. Já 
vím, mnozí namítnete, že Česká republika vznikla až 
rozdělením Československa v roce 1993, jiní mohou 
říct, že v letech 1939 -1945 neexistovala vůbec, 
ale já si dovoluji být ve svém názoru konzervativní, 
možná trochu nostalgický, či staromódní a za svoji 
drahou vlast považuji TO Československo, které se 
narodilo na počátku minulého století. Letos bude 
té krásné zemi už požehnaných STO let... Zažila si 
toho, ta naše babička požehnaně, jen co je pravda, 
ale právě proto stojí za připomínku a za lásku. Za 
úctu a za vděk...
 Jinak, než tím předchozím “vzpomínáním” mi 
nijak další rok nepřipadá přelomový. Pro někoho 
končí “starý život” Silvestrem a Novým rokem začíná 
“život nový”. Nemyslím si to. Jen jak si někdy okolo 
poloviny ledna navykneme psát novou poslední 
číslici data, zase bude vše při starém. Každý den 
tohoto roku, stejně jako to bylo u let minulých a bude 
pokračovat do budoucna, s sebou přinese starosti i 
radosti, potíže i šťastné chvíle. Vždy bude ale platit, 
že závisí na nás, jak se k těm každodenním výzvám 
postavíme...
 Jeden z velkých československých hokejistů 
– Vladimír Martinec – označoval za své oblíbené 
rčení: “Stokrát můžeš být poražený, ale stokrát se 
zvedneš a jdeš dál”. Zdá se mi to vhodným mottem 
i při příležitosti právě toho stoletého výročí. Naše 
země toho prožila dost. A my s ní. My ji tvoříme. 
Povznesme se na patálie s vládou, nad osobu na 
Hradě, nad půtky v parlamentu – tahle země je 
NAŠE. Nás všech. A to, jak sami sebe a tím i ji 
budeme reprezentovat je NAŠE odpovědnost.
 Nedávám si předsevzetí do každého nového roku. 
Chtěl bych být totiž každý den tím, kdo pevně stojí 
za svými názory, ale přitom se učí, je otevřený k 
ostatním a přes občasný nával vzteku dokáže být i 
(snad) laskavý...
 Nesuďte mne za mé názory, prosím... A i když 
budete, poslužte si, já totiž stejně podléhám vyššímu 
velení... Je totiž v jedné moudré knize napsáno...
  “Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se 
zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, 
nebyl bych služebníkem Kristovým...” (Gal. 1:10)
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Drogy na Blanensku
 Dvě kompletní varny, sto gramů pervitinu a asi kilogram marihuany. To je výsledek pátrání blanenských policistů za uplynulý rok na Blanensku. Místní 
kriminalisté na konci minulého roku uzavřeli tři případy související s výrobou a distribucí drog. 

 Na konci listopadu kriminalisté zadrželi sedmapa-
desátiletého cizince, který v bytě ve Svitávce vyráběl 
pervitin. Pro blanenské policisty tento muž nebyl 
neznámý, trestnou činností se zabýval již v minulosti. 
Zakázanou látku vyráběl z léků, které většinou na-
kupoval v lékárnách v Polsku. „Polský lék Cirrus má 
asi čtyřnásobně větší množství účinné látky než léky 
dostupné v České republice. Takže pachatel dokázal 
vyrobit čtyřikrát větší množství drogy, než průměrný 
vařič v okrese Blansko, který používá české léčivo,“ 
vysvětlil kriminalista Ondřej Přibyl. 
 Cizinec vyráběl pervitin déle než půl roku mini-
málně jednou týdně a z jednoho procesu dokázal 
získat kolem deseti gramů drogy. Velkou část prodal 
distributorům, část si ponechal pro vlastní potřebu. 
Policisté zajistili jak kompletní varnu, tak i chemikálie 
a léky potřebné pro výrobu drogy. Mezi pomůcky 
patří například klasický mlýnek na maso, na kterém 
pachatelé melou léky. 
 „Zkušenému výrobci vůbec nevadilo, že byl 
na začátku roku podmínečně odsouzen právě za 
výrobu pervitinu,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil 

Malášek s tím, že muž je nyní vazebně stíhaný pro 
nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy a hrozí mu odnětí 
svobody na dva až deset roků. 
 Že jde mezi výrobci a distributory o spletitou síť, 
potvrzuje i zadržení devětadvacetileté ženy, která 
si zřejmě potřebovala přivydělat na mateřské dovo-
lené. „Zajistili jsme u ní více než kilogram sušené 
marihuany. Ta je zatím zaslána na expertízu, ale 
podle našich zkušeností půjde o kvalitní materiál. 

Nehody na Blanensku v letech 2015 až 2017
Rok 2015 2016 2017
Úmrtí na silnicích 10 9 8
Nehody na silnicích 1. třídy 106 82 92
Srážky se zvěří 104 107 130
Způsobená škoda 24 mil. Kč 22 mil. Kč 24 mil Kč.
Počet nehod celkem 574 537 563

 V roce 2017 zemřelo na silnicích v okrese Blansko osm lidí. Šest 
na místě nehody, dva následně v nemocnici. 

Drogy na Blanensku v letech 2011 až 2017
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet případů 21 21 16 24 24 19 19
Marihuana 6 3 6 5 6 7 2
Pervitin 15 18 10 18 13 12 12
Ostatní trestná činnost 0 0 0 1 5 0 0
Výroba (varna/pěstírna) 10 (9/1) 10 (8/2) 9 (8/1) 9 (8/1) 7 (5/2) 7 (5/2) 3 (3/0)

Kdyby se ji snažila prodat, mohla by utržit až sto tisíc 
korun,“ informoval kriminalista Michal Hříbal. Žena 
kromě distribuce marihuany totiž odebírala pervitin 
od cizince a dále jej prodávala. 
 „Další varna skončila v prosinci v rukou blanen-
ských policistů po zásahu kolegů z Městské policie 
Blansko. Ti náhodně narazili na třiadvacetiletého 
muže, který měl ve svém batohu velkou část techniky 
a zařízení pro výrobu pervitinu,“ uvedl Malášek. 

-mha-

 Před Vánocemi se uskutečnila sbírka krmiva pro Psí útulek Blansko. Hlavní stanoviště, kde se shromažďovaly pytle s granulemi a konzervy, bylo v 
blanenské nemocnici a v Nemocvičně. Další dvě sběrná místa byla v Brně. Slavnostní předání sbírky, kterou pořádala Nemocnice Blansko společně s 
Psí šancí a Službami Blansko, se konalo 23. prosince v psím útulku. 

 Kromě 746 kg granulí a 95 kg konzerv v hodnotě přibliž-
ně 60 tisíc korun lidé pro pejsky přinášeli paštiky, salámy, 
kapsičky, piškoty, pamlsky, ale i léčiva, pelíšky, vyčesávače 
a náhubky. Sešlo se také 153 dek, 40 vodítek a 37 obojků. 
Krmení vystačí minimálně na půl roku pro všechny pejsky 
v útulku. 
 „Krmivo přinášeli nejen pacienti nemocnice, ale také 
mnoho našich zaměstnanců. Všem moc děkujeme,“ řekla 
tisková mluvčí Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá. Podle 
ní je naprostá většina granulí a konzerv v prémiové kvalitě.
 „Na začátku sbírky jsme požádali, aby lidé přinášeli krmiva 
raději méně, ale aby bylo skutečně kvalitní. Obyvateli útulku 
jsou totiž zejména psí senioři, kteří navíc často trpí různými 
onemocněními, proto potřebují vyváženou stravu,“ doplnila 
Ostrá. 
 Na podobných akcích je pěkné, když přinesou ještě jiný 
rozměr. Sbírka pro psí útulek nakonec znamenala i jednu psí 
adopci. Díky sbírce získal domov pejsek Cesar, který padl 
do oka kameramanovi Dušanu Puklovi, když přišel natáčet 
video do útulku. 

-mha-

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci – pozice 

svářeč TIG
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek, 

místo práce: Černá Hora
Praxe výhodou, absolventy zaškolíme, 

Plat 23 - 25.000,-
Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve

Více informací: info@beryl.cz 

tel. 733 531 651

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Plesová sezóna Plesová sezóna 

začíná…

…přijďte se obout.…přijďte se obout.
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Na kávě s anonymními alkoholiky
Schází se každou středu v budově Oblastní charity Blansko na Komenského ulici od 
17.30 do 18.30 hodin. Svépomocná skupina Anonymních alkoholiků (AA). Přesněji by 
se tito lidé mohli nazvat – jak sami o sobě tvrdí – nepijící alkoholici. Nebo nepřesněji – 
střízliví alkoholici. A kdo by mohl lépe pomoci lidem, kteří mají problémy s alkoholem, 
než ti, kteří si vše zažili na vlastní kůži? Ti, kteří padli až na dno a dokázali se od něj 
odrazit? Navštívila jsem jedno setkání AA a vyslechla si tři příběhy mužů. O jeden z 
nich se s vámi nyní podělím. Jde o spoluzakladatele a aktivního člena místní skupiny. 
Na začátku se na nic neptám, protože na sezeních jednou ze zásad je to, že každý 
řekne, co sám chce. Začíná tedy hovořit sám… 

Sponzor rubriky:

Je společenství AA pro vás?

 Jsem Tomáš a jsem alkoholik. Nepiju už asi osm 
let. Pil jsem zhruba od dvaceti do pětapadesáti let. Pil 
jsem sice dost, ale víceméně tak, jako mnoho dalších 
lidí, nijak jsem nevybočoval. Manželka byla naštvaná, 
vadilo jí to od začátku, ale mně nějak ne. Nijak mě to 
neomezovalo. Dodnes si nedokážu uvědomit, jak se 
to stalo, že se ze mě stal alkoholik. Bylo to pozvolné 
a nenápadné. Ale vybavuju si, že jsem začal doma 
doplňovat lahve alkoholu, který jsem vypil – třeba 
rum jsem nahrazoval čajem, slivovici vodou. Ani 
nevím, proč jsem to začal dělat, když jsem předtím 
pětadvacet let normálně doma pil. Nakonec jsem 
měl hromadu skrýší, placatky jsem měl v kabátech, 
ve skříních, ve sklepě, v manželčiných kozačkách. 
Nevím, jestli jsem to schovával před ní nebo sám 
před sebou. To je typické pro alkoholika; člověk to 
začne dělat, aniž by věděl proč. 
 Pak jsem pil každý den, ale pořád jsem si říkal, 
že to mám pod kontrolou, a kdybych chtěl přestat, 
tak přestanu. Jenže to už byla utopie. Dlouho jsem 
pil, protože mi chutnalo pivo, měl jsem rád asi i to 
uvolnění, ale ke konci jsem pak musel pít, i když 
jsem nechtěl. Bylo mi špatně od žaludku, ale stejně 
jsem si něco dal. A to už nebyly dvě tři piva. Pil jsem 
doslova do padnutí. Zůstal jsem ležet na chodníku 
nebo na silnici. Pak jsem už musel alkohol mít po 
několika hodinách od posledního napití, měl jsem 
trvale dvě promile, a když jsem je neměl, dostavil se 
absťák. Večer jsem třeba v sedm, v osm hodin padl 
úplně opilý a ve dvě hodiny v noci jsem se probudil 
a musel si dát aspoň deci rumu. 
 Ráno jsem se budil se zvracením, bylo mi zle, ale 
musel jsem jít za každou cenu k novinovému stánku, 
kde prodávali alkohol. Když jsem si představil chuť 
rumu, navalilo se mi, ale prostě jsem tam musel jít a 
musel si to koupit. Vypil jsem deci rumu, pak se na 
ulici pozvracel a šel si dát druhou dávku a byl jsem 
šťastný, když to ve mně zůstalo. 

 Jak se to celé stalo? 
 Nevím. Žádný důvod pít jsem neměl, že by se 
něco stalo, že by někdo umřel. Žádná změna v životě 
nebyla, že bych měl potřebu ji řešit alkoholem. Ply-
nule jsem k tomu došel od posedávání a popíjení v 
hospodě. Ke konci jsem už ani do hospody nechodil, 
protože jsem nechtěl, aby mě tak někdo viděl. Pak 
mě manželka odvezla vlakem do Černovic na léčení. 
Sám bych tam nikdy nedojel, i když jsem neměl u 
sebe peníze, abych si mohl něco koupit. Vlezl bych 
do obchodu s alkoholem a klidně bych si ho vypil 
tam a bylo by mi jedno, co se mnou bude. 

 Jak probíhalo léčení? 
 Byl jsem čtrnáct dní na detoxu. První týden jsem měl 
šílené absťáky, ráno jsem lezl po čtyřech na záchod, 
tam jsem třeba dvě hodiny ležel na zemi, nemohl 
jsem se postavit na nohy. Prosil jsem sestru o rum. 
Sestra vodila narkomany, aby se na mě podívali a 
nemysleli si, že alkoholik je nějaký lehký případ. Psal 
jsem si deníček a po šesti dnech si poprvé zapsal, 
že nezvracím. Pak jsem čekal nějaké intenzivní 
protialkoholové léčení, ale dali mě na oddělení, kam 
se odkládali lidi, s kterými se už nic dělat nedalo, 

byli tam i pacienti zbavení 
svéprávnosti, někteří zase 
přišli z kriminálu, někteří 
na kriminál čekali. První 
dva tři dny jsem myslel, 
že to je můj definitivní 
konec. Ale pak jsem si 
zvykl. Jeden „kolega“ mi 
vyhrožoval, že mě v noci 
podřeže, což nakonec ne-
udělal, protože jsem na-
šel mezi nimi kamarády. 
Jeden neuměl ani psát, 
tak jsem ho naučil napsat 
tiskacím písmenem jeho 
jméno. Vždycky mi říkal: 
S tužkou já to neumím, ale 
nožem tě vykuchám dřív, 
než se stačíš leknout. 

 Jak to bylo po ná-
vratu domů? 
 Týden po příchodu z 
léčení jsem si dal jedno 
pivo. Spíš nějak ze setr-
vačnosti. Byl jsem šťastný, 
že to se mnou nic neuděla-
lo, myslel jsem si, že jsem 
vyhrál, že budu moct pít 

pivo bez problémů. Vydrželo mi to měsíc, pak jsem 
si dal jedno pivo, dvě piva, jeden rum, dva rumy… a 
jednou jsem se zase opil domrtva. 
 Pak jsem objevil Anonymní alkoholiky. Jel jsem na 
jejich setkání do Brna. Manželka mi nedala peníze, 
jen mi koupila lístek. Měl jsem z toho obavy, co se tam 
bude dít, čekal jsem všechno možné. Že mi dají dých-
nout, že uslyším „tytyty“, všechny možné představy 
jsem měl. Ani jedna se nesplnila. Sedělo tam pár lidí, 
kteří o sobě říkali, že jsou alkoholici, mluvili o sobě, 
nikdo se mě na nic nevyptával. Z prvního mítinku si 
pamatuju ten pocit uvědomění, že jsou to lidi jako já. 
Kteří si přiznávají svůj alkoholismus a chtějí s tím něco 
dělat. Ne léčebna plná kriminálníků, co na to kašlou. 
Jednou tam byla se mnou i manželka a oslovilo ji to 
taky. Uvěřila tomu, že to může fungovat. Od té doby 
tam chodím, našel jsem tam sám sebe. V roce 2011 
jsme založili skupinu AA v Blansku. 

 Co podnikáte kromě setkávání ve středu v 
Blansku? 
 Od roku 2013 spolupracujeme s blanenskou ne-
mocnicí přímo pod záštitou ředitelky Danihelkové. 
Na internu se totiž často dostanou zranění lidé pod 
vlivem alkoholu, zejména od pátku do neděle. Nabídli 
jsme nemocnici možnost, že když zdravotnický per-
sonál nazná, že by pacient potřeboval od nás pomoc, 
zajdeme za ním, pokud o to stojí. Máme možnost být 
s ním v klidném a anonymním prostředí. Měli jsme 
od toho velká očekávání, ale mnoho lidí stále tvrdí, 
že alkoholici nejsou a o naši pomoc nestojí, přestože 
jsou v nemocnici opakovaně. 
 Pomáhá to prý i samotným zdravotníkům, kteří se 
musejí o opilé pacienty starat. Ví totiž o naší službě a 
o tom, že nic není ztraceno, a pokud lidé mají zájem, 
mohou se vrátit do normálního života. Jejich práce 
jim pak nemusí připadat zbytečná. 
 Dále spolupracujeme se svitavskou nemocnicí, 
kde je specializované psychiatrické oddělení pro lidi 
se závislostmi. Tam mají naše sezení zařazeno do 
programu a pro pacienty je součástí léčby. 
 Dokonce už jezdíme i do psychiatrické léčebny v 
Brně-Černovicích. Během těch několika let se naštěstí 
vše posunulo k lepšímu. Na začátku nás tam totiž 
nechtěl nikdo pustit. 

 Tato činnost je vaším zaměstnáním? 
 Ne, chodíme normálně do práce. Činnost spojenou 
s Anonymními alkoholiky děláme ve svém volnu za 
své peníze, nebereme si ani na benzín. Jezdíme po-
máhat pacientům, ale zároveň tím pomáháme sami 
sobě. Vždycky mě to tam dostane. Už nepiji několik 
let, mohlo by se říct, že jsem za vodou, ale nejsem. 
Pokaždé mě tam něco osloví. Někteří jsou tam třeba 
čerstvě přijatí, ještě pod vlivem alkoholu a drog, jsou 
naštvaní, nadávají… a já vidím sám sebe. Vzpomínám 
si, že jsem byl taky takový. Řeči typu „Já to mám pod 
kontrolou“ jsem taky míval. Tenkrát jsem nepřiznal, 
že mezi ně patřím. Dnes si to uvědomuju. 
 Dál jezdíme i do Brna na mítinky. Anonymní al-
koholici také mívají celostátní sjezdy na dva, na tři 
dny, různé konference, víkendová setkání s rodinami 
apod. 

 Jak probíhá mítink v Blansku? 
 Na středeční setkání může přijít, kdo chce, a to 
bez ohlášení. Může o sobě něco říct, nebo jen mlčet 
a poslouchat. Není tu žádné povinné vstupné, žádný 
dohled odborníků, žádná kontrola. Vše je dobrovolné 
a záleží na každém příchozím, zda se projeví, nebo 
ne. Nikdo se vás na nic nevyptává a nedomlouvá 
vám. Nejsme sekta ani zájmový spolek. Jsme 
společenství lidí, kteří mají problémy s alkoholem a 
chtějí s tím něco dělat. Odmítáme jakékoliv fi nanční 
příspěvky zvenčí, na veškerou činnost se skládáme 
sami. Zakládáme si na anonymitě, nic se nikde 
neeviduje. Tak jsou chráněni nově příchozí, kteří 
nemusí mít strach, že o jejich návštěvě bude druhý 
den vědět celé Blansko. Může přijít člověk s problémy 
alkoholismu nebo s jinými závislostmi, nebo někdo z 
rodiny či přátel, ale také kdokoliv z pouhé zvědavosti 
či kvůli získání podkladů pro studentské disertační 
práce apod. 

 Mohou AA pomoci každému? 
 Ano, mítinky jsou vhodné pro každého, kdo má 

touhu se sebou něco dělat. Mohou přijít muži i ženy 
všech věkových kategorií. Neslibujeme zázraky na 
počkání nebo nějaká lehká a rychlá řešení. Nezaka-
zujeme pití alkoholu. Je to program dvanácti kroků, 
jež jsou pouze doporučené. Funguje po celém světě. 
Tisíce lidí se díky němu vrátily do života. Nikde jinde 
neuslyšíte opravdu upřímné a otevřené výpovědi 
alkoholiků, kteří si prošli svým peklem a dopadli až 
na dno svých životů. Dnes našli sami sebe, ucítili 
pevnou půdu pod nohama – a žijí! Žijí bez alkoholu, 
což byla pro většinu z nich před pár lety naprostá 
utopie. 
 Možná ta káva dnes byla až moc silná, ale alko-
holismus není žádnou virózkou nebo migrénou. Je to 
zákeřný zabiják lidí i vztahů, alkoholiků i jejich blíz-
kých. Stále přibývá alkoholiků i lidí postižených jejich 
alkoholismem. Přibývá rozbitých rodin a pozůstalých 
po těch, co se upili k smrti. Přibývá nezodpovězených 
otázek. Na to zoufalé PROČ už mnoha lidem nikdo 
neodpoví… 

Marie Hasoňová

Dvanáct otázek, na které můžete odpovědět 
pouze vy: 
1. Rozhodli jste se někdy přestat pít po dobu jednoho 
týdne, ale vydrželi jste jenom několik dní? 
2. Přejete si, aby se lidé přestali starat o vaše pití, 
aby vám přestali říkat, co máte dělat? 
3. Začali jste někdy pít jiný druh alkoholického nápoje 
v naději, že se tak neopijete? 
4. Museli jste se někdy v minulém roce ráno po 
probuzení napít? 
5. Závidíte lidem, kteří se mohou napít, aniž by se 
dostali do problémů? 
6. Měli jste někdy v minulém roce problémy, které 
souvisely s pitím? 
7. Způsobilo vám pití problémy doma ve vaší rodině? 
8. Vypili jste někdy na večírku skleničku navíc pouze 
proto, že jste ještě neměli dost? 
9. Namlouváte si, že můžete přestat pít kdykoliv 
se vám zachce, dokonce i tehdy, když se opijete, 
přestože jste to neplánovali? 

10. Vynechali jste někdy kvůli pití pracovní směnu 
nebo školní vyučování? 
11. Stává se vám, že máte okno? 
12. Měli jste někdy pocit, že by se váš život mohl 
zlepšit, kdybyste přestali pít? 
Odpověděli jste ANO na čtyři nebo více otázek? 
Pokud je tomu tak, asi máte problém s alkoholem. 
Pouze vy se však můžete rozhodnout, zda je spo-
lečenství AA pro vás. Rádi vám ukážeme, jak jsme 
přestali pít. 

Skupina AA PROMĚNA
Pravidelné mítinky: 
Středa 17.30 – 18.30 hod.
Oblastní charita Blansko
Komenského 19 
Kontakty: 
Jirka: 603 170 835
Tomáš: 603 781 471
aa.blansko@gmail.com
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Nové CT zahájilo provoz

- 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

vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici

ZAHRADNICE, PRADLENA
Náplň práce:

• provádí veškerou zahradnickou činnost spojenou s údržbou zahrady ScBk, úklid zahrady

• provádí výsadbu a ošetřování běžných květin a rostlin v interiéru ScBk, 

 pečuje o sezónní výsadbu truhlíků na balkonech

• provádí květinové vazby a sezónní výzdobu interiéru ScBk

• vypomáhá v prádelně, podílí se na venkovním úklidu kolem budovy ScBk, 

 v mimořádných případech vypomáhá s úklidem sněhu

• spolupracuje na činnostech a akcích pořádaných v ScBk

• dbá na upravené a estetické prostředí a výzdobu společných prostor ScBk

Požadujeme:

• vyučení v oboru zahradnice

• předchozí praxi v oboru

• aktivní a tvůrčí přístup k práci

• trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, spolehlivost, zodpovědnost

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2018

Své nabídky vč. životopisu zasílejte do 19. 1. 2018 na adresu:

Bc. Veronika Bartošíková – personalistka, SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

nebo na e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz, tel. 601 383 316

Bližší informace o našem zařízení a službách najdete na www.ddblansko.cz

vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici

VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE
Náplň práce:

• řízení a odpovědnost za činnost týmu sociálních pracovníků a pracovnic 

 pro výchovnou nepedagogickou činnost ve službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

• ve spolupráci s metodikem odpovědnost za aktualizaci vnitřních pravidel, standardů kvality služby 

 a auditech souvisejících s certifi káty kvality péče

• aktivní účast na jednáních s vnějšími subjekty a na poradách vedení organizace

• metodická pomoc při zavádění novely zákona o sociálních službách do praxe

• odpovědnost za realizaci aktivizačních a sociálně terapeutických činností

• spolupráce při realizaci kulturních a společenských aktivit pro uživatele

• spolupráce při organizaci vnějšího i vnitřního vzdělávání zaměstnanců

• poskytování základního i odborného sociálního poradenství pro zájemce, uživatele a jejich rodinné příslušníky

Požadujeme:

• odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108 Sb., 

 o sociálních službách (VŠ, VOŠ)

• předchozí odbornou sociální praxi – pozice není vhodná pro absolventy

• výborné komunikační a organizační dovednosti 

• koncepční a analytické myšlení

• aktivní a tvůrčí přístup k práci

• řidičský průkaz sk.B  (aktivní řidič)

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Své nabídky vč. životopisu zasílejte do 19. 1. 2018 na adresu:

Bc. Veronika Bartošíková – personalistka, SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

nebo na e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz, tel. 601 383 316

Bližší informace o našem zařízení a službách najdete na www.ddblansko.cz

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouholetou tradicí 

TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá vzhledem k rozšiřování výrobních 

prostor a kapacit zájemce na pozici 

ELEKTRIKÁŘELEKTRIKÁŘ
OPERÁTOR NC STROJŮOPERÁTOR NC STROJŮ

SVÁŘEČ (hliník)SVÁŘEČ (hliník)
Co nabízíme:
  nadstandardní platové podmínky

  zázemí zahraniční společnosti

Zájemci, hlaste se osobně, 

písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 411

e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

 Nemocnice Blansko byla nucena starý CT přístroj vyměnit, a to s ohledem na jeho stáří a stupeň 
opotřebení. Technologicky bylo původní zařízení  pro dnešní dobu a hlavně pro budoucnost překo-
nané. 
 Nové zařízení je ve vyšetřovacím procesu rychlejší 
ve skenování, umožňuje přesněji modulovat dávku 
záření pro každého pacienta a navíc šetří oční čočku 
a prsy u žen, umožňuje snižovat zátěž organismu 
podáním menšího množství kontrastní látky pro 
angiografi cká vyšetření. Umožňuje také snadnější 
postprocesingové zpracování obrazu, který je tak 

názornější  a tudíž lepší hodnocení patologických 
změn. To vše je třeba  pro zlepšení zdravotní - lé-
kařské péče např. pro iktové centrum, kdy se může 
snáze započít s adekvátní léčbou mrtvice, z čehož 
pacient profi tuje. Nové CT je přístroj vyšší generace, 
který umožní širší škálu vyšetření.
 Základní požadavek na nový přístroj bylo zkva-
litnění CT zobrazení, což je s novým CT přístrojem 
s detektorem 64 vrstev (původní technologie měla 
pouze 16 vrstev) umožněno. Současně se také zkrátí 
vyšetřovací doba až o polovinu, což je s ohledem na 
použití ionizujícího záření během vyšetření další a 
velmi podstatný důvod. Dochází tak k redukci efek-
tivní dávky, kterou pacient při vyšetření obdrží. Nový 
přístroj přinese rovněž rozšíření spektra vyšetření.
 Náklady na stavbu a nový přístroj činí cca 16 mili-
onů korun. Na fi nancování této investice se podílí jak 
Jihomoravský kraj, tak i zřizovatel – město Blansko.
 Pořízení nového CT znamenalo pro chod nemoc-
nice velké omezení, a to úplnou odstávku této vyše-
třovací metody od 6.11.2017 do 20.12.2017. Nové 
CT začalo pracovat 20.12.2017, ale úplný provoz s 
otevřením spádu a s akutním provozem začalo dne 
22.12.2017.
 Po dohodě se Zdravotnickou záchranou službou 
Jihomoravského kraje byla po dobu odstávky řeše-
na spolupráce na akutní i neakutní CT vyšetření: 
Nemocnice Boskovice, Vojenská nemocnice Brno, 
SurGal Clinic Brno, Nemocnice Vyškov, Litomyšlská 
nemocnice, Úrazová nemocnice Brno, Fakultní ne-
mocnice u svaté Anny Brno a FN Bohunice. Všem 
výše uvedeným za tuto spolupráci děkujeme.

-ko-

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

OD ÚNORA: nízkosacharidová 

jídla podle moderních diet 

i v denním menu

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

á 
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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!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investiční referent(-ka)
Projektant(-ka)
Charakter práce: 

• Zajišťování přípravy staveb

• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací

• Zajišťování podkladů při přípravě a realizaci staveb

• Inženýrská činnost ve výstavbě

• Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb

• Činnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádění staveb

• Zpracování nabídek na realizaci vodovodů a kanalizací

Požadované znalosti: 

• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové dokumentace v prohlížeči, 

 Microstation, Buildpower výhodou.

• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb vodovodů a kanalizací, orientace 

 v rozpočtech staveb vodovodů a kanalizací.

• Výhodou znalost tvorby rozpočtů staveb.

• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů a kanalizací 

 (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti: 

• schopnost práce v terénu při dozoru staveb vodovodů a kanalizací

• samostatnost, spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci.

Vzdělání a praxe: 

• vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní hospodářství

• řidičský průkaz sk. B

• praxe výhodou

Nabízíme: 

• kvalifi kovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací

• zázemí stabilní a tradiční fi rmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 4. 2018, nebo dle dohody.

Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 

nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 24. 1. 2018

Případné bližší informace:

tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS divizi Boskovice.

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000 KÈ

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a
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k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ
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LEGENDY SE VRACÍ

XII. rockový plesXII. rockový ples
3.3.2018 Rájec-Jestřebí

Další dvě rockové kapely
Zábava až do rána

Rozvoz domů

Nenechte si ujít největší pařbu 
plesové sezóny!

Vstupenky v prodeji od 22.1.2018 

v IC Rájec-Jestřebí. Rezervace na tel. 516 432 191



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

712. ledna 2018

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Hledáme paní na úklid lékařské ordinace 
v Blansku na dohodu o provedení práce v 
odpoledních hodinách. Tel. 724161468.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové noční a denní směny - brigádně. 
Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 3+1,78 m² v osobním vlastnictví +garáž. Tel. 
702302498.
* Tiskárnu HP Laser Jet 1320 za 400 Kč. Tel. 
605165633.
* Ledničku Calex 170 l, 86x59x60 cm. Zachovalá, 
dobře mrazí. Cena 550,- Kč. Odvoz Blansko a okolí 
zajistím. Tel. 737622786.
* Sedací soupravu, kostra masiv, potah mikroplyš.
Sedačka: 230 x 80 cm, 2x křeslo: 85 x 85 cm, 2x 
taburet: 38 x 38 cm, konferenční stolek: 126 x 55 cm.
Tel. 777707711.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. 
Tel. 728045186.
* KOUPÍM motocykl Simson, Jawa 250, Babeta, Korá-
do, Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do r.89, dále automo-
bily do r.89. Tel. 736741967, altnabytek@seznam.cz
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod 
Horní Lhotou. Tel. 604550828
* Koupím byt 1+1, 2+kk, 2+1 v Blansku, Boskovicích a 
okolí. Možno i k menší rekonstrukci. Platba v hotovosti. 
Prosím bez RK. Za nabídky děkuji. Tel. 777263861, 
bydleniblansko@email.cz
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte 
prosím. Tel. 721833167.

      RŮZNÉ    

Umění 
dávat

 Příjemné chvíle zažíváme se svými nejbližšími 
nejenom o Vánocích. Radujeme se nad rozbale-
nými dárky, těší nás vše ušlechtilé, ale je třeba 
se radovat i nad obyčejnými dárky od srdíčka. 
Téměř na konci prosince se těšilo překrásné 
duchovní náladě mnoho návštěvníků jedné z 
úžasných akcí Muzea Blansko, neboť zpěvem a 
hudbou se rozezněl hudební salónek v blanen-
ském zámku. Právě tady byl rozbalen ještě jeden 
překrásný dárek. 

 A tak se umě propojilo několik nečekaných středo-
bodů – jedna slavnostní večerní chvíle se svátečním 
koncertem, dojímavý zpěv s tóny romantické či ve 
víru španělských rytmů tančící kytary, letní ukolébav-
ka s ukolébavkou vánoční, umění s krásou a záplava 
dojmů s láskou. Všechny vánočně naladila hudba, jež 
vznikla prolínáním umu krásné ženy a charismatic-
kého muže. Dárek to byl vskutku originální - z rukou 
dvou šikovných blanenských muzikantů, paní Hany 
Korčákové a Miloše Pernici, kteří ukázali, že umí. 
Umí nejenom hrát a zpívat, ale především rozdávat 
radost, štěstí, úsměvy a pohlazení všem, kteří mají 
srdce otevřené a touží být zase o trošku bohatší. 
Takové momenty v našich životech působí jako náhlé 
světlo, osvícení kulturního bohatství, tradic a umění, 
které nemusí spát, které může oslovovat a dělat 
náš svět příjemnějším, mírumilovnějším a lepším. 
Ať už melancholie či baladičnost skladeb mnohé 
ukolébala nebo rytmické nápěvky roztleskaly ruce 
hostů, nálada byla výborná. Protože dobrý koncert 
se odvíjí také od dobrého publika, a to tentokrát 
vskutku bylo publikem vnímavým, hltajícím každičký 
podaný impuls. Chtíc aby spal se tiše neslo éterem, 
aby bylo vystřídáno pastýřským Tedy poženem. Co 
to znamená? Přece Slyšeli jsme v Betlémě, že tam 
leží na seně – a možná někdo zatoužil kdesi hluboko 
ve svém nitru: I já bych rád k Betlému…
 Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, 
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad 
někde v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní, 
hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým. Na konec 
nezazvonil zvonec, nýbrž zacinkaly rolničky, které 
poté rozezpívaly celý sál světoznámým vánočním 
tradicionálem. Vše ale jednou končí, aby se mohl 
zrodit začátek něčeho nového – poslední tóny i 
poslední potlesk byl milou tečkou tohoto srdečného 
a bezprostředního koncertu ve stylovém prostředí s 
krásnou výpravou, s milými lidmi. Díky Vám za něj, 
a díky také roku 2017 za všechno co nám přinesl, 
čím nás obohatil. A vzhůru vstříc roku novému s 
přáním, aby byl i on naplněn šťastnými okamžiky, 
životodárným uměním i chvílemi s našimi blízkými 
ve zdraví a lásce. 

Irena Čepová

RESTAURACE U GOLEMA
přijme

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE

Informace na tel. 

608707625

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

V s t u p n é  2 5 0  K č  ( 5 0  +  2 0 0 )  /  P ř e d p r o d e j  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř  B l a n k a

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
v á s  z v e  n a

27. ledna 2018
z a č á t e k  20.00 hod.

Dělnický dům 
Blansko

h r a j e  Medium

s o u č á s t í  b u d e 

Vyhlášení 
nejlepších 
sportovců 
města Blanska 
za rok 2017

Bohatý program 

Tombola

M e d i á l n í  p a r t n e r

revivalP?NK

NEMOCNICE BLANSKO

Zdravotnický
konaný v pátek 16. 2. 2018 od 20.00 hodin

XXIII. RYBÁŘSKÝ BÁL
Blanenští rybáři srdečně zvou všechny příznivce "Pet-

rova cechu" a ostatní občany na tradiční 23. rybářský 

bál, který se bude konat 10. února 2018 od 20.00 hod. 

v prostorách Dělnického domu v Blansku. 

K tanci hraje hudební skupina PROROCK 2. 

Účastníci bálu budou přivítáni dobrou slivovičkou a 

dámy navíc sladkým pohlazením. Po zahájení bálu, 

které provede předseda blanenského pobočného 

spolku, bude následovat  vystoupení tanečních 

profesionálů DANZA Brno s ukázkou klasických a 

latinskoamerických tanců.

Dále bude pro všechny zájemce k dispozici bálový 

fotokoutek. Návštěvníci bálu se mohou těšit na 

bohaté občerstvení včetně rybářských specialit. Ne-

bude chybět tradiční bohatá tombola se zajímavými 

cenami, kterých je připraveno okolo čtyř set. Je sa-

mozřejmostí zařazení každé prodané vstupenky do 

hlavního slosování o hodnotné ceny.

Vstupenky s místenkou možno zakoupit v trafi ce 

"SLUNA" p. Šerebla na nám. Svobody v Blansku.

NOVĚ OTEVŘENO!

* domácí kuchyně 

* denní menu od 87 Kč

* svatební salonek 

* rauty, svatby, 

   oslavy a party 

Třetí týden v lednu 

Zvěřinové speciality

Rezervace na tel. 

722106902 

Víkend pro rodiny: oběd - děti jídlo ZDARMA

MUSIC BAR PROBE
* živá hudba, DJ, koncerty 

* výborné drinky 

* billiard, karambol, šipky 

* velkoplošná projekce 

V únoru překvapení v podobě 
známých zpěváků přímo v Baru Probe!

Otevřeno: pátek a sobota od 17 hod.

obě 
Baru Probe!
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Úspěšná sezóna s krásnou tečkou

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas. Starosti s vyřízením STK
a měřením emisí vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné využít slev

až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

 Mladí atleti z AK Blansko Dvorská mají za sebou velmi úspěšnou sezónu. Po náročném jarním sou-
středění se začaly dostavovat první úspěchy. Výčet všech letošních medailových zisků by připomínal 
telefonní seznam, a proto z neskutečného množství závodů a mítinků vybereme jen několik:

- Víceboje (Olomouc, Svitavy, 
Vyškov, Moravská Třebová,..) – nej-
cennější kovy brala dvojice Nečas, 
Dankovský a Široká, Dekanová).

- MJM v soutěži družstev/ jednot-
livců – Kroupa, Nečas a Dankovský 
(členové vítězného družstva MJM, 
Nečas a Dankovský patřili k nejvíce 
bodovaným atletům). Rovněž díl-
čích úspěchů jsme dosáhli v souteži 
jednotlivců, a to především na 60m 
překážek a v hodech (Dankovský, 
Široká, Nečas a Dekanová).

- Atletická drobotina opět vyhrála 
štafetový pohár na okrese a postu-

pují na MJM.

- Martin Tomášek  -  úspěšná nominace na Zlatou 
tretru.

- MMaS v soutěži družstev - vítězové kraje postoupili 
do nejvyšší atletické soutěže družstev, kde dokázali 
vybojovat stříbrné medaile

- Evropský šampionát - začátkem září se tradičně v 
Brně konal mezinárodní mítink EKAG. V konkurenci 
skvěle připravených atletek z Litvy, Maďarska, Slo-
venska a dalších evrop. zemí dokázala ml. žákyně 
Dekanová získat stříbrnou medaili v hodu.

- Víceboje v Moravské Třebové - kromě kvalitních 
umístění (2. místa Nečas, Široká, 3. Tomášek, 4. Va-
lášková a Weinhöferová,…) a nových OR, byl letošní 
ročník pro naše atlety ještě o něco zajímavější. Při 
předávání medailí se totiž u stupňů vítězů potkaly dvě 
atletické generace z jednoho společného "sportovního 
hnízda". Čestným hostem totiž byla aktuální juniorská 
mistryně světa ve skoku vysokém a naše odchovan-
kyně -  Michaela Hrubá. Míša totiž dříve patřila mezi 
vícebojařskou špičku, pamatuje si na náročnost a 
tvrdost tréninkového procesu vícebojů a dokonale zná 
závodní úskalí této královské disciplíny. Mimo to sama 
několikrát stála v MT na bedně v dresu AK Blansko 
Dvorská, kde dnes potřásla rukou našim mladým 
atletům, kteří pokračují v jejím odkazu. Celá soutěž 
tak z našeho pohledu dostala i nostalgický nádech a 
zavzpomínali jsme na naše již dospělé odchovance.

- V říjnu byl Nečas a Dankovský nominován do 
prestižního mezikrajového utkání. Mimo svých pa-
rádních disc. (překážek), zde bojovali ještě i v bězích. 
Společně s ostatními atlety vybojovali 2.místo pro JM 
kraj.

- Rovnež někteří naši atleti patří mezi úspěšné 
“řešitele” OBL (1. Široká, 2.Nečas a Lát, 3. Kroupa, 
4. Kniesová a Grünwald,…). V některých závodech 
dokonce naši mladí atleti obsadili kompletní bednu 
(Klimeš, Škvařil, Tomášek).

- Mimo další úspěchy jsme celý rok 2017 zakončili 
tradiční Vánoční laťkou. Plná tělocvična rodičů a přátel 
naší atletiky vytvořila perfektní atmosféru, padlo něko-
lik OR včetně klubového v ml. přípravkách a postarala 
se o něj Emička Králová.

 Blahopřejeme atletům k letošním úspěchům, kvalit-
ní reprezentaci města Blanska a ZŠ Dvorské, rodičům 
děkujeme za spolupráci a přejeme především mnoho 
zdraví a radosti s atletikou.

www.akbd.cz

www.hcblansko . eu

HOKEJHOKEJ
POJĎ POJĎ HRÁTHRÁT

V BLANSKUV BLANSKU

v 16:00 hod. na zimáku v Blansku

• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj pro děti ve věku 4 - 8 let a jejich rodiče

•  Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
• S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice

6:000000 hhhoodd.. nnaa zziiimmmáákkuu vv BBllaans

hodiny zábábábbavavavyyyy nananana llllll ddededededěěěěěě iiiiii iimimimi omomomo nnnějějějějějěj pprprproooo dědědědědědě ititititi vvveee ěěvěvěvěvěkkkukukuku 4444 -- 8888 llet a jejich r

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

24. ledna 201824. ledna 2018

MEDIÁLNÍ PARTNER

@hcblansko
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Máš chuť něco změnit a vzít svůj osud do vlastních rukou ?
Baví tě strojařina a máš základy němčiny ?
Pokud ano, pokračuj ve čtení, pokud ne, díky za Tvůj dosavadní čas.

Koho hledáme:
- další spolupracovníky s technickým vzděláním a základní znalostí
 německého jazyka pro pracoviště v Blansku na obchodně-technické profese

Co tě u nás čeká:
- rozhodně ne nuda, budeš důležitou součástí týmu
- příležitost zažít skvělý pocit, kdy se věci dobře daří a jsi za ně dobře oceněn

Pro lepší představu co děláme mrkni na naše stránky www.metaliko.cz, 
kde se můžeš také virtuálně projít po našem závodě ve Slavkově u Brna.

Pokud máš zájem, pošli nám tvůj životopis na adresu kamil.smerda@metaliko.cz
nebo volej 601 374 070. Těšíme se na tebe!


