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Myslím si, že jak Vy, tak i čtenáři Monitoru moc dobře vědí, proč Vám píšu. Kolem Vaší 
osoby se za poslední dva týdny událo mnoho věcí. Zpočátku to vypadalo, že jste prostě 
ujel – to se stává, jsme jen lidi a uznávám, že i prezident si může občas dovolit drobný 
přešlap. Vaše vystoupení v rádiu se však nedá brát jako přehmat, nedorozumění nebo 
momentální selhání. Vy jste se za svá slova neomluvil – naopak jste prohlásil, že jste 
je užil záměrně a měl jste to nachystané dopředu. Vysloužil jste si tak pozornost nejen 
občanů, pro které jste prezidentem, ale pozornost celé Evropy, které jste teď pro smích. 
Proč jste to proboha udělal?
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nastoupil teprve loni a volby budou až za tři roky, ale 
možná jste se tímto chtěl zalíbit prostému lidu, který 
tvoří nemalou část voličské základny. Jen doufám, 
že tomu tak není, neboť tím byste u mne klesl až na 
nejhlubší dno politické stoky.
 V prezidentském slibu, který jste skládal loni v břez-
nu před nástupem do své funkce, jste sliboval na svoji 
čest, že budete zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu 
a podle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Tohle 
je ono? Tohle je reprezentace naší společnosti? Podle 
mého názoru by se měl prezident chovat a vystupovat 
jako nejčestnější a nejslušnější občan, jaký u nás žije. 
Jen tak si totiž dokáže udržet autoritu a zůstane u těch, 
jež zastupuje, oblíbený a všude vítaný. Vy jste Vaším 
jednáním a vystupováním rozdělil náš národ na dvě 
skupiny. A proto se i v den, kdy bychom měli všichni 
společně zavzpomínat na pětadvacetileté výročí Sa-
metové revoluce, konaly také protestní akce, při níž 
dostal vejcem po hlavě i německý prezident. Čin, který 
je rovněž zavrženíhodný (tohle se opravdu při pietním 
aktu ve sváteční den nedělá!), ale co jste čekal? Pokud 
se chcete vyjadřovat jako hrubián, měl byste se také 
připravit na hrubiánské jednání - quid pro quo.
 Velmi jste mne zklamal. K Vašemu předchůdci 
jsem měl také výhrady, ale tady už skutečně přestává 
veškerá legrace. Vy jste náš nejvyšší šéf a měl byste 
jít příkladem. Ano, všichni jsme jen lidi, ale jak k tomu 
přijdou ti, kteří se snaží chovat slušně a uctivě? Co 
naše děti? Opravdu chcete, abychom se takhle začali 
všichni vyjadřovat? Chcete, aby hrubá slova byla sou-
částí politických projevů, debaty u lékaře, ve školách, 
na obchodním jednání? Pokud se Vám tento slovník 
zamlouvá, klidně si jej používejte, ale raději někde v 
ústraní nebo u piva s kamarády na Vysočině. 
 Údajně se chystáte začátkem prosince na návštěvu 
do Černé Hory a do Blanska. Návštěvu prezidenta v 
našem městě jsem vždy bral jako velikou událost, ale 
tentokrát se na Vás asi podívat nepůjdu. Bojím se totiž, 
že po návštěvě pivovaru v Černé Hoře by Vás mohla 
postihnout drobná viróza či rýmečka, a tak bych to od 
Vás nerad chytil.
 Vážený pane prezidente, Vaše vystupování v po-
slední době je nevhodné, ostudné, neomluvitelné a já 
si jej budu pamatovat. A volit Vás nebudu, i kdybyste 
byl jediným kandidátem. Takového prezidenta si český 
národ nezaslouží. To dám radši svůj hlas někomu, kdo 
se chová slušně a reprezentativně, i když čas od času 
strčí do kapsy nějakou tu propisku.
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www.realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč

RD 2+1 s menší zahrádkou 

v klidné části obce.

Pronájem velice pěkného bytu 3+1 

s lodžií, ulIce Absolonova.

cena: 11 000,- Kč vč. ink.mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739

BlanskoŠebrov - Kateřina

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Velice pěkný, slunný byt v cihlovém bytovém domě,  OV o velikosti 2+1 (58 m2) s prostornou šatnou 
a lodžií v centru města. Byt se nabízí k prodeji včetně vybavení. Nutno vidět.

cena:  1 550 000,- Kč k jednání          mob.: 777 857 739 

Blansko

- Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2  v zastavěném území, IS...NC - DOHODOU

- Nájem apartmánu 1+kk Blansko, 53 m2, 1.p., vybavený, nadstandard...NC – 7.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. inkasa 

- Nájem objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemní prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Provozovna pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, info. jen v RK...NC – 4 790.000 Kč

- Pozemky Křtiny, polnosti od 29 Kč / m2  a budoucí stavební pozemky od 200 Kč / m2 RD 2+1 Blansko - střed, poz. 881 m2 
neobydlený, všechny IS jsou k dispozici, 
velká zahrada…               NC – 1 749.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

DB 2+1 Blansko - Svitavská, 55 m2

3.p., výtah, balkon, plastová okna, ihned 
volný…                        NC – 1 249.000 Kč

 Bezprostředně po odvysílání Hovorů z Lán, kde 
jste použil slov, která se snad nedají ani publikovat, se 
strhla mediální senzace. Aby taky ne – hlava státu si 
v tradičním rádiovém pořadu, odkazujícím na národní 
hrdost a bývalého prezidenta T. G. Masaryka, pustí 
pusu na špacír a odzbrojí moderátora slovníkem, za 
který by se nemusel stydět ani ten nejhorší hospodský 
povaleč. Ještě navíc tak učiní za bílého dne, v neděli, v 
čase, který většina obyčejných Čechů tráví u kávičky s 
puštěným rádiem či televizí. Následující den se vrátila 
moje osmiletá dcera ze školy a ptala se mne, co ta 
ošklivá slova znamenají. Chuděrka neměla ponětí o 
významu slov, jež byla v pondělí mezi vyučováním 
neustále opakována spolužáky, kteří měli tu smůlu a 
zaslechli Váš pořad v rádiu. Co jsem měl dělat – musel 
jsem jí vysvětlit nejen význam Vámi použitých invektiv, 
ale také to, že se tato slova nemají říkat. Na její dotaz, 
proč je používá prezident, jsem odpověděl jediným 
možným vysvětlením: „Protože náš pan prezident se 
zbláznil.“
 Jiný důvod Vašeho počínání nevidím ani dnes. 
Strávil jsem hodně času přemítáním nad tím, co Vás 
k náhlému ostudnému činu vedlo. Když jste po pár 
dnech podobná slova zase veřejně použil, dospěl 
jsem k názoru, že musíte být postižen zatemněním 
mozku. Ať už se jedná o alkoholickou demenci nebo 
sešlost věkem, musí to být ten pravý důvod, který by 
vysvětlil (ne omluvil!) Vaše jednání. Pravda – napadl 
mne ještě jeden důvod. Do svého úřadu jste sice 



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

21. listopadu 20142

Freddieho sloupek
Revoluce, diskuse 
a názory

 Je až obdivuhodné, kolik se po 25 letech najednou 
objevuje v řadách našich spoluobčanů revolucionářů, 
účastníků stávek, komunisty perzekuovaných, či od-
vážných „vůdců“. Hodně těchto lidí spoléhá na špatnou 
paměť anebo jen blufuje s tím, že jim to snad vyjde. Tak 
nějak to považuji za kolorit našeho národa, nemám z toho 
moc velkou radost, to se přiznám bez mučení. Ale nějak 
nemám sílu proti těm výmyslům a lžím bojovat, se svým 
svědomím se každý musí srovnat především sám. Pakliže 
nějaké svědomí ten dotyčný má, ale to už je věc druhá.
 Rád na listopadovou revoluci vzpomínám. Už jen proto, 
že se ukázaly ve vší nahotě charaktery některých lidí, 
kteří mne obklopovali, ať již v pozitivním, tak v negativním 
smyslu. Znovu, patří to k životu. Pamatuju si na euforii, 
kterou jsem prožíval, pamatuju si na strach, který mne 
provázel. Ano, strach z toho, co bude, když se to nepo-
vede. Asi by následoval vyhazov ze školy, což by těsně 
před maturitou nebylo zrovna příjemné, ale ona  euforie 
to nakonec převážila.
 Mrzí mne, že naše společnost se nenachází zdaleka v 
takovém stavu, jako jsem si to před lety (nejen já) před-
stavoval, ale neměnil bych svobodu a demokracii za nic 
na světě a jsou mi opravdu nepochopitelní lidé, kteří volají 
po starých „pořádcích“ s tím, že za bývalého režimu bylo 
líp. 
 Nebylo. 
 A to tvrdím při vší úctě k názorům ostatních a s vědo-
mím, že diskuse je rozhovor dvou (či více) rovnoprávných 
stran s tím, že není jejím cílem dokázat, že ten druhý nemá 
pravdu, ale dobrat se nějakého výsledku. 
 Nejsem příznivcem černobílého, ačkoli to o mě mnoho 
lidí tvrdí, ale v tomto případě mám jasno. Režim, který 
zavírá a vraždí lidi za odlišný názor než ofi ciální, popírá 
a zakazuje svobodnou výměnu názorů, či falšuje historii 
prostě nemůže být dobrý, ba ani dostatečný. 
 Demokracie má mnohé chyby, ale zatím nikdo nic 
lepšího nevymyslel. A na tvrzení, že nebyla svoboda, ale 
byly jiné jistoty, mi nedá než si vypůjčit slova Benjamina 
Franklina o svobodě: „Ti, kteří se rozhodnou obětovat 
svobodu za pocit bezpečí nakonec nedosáhnou, a ani si 
nezaslouží dosáhnout, ani jednoho.
 Vzhledem ke zkušenostem prohlašuji, že jsem anti-
komunista, zastávám názor, že KSČ se měla zakázat a 
Havlovi a jeho hochům asi nikdy neodpustím, že se právě 
ten zákaz nedotáhnul do konce. Těžko si představit, že by 
25 let po válce zasedali v Bundestagu příslušníci NSDAP, 
tolik moje analogie.
 Nikdy jsem netvrdil, že kdo není antikomunista, je ko-
munista. Nikdy jsem netvrdil, že jsem si Miloše Zemana 
nevážil, já jím pouze pohrdám až teď, v poslední době. 
Stejné je to s osobou jeho bezprostředního předchůdce. 
 Při všech výhradách k osobě Václava Havla (a že 
jich není zrovna málo, ba právě naopak) tvrdím, že dva 
Havlovi následovníci v prezidentské funkci mu nesahají 
ani po kotníky.
 Několikrát jsem byl nucen si přečíst ne právě lichotivé 
poznámky, které mi dorazily do mého mailboxu (adresa viz 
níže). Většinou reaguji tak, že nikomu neupírám právo na 
názor, a právě proto nechápu, proč bych neměl mít právo 
na svůj názor já.
 Směju se ovšem opravdu hodně nahlas, když si pro-
čítám sprosté a odpudivé výpady a říkám si, zda nekryt 
jistou anonymitou sítě Internet by měl pisatel odvahu mi 
ta slova říct do očí. Bohužel si myslím, že by takových 
pisatelů nebylo mnoho.
 Z toho je mi taky trochu smutno, ale pomalu si zvy-
kám. Snažím se být tolerantní a rozhodně to není tak, že 
bych někoho nenáviděl. Ostatně snažím se (seč můžu) 
odpouštět těm, kteří nenávidí mne. Je to těžké, věřte, ale 
nepřestanu se o to snažit.
 A na závěr jiný (možná parafrázovaný) citát: „Mohu 
tisíckrát nesouhlasit s vaším názorem, zároveň však ne-
přestanu bojovat za to, abyste jej mohli svobodně vyjádřit“.
Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

734 514 325
734 514 325

 Jako studentka Mendelovy univerzity v Brně jsem hledala téma bakalářské práce a po dohodě se 
zástupcem Města Blansko Ing. Markem Štefanem z odboru investičního a územního rozvoje jsem se 
zaměřila na nevyužité prostory nad sídlištěm Písečná v Blansku. Jedná se z části o plochy, u kterých 
se uvažuje se zástavbou bytovými domy, z části o plochy svahů s přírodě blízkými porosty. Nejedná 
se o plochu, na které je připraven projekt nového bytového domu. 

Čertovka - ohlédnutí po roce

Rok se s rokem sešel

 Příprava projektu byla spojena s pokusem o za-
pojení participující veřejnosti v listopadu 2013 a při 
neformálním setkání 23. června 2014 byl zájemcům 
představen výsledek s představou autorky o možné 
budoucí podobě území v kombinaci přírodních celků a 
ploch doplněných o zařízení pro volnočasové aktivity 
obyvatel. Přítomný zástupce Města Blansko Doc. Ing. 
Jaromír Roučka, Csc., představený projekt označil za 
přínosný, z diskuse jako celku však vyplynulo, že ke 
změnám v území může dojít pouze z iniciativy míst-
ních obyvatel, kteří, pokud chtějí území v naznačené 
podobě užívat, musí se současně podílet na jeho 
rozvoji a údržbě. V rámci setkání byl návrh řešení, 

prostřednictvím Ing. arch. Jiřího Kouřila ze 
stavebního úřadu, konfrontován s řešením 
územní studie nové zástavby nad sídlištěm 
Písečná, zpracované ateliérem USB z Brna. 
Tento podklad, dle zadání úkolu v platném 
územním plánu, konkretizoval pohled urba-
nisty na možnou podobu rozvoje území, jehož 
naplnění se předpokládá až po důslednějším 
prověření skutečných realizačních možností 
ve větším časovém odstupu. Dle slov Ing. 
Marka Štefana zde nevznikne skutečná 
potřeba plochy zastavět po dobu více než 
15 až 20 let. Možnosti území jako celku lze 
tedy prověřovat opakovaně, významnou část 
aktuálně navržených opatření lze realizovat, 
pokud bude skutečná vůle obyvatel, po jejich 

zařazení do rozpočtu nebo jinými iniciativami. 
 Písečná Žije! je facebooková stránka, kde se 
mohou zájemci o rozvoj Písečné informovat o mém 
dokončeném projektu a spojit se s lidmi, kteří by 
chtěli sídliště Písečná posunout v rozvoji, realizovat 
jejich tvořivé nápady a hledat prostředky pro jejich 
uskutečnění. Na tomto odkazu ji najdete a budete 
mít možnost se zapojit: www.facebook.com/pisecna-
blansko. Stačí na facebooku napsat do vyhledávače 
pisecnablansko nebo Písečná Žije! a požadovaná 
stránka se objeví. Pojďme společně vytvořit místo k 
životu pro nás i pro naše děti.

Ivana Součková

 Je to právě rok, co se na popud mladé studentky zahradní architektury Ivany Součkové v penzionu 
na Písečné sešli zástupci města Blanska včetně městského architekta, lidé z Urbanistické kanceláře 
Brno a občané, kterým na tom, jak se žije na Písečné, záleží.
 Na schůzku zvaly letáčky ve vchodech, městské 
stránky i Zpravodaj a zdálo se, že to město tentokrát 
myslí vážně, že mu skutečně na názorech občanů 
záleží.
 Atmosféra na setkání byla báječná, chlebíčky skvě-
lé, obrázky dětí ze sousední základní školy zachycující 
jejich pestré představy o budoucnosti Čertovky dojíma-
ly a Ing. Štefan nadurděné občany kritizující stávající 
životní podmínky na Písečné smířil připomínkou, že s 
totalitními normativy, jimiž se řídila výstavba konce let 
osmdesátých, už nelze hnout, ale teď je teď a proto 
jsme tady, abychom mluvili o svých představách do 
budoucna.
 Rok se s rokem sešel a na hromady hlíny a kamení 
na Čertovce, proměněné ve skládku zeminy, padá 
studený déšť. Všechno je jak před rokem a nic se 
nezměnilo. Volné prostranství, které ještě před pár lety 
sloužilo jako baseballové hřiště a mohlo dětským hrám 
bez jakýchkoliv dalších úprav sloužit i dál, nechalo 
město zavalit hlušinou a částečně oplotit, přesto prý 
vzkázalo občanům, že se o příjemnější Čertovku mají 
postarat sami. Travnaté hřiště je defi nitivně pryč, vidina 
městských zahrádek a ovocných stromů se rozplynula 
a ony hodiny, které občané věnovali diskuzi o rozvoji 
města, vyzněly naprázdno, přinejmenším pro ně.
 Zmíněná Urbanistická kancelář Brno, s.r.o., u které 
si město objednalo územní studii (k nalezení na strán-
kách města), je ovšem dokázala efektivně využít a 
zahrnula je jako první bod do kolonky „postup prací“.
 „I když projektant územní studie řeší rozdílné vyu-
žití daného území, byla účast na setkání 
přínosnou inspirací,“ píše se ve studii.
 Přímo se vnucuje otázka, zda by 
občané na onu schůzku přišli, kdyby jim 
bylo řečeno, že jejich čas a námaha bude 
„přínosnou inspirací“ pro komerční fi rmu. 
Zda by přišli, kdyby věděli, že výsledkem 
jejich úsilí nebude nic jiného než další 
stoh papírů v tvrdých deskách, další stu-
die s horizontem realizace nějakých 20 
let.
 Také se můžeme ptát, zda tato zkuše-
nost nemá něco společného s přísloveč-
ně nízkým zájmem blanenských občanů 
o veřejné dění.
 Aktivita občanů totiž má své meze a 
zklamání je emoce, která přetrvá léta.
 Mám ve zvyku hledat na všem ales-
poň něco málo pozitivního, a tak se o to 

pokusím i v tomto případě. Je dobře, že nedostatky a 
problémy sídliště Písečná byly konečně pojmenovány 
nestrannými odborníky na územní rozvoj. Přestože 
jde o věci, které každý Písečňák vysype z rukávu na 
potkání, má to přece jen jinou váhu, když o nedostatku 
odstavných a parkovacích stání, chybějícím veřejném 
prostranství, jež by sloužilo setkávání a odpočinku, 
neexistenci veřejné zeleně, chybějících hřištích pro 
děti, mládež a dospělé a neexistenci prostranství pro 
oddych a aktivní odpočinek starší generace, nedota-
žených chodnících, neudržovaných plochách s nálety 
a černými skládkami v těsné blízkosti obytných domů 
a zhoršení pohody bydlení negativními vlivy z nava-
zujícího areálu zemědělské výroby (čímž je zřejmě 
myšlena ona kupa hnoje přímo pod okny) hovoří lidé 
nezainteresovaní a věci znalí.
 Nezbývá tedy, než doufat (či se modlit k patronu 
města svatému Martinovi, to podle povahy), že město 
bude schopno na takto jasně a nedvojsmyslně po-
jmenované problémy Písečné reagovat v časovém 
horizontu, který koresponduje s horizontem lidského 
života a nikoliv za oněch avízovaných 15-20 let.
 Málokdo si totiž uvědomuje, že „stále nedokonče-
né“ sídliště Písečná brzy oslaví třicítku a v sídlištním 
provizoriu tak vyrůstá už druhá generace dětí. Plahočit 
se celý život betonovou džunglí s mlhavým příslibem, 
že jednou možná na Čertovce vyroste park, lavičky, 
hřiště a možná i chodníky pro maminky s kočárky, to 
totiž vážně není žádné terno.

-kkuc-

Víte?
nevíte?

Prezident navštíví 
Blansko

 Blanenští zastupitelé se připravují na návštěvu prezi-
denta, který zavítá do Blanska prvního prosince. Bude 
to jeho první prezidentská návštěva v našem městě. 
Loni v rámci cesty na Jižní Moravu přijel do všech 
ostatních okresních měst, Blansko však vynechal.
 Program návštěvy se zatím domlouvá. Dopoledne 
nejprve navštíví Černou Horu s tamním pivovarem a 
odpoledne se zdrží v Blansku, kde si chce prohlédnout 
některé fi rmy. „Pan prezident projevil zájem o fi rmu 
ČKD,“ sdělil blanenský starosta Ivo Polák. Zeman by 
dále chtěl navštívit nějaký ryze český podnik s českými 
vlastníky. „Další program zatím není přesně domluven, 
ale pan prezident by se měl setkat se zastupiteli a poté 
s občany na náměstí Republiky,“ uvedl starosta.
 Zemanův předchůdce Václav Klaus navštívil Blan-
sko dvakrát, a to v letech 2004 a 2005. Podruhé to 
bylo na základě pozvání blanenských zastupitelů u 
příležitosti oslav stého výročí povýšení na město. Ve-
dení města tentokrát o návštěvu hlavy státu nežádalo. 
„Z města Blanska žádný impuls k pozvání nevzešel, 
tato návštěva je plánována v rámci jeho programu, “ 
řekl Polák.

-mha-

DOD na Dvorské
 ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, vás srdečně zve na 
den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 3. 
12. 2014 od 10 do 16 hodin. Na vaši návštěvu se těší 
žáci a pedagogičtí pracovníci školy. Více informací na: 
www.zsdvorska.com

-dv-

Nová ambulance 
praktického lékaře

 Od 5. listopadu 2014 zahájila provoz nová ambulan-
ce Nemocnice Blansko, a to AMBULANCE PRAKTIC-
KÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ. Tato ambulance se 
nachází ve 2. patře polikliniky. V ambulanci ordinuje 
lékař MUDr. Michal Grűnwald, všeobecná sestra je 
Andrea Kaňová.
 Ambulance MUDr. Michala Grűnwalda přijímá pa-
cienty do registru. V případě zájmu je třeba zažádat o 
změnu registrace ošetřujícího lékaře. Veškeré informa-
ce a podklady potřebné k přeregistrování poskytovatele 
zdravotních služeb předá všem zájemcům všeobecná 
sestra ambulance praktického lékaře Nemocnice Blan-
sko – Andrea Kaňová.  
 Kontakty – ambulance praktického lékaře Nemocni-
ce Blansko: Tel: 516 838 400, e-mail: praktik@nemobk.
cz. Ordinační doba ambulance: Po - Pá 7 – 12 hodin
 Ordinační doba ambulance bude ještě upravena v 
návaznosti na zkušební provoz během měsíce listopa-
du, minimálně jeden den bude provoz i v odpoledních 
hodinách.

-ko-

Vánoční strom
 Vánoční strom, který bude stát na náměstí Repub-
liky, v letošním roce věnovali městu Blansku manželé 
Rejdovi z Olomučan. Jedná se o asi 10 m vysoký 
stříbrný smrk. Ten bude na náměstí instalován dne 
24.11.2014. Slavnostní rozsvícení proběhne dne 
28.11.2014. Strom bude nazdoben z větší části novou 
výzdobou. 

-měú-

foto: Bohuslav Alexandrfoto: Bohuslav Alexandr

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

SUPER  dámské
zimní bundy
s kožešinou

Lehké, zajímavě prošívané, kapsa na mobil, 
odnímatelná kapuce, vodní sloupec 3000 mm, 
prodyšnost 3000g/m2 za 24 hod., pro volný čas 
a méně náročné sportovní aktivity. Různé barvy. 
I PÁNSKÉ PROVEDENÍ.

SSUPSSUP

Lehké, zajímavě prošíva

pojištěnci ZPMV
5% SLEVA
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Na kávě s Romanou Synakieviczovou
Romana Synakieviczová, 
starostka Rájce-Jestřebí

Sponzor rubriky:

 Mohla byste se na úplný úvod našim čtenářům 
blíže představit?
 Jsem rájecká rodačka. Vystudovala jsem střední 
ekonomickou školu v Blansku a poté vysokou školu 
mezinárodního podnikání na Slovensku. Léta jsem 
pracovala v soukromé sféře jako účetní a ekonomka 
a později také jako učitelka na střední škole. Na 
radnici mám zatím za sebou dvě volební období. 
Nejprve jsem byla zastupitelkou a poslední čtyři roky 
místostarostkou.
 
 Práce v soukromém sektoru a ve veřejné 
správě se přece jen v některých ohledech liší. 
Znamenal  pro vás příchod na radnici velkou 
profesní změnu?
 Na tuto otázku není tak snadné odpovědět. Moje 
původní profese i práce na radnici je především práce 
s lidmi a pro lidi. Vždyť i role místostarosty a starosty 
je z velké části rolí dobrého manažera a ekonoma 
a to má moje původní profese s tou současnou 
společné. Na druhou stranu je mezi podnikatelskou 
sférou a veřejnou správou velký rozdíl v pevně 
daném legislativním rámci. Věc, kterou si jako sou-
kromý podnikatel rozhodnete ve fi rmě za pár minut, 
tady musí vše projít striktně daným schvalovacím 
procesem, a potýkáme se i s narůstající a někdy 
i zbytečnou administrativou. Pro jakoukoliv profesi 
ale platí, že si člověk musí neustále rozšiřovat svoje 
obzory a pokud ji má vykonávat zodpovědně, nesmí 
pořád jen počítat odpracované hodiny. 
 S jakými plány či předsevzetími nastupujete 
do funkce starostky?
 Především s pocitem velké zodpovědnosti vůči 
našemu městu a jeho občanům. Chceme se nadále 
věnovat rozvoji města a ten přizpůsobovat potřebám 
jeho občanů. Vážím si toho, že lidé za mnou chodí 

nejen s pracovními, 
ale i osobními problé-
my. Pokud mohu, tak 
poradím, nebo řeknu 
svůj názor. Občas sta-
čí i jen vyslechnout. 
Snažím se lidem na-
slouchat a ráda se in-
spiruji jejich názory a 
potřebami.

 Co tedy občané 
Rájce-Jestřebí po-
třebují? Kde město 
takříkajíc tlačí bota? 
 Jedním z největších 
problémů města je do-
prava, průtah vedoucí 
přímo středem města. 
Ta znepříjemňuje život 
většině občanů. Těžká 
nákladní auta projíždí 
přímo přes náměstí, 
kolem gymnázia... Proto vidím jako jednu z priorit 
snahu pomoci urychlit přípravu výstavby silnice 
II/374, IV. etapy - průtah Rájec-Jestřebí. Jeho vý-
stavba by život ve městě velice zklidnila a zkvalitnila. 
Navíc SÚS chystá projektovou dokumentaci na re-
konstrukci mostu přes železniční koridor a výstavbu 
nové okružní křižovatky u šamotky. 

 Doprava ale určitě není jedinou oblastí na 
kterou se zaměříte...
 Samozřejmě. Čeká nás například pokračování v 
obnově infrastruktury, vodovodu, kanalizace a s tím 
související postupná oprava chodníků a komuni-
kací. Budeme zateplovat budovu mateřské školy v 
Jestřebí, a rádi bychom dokončili revitalizaci rybníku 
Klimšák. Také nás trápí zastaralá čistička odpadních 
vod. No a v neposlední řadě budeme podporovat 
volnočasové aktivity různých zájmových skupin. 

 Zmínila jste aktivity zájmových skupin a já vím, 
že jste se sama dlouhá léta aktivní členkou jed-
noho občanského sdružení. Co podle vás přináší 
občanské aktivity městu? 
 Bez občanských aktivit si život ve městě ani neu-
mím představit. Do komunální politiky jsem šla s vě-
domím, že v našem městě hodně věcí chybí a jednou 
z nich je pestřejší společenský život. To ale není nic 
nového – ostatně právě z tohoto důvodu jsme v roce 
2007 založili občanské sdružení „Za rozvoj  města“. 
Největším úspěchem naši činnosti, byla výstavba 
dětského hřiště. Kromě toho jsme uspořádali řadu akcí 
pro děti i dospělé, z nichž některé se staly už tradiční-
mi. Dětský maškarní bál, královská zahradní slavnost, 
čertovský bál a mnohé další. Brzy se třeba uskuteční 
Mikulášská nadílka při rozsvícení vánočního stromu. 
Nesmírně mě těší skutečnost, že se v Rájci-Jestřebí 
na společenském životě podílí stále více subjektů. 

Lidé mohou postiženým
dětem plnit přání

Máme zde třeba aktivní mateřské centrum Motýlek, 
dobrovolné hasiče, Svaz tělesně postižených, několik 
sportovních klubů a takto bych mohla vyjmenovávat 
dlouho. Velmi dobrá je také naše spolupráce se 
správou státního zámku Rájec nad Svitavou, a v ne-
poslední řadě se zdejší Základní a mateřskou školou 
i Soukromým gymnáziem Rájec-Jestřebí.

 Nedá mi to, abych se nezeptala i na vaše pří-
jmení. Není zrovna obvyklé, a to nejen v regionu. 
Hledáním na internetu jsem zjistila, že v celé 
republice je jen 8 žen s tímto příjmením. 
 A všechny jsou z naší rodiny... Jméno jsem vyvda-
la před šestadvaceti lety a máte pravdu, že s ním 
mám hodně zážitků, počínaje tím, že se nevejdu do 
žádných kolonek, až po nutnost neustále své jméno 
hláskovat. 
 Z rodinné historie vím, že jde o jméno původně 
polské, které si jeden z manželových předků nechal 
za války úmyslně pozměnit. Oproti mému rodném 
příjmení to však byl stejně posun k lepšímu. Jmenovat 
se za bývalého režimu Husáková, to nebyla zrovna 
výhra. (Smích)

 Jaké jsou vaše koníčky a záliby?
 Nechci aby to vyznělo jako klišé, ale mým největším 
koníčkem je moje práce a moje rodina. Snažím se svůj 
čas mezi rodinu a práci dělit spravedlivě, ale někdy je 
to opravdu těžké a čas na mé nejbližší mi nezbývá, což 
mě mrzí. To, jak svůj čas správně dělit, je asi jednou 
z věcí, které se budu muset teprve naučit.

 Závěrem se vždycky ptám na tajné přání, které 
by si dotazovaní chtěli mávnutím kouzelného 
proutku splnit. Jaké by tedy bylo to vaše?
 Přání? Přání bych s dovolením vyměnila za vzkaz 
našim občanům: Pokud máte dobré nápady, nene-
chávejte si je jen pro sebe, a podělte se o ně.

-kkuc-

Rekonstrukce silnice 
v Lažánkách se protáhne

 Stavebním pracím na hlavní silnici v městské části Lažánky ještě není konec. Původní termín dokon-
čení byl datován na 30. listopadu 2014. Tento termín však nelze dodržet. „V průběhu prací se zjistilo, že 
jsou tam jiné geologické poměry, než předpokládal projekt. V polovině obce jsou navíc kanály jinde, než 
měly být,“ vysvětlil prodloužení rekonstrukce vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek 
Štefan.
 Podle Evy Zouharové ze Správy a údrž-
by silnic nikdo nepochybil. Za geologické 
podmínky nikdo nemůže. „Dělala se sice 
diagnostika, ale jelikož se vrty nedělají po 
pěti metrech, některé anomálie podloží 
zkrátka nelze předvídat,“ sdělila Zouharo-
vá.
 Předpokládané dokončení stavby je plá-
nováno na červen 2015. Do té doby bude 
pokračovat omezení dopravy, jak je tomu 
doposud. „Není to příjemné, ale musíme se 
s tím smířit,“ řekl Richard Maňoušek z ČAD 
Blansko. „Autobusů se to dotkne jen tak, jak 
je to doteď,“ ujistil Maňoušek. Pro auta nad 
šest tun bude i nadále platit objížďka.
 Řidiče však nyní čeká úplná uzavírka 
silnice v Lažánkách o posledních dvou 
listopadových víkendech (22.-23. listopadu a 29.-30. 
listopadu) z důvodu pokládky živic na silnici. V pro-
sinci pak ještě v jednom víkendu průjezdnost zastaví 

demontáž provizorního mostního objektu. Objížďka 
bude vedena přes Olomučany a Rudici.

-mha-

foto: Klára Kučerováfoto: Klára Kučerová
 Chtěli byste splnit nějaké dětské přání? Máte možnost během adventu. Zastavte na chvíli 
předvánoční shon, zavítejte do restaurace Punkva v Blansku, utrhněte si lísteček z vánočního 
stromu a kupte dáreček. Potěšíte dětskou dušičku, která to tolik potřebuje.

Nový fotoateliér v Blansku

fotoatelier.bk@seznam.cz
tel. 603707132

v budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručovav budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručova

* ateliérové foto

* foto skupin, jednotlivců,

* party foto, promo foto book

* svatby, narozeniny 

* velkoformátový tisk na plast 

 i polygrafi cké služby

* služby vizážistky

* půjčujeme fotoatelier

Ateliér Svazarm 60 mAteliér Svazarm 60 m22, ateliér Brno 150 m, ateliér Brno 150 m22

* foto v přírodě

* podvodní foto

 Každé dítě potřebuje ve svém životě prožívat 
různé radosti a děti ze speciální školy obzvláště, 
protože jim není dopřáno mít radost z mnoha 
běžných věcí, jako je třeba jízda na kole či na 
lyžích, vycházky do lesa s partou kamarádů bez 
rodičů, nebo po večerech přečtená kniha. Proto 
se již děti začínají těšit na Vánoce, kdy do školy 
zavítají dárky z restaurace. Tam, jako každý 
rok, ochotní zaměstnanci budou shromažďovat 
dárky, které hodní lidé zakoupí dětem s handi-
capem.
 „Tato tradice vznikla na popud Sjednocené or-
ganizace slabozrakých a nevidomých v Blansku,“ 
objasňuje jedna z organizátorek, vychovatelka ze 
Základní školy speciální v Blansku Věra Stará. 
A co si děti nejčastěji přejí? „Je to velmi různé, 
záleží na věku a na individuálním handicapu 
každého dítěte. Obvykle jsou to zvukové hračky, 
plyšáci, knihy, vlaky, auta, stavebnice, DVD. Pro 
děvčata kosmetika, doplňky do vlasů, polštářky 
s obrázky,“ nastiňuje dětské touhy vychovatelka.
 Přání každého dítěte je namalováno vlastní 
rukou (pokud to zvládne) na výkres. Na zadní 
straně najdeme jméno dítěte, věk a popis přá-
níčka. Výkres je vložen do folie a připevněn na 
stromek.
 „Naše dcera už základní školu nenavštěvu-
je, ale když tam ještě chodila, jednou dostala 
plastovou kuchyňku, kterou si přála,“ říká Marie 
Gricová, matka dnes již pětadvacetileté Aleny, 
která je od narození odkázána na invalidní vo-
zík. Vzpomínají na to dodnes. „Byli jsme tenkrát 
velmi překvapení. Ani nevíme, od koho vlastně 

dárek byl. Alenka si s kuchyňkou hodně vyhrála,“ 
dodává Gricová.
 V adventním čase má stromeček vyhrazeno 
místo v hlavní místnosti v restauraci Punkva, kde 
si dárcové mohou prohlédnout všechna přáníčka. 
Je na jejich rozhodnutí, kterou tužbu budou chtít 
splnit. Ideální je zakoupit dárek v hodnotě kolem 
tří set korun, aby si děti případně nezáviděly. 
Strom splněných přání bude vystaven v restau-
raci od pondělí 24. listopadu. Je důležité, aby 
zabalené dárky, označené jménem dítěte, byly 
ke stromku přineseny nejpozději ve středu 17. 
prosince, kdy je v 9 hodin zaměstnanci odvezou 
do Základní školy speciální na Žižkově ulici.
 Dárek musejí dostat všichni. „Už se několikrát 
stalo, že některá přání nebyla splněna a museli 
jsme na poslední chvíli běžet do hračkářství a 
dárky dokoupit,“ uvádí Stará a upozorňuje, že by 
bylo dobré doručit balíčky co nejdříve. V pátek 19. 
prosince se potom koná ve škole v tělocvičně be-
sídka pro rodiče a sponzory, na níž žáci vystoupí 
se svým programem. Všem dětem se rozzáří oči 
u školního vánočního stromu, pod kterým jistě 
každý najde svůj vytoužený dárek.
 Několikaletá spolupráce je možná díky ochot-
nému a velmi vstřícnému personálu restaurace 
Punkva v čele s manželi Popelkovými, kteří mají 
pochopení pro děti s handicapem. „Za veškerou 
práci, kterou věnují přípravě stromu, jim patří vel-
ký dík,“ uzavírá Věra Stará. Kolektiv zaměstnanců 
tímto zároveň přeje všem „Ježíškům“ krásné 
svátky a za svoje žáky předem děkují.

-mha-
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

EGYPT 10990 * KAPVERDY 15.990 * DUBAJ 15.500EGYPT 10990 * KAPVERDY 15.990 * DUBAJ 15.500

LÉTO – NÁKUP VČAS: UŠETŘÍTE!!!LÉTO – NÁKUP VČAS: UŠETŘÍTE!!!
SLEVY až 20%, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500!SLEVY až 20%, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500!

SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 9.990 ALL INCL. SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 9.990 ALL INCL. 
 ALBÁNIE, ANDALUSIE, Č. HORA, KYPR, SICÍLIE, MALLORCA ALBÁNIE, ANDALUSIE, Č. HORA, KYPR, SICÍLIE, MALLORCA

 LYŽAŘSKÉ POBYTY, MAĎARSKÉ TERMÁLY, EUROVÍKENDY AJ. LYŽAŘSKÉ POBYTY, MAĎARSKÉ TERMÁLY, EUROVÍKENDY AJ.

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Fotoseriál: Svatého Martina 
uvítalo Blansko letos už poosmé

 Voňavé rohlíčky se sladkou náplni, symbolizu-
jící podkovy svatomartinského bělouše, pečená 
husa se zelím a knedlíky a samozřejmě mladé 
víno, jež zpestřilo o svatomartinském týdnu na-
bídku nejedné z kaváren a restaurací, zpříjemnilo 
čekání na sváteční den dospělým, děti si pak 
krátily dlouhou chvíli povídáním v kostele, po-
sloucháním svatomartinské legendy a tvořením 
v Galerii, aby se pak s vlastnoručně vyrobeným 
lampionem zúčastnily sobotního světýlkového 

průvodu a přivítaly za svitu loučí patrona kostela 
svatého Martina.
 Následující den v neděli pak slavnostní průvod 
s vlajkonoškami v čele prošel městem až do zá-
meckého parku, kde po přípitku – čím jiným než 
vínem – a podpisu smlouvy o další spolupráci 
se zástupci italského Scandiana byl ofi ciálně 
zahájen slavností program, který bavil diváky 
navzdory mírně sychravému počasí až do večerní 
tečky v podobě ohňostroje.

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad



21. listopadu 2014 5

Miloš Pernica bude hostit 
dva mladé kytaristy

Galerie Jonáš Galerie Jonáš 
v prosinciv prosinci

Rusko se musí zažít!

LUKÁŠ SOMMER – kytara

ADAM PAVLÍČEK – kytara

 Představitelé mladé generace českých kytaristů, 
kteří se prosazují kromě úžasné kytarové hry také jako 
autoři hudby, kterou prezentují na svých koncertech. 
Tímto se odlišují od drtivé většiny klasických kytaristů 
a lze je přirovnat u nás např. ke Štěpánu Rakovi.
 Lukáš Sommer (1984) – skladatel, kytarista a hu-
dební aranžér. Jeho hudba byla provedena v Tokyu, 
Amsterdamu, Paříži, Vídni, Soulu, Grazu, Torontu 
a v mnoha dalších městech světa. Spolupracuje s 
mnoha prestižními orchestry, dirigenty a hudebníky. Je 
vyhledávaným aranžérem fi lmové a populární hudby, 
permanentně spolupracuje s našimi i světovými agen-
turami. Jím prováděná autorská tvorba pro kytaru ob-
jevuje nové možnosti kytarového zvuku. Jeho autorský 
recitál a specifi cká kytarová technika je v kytarovém 
světě unikátní. Pro Pražské Jaro 2012 napsal fl étnový 
koncert Dopis otci, stal se tak nejmladším osloveným 
autorem festivalové historie.

V cyklu koncertů Miloš Pernica a hosté vystoupí 25. listopadu Lukáš Sommer a Adam Pavlíček.

 Adam Pavlíček (1985) je jedním z nemnoha 
hudebníků, kteří se věnují zároveň hudbě klasické, 
jazzové i populární. Vedle klasické hudby se od 
samého počátku svého hudebního rozvoje věnuje 
Adam Pavlíček autorské tvorbě v podobě skladeb 
pro sólovou kytaru. Je také autorem písní, za které 
byl oceněn v roce 2013 hudebním kritikem Benem 
Taisem Amundssenem speciální cenou Harvest Price 
v rámci Tais Awards. 
 Mezi významné úspěchy Adama Pavlíčka z po-
slední doby patří účinkování v pořadu Ranní koncert 
rádiové stanice ČRo Vltava. V tomto pořadu byl od-
vysílán jeho autorských kytarový recitál doprovázený 
rozhovorem. Je také členem hudebních uskupení Duo 
Nuages a folk-rockové skupiny Corpus Delicti.
 Přijďte na závěrečný koncert sezóny koncertního 
cyklu Miloš Pernica a hosté 2014. Máte se na co těšit. 

-r-

 Jenom tak je možné si o této obrovské zemi udělat alespoň trochu objektivní obrázek. Pokusili 
se o to učitelé a žáci Gymnázia Blansko, kteří ve dnech 14. - 22. září navštívili Petrohrad, jeho blízké 
okolí a Pobaltí.

 V neděli 14. 9. vyjelo 28 studentů 
a 4 učitelé z Blanska autobusem na 
zájezd téměř 4000 kilometrů dlouhý. 
První zastávka byla v noční Varšavě, v 
jejímž historickém centru právě dozní-
valy letošní Dny evropského kulturního 
dědictví. Další zastávka byla už pon-
dělní ráno v litevském hlavním městě 
Vilniusu. Účastníky zájezdu zaujalo 
především velké množství religiózních 
památek v této metropoli.  Ve večerních 
hodinách proběhl přesun do estonského 
Tallinu, kde nás v úterý ráno přivítalo 
prosluněné podzimní Baltické moře. 
Na severu Estonska jsme si prohlédli 
národní park Lahemaa a brzy už noční 
Narva signalizovala blízkost hranice EU 
a Ruska.
 Po dalším časovém posunu nás přiví-
tal Petrohrad, ještě spící, ale nádherně osvětlený, 
zrovna v době, kdy se zavíraly proslulé mosty na 
Něvě. Rozednilo se při prohlídce Piskarevského 
hřbitova, monumentálního pietního místa leningrad-
ské válečné blokády. 
 Petrohrad je moderní velkoměsto západoevrop-
ského typu, kde se prolíná současnost s historií, 
vše v nejtypičtější ruské velikosti XXL – ať už se 
jedná o Něvský prospekt nebo jedno z největších 
muzeí světa Ermitáž.  Svojí nádherou jsou známé 
Petrodvorce ve francouzském klasicistním stylu a 
Jekatěrinský palác s Jantarovou komnatou. Kromě 
těchto pamětihodností jsme město viděli i z vyhlíd-
kové plavby po řece Něvě, které dominoval známý 
křižník Aurora. 
 Velkým přínosem gymnaziálního zájezdu byla 
návštěva spřátelené školy ve městě Siverskij v Le-
ningradské správní oblasti. Místní gymnazisté nás 
nejen pozvali do vyučování, ale také nás bohatě 
pohostili a předvedli nám zdařilý kulturní program. 
Blanenští se nenechali zahanbit a vystoupili  s pás-
mem přibližujícím naši zemi a kulturu. Zajímavá byla 
i návštěva nedalekého muzea ruského romantika 

A. S. Puškina, který je pro nás dodnes jedním ze 
symbolů ruské literatury.
 Návrat do Čech pro nás začal v sobotu 20. 9. 
nočním přejezdem do lotyšské Rigy, kde jsme si 
připomněli osm let starý lotyšsko – český jazykový 
projekt, který tehdy proběhl na bázi německého 
jazyka. Neděli jsme strávili prohlídkou starobylého 
lotyšského hlavního města a v pondělí 22. 9. po 
nočním přejezdu jsme se po devíti dnech vrátili do 
Blanska.
 Tímto zájezdem – projektem – který částečně 
dotoval Jihomoravský krajský úřad, úspěšně po-
kračuje tradice blanenského gymnázia v podobných 
zahraničních aktivitách, ať už se jedná o země 
západní Evropy nebo třeba o Ukrajinu.
 Pro zájemce o ruskou minulost i přítomnost při-
pravilo Gymnázium Blansko prezentaci, která se 
uskuteční ve středu 26. listopadu 2014 v divadelním 
sále ZUŠ na ulici Kollárova. Začátek je v 17 hodin. 
Srdečně zvou účastníci nejdelšího zájezdu v historii 
Gymnázia Blansko. Rusko rozumem nepochopíš, 
pěšky neobejdeš...

Mgr. Vladimír Šenkýř

terrazza

Studenti a učitelé 
Gymnázia Blansko 
Vás zvou na 
prezentaci 
projektu

Rusko se musí zažít!

vytvořenou na základě 
zážitků ze zájezdu  

do Petrohradu  
a Pobaltí 

v září 2014

ve středu 26. listopadu 2014 v 17 hodin v sále ZUŠ Blansko na Kollárově ulici

Erotické prádlo a pomůcky         
Eshop
Osobní odběr v Blansku. Naprostá diskrétnost.
www.eroticke-pradlo-damske.cz

5. prosince – 31. prosince 2014, galerie Jonáš 
JITKA TREFNÁ / FANTAZIE PODRUHÉ
 Keramické výrobky provázejí lidstvo po tisíciletí. 
Postupně byly vyvinuty stovky různých keramických 
technologií. Spektrum druhů keramických výrobků je 
nevyčíslitelné. Jedna keramika je ryze užitná, druhá 
nás hladí po duši...
 Své o tom ví blanenská keramička a učitelka výtvar-
ného oboru keramika na ZUŠ v Blansku Jitka Trefná. 
Výstavu její keramické tvorby uvede paní Irma Charvá-
tová v pátek 5. prosince 2014 v 18:00 hodin v Galerii 
Jonáš Blansko. V kulturním programu vystoupí Miloš 
Pernica.
5. prosince – 21. prosince 2014, 18:00 h, galerie 
Jonáš.
Sešívaná poezie aneb Záplata kam se podíváš 
 Patchwork je považován běžným obdivovatelem za 
sešívání čtverečků a jiných tvarů za vzniku deky nebo 
polštáře. S obrovským údivem zjišťujeme, že patchwork 
může být součást uměleckého díla, kdy výtvarnice místo 
štětce a barev použije textilní materiály.
 Ostatně to můžete posoudit sami, když navštívíte vý-
stavu seskupení šikovných žen a dívek z Blanska, které 
se již dva roky při Galerii Jonáš této technice věnují. Pod 
odborným dohledem lektorky Marie Žáčkové vytváří 
díla neskutečné krásy a preciznosti. Vernisáž výstavy 
se uskuteční v pátek 5. prosince 2014 v 18:00 hodin v 
Galerii Jonáš Blansko. Výstavu uvede Pavel Svoboda.
13. prosince 2014, 07:00 h , Blansko - Vánoční zájezd 
– betlém Horní Lideč – vánoční Olomouc 
 Navštívíme betlémskou scénu na ploše 170 m², z 

toho samotný betlém má plochu 50 m². Jde o první 
československý mechanický betlém ve valašské obci 
Horní Lideč. Betlém se skládá z dvou stovek dřevěných 
fi gurek, které zachycují historii mnohdy zaniklých řeme-
sel. 65 z těchto fi gurek je pohyblivých. Celý betlémský 
příběh je doplněný poutavou multimediální prezentací 
a je zasazen do dřevořezeb turisticky zajímavých míst 
Zlínského a Trenčinského kraje ( Velehrad a Svatý Hos-
týn, trenčínský hrad, hrad Buchlov, Jurkovičovy stavby  
v Luhačovicích či na Pustevnách).
 Součástí expozice betlému je kromě vyřezávaných 
dřevěných postaviček a architektur fi lmový snímek, 
který byl pro tento účel natočen. Návštěvníkovi přibližuje 
nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará 
původní řemesla tak jak se v průběhu staletí vyvíjela v 
česko-slovenském pomezí. Betlém se stal držitelem 
ocenění: Výjimečný projekt v cestovním ruchu – ocenění 
časopisu COT  business v prosinci 2012. Významný 
počin cestovního ruchu v roce 2012 – ocenění Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy
 V odpoledních hodinách prožijeme předvánoční 
atmosféru a kouzlo pod širým nebem v Olomouci.
19. prosince 2014, 18:00 h, hotel Olberg Olomučany. 
Písně jsou jako ptáci -  malé adventní zastavení v 
pozemském mumraji 
 Folkový, komponovaný pořad  formace "KAREL A MY"  
s texty jihomoravských básníků Karla Miroslava Kučery 
a Josefa Řičánka provázený výňatky z poezie dalších 
zapomenutých poetů Karla Bouška, Petra Moučky, Jiřího 
Nejezchleba a Anny Šikulové.
 Účinkují: Miroslav Kašný - housle, Jan Papež - kytara 
a klávesy, Jiří Svěrák - basová kytara, Pavel Šašinka - 
perkuse, Karel Miroslav Kučera - autor pořadu, hudba, 
zpěv, mluvené slovo, kytara.
 Vstupné 50,- Kč. Podporují : Nakladatelství Sursum, 
Rádio Progras, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko a 
další.

-ps-
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DDM v novém kabátě
 Zatímco kalendářní rok pomalu spěje ke svému konci, ten školní je teprve před první 
polovinou. Zbývá tak dostatek času představit Vám plány Domu dětí a mládeže pro nad-
cházející měsíce. Především bychom Vás rádi pozvali do našich zmodernizovaných a 
zútulněných prostor. 

  S novým logem organizace přišly také změ-
ny v celkovém designu „domečku“, zkvalitnění 
propagačních materiálů a postupná revitalizace 
táborové základny v Karolíně. Dalším posunem 
(jak doufáme) je celoroční kalendář akcí, ve 
kterém si naši klienti mohou vybrat akce podle 
dat a mohou tedy lépe plánovat svůj volný čas. 
Plakáty na jednotlivé akce včetně kalendáře 
jsou k vidění na stránkách www.ddmblansko.
cz, v místním tisku nebo na výlepových plo-
chách v Blansku. Nově je návštěva většiny 
akcí odměněna tematickou památeční plac-
kou. Připravili jsme totiž celoroční soutěž, ve 
které vylosovaní účastníci s největším počtem 
nasbíraných placek mohou vyhrát praktické a 
hodnotné ceny. 
 V letošním školním roce nabízíme 105 různo-
rodých kroužků, do kterých se děti mohou hlásit 
kdykoli. Pokračujeme v projektech EU, a pokud 
vše dobře dopadne, přivítáme na jaře příštího 
roku 2 zahraniční dobrovolníky, kteří se na půl 
roku stanou součástí našeho týmu. V dalším 

projektu usilujeme o podporu pro realizaci me-
zinárodních dvousměnných táborů (partnerství 
Francie), které jsou koncipovány pro věkovou 
skupinu 13 až 18. Cítíme se být společensky 
odpovědnou organizací a proto podporujeme 
NNO Země pokladů (www.zemepokladu.cz), 
kam se s námi můžete na jedné z akcí v únoru 
2015 podívat a prostřednictvím Dárků pro život 
pomáháme tam, kde je třeba www.unicef.cz.
 Rádi bychom pozvali všechny naše příznivce 
na nadcházející akce: Ať žijí duchové, Adventní 
sobota a S čerty z DDM jsou žerty. Budeme se 
snažit zpříjemnit dětem, rodičům i prarodičům 
předvánoční čas a připravit kvalitní a zábavné 
programy pro celé rodiny. Také doufáme, že 
2.bigbeatový ples DDM, který chystáme na 17. 
1. 2015 v Katolickém domě,  přiláká všechny, 
kteří mají rádi výbornou hudbu, dobré jídlo a 
pití a také se zajímají o výsledky práce našich 
dětí v kroužcích. 

Kateřina Vévodová,
DDM Blansko
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Vyplácím v hotovosti až do 10 000 Kč. Volejte 
732544603. Zpros. vykonává činnost pro více 
věřitelů.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* DB 3+1 Zborovce 72 m2, cihlový, s možným převodem 
do OV. 2 lodžie, prostorná šatna, 3. NP. Cena 1,68 mil. 
Tel. 602516928.
* RD v atraktivní lokalitě v BK - bez RK. Tel. 728660735.
* Mladou korelu, cena 200,- Kč. Tel. 737902404.
* Téměř novou kovovou postel 215 cm. Cena dohodou. 
Tel. 736771466.
* El. přenosnou troubu s grilem za 1 400 Kč. Tel. 
607679142 po 18. hod.
* 2 peřové deky 140 na 200 cm, 2 polštáře 70 na 90 cm, 
vše za 1000 Kč. Nevhodný dar. Tel. 737659410.
* Zahradu v Horní Lhotě, možnost stavby chaty, 472 m2. 
Elektřina, užitková voda, bouda na nářadí. Tel. 605470474.
* Byt 1+1 nebo 2+1 v BK. Spěchá. Tel. 722481754.
* Nové černé kozačky nad kotníky vel. 37 za 80 Kč. Nové 
dětské rifl e vel. 25 a 26 - kus 50 Kč a novou noční košili 
XL za 50 Kč. Tel. 722650359.
* Fiat Marea KOMBI 1.6, nová stk a rozvody, zimní pneu, 
134 tis. km, rok 97, klimatizace, el.okna, za 25 tis. Tel. 
605529478.
* 2 postele s úložným prostorem, jedna s bočním čelem 
ke zdi, za 1200 a 1500 Kč. Tel. 605529478.
* Plynový kotel závěsný PROTHERM 12K0 0 ZP. Průtokový 
ohřívač vody PROTHERM POP23. Tel. 728013222.
* Pytel oblečení na 2 az 4 roky za 400 Kč - zachovalé. 
Tel. 722650359.
* Větší byt 1+1 v BK na sídlišti Sever. Tel. 723828080.
* Prodám zachovalý jídelní stůl se šuplíkem (450,-), pře-
hrávač DVD JVC (480,-), zcela novou soupravu - polštář a 
přikrývku z ovčí vlny, zachovalé celodřevěné sáně (390,-), 
2 ks zcela nových záclon 100% polyester o rozměrech: 
šírka - 136cm a výška - 233cm a vysavač. Tel. 737900946.

* Pronajmu zděnou garáž v Blansku, ul. Údolní. Tel. 
606449838.
* Pronajmu byt 1 + 1, 64 m2 v Blansku, v centru, přímo na 
pěší zóně. Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Chci pozdravit krásnou ženu z Blanska, která to v ži-
votě neměla jednoduché a hodně se spálila. Známe se 
osobně. Líbíš se mi, Ester. Chci Tě poznat více. Napiš. 
Tel. 723563605.
* Hledám ženu na vážný vztah nebo k občasným schůzkám 
35 - 46 let. Sympaťák, 34 let. Tel. 774849922.
* Pronajmu garáž na ulici Údolní. Tel. 777667163.
* Paní hledá partnera na taneční pro dospělé. Blansko, 
leden, pět lekcí. Věk nerozhoduje. Tel. 724231309.
* Hledám práci na úklid bytu nebo RD. Tel. 607229449.
* Nezbyly někomu fi gurky Stikeez z Lidlu? Nestačila jsem 
je vnučce nasbírat - i jedna potěší. Nebo i body z Billy. 
Tel. 722650359.
* Rozvedený nekuřák z Blanska 60/186cm sportovní po-
stavy hledá ženu pro prazdný dům, kolo a turistiku. Jen 
vážně. Děkuji za SMS 728507879.
* Koupím OV 2+1 v Blansku, bez RK. Tel. 724504557.
* Pronajmu 1+1 v Blansku u přehrady, téměř zařízený, 
od prosince 2014. Dům po rekonstrukci, zasklený balkón. 
Tel. 737802235.
* Hledám ženu na vážné seznámení, věk 25 - 35let, dítě 
není překážkou. Dekuji za SMS 732625877.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – 25.11.2014 v 19.30 hod, 
Dělnický dům Blansko. Hosté Lukáš Sommer a 
Adam Pavlíček. Cena 140 Kč dospělí, 100 Kč senioři 
a děti do 15 let. 
Petr Bende & band – 30.11.2014 v 18 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 290 Kč, s Klubovou kartou 
KSMB 260 Kč.
Nezmaři – 10.12.2014 v 19 hod, Hotel Sladovna 
Černá Hora. Cena 200 Kč.
Partička – DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ! 17.12.2014 v 
17.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 430 Kč. 
Kamelot – vánoční koncert – 19.12.2014 v 19.30 
hod, Kino Blansko. Host Ilona Stryová. Cena 200 
Kč v předprodeji, 260 Kč na místě. Cena s klubovou 
kartou KSMB 200 Kč.

Ticketpro:
LUCIE BÍLÁ – Vánoční koncert 2014 – 17.12.2014, 
Janáčkovo divadlo
SLADE – 28.11.2014, Bobycentrum Brno
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno

Ticketstream:
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna

Ticket Art:
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Publikace Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 
1915-1919 – autoři I. Bojdová a manželé Šebkovi. 
Kniha mapuje osudy italských uprchlíků, které jsou 
úzce svázány také s Blanenskem. Cena 240 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč, 250 Kč
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Ada-
mova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou 
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností 
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.

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

-MaT-

Stolní tenis KST Blansko
 Stolní tenisté KST Blansko měli o víkendu na 
programu kolo dvojic, všechny týmy tak hrály pouze 
jedno utkání. A všechny ligové týmy blanenského 
klubu byly stoprocentně úspěšné. Nedařilo se pouze 
C týmu v KS2, který v kombinované sestavě nestačil 
na druhou Kuřim.
 Ženy v 1.lize nastoupily v nejsilnější možné sesta-
vě a s přehledem si poradily se Sokolem Líšeň.
 Ve 2.lize se museli muži A obejít bez stále ne-
mocného Lukáše Svobody, kterého nahradil mladší 
žák Filip Vybíral. Filip má v Blansku střídavý start z 
Lanškrouna a na svůj věk si nevedl vůbec špatně, 
k vítězství dokázal přispět jedním bodem. Tým opět 
táhl Luboš Dudík, který ani jednou nepoznal hořkost 
porážky.
 B tým mužů poprvé v sezoně nastoupil v nejsilnější  
možné sestavě a na výsledku to bylo hned znát.
 Skvěle se předvedl 18-ti letý Jan Toufar (má v 

Blansku střídavý start z MS Brno), který společně s 
Davidem Kvíčalou dovedl tým k důležitému vítězství.

1. liga ženy
TJ Sokol Líšeň – KST GMC Blansko 2:8
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 1,5
2. liga muži
TJ Sokol Vracov – KST Blansko 7:10
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 2,5 Čák 2 Vybíral 1
3. liga muži
KST Blansko B – Sokol Brno I. 10:4
Body: Kvíčala David 3,5 Toufar 3,5 Mikula 1,5 Kví-
čala Josef 1,5
KS2 muži
SK Kuřim – KST Blansko C 10:4
Body: Polívka Martin 1,5 Kutil Šimon 1,5 Procházka 
1 Malach 0

-vory-

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

RYCHLÁRYCHLÁ
HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA  
bez nahlížení do registrů

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY

**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN

*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT na obchodního zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925
BOSKOVICE A OKOLÍ: 

776813660, 606038925

Blansko ožije Rajbasem

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
domácí výroby

Převážně krémové * Cena: 280 Kč/kg

Objednávky do zaplnění kapacity. 

Rozvoz Blansko a okolí ZDARMA. 

Tel. 723310791   

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
domácí výroby

 O třetím listopadovém víkendu se Blansko i jeho okolí každoročně stává místem setkání příznivců 
nejrůznějších outdoorových aktivit, fi lmu a nezávislého cestovaní. 16. ročník festivalu fi lmů, setkání 
a dobrodružství RAJBAS 2014 proběhne ve dnech 21.-23.11.2014. Akce probíhá tradičně za patronátu 
starosty města a s podporou Jihomoravského kraje. 

SOUTĚŽ NaFEST
 Zajímavou cestu lze prožít snad kdekoli, tak proč ne 
směrem na festival. To je slogan soutěže NaFest, kte-
rá vychází z úvahy, že pro účastníka Rajbasu nemusí 
akce nutně začít až při vstupu do festivalových prostor 
a negativním zážitkem při zakoupení vstupenky. Šanci 
v ní mají jak outdooroví sportovci, tak recesisté - do 
Blanska se dá přece dobrodružně doputovat mnoha 
způsoby. Vyhrává nápad. Zažili jsme už leccos: pří-
jezd na monocyklu, cestu vlastnoručně vyrobeným 
autem, na běžkách, soutěžící se nechali se dokutálet 
v pneumatice, dobrodili se Svitavou a poslední část 
cesty kanálem, stopovali bez šatů, nechali se dotlačit 
v nákupním vozíků... Je to soutěž pro lidi, co mají rádi 
recesi a  umí se bavit. Svou cestu nafi lmují nebo nafotí 
a nebojí se ji pak prezentovat před publikem. Co nás 
čeká letos?  

HOSTÉ
 Dramaturgie letošního ročníku zůstává u osvědče-
ného schématu. V programu probíhajícím v sálech 
blanenského kina a Dělnického domu se postupně 
podělí o svá velká i malá dobrodružství více než 
dvacet pět hostů - osobnosti z řad cestovatelů, 
outdoorových sportovců (např horolezci, jeskyňáři, 
skialpinisté, potápěči, vodáci, polárníci apod..), fi lmo-
vých dokumentaristů a publicistů.  Záměrem  je vedle 
outdoorových a cestovatelských celebrit představit i 
méně známé či neprávem opomíjené a přesto inspiru-
jící aktivity. Velkou pozornost na sebe zřejmě upoutá 
Lucie Výborná, která patří mezi vůbec nejpopulárnější 
televizní a rozhlasové moderátory. Méně známo je, 
že i v této branži  jí nejsou cizí slova adrenalin, výzva 
nebo dobrodružství. Tentokrát nebude moderovat, 
ale vyprávět  jak celých pět týdnů strávila na cestě,  
pod horou a částečně i ve stěně K2. Byla členkou 
úspěšné horolezecké expedice při níž se Radek Jaroš  
stal prvním Čechem, který získal korunu Himálaje, 
a patnáctým člověkem na světě, který vylezl všech 
čtrnáct osmitisícovek bez použití přídavného kyslíku. 
Mimořádných prezentací proběhne pochopitelně 
mnohem víc vždyť mezi hosty jsou taková jména jako 
například etnolog Mnislav Atapana Zelený, polárník 
Mirek Jakeš, triatlonista Petr Vabroušek, potápěč 
Jindřich Böhm, cyklotremp Honza Vlasák a další 
osobnosti, které jsou velkým vzorem a inspirací. 

FILMY 
 Tradičně nechybí fi lmová soutěž. Svá dílka zde pre-
zentují neprofesionální tvůrci, kteří objektivem kamer 
objevují svět a krásy dalekých cest a přírody. Nejsou 
určeny žádné kategorie, jediné omezení je délka fi lmu 
do 15 minut. Letos je do soutěže  Okem dobrodruha 
zařazeno 12  fi lmů od českých i slovenských autorů.  
Nejlepší snímky čeká projekce na hlavní festivalové 
scéně a udělení cen odbornou porotou. Stále atrak-
tivnější je páteční projekce s následným veřejným 
hodnocením porotců (ve stylu talentové soutěže 
superstar) a udělením Ceny srdcaři.cz. Role porotců 
se ujali zkušení profesionální dokumentaristé Mirek 
Náplava a Petr Kašpar. Diváci však nebudou ochuzeni 
o projekce nesoutěžních fi lmů. Režisér František 

Mach uvede svůj fi lm „Erikit“ o neobyčejné cestě do 
nejopuštěnějších míst Sibiře, tvůrce televizního cyklu 
„Na cestě“ a motorkář Jaroslav Jindra    představí 
„Enfi eldy na střeše světa“ a nebude chybět fi lmová 
premiéra. Radek Popelka  v ní představí nový do-
kument z cyklu „Živá paměť“ nazvaný „Stopy Milana 
Daňka“.       

MUZIKA
 Po maratonu přednášek a projekcí je vhodný čas 
na relaxaci při muzice. Páteční koncert přesvědčí, že 
i místní kapely hrají světově a mají blízko k přírodě. 
Kapela Hovaduo o sobě tvrdí, že vznikla  v zapáchající 
smrduté bažince nedaleko pastviny skotu. Na jejich 
vystoupení naváže sympatické dívčí trio Veka. V 
sobotu bude pojetí hudby aktivnější. K tanci zahraje 
Dabjů, což je blanenská partička muzikantů hrajících 
ve skupině Sanitka. V užší formaci hrají ve vlastní 
originální aranži hity převážně českých kapel.     

NEJEN ZA DVEŘMI SÁLŮ 
 Program venku od pátečního večera často až do 
sobotního rána nabízí oblíbená šifrovačka Megbolon-
dul. V sobotu dopoledne prověří fyzickou   trať běhu 
vedoucí prudce do kopce k hospůdce na Hořicích. A 
aby to nebylo jednoduché tak se Grena běh běží se 
zátěží soudku limonády na zádech. Vlhko, voda, bláto, 
lezení, plazení, krápníky a pravá jeskynní tma… i to 
čeká na účastníky Rajbas Pragulky, tedy těch,  kteří 
se včas přihlásí na kapacitně omezené exkurze do 
jinak pro veřejnost nepřístupných jeskyní Moravského 
krasu v doprovodu zkušených speleologů.

WORKSHOPY
 Něco se přiučit a odkoukat. Na to je zde také 
bývá příležitost. Tentokrát to budou věci pro pobyt v 
přírodě nezbytně potřebné. Instruktorka vysokohor-
ské turistiky a mezinárodní horská průvodkyně IML 
Marie Klementová tvrdí, že umění orientace je nutnou 
podmínkou k tomu, abychom mohli podnikat jakékoli 
cesty a túry samostatně. Základem správné orien-
tace je práce s papírovou mapou, kterou nenahradí 
ani nejmodernější navigace GPS. Lektorka dalšího 
workshopu Jana Štrajtová je lékařka, ale jejím velkým 
koníčkem je v létě skálo a horolezení a v zimě skialp. 
Pracuje v Úrazové nemocnici na ARO a zabývá se i 
akupunkturou.  První pomoc přednáší pro zdravotníky 
i pro laiky, především pro účastníky horoškol.

MÍSTO SETKÁVÁNÍ
 Festival pořádá občanské sdružené Horizont ve 
spolupráci s řadou dalších partnerských organizací a 
ochotných kamarádů. Cílem organizátorů je udržet při 
nabídce kvalitního a atraktivního programu charakter 
akce s atmosférou přátelského setkání lidí. Těch 
opravdově zkušených, kteří třeba stoupají k vrcholům 
osmitisícových hor, sjíždí divoké peřeje řek, potápí se 
do hlubin oceánů či odhalují taje neznámého podzemí 
i těch,  kteří na svá velká dobrodružství teprve čekají, 
přijdou se  pobavit, hledat inspiraci nebo prostě jen 
chvíli snít. 

-r-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

21. listopadu 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 1. prosince 2014
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

 Poslední turnaj 13. squashové sezóny v našem 
centru uzavřel také naše doprovodné soutěže. Tyto 
soutěže budou vyhodnoceny a nejúspěšnější hráči 
odměněni věcnými cenami.
 V soutěži „Turnajový Mág“ jsme po celý  rok 
každému účastníkovi turnaje započítávali odehrané 
sety. Vítězem se stal a loňské první místo obhájil 
Václav Pelant s 248 odehranými sety. Na paty mu 
tradičně šlapal Jiří Pánek (234) setů. Třetí a čtvrté 
místo patří dvojici Jakub Sedláček (213) a Jaroslav 
Pánek (206 setů). Na dalších místech s většími 
ztrátami jsou Jaromír Matal (155), Pavel Procházka 
(153), Karel Hudec(150), Matěj Bartoň (147) a Nabil 

Lai (136) setů. Do soutěže zasáhlo 37 hráčů z toho 
32 mužů a 5 žen.
 V soutěži „Turnajový Leader“, kde na každém 
turnaji bodovalo 10 nejúspěšnějších hráčů, zastínil 
svými výkony své soupeře objev sezóny Jakub Sed-
láček, který získal 174 bodů. Druhé a třetí loňské 
pořadí obhájila dvojice Jiří Pánek (140) a Jaromír 
Matal (132) bodů. Na čtvrté místo se se dvěma 
závěrečnými turnaji vyhoupl loňský vítěz Nabil Lai 
(106 bodů). Je však nutné říci, že o vyšší příčku 
ho připravilo zranění a tím i neúčast na některých 
turnajích. Na dalších místech je pak větší odstup, 
ale někteří mladí hráči se jeví velmi dobře, ať už 
se jedná o Matěje Bartoně, Karla Hudce, Pavla 
Procházku nebo Tomáše Wágnera.
 Při čtení těchto řádků bude vrcholit první turnaj 
nové 14. sezóny. Všichni aktivní sportovci budou 
na stejné startovní čáře. Přijďte se alespoň podívat 
22. listopadu od 13 hodin. Vytvoříte výbornou spor-
tovní atmosféru, tak jak se to podařilo na říjnovém 
squashovém turnaji – díky!

Zveme Vás do dvou nově 
zrekonstruovaných fi tsálů. 

Vstup 40,- Kč za osobu.

PROVOZNÍ DOBA LISTOPAD 2014:
 Po - Pá 7:00 – 21:00  
 So   ZAVŘENO
 Ne  14:00 – 19:00

POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!
Hokejový klub HC Blansko ve spolupráci s Městem Blansko pořádá 
veřejné náborové hodiny pro začínající mladé hokejisty. Za přítomnosti 
našich trenérů můžete sami naučit svoje děti bruslit případně je svěřit 
do péče hokejových trenérů. 

Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně 
hokejovou výstroj.

Každou sobotu od 9 – 10 hodin na zimním 
stadionu v Blansku. Přijít mohou chlapci 
a dívky předškolního i školního věku. 
S sebou brusle, případně hokejku. 

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

ěětiti bruuslllititi ppříípaap dddnněěě jeej sssvvěěv řit 

ě 

ky tel 774 757 702ky tel 774 757 702

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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

S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA

NA HOKEJ

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY! 

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás tvary 
ostrými jako čerstvě nabroušená brusle, spoustou prostoru pro váš 
rodinný tým a nabídkou komfortu a techniky z vyšší ligy. Navíc můžete 
soutěžit o dvě vstupenky na utkání Kanada – Česká republika na
MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu nová ŠKODA Fabia 
s plnou nádrží na 4 dny! Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

Přijďte se seznámit s vozem nová ŠKODA Fabia 
a vyhrajte účast na hokejové události roku 2015!

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

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

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

29. 11. 2014, Vánoční trhy, nám. Republiky, Blansko

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

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Nečekejte až na Vánoce!!!Nečekejte až na Vánoce!!!
AKCE: do konce listopadu AKCE: do konce listopadu 
SPLÁTKY bez navýšení na 12 měsícůSPLÁTKY bez navýšení na 12 měsíců

* Počítače od 7249,-  *** Telefony od 499,- 

* Tablety   od 1399,-  *** Pam. karty od 150,- Kč

Notebook  HP 15 bílýNotebook  HP 15 bílý
15.6“ Intel N2830, 4GB, 500GB, WI-FI, 

BT, WebCam, DVDRW, WIN8.1

Telefon Lenovo A328 
4jádrový CPU, 

1GB RAM, 4.5“ LCD, 

Android 4.4, 

5Mpix foto 

NOVINKA!

2990,- Kč

328328

9990,- Kč

7390,- Kč


