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Nevím jak vám, ale mně tento rok utekl jako voda. Jsou tu zase Vánoce a s nimi i 
konec roku - čas pohody, odpočinku, trávení času s rodinami, ale také doba, kdy se 
člověk ohlíží a rekapituluje uplynulých dvanáct měsíců. Letos píšu poslední úvodník 
a také se při něm neubráním malému shrnutí toho, co se letos událo. A že toho nebylo 
málo!úv

od
ní

k Rok se s rokem sešel
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

    Po letní okurkové se-
zóně přišla hektická doba 
předvolební. Monitor do-
konce v době komunálních 
voleb vyšel se speciální 
osmistránkovou přílohou. 
Své zastupitele jsme na-
konec zdárně zvolili a já 
jsem velice zvědavý, čím 
nás staronové vedení města 
překvapí v nadcházejícím 
volebním období. Čeká je 
hned na začátku nelehký 
úkol – zbourání hotelu Duk-
la, které jsme si svobodně 
odhlasovali v referendu. K 
tomuto významnému mez-
níku v dějinách města by 
mělo dojít již velice brzy - v 
příštím  roce, takže se bude-

me muset všichni obrnit trpělivostí a shovívavostí. Jak 
jsme již psali v minulém Monitoru – o podobě centra 
města po zbourání Dukly zatím není rozhodnuto, a tak 
se možná dočkáme situace, kdy si konečnou variantu 
budeme moci sami vybrat. Osobně mne docela mrzí, 
že Duklu zbourají – už jen proto, že to bylo vděčné 
téma jak pro občany, tak pro veškerá okresní i krajská 
periodika :-)
 Ve svém posledním letošním úvodníku bych chtěl 
poděkovat celé redakci za kus práce, kterou v těch 
24 letošních číslech odvedli. Ať už to byla moje pravá 
ruka Klára Kučerová, bez které bych si Monitor dnes 
už nedokázal představit, tak i nová posila týmu Ma-
ruška Hasoňová a v neposlední řadě korektorka Iva 
Müllerová, se kterou jsem i letos vedl několik vášnivých 
debat ohledně svých úvodníků. Zapomenout nemohu 
ani na Freddieho, jehož sloupky i letos cuchaly nervy 
mnoha našich čtenářů. Rád bych také poděkoval všem 
stálým i občasným inzerentům, bez kterých by Monitor 
nemohl vycházet.
 Poslední slova díků bych chtěl věnovat vám, našim 
čtenářům. Jsem moc rád, že noviny čtete a vyjadřu-
jete se jak k problémům města, tak k našim článkům. 
Monitor je tu pro vás, a pokud to jen trošku půjde, 
rádi zveřejníme vaše názory, rádi si vyslechneme 
vaše problémy a příběhy. Přeji vám krásné Vánoce, 
veselého Silvestra, do roku 2015 mnoho pracovních i 
soukromých úspěchů a hlavně mnoho pevného zdraví. 
Čtrnáctideník Monitor je tu pro vás již dvacet let a ne 
jinak tomu bude i v dalším roce. Budu se na vás těšit 
druhý lednový pátek v prvním novoročním čísle.

Martin Müller, vydavatel

 První noviny roku 2014 přišly s jednou velikou změ-
nou, a to grafi ckou. Konečně byl Monitor celý barevný 
a na lepším papíře, což udělalo radost nejen nám 
všem v redakci, ale také inzerentům a v neposlední 
řadě vám, našim čtenářům. V lednu také začal psát 
svoje pravidelné měsíční příspěvky náš letitý inzerent 
a přítel Miloš Polák. Jeho seriál 10 x 6 let s Majkem 
Polákem si získal řadu příznivců a rád bych mu touto 
cestou poděkoval za velké zaujetí, se kterým každý 
měsíc psal své vzpomínky, ale i vyjádření k aktuálním 
problémům města.
 S příchodem jarních měsíců se v Monitoru začala 
objevovat další pravidelná rubrika - S Monitorem na 
houbách. Tento seriál pro vás připravoval Vladimír 
Šenkýř – člověk, který se dlouhá léta houbaření věnuje 
a je členem České mykologické společnosti. I jemu 
bych touto cestou rád poděkoval za jeho přínosnou 
práci, která byla odměněna spokojeností mnoha 
čtenářů. Pokud vše dobře půjde, můžeme se i v roce 
2015 těšit na pokračování zajímavého houbařského 
čtení.
 V dubnu přišla pro všechny z nás velice smutná 
zpráva. Zemřel zakladatel Monitoru, můj otec Petr 
Müller. Byla to doba velice smutná, ovšem takový už je 
život. I s takovými věcmi se člověk musí smířit, i když 
to někdy jde jen velice těžko. Moc mne mrzí, že se 
otec nedožil významného dvacetiletého jubilea, které 
noviny již brzy oslaví. I nyní, po téměř osmi měsících 
od jeho smrti, se mi o tom píše velmi těžko. Myslím 
si, že nejen pro mne, ale i pro spoustu dalších odešla 
výrazná blanenská osobnost, na kterou budeme ještě 
mnoho let vzpomínat.

"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
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 Fronty lidí, boj o zboží z letáku, na druhé straně však možnost si věci prohlédnout a osahat. To 
jsou některé nevýhody a výhody kamenných obchodů oproti internetovým e-shopům. V Blansku 
je poměrně slušný výběr obchodů například v oblasti hraček, drogerie a elektroniky. Chybí ovšem 
především kvalitní a zároveň cenově dostupné oblečení. 

Na kamenné prodejny 
Blanenští ještě nezanevřeli

 Obchodníci v Blansku nemají pocit, že by lidé 
letos dávali výrazně přednost nákupům přes in-
ternet. „Určitě nezaznamenáváme oproti loňsku 
žádný pokles tržeb,“ pochvaluje si zájem zákazníků 
vedoucí prodejny hraček Alena Holasová. Podle ní 
se v kamenných obchodech nakupuje pořád dobře 
a jejich výhody jsou nesporné. To, že lidé nakupují 
i přes internet, nemusí pro obchodníky znamenat 
za každou cenu hrozbu. „Koneckonců já taky něco 
nakupuji přes internet, protože nemám čas někam 
zajít,“ přiznává Holasová a dodává, že lidé pořád 
ještě v obchodech rádi nakupují, obzvláště když 
jsou prodejci schopni rozšiřovat svoje nabídky a 
vycházet zákazníkům vstříc. 
 Propad zaznamenává například obchodník s 
drogistickým zbožím Jiří Watzinger, ale nepřičítá to 
tomu, že by lidé raději nakupovali z pohodlí domova. 
„Letos se v Blansku otevřely dvě nové drogerie, 
takže je to spíše kvůli konkurenci,“ říká Watzinger. 
„Přes internet se nakupují především značkové 
parfémy,“ upřesňuje obchodník. 
 Zákazníci se o způsobu nákupu obvykle rozho-
dují spíše impulzivně. „Nakupuji v obchodech i na 
internetu. Podle toho, co mě kde zaujme,“ potvrzuje 
Alena Vráblíková z Blanska. Předností e-shopů 
je především pohodlí, dovoz až do domu, často 
nižší cena, na kterou se prodejci v kamenných 
obchodech nemohou dostat.  Problémy však také 
mohou nastat. „Někdy nesedí barvy. Neosahám si 
materiál. Už jsem pár věcí vracela, protože byly 
nekvalitní, hlavně hračky. Jednou jsem po více než 
měsíci stornovala naštěstí předem nezaplacenou 
objednávku, kdy mi paní neodpovídala na e-maily,“ 
shrnuje nevýhody on-line nakupování Marie Dole-
žalová ze Šošůvky. Jezdí na nákupy do Blanska, 
ale i do Boskovic a do Brna. 
 Podle všeho tedy lidé rozdělí svoje výplaty více 
či méně spravedlivým dílem mezi obchodníky v 
reálném i virtuálním světě. Zůstává tedy spíše na 
prodejcích, jak se vyrovnají s konkurencí a co jsou 
schopni poskytnout zákazníkovi navíc, ať už je to 
příjemné prostředí, milý personál, široká nabídka 
nebo akční ceny. Všechny aspekty při rozhodování 
o nákupu hrají svou roli. 

Anketa
 Zeptali jsme se blanenských občanů, ale i 
mimoblanenských, kteří do Blanska dojíždějí 
za prací nebo na úřady. Máte už nakoupené 
dárky? Čemu dáváte přednost – obchodům nebo 
internetu? Myslíte si, že v Blansku je dostatečná 
nabídka obchodů s kvalitním zbožím? 

Ilona Kolomazníčková, Blansko, 27 let: 
 „Už mám nakoupeno. Letos jsem většinu dárků 
nakoupila přes internet (všechny hračky a hry pro 
děti). Je to tam levnější, doručovatel mi to přinese 

až domů a mám to 
v jedné krabici, ne-
musím do pěti ob-
chodů. Je to poho-
dlné. V obchodech 
v Blansku jsem se 
byla podívat taky, 
už na začátku lis-
topadu, ale byla 
tam hromada lidí. 
A zboží, co jsem si 
vyhlídla v letácích, 
už neměli. Myslím 
si, že Blansko má 
dostatek obchodů, 
ale v Brně je vý-
běr větší a za lepší 
ceny.“ 

Marie Doležalová, 
Šošůvka, 31 let:
   „Dárky už mám z 
devadesáti procent 

nakoupené. Nakupuji více na internetu, protože 
jsou tam nižší ceny a širší sortiment. A hlavně se 
se třemi malými dětmi moc do obchodů nedostanu. 
Pokud už jedu nakupovat, tak do Blanska, Boskovic 
i do Brna – především nákupní centra Globus, Vaň-
kovka, Tesco. V Blansku mi chybí hlavně kvalitní a 
cenově dostupné oblečení.“ 

Alena Vráblíková, Blansko, 41 let: 
 „Většinu dárků už mám nakoupenou. Nakupuji 
na internetu i v kamenném obchodě, podle toho, co 
mě kde zaujme. Stejné je to i s výběrem prodejen, 
nakupuji v Blansku i jinde, věc mi musí padnout do 
oka. Řekla bych, že Blansko má v poslední době 
víc bank než obchodů, nepočítám-li supermarkety.“ 

Jan Charvát, Adamov, 34 let: 
 „Mám už víceméně nakoupeno. Poslední drob-
nosti jsme nakoupili dva týdny před Štědrým dnem. 
A to už bylo na hraně. Všude spousta nervózních lidí 
(včetně mě). Doufám, že před Vánocemi už za dárky 
do obchodu nebudu muset. Co se týká nákupu v 
kamenných prodejnách a na internetu, mám to půl 
na půl. Systém v tom nemám. Nákup na internetu 
je pro mě ale často pohodlnější. Na e-shopech jsou 
také většinou nesrovnatelně nižší ceny. S vrácením 
zboží jsem neměl problém.
 Kamenné nákupy podnikám částečně v Blansku. 
Ale třeba se sportovní obuví je tady docela problém. 
To si raději zajedu do Brna nebo si je objednám 
on-line. Čeho má Blansko dost, jsou supermarkety. 
Oblečení od trhovců je tady také dost. Ale připadne 
mi to takové rozhárané a nabídka cenově nic moc.“ 

Lenka Hlaváčková, Blansko, 35 let:
 „Dárky ještě všechny nakoupené nemám, jen 
nějaké. Nakupuji spíše v obchodech, jako například 
Tesco. Nákupní centra jsou časově úspornější, 
vše je na jednom místě. Také mají levnější zboží. 
Na internetu nakupuji jen občas. Blansko podle 
mě nemá dostatečnou nabídku obchodů, občas 
navštívím například knihkupectví, ale jinak je tady 
všude jen samé zboží z Číny.“ 

-mha-

Víte?
nevíte?

Výtržníka prozradil 
záznam na kameře

 Utrhl, pohrál si, zaplatil. Řeč je o mladíkovi, který 
se pokusil v pátek 28. listopadu odcizit ozdobu z 
vánočního stromu na náměstí Republiky v Blansku. 
Skupina mladíků se zřejmě chtěla pobavit a jednomu 
z nich se i přes plůtek, který letos ke stromu přibyl, 
podařilo strhnout modrou baňku. 
 „Chvíli si s koulí dokonce hráli fotbal,“ řekl velitel 
městské policie Martin Lepka. Jelikož však na strom 
míří kamera, kterou sledoval strážník na služebně, 
byli mladíci ze hry velmi brzy vyrušeni. Hlídka byla 
okamžitě na místě. „Řešili jsme to blokovou pokutou 
na místě,“ sdělil Lepka. Koule kupodivu kopání vydr-
žela. 
 V minulých letech býval strom ozdobený až asi od 
dvou metrů nad zemí, a to právě proto, aby se pře-
dešlo podobným situacím. Ale vypadal zvláštně, tudíž 
letos poprvé zůstaly ozdoby až k zemi. Kolem stromu 
jsou postaveny zábrany. „Ale ani tyto zábrany nezaručí 
stoprocentně, že se ke stromu nikdo nedostane,“ 
upozornil Lepka. Nicméně jelikož je strom hlídán 
kamerovým systémem, je možné případného dalšího 
pachatele včas zachytit a z přestupku usvědčit. 

-mha-

Zahrádkáři zvou 
na přednášky

28.01.2015 - středa v 16.00 hod.
Josef Krabička, Blansko. Region Blansko. jak jej 
neznáme.
11.02.2015 - středa v 16.00 hod.
Ing. Hedvika Horňanská, ŽIVA Lysice. Bylinky pro 
zdraví a dobrou kondici.
27.02.2015 - pátek v 16.00 hod.
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Blansko. Současná 
Kuba a Latinská Amerika. O změnách politických, 
sociálních a ekonomických, které nyní probíhají 
(aktuální informace)
11.03. 2015 - středa v 16.00 hod. 
Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Žele-
šice. Ošetřování ovocných plodin – nákup materiálu, 
výsadba, agrotechnika.
 Všechny přednášky budou probíhat v Domě za-
hrádkářů. Vstup volný.

-zočzs-

Přivítání roku 2015 
s PERLIČKAMI

 Ve středu 7. 1. 2015 od 18 hodin v Městské knihov-
ně Blansko vystoupí již počtvrté se slavnostním Novo-
ročním koncertem pěvecký sbor Gymnázia Blansko 
PERLIČKY pod vedením sbormistra Mgr. Vladimíra 
Šenkýře.
 Studentské těleso si za doprovodu skupiny ANTI-
PERLE připravilo bohatý program, ve kterém zazní 
skladby z domácí i zahraniční populární hudby, 
ruskými skladbami připomene projektový zájezd 
blanenských gymnazistů do Petrohradu a Pobaltí, 
zahraje a zazpívá samozřejmě i tradiční koledy.
 Jako host vystoupí kytarové kvarteto SZUŠ Blan-
sko. Akce je koncipována jako poděkování všem 
návštěvníkům a sympatizantům za přízeň blanenské 
knihovně v roce 2014. 
 Mimořádné dobrovolné vstupné bude věnováno na 
náročnou léčbu nemoci pana Mgr. Libora Mašáta.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Eviny traviny
 První výstavou v novém roce 2015, kterou připravu-
jeme v blanenské knihovně, budou obrazy rozhodně 
ne neznámé výtvarnice a pedagožky paní Evy Jurač-
kové.
 Eva Juračková vystudovala střední školu v oboru 
reklama - propagace, doplnila si vzdělání na Masary-
kově univerzitě v Brně o pedagogiku a dále na NIDV 
Brno, rovněž pedagogického zaměření. V letošním 
školním roce bude navíc končit studium arteterapie 
na Masarykově univerzitě v Brně. 
 Již 26. rokem učí v ZUŠ Blansko především mladší 
žáky, 6 let působí také na blanenském gymnáziu - jak 
jinak, než jako učitelka výtvarné výchovy. 
 A proč název „Eviny traviny“? Kreslí a maluje od 
malička, a to především rostlinné motivy. Absolvovala 
9 samostatných výstav a několik kolektivních. Prošla 
si různými uměleckými obdobími - například studijní 
kresba rostlin, "tapety", mlhoviny, hnědé období a teď 
je to dle jejích slov pokus o malbu.
 O tom, jak Eva Juračková tráví své volné chvilky s 
malířskými potřebami, se přijďte přesvědčit od 9. ledna 
2015 do Městské knihovny v Blansku. Vernisáž se 
uskuteční v dětském oddělení knihovny od 18 hodin. 
 Výstava potom potrvá do 6. února 2015 a k vidění 
bude v běžné provozní době knihovny.

Mgr. Iveta Pernicová, DiS., Městská knihovna

foto: Bohuslav Alexandrfoto: Bohuslav Alexandr

Freddieho sloupek
Tak nějak na závěr...

 Člověk se ani pořádně nestačí otočit a zase je tu 
konec roku. Jako malý si pamatuji, že jsem se nemohl 
dočkat, až budu starší a teď je to najednou obráceně – 
přál bych si umět čas zpomalit, ať už k tomu můžu mít 
každý den jiný důvod. Naštěstí to nejde a je tomu tak 
dobře. Čas je spravedlivý stejně tak, jako je spravedlivý 
ten, kdo náš čas řídí a spravuje.
 S každým koncem roku bývám trochu nostalgický a 
smířlivější, než ve dny, dejme tomu, všední. Od tohoto 
schématu se ostatně nehodlám příliš vzdálit ani dnes.
 Odpusťte mi tedy prosím, že se v rámci svých sloup-
ků dopouštím ohromného zločinu – dovoluji si vyjádřit 
svůj vlastní názor. Občas tím někoho nadzvednu ze 
židle, někoho naopak potěším, o tom je přece celá 
lidská existence a komunikace. Bez rozdílnosti názorů 
by na světě, věřte mi, nebyla taková sranda. Nedělám 
si iluze, že každý můj názor je správný, to bych byl, 
s prominutím debil. Občas prohodím ostré slovo „do 
pranice“ záměrně, abych rozpoutal diskusi nebo vášně. 
Anebo někomu dopřál trochu adrenalinu, kterého se 
mu nemusí jinak dostávat. Baví mě to, přiznám se vám 
bez mučení.
 Jen bych poprosil čtenáře o jistou míru shovívavosti 
a také pozornosti. Chcete-li totiž reagovat na moje 
myšlenky, snažte se především porozumět psanému 
textu a vyhněte se vulgaritám, které velmi snadno 
zastíní vaše sdělení. Nevkládejte mi do úst (nebo do 
klávesnice mého PC) myšlenky, kterých jsem se nedo-
pustil. Snažte se pochopit nadsázku, vtip, či narážku. 
Ponechte mi moji svobodu stejně tak, jako já vám 
nechám svobodu vaši. Slova o tom, že by mi mělo být 
zakázáno psát a mluvit jsem již kdesi a kdysi slyšel a 
nejsou to právě příjemné vzpomínky, na tu tristní dobu.
 S koncem roku bilancujeme všichni. Věřící, bezvěr-
ci, pohani, spravedliví (pokud jsou) i darebáci. Před 
svým svědomím nikdo nikam neuteče. Ani já, ani vy. 
Rozloučím se proto malou anekdotou, snad mezi řádky 
pochopíte, o čem vlastně je...
 Malý Honzík přišel za maminkou s tím, že chce nové 
kolo. Maminka mu na to ale odpověděla, že by se měl 
především zamyslet nad tím, zda si je vůbec zaslouží. 
Teď mu je stejně nemůže pořídit. Jestli  si opravdu 
myslí, že by je měl dostat, protože se chová vzorně, 
může napsat Ježíškovi a uvidí se.
 Honzík tedy jde do svého pokoje a přemýšlí a píše... 
„Milý Ježíšku, byl jsem celý rok vzorný. Proto si zaslou-
žím kolo. Tvůj nejmilejší Honzík“
 Pak se zamyslí a říká si: „No jo, on ale ví, že to tak 
není.“ Roztrhá dopis a píše jinak: „Milý Ježíšku, snažil 
jsem se být v pohodě, tak mi přines kolo. Tvůj Honzík“
 Zase to nezní úplně pravdivě. Nemá to cenu. Kolo 
v trapu. Tak se Honzík sebere a jde ven. 
 Bloudí ulicemi a najednou je před kostelem. Vejde 
dovnitř, všechno obdivuje a najednou sebere jednu 
vystavenou sošku a utíká  s ní pryč...
 Doma se posadí a konečně píše ten správný dopis: 
„Ježíšku, jsem sígr, mlátím spolužáky, nadávám, ne-
dělám úkoly a nezasloužím si k vánocům nic. Ale radši 
mi přines to kolo, tedy pokud chceš ještě někdy vidět 
svoji máti. Tvůj, však víš kdo...“. Konec anekdoty.
 Požehnané Vánoce vám všem!!!

Freddie (freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Dámské  kabelky,  psaníčka,Dámské  kabelky,  psaníčka,
peněženky,  opasky,  manikúry,peněženky,  opasky,  manikúry,

Přejeme všem našim zákazníkům 
pěkné Vánoce, mnoho štěstí, 

pevné zdraví a spoustu osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce. 

ši ák ík
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Na kávě s Lubomírem Toufarem

Lubomír Toufar
bývalý blanenský starosta, v současné době 
poslanec Parlamentu České republiky

Sponzor rubriky:

 Naši čtenáři vás dobře znají z doby vašeho pů-
sobení na blanenské radnici, ale přesto: můžete 
na úvod krátce přiblížit svou profesní a životní 
dráhu?
 Pocházím z nedalekého Žďáru. Do Blanska jsem 
nejprve dojížděl za prací v tehdejší Univě, pak jsem 
se sem přestěhoval – postavil jsem si svépomocí na 
Zborovcích byt. V Univě jsem prošel řadou funkcí, 
a proto jsem byl na podzim 1987 vyslán pracovat 
na ONV Blansko, kde jsem dostal na starost oblast 
místního hospodářství. Po roce 1989 vznikl z ONV 
Okresní úřad Blansko, jehož jsem byl v roce 1994 
jmenován vedoucím, a v roce 2001 jsem se stal 
přednostou celého OkÚ Blansko. Tím jsem zůstal 
až do zániku okresů na konci roku 2002. Poté jsem 
působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a zároveň jsem se stal blanenským 
zastupitelem. V roce 2009 jsem byl zvolen místosta-
rostou a po komunálních volbách 2010 i starostou 
města. Na podzim 2013 jsem uspěl v předčasných 
volbách do Poslanecké sněmovny, a protože jsem 
nikdy nebyl zastáncem vykonávání dvou tak odpo-
vědných funkcí zároveň, vzdal jsem se na konci roku 
2013 křesla starosty a rozhodl se plně věnovat nové 
roli poslance.

 Jaký byl tedy váš první rok v této roli?
 Byla to úplně nová zkušenost. Z počátku mě, 

podobně jako i jiné 
nováčky ve Sněmov-
ně, rozčilovaly některé 
sáhodlouhé diskuze a 
rétorická cvičení bez 
výsledného efektu. 
Nechápal jsem, proč 
třeba předsedové po-
litických stran a posla-
neckých klubů, kteří 
mají právo vystoupit 
přednostně, dobrých 
pět hodin prodebatují, 
než se vůbec přistoupí 
k samotnému schvále-
ní programu schůze... 
Jenomže, jak jsem ča-
sem pochopil, i tohle je 
součástí demokracie 
a není snadné, a zřej-
mě ani možné stanovit 
hranici, kdy jde ještě 

o smysluplnou rozpravu, a kdy se jedná o pouhou 
politickou exhibici před kamerami.

 To pak ale není divu, že někteří vaši kolegové 
v poslanecké lavici usnou...
 No, poslouchat v jednacím sále debaty od devíti 
ráno, řekněme do jedenácti večer, pokud nejde o 
opravdu zásadní věc, je někdy dost náročné, ale 
mně se naštěstí nikdy nestalo, že bych přitom usnul 
(smích). Ale vážně: musím dodat, že ten televizní 
obraz Sněmovny, který má veřejnost denně před 
očima, totiž že tam jedni klábosí, další si jen tak 
kdykoliv odejdou, a někteří dokonce usnou, je dost 
zkreslený.

 Zkreslený? V čem?
 Jako poslanec mám možnost vidět zblízka i tu 
druhou a mnohem významnější stranu mince, a tou 
je každodenní činnost výborů Poslanecké sněmovny. 
Tam se odehrává ten největší díl práce na přípravě 
zákonů a pokud poslanci ve výborech pracují svě-
domitě, pak by, až na pár výjimek, už neměl být ke 
zdlouhavému projednávání důvod. Obzvláště vládní 
návrhy zákonů, které vždy prochází velmi podrobným 
připomínkovým řízením, by pak už měla Sněmovna 
odhlasovat bez problémů.

 To jste mi zrovna pěkně nahrál, protože moje 
další otázka měla směřovat právě k vaší práci v 
Kontrolním výboru a Výboru pro evropské zále-
žitosti, jichž jste členem...
 Kontrolní výbor projednává vesměs zprávy Nejvyš-
šího kontrolního úřadu, takže jsem shodou okolností 

v častém pracovním styku s dalším bývalým bla-
nenským starostou a současným prezidentem NKÚ 
Miroslavem Kalou, který na naše zasedání chodívá. 
Výbor si na základě zpráv NKÚ zve i zástupce těch 
ministerstev, jichž se zprávy o chybách při nakládání 
s prostředky státního rozpočtu týkají a důkladně pro-
věřuje, zda jde o mimořádné nebo systémové chyby, 
jaká se provedla nápravná opatření a podobně. Cílem 
ovšem není jen vyslechnout, co se na tom či onom 
státním orgánu děje nebo dělo, ale najít řešení, aby 
se chyby v hospodaření neopakovaly.

 Když už jsme u státního rozpočtu: co třeba ono 
pověstné „porcování medvěda“ neboli nárazové 
přidělování státních prostředků ve Sněmovně 
konkrétním projektům. Probíhá ještě?
 Musím říci, že naštěstí už několik let ne. Nikdy jsem 
ani nebyl příznivcem této praxe, kdy se některým 
poslancům jen proto, že se třeba osobně znali s před-
sedou rozpočtového výboru nebo ministrem fi nancí, 
podařilo prosadit nějaké mimořádné fi nanční injekce 
do svého regionu. Občas to bylo sice ku prospěchu 
věci, ale byly tu také případy, kdy se, obrazně řečeno, 
stavěl most přes potok, který tam nikdy netekl, abych 
citoval slova našeho současného prezidenta.

 Zmiňme ještě v krátkosti ten druhý výbor, v 
němž pracujete. Co je jeho úkolem?
 Výbor pro evropské záležitosti třeba předem pro-
bírá s premiérem otázky, které pak on jede za vládu 
ČR řešit do Bruselu na Evropskou radu. Většinou ale 
projednává směrnice schválené Evropskou unií a 
jejich implementaci do našeho právního řádu. Někdy 
je to bohužel neúměrně dlouhý proces. Třeba až nyní 
se kvůli protichůdným zájmům ekologů, developerů 
a hospodářské komory podařilo po třech letech, kdy 
se střídali ministři životního prostředí i celé vlády, 
schválit evropskou komisí tvrdě požadovanou změnu 
zákona o posuzování vlivu na životní prostředí tzv. 
EIA. Norma ale ještě zamíří do Senátu.

 Českou veřejnost ale zaujala spíše nedávná 
vzrušená debata o změně platů ústavních činite-
lů...
 ...a celé téma se smrsklo na otázku zvýšení po-
slaneckých platů. K tomu můžu říct jedno: nikdy v 
minulosti jsem si sám o svém platu nerozhodoval 
a Poslanecká sněmovna je asi jediný orgán u nás, 
který něco podobného dělá. Je ovšem otázka, kdo by 
to měl udělat místo ní. Vláda nebo nějaká nezávislá 
instituce? A pak je tu třeba problematika platů soudců, 
která se jednou řešila až před ústavním soudem. 
To už se ale dotýkáme ústavního rozdělení moci ve 
státě. Víte, já osobně jsem do parlamentní politiky 
nešel kvůli platu a mohl bych uvést řadu poslanců i 
senátorů, kteří ve svém dřívějším povolání dosahovali 
mnohem vyšších výdělků než jaké mají teď. Prostě 
vidí smysl v tom, co v parlamentu dělají a plat nijak 
neřeší. A jen na okraj připomínám, že třeba oproti roku 

Nejhezčí vánoční dárek

2007 nebo 2010 jsou ty dnešní platy o něco nižší. To 
ale veřejnost právem nezajímá. Proto jsem rád, že 
místo avizovaných neúnosných 14 % zvítězil návrh 
předsedy sněmovny Hamáčka na zvýšení o necelá 
tři procenta a stanovení koefi cientu, podle nějž posla-
necké platy porostou v budoucnu. Zvyšování by mělo 
být vázáno na hospodářský růst, takže když budou 
poslanci dobře pracovat a státu se bude dařit, budou 
mít víc peněz a naopak. Tak je to myslím správné.

 Změňme téma: s čím se na vás nejčastěji obrací 
voliči z vašeho okolí a s čím jim jako poslanec 
můžete skutečně pomoci?
 Přichází s nejrůznějšími věcmi. Někdo například s 
tím, že má malý důchod, jenomže o něčem takovém 
jeden poslanec opravdu rozhodnout nemůže. Často 
však přijdou třeba zástupci menších obcí, které řeší 
problémy se sankcemi za chyby, jichž se dopustili při 
čerpání evropských dotací na své projekty nebo mají 
potíže s některými chronickými stěžovateli. V těchto 
případech, pokud to je trochu možné, se snažím vždy 
kontaktovat příslušné ministerstvo a zprostředkovat 
pomoc, která je v rámci platné legislativy možná.

 Která z těch věcí, co se v uplynulém roce po-
vedlo prosadit, vám udělala největší radost?
 Jsem rád, že podařila celá řada věcí, s nimiž šla 
naše strana do voleb. Pomoc rodinám s dětmi, po-
rodné na druhé dítě, zrušení zdravotnických poplatků, 
mírnější zdanění léků nebo knih. Sice se říká, že na 
ekonomickém růstu současná vláda nějakou velkou 
zásluhu nemá, já si to ale tak úplně nemyslím. Je-li 
ve vládě nálada pozitivní a neřeší se pořád jen škrty, 
pak i společnost přestávají mít obavy. Ano, vyrovna-
ný rozpočet je skvělý, přebytkový ještě lepší, ale k 
úspěšnému nastartování ekonomiky je třeba zvýšit 
také spotřebu. A vzniklý schodek státního rozpočtu se 
této vládní garnituře už teď daří postupně snižovat.

 Rozhovor vedeme v čase adventním. Co byste 
na úplný závěr popřál našim čtenářům k Vánocům 
a do novému roku ?
 Přeju blanenským, ale i všem ostatním čtenářům 
především zdraví a také ať v klidu a pohodě prožijí 
adventní čas i vánoční svátky. Snad si kromě shánění 
dárků najdou chvilku i na zamyšlení nad tím, co jsou 
ty pravé životní hodnoty. Popřál bych jim rovněž co 
nejvíce radosti a životního optimismu, protože máme 
to štěstí, že žijeme v pěkné zemi a také v pěkném 
městě. A to není úplná samozřejmost. Občas se totiž 
při zahraničních cestách setkávám s lidmi, kteří mají 
oproti nám, středoevropanům, mnohem těžší život. 
Aby vůbec uživili rodinu museli kupříkladu odjet za 
prací ne do jiné země, ale rovnou na jiný kontinent 
a přesto berou svůj skromný život s nadhledem a 
optimismem. Tahle schopnost nám někdy schází. 
A přitom se špetkou optimismu se přece sebevětší 
starosti řeší mnohem snáz.

-kkuc-

 Pro dvanáctiletou fenku německého ovčáka Sagaru nebylo letošní rok zrovna šťastný. 30. dubna, 
zrovna na čarodějnice, ji lidé našli uvázanou u krmelce nad Blanskem a přivolali městskou policii, 
která ji dopravila do psího útulku v Blansku. Těžko říct, jak a proč se stalo, že mírný, poslušný a bez-
problémový pes, který se svými pány jistě prožil mnoho hezkého, skončil odhozený jako nepotřebné 
smetí. Možná původní majitelé zemřeli, možná se museli odstěhovat, psa si nemohli vzít s sebou a 
najít mu nový domov jim připadalo příliš složité. Tak či onak Sagara strávila v psím útulku dlouhých 
sedm měsíců.

 „Najít nový domov pro takové zvíře není tak snad-
né, jak by se mohlo zdát,“ upozorňuje Jarmila Jurová, 
vedoucí blanenského psího útulku. Přestože šlo o 
hodného a bezproblémového psa, většina zájemců 
si přeje psa mladého, ideálně štěně. Nezřídka se tak 
stane, že se starší pes nového domova ani nedočká. 
„Málokdo si totiž uvědomuje, že starý pes je jako 
starý člověk. Stres spojený s umístěním v útulku 
zhoršuje jejich stav a zkracuje jim život,“ vysvětluje 
Jarmila Jurová, která má o to větší radost z úspěš-
ného umístění Sagary.
 Kateřina Klašková, která si začátkem prosince 
Sagaru odvezla domů, nemá o svém rozhodnutí 
nejmenší pochybnosti. „Vlastně mě na to navedla má 
desetiletá dcerka. Má ráda zvířata a pejska jí slibuju 
už dávno. Společně jsme se rozhodly dát domov 
někomu, kdo to potřebuje. Blanenský útulek máme 
nejblíže, nejdřív jsme zamířily tam,“ vysvětluje žena, 
která pracuje v blanenské nemocnici jako zdravotní 
sestra.
 V rozhodnutí ji ještě utvrdila čerstvá zkušenost s 
canisterapií, kterou nemocnice Blansko nedávno na 
některých odděleních zavedla. „Na canisterapii jsem 
viděla, jak pes může pomoci člověku, který je osa-
mělý a ještě nemocný. Vlastně jsme to jen obrátili,“ 
říká nová majitelka Sagary a dodává, že si fenka v 
novém domově rychle zvykla, i díky domu, že z útulku 
dostala „na cestu“ svůj starý pelíšek. „Vyloženě si to 
užívá, a já taky,“ prohlašuje spokojeně.
 Své potěšení nad tím, že se Sagaru podařilo vyslat 
do dobrého domova, neskrývá ani vedoucí útulku 
Jarmila Jurová. „Je to můj vánoční dárek,“ prohlásila 
upřímně a dodala, že by si moc přála, aby takových 
lidí, jako je nová majitelka Sagary, bylo víc.
 Letošní rok byl pro blanenský útulek víc než smut-
ný: lidí, kteří svého dlouholetého „nejlepšího přítele“ 

vyhodili nebo odložili, se totiž našlo výrazně víc než 
loni. „Zrovna teď máme v útulku nově asi desetiletého 
belgického ovčáka. Je to hodný, poslušný, milý pes, 
v dobré kondici, viditelně opečovávaný. Zatím stále 
doufáme, že se najde majitel. Pokud ne, nabídne-
me ho k osvojení. Snad bude mít stejné štěstí jako 
Sagara,“ uzavírá vedoucí blanenského psího útulku.

-kkuc-
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Fotoseriál: Narodil se Kristus Pán
Desítky lidí se sešly 10. 12. po šesté hodině večerní na Rožmitálově ulici, aby si společně 
zazpívali. Za doprovodu scholy blanenského kostela zazněly nejen historické koledy, ale 
i novodobé, populární vánoční písně. Akci pořádal Český rozhlas ve spolupráci s regio-
nální redakcí Deníku.

Nový fotoateliér v Blansku

fotoatelier.bk@seznam.cz
tel. 603707132

v budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručovav budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručova

* ateliérové foto
* foto skupin, jednotlivců,
* party foto, promo foto book
* svatby, narozeniny 
* velkoformátový tisk na plast 
 i polygrafi cké služby

* služby vizážistky
* půjčujeme fotoatelier

Ateliér Svazarm 60 mAteliér Svazarm 60 m22, ateliér Brno 150 m, ateliér Brno 150 m22

* foto v přírodě
* podvodní foto

Cena pro Jaroslava Martináska

Zavítejte na největší mechanickou Moravskou vesničku v ČR

a 9,5 m dlouhý mechanický betlém.

800 postaviček z toho 430 pohyblivých, na ploše 120 m2

Brno, Kapucínské nám. č. 5, vstup vedle krypty

Otevřeno celoročně PO - NE od 9°° - 18°° hod.

www.moravskavesnicka.com  Tel.  734 739 171

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 

HYGIENY
B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 První prosincové úterý letošního roku byly na zámku v Mikulově uděleny Ceny Jihomoravského kraje 
2014 významným osobnostem kulturního i společenského života. 
 Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým 
zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající 
zásluhy o rozvoj našeho regionu, hrdinské a jiné výji-
mečné činy osobností, které se na území kraje narodily, 
žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž 
život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem re-
prezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k 
jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními 
kvalitami mohou být příkladem. Cena se uděluje od roku 
2004 a jejími držiteli jsou vědci, výtvarníci a hudebníci, 
sportovci, dobrovolní hasiči a profesionální záchranáři 
i občané, kteří neváhali nasadit svůj život pro pomoc a 
záchranu druhého.
 K oceněným významným osobnostem Jihomorav-
ského kraje se letos přidal i hudebník, učitel hudby, 
umělecký vedoucí komorního orchestru Musica Nova 
a dlouholetý sbormistr Smíšeného pěveckého sboru 
Rastislav Blansko pan Jaroslav Martinásek. Za svůj 
přínos v oblasti kultury převzal toho ocenění od hejt-
mana Jihomoravského kraje Michala Haška, za účasti 
prezidenta České republiky Miloše Zemana, jako vyjá-
dření úcty, respektu a poděkování za aktivní uměleckou 
činnost v oblasti hudby. 
 Pan Jaroslav Martinásek se dlouhodobě věnuje 
výchově mladých hudebních talentů, s trpělivostí i 
entusiasmem pěstuje a rozvíjí v každém z muzikan-
tů  a zpěváků vztah a lásku k hudbě, v pokoře před 

hudebními díly, které díky jeho dovednostem a píli 
mohou provést a zprostředkovat posluchačům. Spolu 
s hudebními tělesy Musica Nova a sborem Rastislav 
Blansko šíří kulturu a povědomí o našem městě daleko 
za hranicemi nejen kraje, ale i České republiky. Úspěš-
ná koncertní vystoupení doma i v zahraničí jsou vždy 
zážitkem jak pro posluchače, tak také pro interprety.
 Pan Jaroslav Martinásek se po zásluze zařadil 
do společnosti významných osobností, kteří převzali 
ocenění,  jako jsou Armin Delong a Jiří Kratochvíl – za 
technické vědy, Alois Mikulka – za výtvarné umění 
a literaturu, Jaromír Hnilička a Miroslav Krejsa – za 
hudbu, Martina Zbytková a Josef Němec – za záchra-
nu lidského života a hrdinství. Ocenění také převzali 
příslušníci složek Integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje za pomoc při zvládání letošní 
živelné katastrofy sesuvů půdy na jižní Moravě.
 Všechny tyto osobnosti, každý jednotlivý životní a 
profesní příběh, je důležité zprostředkovat a připome-
nout ostatním. Z úcty, vděčnosti, obdivu a zejména pro 
příklad a inspiraci mladým lidem. Stanou-li se ocenění 
vědci, umělci, sportovci, záchranáři, lidé cílevědomí, 
nesobečtí a obětaví vzorem, příkladem a cestou k napl-
nění vlastních ambicí v kterékoliv oblasti lidské činnosti 
každého z nás, stane se naše společnost a vzájemné 
soužití příjemnější a v mnoha ohledech hodnotnější.

Ing.Tamara Korešová, MBA
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Nezůstane jen u předsevzetí?

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad

NEDĚLNÍ AQUA AEROBICNEDĚLNÍ AQUA AEROBIC
Cvičíme v krytém bazénu, BlanskoCvičíme v krytém bazénu, Blansko
*** Aqua aerobic je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zlepšit 
  kondici, formovat postavu a dobře si zacvičit.
*** Převážnou část lekce cvičíme s odrazem ode dna. 
*** V posilovací části využíváme vodních pomůcek pro zvýšení 
  účinnosti a intenzity cvičení.

KDY?   11.1. - 15.3.2015
V KOLIK?  17,00-18,00 HOD.
CENA?  80 Kč/1 HOD.
PERMANENTKA? 700 Kč/ 10 VSTUPŮ

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.

kamilazvakova@seznam.cz
tel.: 604 523 691  www.aqua-zvak.czwww.aqua-zvak.cz

www.anoblansko.cz

Vám p eje
ANO BLANSKO

Veselé vánoce a š astný nový rok 

BUDE
LÍP!

2015_ANO.ai   1   4. 12. 2014   1:26:04

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Fotoseriál: Tajemná doba adventní
Doba předvánoční je pro dospělé obdobím usebrání, či hektického uklízení, vaření a pe-
čení a obvykle jim uteče až příliš rychle, zato pro malé děti je čekání na Ježíška hotová 
věčnost. K tomu, aby čas předvánoční rychleji utekl i jim, přispěly party Mikulášů, andělů 
a čertů, kterých byly pátého prosince plné ulice.

Jak se neztratit na trhu práce
 Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se v Klubu Ratolest Oblastní charity Blansko uskutečnilo setkání ro-
dičů - maminek na mateřské a rodičovské dovolené a zástupců Kontaktního pracoviště Úřadu práce 
ČR v Blansku (KoP Blansko) a Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj (OIP) 
s názvem „Jak se neztratit na trhu práce“. 

 Setkání s rodiči se usku-
tečňuje pravidelně každý rok, 
letos poprvé se jednalo o 
společnou akci KoP Blansko 
a OIP. Maminky tak měly mož-
nost získat informace jak z ob-
lasti zaměstnanosti, tak z ob-
lasti pracovního práva. Mohou 
se tak lépe připravit na dobu, 
kdy se budou vracet zpět do 
zaměstnání, a budou řešit 
nastalou situaci s ohledem na 
skloubení práce a rodiny. Ma-
minky se zajímaly především 
o informace z oblasti pra-
covně právního poradenství, 
dalšího vzdělávání, evidence 
na úřadu práce a podpory 
v nezaměstnanosti, nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanos-
ti. Obdobnou aktivitu plánuje 
KoP Blansko spolu s OIP  v 
novém roce uskutečnit také v Mateřském centru v 
Boskovicích.
 V případě potřeby dalšího poradenství z výše 
zmíněných oblastí, ale také z oblasti nepojistných 

sociálních dávek, se mohou zájemci obrátit na 
pracovníky v budově Kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR v Blansku, Vodní 9, Blansko.

-hof-

 „V novém roce musím zhubnout aspoň deset kilo, začnu pravidelně cvičit, nebudu jíst sladkosti. 
Přestanu kouřit. Naučím se něco nového. Budu přispívat na dobročinné účely. Budu se lépe učit ve 
škole. Napíšu knihu…“ Každý z nás si jistě už na přelomu dvou roků někdy řekl nějakou podobnou 
větu. 

 Jak známo, novoroční předsevzetí však většinou 
nedodržíme. Úmysl máme dobrý, přesvědčujeme 
sami sebe, že to myslíme vážně, ale naše vůle 
postupně ochabuje a z předsevzetí v průběhu roku 
zbude jen povzdech: Tak snad v tom roce příštím… 
 Možná by bylo lepší, kdybychom místo planých 
slibů začali konat hned. Proč to odkládat až na prv-
ního ledna? Nemusíte shodit hned deset kilogramů, 
pro začátek stačí pár deka. Není nutné chodit pětkrát 
týdně do posilovny, která vám vezme mnoho času 
a peněz (a často kvůli tomu raději ani nezačnete). 
Začněte pozvolna, každý den se trochu doma pro-
táhněte a ono to přijde samo, pohyb si vás vyhledá 

sám. To, že se rozhodnete přestat kouřit, je velmi 
chvályhodné, ale začněte tím, že uberete jednu 
cigaretu za den. Když nemůžete dát část výplaty 
na dobročinné účely, stačí si občas odepřít nějakou 
radost a věnujte někomu aspoň těch pár drobných. 
Nemusíte napsat rovnou knihu, začněte povídkami 
a básněmi. 

 Ale hlavně: Začněte hned!

 Také už jste si dali někdy nějaké předsevzetí? 
A dodrželi jste je?

-mha-
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Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

POZVÁNKA
pro všechny rodiče a budoucí školáky na interaktivní

Den otevřených dveří,
který se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 9 do 12 h

Připravili jsme pro vás:
  - překážkovou dráhu v tělocvičně, kde si děti vyzkouší svoji obratnost
  - cvičení na interaktivní tabuli
  - práce s počítačovými programy pro malé i velké
  - zajímavé pokusy v odborných učebnách fyziky, chemie a přírodopisu
  - občerstvení v nové cvičné kuchyni připravené staršími žáky

Kromě toho budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory renovo-
vané školy, školního atria, hřiště a zahrady.
 

Kolektiv pedagogických pracovníků školy
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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
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* PRODEJ BYTU 3+1 Zborovecká, Blansko.
Nabízíme prodej bytu o velikosti 3+1 v Blan-
sku na ul. Zborovecká. Byt nabízí velmi dobré 
dispoziční řešení, má zděné jádro a dům je 
po celkové revitalizaci. Bezproblémové par-
kování před domem. Cena je 1 680 000,- Kč 
+ provize, včetně právního servisu. Kontakt: 
606811672.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kvalitní dětské lyže a boty velikosti od 80 do 130 
cm. Lyže 1100 Kč, boty 400 Kč. Atomic, Salomon, 
Elan. Tel. 606959507.
* 1+1 v BK na sídlišti Sever, tel. 723000391.
* Nadstandardně provedený byt 3+KK v Blansku, 
cena 2.000.0000,- Kč, tel. 737227583.
* Opel Astra kombi, tažné, 20 tis. Kč. Tel. 605529478.

* Pronajmu  v RD v Bk pokoj pro 2 studenty nebo 1 
dospělou osobu. V domě vše k dispozici. abckiosk@
seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na Sever III. 6500 Kč 
včetně inkasa + vratná kauce. jirikaluzik@seznam.cz
* Manželé hledají podnájem 3+1 v Blansku, dlouho-
době. Tel. 731059489.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Dětský Silvestr 2014 – 31.12.2014 v 15 hod, Kino 
Blansko. Cena 100 Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma!
Vánoční koncert SPS Rastislav - 26.12.2014 v 16 
hod, kostel sv. Martina, místenka 50 Kč.
Ticketpro:
Adventní gospely – 22.12.2014, Petrov, Brno
Silvestr 2014 – 31.12.2014, Sonocentrum Brno
Smokie  - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Karoliny 
Meineke -  nástěnný kalendář představuje ve 12 
obrazech životní příběh Karoliny Meineke, od jejíhož 
úmrtí uběhne příští rok 200 let. Cena 85 Kč.
DVD Buďme svorni/On the Road – nový fi lm z cyklu 
Živá paměť města Jana a Radka Popelkových 
představuje osobnost Milana Daňka. Cena 150 Kč.
Publikace Povídání nejen pro Mikuláše – sbírka 
pohádek pro děti od regionálních autorek Aleny J. 
Baďurové a Jitky V. Nejezchlebové (ilustrace).
Mapa na šátku – originální nejen vánoční dárek pro 
každého turistu. Mapa Moravského krasu a Dra-
hanské vrchoviny v měřítku 1:50000 s vyznačenými 
turistickými a cykloturistickými trasami o rozměrech 
70x70 cm je natištěna na polyesterovém hedvábí. 
Cena 199 Kč.
Otvírací doba v závěru roku 2014
pá 19.12. zavřeno – INVENTURA
so 20.12. 09:00–12:00 h
po 22.12. 09:00–18:00 h
út 23.12.  09:00–18:00 h
24.12.2013–01.01.2014 zavřeno
pá 02.01.2015 zavřeno
so 03.01.2015 09:00–12:00 h

 Kolektiv pracovnic Informační kanceláře Blan-
ka přeje nejen všem svým zákazníkům příjemné 
prožití vánočních svátků a množství úspěchů v 
roce 2015!

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

-MaT-

RYCHLÁRYCHLÁ
HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA  
bez nahlížení do registrů

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT na obchodního zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:
773773124, 606038925

BOSKOVICE A OKOLÍ: 
776813660, 606038925

Úspěšná sezóna lodních modelářů

- 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


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. 

Vinotéka
Blansko | Dolní Palava 18

Petr Novotný (+420) 605 266 088

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
 Dvě vyrovnaná utkání s rozdílným výsledkem 
sehrály na domácích stolech blanenská děvčata.
 V sobotu dokázala nejtěsnějším výsledkem přehrát 
rezervu Sokola Nusle, v neděli bohužel nestačila na 
B tým SKST Vlašim. Po polovině soutěže tak ženám 
patří třetí příčka, tři body za vedoucím El Niňo Praha 
a dva body za SKST Hodonín B.
KST GMC Blansko – Sokol Nusle Praha B 6:4
Body: Pavlicová 3 Ševčíková 2 Slezáková 1
KST GMC Blansko – SKST Vlašim B 4:6
Body: Slezáková 2 Pavlicová 1 Ševčíková 1

2. liga muži
Bez stále nemocného Lukáše Svobody se museli 
obejít muži A ve 2.lize. Porážka od druhé Borové se 
tak trochu očekávala, domácí zaváhání s Jeseníkem 
už nikoliv. Příliš se nedařilo tradiční opoře Blanska 
Lubošovi Dudíkovi, na kterém se naplno projevil tré-
ninkový výpadek. Naopak příjemným překvapením 
byl výkon Pavla Voráče, který ve své druholigové 
premiéře dokázal vybojovat jeden bod. 
KST Blansko – TJ Sokol Borová 1:10
Body: Přikryl Aleš 1 Dudík 0 Čák 0 Procházka 0
KST Blansko – Exiteria KST Jeseník 6:10
Body: Přikryl Aleš 2 Čák 2 Dudík 1 Voráč 1

3. liga muži
Bez tradičních opor Josefa Kvíčaly a Stanislava Mi-
kuly se musel obejít B-tým ve 3.lize. Šanci tak opět 
dostali mladí hráči KST Blansko a ač tomu výsledky 
příliš nenapovídají, tak si herně nevedli vůbec špat-
ně. Je vidět, že s každým odehraným zápasem ve 
vyšší soutěži se jejich výkon zlepšuje, což je velkým 
příslibem do budoucna.
TJ Žďár nad Sázavou – KST Blansko B 10:2
Body: Kvíčala David 1,5 Bako 0,5 Polívka Martin 0 
Bednář 0

TTC Koral Tišnov – KST Blansko B 10:3
Body: Kvíčala David 2,5 Bako 0,5 Zukal 0 Polívka 
Martin 0

KS2 muži
Závěr první poloviny sezony sehrál C-týmu na 
jedničku. Nejdříve Blansko dokázalo jako vůbec 
první tým v sezoně vzít body vedoucím Komořanům, 
poté si ve značně improvizované sestavě poradilo 
s nepříjemnou Otnicí. Tým bodově táhli především 
Pavel Voráč, který z osmi utkání prohrál pouze jediné 
a Ondřej Procházka, jemuž první polovina soutěže 
vyšla nad očekávání a stal se tak jednou z největších 
opor týmu.
KST Blansko C – TTC Komořany 9:9
Body: Voráč 3 Procházka 2,5 Babušík 2 Zukal 0,5 
(odehrál 3 dvouhry), Kutil 1 (odehrál 1 dvouhru)

KST Blansko C- TJ Sokol Otnice 10:8
Body: Voráč 4,5 Procházka 3,5 Kellner 1,5 Babušík 
0,5 

-vory-

 Poslední zápasy první poloviny soutěže mají za sebou stolní tenisté KST Blansko. Spokojeni mohou 
být pouze muži C v Krajské soutěži druhé třídy a částečně i ženy v první lize. Ostatním mužským 
týmům se závěrečné zápasy tohoto roku bohužel příliš nepovedly.

 Sezóna roku 2014 byla úspěšná pro modeláře, žáky organizované v našem klubu, pod záštitou 
DDM Blansko. Žáci se zúčastnili soutěží o putovní Moravský pohár krajského přeboru, ze kterého 
se postupuje na Mistrovství republiky žáků.

 Moravský pohár je série pěti závodů, které pořádají 
přihlášené kluby na Moravě. Modeláři mohou závodit 
v sedmi kategoriích. Rozděleni jsou na žáky, juniory 
a seniory. Přijíždí obvykle 10 klubů s 80 účastníky. 
 Při takto bohaté účasti získali naši žáci tři putovní 
poháry:
1. místo kategorie F4-A Podrazil Jonáš (modely po-
lomaket bez hodnocení stavby), 1. místo kategorie 
Eco mini standart Štégner Michal (rychlostní modely), 
1. místo kategorie Eco mini expert Štégner Michal 
(rychlostní modely)
 V Seriálu EX, což je 5 závodů neřízených modelů 
o mistra republiky 2014. V této kategorii za žáky 
obsadil 1. místo Jonáš Podrazil a stal se tak mistrem 
republiky.
 Mistrovství republiky Lodních modelářů žáků 2014 
uspořádal klub Maják Borovany. Přihlásilo se 45 
mladých modelářů z osmi krajů. Za náš klub závodili 
dva žáci se svými trenéry. Ti se nejlépe připravili na 

jízdy rychlostních 
modelů Eco mini 
standart, na které 
se specializuje Mi-
chal Štégner. Zís-
kal 2. místo. Ještě 
lépe se mu vydařil 
závod v kategorii 
Mini eco expert, 

kde už to bylo místo 1. a také titul mistra republiky 
2014. V této kategorii Michal obhájil 1. místo z roku 
2013 a stal se tedy dvojnásobným mistrem republiky.
 Pro závody Eco mini team se naši chlapci domlu-
vili s Lubomírem Bočkem z Třeště a sestavili tým v 
následujícím obsazení: Štégner, Podrazil, Boček. 
Po dramatickém závodu ale přece jen naši získali 
1. místo a tím titul mistrů republiky. Je třeba připo-
menout, že Michal Štégner a Lubomír Boček jsou v 
této kategorii dvojnásobnými mistry republiky a Jonáš 
Podrazil byl v roce 2013 v této kategorii třetí.
 Další kategorie: Podrazil Jonáš EX-500 - 31. místo, 
EX-Ž - 3. místo, F4-A - 14.místo, F4-B - 2. místo, Mini 
eco standart - 6. místo, Mini eco expert - 4. místo. 
Štégner Michal - F4-A 15 místo, Mini eco standart 
2.místo, 
 Členové našeho klubu závodí většinou o putovní 
Moravský pohár ve skupinách Junioři a Senioři. 
Jejich umístění najdete na stránkách klubu klombk.
sweb.cz nebo Moravského poháru www.moravsky-
pohar.cz 
 Skupina dospělých: Senioři si zazávodí jen občas, 
protože při soutěžích mají většinou rozhodcovské, 
pořadatelské nebo trenérské povinnosti. Pomoc 
začátečníkům a mládeži je hlavní činností klubu a 
za to patří všem našim členům velké díky.

Miroslav Vičar, 
předseda klubu

MRS, o.s. MO BLANSKO
zve všechny spoluobčany na tradiční

prodej
VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
na své sádky ve Sloupečníku 
(250 m od stavebnin, 100 od palírny)

V nabídce bude 
- KAPR
- PSTRUH

Ryba je uchovávána 
v průtočných sádkách 
s vodou z potoka SLOUPEČNÍK.

Prodej od pátku 19. prosince 2014 
denně od 09.00 do 16.00 hod. 
až do vyprodání zásob.

Na požádání vám kapra upravíme.

K návštěvě našich sádek a zakoupení 
vánočního kapra vás srdečně zvou 
BLANENŠTÍ RYBÁŘI

prodej
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

bude 

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

777 887 700, 516 412 100

19. prosince 20148

 Výsledky prvního squashového turnaje v nové již 
14. sezóně jste si mohli přečíst v minulém vydání Mo-
nitoru. Nyní Vás seznámím se základními výsledky 
obou doprovodných soutěžích.
 V soutěži „Turnajový mág“, kde připisujeme jen 
skutečně odehrané sety na turnajích, je mezi 19 
squashisty rozdíl 4 setů od 20 do 16. Vede dvojice 
Matěj Bartoň, Jiří Pánek s 20 sety.V soutěži „Turna-
jový Leader“ vede s 20 body vítěz turnaje Jiří Vybí-
hal. Poražený fi nalista Jaromír Matal má 16 bodů a 
mladík Karel Hudec 14 bodů.
 Na předešlém turnaji se nehrálo jen o body a 
sety, ale byla zde také vyhodnocena uplynulá 13. 

squashová sezóna.V „Turnajovém Mágu“ bylo od-
měněno prvních 8 hráčů, tedy všichni, kteří odehráli 
150 a více setů.V „Turnajovém Leadru“ obdrželi ceny 
čtyři hráči, kteří získali v průběhu roku více než 100 
bodů.
 Některé ceny, věnované ČAD Blansko a.s. a DS 
Brno, se také dostaly na přihlížející diváky.
 Vánoční turnaj proběhne v sobotu 20. prosince 
od 13 hodin. Po tomto turnaji obě výše uvedené 
doprovodné soutěže již nabudou reálnější podobu.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA:
 24.12.  ZAVŘENO
 25.12.  ZAVŘENO
 26.12.  14:00 – 19:00
 27.12.  14:00 – 19:00
 28.12.  14:00 – 19:00
 29.12.  10:00 – 21:00
 30.12.  10:00 – 21:00
 31.12.  10:00 – 15:00
 1.1.  ZAVŘENO
 2.1.  07:00 – 21:00
 3.1.  14:00 – 19:00
 4.1.  14:00 – 19:00

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ V ROCE 2014,
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH A MNOHO ÚSPĚCHŮ 
V NOVÉM ROCE 2015

SQUASH, ČAD Blansko a.s.

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

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

Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela 
nový vůz ŠKODA Fabia, který je nepřehlédnutelný ve všech směrech. 
Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem v designovém jazyku 
značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 125 barevných 
kombinací, bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory, 
nekompromisní bezpečnost a moderní technologie, které z nové Fabie 
dělají smartphone na kolech.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný 
vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Navštivte svého autorizovaného  
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

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

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

BK Blansko sehrálo 
utkání v Podolí

 Děvčata z přípravky Basketbalového klubu Blan-
sko, které hrají pod hlavičkou DDM sehrála dne 1. 12. 
2014 další soutěžní utkání POHÁHU Mini basketbal 
Brno. Tentokrát jim za soupeře bylo velmi dobré 
družstvo RENOCAR Podolí.  Utkání se hrálo na pa-
lubovce soupeře a opět proti našim děvčatům stálo 
smíšené družstvo devíti až jedenáctiletých chlapců 
a dívek. Naše děvčata podlehla v tomto utkání svým 
soupeřům po vyrovnaném zápase v poměru 52 : 41. 
Ještě ve třetí čtvrtině utkání dokázala otočit nepříz-
nivý výsledek a vedla 24 : 26. Pak se však projevila 
vetší dravost chlapců v družstvu soupeře a také 
menší herní zkušenosti našich děvčat, která hrála 
teprve třetí soutěžní utkání. Svoji roli sehrála i větší 
únava na naší straně, kde utkání hrálo 12 děvčat, 
kdežto družstvo RENOCARU hrálo se 3 kompletními 
pětkami. 
 Trenéři našeho družstva hodnotí velice kladně 
celkovou zvyšující se úroveň hry, zapojení všech 
hráček a velký počet nastřílených bodů a to, že se 
na nich podílelo více hráček: Nátálie Dvořáková 4, 
Tereza Macháčková 20, Natálie Baráková 11, Te-
reza Vyklická 4, Lucie Formánková 2 body. Dobré 
příležitosti ke skórování měla i Monika Sedláková, 
která neproměnila několik samostatných úniků 
a Petra Ondroušková, která se prosazovala pod 
košem a házela, zatím neúspěšně, trestné hody. V 
pravidelných střídáních si zahrála i děvčata, která se 
basketbalu věnují teprve několik měsíců i nejmenší 
děvčata ročník 2006 a 2007. Naopak lepší výkon 
očekávali trenéři v obraně a dravosti, zejména pod 
oběma koši.

Luděk Bězděk

Všem našim zákazníkům přejeme příjemné Všem našim zákazníkům přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků a vstup prožití vánočních svátků a vstup 
do nového roku 2015 správnou nohou.do nového roku 2015 správnou nohou.

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 5. ledna 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Krásné a veselé Vánoce,
hodně štěstí a pevné zdraví

v úspěšném roce 2015

přeje S-TOUR Blansko.

Děkujeme za Vaši přízeň.


