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V dětech je naše budoucnost. Věta, která je již desítky let kýčovitě přemílána, ovšem je 
na ní i kus pravdy. Tím, že se člověk stane rodičem, bere na svá bedra nejen radosti, ale 
také zodpovědnost za to, jaký jeho potomek bude a tak trochu i toho, čeho dosáhne. 
Někteří však výchovu berou zodpovědně až příliš a snaží se na svých dětech realizovat 
sny, které nemohli v minulosti sami uskutečnit. Je to dobrá nebo špatná cesta?úv

od
ní

k O zázračných dětech
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 V pondělí do flétny, 
v úterý a ve čtvrtek na 
fotbal, ve středu na ke-
ramiku a v pátek ještě 
do angličtiny, o víkendu 
na zápasy. I takto může 
vypadat běžný týden 
malého dítěte, jehož ro-
diče důsledně lpí na tom, 
aby se „nenudilo“ doma. 
Vím to z vlastní zkuše-
nosti. I já mám doma 
své potomky, kteří jsou 
ještě na prvním stupni 
základní školy, a jejich 
denní režim je poměrně 
náročný.  Dělají muziku i 
sport, nicméně si myslím, 
že to nijak nepřeháníme 
a stále je na nich vidět, že 
je tyto činnosti baví, což považuji za nejdůležitější. 
Pro nás rodiče je to také poměrně náročné, zvláště 
závody a zápasy, které bývají hlavně o víkendech, 
a díky nimž se naše rodina občas rozdělí na dva 
tábory. Ale tak to je, jsme na to takhle zvyklí, děti jsou 
spokojené a my jsme rádi, že mají dostatek pohybu 
na čerstvém vzduchu, jsou v kolektivu a nenudí se. 
Vždyť obětovat se pro blaho svých potomků je přece 
samozřejmost!
 Někde je to však zcela naopak. Znám spoustu 
rodičů, kteří chtějí ze svých dětí udělat vrcholové 
sportovce, brilantní virtuózy nebo špičkové vědce, a 
to i přesto, že dítka žádný extrémní talent nevykazují. 
Veškerý svůj volný čas věnují rodiče pouze dítěti a 
jedinému jejich zájmu ve snaze z něj udělat něco, čím 
chtěli ve skutečnosti kdysi být oni sami. Na vlastní oči 
jsem viděl několikrát v Blansku na zimním stadionu 
tatínka s asi desetiletým synem. Bylo léto a do Blan-
ska jezdili denně na led, jelikož oni byli očividně z 
místa, kde ještě v hale led neměli. Chlapec se vždy 
převlékl do hokejové výstroje, vzali hokejky a vyrazili 
trénovat. A tady to začalo. Tatínek synovi uštědřoval 
takové lekce, že chlapec několikrát za „trénink“ plakal, 
padal na zem a zase vstával a pral se s ledem, pukem 
i tatínkovými povely. Otec nepolevoval a snažil se z 
chlapce vytřískat maximum, i když hoch už toho měl 
viditelně plné zuby. Nic proti, ale tohle ne. Věřím, že 
táta chce mít ze syna profíka, ale za každou cenu? 
Možná jen chlapec neměl zrovna svůj den, ale viděl 
jsem mu na očích, že tento styl tréninku se mu nelíbí. 
A tak je to ve všem, jen s tím rozdílem, že zatímco 

- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 289.000 Kč 
- RD 2+1 Bořitov - střed, poz. 76 m2, sklad, IS k dispozici, špatný stav ...NC –399.000 Kč
- STP + RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, RD neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2

- Zahrada s chatou Blansko , poz. 618 m2, sklep, elektřina, užit. voda ...NC –295.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo...NC – info. v RK
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2,atraktivní místo, investice...NC – 690 Kč/m2

- Nájem komerč. prostor Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí...NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.
- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem bytu 2+1 Blansko – centrum,  56 m2, kompletně vybavený...NC – 7.500 Kč/měs.

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

jeden dře na ledě, druhý vysedává dlouhé hodiny u 
klavíru nebo u knížek plných vzorců a pouček.
 Jistě, několika lidem se povedlo uspět a patří mezi 
nejlepší na světě – například Wolfgang Amadeus 
Mozart, Rafael Nadal, sourozenci Kostelićovi, sestry 
Williamsovy a mnozí další. Tohle je jen pár příkladů, u 
kterých by se však úspěch nezrodil bez obrovského 
talentu, přičemž nemalou roli sehrála také houžev-
natost a obětavost rodičů. Kde však rodičovská vůle 
přerůstá v teror? Je to v momentě, kdy dítě začne 
skutečně trpět. Pokud má jeho pláč za příčinu pou-
ze lenost nebo zklamání z několika proher, je to v 
pořádku. Ale co když pláče proto, že to prostě dělat 
nechce? 
 Každý z nás má právo dát dětem takovou výcho-
vu, jakou si představuje. Nechci nikoho nabádat k 
tomu, aby se svým ratolestem nevěnoval nebo je 
nemotivoval k lepším výsledkům. Jen si myslím, že 
i zde by měla existovat nějaká zlatá střední cesta. 
Copak chceme mít opravdu ty nejlepší děti na světě 
i za tu cenu, že v budoucnu budou nenávidět nás i 
činnost, ke které jsme je léta nutili? Když to nevyjde, 
což je docela pravděpodobné, nebudeme nakonec 
ještě frustrovaní z toho, že syn to nedotáhl dál než 
do kraje a dcera hraje pouze s místní dechovkou? 
Chcete z dětí skutečně vydřít maximum? Může 
to vyjít a vy budete spokojení. Aby však nakonec 
nedopadly jako Michael Jackson, který si pořádně 
pohrál až v dospělosti, a to v zábavním parku, který 
si sám vybudoval a zaplatil.

-mumma-

BLANSKO 
Svitavská 2399/14c
tel.: 516 413 270

    

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 2 000 000,- Kč

Prostorný, samost. stojící RD. Možné dvou-

gener. bydlení nebo bydlení + podnikání.

RD (zemědělská usedlost) s disp. 4+2, po 

rozsáhlé rekonstrukci. Pozemek 2756m2.

Pro mladý pár s připrave-

nými fi nancemi hledáme ke 

koupi byt 2+1 v Blansku, 

lokalita a stav bytu neroz-

hoduje. 

mob.: 605 163 333

cena: info v RKmob.: 734 386 371 mob.: 734 386 371

Doubravice n. S.

HLEDÁME!

Obora 

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč cena: 1 390 000,- Kč

Chalupa (RD) 2+1 s vel. zahradou - 679 m2, IS: plyn, 

elektřina, ob. vodovod, kanalizace. Možno jako STP.

Prostor. slunný byt ve středu města OV 2+1 (74 m2) 

s balkonem a šatnou. Dům po revitalizaci.

mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

Rudice Blansko
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Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Přerušení elektrické 
energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací - bude přerušena dodávka 
elektrické energie:

Dne 11.12.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
ulice Rožmitálova domy č.o. 32, 30, 28, 26, 24, 
20, ulice Sv. Čecha, ulice Svitavská domy č.o. 4, 
6, 8, 10, 12, 14.

 Děkujeme Vám za pochopení.
-E.ON-

Dva mrtví po srážce 
s vlakem

 V pátek 29.11. srazil vlak mezi Doubravicí nad 
Svitavou a Skalicí nad Svitavou muže a ženu. Po-
dle dostupných zdrojů šel pár přímo po kolejích. 
Nehoda se stala v půl jedenácté večer. Strojvůdce 
se snažil vlak zastavit, ale dvojice se nachá-
zela za zatáčkou. Policie zatím zjišťuje identitu 
obětí.
 Před necelým týdnem přitom došlo k jiné vla-
kové nehodě, tentokrát přímo v Blansku. Projíž-
dějící vlak EuroCity tam srazil v časných ranních 
hodinách devětatřicetiletého muže, který utrpěl 
těžká poranění.

-ps-

Nejlepší sportovci 
města Blansko

 Sportovní komise při MÚ Blansko připravu-
je tradiční  anketu Nejlepší sportovec města 
Blansko. Vyhlašuje se 10 nejlepších jednotlivců, 
3 sportovní kolektivy, 3 trenérské osobnosti a 
jedna osobnost, která v uplynulém roce nejvíce 
zviditelnila město Blansko.
 Pokud tedy máte ve své sportovní organizaci 
sportovce, kteří by si toto ocenění dle Vašeho 
úsudku zasloužili, zašlete jejich nominace do 
20.12.2013 na adresu MěÚ Blansko, odbor 
ŠKOL, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. No-
minační formuláře jsou k dispozii na http://www.
blansko.cz/clanky/2013/11/vyberte-nejlepsi-spor-
tovce-mesta-blanska.
 Z těchto nominovaných sportovců vybere  
odborná komise složená se zástupců Sportovní 
komise oceněné. Samotné slavnostní vyhlášení 
ankety je naplánováno na začátek února 2014.

Za sportovní komisi města Blansko
Mgr. Michal SOUČEK

Blanenský zámek: 
konec schovávání

Páteční trhy
se stěhují do centra

Změňte ten názeF...
 VAROVÁNÍ!!! Následující text není vůbec 
politicky korektní a slabším povahám může 
jeho přečtení způsobit psychické, či jiné 
potíže!!!
 Ať žije volání po „korektnosti“, protože 
jinak bychom si nedokázali tento svět vů-
bec představit. A nebyla by taková sranda. 
V USA prý volají indiáni po přejmenování 
Washington Redskins na něco méně uráž-
livého. V reakcích na to jsem se dozvěděl, 
že původní pojmenování černého obyvatele: 
negro postupem času zmutovalo a stalo se 
urážlivým. Při vší úctě, nemyslím si, že slovo 
může zmutovat, spíše jsem toho názoru, 
že mutanty se stáváme my. A nenechte se 
zmást tím, že se to děje v USA.
 Připlížíme se nenápadně do našich končin. 
Tady je to stejné. Místo označení „cikán“ nám 
je „korektně“ vnucováno označení „rom“. 
Vadí mi to, protože, když mluvím o někom 
s despektem, je úplně jedno, jestli ho ozna-
čím tak nebo onak. Ostatně, při zaslechnutí 
konverzace mezi mnou a mým nejlepším 
kamarádem Foxem by náhodný kolemjdoucí 
mohl nabýt dojmu, že se nenávidíme, jak se 
hovor hemží jemnými i drsnými invektivami 
a přitom je jen málo lidí, kterých si vážím 
víc. Mnozí by následně mohli potvrdit i to, 
že často oslovím (a nemyslím to urážlivě) 
skupinu lidí „nazdar soudruzi“, ačkoli je o mě 
dostatečně známo, že bolševiky nemám rád. 
 No a k tomu přejmenovávání. Myslím, 
že by bylo záhodno, aby se prezident této 
republiky přejmenoval, protože mi vadí, 
když je označován za zemana a on je pře-
ce pouhý řadový občan, zvolený do úřadu 
prezidenta. Tedy žádný zeman. Blanenský 
hokejový oddíl svým názvem Dynamiters a 
logem se svazkem výbušnin přímo nabádá 
ke zneužití výbušné síly Nobelova vynálezu 
a jako takový by měl změnit název. Brzy mi 
nejspíš provozovatel Dělnického domu zaká-
že vstup, protože nejsem svojí profesí dělník 
a jako takový tam nemám co pohledávat.
 Uráží mne, když někdo řekne: „máš v tom 
hokej“, protože hokej je hra organizovaná, 
krásná a řídící se jasnými pravidly.
 Nebo co když někomu vadí jméno Adolf? 
Budeme přejmenovávat všechny, kteří svým 
jménem evokují postavu, která milionům 
lidí v dějinách ublížila? Asi ne, protože to 
bychom museli zakázat jméno Josef (Josif), 
Vladimir, a spoustu dalších.
 A co Monitor? Neprovokuje tato tiskovina 
tím, že nás chce sledovat (monitorovat)? 
Není vydavatel válečným štváčem? (Monitor 
bylo jméno válečné lodě). 
 Jak to, že si jeden z operátorů na mobilním 
trhu přivlastňuje kyslík a druhý pro změnu 
vodu?
 A nakonec i náš stát by si měl změnit jmé-
no. Republika se do názvu nehodí, protože 
původní význam toho slova (Res Publica: 
Věc veřejná) je v přímém rozporu s tím, 
co se zde děje. Podobně pro EU se místo 
Unie hodí název SVAZ, protože je to daleko 
výstižnější. Díky nařízením, které víc a více, 
převelice svazují náš dosavadní život. A 
pěkně pomalinku, abychom si toho nevšimli. 
Budeme jako žáby, které se pomalu vaří ve 
vodě. A pak si na nás pochutnají Francouzi 
(já vás varoval, že jsem nekorektní).
 Měl bych asi změnit i svoji přezdívku, bojím 
se totiž toho, že mě někdo obviní ze svých 
nočních můr. Nebo po mě (nedej Bože) bu-
dou chtít, abych něco zazpíval, eventuelně 
šel závodit do MS silničních motocyklů. Věřte 
mi, to byste teprve něco zažili...
 Hezký den...
 Freddie 

(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

DÁRKOVÉ POUKAZY
Ideální dárek pod stromeček!!!
K zakoupení v naších prodejnách.

Dárkové poukazy jsou k zakoupení v různých hodnotách.

a oupe v aš c p odej ác .
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 Páteční trhy v Blansku, dříve událost, na kterou se sjížděli lidé ze širokého okolí, v poslední době 
však spíše ostuda, nesmyslný přežitek a překážka v dopravě.

 V hodnocení situace na Hy-
bešově ulici panuje mezi ob-
čany a radnicí vzácná shoda. 
Petice za zrušení pátečních 
trhů iniciovaná občany města 
nalezla u rady města plné po-
chopení a trhy se tak po deseti 
letech stěhují na místo, kde by 
snad nemusely tolik překážet.
 „V uplynulých několika letech 
jsme už několikrát zvažovali, 
zda trhy zachovat, nebo zru-
šit. Důvodů se našlo několik, 
tím hlavním byl klesající zájem 
prodávajících a nakupujících a 
související pokles příjmů z této 
činnosti. „Z původních čtyřiceti 
až padesáti stánků je nyní de-
set až patnáct, příjmy spadly o 
celých sedmdesát pět procent,“ 
vysvětluje Ing. Jiří Crha, který 
také upozorňuje na skutečnost, 
že se v prostoru nachází několik významných insti-
tucí. „Na Hybešově je Dělnický dům, kde se konají 
různé kulturní akce i plesy, kino a soud. Páteční 
dopravní omezení, které s trhy souviselo, opravdu 
nebylo zcela šťastné,“ přiznává.
  Od ledna se proto tradiční páteční trhy stěhují na 
náměstí Republiky do prostoru, který už byl pro tyto 
účely prověřen během čtvrtečních trhů farmářských.

 „Tady někde prý má být renesanční zámek...“ Dvojice turistů stála u Dukly a bezradně se rozhlíže-
la.  Ačkoliv je od blanenského zámku dělilo doslova jen pár kroků, nebýt místních, kteří jim prstem 
ukázali na průchod ve žlutém traktu předzámčí, trefi li by jen stěží.

 Blanenský zámek, jež v uplynulých letech prošel 
nákladnou rekonstrukcí a může se pochlubit i roz-
šířenými expozicemi, má všechny předpoklady stát 
se vyhledávaným turistickým cílem. Zatím je však 
realita jiná, částečně i proto, že jde o památku velmi 
dobře „schovanou“ očím návštěvníků.
 Nepříznivý stav by se měl po Novém roce posu-
nout k lepšímu, neboť město zahájilo kroky k úpravě 
podzámčí. Prvním z nich bude zrušení stávající 
vietnamské tržnice bránící ve výhledu na zámek z 
ulice Rožmitálovy.

 „Prostor vietnamské tržnice nás trápí už dlouho. 
Zámek byl rekonstruován za vynaložení značných 
prostředků, je to jedna z památek, kterými se město 
Blansko může pochlubit. Upraven byl prostor před 
zámkem, sám zámecký park prošel revitalizací. 
Chystáme také noční osvětlení zámku, jež by mělo 
být hotovo do konce roku,“ vypočítává místostarosta 
Ing. Jiří Crha změny, kterými zámek a prostor kolem 
něj v posledních letech prošel. Je proto jen pocho-
pitelné, že by se město opravenou památkou rádo 
pochlubilo a odstranilo vše, co ji ještě stále hyzdí.

 Řešení vietnamské 
tržnice ovšem poně-
kud komplikuje fakt, 
že se rozprostírá 
nejen na pozemcích 
města, ale také na po-
zemku soukromém. 
„Město majiteli nabíd-
lo možnost odkoupení 
jeho části. Otevřel by 
se nám tak prostor 
pro řešení celého pro-
storu podzámčí. To se 
bohužel nepodařilo, 
budeme tedy postu-
povat krok za krokem. 
Od nového roku ne-
budou prodlouženy 
nájmy na městských 
pozemcích a polovi-
na tržnice tak zmizí. 
Pak budeme hledat 
způsob, jak tento pro-
stor nejlépe vyřešit. 
Osobně si dovedu 
představit schodiště, 
které otevře průhled 
a lépe zpřístupní celý 
zámecký areál,“ říká 
Jiří Crha.

-kkuc-

   „Úvahy o úplném zrušení trhů vyvolaly proti-
chůdné hlasy – zřejmě vždy bude určitá skupina 
lidí, pro kterou je tento způsob nákupu zajímavý. 
Nová lokalita v centru města by mohla přilákat nové 
prodávající i více zákazníků. Z mého pohledu je to 
pro trhy šance k zachování a možná i příležitost k 
rozvoji," uzavírá místostarosta Jiří Crha.

-kkuc-
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V Rájci se rozsvítil 
vánoční strom

Sponzor rubriky:

Na kávě s Pavlem Svobodou

 K tomuto rozhovoru si výjimečně dovolím 
krátký vlastní prolog. S Pavlem jsme se na kávě 
sešli už před dvěma lety, kdy jsem pro Zpravodaj 
města Blanska připravovala obdobu této rubriky. 
Tehdy jsme si povídali zejména o jeho životní 
cestě, vzpomínali na doby uplynulé.
 Nyní, v předvánočním čase, jsem si s ním 
dala schůzku znova. Důvod je prostý – v sérii 
rozhovorů s významnými osobnostmi Blanska 
ovlivňujícími zásadním způsobem dění ve městě 
Pavel Svoboda zkrátka nemůže chybět.

 Před dvěma lety jsme si hodně povídali o tvé 
profesní dráze. Zkusme si to stručně shrnout: 
kým jsi byl a kým jsi?
 Byl jsem knihovník, teď jsem galerista – mám 
dvě galerie, galerii Ve věži a galerii Jonáš. Pořádám 
vzdělávací kurzy – učím seniory používat počíta-
če, máme rukodělné kurzy, pořádám přednášky, 
organizuji vlastivědné zájezdy i zájezdy do divadel 
– jezdíme každý měsíc. Mám toho hodně, ale je to, 
dá se říct, i nutnost. Samotná galerie by se neuživila, 
energie a náklady na propagaci pokrýváme z dalších 
činností.

 To všechno děláš sám? Co na to rodina?
 Sám a s podporou manželky. Ostatně děti mám 
už velké, tak je čas na koníčky. Někdo sbírá známky, 
jiný to prokouří, já mám galerii a činnost kolem ní. 
Je to koníček jako každý jiný – a pro mě celoživotní 
záliba.
 
 Nestýská se ti po knihovničení?
 Ale vůbec ne. Ti lidi, co mě znali z knihovny, za 
mnou chodí do galerie, vlastně to zůstalo stejné. 
Kromě toho jsem si při galerii Jonáš otevřel ještě 
antikvariát, takže knížky mi pořád rukama prochá-
zejí.

 Jak se „galerničí“ v malém okresním městě?
 No jak kdy. Záleží na tom, co se vystavuje a jaké 
je období. Jiné je to na podzim, menší zájem je přes 
léto. I když by jeden řekl, že přes léto jsou ve městě 
turisté, v galerii se to nepozná. A hlavně záleží na 
autorovi. O místní umělce je vždycky výrazně vyšší 
zájem, ale to je tak snad všude, stejnou zkušenost 
mají i galerie z jiných míst.

 Podle jakého klíče vybíráš a oslovuješ auto-
ry?
 Přednost dávám místním autorům, i proto, že je o 
ně zájem. Výstavní koncepce se poněkud změnila 
od chvíle, kdy jsem po galerii Ve věži otevřel galerii 
Jonáš. Galerie Ve věži je věnována začínajícím au-
torům, kteří vystavují poprvé, kdežto galerie Jonáš je 
určena autorům zkušeným, většinou profesionálům.

 Mají výtvarníci něco společného, co je spoju-
je?
 Spojuje je láska k umění, to je jasné. Spojuje 
je tvorba a potřeba tvořit, i když nemají na růžích 
ustláno. Málokdo se jen svou tvorbou uživí, většinou 
ještě učí na školách, vedou výtvarné kurzy. O to víc 
mě těší, když můžu jejich práce představit lidem.

 Vím, že působíš v Blansku také jako průvodce. 
Jak jsi přišel k této činnosti?
 Díky své bývalé profesi – v knihovně jsem se 
věnoval regionální literatuře, a taky sbírám blanen-
ské pohlednice. Baví mě historie Blanska, na tu se 
zaměřuji. V současnosti mám dokonce nachystanou 

Pavel Svoboda
knihovník, galerista, sportovec, 
držitel Ceny města Blanska za kulturu 2012.

knížku – jmenuje se Blansko krok za 
krokem – kde jsou všechny ty památ-
ky vyfotografované a pojmenované. 
Teď už zbývá jen zajistit sponzora 
nebo si našetřit, aby mohla vyjít.

 Kudy vede tvá průvodcovská 
trasa? Je vůbec v Blansku co uka-
zovat?
 No jéje. Trasy mám dvě, ta 
kratší je dvouhodinová, delší je na 
čtyři hodiny. Každý se pak diví, že je 
toho tolik. O svátku svatého Martina 
přišla mladá rodina s kočárkem, prý 
se do Blanska přistěhovali a rádi by 
ho poznali. Tady je tolik věcí na uka-
zování. Památek, pamětních desek, 
významných budov... Já sám mám 
třeba nesmírně rád kostel a prostor 
kolem něj. To ani hodně Blanenských 
neví, že za kostelem vznikla oáza 
klidu, bylinková a relaxační zahrada 
se skleněnými objekty Olgy Fryčové 
Hořavové.

 Když tě tak poslouchám, sko-
ro to vypadá, že „dělat v Blansku 
kulturu“ je hotová idyla. Přitom 
se říká, že Blansko není kulturní 
město. Co si o tom myslíš?
 To já nemůžu potvrdit. O zá-
jezdy do divadel je enormní zájem 
– vždycky máme plno. Vlastivědné 
obsadíme taky, a přitom nejezdí 
uzavřená skupina, lidé se obměňují.
 Návštěvnost na výstavách ko-
lísá, ale nikdy jsem s ní problém 
neměl, přednášky, které jsme teď 
začali v galerii pořádat, bývají do-
slova nacpané. Někdy dokonce ještě 

musíme přidělávat židle. Možná je to dáno tím, že mě 
lidé znají – vždyť v kultuře dělám 40 let. Vědí, co ode 
mě mohou čekat, že se na mě mohou spolehnout.

 Máš dvě galerie, antikvariát, manželce vypo-
máháš v obchůdku s dětskou obuví, dalo by se 
říct, že pokud jde o drobné podnikání, musíš mít 
přehled. Co si myslíš o podnikání v Blansku?
 V Blansku se podniká těžko. Brno je blízko, vlak 
jede co dvacet minut, spousta lidí má auto. Je to 
zkrátka město, ze kterého lidé odjíždí za prací a sem 
jezdí jenom nocovat. Kolikrát ani neví, že nějaké 
obchody v Blansku vůbec jsou, proto tam nechodí 
a obchody z Blanska mizí.
 Už od revoluce přemýšlím, co se s tím dá dělat, 
ale myslím, že nic. Blansko se přestěhovat nedá, 
přítomnost Brna ho bude ovlivňovat stále. Jedinou 
možností je udělat něco přitažlivého, aby do města 
přišla aspoň část z těch tří set tisíc turistů, co kaž-
doročně projdou Krasem.

 Jak v této souvislosti vnímáš Duklu a prostor 
kolem ní? Co by na tom místě mělo stát? Obcho-
dy? Třeba ona „malá Vaňkovka“, jak zněl jeden 
z návrhů?
 Já osobně bych raději viděl propojení se zámkem 
a park. To je podle mě daleko přínosnější než snaha 
zřídit komerční plochy. Otevřený výhled na zámek 
a klidová zóna by splnila účel daleko lépe. Vždyť 
nákupní centra se stavějí na okrajích měst, ne v 
centrech.

 Změňme téma: celou dobu si povídáme o 
kultuře, ale já vím, že taky sportuješ. Jak se  
knihovník a galerista dostane do posilovny?
 Měl jsem špatný cholesterol a tlak, kvůli tomu jsem 
před šesti lety začal. Trenér mi říkal, že když to do 
půl roku nevzdám, tak už vydržím, a měl pravdu. 
V posilovně jsem si našel partu lidí, už se známe. 
Obden chodím cvičit a běhám, chodím do sauny, a 
nemůžu si to vynachválit. Zhubl jsem patnáct kilo, 
nic mě nebolí, dva roky jsem nebyl nemocný. Já na 
pohyb strašně věřím.

 Nemůžu si pomoci, pořád jsi pro mě takové 
zjevení. Zatímco většina lidí je podrážděných a 
naštvaných, z tebe sálá spokojenost a energie...
 Já jsem spokojený jak želva. Kdyby to tak vydrželo 
ještě aspoň dvacet let! Proč být naštvaný? Mně 
nic nechybí. V Blansku mám fůru přátel, rodinné 
zázemí, zdraví. Peníze na jídlo jsou taky, víc člověk 
nepotřebuje. Je příjemné být bohatý, ale vždycky je 
lepší mít radost ze života než peníze.

 Tam, kde je prolog, patří i epilog. Při oněch po-
sledních slovech se Pavel Svoboda zakousl do 
plátku ananasu zdobícího sklenici Piña Colady, 
a v tu chvíli bylo jasno: i když je za okny prosin-
cové pošmourno a mráz, kousek prosluněného 
Karibiku je vždycky na dosah, stačí jej umět najít. 
A Pavel Svoboda to zkrátka umí.

-kkuc-

Cena alternativy
Doktorům jde 
jen o peníze

 Toto tvrzení je samo o sobě strašné, ale ukažte mi 
člověka, který se v profesi nežene za dobrým výděl-
kem. Zvlášť, pokud může získat snadné peníze za 
propagaci toho a onoho přípravku. Ruku na srdce, 
kdo z vás by odmítnul nějakou tu „pozornost“ za to, 
že vrazíte do ruky člověku letáček? Pokud jdete k 
lékaři s naprosto běžným kašlem, nemůžete se pak 
divit.
 Já sám jsem toho byl svědkem před pár dny, 
kdy mi moje doktorka dala dva různé letáčky na 
nějaké sirupy proti kašli, které se mi opakovaně 
vracel, a pak mi doporučila ležet a pít čaj s medem 
a citronem. Doma jsem letáčky vyhodil a vlezl si do 
postele s čajem. Žádný stres, žádná zloba. Je to její 
práce, a kdyby to bylo něco horšího, ukáže to výtěr 
z krku, který mi udělali.
 Zjištění, že výtěr nedopadl nijak slavně a jsem 
hrdým majitelem svého vlastního Zlatého stafyloko-
ka. Tahle malá potvůrka patří k poměrně zákeřným 
bakteriím a dá se jí nakazit i z tak prostých zdrojů 
jako je vepřové, salám nebo pudingové pečivo. Do-
stal jsem antibiotika, antibiotické kapky a za týden 
mě čeká odběr krve a další výtěry. Proč? Protože 
tahle malá bakterie dokáže v těle napáchat neuvě-
řitelnou neplechu a zvláště pak ve své vylepšené 
verzi známé jako MRSA. 

Antibiotika jsou zlo!
 S tímto názorem se setkávám čím dál častěji. 
Samozřejmě jako všechno, i antibiotika mohou 
ve velké míře škodit, to asi nemá smysl popírat. 
Stejně tak jako popírání, že psát je na každý kašel 
je hloupost. Ano, je. Ale jak dalece jsou dnešní al-
ternativně žijící lidé ochotní zajít, pokud jde o jejich 
zdraví? Nabízí se totiž otázka, kdy, a jestli vůbec, 
by takový člověk dokázal přiznat, že má zdravotní 
problémy, které už babské rady nevyřeší. Strach z 
toho, že všechno nebude bio, a že by snad musel 
pozřít chemicky připravené pilule, které mu zachrání 
život, by mohl převážit.
 Lidská hloupost totiž nezná mezí. Zdraví máme 
jenom jedno a měli bychom se o něj starat. Neříkám, 

že je potřeba jít doktorům na ruku, slepě se držet 
všeho, co řeknou, máme svobodnou vůli. Člověk 
by měl ale vědět, kde se nachází ta hranice, která 
určí, kdy to přestává být sranda a je třeba začít něco 
dělat.

Když oni ale…
 Jako bych slyšel protiargument, že lidé žijící v 
rozvojových zemích nebo v pralesech nebo vůbec 
někde stranou naší civilizace spoustou nemocí 
netrpí nebo se s nimi dokážou popasovat jinak – al-
ternativně. Jistě, ale také nemají základní zdravotní 
péči a často umírají na, pro nás triviální, nemoci. 
My pravda trpíme na tzv. civilizační choroby, kterými 
platíme za pohodlnější život.
 Jak už jsem říkal, máme svobodou vůli. Můžeme 
se rozhodovat po svém, ale se zdravím by se ha-
zardovat nemělo. Pokud si někteří z nás ničí tělo 
kouřením a pitím, je to jejich volba. Pokud někdo 
odmítne vzít léky, aby nebyl otrokem farmaceutic-
kých společností, je to jeho věc. Ale v mém světě 
se neliší od kuřáků a alkoholiků. Stejně jako oni si 
totiž takový člověk může hravě zničit plíce nebo 
játra svou vlastní zatvrzelostí.
 Na závěr bych rád řekl, že lidem neberu jejich 
názor nebo přesvědčení. Stejně tak tady nelobuji 
za farmaceutické fi rmy. Když já dokážu uznat, že 
nadměrné užívání léků obecně škodí, neměla by 
druhá strana uznat, že braní léků může život i za-
chránit? Volba je na vás.

-ps-

 Relativně nedávno jsem vedl debatu o alternativním stylu života, jehož součástí je i naprostá 
nedůvěra k lékařům. Jelikož všechno má své pro a proti, rozhodl jsem se nad tím ve volné chvíli 
trošku zamyslet.

 První adventní neděle se v Rájci-Jestřebí nesla v duchu Vánoc. Během odpoledne probíhaly pří-
pravy a ve čtyři hodiny začal program, jehož součástí bylo i rozsvícení stromu na náměstí. 

 Tradiční událost zahájil krátkým proslovem staros-
ta Pavel Perout. Na pódiu pod vánočním stromem jej 
pak vystřídaly děti z místní základní a mateřské školy 
s pásmem říkanek a básní, které doprovázely hrou 
na fl étnu a bezpočtem rolniček a jiných cinkadel.
 Po dětech přišel na řadu Martin Štěpánek, který 
zazpíval vánočně laděnou píseň. 
Jako další se na pódiu objevily dvě 
studentky Rájeckého gymnázia s 
písněmi a básněmi pro náročnější 
část publika, které se neustále roz-
růstalo. Jako poslední opět vystoupil 
mladý zpěvák Martin Štěpánek. Když 
se ještě jednou ujal slova starosta, 
objevilo se s ním také překvapení pro 
děti. Z jedné strany se vyrojila tlupa 
čertů a jako zlatý hřeb odpoledne 
přijel čerty umravnit Mikuláš v kočáře 
doprovázeného několika anděly, kteří 
spolu s Mikulášem nakonec rozdali 
dětem sladkosti za doprovodu vánoč-
ní hudby.  

 Celá akce trvala necelou hodinu a zajistila si ne-
malou účast jak dětí, tak dospělých. Jako zahájení 
adventu rozsvěcení stromu rozhodně nezklamalo a 
můžeme doufat, že i příští rok si udrží vysoký stan-
dard. 

-ps-
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Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 

den jedno zdravé jídlo, které je předem 

vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  

V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

ZÁMEČNICTVÍ  AB-KOVO, s.r.o.

Rájec- Jestřebí, Blanenská 86 (areál ZERA)

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO 

MATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELEMATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELE
včetně dělení na požadovaný rozměr a rozvoz
- výroba svařenců do 10 tun

- zakázková výroba včetně montáže

 (svařence pro strojírenské fi rmy, svařence pro zemědělské stroje, 

 stavební konstrukce, schodiště, atypický nábytek, zábradlí, 

 funkční nebo dekorativní mříže, výkladní skříně, přístřešky)

- svařování CO2, elektroda, TIG

- výroba z oceli, nerez oceli, hliníku

- obrábění (soustružení, frézování, vrtání)

- řezání, dělení, ohýbání, skružování materiálu

- rozvoz zboží

 Provozní doba:    Kontakt:

 Po – Pá    7,00 - 15,00 hod.  www.ab-kovo.cz

 So   8,00 - 9,00 hod.  

tel.: 734120722

VÝTVARNÉ POTŘEBY, PAPÍRY, 

SÍTĚ, HRAČKY, RAZÍTKA...

NAKUPUJTE Z DOMOVA NA WWW.CHAMBER.CZ

MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZDARMA 

NA ULICI SVITAVSKÁ 23, BLANSKO

(naproti restauraci U Golema).

Uzávěrka posledního letošního vydání Uzávěrka posledního letošního vydání 
Monitoru je v úterý 17. prosince 2013Monitoru je v úterý 17. prosince 2013
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ANO v Blansku

Jak rozsvítit Blansko?
 Byla to věru zvláštní podívaná. I když barva 
oblohy a žluté světlo výbojek jasně říkaly, že nastal 
večer, v ulicích bylo rušno.
 Hloučky středoškoláků, dvojice dospělých, ro-
diče s dětmi, ti všichni se slévali v lidské proudy 
mířící k náměstí Republiky, aby se připojili ke stále 
rostoucímu davu před Komerční bankou.
 Ten hlavní magnet, důvod, proč všichni ti lidé 
přišli, stál uprostřed náměstí, vánoční strom, ještě 
tmavý, čekal na svou chvíli, která měla nastat po 
páté.
 Skončilo divadlo pro děti, pár krátkých proslo-
vů, a pak – ách – strom zazářil, všichni se krátce 

pokochali a začali se rozcházet do svých domovů. 
Po těch pár desítek minut však bylo Blansko k ne-
poznání: proměnilo se ve město pulsující životem.
 Byl to zvláštní pocit jít setmělými a přitom tak 
živými ulicemi, potkávat známé a zdravit se s nimi. 
A jednomu se až zastesklo, že takový den nastane 
jen jednou v roce.
 Rozsvícený vánoční strom, na to stačí pár dní 
příprav. Ale jak rozsvítit Blansko? Jak dostat lidi 
do ulic? Jak vzbudit jejich zájem o veřejné dění? 
To je úkol, na kterému by si nejspíš vylámal zuby 
i bájný Héraklés.

-kkuc-

Jako host vystoupí skupina HD acoustic 
s největšími českými rockovými peckami v akustické verzi.

Výtěžek bude věnován Speciální škole s více vadami.

8. prosince 2013, neděle
od 17 hodin, Kino Blansko

VÁNOČNÍVÁNOČNÍ

KONCERTKONCERT
Rozhovor s předsedou Místní organizace hnutí ANO Blansko ing. Janem Nečasem
 Mohl by jste čtenářům 
přiblížit činnost hnutí 
ANO v Blansku?
 Místní organizace hnutí 
ANO v Blansku byla zalo-
žena na oblastním sněmu 
dne 4. 12. 2013. Předse-
dou místní organizace byl 
zvolen ing. Jan Nečas, re-
vizorkou byla zvolena Mgr. 
Lubora Bednaříková.
 Jaké jsou Vaše priority 
v Blansku, na které by 
jste se chtěli zaměřit?
 Naše cíle vycházejí z hlavních tezí hnutí ANO. 
Chtěli bychom se zaměřit v komunální politice na 
věci, které dlouhodobě trápí blanenské občany. 
Mezi ně jistě patří současná problematická situace 
v dopravní infrastruktuře v Blansku, ceny vodného a 
stočného, volnočasové aktivity mládeže a s tím spo-
jená problematika drog a spoustu dalších záležitostí 
týkajících se každého z nás.
 Jakým způsobem chcete navázat kontakt s 
občany města Blanska?
 K 9. 12. 2013 bude slavnostně otevřena naše 
kancelář v Blansku, která se nachází v Obchodním 
centru Ježek na ulici Smetanova 6. Tato kancelář 
bude sloužit nejen pro potřeby místní organizace, 
ale zároveň i jako kancelář poslanecká. 
 To znamená, že kancelář bude sloužit i Vašim 
poslancům?
 Ano. Předpokládáme, že od příštího roku bude 
kancelář sloužit i pro styk občanů s poslanci zvole-
nými za hnutí ANO do PS. 
 Kdy bude Vaše kancelář přístupná pro veřej-
nost?
 Kancelář bude pro veřejnost otevřena každý čtvr-
tek od 14:30 do 16:30 hod., kdy bude přítomen vždy 
někdo z vedení Místní organizace Blansko. 
 Je možné kontaktovat Místní organizaci i mimo 
tyto hodiny pro veřejnost?
 Samozřejmě, je možné nás kontaktovat buď 

telefonicky na čísle 605 016 557, nebo emailem na 
adrese:  anoblansko@email.cz. S každým zájemcem 
je možné domluvit individuální schůzku mimo hodiny 
pro veřejnost.
 Plánujete ještě nějaká setkání s občany Blan-
ska?
 Ano, chtěli bychom od ledna 2014 každý měsíc 
pořádat pravidelná setkání - besedy s občany města 
Blanska, které by se týkaly již výše zmíněných pro-
blémů, které naše občany trápí. Například v lednu 
se bude setkání věnovat drogové problematice mezi 
mládeží.

-red-
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Další dvě domácí výhry

Teploty klesají, adrenalin stoupá.

Běžecká liga vrcholí

Sport Club Jany Kuncové Vás zve na

tradiční vánoční lyžování

27.12.2013 ORLICKÉ HORY
(dle sněhových podmínek)

 ODJEZD:  7:00 hod. z malého parkoviště „SÝPKA“, 

   dle dohody zastavíme po trase

 NÁVRAT:  přibližně 18 hod. CENA:  cca 220 Kč doprava, 

 PŘIHLÁŠKY:  776 140 953, kuncovajana@seznam.cz

 Přituhuje a na běžcích přibývají vrstvy oblečení. Okresní běžecká liga má před sebou poslední 
dva zimní závody. Nejde o nějaký slabý dozvuk sezony, v těchto závodech se rozhodne o konečném 
pořadí v mnoha kategoriích, dají se čekat nelítostné souboje na ostří běžeckých bot. „Na podzim se 
mi daří víc než na jaře a doufám, že ještě malinko zrychlím,“ varoval soupeře vedoucí muž průběž-
ného pořadí Tomáš Večeřa po vítězství v Hraběnka Cupu. A opravdu zrychlil, poslední závody mu 
vycházejí skvěle a stále drží těsný náskok před svými pronásledovateli. Běžce čeká i valná hromada 
a pozměněné zakončení sezony v Petrovicích.

Podzimní uragán
 Podobně jako Večeřa chytila pravý podzimní 
vítr Zdeňka Komárková, oproti jaru zrychlila a kam 
přijede, tam většinou bere nejvíc bodů do průběžné 
bodovací soutěže. Nutno dodat, že v posledních 
podnicích chyběla Milada Barešová. Letos nedosáh-
ne na čtrnáct závodů, které se počítají do konečného 
hodnocení. Stejně tak je už teď jasné, že nevyhraje 
aktuálně nejlepší běžec z Blanenska, Jan Kohut. V 
posledním běhu v Jedovnicích ukázal, že umí vyhrát 
i dva závody v jednom dni. Dopoledne zvítězil v 
Mizuno sedmičce v Brně, odpoledne pak u Olšovce 
v Běhu za jedovnickým kaprem. „Bohužel termíny 
často kolidovaly s dalšími republikovými závody. Ale 
ty poslední závody OBL chci běžet,“ slibuje Kohut. 

Do rukavic
 Řeč je o Mikulášském běhu v Okrouhlé a tra-
diční běžecké rozlučce se sezonou v Petrovicích. 
V Okrouhlé už jde většinou běžcům pára od úst 
a nasazují rukavice. Závod startuje v sobotu 30. 
listopadu. Je to zároveň druhý běh Brněnského 
běžeckého poháru, absolvují ho stovky lidí.
 O něco menší účast, ale zato sváteční atmosféra 
provází každý rok Hraběnčino běhání. V penzionu U 
Hraběnky v Petrovicích běžci končí sezonu a OBL 
vyhlašuje celkové vítěze. To většinou mrzne, až 
praští a na kratší trati hrozí hlavně náledí. Letos se 
běží v pátek 27. prosince. Start a cíl bude jako kaž-
dý rok u Penzionu, registrace, šatny, výdej tradiční 
polévky i vyhlášení výsledků pak nově v kulturním 
domě v Petrovicích. „K Hraběnce už jsme se po-

slední ročníky nemohli všichni vejít, obec Petrovice 
nám vyšla vstříc a nabídla nám kulturní dům. Také 
se podílí na doprovodném programu,“ popsal změny 
ředitel Okresní běžecké ligy Jiří Vrtílka.
 Pak už čeká běžce na rozdíl od medvědů jen 
krátký zimní spánek.
 Blanenskem se už letos prohnalo sedmadvacet 
závodů započítávaných do Okresní běžecké ligy. 
Plus další sympatické podniky pořádané nadšenci 
na různých místech. O drtivé většině z nich se psalo 
na stránkách www.oblblansko.cz. Běžci tam našli 
rozhovory s pořadateli, propozice, profi ly i reporty ze 
závodů. A samozřejmě aktuální výsledkový servis. 
Novinkou je tuto sezonu on-line registrace, kterou 
využilo osm závodů. Usnadnila práci pořadatelům 
a zkrátila fronty při prezentaci.

Příště jinak
 I letos stoupá zájem mezi běžeckou veřejností, 
většina běhů překonala svoje účastnické rekordy, 
u některých komornějších závodů je dokonce na 
zváženou, jestli ještě zvyšovat jejich kapacitu. „Jsme 
rádi, že jsou v termínovce masové běhy i ty malé, 
které mají svou specifi ckou atmosféru, zaručuje to 
větší pestrost,“ myslí si Tomáš Mokrý z výboru OBL. 
Dojmy běžců spolu s ostatními členy sdružení celý 
rok trpělivě sbírá. V anketách i při setkáních na 
závodech, „funkcionáři“ jsou totiž zároveň aktivní 
běžci.   
 Už teď je jasné, že příští ročník Okresní běžecké 
ligy bude jiný než letos. O tom, jak rozsáhlé změny 
to budou a jestli se povede zachovat soutěž i dál, 
se bude mluvit i na valné hromadě v úterý 10. pro-
since. Začíná v šest hodin večer v salonku hotelu 

Skalní mlýn. „Zveme na ni všechny 
ředitele závodů, které tento rok 
patřily do OBL nebo by mohly při-
být do termínovky příští rok, a taky 
všechny, kdo mají zájem se aktivně 
zapojit do dění v běžecké komunitě 
na Blanensku,“ láká na pracovní 
setkání ředitel OBL Vrtílka.
 Veškeré info ohledně závodů, 
propozic, výsledků, kontaktů, atd… 
na www.oblblansko.cz 

Co čeká běžce do konce roku?
10. 12. – valná hromada, Hotel 
Skalní mlýn
27. 12. – Hraběnčino běhání, Pet-
rovice – 29. závod OBL, zakončení 
sezony

-obl-

 Blanenské dorostenky v soutěži OP U17 se po dvou domácích vítězstvích nad Tišnovem vypořádaly 
také s dalším soupeřem. Tentokrát přehrály Šlapanice a upevnily svoji pozici v čele tabulky. 

 Hráčky Blanska, přestože byly v utkání domácím 
družstvem, se musely vypořádat se změnou prostře-
dí, protože hala ČKD, kde hrají většinu svých domá-
cích utkání, byla pro tentokrát obsazena. Utkání se 
tak hrála ve druhé blanenské hale na ASK. V úvodu 
zápasu dělalo blanenským hráčkám problémy se 
přizpůsobit a po první čtvrtině prohrávaly o 3 body. 
Poté se ale především díky lepší obraně dostaly do 
vedení a v poločase již vedly o 
8 bodů. Od té doby svůj náskok 
zvyšovaly a na konci se radovaly 
z vítězství o 20 bodů.
 Druhé utkání již bylo od začát-
ku výhradně v režii blanenských 
hráček. Blansko výborně bránilo 
a proti unavenému soupeři se 
začalo více prosazovat také v 
útoku a po první čtvrtině byl 
stav 25:0 ve prospěch Blanska. 
Blansko pak ale polevilo a přede-
vším v poslední čtvrtině nechalo 
soupeře zkorigovat výsledek na 
konečných 72:25.

1. Zápas: 
BK Blansko x Valosun Sokol Šlapanice – 67:47 
body domácích: Křapová 12 bodů, Mrázková a 
Sedláková 10 
2. Zápas: 
BK Blansko x Valosun Sokol Šlapanice – 72:25 
body domácích: Sedláková 18, Křapová 10 bodů

Bc. Lukáš Buřt

Vánoční akce 2013 
ZUŠ Blansko

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
12. 12. 2013 v 16.30 hod. v sále ZUŠ, Kollárova 8
Ukázky prací všech věkových skupin literárně dra-
matického oboru. Vstupné dobrovolné
VÁNOČNÍ KLASIKA
12. 12. 2013 v 17 hod. v dřevěném kostelíku v Blan-
sku. Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Blansko a 
hostů. Vstupné dobrovolné
OTEVŘENÁ HODINA
17. 12. 2013 v 16 hod. v sále ZUŠ, Kollárova 8
Vystoupení dětí ze „Synťáčku“ z uměleckého centra 
ART-TEP jako otevřená hodina pro všechny zájemce
DRAK NENÍ DRAK
17. 12. 2013 v 19 hod. v sále ZUŠ, Kollárova 8
Kabaretní veselé kritické představení v doprovodu 
akordeonu. Vstupné dobrovolné
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
19. 12. 2013 v 17 hod. v sále Okresního soudu 
Blansko, Hybešova 5. Ve slavnostním programu se 
představí učitelé a žáci všech oborů ZUŠ. V předsálí 
výstava prací žáků výtvarného oboru. Vstupné 50 Kč, 

děti do 15 let zdarma
TŘÍKRÁLOVÝ CELOŠKOLNÍ KONCERT
8. 1. 2014 v 17 hod. v dřevěném kostelíku v Blansku
ZUŠ Blansko – pobočka Rájec-Jestřebí
NOVOROČNÍ KONCERT malých žáků ZUŠ
9. 1. 2014 v 17 hod. v kostele v Rájci-Jestřebí

-ich- 

Vánoční koncerty 
Gymnázia Blansko

Adventní koncert v dřevěném kostelíku
Pátek 13.12.2013, 17,30
Perličky, Antiperle, host Prorock, uvádí Jirka Daniel
Živý betlém, náměstí Republiky
Pátek 20.12.2013, 12,00
Žáci primy, sekundy, Perličky
Betlémské světlo, radnice Blansko
Pondělí 23.12.2013, 15,00
Perličky, Antiperle
Novoroční koncert, Městská knihovna Blansko
Středa 8.1.2014, 18,00
Perličky, Antiperle, host Pěvecký sbor ZŠ TGM

-vš-

Pozvánka na koncerty

S fotografem na cestách
 O opravdu netradiční zážitky z cestování, o krásné fotografi e doplněné zajímavým výkladem a v 
neposlední řadě o svoji životní fi lozofi i se s obyvateli blanenského SENIOR centra podělil známý 
brněnský cestovatel, fotograf a dobrodruh Jiří Kolbaba, který do blanenského zařízení pro seniory 
zavítal v pondělí 4. prosince.

 V odpoledních hodinách se zaplněná vzdělávací 
místnost v přístavbě domova ponořila do šera, aby 
promítané fotografi e z celého světa doprovázené 
autentickým výkladem zážitků jejich autora opravdu 
vynikly. Bezmála šedesátka přítomných diváků z 

řad obyvatel domova a jejich rodinných příslušníků 
sledovala besedu se zatajeným dechem a s obdivu-
hodnou dávkou pozornosti. Populární světoběžník 
dokázal svým poutavým výkladem a profesionálními 
fotografi emi z cest zaujmout na více než dvě hodiny 

všechny přítomné.
 Na závěr besedy byl odměněn 
nejen dlouhým potleskem, ale 
také některými výrobky obyvatel 
z místních aktivizačních dílen, 
které snad najdou uplatnění na 
některé z dalších cest. Pan Jiří 
Kolbaba má hlavu stále plnou 
nápadů, nadšení a cestovatel-
ských plánů, a proto mu všichni 
obyvatelé SENIOR centra Blan-
sko přejí do dalších let hodně 
úspěchů, pevné zdraví a dobré 
světlo.

-pen-
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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
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Vedení účetnictví. Nabízím vedení účet-
nictví a daňové evidence, zpracování DPH 
a mezd. Venera, tel. 604530534.
* Koupím dům na Blanensku z důvodu stě-
hování, do 2.500.000,- Kč. 739967377.
* Pro naše klienty hledáme RD v Blansku 
a okolí. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Pro naše klienty hledáme byt 2+1, 3+1 v 
Blansku. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Zpracování účetnictví, daňové evidence, 
mzdové agendy a daní. Tel. 730144103.
* Masáže Orchidea, Sadová 6, Blansko - po 
celý týden dle dohody. Dárkové poukazy v 
prodeji. Tel. 702535617.
* Prodej bytu 2+1 v cihlovém domě, 60m2, 
Blansko - centrum města, po částečné re-
konstrukci, velký sklep, vysoké stropy. Tel. 
776046949.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Korelu chocholatou. Mládě. Cena 200 Kč. Tel. 
737902404.
* Opel Astra 1.6, nová STK, naj.168 tkm, rok 96, 3 
dveře, 5 míst, tažné, zlatohnědá metalíza, 15 tis. Kč. 
Tel. 605529478.
* Čerpadlo - nautila na 380 V, výroba Sigma, za 
2700 Kč. Plastové okno 148 x 145 cm za 1900 Kč. 
Tel. 605529478.
* ČZ 175 typ 477/1 r.v. 1972 STK 07/14. Pojízdná, 
za 8000 Kč. Tel. 603172353.
* Chem. neošetřená jablka, levně. Tel. 516416675.
* Novou ledničku Beko za 2000 Kč. Tel. 731754384.
* Klasický televizor OVP uhlopříčka 52 cm, plus settop-
box, cena dohodou. Tel. 721969089.

* Pronajmu 3+1 na Zborovcich. Vlastni kotel. Tel. 
777744888.
* Muž 37 let hledá jakoukoli práci nebo brigádu. 
Nabidněte prosím. Tel. 721037237.
* Daruji houpací křeslo a otáčecí židli. Tel. 723726627.
* Hledám pronájem garáže v BK. Tel.: 773453628.
* Pronajmu 3+1 – Absolonova. 79,8 m2. Po celkové 
rekonstrukci - zděné jádro, plastová okna, podlahy 
a dveře. Cena do 10 000,- Kč vč. inkasa. 1. patro, 
dvě lodžie, koupelna a wc zvlášť. Tel. 601234556.

* Garáž v Blansku v blízkosti ulice Erbenova a 
9.května, možnost i výměny za garáž u zastávky 
ČD. Tel. 723886646.
* Zachovalou Felicii, dobrý techn. stav, ne tmavé 
barvy. Nabídky na feora@centrum.cz nebo SMS na 
tel. 732756634.. Udejte prosím podrobný popis auta.
* Jednonápravový traktor, např. TERA VARY nebo 
jinou značku bez příslušenství i s. Tel. 603172353.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Kaštánci – 8.12.2013 v 17 hod, Dělnický dům Blansko. 
Cena bez místenky: 120,- Kč dospělí a 60,- Kč děti.
Laďa Kerndl – Vánoční koncert (hosté: Pěvecký dětský 
sbor Rájec) – 22.12.2013 v 18 hod, Státní zámek Rájec 
nad Svitavou, zámecká kaple. Cena: 200,- Kč.
Dětský Silvestr – 31.12.2013 v 15 hod, Kino Blansko. 
Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.
Ticketpro:
22.12.2013 Adventní gospely 2013 – Brno, Petrov
25.2.2014 Alexandrovci – Brno, Bobycentrum
4.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom
Ticketstream:
10.1.2014 The World Famous Glenn Miller Orchestra 
– Brno, Bobycentrum
4.5.2014 Los Vivancos: Aeternum (Věčnost) – Brno, 
Janáčkovo divadlo
Ticket Art:
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Mata Hari - Praha, Divadlo Broadway
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Proměny Blansko 2014 – nástěnný blanenský 
kalendář pro rok 2014. Nabízí 
srovnání podoby konkrétních míst města Blanska 
pomocí historické i současné fotografi e. Vydalo Město 
Blansko. Cena: 79,- Kč.
Kalendář Rozhledny 2014 – týdenní stolní kalendář s 
fotografi emi rozhleden ČR. Najdete v něm také rozhled-
ny Podvrší, Alexandrovka a Milenka, které se nacházejí 
v našem regionu. Cena: 89,- Kč.
Publikace Ve víru událostí minulých aneb Rájec-Jestře-
bí včera a dnes. Publikace mapuje historii i současnost 
města, jeho spolků a nejdůležitějších událostí v obci. 
Kromě zápisů z kronik zde najdete i vzpomínky pa-
mětníků. Kniha je doplněna černobílými i barevnými 
fotografi emi. Cena: 185,- Kč.

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

-mat-

ZŠ a MŠ Blansko, ZŠ a MŠ Blansko, 
Dvorská 26Dvorská 26

Vás srdečně zve naVás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ,DVEŘÍ,

který se uskuteční který se uskuteční 
ve středu 11. 12. 2013 ve středu 11. 12. 2013 

od 10 do 16 hodin.od 10 do 16 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a Na Vaši návštěvu se těší žáci a 
pedagogičtí pracovníci školy. pedagogičtí pracovníci školy. 

Více informací na: Více informací na: 
www.zsdvorska.comwww.zsdvorska.com

Jiří Hajský: Máme na čem stavět

 Poslední utkání roku přineslo porážku 1:3. Dá 
se říci, že to byla porážka se vztyčenou hlavou? 
 Pokud bych náš výsledek mohl takto označit, tak 
bych si představoval větší aktivitu směrem dopře-
du. Ta bohužel v naší hře chyběla. Museli jsme se 
vypořádat s absencemi čtyř hráčů základní sestavy. 
Místo nich nastoupili čtyři bývalí dorostenci. Proti 
tak kvalitnímu soupeři, jakým jsou Rosice, je to už 
docela velký počet nezkušených hráčů. Domácí 
měli již před naší brankou tři vyložené šance, které 
nedali. Bylo jen otázka času, kdy se v koncovce 
prosadí. My jsme to tou jednou brankou trošku 
soupeři zkomplikovali. Pak se však projevila kvalita 
Rosic, které vyhrály zaslouženě. 
 Rosice v domácím prostředí pouze jednou 
remizovali, další utkání vyhráli a inkasovali jen 
dvě branky. Těšit tedy může alespoň fakt, že 
jste jim dokázali vstřelit branku.
 To možná ano, ale to je slabá útěcha. Jak jsem již 
zmínil, absence čtyř hráčů ze základní sestavy se 

někde projevit musela. My bohužel nedisponujeme 
tolika jmény a takovou kvalitou, která je na straně 
Rosic. 
 Po podzimu máte na kontě 18 bodů. Vzhledem 
k nezkušenosti týmu a zranění kapitána Radima 
Bubeníčka již v 5. kole je bodový počin dobrý.
 Já si myslím, že základ pro jarní část sezóny 
je dobře postavený. Měl jsem před sezónou větší 
obavy. Potom v průběhu jsem si říkal, že těch 19 
bodů by mohlo být v našich silách. Nakonec máme 
o bod méně, ale pro jarní boje máme na čem stavět. 
 Jaký je nejbližší program mužstva a jak dlou-
ho plánujete zůstat v tréninkovém procesu?
 V pátek a v sobotu nás čeká Memoriál Dana 
Němce. Za 14 dnů pojedeme na halový turnaj do 
Mürzzuschlagu. Do 12. prosince budeme trénovat 
a potom budou mít kluci volno. Zimní přípravu pak 
zahájíme 13. nebo 14. ledna. 
 Děkujeme za rozhovor.

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 V posledním mistrovském utkání roku 2013 fotbalisté FK Blansko prohráli na hřišti Rosic 1:3. 
Svěřenci kouče Hajského tím završili jinak úspěšný rok, v němž se jim podařilo vybojovat návrat 
do divize a následně v ní uhrát solidních 18 bodů. O hodnocení jsme požádali trenéra Jiřího Haj-
ského osobně.

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

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

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

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

KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:

BLANSKO A OKOLÍ – 773773124

BOSKOVICE A OKOLÍ - 776813660

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ
Rozvrh na rok 2014

ZŠ Dvorská - malá tělocvična

Pondělí:

17:30 – 18:30 hod. Body forming  - lektorka: Jana Kučerová
18:30 – 19:30 hod. Kalanetika - lektorka: Jana Kučerová

Úterý:

17:30 – 18:30 hod. Zumba - lektorka: Marcela Klevetová
18:30 – 19:30 hod. Kondiční cvičení s trampolínami - lektorka: Veronika Hloušková

Středa:

16:30 – 17:30 hod. Power jóga - lektorka: Iva Hrnčířová
17:30 – 18:30 hod. Kondiční cvičení s trampolínami - lektorka: Veronika Hloušková
18:30 – 19:30 hod. Body forming - lektorka: Jana Kučerová

Čtvrtek:

17:30 – 18:30 hod. Zumba - lektorka: Marcela Klevetová
18:30 – 19:30 hod. Kalanetika - lektorka: Jana Kučerová

Plavání dětí krytý bazén 

Pondělí:

17 – 18 hod. Začátečníci a mírně pokročilí - lektorky Mgr. Jana Kuncová, Iva Hrnčířová

Středa:

17 – 18 hod. Kondiční plavání hrou pro děti a pokročilí

Cena: 780 Kč,1.lekce zdarma - lektorka: Mgr.Jana Kuncová

Aquaerobik, gymnastika ve vodě

Středa:

17- 18 hod. Není třeba umět plavat!  Cena: 60 Kč / 1 hodina - lektorka: Katka Janáková

Informace: 

776140953 Mgr. Jana Kuncová

horní řada (zleva): Jan Horáček, Petr Gromský, David Müller, Jiří Hepp, Ondřej Skoupý, Radim Bubeníček, Martin Pokorný, 
Robin Buchta, Jan Nečas 
prostřední řada: Ondřej Ullmann, David Presl, Aleš Vágner, Ladislav Hansl, Jan Trtílek, Michal Daněk, Josef Maška, Jan 
Pospíšil, Tomáš Zouhar, David Michálek 
dolní řada: Karel Macháč, František Fiala - vedoucí mužstva, Bohuslav Jedinák - manažer klubu, Jiří Hajský - hlavní trenér, 
Michal Babák - předseda klubu, Alexandr Malits ml. - trenér brankářů a masér, David Juran 

* Hudební skupina z Blanska

* Originální show

* Mnoholeté zkušenosti

* Vždycky něco navíc! 

tel. 606 728 334

www.velvetblansko.cz

Foto: Miloš JandaFoto: Miloš Janda
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 V sobotu 23. listopadu jsme prvním squashovým 
turnajem otevřeli věřte nevěřte již 13. sezónu provo-
zu našeho squash centra. Říjnový počet účastníků 
turnaje jsme sice nepřekročili, ale i tak , účast 14 
hráčů, z nichž byly i dvě ženy, byl solidní.
 Účastníky jsme nalosovali do dvou základních 
skupin po sedmi hráčích, kde hráli každý s každým 
s postupem do vyřazovacího fi nálového pavouka. 
V průběhu celého turnaje jsme hráli vždy na dva 
vítězné sety do 11 bodů beze ztrát, dle mezinárod-
ních pravidel. Z tohoto důvodu se nám celý turnaj 
a závěr natáhl až někam k 19. hodině.
 Do vyřazovacího pavouka postupovali všichni. 
Vítězové obou skupin měli v prvním kole, vzhledem 
k počtu účastníků volno. Tak jak ukázal průběh vy-
řazovacích bojů, bylo to nevýhodou. Oba v průběhu 
těchto bojů prohráli a tak nejvyšší příčky přenechali 
připravenějšímu. Vítězem se stal Nabil Lai, který ve 
fi nále porazil Jakuba Sedláčka 2:0 (11:8, 11:7). V 
utkání o třetí místo zvítězil Jan Zezula nad Dagmar 
Hudcovou také 2:0 (11:5, 11:6). Páté místo obsadil 
Jirka Pánek a šestý skončil Jirka Vybíhal.
 Po vyhodnocení a předání cen všem čtrnácti 
účastníkům turnaje následovala druhá fáze odmě-
ňování. Předávaly se věcné ceny nejlépe umístě-
ným hráčům v doprovodných soutěžích „Turnajový 
Mág“ a „Turnajový Leader“ v právě ukončené 12. 
squashové sezóně. V soutěži „Turnajový Leader“ 
byli vyhodnoceni hráči, kteří získali více jak 100 
bodů. Z 36 vedených to byli tři. V soutěži „Turnajový 
Mág“ byli vyhodnoceni všichni, kteří pokořili hranici 

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

6. prosince 20138

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.

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

- 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



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho 
vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? 
Věnujte proto pozornost stavu 
i stáří pneumatik! Navštivte ně- 
kterého z našich autorizovaných 
servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete 
kompletní zimní kola včetně 
pneugarance na 3 roky. 

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Velmi úspěšný víkend mají za sebou stolní tenisté 
KST Blansko. Ženy v 1. lize sice smolně remizovali s 
Vlašimí B, když tři zápasy prohrály až v koncovkách 
pátých setů, proti poslední Jihlavě ale potvrdily roli 
favorita a připsaly si hladké vítězství.
 Muži A vezou dvě velmi důležitá vítězství z Mo-
ravské Slavie Brno, díky kterým se dostali do čela 
druholigové tabulky. Pod oběma výhrami je největší 
měrou opět podepsán Luboš Dudík, který ani jednou 
nezaváhal.
 Muži B dokázali doma v sobotu přehrát poslední 
Moravskou Slavii D, v neděli bohužel nestačili na 
druhý Sokol Brno.
 Po drtivé porážce od Slatiny z minulého kola se 
dokázalo otřepat blanenské céčko a veze dvě výhry 
ze stolů soupeřů, díky kterým stále udržuje kontakt s 
čelem tabulky.
 
1. liga ženy
KST GMC Blansko - SKST Vlašim B 5:5
Body: Ševčíková Veronika 2,5 Jirůšková 2,5 Suková 0

KST GMC Blansko - SK JIhlava 10:0
Body: Ševčíková Veronika 3,5 Jirůšková 3,5 Ševčí-
ková Markéta 3

2. liga muži
Moravská Slavia Brno B - KST Blansko 7:10
Body: Dudík 4,5 Svoboda 2 Veselý 2 Přikryl Aleš 1,5

Moravská Slavia Brno C - KST Blansko 2:10
Body: Dudík 3,5 Přikryl 2,5 Veselý 2 Svoboda 2

3. liga muži
KST Blansko B - Moravská Slavia Brno D 10:7
Body: Mikula 3 Kvíčala Josef 3 Kutil Libor 2 Kvíčala 
David 2

KST Blansko B - Sokol Brno 5:10
Body: Mikula 2,5 Kvíčala David 2,5 Kutil Libor 0 
Kvíčala Josef 0

KS 2 muži
Sokol Otnice B - KST Blansko C 5:10
Body: Přikryl Jiří 3,5 Procházka 3,5 Voráč 2 Polívka 2

Sokol Hlubočany B - KST Blansko C 0:10
Body: Přikryl Jiří 2,5 Voráč 2,5 Polívka 2,5 Kutil 
Šimon 2,5

-vory-

AKCE! Až do 14.12.Až do 14.12.  nákup nákup 

na splátky na na splátky na 

6 měsíců bez6 měsíců bez  navýšení!!!navýšení!!!

Např. notebook 10.000,- Kč, 1. platba 0,- Kč, pak 6 x 423,- Kč, pak 1 x 7.462,- Kč.

Platí na jakýkoliv nákup od 3000,- Kč. Možnost splátek na delší období. Úrok 0%, RPSN 0%

150 odehraných setů. Z 57 zapojených to bylo pl-
ných 7 hráčů. Ceny pro všechny zabezpečilo ČAD 
Blansko, a. s..
 Příští, prosincový turnaj bude VÁNOČNÍ, proběh-
ne v sobotu 21. prosince od 13 hodin. Startovné 200 
Kč. Jste všichni zváni, samozřejmě i diváci, těšíme 
se na vás.
 
PROVOZNÍ DOBA  - SQUASH BLANSKO:
Po – Pá  07:00 – 21:00
Sobota   14:00 – 19:00
Neděle  14:00 – 19:00

-rl-

NOVINKA! OSkarta s voláním za 
2,- Kč a SMS 1,50 Kč bez smlouvy a 
dalších poplatků!


