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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Tradiční rozsvěcení vánočního stromu máme zdárně za sebou. Těší se čím dál větší 
oblibě mezi blanenskou veřejností. I program byl, dá se říci, tradiční: Drahánek, taky 
blanenská dechovka… Ale moment – nebylo to tady už loni? Předloni? Nezdá se vám 
to trochu fádní? Máte pravdu, tato akce by si zasloužila něco trochu jiného, lepšího. A 
skoro tomu tak bylo! Blansko mohlo 24. listopadu zažít parádní atrakci pro děti v duchu 
českých tradičních Vánoc, která se hned tak nevidí! Kdyby…

chvíli vyškrtnut z programu, mi odpověděla, že není 
kompetentní mi odpovědět. Na to jsem opáčil, že 
mne nenapadá nikdo jiný, než právě vedoucí odboru 
kultury, která je přímým nadřízeným KSMB. Násle-
dovalo tvrdé odmítnutí sdělit jakoukoli informaci s 
odvoláním na sekretariát starosty a místostarosty. 
Takhle si tedy jednání městského úředníka ne-
představuji. Celou akci na nám. Republiky pořádá 
již léta KSMB a paní Skotáková musí velmi dobře 
vědět, co se stalo. Její odmítnutí mi přišlo velmi 
neprofesionální a začalo být nad slunce jasné, že 
tady není něco v pořádku. 
 Vytočil jsem číslo na radnici. Pan starosta Ivo 
Polák se vyjádřil ve smyslu, že KSMB program pro 
děti Tradiční české Vánoce muselo zrušit na příkaz 
vedení města. Důvodem mají být výše zmíněné 
reklamy. To prý do vánočního programu nepatří. V 
případě, že by se reklama v programu nevysílala, 
muselo by město zaplatit za program 150.000 Kč.
 Až když jsem obdržel od pana Třasáka vzor zpra-
covaného plakátu na Tradiční české Vánoce pro 
Blansko, začalo mi svítat. Generálním partnerem 
celého programu je společnost Agrofert Andreje 
Babiše. 
 Že by tady byl zakopaný pes? To snad ne… 
Když si vybavím například Půlmaraton Moravským 
krasem a pódium oblepené logy sponzorů, do toho 
vyřvávající nahraný spot každých deset minut, na 
těch 150 tisíc korun od města jako partnerský dar 
mimo další výhody, nepřijde mi, že by mělo vedení 
města něco proti reklamě. No a když se ohlédnu 
za letošním ročníkem akce You Dream We Run 
v Blansku (jako vždy pod záštitou starosty města 
Blanska), kde všichni, politiky nevyjímaje, obíhali 
ovál, nad nímž se tyčil stánek ANO a zastupitelka 
a náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, ny-
nější poslankyně hnutí ANO Taťána Malá, předávala 
ceny dětem, nemůže to mít přece žádný politický 
podtext!
 Ale vycházejme z toho, co víme. Díky třem krát-
kým reklamním spotům, které se nelíbily vedení 
města, přišly děti z Blanska o jedinečný zážitek a 
nevšední program, který by navíc nestál ani koru-
nu. Na tomto místě bych rád poděkoval zejména 
KSMB, které po letech přešlapování na místě ko-
nečně vymyslelo a domluvilo pro naše město něco 
nového a nevídaného. Škoda, že jeho snaha byla 
odměněna nepochopitelným hozením klacku pod 
nohy ze strany vlastního zřizovatele.  

Martin Müller

 Když se ke mně doneslo, že součástí slavnost-
ního rozsvícení vánočního stromu v Blansku by 
měl být program Tradiční české Vánoce, byl jsem 
nadšen. Tohle se našemu kulturnímu středisku 
skutečně povedlo! Na internetu se o tomto projektu 
píše:
 Základním kamenem Vánočního turné roku 
2017 jsou tradice Českých Vánoc. Čertíci a andílci, 
sněhulák, vánoční stromečky, kapříci, vánočky a v 
neposlední řadě zpívání a hrátky pro celou rodinu. 
Pochopitelně jedinečností Tradičních Českých 
Vánoc se stává multimediální kamion, který v 
podtextu s Ladovýmy motivy vytvořil nenapodo-
bitelnou atmosféru, která provází všechny akce. 
Koncept ochutnávek produktů společnosti Penam 
a Kostelecké uzeniny podtrhne originalitu celého 
projektu a vyvrcholí vždy nakrojením speciální 1,5 
metrové vánočky, která bude následně rozdána 
mezi návštěvníky. Asi nejoriginálnějším lákadlem 
pro děti a širokou veřejnost se stává Vánoční pošta, 
kde děti píší  Ježíškovi na speciální Ladův pohled a 
následně jich bude několik vylosováno a na hlavní 
scéně během hlavního programu odměněno.
 Podle obrázků vypadal program velkolepě. 
Houslista Jakub Třasák, cimbálová muzika, zvuk, 
světla, překrásné kulisy, herci, kompars... Tohle není 
červený kamion brázdící už několik let naši zemi 
se Santa Clausem a mizerným programem. Tohle 
vypadá na vskutku nádherný zážitek pro děti. A co 
je na tom všem nejlepší? Díky sponzorům a part-
nerům agentury je atrakce zcela zdarma. Vybraná 
města nezaplatí ani korunu. Jedinou podmínkou je 
reklamní spot na začátku, uprostřed a na konci celé 
dvouhodinové show.
 Jaké bylo moje zklamání, když jsem se dozvěděl, 
že kamion nakonec v Blansku nebude. Nemám rád 
klepy a zprávy typu „Jedna paní povídala…“, a tak 
jsem zvedl telefon a celou věc jsem začal prověřo-
vat. První, kam jsem volal, byla pořádající agentura. 
Telefon zvedl pan Třasák a když jsem zmínil, že 
jsem z Blanska, začal být mírně nervózní. „Ano, 
máte pravdu. 24. listopadu jsme skutečně měli s 
programem vystoupit v Blansku. Paní z kulturního 
střediska o nás měla velký zájem, měli jsme pode-
psanou objednávku, vše jsme řešili již od března. Z 
pro mne zcela nepochopitelných důvodů naši účast 
asi před měsícem odřekli.“
 A tak jsem zvedl telefon podruhé a vytočil číslo 
vedoucí odboru kultury v Blansku Petry Skotákové. 
Na můj dotaz, proč byl tento pořad na poslední 

- Prodej chaty Olomučany, poz. 391 m2, EE, studna, skleník, septik ... NC – 490.000 Kč

- Prodej RD 6+1 Blansko, Josefa Lady, poz. 1.017 m2, ihned volný … NC – 5,9 mil. Kč

- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2, od 11/2017…NC – 12.000 Kč/měs./vč.inkasa 

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

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

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

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 249 tis. Kč

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

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Strom se rozzářil. Letos bez Mikuláše

Freddieho sloupek

Psí šance z.s., Nemocnice Blansko a Služby Blansko s.r.o. pořádají 

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO BLANENSKÝ PSÍ ÚTULEK
 Nemocnice Blansko se letos rozhodla zorganizovat již druhou vánoční sbírku pro psí útulek města Blanska, a to v adventním čase: 1. - 15. prosince 
2017. 

 Doba adventu je čas, kdy všichni tak trochu 
jihneme, rekapitulujeme, více nasloucháme a více 
vnímáme osud těch, ke kterým nebyl život fér. Je 
to čas, kdy jsme všichni trošku více ohleduplní, 

empatičtí, chceme pomáhat a dělat radost. A to je 
jeden z důvodů, proč jsme se letos rozhodli sbírku 
znovu zorganizovat. 
 Dalším důvodem je fakt, že my - Nemocnice 

Blansko - máme k pejskům, velice kladný vztah. 
Již tři roky je u nás nedílnou součástí péče a léčby 
CANISTERAPIE, tedy léčebný kontakt psa na 
člověka. Canisterapie probíhá v blanenské nemocnici 
jednak u dětí jako součást logopedické péče, tak i 
na oddělení péče následné, tedy zejména u starších 
pacientů. Pejsci nám pomáhají léčit, proto my na 
oplátku chceme udělat něco pro ně. A jelikož je 
společnost Porsche Brno v rámci canisterapie našim 
partnerem, který již dva roky plně náklady za tuto 
léčbu hradí, přizvali jsme je i k této sbírce. Jak jinak 
– připojili se k nám.
 Letošní rok vyhlásila Nemocnice Blansko jako 
Rok seniorů. V rámci této kampaně uspořádala 
akci určenou rodinným příslušníkům seniorů a jejím 
cílem bylo pomoci rodinám zvládat péči o své blízké 
v domácím prostředí. I to je další důvod sbírky! 
V blanenském útulku jsou v současné době také 
převážně psí senioři. Jedná se o pejsky vyššího věku, 
značně nemocné, prostě o ty, u kterých už je téměř 
jisté, že svůj psí život v blanenském útulku dožijí. 
Rádi bychom jim prostřednictvím vánoční sbírky 
zabezpečili maximum pomůcek a věcí, které jim jejich 
psí život zlepší, a také kvalitní prémiové krmivo, které 
s ohledem na svůj vysoký věk a poškozené zažívání 
s tím související, potřebují.
 Řada z Vás má doma svoje čtyřnohé kamarády, 
kteří Vás denně těší a někdy i tak trošku „hojí“ 
Vaše rány. Vy jim to vracíte jak plnou miskou, tak 
teplem domova a pohlazením. Bohužel ne všichni 
pejsci měli takové štěstí na skvělého páníčka. Doba 
povánoční je časem, kdy obyvatel v blanenském 
útulku přibývá. A o tom především vánoční sbírka je. 
Rádi bychom zprostředkovali shromáždění všeho, co 
pejsci potřebují a potřebovat budou. Vítaná je jakákoli 
pomoc. Jestliže se rozhodnete pomoci, nedávejte 
peníze. Běžte za ně pejskům něco koupit. Přineste 
konzervu (klidně jednu jedinou, protože přinese-li ji 
dost lidí, bude jich vážně hromada), granulky - zde 
se moc přimlouváme za kvalitu před kvantitou, tedy 
za superprémiové krmivo, které starším pejskům 
pohladí nemocná bříška, uvítáme ale i staré plyšáky, 
anebo věci, ze kterých váš mazlík prostě vyrostl. 
Své uplatnění najdou vodítka, obojky, misky, deky. 
Nakonec ani piškotky či jiné pamlsky nepřijdou 
nazmar.
 Ale ani toto není jediný cíl sbírky. Rádi bychom 
upozornili, že pejsků v útulcích je opravdu hodně a 
pokud zrovna Vy přemýšlíte nad čtyřnohým rodinným 
parťákem s teplým kožíškem – pak i toto je možnost. 
Vzít si pejska z útulku a dát mu domov je to nejvíc, co 
pro něj lze udělat. Věřte, že nebudete litovat. Zrovna 
tito pejsci Vaši lásku vrátí tisíckrát.
 Uvědomujeme si, že především před Vánoci je 
dobročinných akcí celá řada a ne každý má k psům 
takový vztah, aby si zrovna tento projekt vybral jako 
ten srdci blízký. Věříme ale, že těch, co by pomoct 
chtěli a mohli, bude dost.

-r-

VÁNO NÍ SBÍRKA 
PRO PSÍ ÚTULEK

Psí šance z.s., Nemocnice Blansko a Služby Blansko s.r.o. po ádají:

Sbírka probíhá ve dnech: 1. - 15.12.2017

Co je možné donést? 
 Granule, konzervy, pamlsky, piškoty, deky, vodítka, obojky, misky - prostě vše, z eho t eba váš pejsek vyrostl nebo to, ím byste chtěli 
 pejskům udělat radost. Z důvodu vyššího věku sou asných ty nohých obyvatel blanenského psího útulku, s ímž souvisí chatrné zdraví 
 a mnohdy oslabené zažívání pejsků, prosíme p i volbě granulí a krmiva dbát spíše na kvalitu krmiva než kvantitu (prosíme o prémiové 
 krmivo, protože nekvalitní granule mohou těmto psím seniorům spíš uškodit). 

Zahájení sbírky: 1.12. 2017 - Benefi ní koncert pro blanenský psí útulek (Kino Blansko), za átek v 18 hod.

Slavnostní p edání sbírky: 23.12.2017 v 10 hod., psí útulek Blansko

Sběrná místa:
 NEMOCNICE BLANSKO - vrátnice u vjezdu do areálu (nonstop) nebo informa ní centrum v budově polikliniky
 NEMOCVI NA - recepce, Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby) 
 PORSCHE BRNO, ipská 13a, Brno-Slatina, salon Volkswagen - informace

E-volby?
 Každý rok se opakuje stejná otázka... 
 Proč chodí tak málo lidí k volbám...
 Jistě neznám odpověď, ale mohu se snad 
domnívat, že to je vysokou volební infl ací, tedy 
tím, že volby do místních, krajských, parlamentních 
zastupitelství (ať do horní, či dolní komory), nebo 
volby prezidentské máme na talíři skoro každý rok... 
Někdy i dvakrát...
 A taky tím, že se lidem, mladým, středním, nebo 
starším prostě k volbám chodit nechce... Je to 
smutné, ale je to tak...
 Jedno řešení by snad k dispozici bylo... E-volby... 
To “E” není před tím důležitějším slovem (tedy 
“volby”) náhodou, je tam prostě proto, že se ta 
zkratka jaksi vžila – viz e-mail, e-banking atp.
 Na rozdíl od mnohých si nemyslím, že volební – 
elektronická účast je takzvaně “mimo mísu”. Naopak. 
Už dnes existuje spousta věcí, které je snadnější a 
pohodlnější opečovávat z tepla vlastního domova, 
proč tedy nezvolit i volby?
 Otázka zabezpečení takového hlasování je, s 
prominutím, dávno vyřešena. A je vyřešena daleko 
líp, než ponechání směšně zapečetěných volebních 
uren ve volebních místnostech přes noc. Něco o tom 
vím, protože se v IT pohybyji už nějaký ten pátek. 
A pokud můžeme spoléhat na rukou vyplněné, 
razítkem a podpisem úředníka podepsané voličské 
průkazy, pokud dopustíme (a viděl jsem to na 
vlastní oči), že za volební plentu může jít více než 
jeden člověk, tak argument o neregulérnosti nebo 
nedohledatelnosti jednotlivých e-hlasů je lichý...
 Já osobně půjdu hlasovat do volební místosti rád. 
Mám ten občanský úkon v oblibě a je pro mne jistým 
“svátkem”, jakkoli to může znít někomu divně... 
 Ale troufám si trvat na tom, že ve 21. století, 
ve chvíli, kdy elektronická komunikace dosáhla 
takové úrovně, že je součástí našich každodenních 
životů, starých, středních, mladých, bez výjimky 
a zabezpečení – pokud nejste ignorant, či blázen 
– na takové úrovni, že jej takřka nelze zfalšovat – 
pokud ovšem nedisponujete technologií ze století 
budoucího, jsou elektronické volby možností, jak 
“přitáhnout” k volbám více lidí, ať již je výsledek 
jakýkoli, byť z něj mohu být zklamán...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)
 Tradiční rozsvícení vánočního stromu se konalo týden před první adventní nedělí. V pátek 24. listopadu stály od rána na náměstí Republiky 
stánky s různým zbožím a odpoledne diváky čekal doprovodný program na pódiu. 

 Zhruba třicetiletý smrk byl přivezen na místo 
již na začátku týdne. Letos jej věnovali obyvatelé 
Starého Blanska. 
 V pátečním odpoledním programu zatančily děti 
ze Soukromé základní umělecké školy Blansko 
a ze souboru Křenováček Křenovice. Pořad 
Vánoční sněhulákoviny Fešáka Pína všechny 
přítomné rozveselil písničkami, soutěžemi a 
dárky. 

 Sváteční slovo pronesl blanenský jáhen Oldřich 
Němec. I když oproti předchozím rokům letos 
chyběl Mikuláš, děti o sladkosti nepřišly. Dostaly 
je z rukou zástupců města. Na závěr zahrála 
Dechová hudba Blansko. 
 Během adventu náměstí Republiky ožije ještě 
několikrát. O sobotách před první, druhou a třetí 
nedělí adventní (2.12., 9.12. a 16.12) vždy od 
15 do 17 hodin zazní na pódiu různá hudební 

vystoupení. Bude to Předvánoční muzicírování 
se SZUŠ Blansko, Kapela FiHa (účastník soutěže 
Československo má talent 2012) a Vánoční ladění 
se ZUŠ Blansko. Občerstvení bude zajištěno.
 Ve středu 20. prosince se pak na náměstí bude 
nalévat radniční vánoční punč a zazní koncert 
koled. 

-mha-

Jednali o spolupráci 
v cestovním ruchu

 Dne 22. listopadu 2017 se v Blansku uskutečnilo 
shromáždění signatářů Memoranda o spolupráci při 
tvorbě a zajištění činnosti destinačního managementu 
Moravského krasu a okolí. V hotelu Sýpka se sešlo 
téměř 30 zástupců obcí, měst a dalších subjektů 
cestovního ruchu celé destinace. Přítomni se seznámili 
s přehledem činnosti v oblasti propagace destinace 
Moravský kras a okolí v uplynulém období. Dále byla 
představena komunikační strategie destinační oblasti 
a plán činnosti na rok 2018. Účastníci memoranda 
odsouhlasili změny ve složení destinačního kolegia, 
které nadále povede předsedkyně senátorka Ing. 
Jaromíra Vítková a místopředseda Ing. Ivo Dobiášek.
 Memorandum o spolupráci při tvorbě a zajištění 
destinačního managementu Moravského krasu a 
okolí bylo uzavřeno v květnu 2016 a při této příležitosti 
proběhlo ve Svitávce také první setkání shromáždění 
signatářů tohoto memoranda. Destinační oblast 
Moravský kras a okolí zahrnuje území Blanenska, 
Boskovicka, Protivanovska, část okresů Vyškov a 
Brno venkov. 
Další informace o destinační oblasti: 
www.moravskykras.eu

-kkuc-

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

To nejlepší To nejlepší 
pod stromeček!pod stromeček!

Dárkový poukaz od násDárkový poukaz od nás



31. prosince 2017 

Na kávě s Ondřejem Fišerem
Nejel autem, ani neletěl letadlem. Žádná cestovní kancelář. Jel na pionýru po vlastní 
ose. Dobrodruh a nadšenec Ondra Fišer z Ráječka podnikl v červenci 2017 jedinečnou 
cestu s názvem Fichtlem na Nordkapp, aneb severněji už to nejde. Za devětadvacet 
dní zdolal 8855 km.  

Sponzor rubriky:

Zpívali a tančili jsme 
již po devatenácté

 Jak vznikl nápad vydat se na cestu? 
 Původně jsem chtěl jet letos o letních prázdninách 
do Ruska, přejít kus Uralu. Říkal jsem si, že využiju 
poslední prázdniny, než začnu po studiu pracovat. 
Ale s kamarádem, s nímž jsem měl jet, to nakonec 
nevyšlo. Jednou jsem si na internetu přečetl článek o 
Nordkappu a řekl jsem si, že by bylo zajímavé tam jet. 
Jen jsem neměl motorku, ani žádný jiný prostředek. 
Mám starou zrepasovanou dvěstěpadesátku, ale ta by 
cestu nepřežila. Věděl jsem, že kamarád má na chatě 
rozdělané dva fi chtly, tak jsem si jednoho od něj půjčil 
a začal ho dávat dohromady (to mi zabralo celý měsíc) 
a 4. července jsem vyrazil na cestu. 

 Podle jaké mapy jsi jel?
 Jel jsem jen podle náhledu v Google mapách. 
Důležitý je směr; jestli jede člověk o padesát kilometrů 
bokem nebo ne, to je jedno. 
 První den byl z mého pohledu dost stresující, hned 
nastaly nějaké technické komplikace, takže jsem 
musel ještě po cestě v České republice doladit pár 
drobností. V Mladé Boleslavi přímo před automobilkou 
Škodovky jsme s kamarádem pionýra ještě rozebrali 
a v motoru jsme dělali novou hřídel. Po opravě jsem 
pak už vyjel směr Německo. Prvním cílem bylo Saské 
Švýcarsko. 
 Neměl jsem trasu naplánovanou jednoúčelově, že 
chci na Nordkapp a zpátky, protože cesta stojí i nějaké 
peníze, takže jsem chtěl vidět také další místa. Ovšem 
pevně naplánovanou jsem měl jen cestu od domu 
do Hřenska, jinak mi na další plánování nezbyl čas 
vzhledem k tomu, jak dlouho mi trvalo dát dohromady 
pionýra. Měl jsem zájem navštívit Berlín, Hamburg, dál 
pokračovat přes Dánsko a Švédsko. 

 Potkával ses s Čechy? 
 Kousek před Berlínem jsem potkal partu kluků z 
Čech, kteří jeli na výlet do Hamburgu a zpátky. Smáli 
se mi, že mám strašně moc věcí, že to mám špatně 
sbaleno a že určitě jedu poprvé. Ale když jsem pak byl 
ve Švédsku, byla tam velká zima a všechno oblečení, 
co jsem vezl, jsem měl na sobě oblečené. Tak jsem si 
říkal, že vůbec nevěděli, o čem mluví. 

 A to jsi je potkal na nějakém odpočívadle? 
 Oni jeli na pionýrech, já jsem jel, tak jsme na sebe 
mávli, zastavili jsme a chvilku pokecali. 

 Co tě po cestě potěšilo nebo překvapilo?
 Měl jsem velmi dobrou zkušenost s lidmi. Dánsko, 
Švédsko, Norsko, Finsko – vždycky, když jsem něco 
potřeboval, třeba jenom nabít power banku nebo mobil, 
nebyl problém přijít na benzínku nebo do obchodu, dát 
jim třeba klidně celý mobil nebo power banku a říct, 
že přijdu druhý den. Ti lidi tam za to nic nechtějí. Taky 
ochotně poradí. 
 Všechna zajímavá místa, přírodní atrakce (třeba 
vodopád) jsou perfektně značena, takže i když nemáte 
žádný plán, co chcete vidět, vždycky se k něčemu 
pěknému dostanete, protože na místech, kde by vás 
ani nenapadlo zastavit, jsou informační tabule a šipky. 
 Potkal jsem jednoho cestovatele ze Španělska, 
který mi ukazoval fotky, jak se po cestě v Norsku 
živí. Měl vyfocené plné kontejnery jídla. Norové mají 
nařízení, že ovoce a zelenina může být v obchodě 
pouze jeden den. Takže prý (osobně jsem to neviděl, 
jen na fotkách) mají za nákupními středisky čisté 
popelnice plné zralého dobrého ovoce, a tím se on 
živil. 

 Jak ses stravoval ty?
 Měl jsem s sebou bombu, vařič, deset masových 
konzerv, nějaké instantní potraviny a bochník chleba. 
Po cestě jsem si kupoval zejména chleba, k tomu sýr. 

 Zažil jsi něco vtipného nebo nečekaného? 
 Když jsem přijel v Berlíně k Braniborské bráně, bylo 
tam hodně lidí, ale nějak jsem si nevšiml, o co jde. Když 
jsem se mezi ty lidi a policisty vmáčkl a chtěl jsem se 
porozhlédnout, zjistil jsem, že je to demonstrace a 
policisté ji zrovna začali rozhánět. Všichni tam byli na 
kolech a potom, jak se rozjeli, tak – on ten pionýr zase 
tak rychle nejede – jsem jel v davu cyklistů. 

 Kde jsi přespával? 
 Neměl jsem s sebou žádný stan, spal jsem pod 
širákem na karimatce ve spacáku pod celtou za 

jakéhokoliv počasí. Když bylo moc škaredě, snažil 
jsem se najít nějakou střechu – samozřejmě střechu 
zadarmo, žádných kempů jsem nevyužíval. V Švédsku 
to bylo celkem dobré – je tam hodně starých opuštěných 
chaloupek, kde se člověk může vyspat a nikomu to 
nevadí. V Norsku to bylo z tohoto úhlu pohledu horší, 
jelikož tam si lidi všeho velmi váží, a cokoliv tam je, je 
spravené a obydlené. Takže jsem hledal přístřešky u 
čerpacích stanic, u nějaké stodoly a podobně. 
 V Norsku mají moc pěkná odpočívadla. Je to vždycky 
padesát kilometrů předem značeno, odpočívadlo je 
většinou vybaveno záchodem, občas i pitnou vodou, 
převážně i s ledkovým osvětlením. Stolečky, lavičky, 
popelnice, čisto. 
 Kdybych měl shrnout Švédsko – je to strašně pěkná 
země, střídají se tam lesy, jsou tam tisíce jezer. Po 
cestě je to nádherné. Akorát když tudy člověk jede 
třeba čtrnáct dnů, je to taková monotónní záležitost. 
Zde jsem přehodnotil svůj vztah ke vzdálenostem. 
Když jedete na pionýru a vidíte: další město 500 km, 
řeknete si: hm, tam bych mohl zítra večer být. Ale pak 
je to takové optimistické, když člověk konečně dojede 
do cíle. 
 V Norsku, když trochu vyšlo počasí, dalo se prakticky 
za každou zatáčkou zastavit a fotit nádhernou přírodu. 
Je tam, řekl bych, takové jiné modré nebe. Je to tam 
krásné. 

 Měl jsi nějaké poruchy? 
 Každý den jsem něco opravoval. Byly chvilky, kdy 
bych motorku nejradši hodil do škarpy, a také jsem 
ocenil, že jsem v pusté přírodě a můžu hlasitě nadávat 
(smích). Ale vždycky se dalo všecko celkem jednoduše 
spravit. Upadlo mi například zadní kolo za jízdy, ztratil 
jsem matici zadní hřídele, kterou jsem bohužel neměl, 
ale stahovačky to spravily.
 Na Nordkappu jsem udělal generální servis včetně 
výměny zapalování, aby motorka vydržela cestu 
zpátky domů.

 A co jazyky? Na domluvu ti stačila angličtina? 
 Ano. Tím, že člověk je s tou motorkou zajímavý, 
lidé přijdou a chtějí se bavit sami. Za celou dobu jsem 
neměl problém se domluvit, byť moje angličtina je 
chatrná. 
 Ona ta motorka byla atrakce sama o sobě, takže 
pokaždé, když jsem někde stál, někdo přišel a zajímal 

se o ni, takže se dalo celkem dobře s lidmi popovídat, 
informovat se o předpovědi počasí a podobně. 

 Nordkapp a zpět?
 Nordkapp jako takový není nejsevernější místo 
Evropy. To je jen lákadlo pro turisty, nachází se zde 
observatoř a na místo se dá pohodlně dojet autem. 
Nejsevernější bod leží na mysu Knivskjelloddn, který 
je ještě o 1500 metrů severněji, ale tam se dá dostat 
pouze pěšky, takže jsem se tam také vydal. Je potřeba 
jít deset kilometrů pěšky. V cíli jsem se potkal s mladým 
párem z Česka. V deníčku, kam se lidé zapisují, 
jsou Češi asi jedni z nejvíce zastoupených. S sebou 
jsem vezl českou vlajku, kterou jsem tam slavnostně 
zapíchl. 

 Nastaly nějaké náročné okamžiky? 
 Nejnáročnější byla cesta v nejdelším podmořském 
tunelu, který spojuje Nordkapp s pevninou. Je to 
brutální tříapůlkilometrové klesání pod vodu a pak zase 
stoupání. Když jsem jel tam, stěží jsem to vyjel. Na 
zpáteční cestě v tunelu ale strašně fučel vítr a nevyjel 
jsem to. Takže jsem asi přes hodinu tlačil motorku – 
nebyl to ani kilometr, ale stoupání bylo prudké; udělal 
jsem čtyři kroky a musel jsem se zastavit. 

 Měl jsi po cestě nebo před ní z něčeho strach? 
 Možná v tom tunelu, že mě tam srazí nějaké auto. 
Ale jinak jsem strach neměl. Bral jsem to tak, že pojedu 
tak daleko, kam pionýr dojede, a pak se případně 
dostanu nějak domů – i kdybych tam měl motorku 
nechat a vrátit se letadlem. 
 Na zpáteční cestě na trajektu jsem se seznámil 
s jedním švédským novinářem, s nímž jsme si 
celou cestu (asi čtyři hodiny) povídali. Pak o 
mně napsal článek ve švédském časopise MC 
Folket. 

 Jaká bude další cesta?
 Za dva roky bych se chtěl podívat do Karáčí. Dávám 
v garáži dohromady Škodovku stopětadvacítku – chtěl 
bych vyrazit ve třech. 

 Můžeme někde vidět tvoje fotky z cesty? 
Cestovní deník si můžete prohlédnout na Facebooku 
www.facebook.com/fi chtlemnanordkapp

Marie Hasoňová

Restaurace MYSLIVNA
- velký výběr jídel ze zvěřiny

- česká kuchyně, poctivé porce

- DENNÍ MENU od 79 Kč - 12 jídel!!!
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!

- více na Facebooku: Myslivna Blansko

8.12. Mikulášská zábava na Stodole

16.12. tradiční zabíjačka

31.12. Silvestr 

poslední volná místa

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

e

 V letošním roce se na již 19. ročník festivalu zájmové činnosti dětí a dospělých se zdravotním postižením 
„Zpívejte s námi“ sjely do Rájce-Jestřebí necelé dvě stovky účastníků. Nemohla se zúčastnit všechna 
oslovená zařízení, jelikož do našich řad zasáhla vlna chřipek a nachlazení.  I přes to byl ve čtvrtek 16. 
listopadu sál téměř plný. 

 Z důvodu nemoci rovněž nemohla vystoupit děvčata 
z rájecké školy, která již tradičně náš festival zahajují. 
Program proto zahájila první část koncertu hudební 
skupiny Rockfór, na kterou se naši účastníci vždy 
velice těší. Potom již následoval program jednotlivých 
zařízení.  Těch bylo letos sedm (ZŠS Ibsenova Brno, 
MŠ,ZŠ a PrŠ Boskovice, ZŠ Letovice, Rosa Bystřice 
pod Pernštejnem, NESA Velké Meziříčí, ZŠ a SŠ 
Březejc a Základní škola speciální Blansko). Diváci 
s nadšením přivítali všechna taneční a pěvecká 
vystoupení. Ta letošní byla opravdu velice pěkná. Při 
těch tanečních zazněla hudba téměř všech žánrů, 
zazněly i tóny Smetanovy Vltavy.  Novinkou byl  
minikoncert Cimbálové muziky SPgŠ Boskovice, který 
program rozděloval na dvě poloviny. Toto vystoupení  
přineslo účastníkům festivalu mnoho radosti z lidové 
hudby. Na závěr opět zahrála naše oblíbená hudební 
skupina Rockfór. Při tanci se na parketu setkali bývalí 

spolužáci a kamarádi. Společně si zazpívali známé 
písně, kterými je skupina provází už několik let.
 Naše devatenácté setkání by se však nemohlo 
uskutečnit bez sponzorů a pomocníků. Proto velké 
poděkování patří  MÚ v Rájci – Jestřebí, hudební 
skupině Velvet, která celou akci zvučila, studentkám 
SZŠ z Blanska, Cimbálové muzice SPgŠ Boskovice, 
fi rmě TROPICO Olomučany, dále  COOPu Boskovice, 
který letos účastníky potěšil pěkným dárkem. Při pití 
z hrnečků, které účastníci od COOPu dostali si jistě 
rádi vzpomenou na pěkné chvíle strávené na letošním 
festivalu. V neposlední řadě také všem kolegům 
ze speciálních škol a ostatních zařízení, kteří se 
svými  svěřenci  vystoupení nacvičili. Velmi děkujeme 
hudební skupině  Rockfór, která nás provázela celým 
programem .

Koordinátorka akce Mgr. Miloslava Kocmanová
ZŠS Blansko, příspěvková organizace   
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Ze zelené louky ke sto milionům Reakce - polemiky:
Kolony u železničního přejezdu

RESTAURACE MAXIMA 
 Svitavská 500, Blansko, tel.: 777 139 281

V PROSINCI PŘIPRAVUJEME TYTO AKCE:

Sobota 9.12.2017 v 16.00 hodin

KONCERT VESELÁ TROJKA  Pavla Kršky 
- v prodeji poslední vstupenky 250,- Kč

Úterý 12.12.2017 v 18.00 hodin 

PŘEDNÁŠKA NEJEN PRO ŽENY TIANDE
- zdraví a krása z Tibetu

- léčivá kosmetika dle starých čínských receptur

Neděle 24.12.2017 10.00 – 14.00 hodin 

VÁNOČNÍ ZELŇAČKA 

RESTAURACE A SPOLEČENSKÝ SÁL - pronájmy a párty
Jste fi rma a hledáte prostor pro fi remní oslavu či soukromý večírek? Jste kapela a chcete si domluvit 
koncerty nebo zábavu? Plánujete svatbu nebo narozeniny? Jste třeba zástupce studentů střední 
školy a chcete to pořádně rozjet na párty, kdy bude Maxima patřit jenom vám? Stačí zavolat nebo 
napsat, jsme tu pro vás!

Více o akcích najdete na našem facebooku – restaurace Maxima

 Asi před půl rokem se mi dostal do rukou časopis, ve kterém jsem se dočetl o velice zajímavé stavbě. 
Nachází se ve Slavkově u Brna, nese název LIKO-Noe a je zvláštní v mnoha směrech. Na první pohled 
upoutá fasádou z trávy, ale teprve až jsem se začal o stavbu zajímat hlouběji, pochopil jsem, že je zcela 
unikátní. Navíc mne přivedla tak trochu zpátky do Blanska, jelikož fi rma LIKO-S, která je tvůrcem projektu 
LIKO-Noe, vlastní dceřinou společnost METALIKO se sídlem v Blansku.

 Do Slavkova jezdím párkrát za rok, ale překrásné 
zelené stavby jsem si nikdy předtím nevšiml. Nachází 
se v areálu rodinné fi rmy LIKO-S a slouží jako vývojové 
centrum a zasedací místnost. V čem tkví její ojedinělost? 
Na začátku byla myšlenka, že člověk by měl přírodě také 
dávat, nejen brát. Myšlenka, že stavět přece musí jít i 
jinak, než je tomu u většiny současných průmyslových 
budov. Že voda je život a bez ní nepřežijeme… Budova 
hospodaří pouze s přírodními energetickými zdroji, ne-
zatěžuje krajinu, je prospěšná zdraví svých obyvatel i 
svému okolí a v neposlední řadě má minimální provozní 
náklady. 
 Jakmile jsem se začal o celou stavbu, která mimocho-
dem vyrostla za pouhých 27 dní, zajímat hlouběji, narazil 
jsem na fi rmu METALIKO s.r.o. která má kanceláře v 
Blansku. Je to dceřiná společnost fi rmy LIKO-S a jejím 
jednatelem  je Karel Čípek, se kterým jsem nakonec 
ve Slavkově strávil příjemný den a mohl se tak blíže 
seznámit s unikátním  projektem LIKO-Noe. Náplň 
práce  společnosti  METALIKO s.r.o. jsem v blanenské 
kanceláři fi rmy rozebral společně s druhým jednatelem 
Kamilem Šmerdou.

 Jak vaše fi rma vznikla?
 Naše fi rma METALIKO je na trhu přes pět let. Stro-
jírenství jsem se věnoval prakticky celý život v různých 
společnostech. V jedné z nich jsme úzce spolupraco-
vali i s fi rmou LIKO-S, kde vznikly první vztahy. No a 
odtud už byl jen malý krok k tomu založit společnou 
fi rmu. 
 
 Čím se zabýváte?
 METALIKO je strojírenská inženýrsko-obchodní spo-
lečnost se zaměřením na německy mluvící trh. Velmi 
jednoduše řečeno: naše fi rma se zabývá získáváním 
zakázek od fi rem převážně z Německa a Rakouska. 
Na základě zadání ve formě výkresů 
či projektu připravíme cenu, termín, za-
jistíme zpracování, dozor nad kvalitou 
výsledného produktu a v konečné fázi 
i dopravu na místo zákazníka.

 Takže německé fi rmy si prostřed-
nictvím vás nechávají vyrobit stroje 
v Česku?
 Ano. Část zakázek se realizuje právě 
ve Slavkově ve fi rmě LIKO-S. Spolu-
pracujeme ale také s dalšími fi rmami v 
blanenském regionu, kterým zadáváme 
výrobu – ať už jde o svařování, obrábě-
ní a montáže… Dodavatelů máme hod-
ně a neustále hledáme další, abychom 
byli schopni pokrýt rychle rostoucí obrat 
fi rmy. 

 Je to tím, že u nás 
vyjde výrobek levněji než 
v Německu?
 Tak to právě vůbec 
není. V tomto ohledu je 
rozhodující spíš kvalita než 
cena. Zakázkám kde je to 
pouze o ceně se důsledně 
vyhýbáme. Naši zákazníci 
vědí, že dostanou výrobky 
včas a ve špičkové kvalitě a 
to se musí také projevit na 
ceně. Je to také o každo-
denní trpělivé práci a našimi 
dodavateli, kde jim dáváme 
možnost růstu společně s 
námi. Díky nám mají naši do-
davatelé možnost realizovat 

zajímavé zakázky, ke kterým by se sami nikdy nedostali.     

 Jakým způsobem získáváte nové zakázky?
 Máme dopodrobna zpracovanou a osvědčenou 
obchodní strategii, které se držíme. Jedná se o kla-
sickou obchodní práci, vytipování a oslovení nových 
zákazníků, osobní schůzky a vše další co k tomu náleží. 
Zákazníků neustále přibývá, a tak hledáme nové spolu-
pracovníky do našeho týmu, kteří se domluví německy.

 Nevystačíte si s angličtinou?
 Dnešní společnost žije v mylné představě, že s 
angličtinou si v Německu vystačí, což tak vůbec není. 
Angličtina stačí, když budete po Německu cestovat na 
dovolené, ale ne když budete s Německem obchodovat. 
U zákazníka běžně komunikujete nejenom s nákupčím, 
ale také s dalšími pracovníky, kteří často neumí dobře 
anglicky. Nejdůležitější je to, že každý zákazník pre-
feruje komunikaci ve svém mateřském jazyce. Proto 
hledáme do týmu další strojaře s němčinou.
 V dnešní době plánování tak trochu vyšlo z módy, 
my jsme naopak vypracovali projekt METALIKO 100, ve 
kterém počítáme s ročním obratem 100 milionů během 
dvou let. Na to, že před pěti lety jsme začínali na zelené 
louce s prázdnýma rukama, je za námi vidět poměrně 
dost práce. Více informací o nás najdete na stránkách 
www.metaliko.cz.

 Jsem rád, že jsem díky zcela ojedinělé stavbě ve 
Slavkově narazil na blanenskou fi rmu, která má smělé 
cíle a dává práci dalším řemeslníkům v našem regionu. 
Pokud máte zájem o dobrou práci ve společnosti s 
kvalitním zázemím a smělými cíli, stojí METALIKO za 
pozornost. Stejně jako zatravněná unikátní stavba ve 
Slavkově u Brna.

-r-

 Před téměř čtyřmi roky, jsem se v rámci svojí 
profese u dopravce ČD, podílel na přípravě 
jízdního řádu. Protože mi bylo jasné, že s růstem 
počtu vlakových spojů se bude prodlužovat doba 
uzavření železničního přejezdu v Blansku, vyzval 
jsem k jednání SŽDC, jako správce železniční 
infrastruktury, se snahou zmírnit dopady nárůstu 
vlakové dopravy. Navrhnul jsem i možná řešení, 
jak technické - posun návěstidla před přejezd (čímž 
by docházelo k uzavření přejezdu až při zastavení 
osobního vlaku na zastávce), technologické i 
provozní (jenž spočívalo v zastavování vlaků na 
zastávce dále ve směru Letovice), čímž dochází 
k uvolnění přejezdu. Zástupci SŽDC se odmítli 
se mnou bavit nad technickými i technologickými 
záležitostmi s tím, že je pro ně partnerem pouze 
město, protože o případné náklady by se s nimi 
mělo podělit. Zvláště z toho důvodu, že město má 
roky naplánován nadjezd a tudíž problém je v řešení 
města. Jediné co se mi podařilo domluvit v rámci 
jedné fi rmy (myšleno ČD), byla provozní úprava v 
zastavování vlaků. 
 Při povolebním vyjednávání v roce 2014 jsem 
starostovi města nabídnul možnost zapojení se na 
straně města do jednání se SŽDC o řešení problému 
se železničním přejezdem. Tato nabídka bohužel 
jako opozičnímu partnerovi nebyla vyslyšena a 
starostovi na jednání se SŽDC bylo řečeno, že se 
nedá nic dělat a s tím se bohužel spokojil a další 
kroky již nebyly učiněny.
 Letos na jaře jsem po zjištění skutečnosti, že 
bude od nového jízdního řádu poměrně zásadní 
nárůst dálkové vlakové dopravy (konkurenční boj 
soukromého dopravce na trati Brno – Praha) a 
bude opět eskalovat nárůst doby uzavření přejezdu, 
vstoupil opět do jednání se SŽDC, tentokráte 
již na straně objednatele regionální autobusové 

 Z médií jsem se dozvěděl, že se v Blansku podařilo vyřešit letitý problém týkající se tvorby kolon 
u železničního přejezdu. Nezbylo mi, než se hořce pousmát nad tímto tvrzením, které prověřuje dnes 
a denně dopravní situace v Blansku.

dopravy – Jihomoravského kraje. Je totiž oprávněná 
obava, že naroste i zpožďování autobusových 
linek IDS JMK. Tentokrát již zástupci SŽDC museli 
na mé podněty reagovat, nicméně bohužel jsme 
po vzájemném jednání zjistili, že po modernizaci 
traťového zabezpečovacího zařízení v nedávné 
době, by již technické úpravy nestály řádově 
statisíce korun, ale miliony a tudíž jsou nereálné. A 
provozní úprava, o které se teď píše jako o spáse 
odstranění kolon? Jde pouze o to, že u ČD je mnoho 
nových strojvedoucích, kteří nebyli informováni o 
dohodě před třemi roky a začali zastavovat na místě 
přijatelnějším pro cestující bez ohledu na přejezd. A 
tak se stávalo, že vlaky, které jsou vedeny staršími 
zkušenějšími strojvedoucími, zastavovaly doposud 
dále a jiné blíže. Tudíž se tato záležitost sjednotí. 
Úleva to bude jen minimální a vzhledem k nárůstu 
dálkové dopravy se obávám, že bude mít minimální 
dopad.
 Jak z toho ven? Snad by pomohlo v rámci 
modernizace tratě, která se chystá, posunutí 
nástupiště směr Brno za přejezd ve směru k 
nádraží, ale nejdůležitějším bodem bude vybudování 
nadjezdu. Mimochodem ten již mohl stát od 
poslední zásadní modernizace tratě v roce 1997, 
ale bohužel liknavostí tehdejšího vedení města 
(některé strany jsou stále v současné koalici), jsme 
se jej dosud nedočkali. A bohužel stále ještě nejsou 
ani vykoupeny veškeré pozemky potřebné pro tuto 
stavbu. Což již mohlo být dávno provedeno, opět 
nebýt nečinnosti hlavně předešlých vedení města 
Blanska.
 Snad se jí v budoucnosti dočkáme a tím i 
odstranění kolon u železniční zastávky. Nicméně 
to ještě nějaký ten rok jistě potrvá.

Ing. Jan Nečas (ANO), předseda Výboru 
pro dopravu a územní plánování JMK

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás pozvali na nákup vánočních dárků pro celou rodinu. 

Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. DADKA, AMJ, JITEX, PLEAS, RUKO, SVITAP
- zboží zahraničních výrobců zn. HEGLER, 
 O'STYLE, VAMP, JOPESS, PIONEER
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda pro ženy i muže
- bytový textil

textil Eva Kupková

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449 

kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko

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

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

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

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

Pokud máš zájem, pošli nám tvůj životopis na adresu kamil.smerda@metaliko.cz
nebo volej 601 374 070. Těšíme se na tebe!
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
prováděla i letos rozsáhlé opravy 

 Vodohospodářská infrastruktura v okrese Blansko prochází v posledních několika letech výraznou obměnou. Opravují se vodovody, vodohospodářské objekty i čistírny odpadních vod. 
Díky tomu se nejen daří snižovat ztráty vody, ale zároveň i další provozní náklady. Ve významných opravách VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která do nich investuje desítky 
milionů korun ročně, pokračovala i v letošním roce. 

 „K největším opravám patřily v letošním roce 
opravy vodovodů ve Štěchově  za více než 2 miliony 
Kč, dále vodovodů v Oboře, Žďáru a přivaděče 
z Vlkova, které byly realizovány v částkách 
přesahujících jeden milion korun. I letos rok jsme 
pokračovali v opravách vodovodů v Jedovnicích, kde 
stejně jako například ve Křtinách je stále ještě velké 
procento vodovodu z oceli. Části vodovodní sítě v 
těchto obcích obnovujeme prakticky každoročně 
a výsledky se dostavují. Podařilo se nám snížit 
jen v Jedovnicích ztráty vody na polovinu, což 
má pozitivní vliv na provozní náklady a můžeme 
tak investovat do tolik potřebných oprav další 
prostředky,“ uvedl ředitel boskovické divize VAS 
Petr Fiala. Vysvětlil, že ztráty vody vznikají například 
únikem vody při netěsnícím potrubí nebo při 
skrytých poruchách na vodovodní síti.
 Významných oprav však proběhla i letos celá 
řada. „Do oprav investujeme zejména v těch 
lokalitách, kde je potřebné snížit ztráty a snížit 
tak náklady na provoz, dále se samozřejmě 

zaměřujeme na poruchové vodovody, aby naši 
odběratelé měli zaručenu co nejplynulejší dodávku 
kvalitní pitné vody,“ upřesnil ředitel. A tak letos 
prošly rekonstrukcí některé vodovody na Němčické, 
Letovické a Blanenské soustavě i místní vodovody 
například v Cetkovicích, Šebetově, Žďárné, Rudici, 
Lipovci, Suchdole, atd.

Opravy kanalizací a čistíren 
jsou fi nančně velmi náročné 

 Zvláštní kapitolou, které se VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., také intenzivně 
věnuje, jsou opravy kanalizací. „Ty stojí podstatně 
více peněz než opravy vodovodů, efekt těchto 
oprav ale bohužel naši odběratelé nevidí, protože 
se opravují kanalizační řady, které odvádějí odpadní 
vody z jejich domovů. Jsou to ale velmi nutné 
opravy, protože mají vliv na správný chod čistíren 
a samozřejmě na jejich náklady,“ doplnil Ing. Petr 

Investuje také do rekonstrukcí objektů a modernizuje jejich zabezpečení 

Fiala.  Letos se kanalizace nejvíce opravovaly ve 
Křtinách, dále v Šebetově, Blansku a Jedovnicích. 
„Jedná se zejména o snížení nátoku balastních vod, 
které mohou provoz čistírny pořádně prodražit,“ 
upozorňuje ředitel a dodává, že podobně fi nančně 
náročné jsou opravy čistíren. 

VAS kromě oprav objektů 
modernizuje i jejich zařízení

 „Již několik let se také zaměřujeme na opravy 
objektů a myslím, že se i v tomto směru podařilo 
udělat kus práce. Za posledních pět let tak bylo 
opraveno i díky fi nančním prostředkům VAS více 
než 70 objektů. V letošním roce to například byly 
vodojemy a další zařízení na Letovicku, v Hrádkově, 
Šošůvce, Crhově, Rudici a dalších obcích,“ doplňuje 
ředitel. V poslední době se VAS Boskovice zaměřuje 

i na zabezpečení objektů. „Objekty samozřejmě 
zabezpečeny máme, ale chceme chránit pitnou 
vodu nejmodernějšími opatřeními tak, abychom 
předcházeli maximu možných nebezpečí. To 
bohužel vyžaduje další peníze,“ dodal Fiala

 VAS Boskovice chce ale v rozsáhlých opravách 
pokračovat i v dalších letech. „Zásadním 
předpokladem pro to, abychom mohli všechny 
tyto akce provádět, je velmi dobrá spolupráce 
se starosty obcí a samozřejmě musíme ostatní 
provozní náklady držet na minimální úrovni,“ 
vysvětluje ředitel. A to se určitě vedení divize 
daří, protože podle každoročních výsledků má 
VAS Boskovice lepší produktivitu než největší 
společnosti v republice. 

Mgr. Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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Pozvánky od sousedůDěti malovaly město svých snů
Šošůvka: 
Soutěž o nejlepší 
vanilkové rohlíčky

 Tradiční hojně navštěvované předvánoční setkání 
se bude konat o víkendu 9. a 10. prosince v kulturním 
domě v Šošůvce vždy od 14 do 18 hodin. Na prodej 
budou různé vánoční dekorace, ručně vyráběné 
svíčky, šperky, perníčky, medové produkty, koření, 
čaje, pletené zboží, výrobky z pedigu apod. 
 Pro děti bude k dispozici hrací koutek, výtvarné 
dílničky, malování na obličej a vánoční fotokoutek. 
Chutné občerstvení zajistí Šošůvská schola. Po 
oba dva dny se v 15 hodin odehraje detektivní 
divadelní představení Na stopě vánočního dítěte, 
které předvedou místní děti a mládež. V sobotu 
vystoupí také děti z mateřské školy a v neděli zazpívá 
pěvecký soubor Krápníček. 
 Letošní setkání zpestří soutěž o nejlepší vanilkové 
rohlíčky. Kdo má zájem soutěže se zúčastnit, ať 

přinese v sobotu mezi 12. a 14. hodinou do kulturního 
domu minimálně dvacet kousků tohoto cukroví. Vítěz 
se bude vyhlašovat tentýž den v 16 hodin. 

Boskovice: Jarmark 
řemesel

 V pátek a sobotu 8. – 9. prosince boskovické 
Masarykovo náměstí zaplní řemeslný jarmark. Bude 
možno zakoupit vánoční sortiment a dárky, které v 
běžných obchodních řetězcích neseženete. Nebude 
chybět občerstvení v podobě domácích trdelníků, 
medoviny, svařeného vína apod.
 Připraven je i bohatý kulturní program, jehož 
hlavní součástí bude slavnostní historický průvod. 
Dojde na šermířská vystoupení a několik koncertních 
představení. Nejmenší se mohou těšit na divadelní 
pohádku. 

Program:
Pátek 8. prosince 2017
9.00 Zahájení prodeje

9.20 MŠ ul. Lidická
9.35 MŠ ul. Bílkova
9.50 MŠ Na Dolech
10.15 Příjezd pána 
z Boskovic
10:45 Štvanci - skupina 
historického šermu
12:30 Borověnka
13:30 ZUŠ Boskovice
15:00 Pružiny
16:15 Štvanci - skupina 
historického šermu
17.00 Boskověnka
18.00 Večerní slavnostní 
průvod
19:00 Tomáš Kočko 
& Orchestr

Sobota 9. prosince 2017
9.30 Holóbkova mozeka
11.00 Trní na Větvi
12:00 Ukončení jarmarku

-mha-

 Druhý ročník výtvarné soutěže, kterou pořádá Umělecké centrum art-tep a fi rma Cergo, s.r.o., již zná 
svoje vítěze. Letos měli žáci základních, mateřských a uměleckých škol za úkol výtvarně zpracovat 
téma Město mých snů. Oproti loňsku se letos objevilo více společných prací.

 Děti ztvárňovaly Blansko tak, jak je vidí ve svých 
představách. Techniky zpracování byly různé - 
vzdušný akvarel, malba, jednoduchá až složitá 
kresba, linoryt, koláž, modely i různé kombinované 
techniky. 
 Loni soutěžící malovali město, ve kterém žijí. Letos 
spřádali sny o místě, na němž by chtěli žít. Podívat 
se na město z výšky nebo naopak detailně. Popustit 
uzdu fantazie. V mnoha dílech se objevoval motiv 
přírody. 
 Sešly se více než čtyři stovky prací, na nichž se 
podílelo téměř čtyři sta padesát dětí. Zapojilo celkem 

jedenáct základních škol, tři mateřské 
školy a jeden spolek.
  Vítězné práce vybrala porota ve 
složení: ak. mal. Arna Juračková, 
pedagožka Eva Holoušová a vedoucí 
galerie Jolana Chalupová. Svoje favority 
měli možnost vybrat také zástupci 
města a sponzora. Děti obdržely věcné 
ceny – kalendáře, hry apod. 

1. kategorie:
uděleno 2. místo Matyáš Simčo 

2. kategorie:
1. místo Zuzana Gernešová   
2. místo Jindřich Rejthar
3. místo  Petr Dvořáček, 
3. místo Lenka Rejtharová  

3. kategorie:
1. místo „Metropole“ 
- Natálie Dvořáková
2. místo „Malý vesmír“ 
- město budoucnosti Lucie Hrazdírová
       2.   místo Andrea Kalová 
       3.   místo „Lesocity“ Tomáš Henzl
       3.   místo Adéla Dekanová

Skupinové ohodnocení:
Kolektiv MŠ Bořitov, Kolektiv děti ze 
ZUŠ Blansko - linoryty pod vedením 
Evy Juračkové

Cena starosty:
TGM – Nikola Burgerová, Eva Nejezchlebová, Nikola 
Belžíková, Simona Jelínková 

Cena místostarosty: 
Matouš Ungerman  „Moje město na měsíci“ - ZUŠ 
Blansko

Cena sponzora: 
Kateřina Šebková – ZUŠ Blansko

-mha-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

71. prosince 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Hledáme zdatného a spolehlivého pracov-
níka (i důchodce) na úklid zámečnické dílny 
1x týdně + další práce okolo fi rmy: sečení 
trávy, úklid sněhu. Blansko. Plat 90,- Kč/hod. 
Tel. 604550828.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zánovní značkovou postel JITONA JUKKI, jed-
nolůžko 90x200 cm. Plus 1x lamelový odnímatelný 
rošt, 1x matrace, 2x potah z Aloe. Pořízeno 2016, 
prodloužená záruka  5 let. PC 16.700, nyní ½. Foto 
mailem nebo osobní prohlídka. Vlastni odvoz nutný, 
Blansko.Komplet za 6900 Kč, tel. 777575857
* Nové trojdílné francouzské okno (v. 237 cm x 
š. 249 cm), otevírací, bílý plast. Původní cena 
25000,- Kč, nyní 15000,- Kč (jiná dohoda možná). 
Tel. 728357829.
* Automatickou pračku plně funkční prodám velmi 
levně. Pouze volat na mob. 723484803.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. 
Tel. 728045186.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte 
prosím. Tel. 721833167.
* Důchodce (64) hledá partnera/partnerku ke kon-
verzaci v německém jazyce - středně pokročilý. Tel. 
724031732.  PS. Schopnost domluvit se v cizím 
jazyce je potřeba udržovat.

      RŮZNÉ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 
19:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
v předprodeji 300 Kč. 
Veselá trojka 9. 12. 2017 v 16:00 hod, Restaurace 
Maxima, Svitavská 500, Blansko. Cena 250 Kč. 
Vstupenka není místenkou.
Dětský Silvestr 31. 12. 2017 v 15:00 hod, Kino 
Blansko. Cena 100 Kč, děti do 6 let zdarma.
Michal z Kouzelné školky | Michal je kvítko 11. 2. 
2018 v 10:00 hod, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti 
do 3 let zdarma. 
Kollárovci 7. 3. 2018 v 18:30 hod, Dělnický dům, 
Blansko. Cena 370/320 Kč.
Divadelní představení Můžu k Tobě? 12. 3. 2018 v 
19:00 hod, Dělnicky dům, Blansko. Cena 300/280 
Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech 23. 4. 
2018 v 19:00 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
350/300 Kč. Předprodej od pátku 1. 12. 2017. 
Morava PARK FEST 2018 23. 6. 2018 od 12:00 
hod, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 31. 12. 2017: 399 Kč/dospělý, 100 
Kč/děti 6-15 let. Od ledna za vyšší cenu do 18. 6. 
2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let. Děti do 
5 let mají vstup zdarma.

Aktuálně
v prodeji:
Publikace Moravský kras v ponorné řece času, Petr 
Zajíček Kniha provede čtenáře Moravským krasem 
od počátků jeho vzniku až do současnosti. Přiblíží 
základní milníky postupného vývoje, historická 
fakta i neúnavnou práci několika generací badatelů. 
Cena 555 Kč.
Kalendář Blansko 2018 Nástěnný kalendář s foto-
grafi emi Iva Stejskala na téma Procházky večerním 
Blanskem. Cena 99 Kč. 

Aktuální pozvánka:
Kulturní středisko města Blanska srdečně zve na 
Adventní soboty na náměstí Republiky, které se 
budou konat 2., 9. a 16. prosince od 15 hodin. Po-
každé se můžete těšit na hudební program a stánky 
s občerstvením. Nejdříve se představí Soukromá 
ZUŠ Blansko svým Předvánočním muzicírováním, 
druhou adventní sobotu vystoupí kapela FiHa a 
jako poslední předvede své Vánoční ladění ZUŠ 
Blansko. 

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

Advent v muzeu: 
zaměřeno na děti

Darujte radost

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

Blanenští plavci na republikovém 
šampionátu dvakrát v první desítce

 Šest plavců z blanenského oddílu se přestavilo od čtvrtku do neděle na národním šampionátu 
dorostu a dospělých v bazénu na plzeňských Slovanech. Pod vedením svého trenéra Miroslava Špačka 
startovali v Plzni v kategorii dorostu Kateřina Demová a v kategorii open Veronika Zamazalová, Petra 
Pokorná, Hana Kopřivová, Michal Vencel a Jan Vencel. 

 V bazénu na Slovanech tentokrát nešlo jen 
o domácí medaile, ale také o plnění limitů pro 
mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které hostí v 
polovině prosince Kodaň. Právě plzeňský závod je 
podle nově nastaveného systému jedinou příležitostí 
k zaplávání kvalifi kačního času. Z tohoto důvodu 
zde startovala kompletní česká plavecká špička. 
Počet členů týmu české reprezentace pro evropský 
šampionát se zastavil po závěrečných nedělních 
fi nálových rozplavbách na čísle čtrnáct.  
 Pro blanenské plavce je již samotná účast na 
mistrovském šampionátu velkým úspěchem, neboť 

kvalifi kační síto na vrcholnou českou soutěž je velmi 
přísné. V kategorii dorostu se může kvalifi kovat pouze 
osmnáct nejlepších plavců ČR a v kategorii open 
čtyřiadvacet plavců. Nejlepší výsledek předvedla na 
šampionátu Veronika Zamazalová, která doplavala 
šestá ve fi nále své úspěšné disciplíny padesátky 
prsa. Překvapivě výborný výkon na nejdelší trati 
patnáctistovce kraul zaplavala mladší dorostenka 
Kateřina Demová. Osobní rekord jí zajistil vynikající 
deváté místo v kategorii mladšího dorostu. 

Věra Vencelová

 Muzeum Blanenska připravilo zejména pro nejmenší návštěvníky pestrý adventní program. Čekání 
na Ježíška si tak mohou děti zpříjemnit vždy v sobotu od 10 do 12 hodin v tvořivých dílničkách a ve 
14 hodin pak na divadelním představení. 

 V sobotu 25. listopadu se konala 
první dílna zaměřená na výrobu 
smaltovaných šperků. Odpoledne 
se odehrála pohádka Princezna s 
dlouhým nosem v podání Divadla 
Koráb. 
 Dále 2. prosince mohou zájemci 
navštívit dílnu s názvem Animovaný 
vánoční příběh, což bude animační 
workshop, na němž děti s pomocí 
fotoaparátu vytvoří krátký animovaný 
fi lm. Ve 14 hodin zhlédnou pohádku 
Hanácké betlémek (Divadlo 
Plyšového Medvídka). 
 Sobota 9. prosince bude patřit 
výrobě odlévaných svíček a pohádce 
O čertovi od herců z Divadla Prkno. 
 Poslední tvořivou sobotu 16. 

prosince ovládne vyrábění betlémů. 
Děti budou moci vytvořit papírový 
vrstvený betlém dle vlastní fantazie. 
Odpoledne zpestří představení 
Pohádka z bedny v podání 
Soukromého divadla Zdeňka Ševčíka. 
 V muzeu se nezapomíná ani 
na dospělé, tudíž 15. prosince v 19 
hodin zazní koncert Eben trio (Terezie 
Fialová, Roman Patočka, Jiří Bárta), a 
29. prosince v 19 hodin koncert Hany 
Korčákové a Miloše Pernici. 
 Na Štědrý den se bude tradičně 
na nádvoří zámku od 10 do 12 hodin 
podávat polévka a svařené víno. 
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Strom plní přání 
hendikepovaným dětem

 Stále ještě dost dětských přání zbývá u 
vánočního stromečku v restauraci Punkva 
na Rožmitálově ulici v Blansku. Dárci udělají 
radost dětem ze Základní školy speciální 
Blansko. Mezi tradiční přání patří různé hračky, 
plyšáci, polštářky či DVD. 

 U vánočního stromku v zadní místnosti 
restaurace se nachází stojan s průhlednými 
složkami, v nichž jsou vloženy výkresy s přáními 
jednotlivých dětí. Obrázky jsou opatřeny popisem 
přání a jménem dítěte. Stačí si tedy jednu složku 
vzít, zakoupit dárek, zabalit jej, označit jménem 
dítěte a odnést ke stromečku, a to do 19. prosince. 
 Dětská přání jsou vybírána po konzultaci s rodiči 
žáků, aby vyjadřovala hlavní zájmy dětí, a zároveň 
byla všechna přibližně ve stejné hodnotě. „Děti 
jsou pak obdarovány na vánoční besídce, kterou 
pořádáme těsně před Vánocemi,“ uvedl ředitel 
školy Martin Koupý. Tradiční Strom splněných 
přání dělá radost hendikepovaným dětem již po 
mnoho let.
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Strom přání 
také v prodejně POMPO

 Letos potřetí. V minulých letech se setkal s 
úspěchem, proto pokračuje i letos. Vánoční 
strom v blanenské prodejně hraček Pompo 
přinese dárky pro děti z dětského domova v 
Hodoníně u Kunštátu. Do 21. prosince mohou 
lidé navštívit prodejnu a prohlédnout si, jaké 
dárky si děti přejí. 

 Systém je velmi jednoduchý. Dárky, o které 
si děti napsaly Ježíškovi, jsou již umístěny pod 

stromem, takže není nutné bloudit mezi regály. 
Jsou také opatřeny cenovkami. Tudíž stačí vybra-
ný dárek zaplatit. A co je nejčastějším přáním? 
„Nejčastěji si děti přejí společenské hry, což 
nás překvapilo. Dárky, které zákazníci zakoupí, 
schováváme rovnou do skladu a vedení dětského 
domova si pro ně 22. prosince přijede,“ informuje 
vedoucí prodejny Zuzana Machová. Mezi dárky 
však nechybí například ani plyšáci, dívčí líčidla či 
pouzdro. 
 Dárky si děti vybraly v katalogu; každý mohl 
vyslovit dvě tajná přání. Ta nyní čekají na to, až 
jim je ochotní zákazníci pomohou splnit. 

-mha-
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1. prosince 20178

RAJBAS 2017SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

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

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

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

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

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

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

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Festival fi lmu, setkání a dobrodružství. To je tradiční blanenský Rajbas. Od ostatních fi lmových 
cestovatelských festivalů (expedičních kamer) se liší právě přesahem do dalších oblastí. Motto letošního 
devatenáctého ročníku znělo: Víkend plný dobrodružství. Součástí festivalu jsou závody, koncerty, 
workshopy, tanec i výprava do podzemí Moravského krasu. 

 Rajbas není o tom, přijít a sednout si do kina k fi lmu. 
Jeho oblíbenou součástí jsou i doprovodné aktivity, jako 
například běh do kopce se zátěží pětilitrového soudku 
limonády od kostela sv. Martina na Starém Blansku 
do Hořic nebo noční šifrovačka Megbolondul. Té se 
zúčastnilo třicet družstev. 
 Jde jednoznačně o nejpestřejší festival podobného 
zaměření. Nejpozoruhodnější je to, že průběh festivalu 
není pouze v rukou organizátorů, ale tvoří jej i 
sami návštěvníci. „Například vyvrcholení sobotního 
večerního programu jde mimo naši režii. Účastníci 
vezmou kytary, v šatně se hraje. Je to zpívající šatna. 
Večer je vždy i pro nás překvapením, o čem to bude,“ 
říká ředitel festivalu Milan Daněk.   
 Festival je také plný osobností. „Tyto osobnosti 
opět přijely do Blanska a byly to výjimečné příběhy 
a výjimeční lidé. Organizátoři se každý rok snaží 
představit i místní osobnosti, takže letos byl pozván 
mistr světa triatlonu – Milda Bayer z Boskovic. Jeho 
příběh, kdy se v sedmdesáti letech stal mistrem 
světa předního triatlonu, je úžasný a dokazuje, že i 

ve starobním důchodu se dá dělat vrcholový sport,“ 
upozorňuje Daněk. 
 Nejedná se však jen o příběhy, které někdo vypráví 
z pódia, ale i o příběhy, které se zažívají během akce 
nebo na samotné cestě na festival. Jednou ze součástí 
Rajbasu je totiž soutěž NaFest. „Ta se stala již legendou 
a nemá obdoby snad nikde, protože žádný festival asi 
nemá soutěž o tom, jak se diváci dostávají na festival. 
V tomto jde nejen o výkony, ale i o legraci a recesi, 
jež zažívají jednak samotní účastníci akce, kteří se na 
ni dopravují a cestu dokumentují, a jednak veřejnost, 
která se na prezentaci potom může podívat,“ vysvětluje 
Daněk. Letos se sešlo devět soutěžních snímků a jejich 
promítání bylo neformálním vyvrcholením festivalu. 
 Hlavním tématem sobotního večera se stal Matěj 
Balga. Tento šestadvacetiletý mladík z Hodonína vyjel 
na východ a po třech letech se vrátil ze západu. „Cesty 
kolem světa už jsou běžnou záležitostí, ale on vyrazil na 
kole a s sebou si vezl nafukovací kajak. Zdolal vrcholy 
nad 5 000 metrů, navštívil 42 zemí na pěti kontinentech, 
ujel odhadem 25 000 kilometrů. Úžasné zážitky zažil 
na Amazonce. Kdo byl na Amazonce, tak ví, jak je plná 
vírů a nebezpečných peřejí, a on na nafukovacím člunu 
s kolem na přídi absolvoval 2 000 kilometrů. To jsou 
neuvěřitelné zážitky. Na závěrečném večírku navíc 
předvedl brilantní hru na housle. Další účastníci vytáhli 
kytary a bubny a tančilo se do třech do rána,“ popisuje 
atmosféru ředitel festivalu.  
 Podle něj asi největší úroveň, jak početně, tak do 
kvality, měla fi lmová soutěž Okem dobrodruha. Filmy 
hodnotí hned dvě poroty. Jedna porota sedí přímo v 
kině během veřejné projekce a fi lmy vidí poprvé. Je 
složena ze zkušených profesionálů (Mirek Náplava 
si letos k sobě přizval Jindru Böhma) a ti udělují cenu 
„Srdcaři“, kdy vybírají nejlepší příběh, který je dělán 
srdcem a u něhož nezáleží až tak na profesionální 
kvalitě, ale na tom, co do něj autor dal. Cenu získal fi lm 
Mrazivá poezie na Jasankách (ke zhlédnutí na www.
fi lmdat.cz – pozn. red.). 
 Druhá porota, která je složena také z odborníků 
– předsedou je Jan Popelka, hodnotí fi lmy zejména 
po fi lmové kvalitě. V této kategorii zvítězil snímek 
Zachránci hadů na Bali od manželů Matěje a Zuzany 
Dolinayových (ke zhlédnutí na www.youtube.com). 
 Festival Rajbas 2017 se konal pod záštitou 
starosty města Blanska a podílejí se na něm desítky 
organizátorů. Více fotografi í zachycujících jedinečnou 
atmosféru festivalu najdete na www.facebook.com/
FestivalRajbas/. 
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 Poslední squashový turnaj právě skončené 16. 
sezóny našeho squash centra přivítal v sobotu 
25. listopadu od 9:00 sedm soutěžících. Po 
celou dobu jsme hráli na dvou kurtech, nejprve 
každý s každým. V druhé části pak v oblíbeném 
vyřazovacím pavouku v utkáních na dva vítězné 
sety do 11 bodů, podle mezinárodních pravidel.
 Vítězem turnaje se stal podle očekávání 
největší favorit ze zúčastněných Daniel Bláha. 
V celém turnaji nenašel přemožitele a ztratil jen 
jeden set. O další místa byl však urputný boj. 
Druhý Ivo Graff y procházel turnajem vítěznými 
třísetovými zápasy. Třetí Jakub Sedláček 
měl vítězné třísetové utkání jen jedno. Bylo to s 
Vladimírem Hlouškem, kterého po vítězství 2:1 
(10:12, 11:8, 11:8) poslal na konečné čtvrté místo.
 Tímto turnajem jsme završili celoroční úsilí hráčů 
v našich doprovodných soutěžích. V obou bylo 
zapojeno 24 hráčů. Vyhodnocení proběhne na 
prosincovém squashovém turnaji.
 Vítězem v soutěži „Turnajový Mág“ se stal Ivo 
Graff y , který odehrál v sezóně 224 setů. Slušnou 
porci setů odehráli také čtvrtý Jiří Pánek 178 a pátý 
Vladimír Hloušek 135 setů. 
 V bodovací soutěži „Turnajový Leader“ byl 

nejúspěšnější Jakub Sedláček, který nastřádal 190 
bodů. Jiří Pánek na druhém místě vybojoval 150 
bodů. Třetí Ivo Graff y docílil 130 bodů. Nad 100 bodů 
se ještě dostal se 105 body čtvrtý Pavel Procházka.
 Poslední letošní turnaj se uskuteční v sobotu 
16. prosince od 9:00 hodin. Jste samozřejmě 
všichni zváni. Prosil bych jen, aby jste se nahlásili s 
předstihem u asistentek squashcentra. Důvodem je 
zabezpečení odpovídajícího množství cen do turnaje. 
Sponzorem je jako vždy a.s. ČAD Blansko.
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz


