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Jsou tu Vánoce. Svátky, na které se netěší jen děti, ale také dospělí, kteří si po celoroční 
dřině a shonu mohou konečně vydechnout a načerpat nové síly. Myslím si, že z celého 
roku je období Vánoc tím nejklidnějším a asi bych musel hledat velmi dlouho, abych 
ve svém okolí našel někoho, kdo se na něj netěší. Konec roku nás však nutí také k 
zamyšlení a rekapitulaci všech událostí, které se v uplynulých dvanácti měsících staly. 
Za sebe mohu říci, že rok 2013 byl náročný jak pro mne, tak pro Monitor.úv

od
ní

k Rok 2013 plný změn
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"Přejeme Vám pohádkové Vánoce, buďte 
s rodinou, přáteli a užijte si klidu a pohody. 
Do dalšího roku hlavně hodně zdraví 
a životního elánu."

Ing. Miloš Polák 
Mgr. Aneta Mančíková

 Když jsem z archivu vytáhl Monitor s číslem 
1/2013, zabolelo mne u srdce již při přečtení titulku 
na první straně: „Zemřel Jiří Šrámek“. Ano, je tomu 
rok, co nás opustil hlavní redaktor Monitoru, člověk, 
který byl s novinami úzce spjat osmnáct let a toto 
pouto rozdělila až jeho smrt. Pro noviny to byla 
těžká rána a rázem byly prakticky bez redaktora.
 Do redakce nastoupila novinářka Klára Kučero-
vá, kterou blanenská veřejnost znala ze Zpravoda-
je, v němž dříve působila, a jejíž články můžete číst 
od února v každém Monitoru pod zkratkou „kkuc“.  
Současně s Klárou nabídl novinám své služby také 
Honza Dostál, který však vydržel jen krátce, a to 
zejména díky pracovnímu vytížení. Redakční tým 
v této době doplnil ještě fotograf Radek Opatřil. 
Koncem listopadu přišel do našich řad mladý stu-
dent žurnalistiky Pavel Skoták z Rájce – Jestřebí, 
který se zatím tak trochu rozkoukává, nicméně na 
tvůrčí práci v novinách se moc těší. Nemohu zde 
zapomenout ani na Freddieho, který s železnou 
pravidelností posílá své sloupky a občas potěší 
čtenáře svými cestopisy. Mám radost z toho, že 
nová krev přilákala mladé čtenáře a změnila celou 
tvář novin. V návaznosti na to Monitor letos spustil 
nové webové stránky a nejdete jej i na Facebooku.
 Největší změnou byl bezesporu nový grafi cký 
kabát, do kterého se Monitor oblékl v březnu letoš-
ního roku, a který mu, soudě dle slov čtenářů, velmi 
sluší. S tím souvisí také změna majitele. Zřejmě si 
toho všimnul málokdo, neboť mimo drobné úpravy 
v tiráži se v podstatě nic nestalo. Noviny vydává 
fi rma MONITOR PRESS, a přestože zkratka PM 
se už v novinách nevyskytuje, 
zůstaly i nadále u Müllerů, jen 
přešly do rukou další genera-
ce.
 Musím tu zmínit ještě jednu 
důležitou věc. Je pravda, že 
letos se na našich stránkách 
objevila řada politických inze-
rátů. V hlavičce novin je psáno, 
že Monitor jsou „Nezávislé 
noviny Blanenska“ a tak to 
také zůstane. Monitor nikdy 
nenadržoval žádné politické 
straně, ale na druhou stranu 
proti nim ani nijak nezbrojil. Po-
kud si tedy jakýkoli politik zadá 
placenou inzerci, z obchodního 
hlediska nebudu mít nic proti. 

Jde o obchod a stejně jako vy všichni musím i já z 
něčeho žít. Nic víc v tom nehledejte – do politiky 
se nechystám ani já, ani nikdo z mých kolegů.
 Díky inzerci jsou tyto noviny stále naživu a 
stále chodí zdarma do vašich schránek, proto vás 
poprosím o občasnou shovívavost a přimhouřené 
oko nad skutečností, že je v novinách inzerátů 
více. Budeme se v redakci snažit, aby byl prostor 
vyvážen zajímavými články a pozvánkami na 
kulturní, sportovní i jiné události, a aby si Monitor 
nadále zachoval pověst nejčtenějšího periodika v 
Blansku.
 Jak vidíte, změn bylo letos na tak malé noviny 
docela dost. Co bude příští rok? Mohu prozradit, 
že hned s číslem 1/2014 přijde opět jedna veliká 
novinka. Celé noviny budou tištěny na lepším pa-
píře a v plné barvě, čímž dojde k celkovému zkva-
litnění, a to jak po stránce grafi cké, tak i z hlediska 
uspořádání článků a inzerce v novinách. Bude to 
taková malá odměna pro čtenáře i inzerenty.
 Na závěr posledního letošního úvodníku bych 
chtěl poděkovat celému redakčnímu týmu, bez nějž 
by noviny vůbec nemohly existovat, rovněž všem 
stálým i občasným inzerentům a v neposlední řadě 
vám, věrným čtenářům, pro které Monitor každých 
čtrnáct dní pečlivě a s láskou připravujeme. Přeji 
vám klidné a pohodové Vánoce, veselou oslavu 
Nového roku a druhý týden v lednu se budu těšit 
na shledanou s dalším číslem Monitoru – novin, 
které mají v Blansku největší tradici.

Martin Müller, vydavatel

BLANSKO 
Svitavská 2399/14c
tel.: 516 413 270
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* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Přiblížila se výstavba 
nového mostu

 Blansko - Přemostění na Staré Blansko od křižo-
vatky ulic Svitavské a Fügnerovy po ulici Brněnskou 
je dlouhodobě řešeným problémem a jak uvádí tis-
ková zpráva vydaná blanenskou radnicí, realizace je 
opět o krok blíž. Navrhovaný projekt je ve fi nální fázi 
projektové studie a jediné, co v této chvíli ohrožuje 
výstavbu, jsou nevyřešené majetkové poměry a za-
jištění fi nančních prostředků. Předpokládané náklady 
by se měly vyšplhat na sto devadesát milionů korun. 
Pokud by se podařilo vyřešit majetkové poměry, bylo 
by možné čerpat peníze z evropských fondů v letech 
2018 až 2020.

-sko-

V Rájci-Jestřebí se 
jednalo u kulatého stolu

 Rájec-Jestřebí – Na začátku prosince se v Rájci 
– Jestřebí uskutečnilo setkání zástupců organizace 
MAS Moravský kras a zástupců několika dalších obcí 
– Doubravice, Kuniček, Holešína, Ráječka a Spešova. 
 Na setkání byli zastupitelé seznámeni s průběhem 
posledních let, během kterých bylo díky MAS Morav-
ský kras zrealizováno velké množství projektů. Sami 
zastupitelé pak ve volné debatě se zástupci agentury 
probírali plusy a mínusy mikroregionu a nadhazovali 
návrhy projektů, které by rádi viděli v nejbližších 
letech. 
 Největší přízně se dočkalo přání na dokončení 
silničního obchvatu na Boskovice, který by měl ulevit 
přeplněným silnicím v menších obcích. Jaké projekty 
se ale ve spolupráci se skupinou MAS podaří do roku 
2020 realizovat, se uvidí až v následujících letech. 

-sko-

Kino má nový bar
 Blansko – Návštěvníci blanenského kina se mohou 
od poloviny prosince těšit na nově zrekonstruovaný 
bar a posezení. Rekonstrukce vnitřních prostor kina 
je další z etap, která následuje po digitalizaci před 
několika lety, kterou si pochvalují jak zastupitelé tak 
především vedoucí kina Pavel Langr. Úprav a oprav 
se dočkal nejen bar, ale provozovatelé pořídili také 
nové vybavení a nábytek. V budoucnu by rádi viděli 
také opravené prostranství před kinem s možným roz-
šířením baru, což by mohlo přilákat nové návštěvníky.

-sko-

Brněnské holpecfl ósek...
 …aneb „Víceúčelová vstupenka pro návštěvní-
ky Brna“. 
 Tento název (z brněnského „hantecu“) si vybraly 
studentky Šárka Bílková, Michaela Čejková a Zuzana 
Nečasová z OA a SZdŠ Blansko pro svůj projekt, který 
vypracovaly v rámci soutěže „Navrhni projekt“ vyhlá-
šené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vstupenka by 
opravňovala majitele k návštěvě zvolených objektů v 
Brně a podle počtu zvolených objektů by měli majitelé 
vstupenky ještě právo využívat zdarma veřejná WC, 
MHD v Brně nebo parkování. Studentky se s tímto 
projektem zúčastnily 11.12.2013 v Brně regionálního 
fi nále, do kterého byly vybrány nejlepší návrhy pro-
jektů z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Po 
prezentaci svého projektu a odpovídání na zvídavé 
otázky hodnotící komise obsadily nakonec z celkové-
ho počtu 16 vytvořených projektů pěkné 3. místo. 

PaedDr. Roman Gregor

Kam se jen ztrácí?

427 podpisů

Svátky klidu, míru 
a lásky...

 Přichází Vánoce. Není to jen obyčejný svátek, 
protože pro mne znamenají mnoho. Zase, jako každý 
rok, budu tiše přát k narozeninám tomu, díky němuž 
jsou vánoce v mém kalendáři. Nebudu se „hnát za 
pohodou“, protože klid a pohoda přijde tam, kde o 
ni upřímně poprosíme.
 Vždycky mám pocit, že nemohu dost poděkovat 
za to, co mne životem provází. Aniž bych sázel, trefi l 
jsem ve svém životě obrovský jackpot, ze kterého 
budu žít po zbytek svých dní a o který jsem se ne-
zasloužil.
 Ten jackpot představuje rodina, které mám tu 
čest být součástí a která při sobě drží, především 
ve chvílích, kdy je to nejvíce třeba. 
 Ten jackpot představuje to, co jsem se od okolí 
mohl za ta léta snad naučit. 
 Ten jackpot představuje to, že i když se ocitnu 
na dně, je to pro mě příležitost, jak se odrazit zpět 
nahoru.
 Ten jackpot obsahuje i to, že když se podívám na 
sklenici, ze které někdo upil dobrého vína, tak na 
jazyku a ve svém srdci cítím jeho lahodnou chuť a 
vím, že pokud je ve sklenici místo, pak právě tolik 
toho vzácného nektaru do ní mohu ještě dolít. Tím 
vínem je můj život a tou chutí je každodenní pouť a 
můj obdiv k zázraku života. Svému vlastnímu i těch 
kolem mne.
 Takže i když to kolikrát tak nevypadá (i díky mému 
psaní), jsem vděčný za každý den, který prožívám. 
Za úsměvy, co se objeví na mé tváři i za slzy, které 
mne mohou tím dnem provázet.
 Moje pouť životem vede přes vysoké hory, na 
jejichž vrcholech se cítím šťastný a plný energie. 
Stejně tak mne provází hlubokými a temnými údolími, 
kde ten pocit je snad opačný. Ale každá cesta má 
svůj důvod, svůj počátek a svůj cíl. A já se na ní učím 
každý den našlapovat tak, abych dokázal vnímat 
okolí a při svých zastaveních dokázal zužitkovat to, 
co jsem se po cestě naučil. A až dojdu do cíle, abych 
věděl, že jsem nešel stranou, ale dokázal své poutě 
využít.
 Nejsem bez chyby a ani být nemohu. Vím to stejně 
dobře, jako to ví moje okolí. Každý sejdeme někdy 
z cesty, někdo o malý kousek a někdo o kilometry. 
Důležité je jen to, abychom si to dokázali uvědomit 
a vrátili se zpět tam, kudy procházet máme. K tomu 
patří prosba o odpuštění. Odpusťte mi tedy, pokud 
jsem některému z vás, mých bližních, ublížil. 
 Dovolte mi, abych vánoční sloupek zakončil malou 
motlitbou, která se mi „narodila“ v hlavě, není to tak 
dávno:
Nemohu než děkovat za každý jeden den,
co mi jest „úředně, shora“ přidělen...
Chci děkovat za každou lidskou duši,
co pomáhá druhým, aniž sama to snad tuší...
Děkovat za Slunce i hvězdy, 
co provází mne domů...
Děkovat za lásku i za to, 
že děkovat mám komu...
 Krásné a požehnané vánoční dny vám všem!

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

  „Kavárničky, cukrárničky, aby se dalo posedět u kávy, v létě třeba i na venkovní zahrádce, tak jako 
v jiných městech.“ Toto je prakticky univerzální odpověď občanů Blanska, když se jich zeptáte, co 
by se mělo ve městě změnit k lepšímu.

 Zdálo by se, že Blansko je město kavárníkům, 
cukrářům a baristům zaslíbené a jeden by čekal, že 
centrum bude doslova překypovat podniky lákajícími 
k posezení u nejrůznějších kávových specialit. Opak 
je pravdou – kavárnu v Blansku aby člověk hledal 
se svítilnou za bílého dne. Kavárna Emotion zanikla 
už loni po roční existenci a její místo teď okupuje 
fastfood, jaký se v normálních městech vyskytuje 
obvykle v blízkosti nádraží, ne na nejlukrativnějším 
místě pěší zóny. Magic Café, která se roky na Rož-
mitálce statečně držela, zavřela o letošním adventu 
a ve výkladu visí oznámení o chystané proměně na 
prodejnu elektro.
 Nové občerstvení U vláčku je spíše prodejna než 
kavárna, ještě novější Caverna, navzdory báječným 
domácím dortům, spadá svou atmosférou spíše do 
kategorie bister tím spíš, že káva je zde poněkud 
„ošizena“ automatickým kávovarem. Ke kavárně 
zkrátka patří pořádná, festovní „páka“ s pořádným 
tlakem, která dokáže vymáčknout ze zrn to nejlepší.
 Postupnému vymírání blanenských kaváren tak 
zatím odolává pouze Cafi sco, snad paradoxně i díky 
tomu, že je od centra dál.
 Říkám si – čím to? O kavárny je zájem a nejde 

jen o slova – zmíněné zaniklé podniky rozhodně 
neměly prázdno. Jakási kupní síla v Blansku přece 
jen je: vždyť poloviční Boskovice uživí jen v centru 
dvě kavárny a cukrárnu, ve vzdálenějších uličkách 
se pak skrývají další tři podniky tohoto typu.
 Hřebík na hlavičku zřejmě uhodila jedna z majite-
lek nejmenovaného maloobchodu, která na to téma 
konstatovala: „Jo, v Blansku, tady si každý, kdo má 
nemovitost, myslí, že bude žít z pronájmu.“ Bohužel, 
na kávě se dají vydělat desítky tisíc měsíčně, ale do 
stovek to vyženete těžko a podle míry zastoupení 
pojišťoven a bank v Blansku mohou majitelé neby-
tových prostor jen těžko doufat, že se na něj usměje 
štěstí v podobě dalšího bohatého nájemníka, který 
nepočítá koruny. Snad konečně přišel čas říct si, že 
je lepší kavárenský vrabec v hrsti než bankovní holub 
na střeše, a trochu ze svých představ o nájemném 
slevit. V konečném důsledku by na tom vydělali 
všichni. Žít ve městě duchů, kde se každý zavře za 
dveřmi svého bytu a nemá nejmenší důvod zajímat 
se o veřejný prostor, neboť v něm fakticky nepobývá 
a nikdy k němu nezískal osobní vztah, to totiž vážně 
není žádný med.

-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

Vánoční dárek pro Vaše blízké   
dámské kabelky, psaníčka, peněženky, 

opasky, deštníky, dárkové poukazy. 

Přejeme všem našim zákazníkům pěkné Vánoce, 
mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních 

i pracovních úspěchů v novém roce.

opasky, deštníky, dárkové poukazy.

Přejeme všem našim zákazníkům pěkné Vánoce

 Rok a půl. Jen tak dlouho vydržel jednosměrný provoz na ulicích Rodkovského a B. Němcové, 
který se pokoušela blanenská radnice prosadit. Procesní pochybení při realizaci změny dopravy a 
petice stálých obyvatel této lokality nakonec přiměly radnici na původní záměr rezignovat. Nyní se 
na stůl rady města Blanska dostává další návrh týkající se dopravy v tomto místě – petice učitelů a 
rodičů žáků ze ZŠ TGM.

 „Situace kolem školy 
se mi vůbec nelíbila. S 
kolegyněmi jsme o tom 
mluvily už nějakou dobu, 
názor na to máme stejný. 
Pro děti to není bezpeč-
né, je jen otázkou času, 
kdy se něco stane,“ říká 
Zuzana Bělíková, učitel-
ka prvního stupně, která 
se na rozdíl od ostatních 
nespokojenců rozhodla 
přejít od slov k činům 
a zorganizovala petici. 
„Oslovila jsem rodiče ze 
své třídy, kolegyně, ty 
oslovily další rodiče, pak 
se nám začaly spontán-
ně ozývat další organi-
zace, kterých se situace 
nějakým způsobem do-
týká. Moc mě to potěšilo, 
protože bylo vidět, že ani 
v dnešní době nejsou všichni lhostejní,“ pochvaluje 
si učitelka.
 Její aktivita i argumenty nakonec našly početnou 
skupinu sympatizantů a na podpisových arších pe-
tice požadující zjednosměrnění ulice B. Němcové 
se postupně nashromáždilo 427 podpisů. Ty byly 
společně s textem petice předány radě města.
 Ta na svém úterním zasedání petici projednala 
a uložila odboru investičnímu nové posouzení 
dopravní situace v lokalitě.
 Vedení města se případné změně dopravního 
značení nebrání, poukazuje však na nutnost 
důkladného posouzení obou variant. „Předběžně 
mohu říct jen to, že systém jednosměrek je součas-
ným vedením města podporován coby bezpečné 
a zároveň ekonomické řešení. Vždy je však třeba 
postupovat případ od případu. K navržené variantě 
zjednosměrnění ulice B. Němcové se tedy musí vy-
jádřit Policie ČR, Městská policie a další odborníci 
na dopravu,“ uvedl k celé záležitosti místostarosta 
Ing. Jiří Crha.

Lenoši! Sobci!
 Přibližně takto lze ve zkratce a stručně popsat 
stanoviska obou táborů diskutujících o zjedno-
směrnění ulic kolem dřevěného kostelíka, tj. ulic 
Rodkovského a B. Němcové.

 Zatímco zastánci jednosměrky z řad rodičů a 
zaměstnanců školy a školky na ulici Rodkovského 
argumentují bezpečností stovek dětí, jež zmíně-
ná zařízení navštěvují, a obviňují protistranu ze 
sobectví a neochoty obětovat špetku vlastního 
pohodlí pro dobrou věc, odpůrci, převážně obyva-
telé rodinných domků, které jednosměrka přinutila 
jezdit k vlastním nemovitostem oklikou, vybízejí k 
větší lásce k pěší chůzi, lepší dopravní výchově 
nezvedených ratolestí, případně k zorganizování 
svépomocné skupiny rodičů, kteří by během ex-
ponovaných hodin dopravu na ulici řídili.
 Z té i oné strany však zaznívá překvapivě stejná 
výtka: proč s námi město o řešení stávající situace 
nejednalo?
 Majitelé nemovitostí touto námitkou dokonce 
dosáhli zrušení jednosměrky už jednou zřízené, 
pedagogy ze základní školy tento fakt donutil k 
zorganizování petice, která vynesla přes čtyři sta 
podpisů a donutila radu města o věci znova jednat.
 Přitom by stačilo jediné – dát zástupcům všech 
zainteresovaných stran včetně města a dopravní 
policie možnost sejít se u jednoho stolu a probrat, 
jaké jsou možnosti. Z neofi ciálních rozhovorů se 
zástupci města i „petičníky z Tégéemky“ vím, že 
jsou tomu otevřeni. Jistě by to bylo lepší a kon-
struktivnější řešení než přestřelka prostřednictvím 
médií.

-kkuc-
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Hra o křesla

Projekt „Obce sobě“ 
na Blanensku zahajuje

Sponzor rubriky:

Na kávě s P. Jiřím Kaňou

 Vím, že nejste původem z Blanska, odkud 
tedy?
 Pocházím z vesnice jménem Dolní Bojanovice, 
okres Hodonín.
 Jste, samozřejmě, kněz, ale vím, že kněží často 
mívali i civilní povolání. Co vy?
 Tak zrovna má cesta byla poměrně přímá, bez 
nějakých pauz. Hned po škole, po gymnáziu v Ho-
doníně, jsem šel do Litoměřic, kde byla teologická 
fakulta.
 Vím, že jste studoval i v Římě...
 Ano, to byla Portifi ca Universtà Lateranze, post-
graduální studium, když už jsem měl nějakou praxi. 
Specializace, dá se říct. Jak bych to popsal nejsro-
zumitelněji... Biblické základy lidského společenství 
– církve, vztahů, rodin. Studoval jsem prazáklady 
těchto vztahů a jejich kořeny, k nimž se člověk může 
vracet, nebo se o ně opřít.
 Zkuste představit blanenskou farnost – co 
všechno to obnáší a zahrnuje?
 To bych rád shrnul do dvou částí. Tou první je 
historie. Kostel pochází z počátku 12. století, je zde 
tedy velmi staré duchovní místo a my navazujeme 
na dlouhou křesťanskou tradici. A zřejmě nejen to. 
Podle mého názoru – je to jen můj soukromý názor, 
ale mám pro něj své důvody – byla vyvýšenina, kde 
nyní stojí kostel, dříve pohanským obětištěm. Dříve 
byla obtékána ze dvou stran Svitavou a jejím rame-
nem, ze západní strany ji kryl kopec, vypínala se k 
východu. Na návštěvě v Rakousku jsem navštívil 
podobně situované kostely, kde se přítomnost obětišť 
prokázala archeologickým průzkumem, je tedy dost 
dost dobře možné, že na místě našeho kostela lidé 
vzývají bohy nebo Boha už tisíce let.
 Místo, na kterém stojí kostel sv. Martina, je nabito 
duchovním odkazem a naše farnost má nepsanou 
povinnost v tomto odkazu pokračovat. Ano je to 
náročné – udržovat v chodu takovou stavbu, jako je 
kostel, není snadné. Jistě by bylo jednodušší scházet 
se v nějakém pronajatém sále a ještě bychom ušetřili. 
Nicméně odkaz minulosti vám nedovolí to všechno 
jen tak opustit.
 Pak je zde současnost. Úkolem farnosti je napo-
máhat vztahům mezi lidmi. Všechny ty aktivity, co se 
tu rozvíjí, ať už to jsou kroužky nebo sbor, divadlo, 
senioři, školka, směřují k budování kamarádství, 
přátelství, setkávání lidí. Farnost v tomto směru je 
tedy především komunitní prostor.
 Během vašeho působení se fara proměnila v 
Centrum svatého Martina. Jak se to stalo?
 Když jsem sem přišel, bydlelo se na staré faře. Ta 
pochází z roku 1713 a pomalu přestávala vyhovovat. 
Nějakou dobu jsme přemýšleli, co dál. Nakonec jsme 
se rozhodli postavit novou budovu na místě bývalé 

P. Jiří Kaňa, 51 let
farář blanenské římskokatolické farnosti

stodoly a starou faru přenechat pro další aktivity – 
dnes tam sídlí mateřská školka Všudybýlek, klub pro 
seniory, skauti, divadlo, jsou tam dílny. Farní areál 
slouží lidem.
 Vzniklo zde Centrum svatého Martina coby ko-
munitní centrum, kde se setkávají lidé se stejnými 
hodnotami, ať už jsou věřící nebo ne. Snažíme se, 
aby zde byly aktivity, při kterých se lidé seznamují, 
baví, komunikují – vždy chceme, aby nově příchozí 
zapadl, proto neděláme do našich kroužků žádné 
ofi ciální nábory. Nechodíme naši činnost nabízet. Je 
lepší, když se kruh lidí rozrůstá pomalu, spontánně 
– kamarád přivede kamaráda, jeden dospělý pozve 
druhého.
 Vy sám ale za druhými chodíte. Pokud vím, tu 
a tam chodíte číst dětem do školek pohádky.
 To dělám už léta, někdy od roku 1988. A není to 
ani tak čtení, jako divadlo.
 Naposledy to byla pohádka o ježkovi, který 
si udělal hromádku listí přímo uprostřed louky a 
překáží tak v hraní ostatním zvířátkům. A zvířátka 
musí rozhodnout, co udělají – zda nechají ježka i s 
jeho obydlím spát a půjdou si hrát jinde, nebo ježka 
vystěhují. Skrze tyto příběhy se děti učí mezilidské 
vztahy, kdo za jaké situace ustoupí a proč. Nejsou 
to tedy pohádky v pravém slova smyslu, ale příběhy 
cílené ke vztahům.
 S farností sv. Martina je nerozlučně spjat i svá-
tek sv. Martina a jeho oslavy. Postupně se z něj 
stala největší městská slavnost. Jak to vnímáte?
 Asi by to chtělo rozlišit dvě věci. Svátek sv. Martina 
se v kostele konal od nepaměti – je to svátek patro-
na kostela, tedy hody. Vždy jsme se snažili udělat 
bohoslužbu slavnostnější, postupně se přidaly děti 
a mládež v krojích, přibylo odpolední posezení u 
cimbálu v Katolickém domě.
 Před sedmi lety se pak ve spojení s městem po-
dařilo prosadit myšlenku, že by se s tímto svátkem 
spojily i městské oslavy.
 Mně se na blanenském Vítání sv. Martina líbí 
především to, že je o vztazích. Rodiny pozvou pří-
buzné a přátele, vypraví se někam společně na husu, 
setkávají se a baví. A to je na tom skvělé, že nejde 
prioritně o to navštívit trh, něco nakoupit, vypít, není 
to komerční akce jako třeba některá vinobraní. Vítání 
je komornější, ale je tím, čím být má. Akcí, které by 
obci poskytly prostor pro vzájemné setkání, těch až 
tolik není. Vítání a oslavy svátku sv. Martina dávají 
prostor všem lidem bez ohledu na víru, aby zažili 
sváteční okamžik a to je na tom krásné.
 Od Martina je už jen kousek k adventu, předvá-
noční době. Jak prožíváte advent vy? Rozjímání? 
Klid?
 Rozjímání a klid, to je opravdu jen zbožné přání, 
na druhou stranu člověk by měl mít ideály a něco z 
toho se snad uskutečnit dá.
 Rád bych ale zdůraznil jiný rozměr adventní doby 
význam, který se dnes ztrácí, a to rozměr postní. 
Dříve se o adventu nehodovalo, netancovalo. Už 
jen proto pak musely Vánoce chutnat báječně. Když 
máte denně zábavu, denně hostinu, tak se to musí 
přejíst, i kdyby člověk nechtěl.
 Dřívější rozvržení, kontrast těch dvou období, 
postního adventu a štědrých Vánoc, měl svůj vý-
znam. A zcela jiný význam tak získalo i samotné 
obdarování. To, co si člověk odepřel během půstu, 
mohl darovat někomu jinému, méně šťastnému. To 
je význam křesťanského půstu – ne že něco nesním, 
nebo si něco odepřu, ale že se o něco podělím. A to 
je podle mě význam adventu, který je dostupný i v 
dnešní době a pro každého, ať už je věřící nebo ne.

-kkuc-

 Bývaly doby, kdy se kvůli místu ve státní správě i vraždilo. Do značné míry je nutné připustit, že 
tyhle časy měly něco do sebe, protože zásadním způsobem urychlovaly střídání nevyhovujících je-
dinců ve vybraných funkcích. Jak to vypadá dnes? Zástupy kravaťáků v drahých oblecích se míhají 
sem a tam a dohadují se o tom, kdo, kde, s kým, proč, a za co vlastně půjde.  

 Na jedné straně máme ČSSD, která zdá se, jako 
by vstala z mrtvých. Po takzvané Lánské schůzce to 
chvíli vypadalo, že se celá strana zhroutí do sebe a 
předvede světu kolaps hvězdy. Nestalo se tak. I přes 
to všechno ale nemají sociální demokraté ani zdaleka 
vyhráno, protože musí jednat s několika nevyzpyta-
telnými subjekty. Nejsem příznivcem ČSSD, ale její 
postavení jí nezávidím.
 Proti nejstarší straně v České republice totiž stojí 
ANO Andreje Babiše, které by mohlo klidně vyhrát 
příští předčasné volby. Proč je to tak nebezpečné? 
Protože asi ani Babišovci netuší, co od sebe můžou 
čekat. Skepse je tudíž na místě. Ať už ze strany nás, 
občanů, nebo ze strany politiků. Nebylo by to poprvé, 
co se naše společnost nechá opít rohlíkem – v tomto 
případě předvolební koblihou. Ten malý černý vzadu 
je také podstatným hráčem. KDU-ČSL se sice hlásí k 
tradičním hodnotám, ale jak ukázala praxe, je ochotná 
jít do vlády s prakticky kýmkoliv.  Co od nich čekat 
po letech pauzy? Těžko říct. Jedno je ale jisté, Pavel 
Bělobrádek na návštěvě za oceánem zcela jistě něco 
kuje.

 Výčet by ale nebyl úplný, kdybychom nezmínili še-
dou eminenci. Miloš Zeman se po své pauze vrací na 
výsluní a rozjíždí opět na novo svoje hry, protože křes-
la ministrů, která zahřívají jeho „odborníci“, by opravdu 
nerad pustil. Jak už jsem říkal, nejsem sympatizant 
sociální demokracie, ale pan prezident by se měl držet 
svého naraženého kopyta a popíjet Becherovku na 
místo neustálého vměšování se do záležitostí, které 
stojí mimo něj. Jak uvádějí nejrůznější internetové 
zdroje, podle ústavních právníků nemůže prezident 
blokovat jmenování ministrů jen z čirého rozmaru. 
 Co se vlastně snažím říct? Oklikou se dostávám k 
obavám z předčasně předčasných voleb. Pokud totiž 
bude hra o vládní křesla i nadále pokračovat podob-
ným tempem, je dost možné, že se na jaře potkáme 
opět u volebních uren, po kterých znechucený národ 
věnuje vládě odborníků další čtvrtrok vlády, protože 
se opět nedobereme jasného výsledku. Jestli budeme 
muset dojít k vládě přes mrtvoly je ve hvězdách, ale 
třeba taková Hra o trůny je krásným úkazem toho, že 
je to velice efektivní.

-sko-

 Vysoký počet obcí v České republice (aktuálně víc než 6200) je cennou hodnotou a historickým dědictvím, 
které umožňuje další úspěšný rozvoj místní samosprávy. Zatímco na celostátní úrovni jsme svědky toho, 
jak důvěra v politiky a správu věcí veřejných klesá, je důvěra v obce v ČR naopak poměrně vysoká, a to 
díky tomu, že obce, včetně těch nejmenších, svěřené agendy vykonávají co nejblíže občanovi. Negativním 
jevem vysokého počtu obcí je naopak to, že ty malé jen obtížné zvládají realizovat všechny svěřené agen-
dy. Řešením tohoto problému ale není ve vrchnostenském snižování jejich počtu nebo omezování jejich 
samostatné působnosti, nýbrž efektivnější meziobecní spolupráce, založená na vzájemném dobrovolném 
přístupu při zachování samostatnosti rozhodování obcí.

 Svaz Měst a obcí ČR se proto stal v letošním roce 
nositelem unikátního projektu nazvaného „ Obce sobě“, 
na který získal fi nanční podporu z Evropského sociál-
ního fondu. Mezi jeho hlavní cíle patří položit základy 
pro dlouhodobou podporu meziobecní spolupráce na 
celém území republiky. Pro každý správní obvod obce 
s rozšířenou působností je v současné době vytvářen 
speciální realizační tým, který bude komunikovat s 
představiteli obcí a společně se Svazem měst a obcí ČR 
vytvářet vhodné podmínky pro realizaci myšlenky vzá-
jemné spolupráce a to vše především v oblasti školství 
a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství, 
sociálních služeb a ve čtvrté, tzv. volitelné oblasti.
 V oblasti Moravského krasu se hlavním partnerem 
Svazu měst a obcí ČR a tedy faktickým realizátorem 
projektu stalo Město Blansko, jakožto obec s rozšířenou 
působností. Úlohu dvou tzv.„motivujících starostů“, kteří 
nad zdárným výsledkem projektu v daném území mají 
určitou záštitu, převzali společně starostové Blanska 
a městysu Křtiny. Jádro vlastního realizačního týmu 
působícího na území ORP Blansko, které zahrnuje 
43 obcí, pak od prosince 2013 tvoří čtveřice pracov-
níků, působících doposud také v Místní akční skupině 
Moravský kras. Ti mají totiž díky svému 
dlouholetému působení v „MASce“ nejen 
bohaté zkušenosti s rozvojovými projekty, 
ale i velmi dobrou znalost potřeb a poten-
ciálu našeho regionu.
 Realizační tým projektu byl k 1.12. 
2013 formálně začleněn jako samostatný 
úsek do odboru kanceláře tajemníka MěÚ 
Blansko a koordinátorem odpovědným za 
projekt „Obce sobě“ na Blanensku byl 
ustanoven Ing. Petr Revenda. Pracovníci 
týmu budou zástupcům obcí k dispozici 
jednak v dosavadních prostorách MAS 
Moravský kras ve Sloupě, počítá se ale 
i se zřízením styčného pracoviště na 
MěÚ Blansko. V této souvislosti je třeba 
zdůraznit, že veškeré mzdové náklady 
na činnost tohoto týmu nese díky evrop-
skému grantu Svaz měst a obcí ČR.

 V Blansku už také 16. prosince proběhlo úvodní 
setkání jedné z pracovních skupin projektu, zaměřené 
tentokrát na oblast sociální. Zástupci měst a obcí, 
zařízení sociálních služeb a občanských sdružení 
působících v sociální sféře si na tomto fóru vzájemně 
sdělili své představy a plány na společnou spolupráci 
a připravili tak půdu pro svá další pravidelná pracovní 
setkávání. Setkání ostatních pracovních skupin budou 
brzy následovat.
 Výstupem projektu, který končí v červnu 2015, totiž 
bude zpracování uceleného dokumentu obsahujícího 
čtyři rozvojové strategie pro obce územního obvodu 
ORP Blansko. Ty budou zaměřeny na oblasti školství, 
odpadového hospodářství, sociálních služeb a čtvrtou, 
volitelnou oblast. (Zde se takříkajíc samo nabízí např. 
atraktivní téma rozvoje cestovního ruchu v Moravském 
krasu.) Které téma bude ale nakonec vybráno, o tom 
rozhodnou až zástupci obcí Blanenska na svém společ-
ném setkání připravovaném realizačním týmem projektu 
již nyní na jaro 2014.

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka 

MěÚ Blansko

Novým starostou města 
bude Ivo Polák

 Na 15. zasedání Zastupitelstva města Blan-
ska v úterý 17. 12. 2013 rezignoval dosavadní 
starosta Ing. Lubomír Toufar, který tak naplnil 
svůj slib, že se funkci poslance Parlamentu ČR 
hodlá věnovat naplno.
 Zároveň předložil návrh, aby se starostou města 
Blanska s účinností od 1. 1. 2014 stal zastupitel 
za ČSSD Mgr. Ivo Polák.
 Tento návrh byl jednohlasně přijat všemi 24 
přítomnými členy zastupitelstva.
 Mgr. Polák poté ve svém krátkém projevu 
poděkoval odcházejícímu starostovi, který stál 
v čele Blanska po 3 roky, a zdůraznil, jak moc si 
váží toho, že byl do funkce zvolen hlasy všech 
přítomných zastupitelů. Dále zdůraznil, že do 
konce volebního období se hodlá věnovat pře-
devším úspěšnému dokončení již nastartovaných 
projektů.

-kkuc-

Ing. Petr Revenda a Mgr. Jana Sedláková
z Charity Blansko
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Advent je pro děti

VÝTVARNÉ POTŘEBY, PAPÍRY, 
SÍTĚ, HRAČKY, RAZÍTKA...

NAKUPUJTE Z DOMOVA NA WWW.CHAMBER.CZ

MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZDARMA 
NA ULICI SVITAVSKÁ 23, BLANSKO
(naproti restauraci U Golema).

 Čtyři týdny do Štědrého dne? Kdo to má vydržet? V očích dětí je období adventu nekonečné. 
Zpívání koled na Rožmitálce, Vánoční těšení na Kolárce, nebo dílničky v Katolickém domě přece jen 
pomohly ty týdny čekání ukrátit.

CHCETE JEZDIT CHCETE JEZDIT 
LEVNĚJI?LEVNĚJI?

NAVŠTIVTE AUTODÍLNU F.P SVINOŠICE
KOMPLETNÍ PŘESTAVBA NA PALIVO 

E85 - ETHANOL VČETNĚ ZÁPISU DO OTP

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ
A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE I PŘÍP. NA STK

CENA PŘESTAVBY OD 7000,- KČ S DPH

KONTAKT: 722 639 155KONTAKT: 722 639 155
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Kaštánci podpořili "Specku"

Konec kličkování

Poděkování

ZÁMEČNICTVÍ  AB-KOVO, s.r.o.
Rájec- Jestřebí, Blanenská 86 (areál ZERA)

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO 

MATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELEMATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELE
včetně dělení na požadovaný rozměr a rozvoz
- výroba svařenců do 10 tun
- zakázková výroba včetně montáže
 (svařence pro strojírenské fi rmy, svařence pro zemědělské stroje, 
 stavební konstrukce, schodiště, atypický nábytek, zábradlí, 
 funkční nebo dekorativní mříže, výkladní skříně, přístřešky)
- svařování CO2, elektroda, TIG
- výroba z oceli, nerez oceli, hliníku
- obrábění (soustružení, frézování, vrtání)
- řezání, dělení, ohýbání, skružování materiálu
- rozvoz zboží

 Provozní doba:    Kontakt:
 Po – Pá    7,00 - 15,00 hod.  www.ab-kovo.cz
 So   8,00 - 9,00 hod.  

tel.: 734120722

Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 
den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

 Deset tisíc korun. To je částka, kterou po svém vánočním koncertě věnovala mladá blanenská 
skupina Kaštánci dětem ze Základní školy speciální na Žižkově ulici. Koncert proběhl v neděli 8. 
prosince v kině; jako host vystoupily děti ze Speciální školy a také skupina HD Acoustic.

 Vánoční koncert mladé skupiny Kaštánci patří již 
k tradičním kulturním záležitostem adventu. Ti, kteří 
tuto mladou rockovou krev sledují pravidelně, musí 
uznat, že úroveň jejich hudebního projevu má stále 
vzrůstající tendenci. V Blansku zahráli převážně 
svůj repertoár, který tvoří líbivé melodické rockové 
písničky, jejichž autorkou je ve většině případů umě-
lecká vedoucí Jana Pernicová. Kaštánci na koncertě 
představili mimo jiné tři nové písně. Myslím, že když 
řeknu, že kluci a holky z kapely působí na pódiu jako 
ostřílení profesionálové, a to všemi směry, budou se 
mnou jistě souhlasit všichni, kdo na tomto koncertě 
byli. A že diváků nebylo málo! Sešla se jich celá řada 
– mladí, staří, děti i senioři. Odhadem jich mohlo být 
určitě více než 200.
 Koncert se tentokrát příliš nenesl v duchu Vánoc, 
což ale přítomným posluchačům vůbec nevadilo. 
Zpívalo se, tleskalo a došlo i na přídavky. V průběhu 

vystoupení se na pódiu ukázaly i postižené děti ze 
Speciální školy, které zazpívaly dvě koledy a po-
děkovaly mladým muzikantům za skvělý hudební 
zážitek a hlavně za fi nanční dar, který jim byl po 
koncertě předán. Třešničkou na dortu bylo hosto-
vání nové blanenské formace HD Acoustic, která 
se blýskla pěti skladbami od Mišíka, Petra Nováka, 
Pražského Výběru nebo Visacího Zámku, vše v 
akustické podobě.
 Zkrátka a dobře – koncert se vydařil po všech 
stránkách a důkazem toho byly i úsměvy diváků, kteří 
odcházeli z kina nadšení a nešetřili chválami. Jano, 
Katko, Venďo, Martine, Tomáši, Filipe a Dominiku, 
patří vám velký dík a obdiv od všech, kteří se ve 
vaší společnosti dobře bavili. A ti, co letos chyběli, to 
mohou napravit při vašem dalším vystoupení třeba 
zase za rok.

-mumma-

 Rok se s rokem sešel a my 
všichni tak trochu bilancujeme. 
Chtěla bych poděkovat Všem, kteří 
se rozhodnou v tomto čase, a to 
jakkoliv, pomáhat těm potřebným. 
Nesmíme však zapomenout na ty, 
kteří pomáhají už roky a vědí, že 
jejích práce nikdy nekončí. Mezi 
mnohými se sluší poděkovat Na-
daci Archa Chantal za rekonstrukci 
společných prostor ambulance 
dětských lékařů v nemocnici Blan-
sko. Projektu Renaissance děkuji 
za Radka Hlízu, Tomáše a Martina 
Čermákovi, kterým nově jejich 
nelehký život usnadňuje nový 
magnetoterapeutický přístroj. Díky 
Michalovi Babákovi, který umožnil 
tyto a mnohé další projekty reali-
zovat nejen v Blansku, ale na celé 
Moravě. Díky Vám všem, kterým 
není osud ostatních lhostejný.

Jana Boháčková

 Po čtyřech měsících plížení bočními uličkami a kličkování 
mezi odstavenými auty se blanenští řidiči z jižní části města 
konečně dočkali: za asistence starosty města Blanska Lubo-
míra Toufara a místostarosty Jiřího Crhy byla v pondělí 16. 12. 
2013 slavnostně uvedena do provozu opravená Masarykova 
ulice.
 Rekonstrukce, která se protáhla především z důvodu nut-
nosti výměny části kanalizace a vodovodního řadu, spolkla 
neuvěřitelných 12 milionů korun. Se třetí a závěrečnou eta-
pou rekonstrukce této významné dopravní tepny Blanska 
počítá vedení města až v roce 2015.

-kkuc-
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Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 678 01, 
tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, blansko.charita.cz, facebook.com/charitablansko

Klub Ratolest

Blanenští gymnazisté 
úspěšně završili svůj projekt 

Program na leden 2014
6., 13., 20. a 27. ledna pondělí od 9 hod. Plavání 
rodičů s dětmi od 1 roku na hotelu Panorama Blansko 
– Češkovice s lektorkou Barborou Weisovou, hlaste 
se na tel. 731646774
 
6., 13., 20. a 27. ledna pondělí od 9,30 - 10,30 hod. 
Mimináček, pro kojence od 2 do 6 měsíců, vstup 50 
Kč nebo permanentka

6., 13., 20. a 27. ledna pondělí od 10,30 - 11,30 hod. 
Mimiklubík, pro kojence a batolata od 6 měsíců do 
1roku, vstup 50 Kč

7., 14., 21.a 28. ledna úterý od 9,30 - 11 hod. Šikul-
ky – svépomocná skupina pro rodiče s předškoláky, 
vstup 60 Kč nebo permanentka.

8., 15., 22., 29. ledna středa 8 -9 hod. Laktační porad-
na s poradkyní Jitkou Pokornou, možnost domluvy 
návštěvy v terénu – znamená to, že Vás i miminko 
navštívíme doma. Domluva na tel. 775 986 315, za-
půjčujeme i kojeneckou váhu za popl.25,- Kč na den

8., 15., 22. a 29. leden středa 9-10 hod. Tréninkové 
pohybové aktivity, pro rodiče s dětmi od 2,5 do 4 
roků. Poplatek je 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.

9., 16., 23. a 30. ledna čtvrtek od 9-10 hod. Trénin-
kové pohybové aktivity, pro děti od 1do 2 let
 Poplatek je 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
 
10., 17., 24. a 31. ledna od 9-10 hod. Tréninkové 
pohybové aktivity, pro děti od 1,5 roku a 

16. ledna v 10 hodin Zdravé vaření - Lehká jídla po 
Vánocích - odborná beseda s recepty s Jitkou 
 Pokornou, vstup 50,- Kč
 
20. ledna od 16,00 do 18 hod. zahajujeme nový kurz 
Příprava na život s miminkem pro těhotné 
 ženy a jejich partnery, info na tel. 731 428 369 nebo 
emailu: ratolest.blansko@charita.cz

 23. ledna 9-10 hod. Baby -masáže - při nahlášení 
alespoň tří zájemců na mail:pokorna.j@tiscali.cz  
nebo tel. 775 986 315 zahájíme kurz, má 5 lekcí – 
cena 100,- Kč za vstup.

23.ledna od 10 hod. Jak uspořádat rodinný harmono-
gram? Odborná beseda s lektorkou Petrou Veselou 
v rámci projektu MPSV – rodina Sladění rodiny a 
zaměstnání. Vstup zdarma.

Doprovodné akce Oblastní charity Blansko
k Tříkrálové sbírce 2014
6.1.2013 od 9 do 17 hodin Tříkrálový čaj  - bude se 
podávat u Kaufl andu v Blansku, výtěžek bude použit 
na záměr Tříkrálové sbírky 2014 

9.12013 od 9 do 16 hodin Tříkrálové měření krevního 
tlaku a krevního cukru, měření se uskuteční v Kauf-
landu v Boskovicích naproti nemocnici, výtěžek bude 
použit na záměr Tříkrálové sbírky 2014. 

10.1.2013 od 15,30 hodin do 17,30 hodin Tříkrálová 
diskotéka pro rodiče s dětmi od 18 hodin pokračuje. 
Tříkrálová  diskotéka pro mládež a dospělé, Katolický 
dům, Komenského 15, Staré Blansko, výtěžek bude 
použit na záměr Tříkrálové sbírky 2014

-kr-

 Projekt studentů Gymnázia Blansko věnovaný blanenským vojákům Československých legií ve 
Francii za „Velké války“ byl slavnostně zakončen projekcí krátkého studentského fi lmu a vernisáží 
výstavy fotografi í a obrazů. Blanenští gymnazisté na projektu s názvem Sur les traces des Légionnaries 
Tchéques – aneb Cesta v prostoru a čase, jehož cílem bylo seznámit nejen spolužáky, ale i širokou 
veřejnost s polozapomenutými osudy Vojtěcha Říhy a Eduarda Stloukala – francouzských legionářů 
z Blanska, pracovali po celý rok 2013 pod vedením francouzštinářek PaedDr. Ivany Jakubcové a Mgr. 
Veroniky Fabušové.

 Komponovaný  česko – francouzský večer proběhl 
v prostorách blanenského kina. Foyer i sál kina byly 
vyzdobeny stovkami květů vlčích máků – symbolů 
padlých v první světové válce i všech válečných ve-
teránů. Na kruté boje první světové války odkazovaly 
i makety kanónů, obranných příkopů a vojenských 
zátarasů z ostnatého drátu. V úvodu celého pořadu 
pěvecký sbor Gymnázia Blansko Perličky zazpíval 
českou a francouzskou hymnu. Poté 
jednotlivé studentské týmy formou de-
víti stručných prezentací a promítnutím 
krátkého fi lmu představily životní příběhy 
Vojtěcha Říhy, Eduarda Stloukala, pro-
blematiku Československých legií ve 
Francii, místa lítých bitev, kde blanenští 
legionáři bojovali za nově vznikající 
stát, i samotnou práci na projektu a s 
ní spojenou cestu do Francie. Na závěr 
programu proběhla ve vestibulu kina 
slavnostní vernisáž výstavy fotografi í a 
obrazů vytvořených studenty Gymnázia 
Blansko a inspirovaných jejich cestou do 
Francie po stopách Vojtěcha Říhy a Edu-
arda Stloukala. Vernisáž byla spojena s 
malým občerstvením a ochutnávkou fran-

couzských specialit, které v duchu těch nejlepších 
francouzských kulinářských tradic připravili blanenští 
gymnazisté.
 Atmosféru zdařilého večera, který přinesl řadu 
zajímavých informací a mnohé jistě přiměl i k zamy-
šlení, dokládá fotografi e Tadeáše Rybky ze septimy 
A Gymnázia Blansko.

Mgr. Stanislav Hrnčíř

Andělé bdí 
i nad čertovským děním

 Předposlední listopadový čtvrtek proběhlo v blanenském Domě s pečovatelskou službou na Písečné 
setkání občanů, kteří se zajímají o revitalizaci v okolí bývalého hřiště za jejich objektem. Vedoucí projektu 
se stala studentka zahradní architektury  Bc. Ivana Součková z Blanska, jejímž úkolem je vypracovat do 
konce května 2014 bakalářskou práci na téma Utváření veřejného prostoru ve spolupráci s veřejností. 
Součástí práce bude právě studie prostoru bývalého baseballového hřiště.

 Konečně se po vzoru sociálně vyspě-
lejších zemí i u nás dostává pozvolna 
ke slovu pojem participace. Jednoduše 
řečeno jde o proces spolupráce odbor-
níků s laickou veřejností, kdy v oboru 
Zahradní a krajinné architektury vzniká 
vize budoucího prostoru za spoluúčasti 
několika různých skupin lidí. V tomto 
případě se jednalo o zástupce Města 
Blanska Ing. arch. Jiřího Kouřila, Ing. 
Marka Štefana a ředitelky Domu s 
pečovatelskou službou. Obor Zahradní 
a krajinné architektury byl zastoupen 
studentkami doktorského studia Ing. 
Danielou Vítovskou a Ing. Miroslavou 
Sliackou. Jako další přihlížející byli 
přizváni architekti brněnského ateliéru, 
kteří zpracovávají novou územní studii 
pro Blansko. Výhodou této spolupráce 
je průhlednost celého projektu, kon-
zultace nápadů obyvatel města s odbornými názory 
projektantů, potažmo diskuse se zastupiteli města. 
Základní škola Nad Čertovkou, jako jeden ze sousedí-
cích subjektů diskutovaného hřiště, se v průběhu akce 
podílela výstavou prací žáků, kteří prostřednictvím 
kreseb vyjádřili své představy o okolí školy.
 Ve třech utvořených skupinách se objevily nápa-
dy na využití prostoru klasické, netradiční i vskutku 
podivuhodné.  Za ty klasické lze jmenovat lesopark, 
volnou plochu jako centrum, kavárnu, občerstvení, 
park s volnočasovými aktivitami a podobné. Ve druhé 
kategorii by se daly zmínit návrhy na amfi teátr, letní 
kino či vodní plochu a v té poslední možná překvapily 
úvahy o vinohradu, mini zoo, sáňkařské dráze nebo 
venkovní posilovně.  Je pravda, že celkově vítězila 
vidina propojení sídliště Písečná s klidovou rekreační 
zónou, která bude přístupná všem věkovým kategoriím. 
Velmi důležitým prvkem úvah o koncepci, je také počítat 
s vybudováním nových parkovacích míst (podzemní 
garáže), protože v tomto ohledu je situace na sídlišti 
opravdu neúnosná. Nechme se tedy překvapit.

 Je obecně známým faktem, že děti dokážou svým 
upřímným názorem a odlišným viděním světa často 
dospělým otevřít oči a popustit uzdu jejich fantazii. O to 
se na svých kresbách pokusily ty ze Základní školy Nad 
Čertovkou. Protože se čertovské děti snaží celoročně, 
účastní se sportovních klání, kde některé dosahují 
výborných výsledků, zapojují se do soutěží na krajské 
i celorepublikové úrovni a umí být zkrátka opravdu 
úspěšné, připravili jsme pro ně na konec roku malé 
překvapení. V úterý 3. prosince 2013 přijela brněnská 
divadelní agentura Koráb zahrát dětem své vánoční 
představení Betlém. Přestože se vystoupení účastnili 
i žáci nejvyššího ročníku, podařilo se oběma hercům 
udržet jejich pozornost po celou dobu. Povedlo se jim 
totiž propojit humorné zmínky o soudobých populárních 
idolech s tradičními koledami a dojemným příběhem 
putovaní do Betléma za Ježíškem v zajímavých 
kulisách. A tak se stalo, že během hodiny jsme byli 
svědky střídání emocí, kdy děti vyjekly strachy nebo 
se jim zaleskly oči dojetím. Jednoznačně ale vyhrávaly 
salvy upřímného smíchu a tak by to myslím mělo být. 
Je vidět, že andělé bdí i nad čertovskými dětmi.

Kateřina Vévodová

    Nepřítel státu
 Uteklo to rychleji, než jsem čekal. Už třetí vydání 
Monitoru, ve kterém se objevuje alespoň jeden můj 
text. Vstupuji na neprobádanou půdu profesionálního 
pisálkovství. 
 V našich malebných končinách, a vlastně všude po 
světě, jsou novináři něčím nezbytným, ale zároveň 
něčím z hloubi duše nenáviděným. Proč?
 Takový novinář se hodí, když je potřeba vynést se 
na světlo. Ostatně od toho jsou tiskové konference 
plné usmívajících se profesionálů. Naopak ve chví-
lích, kdy si člověk nepřeje být někým sledován, je 
takový novinář na obtíž. U nás tomu není jinak.
 Novinář je taková černá ovce společnosti. Snaží se 
lidi informovat, někteří i vzdělávat nenásilnou formou. 
Vděku se za to nedočká nikdo. Málokdo chce slyšet 
věci, které zrovna neodpovídají jeho pohledu na 
svět. Proto si vybije zlost na médiích. Politik, kterého 
média neustále provokují a snaží se přistihnout ho při 
nekalostech? To stejné. Novináře nikdo nemá rád, ale 
je jich třeba stejně jako lékařů nebo učitelů. Dokud 
tu ale panuje hon na čarodějnice, na který dohlíží 
samozvaný král Jelimán, bude to tu těžké…

-sko-

S Pavlem do kina
Hobbit: The Desolation of Smaug

 Dřív než se pustím do samotného lákání na fi lm, rád bych vysvětlil ponechání anglického ná-
zvu fi lmu v titulku. Úroveň českých překladů je totiž občas opravdu žalostná a upřímně řečeno, 
zajímalo by mě, kde překladatelé přišli na dračí poušť. Ve fi lmu není ani jedna.

 Děj druhé části eposu o dobrodružství Bilba Pytlíka začíná ve chvíli, kdy Bilbo i zbytek jeho družiny 
prchají před skřetími nájezdníky. Už od samého začátku režisér Peter Jackson udává fi lmu vysoké tempo 
a málokdy nechá diváka v klidu vydechnout. Po úvodu sice následuje pozvolnější přechod k části, kde se 
děj dělí na víc příběhových linií sledující nejen Bilbovy osudy, ale také Gandalfovo dobrodružství nebo 
dění v Temném hvozdu.
 I přes to, že se Jackson drží hlavních dějové kostry, kterou vytvořil J.R.R. Tolkien, rozhodl se přidat si 
do fi lmu velké množství vlastních nápadů a postav. Ve chvíli, kdy se ale znalci oprostí od toho, co četli, 
čeká je dvě a půl hodiny nabitých akcí, kterou v knize nenajdete. A víte, co je nejhorší? Ono to dooprav-
dy baví. Když po závěrečném střetnutí s drakem Šmakem najednou zjistíte, že je konec, skoro se vám 
ani nechce věřit, jak dlouho jste v kině seděli. Jackson všem nadšencům servíruje předvánoční skvost, 
který nadchne fanoušky fi lmů a neurazí nadšence knih. Rád bych řekl, že jsem dostatečně nahobicen 
do příštího roku, ale bude to dlouhé čekání.
 Pokud jste snad nestihli premiéru, nezoufejte. Blanenské kino bude hrát Hobita i přes svátky.
 -sko-

Hodnocení: 90%

* Hudební skupina z Blanska

* Originální show

* Mnoholeté zkušenosti

* Vždycky něco navíc! 

tel. 606 728 334

www.velvetblansko.cz
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Vedení účetnictví. Nabízím vedení účet-
nictví a daňové evidence, zpracování DPH 
a mezd. Venera, tel. 604530534.
* Pro naše klienty hledáme RD v Blansku 
a okolí. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Pro naše klienty hledáme byt 2+1, 3+1 v 
Blansku. RS Hypocentrum Modré pyramidy. 
Tel.: 721409612.
* Zpracování účetnictví, daňové evidence, 
mzdové agendy a daní. Tel. 730144103.
* Masáže Orchidea, Sadová 6, Blansko - po 
celý týden dle dohody. Dárkové poukazy v 
prodeji. Tel. 702535617.
* Prodej bytu 2+1 v cihlovém domě, 60m2, 
Blansko - centrum města, po částečné re-
konstrukci, velký sklep, vysoké stropy. Tel. 
776046949.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Opel Corsa 1.4 benz, nová STK, EKO se neplatí, 
černý, 3-dveř, r. 96, naj. 161 tkm, za 19 tis. Kč. Tel. 
605529478.
* Garáž na Podlesí - zděná, zateplená- 8 mm polyst., 
za 199 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Levně zánovní obývací stěnu, sedačku, kuchyšký 
stůl a čtyři židle, mikrovnku, lustr do obývacího a 
pokoje. Za odvoz starší vybavení bytu. Nutný vlastní 
odvoz z Brna-Bystrce. Tel. 776073629, 606931437 
po 16. h v týdnu, o víkendu po celý den. Foto zašlu 
do e-mailu.
* 1+1 na ul. Chelčického, byt je po částečné re-
konstrukci, plastová okna, podlahy, kuchyň, cena 
699.000 Kč, prodej bez realitky, volejte 777117788. 
Byt je vhodný i jako investice na pronájem, ziskovost 
přes 7% p.a.!!!
* 3+1 na ul. Svitavská, byt je po rekonstrukci, 
plastová okna, nové dveře, vestavné skříně, cena 
1.399.000 Kč, prodej bez realitky, volejte 777117788.
* Stavební parcelu v lokalitě Blansko-Těchov. Po-
zemek je na tichém, slunném místě u lesa. IS na 
pozemku. Cena 990,- /m2, může být upravena dle 
dohody. Tel. 736529239.

* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Koupím lesní pozemek s alespoň částí dopělých 
stromů. Do 150 tis. Kč. Tel. 605529478.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Vánoční koncert SPS Rastislav – 26.12. 2013 v 16 hod, 
Kostel sv. Martina, cena místenky 50,- Kč.
Dětský Silvestr – 31.12.2013 v 15 hod, Kino Blansko. 
Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.
Reprezentační ples Základní školy speciální – 31.1.2014 
ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 200,- Kč.
CITRON – 21.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 
250,- Kč.
Ticketpro:
23.1. 2014 Marta Kubišová – Brno, Janáčkovo divadlo
20.2. 2014 Vivaldianno 2014 – Brno, Janáčkovo divadlo
4.-5.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom
Ticketstream:
10.1.2014 The World Famous Glenn Miller Orchestra 
– Brno, Bobycentrum
4.5.2014 Los Vivancos: Aeternum (Věčnost) – Brno, 
Janáčkovo divadlo
2.8. 2018 Kryštof Kemp – Mikulov
Ticket Art:
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Mata Hari - Praha, Divadlo Broadway
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Proměny Blansko 2014 – nástěnný blanenský 
kalendář pro rok 2014. Nabízí 
srovnání podoby konkrétních míst města Blanska 
pomocí historické i současné fotografi e. Vydalo Město 
Blansko. Cena: 79,- Kč.
Kalendář Boskovice 2014 – Včera a dnes – týdenní 
stolní kalendář s historickými i současnými fotografi emi 
města Boskovic. Cena: 80,- Kč.

Upozornění:
Informační kancelář Blanka bude v tomto roce napo-
sledy otevřena v pondělí 23.12.2013. Znovu otevřeme 
3.1.2014. Do roku 2014 vám za celý kolektiv pracovnic 
informační kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů v osobním i pracovním životě!

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

BK Blansko pro děti

 Hrací systém turnaj byl jasný - utkání každý s 
každým ve skupině, následně semifi nále a utkání 
o umístění. V průběhu tří dnů tak musely týmy 
absolvovat až 6 zápasů, z nichž některé byly ná-
ročné, napínavé a vysilující (jak pro diváky, tak pro 
samotné hráče).
 Oproti ročníkům minulým jsme prvně nabídli 
každému z týmů možnost celodenního stravování, 
které přivítali zejména zástupci zahraniční. Během 
turnaje si zájemci mohli také prohlédnout a vy-
zkoušet sportovní vybavení, které nabízel za zvý-
hodněné „turnajové“ ceny náš 
partnerský sportovní obchod.
 Organizačně klapalo vše bez 
jediného zaškobrtnutí, zejména 
díky úsilí organizačního týmu v 
čele s Jaroslavem Krejčířem.
 Sportovně se turnaj z po-
hledu blanenských vydařil nad 
očekávání - vítězství v kategorii 
desetiletých a čtrnáctiletých jsou 
více, než jsme před zahájením 
turnaje předpokládali. Zejména 
prvenství v nejstarší kategorii 
bylo velmi sladké - na cestě do 
fi nále si v semifi nálovém klání 
naše Olympia poradila vcelku 
jednoznačně s největším fa-
voritem turnaje bratislavským 
Apollem, které porazila po bez-
chybném výkonu v poměru 6:0. 
Ve fi nále potom v pohodě hrající 

blanenští snadno přehráli košické Seals až krutě 
vyhlížejícím skóre 25:1.
 Skutečnost, že Olympia Blansko pořadatelství 
takových turnajů zvládá bez problémů a zodpověd-
ně, není doložena jenom tímto právě skončeným, 
letos jsme pořádali také republikové mistrovství 
v žákovské kategorii, softbalový turnaj II. ligy a v 
tomto období se koná pod naší záštitou pravidel-
né setkání moravských týmů v nejmladší věkové 
kategorii.

Marek Pomazal

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Baseballový a softbalový oddíl Olympia Blansko pořádal již 23. ročník svého Vánočního turnaje 
v baseballu s drobnými úpravami pravidel tak, aby jej bylo možno aplikovat do tělocvičny. Turnaje 
se zúčastnilo 16 družstev rozdělených do 4 věkových kategorií (osm, deset, dvanáct a čtrnáct 
roků) a byl vpravdě také turnajem mezinárodním - přijely týmy bratislavského Appola, košických 
Seals a polských gepardů Zory.

Řádkovou inzerci posílejte 
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, 
případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

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

KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:
BLANSKO A OKOLÍ – 773773124
BOSKOVICE A OKOLÍ - 776813660

 Dívčí basketbalový klub BK Blansko uspořádal pro svoje hráčky dvě předvánoční akce, na kterých 
mohly prokázat svoje basketbalové dovednosti. 
 První z nich byl přátelský dvojzápas pro mladší 
dorostenky, který se odehrál v neděli 8. 12. a trené-
rům se tak podařilo uspořádat příjemné basketbalové 
odpoledne. Soupeřem byly hráčky Valosunu Brno, 
které se v prvním utkání již od začátku ujaly vedení 
a udržovaly si je až do poslední čtvrtiny. Blanenským 
hráčkám se díky zvýšenému tlaku na soupeře poda-
řilo 3 minuty před koncem vyrovnat a po povedené 
koncovce se mohly radovat z vítězství. Po 1. zápase 
trenéři připravili hráčkám soutěž 
o ceny v podobě opičí dráhy, kde 
hráčky musely prokázat úroveň 
basketbalových dovedností i ob-
ratnosti. Druhý zápas již ovládly 
blanenské hráčky a akce byla 
zakončena vyhlášením vítězů a 
předáním cen a diplomů všem 
zúčastněným hráčkám.
 Druhá akce byla určena pro 
menší děti – od žákyní, minižá-
kyní až po přípravku a probíhala 
v podobě soutěží nalosovaných 
družstev. Do organizování sou-
těží se zapojili všichni trenéři a 
vedoucí klubu BK Blansko. Děti 
musely prokázat na několika růz-
ných stanovištích svoje rychlostní, 
silové a vytrvalostní schopnosti 
a pak obratnost a basketbalové 
dovednosti. Na závěr akce se 

všechna děvčata pokusila o zdolání slalomu za co 
nejkratší čas. Nejrychlejší z nich byly odměněny. 
Soutěžící si užili spoustu zábavy a jejich výkony 
byly podporovány nadšenými rodiči. Vyhlášeni a 
odměněni byli opět všichni soutěžící.   
 Akce vznikla za podpory Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR a ČKD Blansko Engineering a.s., proto 
jim patří poděkování.

Text: Bc. Lukáš Buřt

Foto: Karolína Piňosová

Doma prohry, 
venku vítězství

 Nejmladší mimižáci basketbalového klubu BBK 
Blansko prohráli obě utkání s Podolím. Měly to být 
vyrovnané souboje, ale protože blanenští zazname-
nali v prvním zápase 59 ztrát a ve druhém 43, měl 
soupeř usnadněnou roli. 
 Na tyto nedostatky se musíme my trenéři zaměřit 
v treninkových jednotkách. 
BBK Blansko:Renocar Podolí 29:50 (13:20) 
BBK Blansko:Renocar Podolí 33: 70 (15:30) 
Body celkem:  
Streitová 15, Křížová a Nečas po 12, Šmerdová 8, 
Malík 6, Svěráková 4, Špačková 2, Ševčík Ondřej, 
Ježek a Brandejský po 1.

 Starší minibasketbalisté  si naopak s chutí zastříleli 
v Kohoutovicích. „V těchto zápasech jsme byli jedno-
značným favoritem a obě výhry byly jen otázkou cel-
kového skóre. Bránili jsme po celém hřišti, získávali 
míče už na útočné půli a dosti snadno zakončovali. 
Na počet bodů jsme ale měli více pokusů než bylo 
nutné. Procento střelby ze všech pozic bylo pod 50 
procent. Přesto si celé družstvo zaslouží pochvalu 
za bojovnost, snahu a udržení koncentrace během 
dvou zápasů,“ tak okomentoval výhry trenér Antonín 
Zezula.
Kohouti Kohoutovice:BBK Blansko 6:132 (4:52) 
Kohouti Kohoutovice:BBK Blansko 5:125 (3:55) 
Body celkem: 
Musil 58, Orlíček 46, Müller 34, Kučera 31, Ševčík 28, 
Stloukalová 18, Jirků, Horáková 12, Petrů 8, Streit a 
Žáček po 6, Matuška 2.

-kaj-

Předvánoční dílna 
na Salmovce

 V úterý 3. prosince, v předvečer Barborky, se sešli 
tvořiví žáčci a jejich maminky, babičky, tety, dokonce 
i jeden odvážný tatínek ve výtvarné dílně na ZŠ 
Salmova. Co se bude vyrábět, mělo být pro všechny 
příchozí překvapením. Na pozvánce bylo uvedeno, 
že účastníci si mají přinést pouze háček. A co s 
ním? Někteří ho drželi poprvé v ruce, nejšikovněji 
se projevovaly babičky a maminky. Začátečníkům 
pomohly paní učitelky. A výsledek?
 Háčkoval se a zdobil se vánoční stromeček. 
Papírový kornout se oblepil uháčkovaným řetízkem 
zelené nebo bílé barvy. Tento základ se pak zdobil 
nejrůznějšími třpytivými perličkami a voňavými 
tvary z včelího vosku. Mnozí se nestačili divit, jaká 
krása jim vznikala pod rukama. Ty úplně nejmenší 
děti vytvářely netradiční řetězy z papíru. I ty se moc 
povedly.
 Naše snažení doprovázely koledy, takže vánoční 
atmosféra byla prostě fajn. Už teď se těšíme  na další 
zajímavé nápady příští dílny.

Mgr. Kateřina Forejtníková
Mgr. Iva Kakáčová, Mgr. Irena Szabová

Den otevřených dveří 
na Salmovce

 V sobotu 16. listopadu se na naší základní škole 
na Salmově ulici konal tradiční den otevřených 
dveří.
 Přišli budoucí prvňáčci se svými rodiči i stávající 
žáci prvního stupně, kteří se zajímali o to, co je 
čeká na druhém stupni. Letos počet návštěvníků 
dokonce překročil stovku, celkem přišlo 104 rodičů 
(ale i babiček dědečků a tet) a dětí. Všichni si mohli 
prohlédnout celou budovu, kterou je provedli naši 
nejstarší žáci, navštívili tělocvičny, školní jídelnu, 
třídy i odborné pracovny. 
 Učitelé ve spolupráci se žáky připravili zajímavé 
činnosti, a tak si současní i budoucí žáci mohli 
zařádit v tělocvičně, vyzkoušet práci s interaktivní 
tabulí nebo provést jednoduché pokusy v učebně 
chemie a fyziky. V jedné z našich dvou počítačo-
vých učebnách si ti nejmenší kreslili na počítačích, 
v učebně výtvarné výchovy a ve školní dílně si 
vyzkoušeli, jak jsou tvořiví a zruční. 
 Příjemné dopoledne zakončili všichni ve cvičné 
kuchyni, kde na ně čekalo malé občerstvení.

-ek-

Uzávěrka dalšího
Monitoru je 

6.1.2014
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

I když je v nové, již 13. sezóně našeho squash 
centra odehrán zatím jediný turnaj – listopadový s 
účastí 14 hráčů, začali jsme nesměle započítávat 
výsledky do obou tradičních doprovodných soutěží.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde rozpočítáváme 
všechny jen odehrané sety, je dle předpokladu tla-
čenice. Mezi prvním a čtrnáctým vedeným hráčem 
je rozdíl jen pět setů.  Vede Jirka Pánek 26, druhý 
Václav Pelant 25 a třetí místo drží dvojice Dagmar 
Hudcová, Jakub Sedláček 24 setů.
 V druhé soutěži „Turnajový Leader“ bodujeme 
na každém turnaji prvních 10 hráčů ve stupnici 20 

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

20. prosince 20138

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064


Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

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

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

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

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

PRÁDELNA, MANDL

Veselé Vánoce           PF 2014

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

 Stoprocentně využít výhody domácího prostředí 
se o víkendu podařilo stolním tenistům a tenistkám 
KST Blansko. Nevedlo se pouze mužům B ve 3. 
lize, kteří venku dvakrát prohráli.

2. liga muži
 Dvě přesvědčivá vítězství nad týmy ze středu 
tabulky tentokrát režírovala předsezónní posila 
z Tišnova Lukáš Svoboda, který za celý víkend 
prohrál jediný set. Teprve druhou porážku v soutěži 
utrpěl v utkání s Jeseníkem Luboš Dudík, i přesto 
zůstává s úspěšností 94% nejlepším hráčem 2.ligy.
KST Blansko – Baník Havířov C 10:2
Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 2,5  Svoboda 2 
Veselý 2
KST Blansko – KST Omya Jeseník 10:3
Body: Svoboda 3,5 Dudík 2,5 Přikryl Aleš 2,5  
Veselý 1,5

1. liga ženy
 Blanenská děvčata nastoupila po delší době opět v 
nejsilnější sestavě a díky dvěma výhrám se posunula 
do klidného středu tabulky.
KST GMC Blansko – Slavoj Praha B 8:2
Body: Jirůšková 3,5 Ševčíková 2,5 Slezáková 2
KST GMC Blansko  - SF SKK El Niňo Praha 7:3
Body: Slezáková 3 Ševčíková 2,5 Jirůšková 1,5

3.liga muži
 Bez Lukáše Veselého, který zaskakuje v A týmu za 
nemocného Pavla Čáka se musel o víkendu obejít 
blanenský B tým. Bohužel Lukášova absence se velmi 
projevila a béčko tak veze ze stolů soupeřů 2 porážky.

Sokol Borová – KST Blansko B 10:1
Body: Mikula 1 Kvíčala David, Kvíčala Josef, Kutil 
Libor 0
TJ Žďár nad Sázavou – KST Blansko B 10:4
Body: Kvíčala David 2,5 Kvíčala Josef 1,5 Kutil Libor 
0 Polívka Martin 0

KS 2 muži
Dvě přesvědčivá vítězství v okresních derby zazna-
menal blanenský C tým. 
KST Blansko C – Orel Boskovice 10:5
Body: Přikryl Jiří 4 Voráč 2,5 Procházka 2 Kutil 
Šimon 1,5
KST Blansko C – STK Zbraslavec B 10:0
Body: Přikryl Jiří, Voráč, Procházka, Polívka 2,5

-vory-

až 1 bod. Bez bodu jsou tak zatím jen čtyři hráči. 
Pořadí v soutěži je totožné s pořadím listopadového 
turnaje. Nabil Lai má 20, Jakub Sedláček 16, Jan 
Zezula 14 a Dagmar Hudcová 12 bodů.
 Věřím, že nadcházející vánoční turnaj v sobotu 
21. prosince od 13 hodin přivítá zvýšený počet zá-
jemců a vytvoří tím i větší konkurenci v obou výše 
uvedených soutěžích.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA:

24.12.  ZAVŘENO
25.12.  ZAVŘENO
26.12.  ZAVŘENO
27.12.  14:00 – 19:00
28.12.  14:00 – 19:00
29.12.  14:00 – 19:00
30.12.  14:00 – 19:00
31.12.  ZAVŘENO
1.1.2014 ZAVŘENO
2.1.2014 07:00 – 21:00
3.1.2014 07:00 – 21:00

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 
VÁNOČNÍCH A MNOHO ÚSPĚCHŮ 

V NOVÉM ROCE 2014
PŘEJE 

SQUASH, ČAD Blansko a. s.

Všem našim zákazníkům přejeme 
příjemné prožití vánočních 
svátků a vstup do nového 
roku 2014 správnou nohou.

RÁDELNA, MANDLRÁDELNA, MANDL

V lé Vá PF 2014V lé Vá PF 2014
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