
A je to tu. Pro mnohé nejočekávanější období v roce ve znamení klidu a míru, 
zaslouženého odpočinku, rozjímání a prožití adventního období v teplém náručí 
své nejbližší rodiny a přátel. Pro mnohé na druhé straně čas předvánoční zname-
ná stres a shon, pracovní vytížení, deprese, uštvanost, marnost a vyčerpání. Tak 
jako každá věc ve vesmíru, má i tato doba před Vánocemi své dvě strany. Nevím, 
jak tyto dny trávíte vy, ale mohu vás s trochou nadsázky nechat nahlédnout, jak 
to probíhá u mne.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Na ulicích. A já je desetkrát týdně hudlám po 
všech koutech republiky. Nenávidím je!!! Doma 
jsou tudíž tabu! Dětem jsem koupil sluchátka 
a empétrojky – to jim stačí. Ještě že po mně 
nevyžadují, abych jim zpíval doma, to bych je 
asi uškrtil. Kamarád opět volá a řičí nadšením: 
„Představ si, u Kaufl andu už začali prodávat 
stromečky! Musíme pro ně, jinak na nás zbudou 
jen ty malý a ošklivý!“ Přemýšlím, že jeho číslo 
vymažu z telefonu.
 Musím sehnat dárky a nechci to nechávat na 
poslední chvíli jako obvykle. Dohodneme se s 
kolegy z kapely, že se zastavíme v nákupním 
centru v Brně. Všude jsou stromečky, vánoční 
písně skutečně hulákají odevšad, kolem nás 
proudí davy zoufalých lidí a v krámu se sotva 
otočíme. Po hodině mám dost – něco jsme pře-
ce jen koupili, zbytek v Blansku. Chci podpořit 
místní podnikatele, zaslouží si to. Po cestě na 
parkoviště zakopnu o sáňky – hezkou rekvizitu, 
která mi bohužel přistála v  cestě. Směje se 
mi plyšový Santa, sněhulák i sobi. Kamarád 
píše zprávu, že jdou v neděli s dětmi na nějaké 
vánoční dílny, že musím taky. Nenávidím jej i 
plyšového Santu.
 Maraton je skoro u konce, sil už příliš nezbývá. 
Ještě jedna Praha, ještě jeden fi remní večírek 
ve Zlíně, ještě dvě stě dětí v Děčíně. Ještě…
 Jsem vyčerpán a po náročném měsíci mohu 
konečně vydechnout. Je 23. prosince. Odpo-
ledne jsme s kamarádem opižlali stromeček a 
usmířili se. Krájím brambory a okurky na salát 
a když si chci vyndat vidličku, přivřu si prst do 
dveří. Nadávám a děti se mi smějí. Mírně je 
okřiknu, ale už mi také cukají koutky. Domem 
voní cukroví a jehličí a venku začíná sněžit. Žena 
chce pustit televizi, ale požádám ji, aby ještě 
chvíli počkala. Zmocní se mne melancholie, 
dojetí a radost. Právě v tento moment začaly 
MOJE Vánoce – klidné a mírné. Vypínám tele-
fon, nalévám sklenku vína a začínám se těšit na 
Štědrý den, který strávím se svými nejbližšími. 
A možná – možná si zítra zazpíváme i nějakou 
koledu. Miluji Vánoce…

Martin Müller

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

 Vždy, když se v obchodních domech začnou 
objevovat baňky, adventní kalendáře a čokolá-
doví čerti (mnohdy už koncem října), začne se 
mne zmocňovat podivná tíseň. Blíží se Vánoce a 
pro mne to znamená skutečně náročné období. 
Jakožto hudebník na volné noze vím, že do 24. 
prosince pojedu minimálně sedmkrát do Prahy, 
dvakrát do Liberce, jednou někam do jižních 
Čech a patnáctkrát někam na Moravu. Brrrr 
– hrozná představa. S výchovnými koncerty v 
podobě hodinového pásma pro děti ze základ-
ních škol jezdíme po celé republice a stojí to za 
to! Vstáváme ve čtyři ráno, a zatímco moje děti 
budou ještě tři hodiny chrupkat, já opouštím s 
ospalkami v očích v mrzuté mrazivé noci rodné 
město a jedu podpořit vánoční atmosféru dětem 
do Ústeckého kraje. Po cestě nadávám na ko-
lony, na řidiče, na počasí, na sníh, na vstávání, 
na politiku, na Santa Klause a ve fi nále na celé 
Vánoce. Z pódia však potom vidím rozzářené 
dětské oči a ústa mumlající „Narodil se Kristus 
Pán“ a úsměv se spolehlivě dostaví. A nepoka-
zí jej ani páťák s kšiltovkou na hlavě pokojně 
spící ve druhé řadě… Po cestě zpátky mi volá 
kamarád, jestli vím, že se v pátek rozsvěcuje 
v Blansku strom. Vím to, ale nepůjdu, neboť 
budu v ten moment úplně jinde. Nechápe, že 
se nechci zúčastnit…
 Některé dny v adventu trvají snad třicet hodin, 
z toho trávím na cestách asi dvacet. Rádio už 
nechávám v poloze OFF: písně o Vánocích vyta-
hované jednou za rok mi dokáže hudební režisér 
naservírovat během prosince v takové míře, že 
už na Mikuláše nenávidím Janka Ledeckého i 
Vaška Neckáře. Reklamy už znám nazpaměť a 
zeleného skřeta Alzáka toužím potkat osobně a 
zabít jej na tolik způsobů, kolik si jen dokážete 
představit. Do toho mi volá kamarád, že chce, 
abych s ním jel vybírat dárky – do Brna!!! Do-
stávám tik.
 A pak jsou tu koledy. Jak jsi krásné neviňátko, 
Veselé vánoční hody, Pojďte chlapci k nám a 
asi dvacet dalších… Jsou všude, kam se jen 
podíváte. Pouští je v rádiu. Hrají je v nákupních 
domech. V prodejnách se spodním prádlem. 

"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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Víte?
nevíte?

Vánoční koncert 
na zámku

 Galerie Jonáš s Muzeem Blansko zvou na vá-
noční koncert s názvem Ozvěny Vánoc. Koncert 
se uskuteční v úterý 29. prosince v 18 hodin na 
blanenském zámku. Zazní vánoční písničky, po-
vídání a další příjemné skladby. Zazpívají Eliška 
Skálová, Johanka Skálová a Zdeněk Krupica, o 
hudební doprovod se postará Pepino Kolář a nad 
kouzlem Vánoc se bude zamýšlet Pavel Svoboda. 

-r-

Muzeum Blansko zve 
na štědrodenní polévku

 Blanenské muzeum ve spolupráci s restaurací 
Zámecká Sýpka a vinotékou U Brázdů připravilo 
pro veřejnost akci s názvem Štědrodenní za-
stavení na zámku. Bude se podávat polévka a 
svařené víno, a to 24. prosince od 10 do 12 hodin 
na zámeckém nádvoří.  Vstup i občerstvení bude 
zdarma.

-r- 

Ve Sloupě zazní Rybova 
Česká mše vánoční 

 V neděli 27. prosince mohou zájemci zavítat do 
sloupského kostela na koncert duchovní hudby. 
Zazní Česká mše vánoční „Hej, mistře“ od J. J. 
Ryby v podání brněnského orchestru při katedrále 
sv. Petra a Pavla a pěveckého sdružení Magni-
fi cat pod vedením dirigenta Petra Kolaře. Kromě 
Rybovy mše návštěvníci uslyší také další vánoční 
skladby, jako například Adeste, fi deles, Tichá noc 
či Kdo to v plenkách chudičkých. Začátek koncertu 
bude v 18.30 hodin. 

-r-

Poděkování všem, 
kteří nám pomáhají

 Uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory 
Černá Hora upřímně děkují všem, kteří pomáhají 
naplňovat naše poslání a společně s námi usilují o 
zkvalitnění poskytované péče, kulturního či zájmo-
vého vyžití našich seniorů. Podporujete nás nejen 
fi nančními a věcnými dary, ale i časem stráveným 
přímo s uživateli. Velké díky proto patří dárcům, 
dobrovolníkům, dětem ze základních a mateřských 
škol, studentům, lékařům, duchovním a všem, kteří 
s námi po celý rok 2015 spolupracovali, neboť Vy 
všichni osobně plníte individuální přání a potřeby 
našich uživatelů. 
 Vaší pomoci si velice vážíme a doufáme, že v 
příštím roce 2016 budeme spolupracovat i nadále. 
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
ať jsou naplněny radostí, láskou a pokojem. 

Domov pro seniory Černá Hora, p.o.

Děti z 1. stupně ZŠ 
Salmova opět pomáhaly

 Jako každý rok, tak i letos se na naší škole 
uskutečnil Stonožkový jarmark. Stonožkový proto, 
že výtěžek z této akce putuje na konto Stonožka. 
Stonožka je hnutí na vlastních nohou, kde děti 
pomáhají jiným dětem v nouzi prodejem svých 
výrobků.
 Tento rok vyrobily děti s pomocí svých učitelek 
nádherná přáníčka a spoustu vánočních drobností. 
O krásné výrobky a celý jarmark byl skutečně velký 
zájem. Ostatně, rekordní výtěžek 5 750 Kč, který 
putuje na konto Stonožka, hovoří za vše.
 Děkujeme tímto všem, kteří letošní úspěšnou 
akci podpořili.

Mgr. Helena Lusalová
za kolektiv učitelek 1. st. ZŠ Salmova

Freddieho sloupek
Jako by to bylo 
včera…

 …co jsem psal tradičně smířlivý sloupek spolu 
s blížícím se koncem roku a už je to tady zase… 
 Každým rokem, hned někdy kolem mých úno-
rových narozenin začínám okolí připomínat nená-
padný fakt, spočívající v tom, že „za chvíli budou 
Vánoce“. Většinou mi bývá doporučeno, abych 
se odebral do jistých míst. Nedivím se. Mnohým 
lidem se právě prožitý vánoční stres přelévá ještě 
do několika prvních týdnů nového roku a pak je ja-
kákoli zmínka o svátcích „klidu a míru“ považována 
(přiznám se, že někdy i právem) za provokaci.
 Ale kdo mě zná, dobře ví, že k mému naturelu 
tak nějak patří provokovat, pobuřovat, odporovat, 
rozporovat, nesouhlasit a dalo by se pokračovat 
dál. S koncem roku je na spoustě obyvatelstva 
vidět, o čem že ty svátky jsou. O mega-giga-mul-
ti-super slevách a výprodejích, o přeplněných 
parkovištích, „vytřeštěných“ očích lidí, kteří běží 
vstříc tomu, co ještě nestihli a stihnout „musí“. O 
gruntování a pečení, o vymýšlení, co dát babičce 
pod stromeček a spoustě starostí podobného 
kalibru.
 Stačí si jen uvědomit, že babičce je pravděpo-
dobně úplně jedno, co dostane, hlavně, že bude s 
vámi. Že spousta z upečeného cukroví se vyhodí 
nebo přírodní cestou časem promění na šunku, či 
jitrnice. Že po gruntování je výsledek vidět v tom 
předvánočním shonu asi prvních 5 minut a pak je 
to zase jako dřív. Že rozhodně neplatí: nakoupím 
ve slevě = šetřím… Znám to z vlastní zkušenosti.
 S trochou nadsázky můžu svým bližním říci: 
„Kdybyste se rozčilovali a stresovali celý rok, jako 
to dělám já, o Vánocích by vám to tak nepřišlo…“ 
Ale v tom případě se už radši klidím, abych někoho 
neměl na svědomí. :-)
 Ale vážně. Dárky, cukroví, společné chvíle s 
rodinou, stromeček, to všechno je skvělé. Jen 
je třeba si uvědomit, a to se dost možná budu 
opakovat:
 Ten, kdo nemůže najít Vánoce ve svém srdci, 
nikdy je neobjeví ani pod stromečkem… 
 Vánoce v srdci pak můžete mít každý den, celý 
rok. Srdce a duše je to, co se počítá. Uvědomuji si 
to každý den, hlavně díky daru, který jsem dostal 
pod stromeček kdysi dávno. Na světě jsem tehdy 
nebyl ani já, ani moje rodiče, prarodiče, prapra-
prarodiče, ale dar jsme dostali stejný. 
 Takže pro mě jsou Vánoce obdobím, kdy děkuji 
Bohu za rodinu, přátele, zdraví, za vše co mne po-
tkalo a potká. A především za to, že mám někoho, 
díky komu to tady na této planetě dokážu přežít. 
Za BOŽÍ DÁREK obrazně i doslova. Za to, že se 
v Betlémě narodil Ježíš Kristus…
 Takže, „VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENI-
NÁM, KÁMO!!!“
 A hezký a požehnaný (nejen) konec roku vám 
všem!!!

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Pár slov o Dukle
s místostarostou Jiřím Crhou

Domov Olga zve do Kafárny

KOUPÍM BYT 
na investici. 

Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 
dům v okolí Blanska. 

Tel. 728 996 814

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

Ideální dárek pod stromeček!

Dárkový poukaz

K zakoupení v našich prodejnách.

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!

 Nová kavárna pro veřejnost vznikla v Domově Olga v Blansku na ulici Leoše Janáčka. Po měsíčním 
zkušebním provozu, který se osvědčil, došlo v pátek 11. prosince k ofi ciálnímu otevření za účasti 
starosty města Blanska Ivo Poláka a dalších přátel Domova Olga. 
 „Nápad na zřízení kavárny se zrodil tak nějak z ni-
čeho nic. Chtěli jsme do našeho domova vložit nějaký 
nový impuls, protože jsme v provozu již třiadvacet let. 
Chtěli jsme otevřít nějakou novou terapeutickou dílnu 
a přišli jsme na to, že by nebylo špatné mít tady ka-
várničku,“ sdělila ředitelka Domova Olga 
Jana Kratochvílová. Kavárně obyvatelé 
domova říkají Kafárnička. 
 Klienty domova obsluhování velmi baví; 
zapojují se nejen připravováním nápojů 
a jejich roznášením, ale také výrobou 
štrůdlu a výborných trubiček, které si 
mohou hosté ke kávě objednat. 
 „Všechny srdečně zvu a věřím, že se 
bude lidem u nás líbit. Jde o nový inte-
grační projekt. Doufáme, že nás budou 
navštěvovat lidi z venku, lépe nás poznají 
a my poznáme je. Přáli bychom si, aby 
vzniklo více kontaktů mezi našimi klienty 
a ostatními obyvateli města,“ pozvala 
Kratochvílová. 
 Jednotlivé druhy kávy jsou barevně 
označeny, což obsluhujícím usnadní ori-

entaci. Nechybí ani čaj a čokoláda. Kafárna v Do-
mově Olga je otevřena každý všední den od 9 do 18 
hodin. Zákazníci si mohou také odnést kávu s sebou 
v kelímku. 

-mha-

 Dukla je už téměř zcela rozebrána a na náměstí 
se otevřel poměrně rozlehlý prostor. Jaký z toho 
máte pocit?
 Jsem přesvědčen, že se občané rozhodli v refe-
rendu správně. Samozřejmě rozebrání Dukly je jen 
první krok k tomu, aby se náměstí Republiky stalo 
příjemným místem pro trávení volného času. Já 
sám vnímám tento prostor jako příležitost dát centru 
města novou podobu. Mám z toho jednoduše dobrý 
pocit. 
 Trvalo to déle, než se původně předpokládalo, 
čím bylo dáno zdržení? 
 Demolice trvala déle zejména proto, že na základě 
zpracované studie na úpravu prostranství po Dukle 
bylo nutné provést izolaci a vyztužení stropů sute-
rénních prostor, které na místě zůstanou a poslouží 
případně dále. Mohli jsme sice tyto práce odložit a 
realizovat je až příští rok současně s úpravou celého 
prostranství, ale celý projekt by se tím jen prodražil. 
 Nedávno byla představena upravená architek-
tonická studie prostranství. Je toto již konečná 
verze?  Kdy bude realizována? 
 Upravená architektonická studie byla představena 
jako konečná verze, na základě níž byla vypsána 
soutěž na prováděcí projekt. Prováděcí projektová 

dokumentace bude dokončena do konce února 2016, 
následně bude následovat územní a stavební řízení a 
výběrové řízení na dodavatele. S vlastní realizací by 
se mělo začít v červnu až červenci a předpokládaná 
doba realizace 4 až 5 měsíců. To znamená, že by 
hotovo mělo být do konce listopadu 2016.
 V čem byla tato studie upravena oproti pů-
vodnímu návrhu? Na základě čeho byly úpravy 
provedeny? 
 Po představení prvních návrhů jsme obdrželi řadu 
věcných připomínek občanů, kterým jsme se snažili 
vyhovět. V zájmu zastínění prostoru v letních mě-
sících byl zvýšen podíl zeleně, dále došlo k úpravě 
vodního prvku, bezbariérového přístupu a úpravě 
prvků parkourového hřiště. 
 Je v souvislosti s úpravou tohoto prostoru 
naplánována úprava průhledu k zámku coby 
dokončení osy středu města? 
Zvažuje se úprava, která by měla navazující prostory 
řešit jak ve vazbě na zámek, tak i na ulici Rožmitálo-
vu. Jednalo by se o úpravu komunikací a chodníků. 
Komunikační osa ulice Rožmitálova – zámek zůstává 
zachována, s ohledem na tuto skutečnost byla zpra-
cována i studie úpravy prostranství po hotelu Dukla.

-r-

60. výročí kynologického klubu
 Rok 2015 byl pro náš klub jubilejní. Oslavili jsme 60 let od založení klubu. Podle nejstarších zápisů v 
klubové kronice byl klub založen v roce 1955.

 Ve dnech 22.-23.5.2015 se v zámeckém parku v 
Blansku konal BambiFEST. Kynologický klub Blansko 
se zúčastnil aktivní prezentace sdružení a organizací 
pro děti a mládež středisek volného času, občanských 
aktivit kulturních a uměleckých činností v Blansku a 
okolí. Při té příležitosti proběhla pro veřejnost infor-
movanost právě o výročí klubu. 
 Dále jsme tuto velkolepou událost oslavili na letní 
klubové akci, kdy se jako členové hromadně sejdeme 
a společně se bavíme nejen činností výcviku, ale 
stmelujeme kolektiv a užíváme zábavy. 

 Na našem cvičišti, které se nachází v části Blanska - 
Písečná, kromě výcviku probíhají každoročně zkoušky 
z národního i mezinárodního řádu, hodiny tance se 
psem, základy vystavování, a pokud hledáte psího 
parťáka, pomůžeme s výběrem. Chceme pogratulovat 
všem aktivním členům k jejich výkonům, úspěchům a 
prezentaci i na jiných kynologických akcích, a jestliže 
chcete rozšířit naše řady, rádi Vás uvítáme.

Veronika Hasová, Jarmila Jurová
Web: http://www.cvicak.net/

F: https://www.facebook.com/kkblansko/

Jménem celé redakce přeji 
všem čtenářům Monitoru 
pokojné svátky a úspěšný 
vstup do roku 2016.

Martin Müller, vydavatel



318. prosince 2015 

Na kávě s Janem Pavloněm

Charitní pečovatelská služba 
získala Cenu kvality

Jan Pavloň, majitel fi rmy Taxi Florenti
Blíží se Vánoce a Silvestr, doba večírků a oslav, 
kdy si taxislužbu zavolají i ti, kteří na ni celý rok 
nepomyslí. Přinášíme Vám proto rozhovor s 
provozovatelem jedné z nich, člověkem, pro 
kterého je taxikaření tak trochu poslání.

Sponzor rubriky:

musela služba fungovat nonstop, což bylo, jak už jsem 
řekl, náročné.  Pak jsem přikoupil druhé auto, ale to 
automaticky neznamenalo zdvojnásobení výdělku. 
Naopak, každý, kdo dělá do autodopravy, vám potvrdí, 
že když platíte víc aut a řidičů, tak se vám zisky snižují. 
Pak nezbývá, než vozit co nejvíc zákazníků, aby se to 
podnikání vůbec vyplatilo...

 Jakou máte v Blansku konkurenci?
 Určitě tu není taková situace jako v Praze nebo jiných 
velkoměstech. Na malém městě, kdybyste někoho 
cíleně šidil, tak rovnou skončíte. Lidi si to řeknou a už 
s vámi nikdo nepojede. Ano, můžeme udělat chybu. Po-
kud se to stane, snažíme se k ní postavit férově čelem, 
omluvit se, vrátit peníze a podobně... Konkurence se 
spíš navzájem trpí, než že by byly nějaké konfl ikty. Já 
jsem svým způsobem za konkurenci rád. Už proto, že 
mi to dokazuje, zda ve svém podnikání uvažuji správ-
ně. Třeba když s něčím novým přijdu, nebo rozšířím 
nabídku služeb a za chvíli to konkurenti zkopírují. Ale 
celkově je to tu docela klidné.

 Změnila se za tu dobu, co jezdíte, nějak vaše 
klientela?
 Na začátku jsem bral opravdu kdekoho, říkal jsem 
si, že každý zákazník je dobrý. Dnes už jsme se naučili 
říkat také ne. Zkušenosti nás naučily nebrat určité typy 
lidí, kteří si třeba objednají auto a na místě přistavení 
pak nejsou, nebo nezaplatí, chovají se hrubě a podob-
ně. Typickým klientem by pro nás měl být ten, kdo je z 
Blanska a okolí. Chtěl bych totiž, aby se k nám zákazníci 
vraceli.

 Jako taxikáři musíte zažívat spousty kuriózních 
historek...
 Tak pravda, stávají se různé příhody. Jednou se 
mi zákaznice třeba v autě svlékla prakticky do naha 

s tím, že se musí rychle pře-
vléct, aby manžel nepoznal, 
že byla venku, a když jsem 
se jí ptal, jestli jí nevadí, že 
se přede mnou vysvlékla, s 
ledovým klidem odpověděla, 
že na tohle musím být přece 
zvyklý... Ovšem spíš je zají-
mavé, jaké řeči lidé někdy v 
autě vedou. Jsme tak trochu 
jako prvorepublikoví holiči. 
Člověk se nám může svěřit 
skoro se vším, ale v okamžiku, 
kdy vystoupí, já přestávám 
uvažovat, kdo to byl a o čem 
jsme mluvili...

 Co třeba ztráty a nálezy? 
Už u vás v autě zapomněl 
zákazník něco opravdu ku-
riózního?
 Mobilů, peněženek a klíčů to už bylo bezpočet a 
vždy se snažíme takovou věc co nejdřív vrátit majiteli. 
Naši řidiči už jsou instruovaní, aby se vždycky dobře 
podívali, zda v autě nic nezůstalo. Ovšem už nám 
po plese klient třeba omylem nebo možná i schválně 
nechal v autě výhru v tombole, kterou byl pytel obilí. A 
jednou si jedna paní zapomněla u mě v taxíku i dítě. 
Prostě zaplatila, vystoupila a odešla... Naštěstí si to za 
pár minut uvědomila a vše dobře dopadlo. To, co nám 
lidé do auta někdy naloží, je vůbec kapitola sama pro 
sebe. Jednou mi zákazník naložil do kufru sraženého 
divočáka, který ležel na silnici. Že prý ho tam přece 
nenechá a snadno si s ním poradí. Jenomže divočák se 
v tom kufru nějak probral a ožil. Zákazník však poručil v 
Blansku na Severu zastavit, popadl zmítající se prase 
a co se dělo dál, už jsem raději nechtěl vědět. Možná 
ho pak honil někde po sídlišti... (smích)

 Nemohu se nezeptat na stinnou stránku řemesla 
taxikáře, a to je ohrožení kriminalitou. Zažil jste 
někdy takovou nepříjemnou chvilku?
 Měl jsem tři zážitky, které mě v tomto ohledu dost 
poučily. Jednou mě opravdu přepadl chlap, namířil mi 
na hlavu pistolí a chtěl peníze. Ty jsem mu vydal, on 
mi ještě rozřízl pneumatiky a utekl. Sice ho chytili a 
odsoudili, ale ten zážitek už ve vás zůstane... Podruhé 
jsem se setkal s feťákem, který mě ohrožoval nožem, 
ale to jsem měl nakonec zas nepříjemnosti já, že jsem 
ho zbil... No a třetí, to bylo trochu psycho, kdy mi v noci 
zavolal člověk s ruským přízvukem, že chce zavézt 
do vesnice až kamsi za Letovice, sedl si za sedadlo 
řidiče a během cesty se mě zničehonic zeptal, jestli 
už mi někdo dal strunu na krk... To Vás pak napadají 
všelijaké myšlenky. Pak jsme ale normálně dojeli na 
místo, zaplatil, dal mi dokonce dýško a v klidu odešel.
 O konfl ikty nestojíme, jak jsem řekl, učíme se i říct ne, 
odhadnout, jaký klient si nás chce najmout. Samozřejmě 
mám o svůj personál starost a snažíme se na podob-
né situace připravit a vědět jak nejlépe zareagovat.

 Taxislužbu provozujete už 14 let. Vzpomínáte 
někdy na to, jak jste začínal?
 To víte, že ano. Začínal jsem s dluhem a jedním au-
tem. Abych byl co nejvíc k dispozici, v autě jsem někdy i 
spával a 24 hodin jsem byl dosažitelný „na drátě“. Těch 
prvních pět let opravdu stálo za to, ale měl jsem svou 
představu, jak fi rmu vést a bavilo mě řídit, takže jsem 
to nakonec zvládl.

 Rozhodnutí založit si taxislužbu bylo náhlé, nebo 
jste je důkladně zvažoval?
 Tak půl napůl. Jako osmnáctiletý jsem se svezl 
taxíkem ve Zlíně, a hrozně se mi to zalíbilo, i to, že je 
člověk v takovém zaměstnání svým pánem.  Řidičák 
jsem měl už od sedmnácti, i když jsem si na něj musel 
našetřit. Pak jsem si koupil první auto, což byla Škoda 
100 a začal jsem vozit známé z diskoték. Nakonec 
jsem víc času trávil po sobotách za volantem než na té 
diskotéce, ale to mi nevadilo. Jezdit pro lidi se mi líbilo, 
a tak, i když jsem o taxikaření prakticky nic nevěděl, 
jsem se nakonec rozhodl založit fi rmu. A rovnou jsem 
do fungování taxislužby v Blansku a okolí vnesl změnu.

 V čem spočívala?
 Když jsem začal podnikat, tak jsem zavedl paušál: 
jízda po Blansku za 50 Kč. Dřív se jezdilo ještě za taxa-
metry, tedy co se ujelo, to se zaplatilo a já to sjednotil. 
Neslo to sice své ovoce, ale aby tomu tak bylo pořád, 

 A nezapomínáme ani na školení první pomoci, protože 
nikdy nevíte, kdy se vám to na silnici bude hodit.

 A co naopak – když taxikář ohrožuje druhé? V 
prosinci a lednu jsou dlouhé večery a neosvětlení 
chodci a cyklisté jsou problém, o kterém se v po-
slední době dost mluví...
 U cyklistů už ten problém nevidím. Naučili se používat 
různá blikátka, refl exní dresy a jsou většinou dobře 
viditelní. Chodci, to je jiná. Jsem rád, když chodci před 
sebou nesou mobil s rozsvíceným displejem nebo mají 
nějaké malé refl exní prvky na oblečení. Sám jsem pár-
krát zažil situaci, kdy jsem se jen taktak vyhnul člověku 
na krajnici, jednou v mlze dokonce na vozovce klečel 
muž... To jsou okamžiky, kdy vám adrenalin opravdu 
vyletí na maximum. Proto jsem vždycky velmi opatrný 
v soudech o vině řidiče pokaždé, když vidím v médiích 
nějakou nehodu, kdy došlo ke sražení chodce. Říkám 
všem, že něco takového může potkat každého řidiče, i 
kdyby byl pozorný sebevíc.

 Scházíme se v předvánočním čase, co pro vás 
toto období roku znamená? A kdybyste mohl vy-
slovit nějaké přání, jaké by to bylo?
 Rád bych tento čas trávil hlavně s rodinou, ale pro 
taxislužbu je to asi nejexponovanější měsíc v roce. 
Všichni si myslí, že taxíky jezdí hlavně v létě, ale ono je 
to jinak.  Jezdíme právě když hodně prší a je chladno, 
a před Vánoci jsou zase časté různé fi remní večírky, 
koncerty a podobně. O svátcích se lidé navštěvují, 
anebo vyráží za zábavou. Pracujeme proto i na Štědrý 
den a pochopitelně i na Silvestra.
 Přání? Já sám bych si moc přál, aby Vánoce byly 
časem, kdy se lidi potkávají, a ne jen obdarovávají. A do 
nového roku je třeba si přát hlavně zdraví, protože to je 
to nejcennější a člověk velice rychle pozná, že to není 
jen fráze, když se něco stane.  A pokud jde o mou práci, 
byl bych rád, kdyby ještě přišly nějaké nové pracovní 
výzvy, které by mě i fi rmu posunuly zase o kus dál.

-kkuc-

 Charitní pečovatelská služba Blansko se stala letos na podzim vítězem desátého ročníku prestižní 
soutěže Ceny kvality sociálních služeb v kategorii poskytovatelů terénních sociálních služeb pro seniory. 
Komise vybírala ze stovky přihlášených organizací. Soutěž přiblížila vedoucí pečovatelské služby Anna 
Kalová z Vilémovic, která v Oblastní charitě Blansko pracuje již od roku 1995. Začínala v azylovém domě 
jako instruktorka a v roce 2003 se stala vedoucí pečovatelské služby. Cenu převzala v Rytířském sále 
Senátu Parlamentu ČR v Praze. 

 Soutěž je celorepubliková? 
 Ano, celorepubliková. Soutěž vyhlašuje Rada kvality 
ČR a redakce časopisu Ošetřovatelská péče pod zá-
štitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové.
Přihlašují se jednotlivé pečovatelské služby, projdou 
nějakým sítem a následně hodnoticí odborná komise 
osobně navštíví několik vybraných organizací. Komise 
pátrá, jestli opravdu tu službu děláme kvalitně, jestli 
máme správnou dokumentaci, zda máme na všechno 
vypracovány metodiky a jestli se všichni zaměstnanci 
podle metodik řídí. Dále jakým způsobem pečovatelky 
péči poskytují.
 Když jste dostali pozvání do Senátu, věděli jste 
již, že získáte ocenění?
 Když nás pozvali do Senátu, pořád jsme ještě ne-
věděli, zda budeme ocenění nebo ne. Mohlo nás přijet 
pět, tudíž jsme to s kolegyněmi pojaly tak, že si uděláme 
výlet do Prahy, exkurzi do senátu. Zkrátka že si uděláme 
pěkný den. Vůbec nás ani nenapadlo, že si jedeme pro 
cenu. 
 Navíc jste získala cenu sympatie…
 To, že jsem získala cenu sympatie, bylo teprve 
šokující. Když nás totiž komise navštívila, mluvila 
jednak se mnou, a pak se také ptala zaměstnanců, 
jakým způsobem to vedu, jak pečuji o zaměstnance, 
jak funguje spolupráce v týmu. Jsme tady opravdu 
stmelený tým, máme výborné pečovatelky, výbornou 
sociální pracovnici. A na základě toho, jak o mně mluvili 
zaměstnanci, jsem získala cenu sympatie. Nejprve jsem 
holky podezírala, do čeho mě zase navlíkly. Ale řekly, 
že jen pravdivě odpovídaly na otázky komise. 

 Kdo vás do soutěže přihlásil?  
 Přihlásili jsme se sami. Chtěli jsme, aby služba byla 
kvalitní, proto jsme si nechali udělat dobrovolný audit. 
Všichni jsme pracovali na tom, abychom sjednotili po-
stupy, metodiky, abychom se řídili jednotlivými pravidly. 
Pak jsme si řekli, že když už jsme na tom tak pracovali, 
tak zkusíme, jestli jsme to udělali dobře. Proto jsme se 
přihlásili a takhle to dopadlo.
 Jaké byly vaše pocity? 
 Cenu jsem převzala s dojetím, velmi si jí vážím a 
všichni z ní máme velkou radost. Chtěla bych poděkovat 
všem mým zaměstnancům, uživatelům služeb i jejich 
rodinám. Vítězství je pro nás motivující a zároveň za-
vazující, neboť stávající kvalitu služeb si musíme nejen 
udržet, ale i zvyšovat. Je to mimo jiné i morální ocenění 
práce pečovatelek za jejich nelehkou práci. 
 Co obnáší práce pečovatelek? 
 Charitní pečovatelská služba Blansko zajišťuje po-
skytování péče o seniory a lidi se zdravotním postižením 
ve více než čtyřiceti obcích blanenského okresu, a to i 
v okrajových částech. 
 Oceněna byla právě i strategie zřízení zázemí pro 
pracovníky ve spolupráci s obcemi daného mikrore-
gionu a zajištění péče pečovatelkami žijícími v dané 
lokalitě znalými místních poměrů. Nezaměstnám totiž 
například pečovatelku z Blanska, aby jezdila za lidmi 
třeba v Lysicích. Také vybírám pracovnice, které to 
opravdu dělat chtějí a neberou to jen jako povolání, ale 
jako poslání, a práci dělají s láskou. 
 Kolik máte zaměstnanců a klientů?
 Péči zajišťuje celkem osmnáct pracovníků, kteří se 

starají zhruba o čtyři sta klientů za rok, přičemž 
lidé se občas obměňují, umírají, noví přicházejí. 
V současné době máme asi tři stovky klientů. 
Pečovatelky u nich provádějí úkony spojené s 
osobní péčí, to znamená, že klienty při návštěvě 
například převlečou, umyjí, učešou, vymění plenu, 
přivezou stravu nebo jen podají jídlo, napolohují… 
Dále práce týkající se domácnosti – úklid, praní, 
žehlení, nákupy, ale třeba i přikládání do kamen. 
 K někomu se jezdí třikrát denně, k někomu 
jednou denně, k někomu dvakrát týdně. Je to 
případ od případu, záleží, co klient potřebuje a co 
si smluvně objedná a zaplatí. Práce je náročná 
fyzicky i psychicky. Kromě samotných dovedností 
potřebných k výkonu tohoto povolání také musejí 
mít pečovatelky řidičský průkaz a aktivně jezdit, 
protože v zimě často nastanou kalamitní situace. 
Ale děvčata už si s přehledem zvládnou nasadit i 
řetězy na kola. A pokud klient čeká na oběd a stane 
se nějaká nehoda, musí se hledat náhradní řešení. 
Ke klientovi se musíme dostat za každou cenu. 

-mha-
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Vážení zákazníci!

Děkujeme za Vaši přízeň 

v letošním roce.

Přejeme Vám klidné prožití 

vánočních svátků a do roku 

2016 mnoho štěstí, zdraví 

a spokojenosti.

textil Eva 
Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

k poslechu i k tanci zahraje legendární skupina

VELVET BLANSKO
- občerstvení zdarma na každém stole
- večeře v ceně
- bohatá slosovatelná tombola
- zábava a živá muzika po celý večer
- šampaňské pro každého
- ohňostroj

Cena pouze:
- v předprodeji (u obsluhy na Velvetu do 13.12.2015) = 480,- Kč
- po 13.12. 2015 u obsluhy na Velvetu a na místě v den konání (bude-li volné místo) = 520,- Kč
- vstup  v den konání (bez nároku na občerstvení, večeři, šampaňské, místenku) = 280,- Kč

otevřeno od 18 do 04 hod.

Partneři: 
Pivovar Starobrno
MONITOR Blansko

SILVESTR 
2015

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- dodávka a montáž průmyslových hal a opláštění
- montážní, zámečnické 
 a klempířské práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- prodej hutního materiálu

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

VINOTÉKA A SÝRÁRNA
nám. Svobody 13/9

VINOTÉKA U BRÁZDŮ
Hybešova 35

PRODEJNÍ DOBA 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

PO 28.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ÚT 29.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ST 30.01. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ČT 31.01. 2015 08.00 – 16.00 hod.   
PÁ 01.01. 2016 Z A V Ř E N O 
SO 02.01. 2016 08.00 – 20.00 hod.
NE 03.01. 2016 08.00 – 20.00 hod.

PO 28.12. 2015 14.00 – 19.00 hod.
ÚT 29.12. 2015 14.00 – 19.00 hod.
ST 30.01. 2015 09.00 – 19.00 hod.
ČT 31.01.2015 09.00 – 12.00 hod.   
PÁ 01.01.2016 Z A V Ř E N O 
SO 02.01. 2016 09.00 – 12.00 hod.
NE 03.01.2016 Z A V Ř E N O

PO 21.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ÚT 22.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ST 23.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.
ČT 24.12. 2015 08.00 – 12.00 hod.
PÁ 25.12. 2015 14.00 – 20.00 hod.
SO 26.12. 2015 14.00 – 20.00 hod.
NE 27.12. 2015 08.00 – 20.00 hod.

PO 21.12. 2015 09.00 – 19.00 hod.
ÚT 22.12. 2015 09.00 – 19.00 hod.
ST 23.12. 2015 09.00 – 19.00 hod.
ČT 24.12. 2015 09.00 – 12.00 hod.
PÁ 25.12. 2015 Z A V Ř E N O   
SO 26.12. 2015 Z A V Ř E N O
NE 27.12. 2015 Z A V Ř E N O

Bc. Marta Golasowská, tel.: 606 331 659
Blansko, Seifertova 3, pod budovou OSSZ

 * Novinky mezi omlazovacími technologiemi * Novinky mezi omlazovacími technologiemi
 * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence

AKČNÍ CENY!

PŘÍSTROJOVÁ 
KOSMETIKA MAJA

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAA

AAAAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.
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Fotoseriál: Fotoseriál: Blansko zpívá koledy

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

Navštivte nás a získejte:
Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.00Slevu až 40 % na Povinné  

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

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 9. ledna 2016 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 ve cvičné kuchyni připravené staršími žáky

Kromě toho budete mít možnost prohlédnout si všechny prostory 

renovované školy, školního atria, hřiště a zahrady.

 

Kolektiv pedagogických pracovníků školy

"Pokud si kladete otázku, jak vám může RK pomoci s prodejem nemovitosti, zeptejte se."

Kolektiv naší 

kanceláře přeje 

všem svým 

zákazníkům 

pohodové svátky 

a do roku 2016 

vykročení 

správnou nohou.

Makléři pro Blansko a okolí:

Jiří Korčák  tel. 777 139 281

Romana Prokešová tel. 733 149 014

Marcela Bednářová tel. 733 149 034 

www.re-max.cz/atraktiv

Tradiční adventní akce přivábila na Rožmitálovu třídu desítky lidí, kteří si společně s 
blanenskou scholou Martini Band zazpívali nejznámější české koledy. Blansko se tak 
stalo jedním ze 46 míst na Jižní Moravě, které oslavily advent právě tímto způsobem.

Chytrá záloha již od 500 Kč
Nejširší nabídka First Minute na trhu

17. listopadu, Boskovice, 

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, 

ceny• 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

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
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Rockfór – adventní nářez v kiněPracovnice Charity získaly ocenění
 Na dvě stovky Blanenských se rozhodlo tradičně strávit stříbrnou neděli v rytmu rockové muziky. 
V neděli 13.12. burácel blanenským kinem bigbít, ke slyšení však bylo i pár volnějších písní, jedna 
vánoční báseň a koleda. Charitativní koncert, jehož výtěžek je věnován Základní škole Speciální na 
Žižkově ulici v Blansku, uspořádala skupina Rockfór. Že je neznáte? Vždyť jsou to přece Kaštánci!

 Kapela s původním názvem 
Kaštánci, pocházející z Horní 
Lhoty, nás baví už skoro devět 
let. Léta běží, děti rostou a 
mění se nejen hlasy, ale také 
pohled na muziku a s tím i 
repertoár. Bylo tedy logickým 
krokem dát skupině Kaštánci 
jiný název – pokud možno 
méně „dětský“. A tak se také 
docela nedávno stalo – kapela 
se přejmenovala na Rockfór, 
čímž dala jasně najevo, že 
jejich dětský věk a přístup k 
hudbě vzaly za své. Ani vizá-
ží to už nejsou žádní andílci 
– nejstaršímu Filipovi bude 
zanedlouho sedmnáct let…
 Rockový koncert v období 
adventu je v Blansku již tra-
diční záležitostí – skupina pod 
názvem Rockfór sice letos debutovala, ovšem jako 
Kaštánci pořádali tuto událost již pětkrát. Lví podíl 
na organizaci třímá ve svých rukou „nehrající kapi-
tánka“ Jana Pernicová. S Kaštánky strávila na pódiu 
několik let a je také autorkou většiny písní, které má 
kapela v repertoáru. Jak již bylo řečeno v úvodu, 
výtěžek koncertu putuje do Základní školy Speciální 
na Žižkově ulici v Blansku, která se na pódiu také 
představila. Žáci přednesli vánoční báseň, zazpívali 
koledu Veselé vánoční hody a poděkovali skupině 
Rockfór za vše, co pro ně celoročně dělají. 
 Jako host se na koncertě objevila také skupina 
MOTOband, jež v Blansku hrála poprvé. Pod jejím 
názvem se skrývají známí blanenští muzikanti – z 
poloviny tátové členů skupiny Rockfór. Ve stylových 
kostýmech předvedli publiku několik hardrockových 
nářezů od skupin Judast Priest, Citron nebo Rolling 
Stones.
 Hlavním tahounem celého večera však byla 
skupina Rockfór. Většinu skladeb v playlistu tvořily 
vlastní autorské písně. To ale publiku vůbec nevadilo 
a téměř celý koncert zpívalo společně s kapelou. 
Bylo znát, že většina diváků má písně naposlou-

chané a Rockfór se tak nemusí o své příznivce bát 
ani pod novým názvem. K samotnému koncertu je 
nutné zdůraznit, že hráči v kapele nevyrostli jen do 
fyzické výšky, ale za těch několik let práce se z nich 
stali skuteční muzikanti. Jejich hudební výkony jsou 
místy až těžko uvěřitelné a myslím si, že nejen mě, 
ale i ostatní příznivce velmi baví skupinu Rockfór 
sledovat, jak se neustále zlepšuje. Je těžké na ně-
koho ukázat prstem, ale kdybych měl přece jenom 
vyzdvihnout alespoň jednoho člena skupiny, byl by 
to kytarista Filip Souček. Ten se v průběhu večera 
předvedl jako brilantní kytarista, zpěvák i skladatel. 
Klobouk dolů.
 Celý koncert trval bezmála dvě hodiny, i tak se 
ale nikomu nechtělo domů, kapela musela několi-
krát přidávat a po vystoupení se členové Rockfóru 
dlouhé minuty podepisovali a fotili se svými příznivci. 
Potlesk a chvíle slávy si Filip, Martin, Wendy i Do-
minik právem zasloužili. Už teď se těším na příští 
vystoupení skupiny Rockfór. Jejich bezprostřednost, 
hudební dovednosti, energie i lehkost jsou přesně ty 
přednosti, kvůli kterým si je vždycky rád poslechnu.

-mumma-

 Kromě výhry v celorepublikové soutěži Cena kvality sociálních služeb, kterou získala Charitní 
pečovatelská služba Blansko, obdržely v průběhu podzimu významné ocenění ještě další dvě 
pracovnice Oblastní charity Blansko. Právnička Marta Šosová a zdravotní sestra Miroslava Lí-
kařová. 

Sociální pracovnice
 Marta Šosová z Rájce-Jestřebí obdržela Národní 
cenu sociálních služeb v kategorii sociální pracov-
ník, a to za poskytování bezplatného odborného 
sociálního a právního poradenství. Cenu převzala 
na Novoměstské radnici v Praze. Slavnostního 
předávání se účastnila také herečka Hana Maciu-
chová. 
 Marta Šosová pracuje v Oblastní charitě Blansko 
od roku 1993. Nejprve byla vedoucí Penzionu pro 
seniory v Blansku. Od roku 1997 pracuje v charitní 
poradně, která má nyní sídlo v Boskovicích. 
 Náplní její práce je vyhledávání informací, 
pomoc se sestavením různých podání, podpora 
klientů při jednání s úřady. „Je to podpora lidí při 
hledání pro ně nejpříznivějšího řešení jejich tíživé 
situace,“ vysvětlila Šosová, která navíc na základě 
internetového hlasování získala plaketu a diplom 
Cena veřejnosti. Do tohoto hlasování bylo nomi-
nováno dvacet pracovníků z celé republiky. 
 „Z ceny mám radost. Beru to jako ocenění i pro 
moje kolegyně v poradně a vůbec pro všechny, se 
kterými spolupracuji.  Znamená to pro mě i to, že 
moje práce je vnímána jako užitečná,“ okomento-
vala získání ceny Marta Šosová. 
 Poradna poskytuje bezplatné sociální poraden-
ství lidem v nepříznivé sociální situaci. „Nejvíce k 
nám přicházejí lidé, kteří jsou zadlužení, pomáhá-
me jim řešit dluhy, včetně zpracování insolvenčních 
návrhů. Kromě toho se ale setkáváme i s problema-
tikou vztahů v rodině – výživné, společné jmění a 
podobně, pracovně právní problematikou, otázkami 
týkajícími se sociálního zabezpečení, spotřebitel-
ských smluv… Poskytujeme také odborné pora-
denství a právní informace obětem trestných činů,“ 
vyjmenovala hlavní problémy klientů právnička. 
 Kromě práce v poradně devět roků učila na 
Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci, 
lektoruje semináře s právní tematikou pro lidi, kteří 
pracují v sociálních službách a je supervizorkou 
(poskytuje podporu týmům v různých pomáhajících 
profesích). „Takže moje práce je hodně pestrá a 
i po letech mne baví – možná čím dál tím víc,“ 
dodala s úsměvem Marta Šosová. 

Zdravotní sestra
 Miroslava Líkařová z Kunštátu byla pak jed-
nou z pěti ohodnocených pracovníků v prvním 
ročníku ankety Osobnost nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje. Do ankety bylo 
nominováno šestnáct osobností z Jižní Moravy. 
 „Z ceny jsem měla radost. Znamená pro mne 
ocenění celé služby a nasazení všech lidí v našem 
hospicovém týmu a všech sestřiček v ošetřovatel-
ské péči na Blanensku,“ uvedla skromně Líkařová.
 Miroslava Líkařová v Oblastní charitě Blansko 
pracuje již patnáct let. Jezdí jako zdravotní sestra 
ke klientům z Kunštátu a okolí. Poskytuje péči 
lidem, kteří potřebují stálou lékařskou pomoc, ale 
chtějí zůstat v domácím prostředí. „Denně jezdím 
k pacientům, kteří potřebují například pravidelné 
sledování zdravotního stavu, aplikaci naordinova-
ných injekcí, různé převazy, rehabilitace,“ popsala 
zdravotní sestra náplň své práce. Také pečuje o 
umírající klienty a jejich rodiny. 
 Lidé, které navštěvuje u nich doma, se potýkají 
s různými zdravotními problémy a komplikacemi 
jejich onemocnění. Hospicoví a paliativní klienti, u 
nichž se již neléčí nemoc, ale pouze zmírňují její 
příznaky, se společně se svými příbuznými ocitají 
v těžké životní situaci, kdy se musejí vyrovnat se 
svou nemocí a se zbývajícím, často krátkým časem 
života a se smrtí. 
  Miroslava Líkařová je nejen odbornicí na zdra-
votní péči, ale je v ní lidskost a dobrota. Lidé se na 
ni obracejí i mimo práci. Její osobní motto, které 
měl každý kandidát na ocenění napsat do své 
prezentace, zní: Být světlem na cestě pro druhé, 
být jistotou v těžkých chvílích života a dát zakusit 
to, že každý je jedinečný pro tento svět. 
  „Paní Líkařová je velmi empatická, povzbudí 
všechny svou přítomností, a to nejen klienty, ale 
i spolupracovníky. Když k lidem přijde, všichni 
se rozzáří. Mají u ní útěchu,“ vyzdvihla kvality 
zdravotní sestry její nadřízená Radka Kuncová, 
vedoucí ošetřovatelské služby a domácí hospicové 
péče. 

-mha-
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 721466406.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* EURO TAXI Blansko přijme řidiče taxi. Ví-
kendové směny - brigádně. Tel. 608879318.
* Sběratel koupí starožitnosti: obrazy, sochy, 
umělecké předměty. Přijedu. Tel. 602528912. 
Zn. Platba v hotovosti.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně 2 ks nové péřové prošívané deky a polštáře. prax1@
seznam.cz
* Dětskou rozkládací židličku a 1,5 metrovou palmu, obojí po 
300.-  Kč.  prax1@seznam.cz
* 4 ks zimních pneu Uniroyal MS Plus 77 včetně kol. Na 
zimních pneu bylo ježděno cca 2 týdny, v podstatě jsou nové. 
Kola jsou z Hondy Civic 5D, rok výroby 1995. Prodám pouze 
komplet a jen osobní převzetí v Blansku. Cena 2000,- Kč. 
Tel. 736115014.
* Jablka bez chem. postřiku z čistého prostředí. Tel. 516416675.
* Kombinovanou ledničku Ardo starou za 500, mikrovlnnou 
troubu za 500. Tel. 720318131.
* Zděnou, část. podsklepenou chatu s pozemkem 354 m2 
blízko Podlesí. Slunný, u lesa, lehce dostupný autem. Cena 
165 tis. Při rychlém jednání sleva. Tel. 721625289.
* Vestav. skříň  162 cm x 250 cm, cena 3.000,-, 4 ks žaluzií 
110 cm x 54 cm, cena 700,- a starší televizor zn. Sony 52 cm, 
cena 500,-. Tel. 737900946.
* Základní střešní nosič na Opel Vectra, málo používaný. Cena 
700 Kč.  Tel. 604520582.
* Novou manželskou postel, zdvojené 4cm lamino, javor, 2x 
Gumotex zdrav. matrace Excellent, 200x90x20, masivní rošt 
pevný laťový 2x. Cena za komplet 19.800,- Kč. Foto na email. 
Tel. 605374967.

* Koupím 3+1 v Blansku, ne RK, platba v hotovosti. Tel. 
777984369. Zn. Spěchá.
* Nemá prosím někdo na půdě jakélkoli staré hračky - i po-
škozené. Daroval by někdo nebo levně prodal sběratelce? 
Chrastítka, zvířátka s harmonikovým tělem, cinkací i jiné 
panenky, dudlíky - i jen části, koj. fl ašky atd. Tel. 722650359.
* Od 1.2.2016 pronajmu v RD v BK 1 a 2 lůžkové pokoje. V 
domě vše k dispozici. abckiosk@seznam.cz
* Pronajmu garáž v Rájci na ulici Pionýrská.Tel. 607231294.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volná 
ihned. Tel. 775223137.
* Nabízím  garsonieru v centru Blanska spolehlivé paní, která 
by současně vykonávala povinnosti správcové/uklízečky 
penzionu v rozsahu cca 1-2 hodiny denně. Tel. 722900929.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  na výrobu nábytku

a pracovníka na pozici: 

obsluha stroje na olepování obsluha stroje na olepování 

nábytkových hrannábytkových hran
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Dětský Silvestr  - 31.12.2015 v 15:00 hod, Kino Blan-
sko. Vstupné 100 Kč, akce na vstupenky 2+1 zdarma
Michalovi mazlíčci – 20.12.2015 v 10:00 hod, Kino 
Blansko. VYPRODÁNO!
RASTISLAV – 26.12.2015 v 15:00 hod, kostel sv. 
Martina. Místenka 50 Kč.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2015 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč
Partička – 24.5.2015 ve 20:00 hod, Dělnický dům. 
Cena 430 Kč

Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2016: 880 let – cestou historie. 
Stolní kalendář mapuje nejvýznamnější události v 
historii města Blanska, obsahuje historické i součas-
né fotografi e města. Cena 88 Kč
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je 
doplněna o nové poznatky a objevy z jejího života. 
Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl po-
hádek z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje 
ve dvanácti nových pohádkách místa Moravského 
krasu. Cena 160 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace 
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska 
na město.  Cena 110 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko 2016 – ZDARMA.

Otvírací doba v závěru roku 2015:
so 19.12. 09:00–12:00 h
po 21.12. zavřeno
út 22.12. 14.00–18:00 h
st 23.12.  09:00–18:00 h
24.12.2015–01.01.2016 zavřeno
so 02.01.2016 09:00–12:00 h

Kolektiv pracovnic Informační kanceláře Blanka 
přeje nejen všem svým zákazníkům příjemné 
prožití vánočních svátků a do roku 2016 mnoho 
úspěchů v soukromém i pracovním životě!

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

-MaT-

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

S M E TA N O VA 6
678 01 B L A N S KO

Nová realitní 

společnost

Zabezpečujeme veškerý servis spojený s realitami.

POZOR! Máme program na ODMĚNU pro prodávajícího i kupujícího!

V nabídce 1+1 Sever s balkonem - cena 950.000,- Kč

Makléři: Tereza - tel. 725293337, Honza - tel. 603707132

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325

HLEDÁ SE

AUTOMECHANIK
na hlavní

pracovní poměr

Tel. 777 744 888
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

18. prosince 20158

 Listopadový squashový turnaj byl prvním v nové už 
15. squashové sezóně. Zajistil tak první body a také 
sety pro zúčastněné hráče. V turnajovém Mágu, kde 
připisujeme hrané sety, je všech čtrnáct prozatím zú-
častněných hráčů v rozmezí šesti setů. Nejvíce 24 setů 
má Ivo Grafy. Na opačném konci je Pavel Procházka 
obhajující své vítězství z předešlé sezóny s 18 sety. 
 V turnajovém Leaderu, kde bodujeme nejlepších 10 
hráčů na každém turnaji, vede Jaromír Matal s 20 body 
následován Jakubem Sedláčkem s 16 body, Richardem 
Derinkem se 14 body, Karlem Hudcem se 12 body a 
Ivem Grafy, který dosáhl 10 bodů. 
 V příštím Vánočním turnaji v sobotu 19. prosince se 

rozestupy změní. Nabudou body a odehrají se další 
sety. Případné zaváhání, neúčast na tomto turnaji může 
již v listopadu chybějícím hráčům zabránit v solidním 
umístění celoročního hodnocení obou doprovodných 
soutěží. Za minulou sezónu byli vyhodnoceni a od-
měněni věcnými cenami první dva hráči ze soutěže 
Turnajový Leader a prvních devět ze soutěže Turnajový 
Mág. Proto neváhejte a na squash pospíchejte. Záleží 
jen na tom, kolik bodů vybodujete a setů odehrajete. 
Těšíme se na vaši navštěvu.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA:
 24. - 26.12. ZAVŘENO
 27.12.  14:00 – 19:00
 28.12.  07:00 – 21:00
 29.12.  07:00 – 21:00
 30.12.  07:00 – 21:00
 31.12.  10:00 – 15:00
 1.1.2016 ZAVŘENO
 2.1.2016 14:00 – 19:00
 3.1.2016 14:00 – 19:00

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A 
MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2016 PŘEJE 
SQUASH, ČAD Blansko a. s.
Děkujeme za Vaši přízeň!

Stolní tenis KST Blansko
 Poslední dvě utkání první poloviny základní části měli 
na programu  stolní tenisté KST Blansko.
 Ženy v 1.lize potvrdily výbornou aktuální formu a dvě-
ma domácími vítězstvími uhájily druhé místo v prvoligové 
tabulce za doposud neporaženým Sokolem Nusle Praha.
 Muži A si ve druhé lize nejprve poradili s posledním 
Přerovem, v neděli pak nestačili na třetí KST Zlín. Po 
polovině soutěže jim tak ve velmi vyrovnané tabulce patří 
desátá příčka, když na pátou Ostravu C ztrácí pouhé 4 
body.
 Naopak se vůbec nevedlo mužům B v divizi. Dvě 
venkovní porážky odsunuly tým na předposlední místo 
tabulky a po Novém roce  ho tak čeká velmi těžký boj o 
záchranu.
 Šanci na postup může naopak dále živit C tým v KS 
2. Po dvou venkovních vítězstvích a remíze Šošůvky v 
Mokré mu patří 2.příčka pouhý bod právě za Šošůvkou. 

1. liga ženy
KST GMC Blansko  –  TTC Elizza Praha 7:3 
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 0,5
KST GMC Blansko – SVS Hradec Králové B 8:2
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 1,5

2. liga muži
KST Blansko – SK Přerov 10:6
Body: Přikryl Aleš 4,5 Dudík 4,5 Polívka Martin 0,5 
Vybíral 0,5
KST Blansko – KST Zlín 1:10
Body: Dudík 1 Přikryl Aleš 0 Polívka Martin 0 Vybíral 0

Divize muži
TTC Koral Tišnov B – KST Blansko B 10:6
Body: Kvíčala David 3,5 Mikula 1,5 Přikryl Jiří 0,5 Voráč 
0,5
KST Sokol Znojmo B – KST Blansko B 10:7
Body: Kvíčala David 4,5 Mikula 1,5 Voráč 1 Přikryl Jiří 0

KS2 muži
TJ Sokol Hostěrádky-Rešov – KST Blansko C 1:10
Body: Kaluža 3,5 Voráč 2,5 Zukal 2,5 Procházka 1,5
TJ Sokol Hlubočany B – KST Blansko C 6:10
Body: Polívka Ondřej 3,5 Zukal 2,5 Svoboda 2,5 Voráč 
1,5 

-vory-

Další číslo Monitoru vychází 8. ledna 2016 Potřebujete inzerci? 
Volejte Volejte 606 728 334606 728 334

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

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

7.999,- Kč

6.666,- Kč 
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Splátky bez navýšení na 10 měsíců!!!Splátky bez navýšení na 10 měsíců!!! 
Při zakoupení ochranného skla 
na mobil a předložení 
inzerátu – nalepení zdarma.

Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, 
nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!

Ještě nemáte předplacenou 

kartu s voláním 

za 1,- Kč za minutu 1,- Kč za minutu 

do všech sítí???do všech sítí???
Bez závazků!!!Bez závazků!!!

Informace v prodejně již odjiž od  499,- Kč499,- KčTelefonyTelefony

PRÁDELNA, MANDL,,
pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Veselé Vánoce           PF 2016Veselé Vánoce           PF 2016

DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Krásné a veselé Vánoce,

hodně štěstí a pevné zdraví

v úspěšném roce 2016

přeje S-TOUR Blansko.

Děkujeme za Vaši přízeň.


