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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Pořád se něco děje 2
Uběhlo dalších čtrnáct dní a v Blansku se událo několik podstatných věcí, o kterých 
bych se rád zmínil. O některých událostech se dočtete uvnitř vydání podrobněji, 
některé už byly zveřejněny, ale zde bych rád vyjádřil svůj osobní názor. Vlastní 
obrázek nechť si udělá každý sám.

- 18. listopadu byly zveřejněny výsledky hlaso-
vání o navržených projektech participativního 
rozpočtu Společně PRO Blansko. Nejvíce hlasů 
získal projekt Zastřešení postranní části sportov-
ního areálu za kulturním domem na Těchově. 
Hlasovalo se jak online, tak prostřednictvím 
hlasovacích lístků. Dohromady se zapojilo 821 
občanů a vítězný projekt na Těchově získal 
530 hlasů, což je skoro 65 %. Zde se projevila 
pospolitost a soudržnost občanů obce Těchov. 
Palec nahoru všem Těchovským! Zároveň ale 
cítím lítost nad tím, jak malá část blanenských 
občanů se do hlasování zapojila. Nemyslím si, 
že by byli neinformovaní a o hlasování nevěděli. 
Pouze jim to bylo úplně jedno. To jen dokazu-
je, jak lhostejné je veřejnosti dění ve městě. 
291 hlasů je drtivě malé číslo a za mě palec 
dolů.

- 29. prosince se na náměstí rozsvítil již tradičně 
vánoční strom. Docela jsem se letos těšil, pro-
tože program sliboval změnu oproti předchozím 
rokům. Nutno poznamenat, že KSMB se letos 
podělilo o dramaturgii a kulturní program dělalo 
společně s agentuou. Koncert Jakuba Děkana 
byl fajn, i když jej samozřejmě ocenilo spíše 
mladší publikum. Ale po tradiční blanenské 
dechovce to byla změna jako hrom a většina 
zúčastněných ji vnímala určitě kladně. Tím 
však superlativy končí. Jelikož hlavní tíha pro-
gramu spadala na externí agenturu, čekal jsem 
trochu víc než hopsání ve stříbrných oblečcích 
s žárovičkami. Ani Koule nijak nenadchly, a 
to ani několik známých s malými dětmi, které 
jsem oslovil. Takže oproti programu, na který 
jsme byli léta zvyklí, se vlastně v tomto případě 
nejednalo o nic extra. No a ve stáncích jídlo, 
čepice a hračky. Nejen mého pohledu je určitě 
ještě na čem pracovat...

- Adventní soboty na nám. Republiky jsou dobrý 
počin, oproti uplynulým rokům se jedná určitě 
o posun směrem vpřed. Program je sice spíš 
pro malé děti, pódium se zvukařem by se dalo 
využít určitě mnohem nápaditěji. Ovšem jedná 
se o první pokus v Blansku a nějak se začít 
musí, takže věřím, že příští rok bude program 
vypadat jinak a na své si přijdou třeba i dospělí. 

Na nám. Republiky je v provozu každý den od 
15 hodin do večera stánek s trdelníky a Bar U 
Stromku, který prodává mnoho alkoholických i 
nealkoholických nápojů. Z každého prodaného 
nápoje věnují provozovatelé dvě koruny na ca-
nisterapii v Nemocnici Blansko. Za tento dobrý 
počin palec nahoru, stejně tak za první pokus 
oživit náměstí v době adventu nějakou kulturou, 
byť není pro každého.

- Rada města Blanska smetla ze stolu záměr 
odprodeje pozemků na nám. Republiky deve-
loperům. Zde jsem trochu rozpačitý. Já sám 
vnímám iniciativu řešit centrum města jako 
klad, ale ne způsobem, který nám byl v létě 
naservírován. Kdyby se o středu města disku-
tovalo s občany a dala se jim dobrá a včasná 
informovanost, nemuselo dojít k nervozitě a 
nepokojům, které vyústily v sepsání petice proti 
samotnému záměru. Styl „o nás bez nás“ se na-
šim radním nevyplatil a snad jim bude inspirací 
do budoucna. I tak si myslím, že otázka řešení 
centra města by měla zůstat otevřená a radnice 
se k ní nemá točit zády.

- Ale všechno zlé je k něčemu dobré. V sou-
vislosti s neinformovaností občanů v záležitosti 
záměru odprodeje pozemků na nám. Republiky 
radnice uspořádala veřejnou debatu s občany v 
Dělnickém domě v září tohoto roku. Od bývalého 
tiskového mluvčího města Ondřeje Požára jsem 
se před necelými dvěma měsíci dozvěděl, že 
tyto besedy s občany by měly probíhat častěji. 
Zatím o ničem nevíme, ale minulý týden se na 
webu města a ve Zpravodaji objevila anketa 
pro občany Blanska. I když jsem spíše pro ve-
řejnou diskusi tváří v tvář, i tohle je jakási forma 
komunikace města s občany. Pokud by měla 
přinést lepší informovanost pro Blanenské a 
z druhé strany inspiraci pro radnici, s čím jsou 
obyvatelé nespokojení nebo naopak, bylo by to 
skvělé. Věřme, že názory občanů si vedení měs-
ta vezme k srdci a je jen na nás, zda dotazník 
vyplníme nebo jej budeme ignorovat podobně 
jako ve věci participativního rozpočtu. Já osobně 
jsem dotazník odeslal ihned.

Martin Müller

PRODEJ

velkého řadového RD

se dvěma byty po rekonstrukci,

se zahradou v klidné zóně 

Rájec – Jestřebí, poz. 698 m2, 

na bydlení i podnikání....

Info jen v realitní kanceláři

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

RE/MAX           je
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 
realitní kancelář na světě
Přesvědčte se o tom i Vy

T: 722 722 888
www.remax-topreality.cz

Nově v Blansku, Smetanova 6
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Na náměstí se zatím 
stavět nebude

Staré telefonní budky se změní 
na pouliční knihovny

Víte? Nevíte?
Hledáme dobrovolníky 
na třídění oděvů

 Pár hodin týdně, které darujete druhým. Hledáme 
dobrovolníky, kteří by nám pomáhali s tříděním ob-
lečení a dalších věcí po sbírce. Věci byste třídili v 
Humanitárním skladu v areálu ČKD v Blansku. 
 Čas, který byste chtěli této pomoci věnovat, záleží 
na vás. Obvykle oděvy třídíme pár hodin týdně po 
dobu několika týdnů po sbírce. Nemusíte mít žádné 
zkušenosti. Jak darované věci třídit, by vám vysvětlily 
naše pracovnice přímo na místě. Roztříděné věci 
putují ke klientům charity a dalším sociálně slabým 
lidem z regionu do běžných domácností. 
 Pokud nemáte zrovna teď čas, a přesto byste 
nám chtěli v této oblasti pomoci, můžete se přihlásit 
také. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomáhali s 
pravidelnými sbírkami oblečení, Koláčem pro hospic, 
při prodejích výrobků klientů apod. Děkujeme vám 
všem, kteří se rozhodnou věnovat část svého času. 
Pokud budete mít o nabídku zájem, kontaktuje koor-
dinátorku dobrovolníků Oblastní charity Blansko na 
mailu vladěna.jaruskova@blansko.charita.cz nebo 
na čísle 733 628 106.

Vladěna Jarůšková

Vánoční koncerty 
Gymnázia Blansko

 Na období vánočních svátků blanenské gymnázi-
um tradičně připravilo sérii koncertů pro veřejnost, 
kde zazní nejen koledy a vánoční písně, ale také 
populární repertoár. Účinkovat budou i zajímaví 
hosté.
 V pátek 13. 12. 2019 v 17, 30 vystoupí v dřevěném 
kostelíku Perličky se svými hosty, kapelou Improband 
a kytarovým kvartetem SZUŠ Blansko.
 Školu uzavřou gymnazisté v pátek 20. 12. 2019 
ve 12, 00 na náměstí Republiky, kde na pódiu u 
vánočního stromu vystoupí žáci primy a sekundy s 
fl étnovým programem a za doprovodu Perliček.
 Perličky budou koncertovat i o vánočních prázd-
ninách, v pondělí 23. 12. 2019 v 15 hodin zahájí tra-
diční skautské Betlémské světlo ve foyeru blanenské 
radnice.
 V novém roce se Perličky opět připomenou ve-
řejnosti v blanenské knihovně, kde ve čtvrtek 16. 
1 . 2020 v 17 hodin připomenou proběhlé svátky 
Novoročním koncertem. Jako host vystoupí dívčí 
seskupení My A Ne Ty!
 Rádi Vás uvidíme na některém z našich koncertů!

Mgr. Vladimír Šenkýř, Perličky

Sportovec okresu 
Blansko roku 2019

 Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn za svoje 
sportovní úspěchy v kategoriích: sportovec okresu, 
sportovní talent, sportovec s handicapem, mládež-
nický tým, seniorský tým, sportovní akce roku, trenér, 
osobnost sportu a sympaťák (cena veřejnosti).
 Pravidla nominace a nominační formulář naleznete 
na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.
 Nezapomeňte napsat jméno sportovce, bydliště, 
rok narození, sportovní odvětví, sportovní klub, dosa-
žené výsledky a kontakt na nominovaného sportovce 
(email, tel.), abychom jej v případě postupu do další 
fáze soutěže mohli kontaktovat.
 Návrh odešlete elektronicky přes naše stránky, 
nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmi-
tálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozději do 7. 1. 
2020. Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.

Okresní sdružení 
České unie sportu Blansko, z. s.

Přednášky zahrádkářů 
na rok 2020

 Přednášky se konají v Domě zahrádkářů, Kříž-
kovského 59, Blansko.

8.1. v 16:00 
 - Okrasné dřeviny
14.1. v 16:00 
 - Ochrana rostlin, přednáší Ing. Chytrý
22.1. v 16:00 
 -  Květiny – Trvalky, přednáší Ing. Horňanská

Výbor ZO ČZS Blansko

 Vedení města Blanska zastavuje záměr prodeje pozemků na náměstí Republiky. Rada města na 
své 23. schůzi 19. listopadu nedoporučila zastupitelstvu schválit zástavbu ve středu města. 

 Rada města Blanska schválila odkup dvou starých telefonních budek od společnosti O2 a zaměst-
nanci Městské knihovny Blansko je v příštím roce přetvoří na knihobudky. Informoval o tom starosta 
města Jiří Crha na tiskové konferenci. 

Blanenští rozsvítili 
vánoční strom

 Náměstí Republiky opět zdobí rozsvícený vánoční 
strom. Letos je jím více než desetimetrová jedle, kterou 
městu darovala Marcela Dryšlová z Ráječka. Slavnost-
ní rozsvícení doprovázel jarmark a kulturní program. 

 V něm byl hlavním hostem Jakub Děkan s kapelou, 
který publikum rozezpíval těsně po rozsvícení stro-
mu. Odpolední program, jehož součástí byla taneční 
a hudební vystoupení, dalo letos Kulturní středisko 
města Blanska na starosti agentuře Impérium Zábavy. 
Nechyběly tradiční adventní proslovy představitelů 
města a jáhna Oldřicha Němce a byl pokřtěn kalendář 
na příští rok s historickými fotografi emi. Dětem pak 
udělaly radost čokoládové adventní kalendáře, které 
jim rozdávali starosta a oba místostarostové. 

-mka-

 „Ředitel knihovny požádal radu města o odkup 
budek s tím, že společnost O2 je nehodlá dále pro-
vozovat a připravuje jejich demontáž. Pan ředitel má 
zájem, aby město budky odkoupilo a předalo je do 
správy knihovny, která by na své náklady provedla 
renovaci a změnila jejich účel jejich používání na 
knihobudky. Je to teď věc, která se ve městech hodně 
využívá, takže jsme žádosti vyhověli a knihovna tímto 
rozšíří svou činnost,“ uvedl Crha s tím, že se jedná 
o budky na ulici Rožmitálova v blízkosti městské 
knihovny a na ulici Dvorská mezi bytovkami nad 
mateřskou školou. 
 Jedna stará telefonní budka stojí tisíc korun, pokud 
je odkoupena před jejím zrušením a ponechána na 
místě. „Upravíme je po vzoru klasických knihobudek, 
které se nacházejí v ostatních městech v republice 
včetně Boskovic. Do zadní stěny se navrtá policový 
systém na knihy. Je nutné odstranit nápis O2 a 
pravděpodobně budky opatříme nějakým polepem 

s informacemi o městské knihovně,“ sdělil ředitel 
Městské knihovny Blansko Lukáš Dlapa. 
 Systém fungování bude jednoduchý. Lidé si 
mohou z budky vzít knihu, která je zaujme, a buď 
ji po přečtení vrátit, nebo místo ní dát jinou. Mohou 
se tímto způsobem také zbavovat knih, které už 
nepotřebují a doma jim zabírají místo. Zaměstnanci 
knihovny budou obsah budek pravidelně kontrolovat, 
případně doplňovat. „Můžeme do budky dát knihy, 
které například odepisujeme z knižního fondu, ale 
pořád se dají ještě číst, nebo některé kousky z darů 
od lidí, když už danou knihu ve fondu máme několi-
krát,“ vysvětlil ředitel knihovny. 
 Podle něj hlavním smyslem knihobudek je to, aby 
si lidé, kteří nemají peníze na nákup knih nebo z 
nějakého důvodu nechtějí chodit do knihovny, mohli 
něco přečíst. Určitě se dá zmínit i ekologická myš-
lenka – knihy, které už doma nepotřebujeme, není 
nutné vyhazovat, ale mohou sloužit dál. V současné 

době na stejném principu 
funguje knižní budka v bla-
nenské nemocnici, kde při-
jde vhod zejména hospita-
lizovaným pacientům. Do 
nedávna fungovala také 
v blanenském kině, tam 
však při letní rekonstrukci 
byla zrušena. „V kině by 
možná měla větší smysl 
spíše jen nějaká police s 
časopisy,“ podotkl Dlapa. 
   Vedení knihovny nyní 
čeká na podepsání smlou-
vy na odkup starých tele-
fonních budek mezi vede-
ním města a společností 
O2 a plánuje, že do jejich 
úprav se pustí zřejmě na 
jaře příštího roku. 

-mka-

 „Jedním z důvodů je zájem developerů zastavět 
celé území, včetně prostor po bývalém hotelu Dukla. 
S tím totiž současné vedení města nesouhlasí. Dal-
ším důvodem je fakt, že případné zastavění středu 
města by mělo mít, zejména kvůli stabilitě takového 
rozhodnutí, co nejširší podporu, neboť jde o rozhod-
nutí, které ovlivní podobu města do budoucna,“ sdělil 
starosta města Jiří Crha s tím, že vedení města v 
současné době cítí, že takové rozhodnutí širokou 
podporu nemá a nepanuje na to jednotný názor ani 
mezi radními. „A samozřejmě také vnímáme názory 
veřejnosti,“ dodal Crha. 
 Podle něj získali radní během několika měsíců 
cenné informace ohledně středu města jak od 
odborníků, developerů, tak od části veřejnosti. Tyto 
informace se v budoucnu dají využít v dalších deba-
tách o podobě náměstí. 
 Město v létě nabídlo pozemky v těsné blízkosti 

prostoru po zbouraném hotelu Dukla developerům a 
vypsalo záměr, který povoloval výstavbu polyfunkč-
ních objektů – budov smíšeného využití s převahou 
bydlení. Rozloha nabízených pozemků byla více než 
čtyři tisíce metrů čtverečních, přičemž jeden metr 
čtvereční měl stát minimálně tři tisíce šest set ko-
run. Podmínkou bylo, aby zůstal zachován stávající 
počet veřejných parkovacích míst a aby budovy byly 
napojeny na systém centrálního zásobování teplem. 
 Vypsání záměru však u občanů vzbudilo nevoli. 
Vedení města uspořádalo na podzim veřejnou diskuzi 
na toto téma v Dělnickém domě. Nyní tedy odsouvá 
řešení podoby středu města na neurčito. „V současné 
době jsou ve městě jiné priority, které mají přednost, 
neboť jsou časově vázány na možnosti získání dotací 
(např. přemostění na Staré Blansko) nebo jsou v 
havarijním stavu (městské lázně),“ doplnil starosta. 

-mka-

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

Vánoční dárek

SLEVASLEVA  

NA VEŠKERÉ ZBOŽÍNA VEŠKERÉ ZBOŽÍ

Nevztahuje se na již zlevněné zboží, 

nelze kombinovat s jinými slevami. 

v týdnu 

od 9. do 14. 12. 2019

Ježíšek nadělí dětem 
z dětského domova

 Stejně jako v minulých letech, i letos může každý 
zájemce obdarovat děti z dětského domova v Hodo-
níně u Kunštátu. V prodejně hraček Pompo opět stojí 
vánoční strom s dárky. Ty je možné zakoupit do 18. 
prosince. 
 Systém je velmi jednoduchý. Dárky, o které si děti 
napsaly Ježíškovi, jsou již umístěny pod stromem, tak-
že není nutné bloudit mezi regály. Jsou také opatřeny 
cenovkami. Tudíž stačí nějaký dárek vybrat a zaplatit. 
Přání jsou různá, objevují se plyšáci, stavebnice i 
společenské hry. „Dárky, které zákazníci zakoupí, 
schováváme rovnou do skladu a zaměstnanci dětského 
domova si pro ně před Štědrým dnem, konkrétně 19. 
prosince, přijedou,“ informuje vedoucí prodejny Zuzana 
Machová.
 Dárky si děti vybraly v katalogu; každý mohl vyslovit 
dvě tajná přání. Ta nyní čekají na to, až jim je ochotní 
zákazníci pomohou splnit. Vánoční strom v Pompu plní 
letos sny dětí z dětského domova již popáté. 

-mka-
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Na kávě s Hornolhotskými maminkami: 
Nejlepší ocenění je, když lidi přijdou

Rozhovor s tolika ženami naráz jsem dělala poprvé. Sešlo se jich šest, ale celou základnu 
Hornolhotských maminek v současné době tvoří devět žen, které všechny stály u zrodu 
tohoto seskupení. Iva Juračková, Lenka Součková, Renata Hoderová, Jana Pernicová, 
Jitka Feiková, Silvie Nováková, Miluška Šurá, Míša Fleková a Sylvie Štěpánková.

Sponzor rubriky: Jak dlouho v Horní Lhotě působíte? 
 V roce 2010 jsme se začaly scházet z jednoho 
prostého důvodu. Měly jsme malé děti, takže jsme je 
chtěly víc družit a tmelit, protože se zrušily nejprve 
základní a posléze i mateřské školy a tato prováza-
nost zcela zanikla. Nechtěly jsme, aby jen seděly u 
počítačů. Jelikož tenkrát v Horní Lhotě nebyl žádný 
vhodný zastřešený prostor, fungovaly jsme hlavně při 
venkovních aktivitách, jako jsou dětské dny, Mikuláš, 
vycházky do lesa. Když jsme se potřebovaly schovat, 
začaly jsme chodit do malé místnosti v budově Ob-
čanské aktivity HL. 
 Tenkrát nás nebylo moc, v podstatě jen zakláda-
jící členky a naše děti. Tato malá místnost nám ale 
později přestala stačit, protože se začaly připojovat 
další děti včetně rodičů z Horní Lhoty i okolí. Takže 
jsme začaly usilovat o nějaké větší prostory. Šly jsme 
za tehdejším starostou Blanska Ing. Toufarem, který 
nám přislíbil pomoc. Ta spočívá zejména v tom, že 
město Blansko Občanské aktivitě v Horní Lhotě 
dodnes přispívá na nájem v suterénu budovy, kterou 
v současné době vlastní společnost Cergo. Za tyto 
prostory, v nichž fungujeme od roku 2011, jsme moc 
rády, protože v Horní Lhotě není žádný kulturní dům, 
ani nic podobného. V průběhu let naše činnost nabyla 
větších rozměrů a máme i krásné vlastní logo, které 
nám vytvořil výtvarník z Dolní Lhoty Libor Bartoš. 
Vystihuje naprosto zřetelně naši činnost.

 Jak vypadá typická Hornolhotská maminka? 
Čím se vyznačuje? 
 Chodí do práce a veškeré činnosti spojené s naším 
spolkem dělá ve svém volném čase často na úkor 
rodiny s vyplazeným jazykem na vestě, zdarma, ale 
ráda. :-)
 Mnohdy jsme si říkaly, že to děláme pro naše děti. 
Pak nám to jednou došlo a uvědomily jsme si, že 
ty naše děti jsou na tom neustále bity. „Počkej, teď 
musím obsloužit jiné děti, počkej, musím jít něco 
vyřídit…“ Ale tím, jak rostou, už samy vidí, že to ně-
jakým způsobem funguje a chtějí se samy zapojovat. 
Snažíme se jim ten vzorec předat, aby pochopily, že 
když někoho potěší, můžou z toho mít i ony radost. 

 Co se tedy u vás v průběhu týdne děje? 
 Prostory sálu využíváme naplno. Každé odpoledne 
se tady cvičí. Jedno dopoledne v týdnu sem chodí 
maminky na rodičovské dovolené s malými dětmi a 
jednou týdně se tady schází děti na street dance. O 
víkendu se tu tančí fl amenco a hraje se ping pong. 
Dále zde děláme různá příležitostná tvoření s dětmi, 
většinou v pátek odpoledne – tematicky k danému 
období – dlabání dýní, vánoční a tříkrálové dílny apod. 
Kromě toho také pořádáme workshopy pro dospělé. 
Pečeme perníčky, pleteme košíky z pedigu, malujeme 
na hedvábí… 
 Při pravidelných aktivitách pro děti se nám to tady 
navíc pěkně prolíná mezigeneračně, děti často přijdou 
s babičkami. 
 Akce pojímáme hodně podomácku, je to pro 
nás takový větší obývák. Připravíme jednohubky, 
zákusky. Moc se těšíme na předvánoční povídání s 
panem farářem, to je vždy dojemné. Děti pokaždé 
něco předvedou, ať už z kroužku street dance, nebo 
z hudebky, pan farář přijde s nějakým povzbudivým 
slovem, často se připojí i s houslemi. Kromě rodičů 

a příbuzných se přijdou podívat i místní babičky a 
dědečkové a je to takové milé setkání, zklidnění před 
Vánocemi.

 Přicházejí na vaše akce i lidé z Blanska? 
 Ano, často se setkáváme s názorem, že mají rádi 
takové ty „ne přímo vyplakátované akce“, ale ocení to 
srdce na dlani, které u nás vždycky najdou. Na hodně 
akcí chodí i představitelé města. 

 Jaké aktivity pořádáte v průběhu roku? 
 V lednu míváme Tři krále, takže obcházíme celou 
vesnici a vždycky u toho pořádně vymrzneme. Máme 
tady malé i velké muzikanty, takže vždycky se k nám 
někdo přidá – harmonika, trubka… 
 V únoru je karneval. Když se zadaří a zamrzne 
nádrž U Kaštánka, máme karneval na ledě. Když 
není led, uděláme karneval klasicky uvnitř. Ale vždy 
je spojen s charitativní sbírkou. Vždycky si vybereme 
dítě s nějakým postižením a věnujeme mu vybrané 
peníze – například formou „plyšákobraní“. To funguje 
tak, že děti mají za úkol vyčlenit ze svého domácího 
plyšákového mužstva nějaké kousky, které darují 
ostatním. My je potom na karnevale vysypeme do 
středu sálu a necháme všechny přítomné děti vybrat, 
kterého si chtějí vzít. Některé si vyberou zpátky toho 
svého, když bez něho nemůžou být :-) Rodiče násled-
ně za plyšáka „zaplatí“ – dají do kasičky dobrovolný 
příspěvek, který s ostatními vybranými penězi putuje 
na charitativní účel. A je pěkné, že děti, když vybírají 
plyšáka na dobrou věc, jsou schopné věnovat i toho, 
kterého mají rády, když vědí, že udělá radost zase 
někomu dalšímu. 
 Velikonoční jarmark – to vždy napečeme perníčky 
a vytvoříme výrobky s velikonoční tématikou a ty pak 
nabízíme na našem minijarmarku. U autobusové 
zastávky rozbalíme stánek, pleteme pomlázky a 
prodáváme. 
 V květnu nás vždycky čeká Den matek, na kterém 
se pokaždé snažíme vymyslet něco nového. Jeden 
rok děti zahrály divadlo, letos jsme měly módní 
přehlídku. To maminky všechny „jásaly“, když se 
dozvěděly, že budou chodit v modelech. Kadeřnice a 
kosmetička nás vyparádily, takže jsme byly skutečně 
za dámy. 
 Dále se účastníme Bambifestu v zámeckém parku a 
chystáme Den dětí v Horní Lhotě. Většina akcí, které 
pořádáme, mají celý rok jedno téma. Letošní rok se 
linul ve znamení ekologie; téma znělo Bez obalu. 
Tudíž Den dětí byl zaměřen na třídění odpadu a děti i 
dospělí se dozvídali mnoho nových informací. Obvykle 
k této akci využíváme hřiště Sportovního klubu, ale 
tentokrát jsme stanoviště rozmístily po naší městské 
části. Děti třídily odpad, sázely, recyklovaly ruličky 
od toaletního papíru, šetřily vodou u studny, zdobily 
si látkovou tašku… 

 A už máte téma na příští rok? 
 Život je pohyb. Je to hlavně o sportu, ale dají se 
pod tím představit i další věci – v životě se pořád 
někam posunujeme, naši přátelé jsou taky v pohybu 
a chceme s nimi držet krok… Vlastně je to pro nás 
příznačné téma – my jsme taky pořád v pohybu. A 
bude letní olympiáda, takže to určitě nějak propojíme. 

 Pořádáte i příměstské tábory… 

 Ano, aby se učitelky o prázdninách nenudily, tak je 
zaměstnáme :-)
 Jde o pět dní, kdy děti vždy ráno přijdou a odpoled-
ne odcházejí domů. Druhý den se vždy už ptají, jestli 
by tady nemohly i spát. Není to jen o pedagogickém 
dozoru, ale každý den si vezme jedna z maminek 
službu, stará se o jídlo a o zázemí. V pátek potom děti 
společně vaří kotlíkový guláš, což se na příměšťácích 
taky asi běžně nedělá. 
 V letošních prázdninách jsme si ještě navíc přidaly 
lekce Nordic Walking – cvičili jsme nejen správnou 
chůzi s holemi, ale taky jsme vyrážely na skvělé výlety 
po okolí, které jsme prošly a na krátkých zastaveních 
si i zacvičily a protáhly se. Bylo to bezva. 
 Dřív jsme pořádaly drakiádu, tam je ale riziko, 
že nefouká vítr, a taky Pohádkový les, který je 
však velmi náročný na organizaci. Takže zůstá-
váme u akcí, které jsme vyjmenovaly. Celý rok 
sbíráme starý papír a na podzim uspořádáme sběr 
po obci. Kdo nás chce obdarovat, nechá balíky 
papíru před domem a děti obcházejí Horní Lhotu s 
vozíkem, sváží na jedno místo a pak to odvezeme 
do sběrny.
 Důležité je ještě rozsvícení vánočního stromu a 
příchod Mikuláše, který pořádáme ve spolupráci s 
ostatními složkami v obci – Občanskou aktivitou, 
hasiči a Sportovním klubem. To má vždy kouzelnou 
atmosféru – Mikuláš přijíždí na voze taženém koňmi, 
my si s ním ještě před jeho příjezdem telefonujeme a 
Mikuláš vždy žasne, že v Horní Lhotě jsou nejhodnější 
děti a že k nám určitě míří. Čekání vyplňujeme různými 
hrami a soutěžemi. Je to opravdu pěkný zážitek a 
myslíme si, že na Mikuláše se chodí dívat i ti, kteří 
děti nemají. 

 Je vidět, že jste opravdu hodně vytížené… 
 Je to časově náročné, všem akcím předchází něko-
lik domlouvacích schůzek, potom třeba před samotnou 
akcí musíme přijít chystat dvě hodiny před začátkem 
a po skončení zase dvě hodiny uklízíme, ale pořád to 
děláme rády. A o to víc nás to těší, když ty lidi přijdou. 

Informace o plánovaných aktivitách najdou na webu 
hornolhotskemaminky.webnode.cz

 Jste otevřené novým členkám? 
 Určitě uvítáme nové stálé aktivní maminky. Naším 
cílem je prostřednictvím kvalitních volnočasových 
aktivit občanů Horní Lhoty - zejména dětí, vypěstovat 
citový vztah mladé generace ke své obci. Chceme 
podporovat mezigenerační setkávání našich občanů, 
rodin s dětmi a rodičů na mateřské dovolené. Předávat 
si navzájem své zkušenosti a dovednosti. Zkrátka, aby 
se nám tady všem dobře bydlelo.

 Jaké druhy cvičení mohou ženy navštěvovat? 
 Zumbu a pilates. Také cvičíme zdravotní rozcvičku 
podle Norbekova, což je u nás takovou raritou. 

 Jak to myslíte? 
 Nevíme o tom, že by se v Česku ještě někde cvičilo 
takto pro veřejnost. 

 Jak se to stalo? 
 Původně jsme hledaly náhradní cvičení pro seniory 
namísto jógy. Oslovily jsme jednu z našich lektorek, 
Danielu Kalvodovou, která nám Norbekova nabídla. 
Po vyzkoušení jsme si ho zamilovaly i my samy a 
připojily se. Postupně se k nám nadšeně přidávaly 
další ženy všech věkových kategorií. V současnosti 
se u nás cvičí dvakrát týdně a patří k nejoblíbenějším 
lekcím. Lektorka Zázračné rozcvičky Norbekova se 
vám ráda sama představí v některém z dalších vydání 
Monitoru. 

Marie Kalová
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Muzeum: vlaky, 
divadla i Malý princ

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2

• 15.800 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• služby
• energie dle spotřeby www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

- 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

Dům dětí a mládeže 
získal ocenění

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

 Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost převzali v říjnu zaměstnanci blanenského Domu 
dětí a mládeže. V kategorii „Veřejný sektor – organizace s méně než 50 zaměstnanci“ toto zařízení 
dosáhlo nejvyššího bodového ohodnocení a získalo tak krásné první místo v Jihomoravském kraji. 

 Druhé místo v soutěži obdrželo Středisko volného 
času Ivančice a třetí Střední průmyslová škola che-
mická Brno. Všichni ocenění dostali darem umělecké 
dílo – skleněné těžítko, navržené brněnským výtvar-
níkem Karlem Fuksou.  
 „Cílem soutěže je ocenit fi rmy a organizace veřej-
ného sektoru, které jsou v kraji aktivní při realizaci 
principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem 
ostatním subjektům v naplňování odpovědnosti 
za dopady činnosti organizace na okolí. Jedná se 
především o minimalizaci negativních dopadů na 
životní prostředí, vysoké etické standardy, péči o 
zaměstnance, udržování dobrých vztahů s ostatními 
subjekty, odpovědné zadávání zakázek a přínos 
regionální spolupráci,“ stojí v tiskové zprávě Jiho-
moravského kraje. 
 Ředitelka Domu dětí a mládeže Blanka Štreitová 
si ocenění váží. „Už jsme se v minulosti do této 
soutěže hlásili třikrát, ale zatím jsme získali vždy jen 
čestné uznání. Letos jsme předběhli i velké brněnské 
organizace a já jsem pyšná na svoje zaměstnance, 
kteří jsou kreativní a vždy se snaží hledat cesty, 
když někdo přijde s nějakým – na první pohled 
třeba nereálným – požadavkem,“ říká Štreitová a 
uvádí příklad. Byť je zařízení prvotně zaměřeno na 

odpolední volnočasovou činnost pro 
děti školou povinné, před pár lety je 
oslovily maminky hendikepovaných 
dospělých dětí z okolí a požádaly o 
to, zda by nemohly s nimi docházet 
do nějakého kroužku. Následně se 
pro ně v DDM vytvořil kroužek kera-
miky, který probíhá jednou týdně v 
dopoledních hodinách. 
 Na hodnocení v soutěži se 
odrazilo několik aspektů. „Spolupra-
cujeme s okolními subjekty. Pro nás 
jsou všechny ostatní organizace part-
nery, ať už je to městská knihovna, 
informační kancelář, úřad práce nebo 
školy. Vzájemně si nekonkurujeme. 
Také již několik let držíme stejné ceny 
a kroužky nezdražujeme. Snažíme 
se chovat sociálně – v kroužcích 
máme 1200 dětí a rodiče se při je-
jich vyzvedávání vzájemně potkávají, 
často tu spolu posedí a popovídají 
si,“ popisuje Štreitová s tím, že velmi 
důležité je také to, aby zaměstnanci 
byli spokojení ve svých rodinách a 
osobním životě, protože jedině tak 
mohou předávat pozitivní energii mezi 
kolegy a děti přicházející do DDM. 
 Vstřícnost rodičům zaměstnanci 
projevují i tím, že na začátku škol-
ního roku nestanoví pevně rozvrhy 

kroužků, ale uspořádají první informativní schůzku, 
na které teprve vzájemně domlouvají, jaké termíny 
by se jim hodily. „Jde nám především o to, aby děti 
měly odpoledne co na práci a vybudovaly si celoži-
votní návyk, neseděly jen u počítačů a netoulaly se 
po ulicích,“ vysvětluje Blanka Štreitová smysl práce 
zaměstnanců organizace. 
 V prostorách Domu dětí a mládeže se také našlo 
například místo pro dětskou skupinu Smíšek, díky 
které se mohou ženy po mateřské dovolené snadněji 
vrátit do práce. DDM dále nabízí aktivity rozšiřující 
výuku ve školách, pořádá dětské letní tábory v Ka-
rolíně. „Potřebovali bychom, aby naše prostory na 
ulicí Údolní byly nafukovací,“ usmívá se ředitelka a 
dodává, že plány na rozšíření by byly, jen je potřeba 
najít fi nance. Na podobné výdaje je totiž organizace 
hledá výhradně v různých dotačních titulech vzhle-
dem k tomu, že školné pro děti je stanoveno skutečně 
minimální. 
 Nicméně reálnou podobu v současné době nabyl 
plán na úpravy zahrady. Ta by měla na jaře příštího 
roku projít rekonstrukcí a do léta by se měla stát tzv. 
multifunkční zahradou s různými herními a vzdělá-
vacími prvky. 

-mka-

 Zaměstnanci Muzea Blanenska připravili tři nové výstavy, které oživují zámecké prostory. Jejich 
vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 14. listopadu. 

 Jedna z výstav se nachází na prohlídkové trase 
zámku. „V Modrém salonu se zabydlel Malý princ 
se svými planetami,“ říká ředitelka muzea Pavlína 
Komínková. Instalaci krásných skleněných výtvorů 
z dílny Alice Dostálové doplňuje video blanenské 
televize. Jedná se o putovní výstavu, která byla 
původně vyrobená pro hvězdárnu v Prostějově. Od 
roku 2016 putuje po různých dalších místech. A 30. 
listopadu měli návštěvníci dokonce příležitost potkat 
se s Malým princem i na adventní dílně, kterou pro-
vedla právě autorka výstavy. 
 Multimediální sál je pak zaplněn papírovými a 
dalšími loutkami a divadélky ze sbírky manželů 
Pecháčkových a jejich Muzea hraček v Rychnově 
nad Kněžnou. „Kromě papírových divadélek a loutek 
se do výstavní síně vešla i divadélka dřevěná, větší 
loutky, javajky i historičtí maňáskové. Ve výstavě bude 
po celou dobu adventu probíhat cyklus divadelních 
představení, každé sobotní odpoledne ve dvě hodi-
ny,“ upozorňuje Komínková. 
 Dlouho chystaná výstava modelů vláčků a kolejišť 
zabrala celou výstavní síň. Výstava s názvem Vlaky, 
vláčky, koleje, která měla být původně zaměřena 
pouze na modely vláčků a kolejišť, se rozšířila i o 
historické informace o železniční trati vedoucí z Brna 
do Blanska. Výstavní panely vytvořil Pavel Stejskal z 
České Třebové, který zapůjčil i kolejiště a modely ze 
své soukromé sbírky. 

 Na výstavě se dále podíleli blanenští příznivci 
železnice Milan Sýkora a Jiří Šimkůj, jehož kousek 
zahradní železnice je v muzeu též ke zhlédnutí. „Jsem 
rád, že se výstavu v muzeu povedlo uskutečnit, v 
Blansku máme technickou památku Ježkův most 
a trasa z Brna do Blanska s množstvím tunelů je 
zajímavostí sama o sobě,“ podotýká Jiří Šimkůj. 
 Díky spolupráci s Poličskou lokálkou bylo možné 
využít i dobovou pokladní přepážku, kde si mohou 
malí návštěvníci zkusit prodej jízdenek. Muzejní 
pedagožky připravily vzdělávací program, při němž 
se děti budou učit cestovat. 
 „Všechny výstavy budou v muzeu k vidění až do 
poloviny února příštího roku,“ uvádí ředitelka muzea 
s tím, že k výstavám jsou připraveny vzdělávací a 
animační programy pro všechny věkové skupiny.
 Na 14. prosince je pak naplánována akce s názvem 
Párou Blanenskými tunely. Ve spolupráci se spolky 
Poličská lokálka a Chornický železniční klub bude 
vypraven parní vlak na trase Brno – Rájec-Jestřebí. 
Jízdenky na vlak budou k dispozici v den konání akce 
u vlakového personálu v dobových uniformách. V ten-
to den bude vláčková výstava mimořádně otevřena 
až do 18 hodin a v rámci komentovaných prohlídek 
se návštěvníci budou moci potkat s Pavlem Stejska-
lem nebo Jiřím Šimkůjem. V 17 hodin se uskuteční 
přednáška Milana Sýkory o historii prvních lokomotiv. 

-mka-
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Příští číslo 
vychází
za 14 dní

20.12.2019

Jak žít zdravěji
 Ač nejsem rodič, zúčastnila jsem se s vnučkou v mateřské škole Blansko, Divišova 2a. odpolední 
akce pro rodiče a děti nazvané „Zdravý životní styl aneb jak žít zdravěji“. 

 V úvodu nám přednesla paní lektorka Iva Ře-
hůřková z Moravské Třebové přednášku o zdraví, 
zdravých a nezdravých potravinách, přístupu ke 
zdraví a možnosti dodržování zdravého životního 
stylu. 
 Po přednášce jsme se vrátili do tříd, kde na nás 
čekaly děti a paní učitelky, aby nám předvedly krátký 
program, sestavený z písniček a tanečků o zelenině a 
ovoci – např. „Cip, cip, cibulenka“ nebo „Měla babka“ 
apod.
 Paní kuchařky z MŠ vyrobily zdravé pohoštění, 

sestavené ze tří druhů pomazánek – avokádové, 
rajčatové a cizrnové a ještě navíc úžasný čočkový 
salát. Dále různé druhy pečiva a zeleniny. Děti nám 
z těchto dobrot připravovaly jednohubky, chlebíčky, 
sendviče, které samy namazaly pomazánkami a 
ozdobily zeleninou.
 Všem nám moc chutnalo, strávili jsme společně 
pěkné a poučné odpoledne. Určitě si všichni rádi tyto 
pomazánky podle receptu paní kuchařek připravíme 
i doma.

-msd-

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

JÍDLO OD NÁS DO VAŠÍ FIRMY!

Nechte si přivézt skvělý oběd! 

Přijímáme objednávky!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

Y!

d! 
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   NOVÁ
ŠKODA
  KAMIQ

379 900

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Setkání s kronikou

V SENIOR centru Blansko 
rozsvítili vánoční stromeček 

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

• PROVOZ A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
• OPRAVY A ÚDRŽBA BYTŮ
• REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ
• REALITNÍ ČINNOST
• UBYTOVACÍ SLUŽBY
• PRONÁJEM PROSTOR
• BENEFITY PRO SUBJEKTY VE SPRÁVĚ

tel.: 516 417 211-3
 516 417 215
email: sbd@macocha.cz 
www.macocha.cz

60 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI BYDLENÍ

 V listopadu jsme si připomněli třicetileté výročí sametové revoluce. Podívali jsme se tedy do bla-
nenské kroniky, co se váže k listopadovým událostem roku 1989. Kdo by měl zájem o více podrob-
nějších informací, může navštívit městskou knihovnu a do kroniky nahlédnout. A pro představu, jak 
probíhalo první rozsvícení vánočního stromu v Blansku v roce 1927, přidáváme ještě vzpomínku na 
tuto událost. 

1989
Listopadová revoluce v Blansku
 20. 11. 1989 – předsednictvo OV KSČ v Blansku 
na svém mimořádném zasedání odsoudilo pro-
vokační akce, které v souvislosti s pátečním (17. 
11.) průvodem a pietním shromážděním pražských 
vysokoškoláků k uctění památky Jana Opletala a 
dalších studentů zavražděných před padesáti lety 
německými okupanty, vyvolaly za pomoci některých 
západních sdělovacích prostředků protispolečenské 
a protisocialistické živly. Předsednictvo OV KSČ 
vyzvalo občany a mládež k zachování rozvahy, 
zdravého úsudku a rozhodného odsouzení provo-
kací, jejichž cílem není zdokonalování socialismu a 
zlepšení života lidí, ale vyvolání celospolečenského 
chaosu.
 Jak bylo zvykem, ozval se hned kolektiv z Adastu 
Blansko, který akce studentů odsoudil a požadoval 
nekompromisní postup podle platných zákonů 
ČSSR. Dne 29. 11. své stanovisko kolektiv změnil, 
protože „stanovisko vycházelo z informací dostup-
ných ke dni 20. 11. a prezentovaných v ústředním 
tisku a ČST“.

27. 11. 1989 – Generální stávka v Blansku
 Na den 27. 11. 1989 byla vyhlášena v ČSSR 
generální stávka na podporu požadavků studentů. 
V Blansku bylo svoláno v rámci stávky shromáždění 
občanů na 12. hodinu na náměstí Vítězného února 
(dnes náměstí Republiky).
 Funkcionáři KSČ toho dne od časných ranních 
hodin vedli horečná jednání, jak využít této akce pro 
podporu své politiky. Konaly se rychlé porady před-
sedů stranických organizací, do akce byli zapojeni i 
odborářští vůdci.
 Hlavním smyslem mělo být pod pláštíkem podpory 
požadavků studentů a vyjádřit podporu novému ve-
dení KSČ. (Dne 25. 11. rezignovalo předsednictvo 
ÚV KSČ, bylo zvoleno nové vedení strany, generál-
ním tajemníkem se stal Karel Urbánek.)
 Náměstí se naplnilo krátce po 12. hodině tisícový-
mi davy mládeže a občanů, kteří sem přišli vyjádřit 
svůj přístup ke generální stávce a podpořit změny ve 
společnosti. Místem pro dialog se stal balkon budovy 
ONV. Postupně se zde slovem projevili zástupci 
organizací, institucí, závodů, studentů, umělců i 
funkcionáři současného režimu.
 Shromáždění zahájilo skandování studentů přímo 
pod balkonem „Už je to tady!“ a posléze „Vyvěste 
vlajku!“, což skandovali tak dlouho, až jeden z úřed-

níků ONV vyvěsil na stožár vedle balkonu čs. státní 
vlajku.
 Ve večerních hodinách se sešli občané, kterým 
není lhostejný osud města, aby založili občanské 
fórum.
 28. 11. se do čela postavili mluvčí organizačního 
centra, ve středu 29. 11. byl sestaven akční program 
a v pátek 1. 12. se občané, kterých pracovalo ve 
Fóru několik desítek, rozdělili do pracovních skupin. 
Jejich úkolem bylo vést dialog s představiteli města 
a okresu a podílet se na řešení problémů v Blansku. 
Blanenské OF vycházelo z programového prohlášení 
pražského OF, ale nebylo jím řízeno. Mělo vlastní 
program aplikovaný na podmínky města a jeho 
obyvatel. OF hodnotilo průběh generální stávky 
27. 11. v Blansku jako jednoznačný výraz většiny 
blanenských občanů, požadujících zásadní změny 
v politickém systému země. Současně protestovalo 
proti pokusům vydávat průběh generální stávky v 
Blansku za jednostrannou podporu politice ÚV KSČ 
a proti neobjektivním informacím o jejím průběhu, 
které byly otištěny v okresních novinách Nový život 
č. 48 ze dne 29. 11. 1989.

1927
Vánoční strom Republiky
 Po příkladu jiných větších měst postaven a přízni 
občanstva odevzdán byl okres. péčí pro mládež v 
Blansku dne 22. prosince 1927 v parku před radnicí 
„Vánoční strom Republiky“. Slavnost zahájil před-
seda okres. péče pro mládež vrchní soudní rada 
Polášek Antonín přiměřeným proslovem. Strom 
převzal starosta Dr. Karel Rodkovský do ochrany 
města. Žáci měšťanské školy přednesli přiměřené 
básně a koledy. Slavnost ukončena byla státními 
hymnami, které zahrála hudba Lakotova. 
 Strom i velmi pěkné elektrické osvětlení daroval 
velkostatek rájecký. Peněžní dárky určené péči o 
osiřelé dívky skládalo obecenstvo do pokladničky 
blíže stromu. Jiné dary přijímány byly na radnici a 
u soudu. Celá pěkná slavnost přijata byla četným 
obecenstvem velmi příznivě. 

 Vánoční strome Republiky,
 bude nám teprv deset let,
 nauč nás otců horoucí lásce,
 jež znala vzplát a nesetlet. 
 (Z pozvánky)

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Vánoční strom v SENIOR centru Blansko v letošním roce společně rozsvítili obyvatelé domova, 
zaměstnanci, a spolu s nimi tentokráte i děti zaměstnanců, rodin uživatelů a připojilo se k nám také 
Mateřské centrum Paleček Blansko.
 Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se nejprve v jídelně spo-
lečně setkali naši obyvatelé, některé z nich navštívili 
jejich blízcí a rodiny, ale také děti zaměstnanců a 
maminky s dětmi z MC Paleček. Společně jsme 
vyráběli přáníčka pro Ježíška, zazpívali jsme koledy 
u kytary, kdo měl chuť, pochutnal si na výborném 
punči, perníčcích a jiných sladkostech, které k blíží-
cím se Vánocům patří. Děti, ale také obyvatelé 
domova si společně namalovali nebo napsali 
přáníčko, připevnili na balonek a všichni potom 
vypustili své balonky v zahradě domova k nebi. 
Balónkům s přáním pro Ježíška mávaly nejen 
děti, ale i senioři se svými blízkými. Při pohledech 
na letící balonky s přáníčky bylo cítit ve vzduchu 
to kouzlo, napětí i víra v jejich vyplnění. Děti si 
psaly zpravidla o hračky, dospělí a naši senioři 
si přáli zdraví, štěstí, lásku a to nejen pro sebe, 
ale hlavně pro svoje blízké. Vždyť to je to nej-
krásnější, myslet na svoje blízké, obdarovat je 
úsměvem, objetím a přát si pro ně jen to nejlepší. 
 Krásně strávené odpoledne jsme zakončili 

společným rozsvícením vánočního stromu v zahradě 
domova.
 Obyvatelé SENIOR centra Blansko spolu se za-
městnanci přejí Vám všem krásné svátky vánoční, 
pod stromečkem splněná přání a do nového roku 
hlavně zdraví a všechno dobré.

Za SENIOR centrum Vachová Irena



76. prosince 2019

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Krásně zbarvené andulky, cena 50 Kč. Tel. 737902404.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Udržovanou dřevěnou chatu se zahrádkou v Blansku 
nad Mlýnem. Sklep, užitková voda, elektřina, kamna, 
suché WC, krásný výhled. Cena 580 tis., RK nevolat! Tel. 
776151066, 776609006.
* Mini Cooper za 65 tis. Kč. Tel. 730662121.
* Novou koupelnovou skříňku DREJA 105 s umyvadlem od 
výrobce Dřevojas. Skříňka je složená včetně úchytek. Šířka 
kompletu 99,5 cm. Cena 11.100,- Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Tel. 723875356.

      PRODEJ    

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

90 let ASK Blansko
Část XVIII. RekapitulaceČást XVIII. Rekapitulace
a závěrečné slovoa závěrečné slovo

 Při rekapitulaci seriálu o sportovních klubech 
v TJ ASK Blansko, uvádím, že kromě uvedených 
klubů, měla TJ i jiné, které však v průběhu let buď 
zanikly, nebo se osamostatnily. Byly to: házená, 
zápas řecko-římský, box, lyžování, turistika, šerm, 
kuželky, lukostřelba, stolní tenis, horolezecký klub, 
pěvecký sbor, hokej a fotbal. Vzhledem k rozsahu 
této tématiky, bylo VV TJ rozhodnuto psát pouze o 
těch, které jsou doposud aktivně činné. Je mi líto, 
že se v tisku neobjevila celá řada jmen lidí, kteří 
se v průběhu let o rozvoj a dobré jméno TJ ASK 
zasloužili. Ale při tom množství, směřujících bez 
nadsázky až k číslu tisíce, to při nejlepší vůli nebylo 
možné. A z čeho jsem čerpal informace? V prvé 
řadě to byly archivní materiály TJ a neocenitelnou 
studnicí informací byla publikace pana Antonína 
Kniese, vydaná k 60. výročí jejího založení. Dalším 
zdrojem byla literatura, tištěná média, internet a 
osobní rozhovory s pamětníky. Za jejich ochotu 
poskytnut mi informace, všem děkuji. Dovolím si 
být velmi osobní a poděkuji též své ženě Olze, 
která vzhledem k časové náročnosti, byla se mnou 
velmi trpělivá a navíc dělala před zveřejněním 
článků jejich pravopisnou a stylistickou korekturu. 
Jsem si vědom tak zvaného „ syndromu slepoty ”, 
který postihne každého autora, jenž je tak vtažen 
do napsaného textu, až detaily nevnímá.

Závěrečné slovo Závěrečné slovo 
Josefa Vrby, předsedy Josefa Vrby, předsedy 
TJ ASK BlanskoTJ ASK Blansko

 V této funkci působí pan Vrba již 20 roků. Navíc 
je dlouholetý předseda Okresního sdružení České 
unie sportu a člen Krajské rady ČUS JMK. Ve spor-
tu začínal jako každý vesnický kluk v tehdejších 
podmínkách ve volné přírodě a k organizovanému 
se dostal až při studiu na průmyslovce a pobytu 
v internátě v Domažlicích, kde je od fotbalu až 
po střelbu z malorážky vedl vychovatel. Sport ho 
zaujal hlavně tím, že měl štěstí na dobrý kolektiv 
a vše, co je s tím spojené. Ve své dráze profesní 
i sportovní posléze pokračoval u nás v Blansku. 
Závodně hrával fotbal a hokej. Tyto sporty ho jako 
diváka baví dodnes, ale rád se podívá na basket, 
volejbal a atletiku. Negativní vztah k žádnému 
sportu nemá, i když nemusí box a bojové sporty. 
Dále již nechme hovořit osobně přímo pana před-
sedu.
 Mým snem je, aby Blansko nejen heslem, ale 
i skutky a podmínkami bylo opravdu městem 
sportu. Nutno přiznat, že současné vedení města 

na sport nezapomíná. Vím, že je to složité a vše 
se odvíjí od peněz. Rád bych se dožil toho, že 
budeme mít ve městě infrastrukturu a podmínky 
sportování na takové úrovni, která umožní kvalitu 
nejen v odvětvích, majících ve městě tradici, jsou 
populární a reprezentují město i region na celo-
státní úrovni. 
 Ale aby umožnila i sportovní vyžití široké 
veřejnosti a hlavně dětem a mládeži. Věřím, že 
se dočkáme rekonstruovaných krytých lázní, 
modernizace obou sportovních hal, zázemí pro 
lehkou atletiku a sportovní gymnastiku, judo a 
další sporty, že ze sportovního ostrova zmizí „ dře-
vosklad  a doupě ” v likusáku, které rozhodně do 
sportovního prostředí nepatří. Motivací pro moje 
sportovní aktivity je snaha o realizaci a naplnění 
všeho, v co věřím. V neposlední řadě i trvalý styk 
mezi mladými lidmi a tím i bláhový dojem, že jsem 
stále mladý. Z této iluze mě stále častěji vyvádí 
stav tělesné schránky, i když hlava má názor jiný.
 Mám všeobecně dobrý vztah k dětem a mládeži 
nejen z důvodu k naší budoucnosti, ale i proto, že 
v drtivé většině jsou nositelem nových myšlenek, 
jsou revoluční, chtějí měnit svět a jeho zaběhnuté 
pořádky. Pokud jde o sport, tak hlavně u těch nej-
menších je vidět zápal, jiskru v očích, rozzářené 
tváře a radost z každého úspěchu a výsledku. To 
je doping, to je motivace! Dnešní mládež není jiná, 
než jsme byli my. Ano, mají jiné možnosti a priority, 
ale že nemají stejný vztah ke sportu, je vina nás 
starších a především rodičů. Dnešní mladá gene-
race je zahrnuta mobily, tablety a podobnou techni-
kou, kterou jim rozhodně nezávidím. Špatné je to, 
že jsme rádi, když se někde „ zašijí ” a neotravují, 
místo toho, abychom je poslali někam na hřiště, 
do přírody, ať si v kolektivu svých vrstevníků hrají, 
dovádí, sportují a získávají základní pohybové 
návyky, tělesnou zdatnost a životní zkušenosti.
 V letošním roce probíhaly oslavy 90 let založení 
naší TJ Asociace sportovních klubů Blansko, které 
byly korunovány v pátek 15.11.2019 slavnostním 
shromážděním v hale ASK. Součástí těchto oslav 
byl i seriál článků o sportovních klubech v TJ, vy-
cházejících v Monitoru pravidelně na pokračování 
po dobu 9 měsíců. Výkonný výbor TJ tímto děkuje 
vydavateli panu Müllerovi za vstřícnost a ochotu, s 
kterou nám umožnil na stránkách tohoto periodika 
prezentovat naši činnost za celé devadesátileté 
období naší existence.
 Blíží se nejkrásnější svátky v roce, svátky 
vánoční a závěr roku 2019. Všem našim členům, 
příznivcům, přátelům českého sportu a všem 
lidem dobré vůle, bych chtěl při této příležitosti 
popřát hlavně pevné zdraví, klid, pohodu, život 
v míru, vzájemnou úctu, pochopení a toleranci. 
Po sportovní stránce předně výrazné zlepšení 
podmínek pro sport a to systémově, v jeho fi nan-
cování a vytváření podmínek, aby sport byl v celé 
společnosti vnímán jako životní styl. Sportovcům 
přeji hodně úspěchů, radosti z vítězství, výsledků 
našich reprezentantů i družstev v domácích i 
světových soutěžích, abychom co nejčastěji sly-

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2020, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.
Michalovi mazlíčci - 09. 02. 2020 od 14:00 hod. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 195 Kč. Zábavné divadelní 
představení pro děti s Michalem z Kouzelné školy. 
Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka 
od 13. 11. 2019
Stopem se psem v Asii - 15. 01. 2020 v 18 hod. Hospůd-
ka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky 120 Kč
Jirka Kolbaba: To je Havaj - 22. 01. 2020 v 18 hod. 
Hospůdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky 
předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč.
Na Stojáka - 21. 02. 2020, 19:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 
v předprodeji: 240 Kč. 
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03. 2020 
v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. 
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) 
/ 400 Kč (na místě)
Divadelní představení: Na ostro - 22. 04. 2020 v 19 
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. 
Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 25. 05. 2020 
v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 420 
Kč/ 390 Kč/ 360 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
online na https://vstupenky.ticket-art.cz/ nebo přímo 
zakoupit v Informační kanceláři Blanka.
K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Voděrady 
(okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky (2. vlna): 
600 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

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA 
- VEDOUCÍ VÝROBY
- PRACOVNÍK VÝROBY

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře 

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu 
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /

stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

Elektrikář – montážník

Životopis zasílejte na adresu  
vvolnammista@@trido.ccz
Kontaktní osoba: Jana Zemánková

Tel.: 516 527 480, 702 088 792

Pracoviště: Blansko, Na Brankách 3

www.trido.cz

Požadujeme:
• SŠ vzdělání nebo vyučení  
  v oboru elektrikář
• znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. §5 a §6
• praxe v oboru výhodou
• samostatnost a flexibilita
• ŘP skupiny B

šeli naši hymnu při vyhlašování výsledků a mohli 
prožívat hrdost z příslušnosti k našemu národu.

 Já Ti za Tvoje vyznání a závěrečné slovo děkuji, 
tímto náš seriál článků o 90 letech činnosti TJ ASK 
končí a k přání k nastávajícím svátkům se připojuji. 

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

Ještě jednou k 90 Ještě jednou k 90 
letům TJ ASK Blanskoletům TJ ASK Blansko

 Jak byla naše blanenská i regionální veřejnost 
informována, slavila v letošním roce největší tě-
lovýchovná organizace na okrese, Tělovýchovná 
jednota Asociace sportovních klubů Blansko 90 
roků od svého založení / 1929 /. Závěrečnou 
tečkou za těmito oslavami bylo slavnostní shro-
máždění, které se uskutečnilo v pátek 15. 11. 
2019 ve sportovní hale ASK. Kromě pozvaných 
zasloužilých a oceněných členů za dlouholetou 
významnou činnost v TJ a našich partnerů a 
sponzorů, přijalo pozvání a zúčastnilo se i kom-
pletní vedení našeho města a to konkrétně pánové 
starosta Ing. Jiří Crha, první místostarosta Ing. 
František Hasoň a druhý místostarosta Mgr. Ivo 
Polák. Za sportovní komisi při městském úřadě 
byl přítomen Ing. Miloš Polák, Krajskou organizaci 
České unie sportu JMK zastupoval manažer pan 
Jakub Koudelka a za Okresní sdružení ČUS byl 
přítomen téměř celý výkonný výbor. Akci modero-
val správce sportovního areálu pan Karel Ťoupek. 
Po úvodním proslovu předsedy TJ Josefa Vrby, 
přednesl zdravici starosta města Blanska Ing. Jiří 
Crha. Poté následovalo ocenění zasloužilých členů 
TJ.
 Resortní vyznamenání za dlouholetou a oběta-
vou práci, Čestné uznání TJ ASK obdrželi:
 Miroslav Špaček, Věra Vencelová, Josef Hrubý, 
Rudolf Slouka, Veronika Dobiášová, Ing. Oldřich 
Juříček, Ing. Michal Krupa, Jan Navrátil, Ing. Jiří 
Zlámal, Jan Štěrba-in memoriam (převzala paní 
Erika Štěrbová), Dagmar Kuncová, Karel Vladík, 
Jiří Ošlejšek, Bohumil Kazda, Ing. Jiří Kraváček, 
Hana Drdlová, Jiří Hradil a Eduard Pokorný.
 Za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu 
udělil Výkonný výbor České unie sportu Praha 
Čestné uznání těmto sportovcům a funkcionářům: 
Milanu Gertnerovi, Josefu Krupovi, Josefu Hrazdí-
rovi, Vladimíru Martinkovi a Vítězslavu Štrajtovi.
 V závěru slavnostního shromáždění, obohatilo 
celý program kulturně-sportovní vystoupení našich 
členů z oddílů kulturistiky, gymnastiky, stepu a 
volejbalu. Po jeho ukončení se všichni pozvaní 
přesunuli do prostor restaurace zimního stadionu, 
kde proběhla beseda s představiteli města a naši-
mi partnery, spojená s malým občerstvením. Dle 
pozdních informací zúčastněných, byla celá akce 
od počátku do konce velice kladně hodnocena.

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko   
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Adventní koncert Náměstí Republiky Blansko
30. 11. 2019 v 16:00 hod

vystoupí pěvecké oddělení

Akce se konají za podpory města Blanska

Adventní koncert Obřadní síň města Blanska
3. 12. 2019 v 17:00 hod

vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Mikulášská celoškolní besídka
Koncertní sál ZUŠ Blansko
4. 12. 2019 v 17:00 hod

Z pohádky do pohádky Katolický dům Blansko
9. a 10. 12. v 8:30 a 10:30 hod

hudební pohádky v provedení pěveckého oddělení
pod vedením K. Šujanové v doprovodu školního orchestru Teammus

Adventní koncert Dřevěný kostel
12. 12. 2019 v 17:00

vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Adventní koncert Muzeum Blanenska
18. 12. 2019 v 17:00 hod

Tříkrálový koncert pěveckého oddělení
Muzeum Blanenska
8. 1. 2020 v 17:00 hod

Novoroční koncert
Kostel Všech svatých Rájec-Jestřebí

9. 1. 2020 v 17:00 hod
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Vánoční těšení
Divadelní sál Kollárova
17. 12. 2019 v 17:00 hod

Tradiční těšení žáků LDO nejen na vánoční čas

rádi se s vámi potkáme
ve vánočním čase

Vánoční
tóny

Na vánoční nákupy
k Brázdům

První medaile z republikového 
šampionátu pro Stellu Hanzlíčkovou

 Pro víno chodím již mnoho let na jediné místo – k Brázdům. Víno mi tu chutná. Podobně jako 
v předešlých letech mám i letos v plánu zde nakoupit na Vánoce. Nejen víno, sýry a delikatesy 
na štědrovečerní tabuli, ale i vánoční dárky. Chcete dobrý tip? Čtěte dál!

 Zatímco v 90. letech bylo jen malé zrnko lidí, kteří 
dokázali pít a rozlišovat víno pouze na červené a 
bílé, doba se s rozšířením nabídky rapidně změ-
nila. Veřejnost je stále vzdělanější a vybíravější, 
což je dobře! 
 Dnes najdete U Brázdů dvacet druhů sudového 
vína a vybere si skutečně každý. Bílé, červené, 
růžové, suché, polosuché, polosladké i sladké. 
Momentálně v nabídce sudových vín najdete už 
i mladá vína ročníku 2019. Za zmínku určitě stojí 
Hibernal, ten se skutečně povedl. Z červených do-
poručuji André premium – víno, které bylo školeno 
půl roku v dubových sudech a chutná nevšedně, 
znamenitě. Měl jsem možnost ochutnat i sudový 
Merlot přímo z Francie, který je prostě parádní 
a svojí chutí bude s 15 % alkoholu těžko hledat 
konkurenci… Červené se v zimě pije lépe, a tak 
doporučím ještě Dornfelder. Ten se po dvou letech 
vrací na pulty vinoték U Brázdů, tentokrát z vlastní 
produkce majitelů. Vlastní produkcí se rozumí vína, 
která si Brázdovi vyrobili sami. A možná proto jsou 
všechna vína odsud tak dobrá – díky vlastnímu vi-
nařství jej Brázdovi převážejí v nerezových sudech, 
nikoli v plastových obalech. Víno pak chutná stejně, 
jako byste si jej koupili na jihu přímo ve sklepě. 
 V sortimentu lahvových vín tu koupíte prakticky 
cokoli, především vína z Moravy od nejrůznějších 
špičkových vinařů, ale nechybí ani zahraniční 
produkce. Nejednou jsem využil bohaté nabídky a 
koupil zde skutečně exkluzivní vína v limitovaných 
edicích, které jsem pak k radosti nových majitelů 
věnoval jako dárek k narozeninám. 
 I proto sem rád chodím! Když jdu na oslavu na 
poslední chvíli a zapomenu koupit dárek, což se mi 
občas stane, tady pořídím prezent, který mi hezky 
zabalí a já pak sklidím úspěch u hostitele. Super je 
i to, že otevřeno je denně od 8 do 20 hodin včetně 
víkendů, takže mimo nočních hodin zde pořídím 
prakticky kdykoli.
 Víno od Brázdů je v Blansku už pětadvacet let. 
První provozovna otevřela své dveře veřejnosti na 
Hybešově ulici a víno tam koupíte dodnes. Velmi 
jsem uvítal i novou provozovnu v centru Blanska 
na nám. Svobody, která má název Vinotéka a 
sýrárna U Brázdů. Sám název napovídá, že jde 
o vinotéku s nabídkou sýrů, uzenin a delikates. 
Jedná se o sortiment, který nikde jinde v Blansku 
nekoupíte. V nabídce je přes třicet druhů sýra z 
Holandska, Francie, Itálie, ale i od tuzemských 
výrobců – třeba nepasterizované farmářské sýry ze 
Studnice, vyzrálé sýry z 
Protivanova. Francouz-
ské klobásky sušené 
teplým vzduchem, zvě-
řinové klobásky a další 
delikatesy. Z Řecka sem 
dováží stáčený panen-
ský olivový olej a olivy, 
přímo z Itálie zase vý-
tečná sušená rajčata. 
Každý týden se dováží 
čerstvé máslo z Beskyd; 
jeho cena je podobná 
jako ze supermarketu, 
ale chutná úplně jinak.
 Mimo vína tu koupíte 
třicet druhů kvalitních 
rumů především z ob-
lasti Karibiku. Taky od 
Žufánka výbornou slivo-
vici, višňovku, gin a další 
pálenky. Za zmínku jistě 
stojí mandlovice z Hus-

topečí, na kterou nava-
zuje mandlový sortiment 
jako třeba paštiky, káva, 
rajčata… vše z mandlí! 
Díky zakoupení nářezo-
vého stroje došlo k rozší-
ření sortimentu o krájené 
trvanlivé salámy, pršut, 
mortadellu a další…
 Krámek na nám. 
Svobody zvenčí vypadá 
menší, než ve skuteč-
nosti je. Zboží je zde  
nepřeberné množství, 
čehož hodlám teď před 
svátky využít. Žijeme v 
době velkého luxusu, 
kdy každý už prakticky 
všechno má. Mně osob-
ně dělá požitek z jídla a 
dobrého pití skutečnou 

radost a věřím, že podobně jsou na tom i mí přátelé 
a rodina, pro které právě ve Vinotéce a sýrárně 
U Brázdů hodlám pořídit dárky pod stromeček. 
Nějakou dobrou čokoládu, kávu, klobásky a k 
tomu láhev vína nebo dvě… Všechno mi krásně 
zabalí do originálních krabic, takže mi odpadne i 
starost s balením. Nemůžu jinak než tuto službu 
doporučit – stačí říct obsluze představu o obsahu 
a ceně a děvčata vám všechno nachystají. Teď 
před Vánoci bude určitě lepší to udělat třeba pár 
dní dopředu, ale v průběhu roku jsem zde dárkové 
balíky kupoval na místě a problém to nebyl.
 Jelikož víno mám opravdu rád, občas zajdu na 
degustaci na Sýpku. Zde probíhají každý měsíc 
řízené degustace vín s profesionálními somme-
liery. Vše se dá najít na stránkách www.ubrazdu.
cz, případně na facebooku. Informovat se můžete 
i přímo v  provozovně na nám. Svobody, která je 
otevřena denně od 8 do 20 hodin včetně víkendů 
a svátků, což také žádná konkurence nenabízí.
 K Brázdům chodím rád, a to již dlouhá léta. Díky 
milé obsluze se tu cítím vítaným hostem a ještě 
nikdy se mi nestalo, že bych odsud odcházel s 
prázdnou. Nakupuji zde zásoby na doma i dárky 
pro rodinu a přátele, vždy s velikým úspěchem. 
Pokud nevíte, co ještě, ještě pod stromeček, 
nemusíte podléhat stresům. Dokonce nemusíte 
ani jezdit do Brna nebo objednávat na internetu. 
Skočte na nám. Svobody a nechte si poradit od 
děvčat za pultem. Nechte se zlákat dobrotami, ať 
už v pevném či tekutém stavu. Budete spokojení. 
Stejně jako ti, které obdarujete. Udělejte sobě i 
svým blízkým hezké Vánoce!

-r-

Otevírací doba o Vánocích:

 Po - Ne  8 – 20

 24.12.  8 – 12

 25.12.  14 – 20

 26.12.  14 – 20

 31.12.  8 – 16

 1.1.   zavřeno

 Zlatou medaili a jedenáct umístění v první desítce výsledkové listiny přivezli blanenští plavci z 
moravského Poháru desetiletého žactva, který probíhal o víkendu v Prostějově. 

 Na nejvyšší soutěž 
nejmladšího žactva se z 
krajských kvalifi kací no-
minovali plavci ze třiačty-
řiceti oddílů z Moravy a 
Slezska. Z blanenského 
oddílu propadlo kvalifi-
kačním sítem pět plavců: 
Ondřej Hašek, Johana 
Streličková, Adéla Žam-
pachová, Eliška Zama-
zalová a Stella Hanzlíč-
ková. Nejvíce nadějí na 
medaile se vkládalo do 
trojice Hašek, Zamazalo-
vá, Hanzlíčková. A jak se 
ukázalo, oprávněně. Prá-
vě tato trojice se zaslou-
žila o všechny zmíněné 
úspěchy. Nejcennější kov 
vybojovala talentovaná 
Stella Hanzlíčková na padesátce motýlek. 
 Ani zbývající dva plavci nebyli daleko od medailo-
vých postů. Ondřej Hašek dohmátl pátý na padesátce 
a stovce prsa. Ve stejných disciplínách se dařilo i 
Elišce Zamazalové. Na padesátce doplavala šestá 
a na dvojnásobné trati sedmá. Zdá se, že pochytila 
něco z talentu své sestry, bývalé juniorské mistryně 
Veroniky Zamazalové.
 O tomto víkendu měli blanenští plavci na progra-
mu ještě jednu významnou soutěž, a to sedmé kolo 
Českého poháru ve Zlíně. Na letošní ročník Vánoční 
ceny Zlína se sjelo na tři sta padesát plavců z Česka, 
Slovenska, Maďarska a Polska. Blanenské družstvo 
dorostenců a dospělých reprezentovalo ve složení: 
Jáchym Jirků, Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Milan 
Musil, Radim Švarc, Michal Vencel, Jan Vencel, 
Klára Koňaříková a Kateřina Demová. Na medaile 
jmenovaní sice nedosáhli, ale ve fi nálových blocích 
byli k vidění celkem sedmkrát. Z nejlepších výsledků 
jmenujme čtvrté místo dálkařky Kateřiny Demové z 
patnáctistovky kraul, páté místo Radima Švarce z 
fi nále A na sto polohově a šesté místo Milana Kučery 
z fi nále A na padesát motýlek.

Věra Vencelová

Mladí basketbalisté 
překvapili ve Vyškově

 Basketbalový tým BBK Blansko do 12 let má za se-
bou předposlední letošní turnaj. Do Vyškova odjížděl 
s cílem nabrat cenné zkušenosti ze zápasů s dosud 
neporaženými týmy SAM BŠM Brno a BK Vyškov. 
Proti celku z Brna se blanenským vstup do zápasu 
nepodařil, ale druhá pětka dokázala do poločasu 
srovnat na 26:26. Pak favorit ukázal svoji sílu a vyhrál 
54:37. A protože domácí Vyškov dokázal brněnského 
soupeře porazit, byl i v souboji s BBK Blansko jasným 
favoritem. Ovšem nesmírná bojovnost a nadšení 
hráčů v blanenském dresu přineslo nečekanou výhru 
34:28, kterou domácí basketbalisté přijímali na svůj 
věk velmi nesportovními gesty a pokřiky. 

BBK Blansko – SAM BŠM Brno 37:54
BBK Blansko – BK Maják SVČ Vyškov 34:28
Body celkem: Fořtík 15, Zezula 11, Horák a Jirků po 
10, D. Kříž, Popelka, Prášil a Slabý po 4, Alexová 3, 
S. Kříž a Šťastný po 2b.

-kaj-


