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Doba adventní
Rok se s rokem sešel a je tu zase prosinec. Měsíc, který přináší kromě chladnějšího
počasí také konec roku, svátky vánoční, prázdniny, dovolenou, ale také předvánoční čas
neboli advent. První adventní neděli už máme za sebou, další tři před sebou. Co všechno
v tomto období nás čeká? Bude to stejné jako každý rok? Osobně bych adventní čas
raději využil k odpočinku, k těmto účelům také dříve sloužil, ovšem zřejmě na tom budu
podobně jako většina ostatních.

Prodej nadstandartního rodinného domu se zahradou, krytým bazénem. Prostorná
kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, koupelna s WC. V podkroví klidová zóna: ložnice se
vstupem na balkón, dětský pokoj - je přichystán na případné rozdělení na dva pokoje.
cena: 4 750 000,- Kč
mob.: 777 857 738

Blansko

Hledáme!
Pro klientku s připravenou
hotovostí hledáme
ke koupi byt 2+1

RD 2+1 s menší zahrádkou
v klidné části obce.

Pronájem prostorného, světlého bytu
2+1 s velkou lodžií, lokalita Písečná.

cena: 700 000,- Kč

cena: 9 000,- Kč vč.ink. mob.: 777 857 738

mob.: 605 163 333

nebo 3+1 v Blansku.
mob.: 777 857 739

www.realitymacocha.cz

Advent se řadí k mnoha lidovým zvykům. Jsou to
čtyři neděle před vánočními svátky, které představovaly (a pro mnohé dosud představují) duchovní
přípravy na Vánoce, dobu rozjímání a dobročinnosti.
Býval také dobou zklidnění, což je vzhledem k tomu,
že lidé byli zvyklí od jara až do podzimu dřít jako
zběsilí na poli, docela pochopitelné.
V posledních staletích se však toto období více
než duchovnu věnuje spíše materiálním přípravám
na Vánoce a o nějakém odpočinku nemůže být ani
řeč. Nakupujeme dárky, pečeme cukroví, provádíme
důkladný úklid našich domovů, zdobíme balkóny a
stromy před domem vánočními dekoracemi. Nákupní
centra jsou přeplněná, dokonce ani v Blansku už není
kde zaparkovat, lidé se pošťuchují v tlačenicích u pokladen a místo klidu je všude cítit nervozita a napětí.
Možná tohle je ten pravý impuls k tomu, že bychom
se skutečně měli na chvíli zastavit a rozhlédnout se
kolem sebe. Vždyť advent je také období, které je
doslova nabité nejrůznějšími společenskými akcemi
všeho druhu.
Tak například v blanenském Dělnickém domě
probíhají svátky řemesel, a to až do úterý 10.12. Na
vlastní oči tak můžete vidět výrobu šperků, korálků
či slámových ozdob, drátkování, výrobu skleněných
ﬁgurek a vizovického pečiva. Bude zde k vidění také
komentovaná výstava Betlémů a další atrakce s vánoční tématikou. Před Vánoci můžete téměř denně

najít nějaké to hudební
či dramatické vystoupení,
ať už obou dvou uměleckých škol, které v Blansku
máme, nebo neziskových
organizací. Pokud by se
vám chtělo za hranice
města, potom vám doporučím zájezd do Horní
Lidče s prohlídkou nádherné betlémské scény
a předvánoční Olomouce, který pořádá Galerie
Jonáš 13. prosince. Nedílnou součástí adventu
jsou samozřejmě také
tvořivé dílničky pro rodiče
s dětmi a spousta dalších akcí. Pokud chcete,
jděte na stránky našeho
města www.blansko.cz a
vyberte si akci, která vám
bude nejvíce vyhovovat,
případně se nechte zdarma informovat v informační
kanceláři Blanka. Uvidíte, že vám malé zastavení
udělá dobře na duši a předvánoční shon se dá docela
hezky vyvážit pěknými prožitky.
Děti se nemohou dočkat Ježíška, stromečku, betlému a samozřejmě dárků. Trošku mne mrzí, že je dnes
ve škole nikdo nenaučí nic o tradici Vánoc. O tom, že
Betlém není jen papírová ozdoba pod stromečkem. O
tom, kdo byli tři králové, co je to betlémská hvězda, a
kdo vlastně je ten Ježíšek. V jednom článku na internetu jsem se dočetl, že podle průzkumů si dnes děti
představují Ježíška jako človíčka velmi podobného
Santa Klausovi. Uznávám, že přísun amerických ﬁlmů
a pohádek udělal v hlavách našich ratolestí své, ale
právě proto bychom to měli být my, kdo je vyvede z
omylu. Na jedné straně jsem velmi rád, že děti v něco
věří, na straně druhé jsem smutný, že dnes skoro
žádné dítě neví nic o tom, jak tradice Vánoc vznikla.
Ano, přiznávám, že nejsem křesťan, a že ve věřících
rodinách je situace jiná, přesto jsem však toho názoru,
že vánoční příběh by měly znát všechny děti.
Čas adventu je tady. Prožijte jej podle svých představ a v co možná největší pohodě. Pro mne se bude
konec roku odvíjet již tradičně v duchu pracovním,
ale určitě nebudu vytížený natolik, abych nevěnoval
chvilku odpočinku a rodině. Přeji vám advent v klidu,
bez stresu a špatné nálady.
-mumma-

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K PRODEJI
- Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2 v zastavěném území, IS...NC - DOHODOU
- DB 2+1 Blansko - Svitavská, 55 m2, 3.p., výtah, plastová okna...NC – 1 249.000 Kč
- 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 – DOHODOU
- Pozemky Křtiny, polnosti od 29 Kč / m2 a budoucí stavební pozemky od 200 Kč / m2
PRÁVNÍ SERVIS, OCENĚNÍ STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
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Dukla – „všelidové“
hlasování podruhé
Kdysi luxusní bydlení pro návštěvníky Krasu a hosty brněnských veletrhů, později domov dělníků a sociálně slabých, stavba hyzdící centrum města, o kterou investoři dlouho nejevili zájem.
Blanenský hotel Dukla.
Pro budovu, která v posledních letech stále více
chátrala, město nenašlo ekonomicky přijatelné využití, proto se nakonec rozhodlo uspořádat všelidové
hlasování, které mělo o osudu stavby rozhodnout.
Příznivci odstranění stavby na náklady města a
rekultivaci takto vzniklé plochy dali radnici zelenou,
a tak nově zvolené zastupitelstvo začalo podnikat
první kroky k naplnění závazku vůči voličům.
„Proběhlo úvodní setkání zástupců stavebního
úřadu, odboru investic, odboru údržby, vedení

města a architekta pana Habiny, kdy jsme si vyjasnili výchozí body,“ prohlásil na tiskové konferenci
28. 11. starosta města Blanska Ivo Polák. Návrhy
zatím ještě nejsou vyhotoveny, limitujícím faktorem
ovšem bude částka 10 milionů, kterou má město na
demolici budovy a následnou úpravu prostranství
vyhrazenu.
„Domluvili jsme se, že se do Vánoc ještě setkáme s tím, že už budeme konkrétnější. Měly by být
vypracovány dvě varianty, které následně představíme veřejnosti. Nebráním se
tomu, aby o vítězné variantě
proběhlo všelidové hlasování,“ doplnil starosta.
Místo, které vznikne po
odstranění hotelové budovy,
je v současném záměru speciﬁkováno jako oddychová
zóna. Jednou z možností
je využití ozdobných prvků
z blanenské litiny, podobně
jako na Wanklově náměstí.
Záměrem je, aby nově vzniklá plocha v centru města
navázala na zamýšlenou
osu Rožmitálova-zámek, v
jejímž rámci bude řešena
i stávající proluka v místě
bývalé tržnice.
-kkuc-

400 šťastlivců,
stuha a popelníček
"Pusť nás, kdo nad tebou
stojí?" rozčiloval se jeden z
příchozích na člena ochranky v neonové vestě. "400
lidí že tam je? Jo, to bude
dvě stě tajnejch a dvě stovky Blanenčáků," přizvukoval mu další. Nebylo jim to
nic platné, kromě ochranky
před dveřmi do přísálí stála
ochranka i za nimi a držela
kliku.
"Co na to říct? Nemám
slov," krčil rameny jeden z
přítomných mladíků. Desítky lidí, mezi nimi i maminky
s dětmi, trpělivě postávaly
kolem kina v naději, že se
situace změní.

Foto: Petr Vraspír

Foto: Klára Kučerová

Změna místa setkání občanů s prezidentem ohlášená na poslední chvíli mnohé zjevně zklamala. Před
zraky těch šťastnějších, co
se do kina dostali, pak Miloš Zeman okrášlil prapor
čestnou stuhou. Výměnou
si odvezl dary z blanenské
litiny, mezi nimi litinový popelník coby kompenzaci za
zákaz kouření v prostorách
městského úřadu.
-kkuc-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

Nevíte, co pod stromeček?

Dárkový poukaz od nás!

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Přišla zima!!!
Rozhodl jsem se, že soudruha Zemana už nechám
na pokoji, ostatně vždycky je lepší toho, kdo vás
obtěžuje, ignorovat a nezasekávat si jím zbytečně
kapacitu lidského výpočetního centra.
Jen bych se snad okrajově zastavil u několika listovních zásilek, doručených na příslušná ministerstva
a obsahujících jed... Nikomu se nic nestalo a ten, kdo
si myslí, že si poštu ministr otevírá sám, je na omylu.
Aniž bych takové teroristické činy obhajoval, či by
se mi líbily, možná je to od odesílatele jen takový
signál. OTRAVUJETE nám život, tak já to zkusím i
obráceně. Znovu opakuji, nelíbí se mi to, stejně jako
se mi nelíbí házení čehokoli po komkoli.
Jinak je zima. Kdo by to ostatně na začátku prosince čekal, že? Tím pádem je na silnicích nebezpečno
ještě více, než obvykle, protože různé psychopatické
osobnosti za volantem, kteří v hodinách fyziky nedávali dostatečný pozor jsou postrachem nejen sami
sobě, ale všem ostatním. Gravitace, odstředivá síla,
setrvačnost, přilnavost, jedním uchem tam, druhým
ven. To, co mnohým „s odřenýma ušima“ projde
na suché vozovce už pochopitelně neprochází na
vozovce mokré, či přímo namrzlé a může to v minimalistickém případě skončit „odřeným ksichtem“.
Někteří z řidičů podléhají dojmu, že jsou zkušenými závodníky a silnice, či dálnice si pletou s rychlostní
zkouškou ﬁnské rallye. Pak se z nich samozřejmě
stávají adepti na každoročně udělovanou Darwinovu cenu (za nejstupidnější smrt zaviněnou sebou
samým). To by ani tak nevadilo, ale vypadá to, že
žádnému z nich neleží na srdci fakt, že mohou s
sebou na onen svět vzít někoho dalšího.
Netvrdím, že jsem nikdy nehavaroval. Opak je
pravdou. Občas jsem si za to mohl sám, občas mě
do toho přivedl někdo jiný, ale trocha opatrnosti není
nikdy nazbyt. Ostatně, potom, co jsem absolvoval
kurz bezpečné jízdy na sněhu a ledu mám pocit, že
jezdím jako vyškovský řidič s kloboukem na hlavě...
Ale jinak projíždět lesem, kde se zrcadlí zmrzlé
kapky vody na větvích stromů je pohled jako z
pohádky. Znovu připomínám, jezdím pomalu, takže
se mohu kochat a recitovat verše, jako pan doktor
Skružný z ﬁlmu Vesničko má, středisková. Člověk
má ale taky občas strach. Zrovna včera jsem vedle
jízdní dráhy mého vozu pod tou nádhernou záplavou
zmrzlých kapek hodných pokochání zkolaboval.
Málem jsem utrpěl zástavu srdce a vzpomněl jsem
si na jednoho známého, kterého strom (naštěstí bez
újmy na životě, či zdraví) do jeho vozu treﬁl. S úsměfoto: Bohuslav Alexandr
vem pak dával k lepšímu, že si chtěl do auta pořídit
voňavý stromeček. To samo o sobě není špatný
nápad, já si však radši vonítko pořídím v obchodě
nebo u pumpy. Ale proti gustu...
Výše uvedená příhoda skončila jen rozbitým
autem, ani to však není příjemné. Proto vám přeji v
době předvánočního shonu (vlastně nejen v ní), aby
se vám nehody a nepříjemnosti na cestách (vlastně
nejen na nich) vyhýbaly. Je lepší dojet později, než
nedojet vůbec.
Hezký zmrzlý den...
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Hudební skupina pro každou příležitost

www.k-band.cz

734 514 325

K - BAND
- široký repertoár
- zkušenosti
- rozumná cena

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Víte?
nevíte?
Třídění má smysl
Staré rychlovarné konvice, rozbité fény a mnoho
dalšího nepoužitelného elektronického vybavení. Tyto
předměty nepatří do popelnice, ale lidé je mohou
odevzdávat na speciální sběrná místa. Díky občanům,
kterým životní prostředí není lhostejné, se Blansko
mohlo zúčastnit soutěže ve sběru tříděného odpadu
v rámci Jihomoravského kraje. Městu byl udělen certiﬁkát v oblasti sběru starých vysloužilých spotřebičů.
Tento certiﬁkát získalo v kategorii nejvyšší naplněnosti
kontejnerů, která se v období od října 2013 během roku
dostala na 6400 kilogramů.
Za první místo v této kategorii Blansko dostalo 20 000
korun, které bude vedení města investovat do odpadového hospodářství. „Chtěl bych poděkovat občanům
města Blanska ta to, že třídí odpad, protože výhra je
výsledkem jejich činnosti,“ řekl blanenský starosta Ivo
Polák.
-mha-

Odvážný policista
zneškodnil zloděje
Náhoda? Zákon schválnosti? Zásah vyšší moci?
Každý ze zúčastněných si to jistě vyloží jinak, faktem
zřejmě zůstává, že pachatel měl vážně smůlu. Při nočním přepadení benzinové pumpy v Blansku v pátek 14.
listopadu před půlnocí si totiž nevšiml zaparkovaného
policejního auta opodál a bez ostychu napadl obsluhu
benzinky s nožem v ruce.
„Máme různé kontrolní body při službách a naši
strážníci se právě nacházeli v tu chvíli na benzínce,“
informoval velitel Městské policie Blansko Martin Lepka.
„Lupič byl maskován kapucí a policejního auta si zřejmě
nevšiml,“ dodal Lepka s tím, že zloději možná kapuce
bránila v dostatečném rozhledu po okolí.
Zloděj šel s kuchyňským nožem v ruce za pult a
donutil obsluhu k vydání hotovosti z pokladny. Devatenáctitisícová tržba mu však v rukou dlouho nezůstala.
„Původně jsem myslel, že strážník použil služební zbraň
a výhrůžku, ale pak jsem se dozvěděl, že zasáhl holýma
rukama. Využil jeho nepozornosti, přistoupil k němu
ze zadu a pomocí hmatu ho zneškodnil,“ popsal akci
mluvčí Policie ČR Petr Nečesánek. Na místě byla ještě
jedna svědkyně, která později vypovídala. Také existuje
záznam na kameře.
Poté si již výtržníka převzala přivolaná policejní posila.
Se zásahem policejní hlídky je státní policie spokojena.
„S městskou policií máme dobrou spolupráci,“ pochválil
kolegy Nečesánek.
Co by bylo, kdyby se policisté na benzinové pumpě
nevyskytovali, těžko předvídat. „Mohl by s tím lupem i
utéct,“ naznačil možnou situaci mluvčí policie. Jelikož
se ovšem jedná o recidivistu a policistům není neznámý,
možná by ho dopadli později. Nyní je třiadvacetiletý lupič
ve vazbě s tím, že mu hrozí až desetiletý trest odnětí
svobody.
-mha-

Jednalo se o bezpečnosti
na školách
O bezpečnosti na školách v Blansku se jednalo na
bezpečnostní radě Jihomoravského kraje, kam byli pozváni všichni starostové obcí s rozšířenou působností.
Porady se účastnili také zástupci Policie ČR a pracovníci
odboru školství Jihomoravského kraje. Téma je aktuální
především z důvodu nedávné události ve Žďáru nad
Sázavou, kde při útoku psychicky nemocné ženy zemřel
student.
„Následně jsme oslovili ředitele škol a zjišťovali jsme,
jak je zajištěna bezpečnost na našich základních, ale
i mateřských školách,“ uvedl starosta Ivo Polák. Podle
něj bylo zjištěno, že fungují všechna základní opatření,
která by fungovat měla, přesto jsou ještě některá místa,
jež je potřeba dalšími opatřeními z hlediska bezpečnosti
zajistit. V Blansku jde především o uzavření zadních
vchodů škol, jelikož ty byly průchozí hlavně v ranních
hodinách. Ráno prochází na chodbách u vchodů dozor
zajištěný buď pedagogickým pracovníkem, nebo školníkem.
Česká školní inspekce vykonala bezpečnostní prověrky na školách. „Výsledky prověrek se nyní vyhodnocují
pro potřeby ministerstva školství, které bude pak tyto
výsledky předkládat jednotlivým krajům,“ řekl starosta.
-mha-

Poděkování
Dovolujeme si tímto poděkovat vedoucí DPS Písečná
32 Blansko, paní ing. Daně Křenkové a projevit vděčnost za ochotu,vstřícnost a starostlivost při péči o naši
maminku, paní Annu Juránkovou. Děkujeme ošetřující
lékařce a kolektivu pečovatelek a ostatních zaměstnankyň za pomoc a podporu do poslední chvíle jejího
života, kdy zemřela dne 3.11.2014.
Také velmi oceňujeme a děkujeme všem spolubydlícím, kteří mamince dle možností pomáhali.
Jaroslava a Bohumila, dcery
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Na kávě s Martinem Oujezským
situace. Tímto způsobem tedy pořád ve
styku se zásahovou
činností jsem.

Plk. Mgr. Martin Oujezský
ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Blansku.
Pochází ze Zastávky u Brna, u profesionálního
hasičského sboru působí 24 let
Na úvod asi obligátní otázka: jak jste se stal
hasičem?
Narodil jsem se a celý život bydlím v Zastávce u
Brna, žil jsem v domě, který stál padesát metrů od
hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů, kde
působili moji starší bratři. Při poplachu jsem běhával
s nimi a dostalo se mi té pocty, že jsem směl zamykat
vrata zbrojnice. Hned v sedmi letech jsem se stal
členem mladých požárníků a zůstal jsem u toho celé
dětství, v patnácti jsem se stal členem hasičského
dorostu. Ohledně toho, co bych chtěl v životě dělat,
jsem měl vždycky jasno.
Vím, že jste býval strojníkem i velitelem družstva. Jako ředitel územního odboru děláte převážně administrativní práci. Nechybí vám terén?
Do určité míry ano. Když jsem nastoupil, tehdy
ještě v Rosicích, zásahové činnosti jsem si užil
poměrně hodně, ale ke konci jsem cítil, že potřebuji
změnu. Nemůžu říct, že by mě ta práce nenaplňovala, ale bylo třeba se posunout dál. Je pravda, že se
v současné době starám převážně o administrativu,
ale výjezdů se stále účastním, i když omezeně, díky
systému služeb řídicích důstojníků. V případě větší
či mimořádné události mám povinnost dostavit se
na místo a pomáhat veliteli zásahu se zvládnutím

Díky své profesní
dráze musíte mít o
práci hasičů poměrně dobrý přehled.
Jak se za těch 24 let
práce hasiče vyvíjela, jak se změnil její
charakter?
Vyvíjela se dost
podstatně, zejména
pokud jde o početní
stavy, které výrazně
narostly. Také rozsah
naší činnosti je dnes
daleko širší, přibylo
dopravních nehod, řešíme různé technické
záležitosti. Také se
umíme o hasiče lépe postarat, pokud jde o bezpečnost a ochranu. Je obrovský rozdíl mezi tím, jak hasič
vypadal dřív, a jak vypadá dnes. Dnešní výstroj je
doslova na světové úrovni. Výrazný pokrok nastal
nejen u nás, ale i u jednotek sborů dobrovolných
hasičů, kde se díky dotacím povedlo výrazně zlepšit
kvalitu výbavy.
Zmínil jste technické záležitosti, patří do toho
i ony příslovečné kočky na stromě?
Víte, kočky na stromě, to je speciﬁka velkých měst.
Lidé na venkově totiž vědí, že kočka ze stromu zase
sleze. Před deseti lety jsme měli na učilišti v Brně
konferenci, které se účastnili také francouzští hasiči.
Jeden z nich potvrdil, že kočky ze stromu sundávají i
u nich. A řekl pak věc, která mi utkvěla v paměti, totiž
že koček už za dvacet let služby sundal hodně, ale
ještě nikdy nenašel na stromě jedinou kočičí kostřičku. Od té doby to dávám k lepšímu. Samozřejmě
jiná věc je, když v kanálu uvízne pes nebo někam
spadne kůň. Mimochodem pokud jde o koně, podařilo
se nám navázat zajímavou spolupráci s Koňskou
záchrankou, která má specializované vybavení právě
pro vyprošťování a transport koní. Letos mimo jiné
školili naše velitele, jak pracovat s koněm, kde ho
podvázat, aby mu neublížili a podobně. Díky spolupráci s podobnými sdruženími pak může být naše
práce kvalitnější.
Vím, že hasiči kromě běžné činnosti pořádají
akce pro veřejnost a školy. Jak vnímáte tuto část
své práce?
Pořádáme dny otevřených dveří pro veřejnost,
zveme na návštěvu školky, účastníme se veřejných

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
Epilog
Úvod mých deseti fejetonů napsal vydavatel, o
závěr se pokusím sám.
Rok, kdy vycházely mé článečky, utekl jako voda
a násobek čísel v nadpisu již u mne neplatí. Počáteční názory některých škarohlídů jsem doufám
vyvrátil tím, že jsem snad nikoho neurážel, žádný
honorář za psaní nebral a na kandidátce jsem byl
až na neviditelném čtrnáctém místě.
Nebylo sice jednoduché vypíchnout z mého života
pár epizodek, obtížnější však bylo jmenovat některé
z lidí, kteří mne v nich provázeli. Poznal jsem jich
tisíce. Tady jsem udělal jednu z chyb. Uváděl jsem
jen příjmení a zapomněl na jména, případně i tituly. Omlouvám se jim tímto a věřte, že to nebylo o
neuctivosti.

Musím nakonec ještě zavzpomínat na devadesáté roky dvacátého století, kdy vznikl Monitor. Byl
to právě otec vydavatele, který měl odvahu začít
vydávat bez dotací, lokální čtrnáctideník. Na co on
tehdy sáhl, to se mu dařilo. Nebál se! Kromě jiných
aktivit, se rozhodl uspořádat i ples. Mne požádal o
pomoc. Opět se mi podařilo zajistit na 1. ples Monitoru skupinu Olympic. Oni totiž pouze a jedině v
Blansku, pro M-club a Kaspo, hráli na zábavách k
tanci i dříve. I přes vysoké vstupné tehdy bylo v Dělňáku 800 lidí, kteří se parádně bavili, a Petr Müller
s rodinou organizaci plesu zvládl na jedničku. Nové
tisíciletí ho bohužel zastihlo nepřipraveného. Tak
aspoň touto cestou Tě Petře do nebíčka zdravím.
Martinu Müllerovi děkuji za prostor v novinách.
Poklona současně patří i mnohým z vás, kteří jste
mne potkávali, zavzpomínali a podporovali v dalším
psaní. Bylo pro mne ctí, že jsem se mohl svobodně
vyjádřit i k některým, ne zrovna
často publikovaným a populárním
tématům a záležitostem v Blansku.
Věřte, že mne poslední dobou
nic nepotěšilo víc, než setkání na
ulici s mladou paní, která mi řekla:
„Dobrý den, já Vás moc neznám
a Vy mne také ne, ale chci Vám
říct, že moc pěkně píšete“. Tak to
byla pro mne satisfakce, a to i za
školní léta, kdy jsem měl z češtiny
samé trojky. Proto jí i dalším, kteří
mé článečky četli, chci vzkázat,
že bude-li mít vydavatel zájem,
zase se časem nějaká „Chvilka s
Majkem“ v Monitoru objeví.
Miloš Polák

akcí. Obecně musím říct, že je to činnost mezi členy
sboru poměrně oblíbená a veřejnost to přijímá velmi
dobře. Další oblastí pak je vzdělávání žáků. To je velmi pozitivní trend, který se podařilo v poslední době
nastartovat, mimo jiné také díky inspiraci získané
v Kanadě. V současné době má tento vzdělávací
systém akreditaci ministerstva školství a je řízen z
krajských úrovní, na každém územním odboru jsou
vyškolení dobrovolníci, kteří přednášejí přímo na
školách. Ohlasy na to jsou výborné a rozhodně jde
o krok správným směrem.
Ohledně netradičních forem komunikace s veřejností mám zrovna jednu čerstvou zkušenost, která
mě potěšila. Naši hasiči s sebou vozí hračku, dráčka
Hasíka, kterého mají kvůli zásahům, u kterých jsou
nějak postiženy děti. Nedávno jsme takto vyjeli k
dopravní nehodě s účastí dětí, které naštěstí nebyly
zraněny, ale Hasíka od nás dostaly, a mně minulý
týden přišlo poděkování od jejich maminky. Taková
zpětná vazba mi vždycky potvrdí, že naše práce má
smysl.
Což mi připomíná náš poslední, velmi zajímavý
projekt spolupráce se záchrannou službou, do kterého jsme zapojeni od prázdnin.
Můžete prozradit něco víc?
Záchranná služba si vytipovala oblasti s horšími
dojezdovými časy a oslovila nás a některé jednotky
dobrovolných hasičů o spolupráci. Tyto jednotky pak
byly díky grantu z Jihomoravského kraje vybaveny
deﬁbrilátory. Když teď záchranná služba přijme
tísňové volání, které zahrnuje bezvědomí a zástavu
dechu, a je to v oněch určených lokalitách, na místo
jsou automaticky vysílání hasiči, profesionální nebo
dobrovolní, protože se ví, že tam dojedou dříve a
začnou resuscitovat. Od prázdnin jsme takto byli
vysláni ke14 událostem jen v Blansku, v rámci Jihomoravského kraje jich bylo 83. Z údajů poskytnutých
záchrannou službou víme, že k minulému týdnu se

takto podařilo zachránit už 9 lidí. V těchto případech
totiž pět nebo deset minut představuje velký rozdíl
a rychlý příjezd znamená větší šanci na záchranu.
Zásahy tohoto typu pro nás představují zcela novou
zkušenost a mně se to zatím jeví jako velmi dobrý
projekt.
Zkusme se na závěr obrátit k lehčímu tématu.
Máte v kanceláři celou sbírku hasičských sekyrek. Jak vznikla a proč je sbíráte?
Hasičská sekyrka byla od počátků součástí základní výbavy hasiče. Hasič a sekerka k sobě prostě
patří. A jak jsem se k nim dostal? K té první už před
mnoha lety. Kamarád ze Zastávky mi věnoval sekyrku, kterou dostal od svého tatínka. Byly na ní vyryty
písmena SG, Segen Gottes, tedy Boží požehnání,
jak se tehdy Zastávka jmenovala. Byla to zřejmě
jedna z prvních sekyrek sboru dobrovolných hasičů
v Zastávce u Brna. Ta je pro mě nejvzácnější. Jinak
je pro mě každá vzácná, každá je originál.
Na závěr rozhovoru u kávy se lidí obvykle
ptám, co by si přáli a co by rádi změnili. Jak je
to u vás?
Co se týče profesní stránky, určitě bych byl rád,
kdyby se nám podařilo navýšit početní stavy tak,
abychom neměli problém se zajištěním chodu služby,
což se nám dnes občas stává. Zákonná možnost tady
je a já doufám, že jednou bude na všech stanicích
sloužit ideální stav. Jinak bych si přál, aby zůstala
zachována idea, že toto není povolání, ale poslání, a
že se nám dál budou hlásit lidé, kteří to budou dělat
srdcem, ne kvůli penězům. U starší generace byla a
je taková většina, nově ale přichází i lidé, kteří nejsou
s hasičským sborem až tak silně spjati, a já v tomto
směru občas pociťuji určitou nostalgii. Peníze byly a
budou. Nemá smysl se zaobírat penězi, je moudřejší
usilovat o dobré vztahy.
-kkuc-

Sponzor rubriky:

Lidé se nechtějí podělit
o zkušenosti se službami úřadu
Jste spokojeni se službami Městského úřadu Blansko? Byly Vaše záležitosti vyřízeny vstřícnými
zaměstnanci, rychle a kvalitně, nebo tomu bylo naopak? Tyto a další otázky klade anonymní dotazník
zaměřený na spokojenost občanů s prací zaměstnanců městského úřadu.
Městský úřad Blansko v těchto dnech vyzývá
občany, aby vyplnili krátký dotazník týkající se spokojenosti se službami. Blansko je součástí modelu
CAF, což je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen
pro podmínky organizací veřejného sektoru. Aby
dobře fungoval, musí se vyhodnocovat každý rok,
jelikož pravidelné vyhodnocování dává přehled o
tom, jak se úřad mění. Bez pravidelné periodicity
nemá smysl.
Problémem je každoroční velmi nízká účast blanenských občanů v této anketě. V roce 2011 bylo
odevzdáno 141 dotazníků, v roce 2012 počet klesl
na 133 dotazníků a loni se ke spokojenosti s úřadem
vyjádřilo pouhých 88 lidí. „Aby byla zachována vypovídací hodnota, bylo by vhodné, aby byly vrácené
dotazníky alespoň v řádu stovek,“ upozornil vedoucí
odboru kanceláře tajemníka Jiří Kučera.
Dotazník se dostane do každé domácnosti. „Avizovali jsme to ve zpravodaji, který přišel každému
do schránky,“ uvedl blanenský starosta Ivo Polák.
Ve zpravodaji je anketa otištěna. Stačí ji vyplnit a
odevzdat do speciální schránky na městském úřadě
nebo v informační kanceláři Blanka. Vyplnit jej lze

také elektronicky na webu http://www.blansko.cz/
anketa/. Stačí pár minut a pomůžete zlepšit služby
městského úřadu.
Z nízké účasti v loňském roce je velmi překvapená
Danuše Semrádová z Lažánek. „Na Blansko je to
opravdu málo,“ uznala. Co je však příčinou nezájmu
občanů, o tom se dá jen dohadovat. Mnozí si dotazníku ve zpravodaji ani nevšimnou. Bylo by dobré na
něj upozornit nějakým naléhavějším způsobem. Někteří jsou příliš zaneprázdněni, nemají čas odnášet
lístek na úřad. Ale proto existuje možnost vyplnění
elektronickou cestou. A mnoho lidí se domnívá,
že vyplněním dotazníku se stejně nic nezlepší. S
tím však vedení města nesouhlasí. „Pokud budou
požadavky reálné, bude se radnice snažit vyjít jim
vstříc,“ slíbil starosta. Proto se koneckonců anketa
dělá.
Lidé se mohou vyjádřit jednak hodnocením jednotlivých aspektů pomocí přidělení bodů dle vlastního
uvážení, a jednak je v anketě prostor pro uvedení
konkrétních tipů a námětů na změny. Dotazníky je
možné odevzdat do 19. prosince.
-mha-
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Nový fotoateliér v Blansku
v budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručova
*
*
*
*
*

ateliérové foto
* foto v přírodě
* služby vizážistky
foto skupin, jednotlivců,
* půjčujeme fotoatelier * podvodní foto
party foto, promo foto book
fotoatelier.bk@seznam.cz
svatby, narozeniny
tel. 603707132
velkoformátový tisk na plast
i polygrafické služby
Ateliér Svazarm 60 m2, ateliér Brno 150 m2

Senioři z Blanska spolupracují
s Masarykovou univerzitou
Ve středu 26. listopadu předal prorektor Masarykovy Univerzity doc. PhDr. Jiří Němec, PhD., devíti
obyvatelkám SENIOR centra Blansko absolventské listy. Tímto slavnostním aktem završil pravidelné
setkávání na vzdělávacím semináři z oblasti psychologie, který v SENIOR centru Blansko vedla Mgr.
Veronika Šléglová právě z Masarykovy univerzity Brno.
Co tomu předcházelo? Od
měsíce září až do konce
listopadu probíhal v SENIOR centru Blansko mimořádný projekt. Masarykova
univerzita se obrátila na náš
domov s nabídkou vzdělávacího semináře pro seniory
z oblasti psychologie a seberozvoje osobnosti v rámci
její Univerzity 3. věku. Celý
program a činnost univerzity
přijely do Blanska na sklonku
září představit Ing. Barbora
Hašková a Mgr. Veronika
Šléglová v semináři s názvem "O vzdělávání seniorů".
Na tomto semináři se obyvatelé domova dozvěděli o
historii vzdělávání seniorů u nás, o principech a metodách takové aktivity. Zároveň byli vyzváni k účasti
na workshopu - sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj osobnosti ve stáří, který Masarykova
univerzita zaštiťuje.
Seminář navštěvovalo v říjnu a listopadu tohoto roku
celkem deset obyvatelek domova, z nichž devět splnilo
podmínku pravidelné účasti na setkáních a získalo tak
pamětní absolventský list přímo z rukou prorektora.
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Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno je pro
SENIOR centrum Blansko velkou příležitostí rozšířit
obzory těm seniorům, jejichž mysl zůstala otevřená a
přístupná novým vědomostem a poznatkům. Projekt
Univerzity 3. věku u nás tak uspěl a my jen doufáme, že
navázaná spolupráce s akademiky brněnské univerzity
bude pokračovat i v budoucnosti.
Mgr. Lenka Dražilová,
ředitelka SENIOR centra Blansko, p.o.

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY
B. Němcové 15 , Blansko
tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

Fotoseriál: Září pro radost všem
Souměrný, přes 10 metrů vysoký stříbrný smrk z Olomučan, který Blansku věnovali manželé Rejdovi,
se v pátek 28. listopadu po slavnostních projevech zástupců města rozzářil v plné kráse propůjčené
novou výzdobou v městských barvách. Náměstí bude zdobit až do prvních dnů roku 2015.

Olympionici Verner a Daler sportovali
s dětmi ve Vysočanech
Výjimečnou návštěvu zažily jihomoravské Vysočany. Na Olympijskou hlídku sem přijeli Tomáš
Verner, mistr Evropy v krasobruslení, a Jiří Daler, olympijský vítěz v dráhové cyklistice. Zasportovali
si s místními školáky, kteří si jejich návštěvu vybojovali plným nasazením v Sazka Olympijském
víceboji.
„Byli jsme z hlídky úplně nadšení,
pro děcka to byl obrovský zážitek. Nakombinování dotazů a sportování bylo
úžasné,“ říkala pak Jana Sehnalová,
ředitelka vysočanské školy a garantka
projektu.
Do projektu Českého olympijského
výboru na podporu zdravého životního stylu se škola zapojila proto, aby
rozhýbala děti. „Chtěli jsme v nich
vzbudit touhu po sportu. Říkali jsme si,
že když je k tomu nějakým způsobem
přivedeme, třeba je to podnítí k tomu,
aby se do něčeho pustily,“ líčila Jana
Sehnalová.
Do plnění osmi disciplín Sazka Olympijského víceboje, které zároveň testují základní fyzické schopnosti,
se zapojila celá škola. Díky tomu ve Vysočanech
přivítali olympioniky. „Je to pro nás svátek. Zvali jsme
i maminky, babičky, aby se přišly podívat, protože pro
nás je docela problém se k takové akci dostat,“ dodala
Jana Sehnalová.
Všechny děti – včetně žáků, kteří přijeli ze Sloupu
v Moravském Krasu a z Ostrova – se nejprve protáhly
při rozcvičce pod vedením Tomáše Vernera. Potom
si školáci s trojnásobným medailistou z mistrovství
Evropy zasoutěžili v T-běhu a skoku a trojskoku do
dálky z místa.
S Jiřím Dalerem, olympijským vítězem v dráhové
cyklistice, se poměřily v hodu míčem. „Myslel jsem,
že jsem hodil hodně málo, ale stačilo to,“ řekl Daler.
„Hlídka byla moc fajn, děcka jsou tu taková nezkažená.
Věřím, že se jim to líbilo. Doufám, že nesoutěžily jen
tady, ale že budou soutěžit i ve škole a mimo školu.“
Oba sportovce pak děti zpovídaly při krátké „tiskové
konferenci“. Při ní Verner nejprve na naleštěné podlaze krasobruslil v ponožkách. Pak vyprávěl, jak ho
na led přivedla dětská láska ze školky. „Takže jsem

začal sportovat kvůli tomu. A pro radost. Sportovat by
se mělo pro radost.“ Jiří Daler zase popisoval, jak v
tréninku najezdil na kole 27 000 kilometrů ročně. „Teď
je to tak osm tisíc.“
Všechny děti si odnesly podpisy, Verner se trpělivě
fotil se všemi zájemci. A docela si zacvičil, některé
dívky se chtěly fotit v krasobruslařských pózách.
„Zaposiloval jsem si opravdu hodně. Ale mám radost
z toho, že i když jsme olympionici, děti němají takový
odstup, aby si myslely, že jsme úplně jiní než ony.
Bariéra tam není, což je super. Je to dobrý způsob,
jak je přivést ke sportu. Ukázat jim, že třeba i olympijští
vítězové jsou normální lidé.“
Také Jana Sehnalová věří, že podobné setkání
povzbudí děti ke sportu. „Budou mít zájem a zážitek
s Tomášem Vernerem a panem Dalerem je pro ně
motivací. A třeba nebudou tak fňukat, když je bude
čekat běh na pět set metrů. Myslím, že to splnilo svůj
účel. A strašně moc se těšíme do dalšího pololetí, že
budeme bojovat o hlídku znovu,“ dodala garantka.
Podrobnosti o projektu najdete na ceskosportuje.
cz/sazkaolympijskyviceboj.
ČOV/Jan Malý

Fotoseriál:
Klára Kučerová
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S agenturou Invia
do celého světa

V Blansku docela nedávno otevřela pobočku největší cestovní agentura u nás – INVIA. Tuto
rychle rostoucí agenturu zná mnoho z nás z internetu, avšak pro některé zatím zůstává nejlepším
pomocníkem a rádcem při výběru dovolené papírový katalog a osobní jednání s odborníkem.
Tohoto privilegia se dočkalo i Blansko, kde Invia otevřela svoji pobočku, konkrétně na Wanklově náměstí. Nabídku společnosti přiblížil vedoucí blanenské pobočky, Mgr. Ivo Šauer.

2GPÉ\GRTQMCzFQWRįÉNGzKVQUV
rychle – do 24 hodin
minimum potįebných dokladŃ

Informace z okresní organizace
svazu tělesně postižených Blansko
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Okresní organizace svazu tělesně postižených
se sídlem na Čapkové ulici č.6 v Blansku provozuje
půjčovnu kompenzačních pomůcek pro zdravotně
postižené a to nejen pro svoje členy, ale i ostatní
osoby zdravotně postižené v úředních dnech:
pondělí, středa, pátek od 9 do 12 hod. Návštěvu je
nutné předem telefonicky dohodnout s pí. Libuše
Krejčí – mobil: 607 059 384, 774 170 687.

Okresní organizace svazu tělesně postižených
Blansko oznamuje všem svým členům místních
organizací STP okresu Blansko, že uvádí od 1.12.
2014 do provozu informační tabuli, na které budou
veškeré informace o činnosti, umístěnou ve výloze
kadeřnictví na nám. Svobody v Blansku.
Všem našim členům přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho zdraví a úspěchů v roce
2015.

Zprávy a informace z OO STP, místní organizace
č.1 Blansko a místní organizace č.2 Blansko

Okresní organizace svazu
tělesně postižených Blansko

Fotoseriál: Rajbas pošestnácté
Sladkých šestnáct, právě tolik letos oslavil festival cestovatelů a dobrodruhů Rajbas. Nechyběl
tradiční Grena běh, který spočívá ve vynesení
soudku s pěti litry tekutiny od blanenského
kostela až ke Strakatému koni na Hořicích, nechybělo bloudění Blanskem zvané Megbolundul,
nechyběla obvyklá Progulka, stejně jako výstavy
fotograﬁí, ﬁlmy a přednášky. Poslední večer a

tedy i vrchol festivalu patřil křtu knihy cestovatele
a ultramaratonce Milana Daňka nazvané Ti, kteří
utíkají pěšky, a křest dokumentu Honzy a Radka
Popelkových věnovaném právě Milanu Daňkovi
coby jedné z výrazných blanenských osobností.
Premiérového večera a křtu, který byl uskutečněn
průstřelem ﬁlmového CD šípem, se zúčastnil
starosta a oba místostarostové města Blanska.

Pokuste se čtenářům představit
agenturu Invia.
Invia.cz je na trhu
od roku 2004 a je
autorizovaným prodejcem zájezdů více
než 300 renomovaných a pojištěných
cestovních kanceláří.
Nabízí například zájezdy od CK Čedok,
Fischer, Exim Tours,
Firo Tour, Alexandria, Victoria, Vítkovice tours, Nev-dama
a desítek dalších, i
německých a slovenských cestovních
kanceláří, za stejné
ceny jako pořádající
cestovní kanceláře,
včetně všech slev a
výhod. Jsme jako takový makléř na trhu
cestovního ruchu a
můžeme vám vybrat
opravdu to, co je nejlepší a za výhodných cenových podmínek. Máme
z čeho vybírat a jsme schopni nabídnout široké
spektrum typů cestování, případně velmi ﬂexibilně reagovat na vaše speciﬁcké požadavky.
Už se kupují zájezdy na příští léto?
Čím dál více cestovních kanceláří začíná s
prodejem zájezdů na další sezónu rok od roku
dříve, takže léto 2015 je samozřejmě již delší
dobu v prodeji. Pokud máte možnost si dovolenou
naplánovat, je to pro vás velká výhoda. Sleva na
dospělé osoby, děti zdarma a pojištění, případně
parkování v ceně zájezdu. Není opravdu na co
čekat.
Není lepší si počkat na nějakou tu lastminutku?
Lastminute zájezdy samozřejmě také budou,
nabídka v rozběhnuté sezóně je ovšem dosti
přebraná a ceny nebývají již tak lákavé. Rodiny
s dětmi mají jednoznačně výhodnější nákup
ﬁrstminute nabídky – teď je ta nejvhodnější doba.
Zájezdy z této nabídky jsou se zálohou 500 Kč,
maximálně 1500 Kč na osobu.
Nyní jsou však aktuální spíše lyže, nemyslíte? Co byste doporučil?
V nabídce Lyžařských zájezdů najdete všechny
nejvíce vyhledávané alpské země - Rakousko,
Itálii, Francii, nechybí však ani Slovensko a
Česko. Můžete si koupit jen ubytování nebo celý
zájezd včetně dopravy. Opět záleží na požadavcích.
Co máte pro ty, kterým by se chtělo do tepla
hned teď?
Exotické zájezdy jsou aktuálně v plném proudu.
Nejvíce dostupná je v letošním roce Karibská
oblast – Dominikánská republika, Kuba, Mexiko.

Výhodné jsou stále i zájezdy do africké oblasti, a
to Keňa, Zanzibar. Dále se potom můžete vydat
na východ na Maledivy a Srí Lanku. Stabilně
nejprodávanější jsou Spojené arabské emiráty
a Kapverdské ostrovy. Od dubna nemusíte mít
obavy o teplé moře a slunné počasí ve stále
nejdostupnějším Egyptě, který je doporučován
zejména vyznavačům potápění.
Vím o vás, že vycházíte vstříc starším občanům. Můžete stručně shrnout tuto nabídku?
Dotované zájezdy pro seniory 55+ jsou hodně
speciﬁckou kategorií. Jedná se o zájezdy cenově
zvýhodněné o zhruba 30%. Nabídka se neustále
rozšiřuje. Dříve to byly jen autobusové zájezdy,
nyní lze cestovat letecky do všech jižních států
Evropy i na Kanárské ostrovy, které byly touto
cestou doposud nedosažitelné.
Nabízíte i kratší zájezdy, teď je asi poptávka
po adventních?
Máte pravdu, adventní zájezdy jsou velmi aktuální. V nabídce máme i autobusové poznávací
zájezdy, letecké eurovíkendy a lázeňské pobyty.
Chcete vzkázat něco čtenářům na závěr?
Tento článek měl alespoň částečně nastínit,
co vše jsme schopni nabídnout, ale dokážeme
toho mnohem víc – vše záleží jen na vašich
požadavcích, o kterých si rádi popovídáme.
Nabízíme přes 300 CK, tedy naše hlavní výhoda
je, že nemusíte oslovovat spousty cestovních
kanceláří a mít zmatek v přijatých nabídkách a
telefonátech. Nejlépe uděláte, když se přijdete
podívat na naši útulnou kancelář na Wanklově
náměstí nad drogerií. Na telefonu a emailu jsme
pro vás každý den. Těšíme se na vás.
-r-
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Kultura v Blansku
Jan Němec:
Dějiny světla
Autorské čtení románu o Františku Drtikolovi
11. 12. 2014 v 19.00, Divadlo Kolárka
Napadlo vás někdy, jak by vypadal příběh napsaný paprskem světla? Za prvé, nebyl by to obyčejný
příběh, ale neobyčejný osud; za druhé, jeho hrdinou
by byl fotograf, opatrovník světla; a za třetí, byl by
to osud plný stínů, samozřejmě.
Kdo to vlastně byl František Drtikol? Dandy z
hornického maloměsta, světově známý fotograf,
jehož živnost krachovala, mistr aktů, co nikdy neměl
štěstí na ženy, mystik a buddhista, který uvěřil v
komunismus; muž mnoha vnějších rozporů a jejich
vnitřní syntézy.
Mladý autor Jan Němec (1981) přichází s rozsáhlou a pro současnou českou prózu zcela nezvykle pojatou románovou freskou, uměleckým a
duchovním Bildungsromanem, který pokrývá více
než půl století: ožívají zde příbramské stříbrné doly,
Mnichov v době secese i prvorepubliková bohéma,
po řádcích se procházejí nahé modelky a světlo
zatím nepozorovaně splývá s vědomím…
Kniha získala Cenu Evropské unie za literaturu
2014, Cenu Česká kniha 2014, byla nominována
na Magnesii Literu 2014 za prózu a nominace na
Cenu Josefa Škvoreckého 2014.

starosti kolegov, kolegyň. Minulý rok sme robili
charitativny večer pre poskytnutie antidekubitálnych
matracov. Tento najbližší charitatívny projekt ešte
nemá zvoleného a nami odsúhlaseného adresáta.
Samozrejme, pomoc potrebuje viacej skupín. Ale
ako sa vraví: na každého raz pride. Vďaka za otázky.

Svatý Martin podpořil
studenty soukromé školy
Splněný sen,
Cesta do Číny
Přednáška - 30. 12. 2014 od 17.30, Ulita Blansko
Přednáška o cestě do a po Číně, Taoismu,
Wudangských horách a chrámech. O zakladateli
Wudangských vnitřních stylů Kung Fu, Nei Jia, Tai
Chi Chuan, Zhan San-Fengovi, cesta Tao za poznáním sebe sama skrz Taoistickou vnitřní alchymii.
Stručný úvod do Wudang Gong Fu.
Program:
17:30h. zahájení+čaj
18:00h. přednáška
19:00h. taoistická meditace vnitřní alchymie
20:00h. čaj
20:30h. základy Tai Chi Chuan, Tai Wu Xing Gong,
Ba Duan Jin…
22:00h. ukončení+čaj
Přednáška bude spojená s meditací a praktickou
ukázkou vnitřního cvičení Qi Gong (Čchi Kung) a
Tai Chi Chuan a vysvětlením základních pojmů a
principů Nei jia.
Celým večerem vás bude provázet instruktor
školený v Číně ve Wudangské Gong fu akademii
pod vedením taoistického kněze a Mistra, Shi-Fu:
Yuan Xiu Gang, Shi-Fu Ladislav Neoral (Wu Yun
Long).

Blansko zpívá koledy

Foto: Anna Nádvorníková

Světlana Schubertová:
Starými skly
Výstava fotograﬁí od 1. 12.,
Čajovna Ulita Blansko.
Zdravotní sestřička Světlana svými fotograﬁemi
dokazuje, že „stará skla“, objektivy z kinoﬁlmových
zrcadlovek, jakými fotili naši dědečkové a tatínkové,
zdaleka nepatří do starého železa. Monitoru poskytla krátký rozhovor.
Jak ses, coby zdravotní sestřička, dostala k
focení?
Keďže robím ako sestrička na onkológii, zíde sa
nejaké odreagovanie. a fotenie je skvelým prostriedkom, keď na nič nemyslím, nič ma netrápi. Akoby
som bola uzavretá v inom svete.
Co ti focení dává, a co bere?
Iba mi dáva. Fotím, čo chcem, koho chcem, kedy
chcem a ako chcem. A veľakrát sa zasmejem na
vlastných výsledkoch.
Jak si vybíráš témata, objekty k focení? A kam
nejraději s fotoaparátem vyrážíš?
Fotím bežné veci, okolo ktorých iba ľudia prejdú
a ani si ich veľakrát nevšimnú. Mám rada krásne
drobnosti. Najradšej fotím v lese. Hry tieňov, maličké
tvory...
Vím, že hodně fotíš „starými skly“, jak ses k
nim dostala?
Milujem zvládanie farby a svetla a rôzne kresby
na fotograﬁách. asi tak to zapôsobilo, že som vytiahla krabice z pivnice u otca, ktorý má hodnú zbierku
starých foťákov. A mám rada pocit očakávania, keď
je ﬁlm dofotený.
Fotograﬁe podepisuješ přezdívkou Bibula.
Jak jsi na to jméno přišla?
Bibula je moja prezývka už od malička, nie je to
ani nick, je to akoby druhé meno. Biba,Bibka ma
volajú všetci v rodine, moji blízki priatelia.
A na závěr: vím, že vystavené fotograﬁe budou
po návratu prodány a výtěžek půjde na charitu.
Můžeš o tom prozradit něco víc?
Noooo, pracujem pre jednu n. o. asociáciu ASAP,
kde sestry pomáhaju pacientom, alebo riesia

Pouliční koncert pro všechny milovníky vánoční
atmosféry, 10. prosince 18:00, Rožmitálova ulice
Celorepublikový projekt Česko zpívá koledy, který
se každoročně odehrává pod organizační záštitou
Českého rozhlasu a listu Deník, dorazí letos opět i
do Blanska.
Na Rožmitálovu ulici jsou zváni všichni milovníci
Vánoc i zpívání, zkrátka ti, kterým špetka vánoční
atmosféry zvedne náladu. Blanenský Martini band
bude opět hrát pro pohodu už nějakou dobu před
šestou. Společně si pak všichni přítomní zazpívají
pět nejznámějších koled: Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel a Pásli ovce
Valaši. Po loňském výrazném úspěchu bude na
program zařazena také skladba Vánoce, Vánoce
přicházejí.

Hledáme bláznivého
vědce či hračičku
Patříte k těm, co dokážou vyrobit teplý led, roztančit vodu, zviditelnit zvuk nebo vyrobit parník z
propisky? Myslíte si, že věda je zábava, matematika
radost, a rádi byste o tom přesvědčili i ostatní?
Pokud k tomu všemu rád pracujete s dětmi do 11
let, jste rozhodně náš člověk. Klub zábavné vědy v
Blansku totiž právě hledá posily – lektora či lektorku,
ideálně studenta či studentku matematiky a fyziky,
nebo třeba zapáleného učitele, pro zavedený klub
zábavné vědy, který už třetím rokem působí při
blanenské Ulitě coby pobočka hnutí Debrujárů.
Bližší informace na adrese klara.kucerova@post.cz
připravila Klára Kučerová

Ačkoliv by se po přečtení některých zpráv v médiích mohlo zdát, že svatomartinské slavnosti v
Blansku znamenaly jen historický průvod a následný jarmark s ohňostrojem, faktem je, že program
tohoto pro Blansko tak důležitého svátku byl třídenní a zahrnoval tedy celý víkend 14. – 16. listopadu. A právě zejména v dnech předcházejících neděli, kdy celé oslavy vyvrcholily, přiložili zásadním
způsobem ruku k dílu studenti Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko.
Jejich podíl na průběhu akce v pátek a především
v sobotu byl zcela mimořádný a zahrnoval spoustu
odborných aktivit, které doplnily odbornou výuku na
této škole:
- zajištění komplexních průvodcovských služeb
ve věži kostela sv. Martina, které byly pro tuto slavnostní příležitost přeměněny na „medové“. Každý z
návštěvníků totiž obdržel od studentů 1. – 3. ročníku
oboru Cestovní ruch kromě informací o historii věže
a slavném zvonu Poledník také porci medoviny nebo
medového čaje
- provádění hostů v rámci speciálních nočních prohlídek věže, které patří k nejemotivnějším zážitkům,
jaké může návštěvník architektonických památek v
Blansku zažít
- provozování svatomartinského baru ve dvoře fary,
který měli na starosti žáci oborů Barman – sommelier
a Kuchař – číšník. Bar nabízel velice široký sortiment
nápojů – vedle těch, určených pro dětské návštěvníky
(dětský grog, horký džus nebo zimní čaj) šlo o takové,
které byly inspirovány právě svatomartinskou tradicí
– Svatomartinské víno, Svatomartinská medovina,
opět úspěšný „Martinův bílý kůň“ (bílý punč) i letošní
novinka, „Martinovo posvícenské pivo“, které sládek
jménem Martin z minipivovaru Vísky u Letovic začal
stáčet 11. 11. v 11 hodin a 11 minut a které obdrželo
stupňovitost 11,11 jako připomínku světcova svátku

- prezentace výstavy o životě svatého Martina a o
svatomartinských tradicích u nás i ve světě, připravené studenty maturitního ročníku oboru Cestovní
ruch
- expozice řezbářské scenérie s názvem „Legenda
o Martinově plášti“, která zaznamenala skutečně
mimořádný ohlas
- obsluha návštěvníků v improvizované venkovní
kinokavárničce, díky níž bylo zhruba dvěma tisícovkám příchozích, čekajících na příjezd sv. Martina do
farní zahrady, zpříjemněno čekání šálkem horkého
nápoje i projekcí o evropském projektu Via Sancti
Martini, jehož je blanenský kostel součástí
Když k tomu všemu přidáme i celodenní příspěvek
studentů k již zmíněnému programu nedělnímu v
podobě zabezpečení vstupů návštěvníků do areálu
zámeckého parku, můžeme považovat podíl Střední
školy gastronomické, s.r.o. Blansko na organizaci
letošního Vítání svatého Martina za skutečně nebývalý a je na místě jim i jejich pedagogům za skvěle
odvedenou práci poděkovat. Přispěli tak obrovskou
měrou nejen k vlastnímu odbornému rozvoji, ale především ke spokojenosti těch tisíců malých i velkých
hostů, kterým v době víkendových slavností Blansko
otevřelo svou náruč.
Za Střední školu gastronomickou, s.r.o. Blansko
Martin Jaglář, zástupce ředitelky
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Řádkovou inzerci posílejte emailem
na monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte 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, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Nabízíme na prodej byt 1+1 (32,4 m²) v Blansku. Cena 850 000,- Kč. Možnost ﬁnancovat
hypotékou. Tel. 776046949.
* Nabízíme na prodej byt 2+1 (55m²) v Blansku.
Cena 1100000,-Kč. Tel. 776046949.

PRODEJ
* DB 3+1 Zborovce 72 m2, cihlový, s možným převodem do OV. 2 lodžie, prostorná šatna, 3. NP. Cena
1,68 mil. Tel. 602516928.
* Mladou korelu, cena 200,- Kč. Tel. 737902404.
* SWING STEPPER 60191/FEG191 s počítačem
(délka tréninku, počet kroků, spotř. kalorie). Nepoužívaný. Cena 500 Kč. Tel. 727943720.
* Vlašské ořechy neloupané, cena 100kč/kg. Tel.
605529478.
* Zachovalý jídelní stůl se šuplíkem (450,-), přehrávač DVD JVC (480,-), zcela novou soupravu - polštář
a přikrývku z ovčí vlny, zachovalé celodřevěné sáně
(390,-), 2 ks zcela nových záclon 100%-ní polyester o
rozměrech: šírka - 136 cm a výška 233 cm a vysavač.
Tel. 737900946.
* Kulatý stůl, teplomet, el. sporák se sklokeramickou
varnou deskou, čističku vzduchu. Bezvadný stav,
levně. Tel. 732779990.
* Herní stůl - kulečník, ping-pong, fotbálek (107 x 57
x 71 cm), cena 1.900,- Kč, Tel. 604936757.
* Modely RC letadel, RC lodní kluzák, řídící aparatury
Futuba - Dvoukanál, čtyřkanál, příjmače + serva a
motory. Tel. 604567381.
* Větší byt 1+1 v BK na sídlišti Sever. Tel. 723828080.
* Starožitný trubkový gauč (postel) bez matrací.
Vhodné k renovaci. Pouze osobní odběr. Cena
1500,- Kč. Tel. 777023769.
* Louka 20 x 110 m , oblast Kuřim, ov. stromy, za 99
tis.Kč. Tel. 777079911.

RŮZNÉ

* Hledám práci na úklid bytu nebo RD. Tel. 607229449.
* VŠ 60/172/65 hledá přítele - nekuřáka pro toulky
přírodou a v případě sympatií později i životem. Díky
za SMS. Tel. 739314335.
* Dlouhodobě pronajmu garáž, Blansko-Sever u
přehrady. Tel. 723463703.
* Pronajmu byt 1+1, částečně zařízený, BK Sever,
nájemné 6500,- Kč včetně inkasa + kauce 2 měsíční
nájmy. Volný ihned. Tel. 776323311.
* Pronajmu slunný, prostorný byt 1+1 v Blansku, 55
m2, oddělená ložní část, volný od 1/2015, 8.200,Kč/m vč. inkasa, Tel. 724791204.
* Koupím levné auto, i bez stk, odtahuschopné. Tel.
605529478.

Křest Kalendáře 2015
Domova OLGA Blansko
Blanenský stacionář pro dospělé spoluobčany s
mentálním postižením Domov OLGA vydává pro rok
2015 svůj kalendář.
Autorkou je mladičká brněnská fotografka Vendula
Mičová (www.google.cz - Vendula Mičová), která s
nebývalou empatií, zcela netypickou pro svůj věk
(13), zachytila několik momentů ve zmíněném zařízení, aby tak přispěla k prohlubování integračních snah
občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci
(HHP), které domov zřídilo a provozuje.
Křest proběhne za přítomnosti autorky snímků
v pátek 19. prosince 2014 od 19 hodin v dětském
oddělení Městské knihovny Blansko a bezprostředně
naváže na akci „Vánoční nadělování Domova OLGA
Blansko“, která začíná v 18 hodin tamtéž.
Za HHP zvou Jana a MUDr. Jaromír Kratochvílovi
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

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.

RYCHLÁ
HOTOVOSTNÍ PŮJČKA
bez nahlížení do registrů

Tel. 602716399, Žvanutová M.

Reakce, polemiky
Už se u nás začíná hrát
bizardní divadlo?
K napsání příspěvku mne inspiroval úvodník
Monitoru s názvem „Vážený pane prezidente.“ O
tom, že ve světě, včetně naší republiky, existuje
mediokracie, což je „vláda“ sdělovacích prostředků
působících v zájmu určitých skupin, snad nikdo
nepochybuje. Sdělovací prostředky namísto objektivních informací v drtivé většině předkládají vždy
jediný správný názor. Dříve to byli např. zlí Srbové
a hodní Albánci, dozvěděli jsme se, že na Blízkém
východě se přece neválčí o ovládnutí ropných
polí, ale zachraňuje se demokracie islámských
zemí a práva žen a Muammar Kaddafí, který stál
v čele prosperující země, byl pomalu za Hitlera.
Před nedávnem se všichni správní žurnalisté a
politici pohoršovali, že si diktátor Putin dovolil
postavit před soud odvážné vlastenky a bojovnice
za demokracii, významné umělkyně Pussy Riot.
(Byla jim později udělena prezidentská amnestie.)
Jak naši žurnalisté píší, tak přece našim mladým,
vzdělaným lidem a obyvatelům českých měst, evropským a americkým demokratům nemůže přece
vadit nějaké znesvěcení pro Rusy posvátného
chrámu Krista Spasitele tzv. punkovou modlitbou.
Opačně lze tedy říci, že to vadí jen starým, senilním a nedemokratickým vesničanům. Co by asi
řekli obyvatelé našeho města, kdyby v kostele Sv.
Martina zakuklená děvčata s kytarami vykřikovala
sprosťárny? Nevadí, že hlavní hrdinka této skupiny
dokonce v Národním biologickém muzeu v Moskvě
v devátém měsíci svého těhotenství protestovala
veřejnou souloží (http://urod.ru/news/6207/). A
nyní máme na tapetě ohavný čin našeho prezidenta, proti kterému jsou kauzy ProMoPro, sKarty,
úplaty s Grippneny, Pandury a letadly Casa přece
drobnosti. V této souvislosti zdůrazňuji, že český
jazyk je natolik bohatý, že když už se k něčemu
chceme vyjádřit, tak není třeba užívat vulgárních
slov. Toto platí pro všechny - od onoho pověstného dlaždiče až po prezidenta. A tak - s trochou
nadsázky - se denně dozvídáme, jak zcela zoufalé
maminky zakrývají ouška malým dětem, když se
na obrazovce objeví prezident, osmileté holčičky
jsou traumatizované, zmatené a rodiče si s nimi
neví rady a pubescenti marně hledají ve slovnících výklad pro ně neznámých slov. Čím barvitěji
to žurnalista napíše, tím lépe! Donekonečna pak
žurnalisté papouškují, jak prezident škodí obrazu
České republiky v zahraničí. Podle nich je přece
neodpustitelné, že si Miloš Zeman při zářijovém
summitu NATO ve Walesu dovolil zpochybňovat
tvrzení neokonzervativního švédského ministra
zahraničí Carla Bildta, že Rusko provedlo invazi

na Ukrajinu. Když něco podobného naznačil před
nedávnem minulý prezident euroskeptik Klaus,
který navíc označil Západ za iniciátora nové
studené války, tak ho div sdělovací prostředky
nepovažovaly za rusoﬁla a agenta KGB. Současný
prezident se podle sdělovacích prostředků skoro
octnul na výplatní listině Kremlu za to, že kritizoval
protiputinovského oligarchu Michaila Chodorkovského, když litoval, že v Rusku nebylo uvězněno
více podobných podvodníků. (Také Chodorkovský
byl omilostněn prezidentem.) V Číně se Zemanovi
dostalo stejných prezidentských poct, jako měl
i prezident Obama. Ani on se tam, stejně jako
Zeman, nevyjadřoval k čínským vnitropolitickým
záležitostem. Význam prezidentské návštěvy této
asijské velmoci pro naši republiku novináře až tak
nezajímal, ale podle nich zcela všechny v republice
pobouřilo, že si prezident do Prahy dovolil odletět
o tři hodiny dříve nevládním letadlem. A proto,
pryč se Zemanem, je proruský, neumí se slušně
vyjadřovat a kazí nám malé děti. Kdo nesouhlasí,
není Čech, hop, hop! Zásilka s červenými kartami,
které byly proti němu rozdávány 17. 11. byla údajně odeslána z amerického vyslanectví na adresu
bývalé zaměstnankyně tohoto velvyslanectví, která
paralelně od roku 2010 pracuje v In Iustia, což
je multikulturní sluníčkový neziskový think-tank,
sponzorovaný americkou ambasádou v Praze
(Aeronet.cz).
Nemůže být tato současná kampaň přípravou
a krokem k získání veřejného mínění pro něco
závažnějšího? Nechci fantazírovat, ale co tak
zorganizovat proti prezidentovi „pražský“ Majdan?
Ani dnes, stejně jako do roku 1989, si přece nějací
vazalové světových velmocí nesmějí vymýšlet nějaké vlastní názory. Velký bratr by se mohl hněvat!
Myslím si, že oba poslední čeští prezidenti, přes
svoje různé chyby, představují vzácný příklad, že
dovedou pochopit, odkud vítr fouká.
Souhlasím s autorem úvodníku, že prezident
by neměl mluvit vulgárně. Na rozdíl od něho jsem
Miloše Zemana neviděl opilého, nemyslím si, že se
mu nyní směje celá Evropa, že se zbláznil a vůbec
bych si už nedovolil, abych o někom koho blíže
neznám - a navíc nejsem odborný lékař - napsal,
že je postižen alkoholickou demencí a zatemněním mozku. Ve svém nástupním projevu označil
prezident Zeman tři hlavní zla, proti kterým by chtěl
bojovat. Kromě tunelářů a neonacistů je to většina
sdělovacích prostředků, tedy většina novinářů. Podle
prezidenta jsou to „novináři, kteří vymývají lidem
mozky a většinou jsou nevzdělaní, ale mají o sobě
příliš vysoké mínění. Jsou přesvědčeni, že mohou
psát i o věcech, o kterých vlastně vůbec nic nevědí.“
S mnohým, co dělá prezident Zeman, nesouhlasím, ale v tomto mu dávám za pravdu.
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 15. prosince 2014
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.
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*** MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
** VYPLACENÍ DO 24 HODIN
* BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
KONTAKT na obchodního zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925
BOSKOVICE A OKOLÍ:

776813660, 606038925

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Rockfór – Kaštánci – 7.12.2014 v 17 hod, Kino Blansko. Cena 120 Kč dospělí, 60 Kč děti.
Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání ve zkoušení –
8.12.2014 v 8.30 a 10 hod, Kino Blansko. Cena 50 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.
Klubový večer KSMB – 20.12.2014 v 19.30 hod, Kino
Blansko. Cena 80 Kč, pro držitele Klubové karty 1 Kč.
Dětský Silvestr 2014 – 31.12.2014 v 15 hod, Kino
Blansko. Cena 100 Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma!
Ticketpro:
LUCIE BÍLÁ – Vánoční koncert 2014 – 17.12.2014,
Janáčkovo divadlo
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno
Smokie - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Ticketstream:
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
DVD Buďme svorni/On the Road – nový ﬁlm z cyklu
Živá paměť města Jana a Radka Popelkových
představuje osobnost Milana Daňka. Cena 150 Kč.
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 Františka Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu.
Cena 120 Kč, 250 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-

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- vinyl comfort!

SERVIS
Petr Novotnýh&hUaRyqRƯj3-h(+420) 605 266 088



- plovoucí podlahy

- čištění a pastování
- renovace parket
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Stolní tenis KST Blansko
O víkendu 22. a 23.11.2014 se v Blansku konal Memoriál Jiřího Přikryla, celostátní bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 240 hráčů a hráček z téměř 70 oddílů.
Okres Blansko reprezentovaly pouze hráčky a hráči
KST Blansko a TJ Vysočany, do pořadí na předních
příčkách se jim ale bohužel promluvit nepodařilo. Jeden
primát si blanenský okres ale přesto připsal a to nejmladšího účastníka turnaje, kterým byl teprve pětiletý Filip
Zukal z TJ Vysočany.
Mladší žáci:
1. Skála Radek (MS Brno)
2. Bělík Šimon (TJ Ostrava KST)
3. Vybíral Filip (TJ Lanškroun)
Mokrejš Jan (Sokol Hradec Králové 2)
Mladší žáci čtyřhra
1. Martinko – Bělík (oba TJ Ostrava KST)
2. Vybíral – Skopal (TJ Lanškroun, SK Přerov)
3. Mokrejš – Jakubký (oba Sokol Hradec Králové 2)
Jadrný – Stach (SK Jihlava, TTC Bělá p. Bezdězem)
Mladší žákyně jednotlivci
1. Nováková Martina (SKP Ústí nad Labem)
2. Witoszová Klára (SKST Baník Havířov)
3. Hnojská Andrea (KST Klatovy)
Záděrová Linda (MS Brno)
Mladší žákyně čtyřhra
1. Štricova – Pěnkavová (STC Slaný, SKST Vlašim)
2. Stránská – Záděrová (Viktorie Radim, MS Brno)
3. Hnojská – Witoszová (SKST Klatovy, SKSt Baník
Havířov)

Nováková – Matoušová (SKP Ústí nad Labem, TJ
Hrádek)
Nejmladší žáci jednotlivci
1. Květon Ondřej (Sokol Pocinovice)
2. Karel Filip (TJ SB Světlá nad Sázavou)
3. Brhel Štěpán (SKST Hodonín)
Černohorský Tomáš (TJ Sokol Vsetín)
Nejmladší žáci čtyřhra
1. Květon – Skotnica (Sokol Pocinovice, SK Frýdlant
n.O.)
2. Karel - Prázdný (TJ SB Světlá nad Sázavou, TJ Sokol
Náklo)
3. Pisár – Sláčal (KST Rakovník, Lokomotiva Nymburk)
Brhel – Pijáček (oba SKST Hodonín)
Nejmladší žákyně jednotlivci
1. Sommerová Helenka (SK DDM Kotlářka)
2. Březinová Barbora (SK Frýdlant n.O.)
3. Dokoupilová Aneta (TJ Lanškroun)
Bačinová Lucie (SK Dobré)
Nejmladší žákyně čtyřhra
1. Sommerová – Březinová (SK DDM Kotlářka, SK
Frýdlant n.O.)
2. Kotásková – Bačinová (SKST Dubňany, SK Dobré)
3. Dokoupilová – Kuncová (obě TJ Lanškroun)
Vrzalová – Hanáková (KST Zlín, TJ Sokol Vsetín)
-vory-

SQUASH
V sobotu 22. listopadu jsme na squashi zahájili již
14. sezónu tohoto sportovního zařízení.
Přišlo neskutečných 19 soutěžících, mezi nimi byly
také dvě ženy.
Hráli jsme ve čtyřech základních skupinách A,
B, C, D, ze kterých se postupovalo do oblíbeného
vyřazovacího pavouka, kam postoupilo 16 hráčů.
Ostatní soutěžící utvořili skupinu E, kde dvoukolově
bojovali o konečné umístění. Po celý turnaj se hrálo
na dva vítězné sety do 11 bodů.
Vítězem tohoto prvního turnaje nové sezóny se
stal Jiří Vybíhal po vítězství nad Jaromírem Matalem
2:1 (11:8, 6:11, 12:10). Třetí místo patří velkému

překvapení - Karlu Hudcovi, který zdolal Jana Zezulu
2:0 (11:9, 12:10). Páté místo vybojoval další soutěžící
nastupující generace Matěj Bartoň, po vítězství nad
Jirkou Pánkem 2:0 (11:8, 11:8). V zápase o sedmé
místo se utkali zdravotně hendikepovaní Jakub
Sedláček, vítěz minulé 13. sezóny a Ladislav Musil,
s výsledkem 2:1 (11:9, 9:11, 11:7).
Lze si jen přát, aby takový zájem o náš turnaj
pokračoval. V některých chvílích se kolem kurtů pohybovalo dalších neuvěřitelných 20 – 30 obdivovatelů
dění na všech kurtech centra.
Ceny pro všechny soutěžící do turnaje věnovalo
ČAD Blansko a. s.. Příští, Vánoční turnaj, proběhne
v sobotu 20. prosince v tradičním čase - od 13 hodin.
Jste opět všichni vítáni, přijďte vytvořit atmosféru,
která zde byla na dvou uplynulých turnajích.

Zahájen prodej
vánočních permanentek
s bonusem ZDARMA!!!

ELEM
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ŠKODA FA
NA HOKEJ

Přijďte se seznámit s vozem nová ŠKODA Fabia
a vyhrajte účast na hokejové události roku 2015!
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
29. 11. 2014, Vánoční trhy, nám. Republiky, Blansko

S OU T Ě Ž
ENK Y!
O V S T UP

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

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
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:
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

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

Basketbalistky nestačily
na soupeře z Vysočiny
Hráčky basketbalového týmu BK Blansko se v sobotu 29.11. utkaly s dosud neporaženým družstvem
BC Vysočina. Domácí dvojzápas holky odehrály
mimořádně na hale ASK, protože jejich tradičně domácí hala na Údolní byla obsazena turnajem sálové
kopané.
Svoji sílu prokazoval soupeř již od začátku, když
v první polovině prvního utkání povolil Blansku jen
11 bodů a sám jich nastřílel 31. Problém byl hlavně
v zakončování, kdy se Blansku nedařila střelba z
dálky ani pod košem. Ve třetí čtvrtině se Blansko
díky bojovnosti soupeři herně vyrovnalo, střelba však
byla stále špatná a náskok tedy zůstal stejný. Proto
trenéři v poslední čtvrtině dali prostor hráčkám, které
si tolik nezahrály, a své klíčové opory šetřili pro druhé
utkání.
Ve druhém utkání Blansko opravdu soupeře zaskočilo zlepšenou hrou a především díky bojovnému
výkonu drželo se technicky i fyzicky lépe vybaveným
soupeřem krok. Vysočině se však během zápasu
přece jen podařilo vybudovat si mírný náskok, který
se pohyboval kolem 5 až 10 bodů. Blansku se podařilo zdramatizovat koncovku zápasu, když 2 minuty
před koncem získalo několik míčů a snížilo náskok
na pouhé 3 body, bohužel koncovka dopadla lépe
pro zkušenější hráčky BC Vysočina a konečný stav
byl 51:54 v neprospěch Blanska.
Blanenské hráčky si přesto zaslouží pochvalu za
bojovnost, kterou by si měly přenést do dalších zápasů, aby se mohly konečně dočkat prvního vítězství.
BK Blansko x BC Vysočina
1. zápas 26:65
střelkyně Blanska: Kohútová 6 bodů, Formánková
Z. 5, Maňoušková 3, Zouharová, Šmerdová K.,
Sedláková, Formánková K., Hlavoňová a Šmerdová
J. všechny 2 body
2.zápas: 51:54
střelkyně Blanska: Kohútová a Formánková Z. 10,
Formánková K. 8, Sedláková 6, Maňoušková, Čermáková V. a Zouharová 4, Šmerdová K. a Buřtová
2, Šmerdová J. 1
Bc. Lukáš Buřt

PRÁDELNA, MANDL
pradelnablansko@seznam.cz

PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

Nečekejte až na Vánoce!!!
AKCE prodloužena do konce roku!!!
SPLÁTKY bez navýšení na 12 měsíců
* Počítače od 7249,- *** Telefony od 499,* Tablety od 1399,- *** Pam. karty od 150,- Kč

Notebook HP 15 bílý

Telefon Lenovo A328
328

15.6“ Intel N2830, 4GB, 500GB, WI-FI,
BT, WebCam, DVDRW, WIN8.1

4jádrový CPU,
1GB RAM, 4.5“ LCD,
Android 4.4,
5Mpix foto

9990,- Kč

NOVINKA!

7390,- Kč

2990,- Kč

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

 606 720 933 - 720 324 425

MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotograﬁe: Ing. Klára Kučerová,
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor. Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

