
Prodej komerčního objektu Rájec-Jestřebí
s parkovištěm, poz. 662 m2, vše v pronájmu,
vhodné i pro přestavbu… NC - 5 190.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání … NC – 6 230.000 Kč

- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – Sadová, 3.NP, 51 m2, vl.kotel ...NC – 1 300.000 Kč 
- Prodej bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, balkon, parkování...NC– od 908 tis. Kč 
- Prodej bytu Praha - Žižkov, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19 900.000 Kč 
- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha … NC – 1 100.000 Kč 
- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna ...NC – 3.550 Kč/m2
- Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, včetně ŘRD ... NC – Info. v RK
- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 1. NP, od 1.3.2017… NC – 9.000 Kč/měs.
- Podnájem bytu 1+1 Blansko – Stařeckého, 1. NP, vybavený… NC – 7.500 Kč/měs.

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Rok se s rokem sešel, a přestože občas směrem ke svým dětem utrousím vtipnou po-
známku, že pro letošní rok se Ježíšek rozhodl Vánoce zrušit, jsou doslova za dveřmi. 
Rok od roku je to se mnou horší a horší. Zatímco jako děcko jsem se na Vánoce těšil a 
odpočítával dny, které ještě zbývají do toho Štědrého, dnes mám velký problém s tím, 
aby na mne vůbec stihla dopadnout atmosféra adventu. V posledních letech se to prostě 
nedaří. Stres a shon – to jsou hlavní symboly Vánoc moderního člověka. Ale letos jsem 
si řekl, že to bude jinak!

 Pamatujete si na poslední loňský úvodník? S 
nadhledem jsem v něm popisoval svůj způsob pojetí 
adventu: samá práce, dohánění toho, co jsem nestihl 
za celý rok, nervozita, stres a vydechnutí v podstatě 
až 23. prosince odpoledne. Snažil jsem se tomuto 
všemu letos vyvarovat. Jednak mne to skutečně 
deptá a taky bych chtěl ještě jednou prožít očekávání 
příchodu Vánoc uvolněně a v náladě, která k tomu 
patří.
 A tak jsem si toho na konec letošního roku moc 
neplánoval, všechny pracovní resty jsem stihl 
splnit ještě v listopadu a první prosincový víkend 
jsem si nechal celý volný, abych jej mohl strávit 
s rodinou.
 „Příští pátek si vyrazíme do Prahy!“ zahlaholil jsem 
doma vesele při první adventní neděli a kupodivu 
se můj nápad setkal s ohlasem. Prahu navštívím 
každoročně několikrát, ale buď jí pouze projíždím 
nebo vidím z celého města jenom kolony aut a 
hotel. Tentokrát to bude jinak. Nasajeme vánoční 
atmosféru, podíváme se na Staromák na stromeček, 
ochutnáme punč a v neposlední řadě vyšlápneme na 
Pražský hrad. Je to ostuda, ale já tam ještě jaktěživ 
nebyl, ani jako dítě!
 Hotel, který jsme si vybrali, se pyšnil třemi hvěz-
dami. Vím – nic moc, ale když vezmu v potaz, že do 
hlavního města jsme dorazili asi ve čtvrt na devět 
večer a měli jsme v plánu zde pouze přečkat noc, 
přišlo mi nesmyslné sypat z rukávu horentní sumu 
za nocleh, kterého si ani pořádně neužijeme. 
 Pojďme ještě teď do města! Jasně, to je nápad – 
večerní Praha bude jistě náramná… Naše ubikace 
byla pouhých šest zastávek tramvají od centra, takže 
co jiného s načatým večerem? Hned při východu z 
hotelu jsem ucítil, jak se mne začíná zmocňovat vá-
noční nálada. Tu mi lehce naboural nákup jízdenek. 
Ocenil jsem sice důmyslnost automatu, u kterého se 
dalo zaplatit bezkontaktně kartou, ale fakt, že necelé 
tři kilometry nás vyjdou tam i zpět na 150,- Kč, se mi 
pokusil pokazit náladu. Vzpomněl jsem si na článek 
Dopravního podniku, který jsem četl docela nedávno: 
pan ředitel si v něm stěžoval, že turisté využívají 
městskou hromadnou dopravu méně, než by si 
představoval. Ale tak… To se nedá nic dělat. Autem 
do centra nechci, už tak mi trvalo asi půl hodiny, než 
jsem našel parkoviště, kde mohu do rána zanechat 
vůz. Vyrazili jsme tedy tramvají. 
 Bylo už téměř devět hodin večer, ale všude kolem 
bylo plno lidí a Staroměstské náměstí vřelo. Nebyla 

tu hlava na hlavě, ale i tak byl občas problém mezi 
jednotlivými stánky kličkovat. 
 Hned u prvního stánku to začalo. 
 „Tatí, já mám hlad,“ vrhla na mne dcerka prosebný 
pohled a ukázala prstíkem na bříško. „Dala bych si 
halušky!“
 U usměvavého pána jsem objednal asi dvanáct 
deka halušek se zelím (dokonce tam bylo i nějaké to 
uzené!) a dva kelímky svařeného vína. Jakmile jsem 
zaslechl částku, měl jsem pocit, jakoby svařáku byl 
litr a slovenské pochoutky asi tak tři čtvrtě kila. Jojo, 
Praha… 
 Na pódiu žádný program neprobíhal, a tak jsme 
pouze oběhli náměstí. Synovi jsem ještě stihnul 
koupit klobásu, taky něco k pití a zjistil jsem, že mám 
taky hlad. U jednoho stánku lákali na gulášovou 
polévku. Cenovka byla 50,- Kč; v porovnání s ostat-
ními pokrmy (100,- Kč za klobás) působila poměrně 
velkoryse. Když jsem uviděl, jak pan prodavač bere 
do rukou kelímek o objemu asi půl litru, dokonce 
jsem se skrytě zaradoval. Moje představy však byly 
zbytečně optimistické. Vyfasoval jsem porci, která 
se snad nedala nazvat ani jídlem a propukl jsem v 
hysterický smích. V kelímku spočívalo cosi na dně, 
doslova a do písmene jako když plivne.
 Malý výlet tramvají na Staroměstské náměstí mne 
tedy stál 700,- Kč. Pokud má Praha něco společného 
s jinými evropskými velkoměsty, jsou to zcela jistě 
ceny. Počítal jsem hned před odjezdem s tím, že 
v Praze je draho, ale některé věci mne více než 
překvapily.
 Následující den jsme strávili ve víru velkoměsta. 
Václavák, nábřeží Vltavy, Karlův most, Malá Strana 
a v neposlední řadě taky Pražský hrad, který byl 
vlastně i naším cílem. Neodradily nás ani ohromující 
všudypřítomné davy lidí, ani zhruba třistametrová 
fronta při vstupu k hradu, ani neskutečně předraže-
né cokoli, co stánkaři prodávali. Na vlastní oči jsem 
poprvé viděl Vladislavský sál, Svatovítskou katedrálu 
a Zlatou uličku. 
 Byl jsem nakonec spokojený, ale příště mne v ob-
dobí adventu do Prahy nikdo nedostane ani heverem. 
Atmosféru budu muset jít nasát někam jinam. Vlastně 
přemýšlím, zda není lepší advent strávit zavalený 
prací a podobné výlety si nechat na jindy. Vždyť 
stejně vím, že letošní Vánoce budou zase krásné, 
klidné, voňavé a pohodové. A přesně takové přeji i 
vám všem.

Martin Müller
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Freddieho sloupek

Kam kdo 
utekl?

 Závěrem roku, ať chce nebo nechce, bilancuje 
každý. Porovnává s roky jinými, pokud mu paměť 
slouží, promítá si v představách to nepoznané a 
neovlivnitelné, co přinese rok další. Doufá, přeje 
si, modlí se... Někdo si plánuje budoucnost, někdo 
vzpomíná na roky předešlé - jednoduše řečeno - 
málokoho nechává přerod starého roku v rok nový 
chladným.
 Možná je to i tím obdobím. Dlouhé, temné veče-
ry. Blížící se svátky, jejichž (ta původní) atmosféra 
již mnoho let přináší (v obrazu narození Spasitele) 
klid, pokoj, radost a naději do budoucích dní. Ur-
čitě to není jen o dárcích, o rodinných sešlostech, 
vzpomínkách na minulé a přáních do budoucna. I 
když vše výše jmenované hraje v oné nostalgii roli 
jistě podstatnou, není nejspíš hlavním spouštěčem 
„zvláštních vánočních nálad“. 
 Myslím si, že podvědomě každý z nás cítí zvlášt-
ní sílu zimních okamžiků. Končící rok totiž může 
být paralelou života každého z nás. Na jaře (v 
mládí) jsme plní elánu, často střídáme své nálady, 
každou chvíli máme jiný pohled na okolní svět, 
jsme skoro bez starostí a všechno je nádherné a 
kvetoucí a plné vůně... 
 Pak nastane kolem nás léto, ve kterém je nám 
občas pekelně horko, životem nám prosviští i 
nemálo bouřek, které nám (na jedné straně) při-
pomenou nelehkou cestu tímto „slzavým údolím“ 
a zároveň (jako protipól) pročistí nádherně vzduch 
okolo nás.
 Podzim zas přichází nenápadně a trochu 
zákeřně. Občasné poryvy studeného větru jsou 
najednou častější než dřív, listy se barví jako 
paleta Michelangelova a nám pomalu dochází, 
jak nádherný je nejen zázrak života našeho, ale 
především života jako takového. Jak neuvěřitelně 
dokonale splýváme s okolím (přátelským i nepřá-
telským), jak ovlivňujeme jeden druhého (aniž 
bychom si to uvědomovali), co všechno jsme 
dokázali, nebo co už dokázat nestihneme. Jak nás 
každý okamžik mění, vychovává, obohacuje. Jak 
se od „jara“ změnily naše priority, ačkoli naše sny 
mnohdy zůstávají pořád stejné. Alespoň ty oprav-
dové. Někdo může říct, že přichází zmoudření. A 
mnozí si říkáme, „Proč to (zmoudření) nemohlo 
přijít dřív? Jak úplně jinak bychom bývali nakládali 
s časem, šetřili zbytečnými slovy a naopak byli 
velkorysí tam, kde je třeba projevu úcty, obdivu a 
lásky...“.
 Vím, že kladu-li si i já tuto otázku, nejsem ještě 
dostatečně (pokud jsem k tomu vůbec nakročil) 
moudrý. A taky netuším, kde to vlastně jsem, pro-
tože jen Bůh ví, jaké roční období teď prožívám.
 Vím jen, že právě uplynulý rok tuto zimu skončí. 
Utekl rychle? Nebo jsem jím utíkal tak rychle já?
 Těžko říct. Ale přinesl mi mnohé a jsem vděčný 
za každou jeho vteřinu, ve které jsem se mohl 
něčeho přiučit. Něco ztratit i získat. Něco zatratit 
a něco začít milovat. Nad něčím mávnout rukou 
a něčeho si začít vážit.
 Takové byly roky minulé a dá-li milosrdný Bůh, 
budou takové roky i v budoucnu. Kolik jich bude, 
to netuším. Modlím se ale za jedno. Abych dokázal 
v těch dnech, minutách a vteřinách, které jsou mi 
přiděleny, že své místo jsem zde nezabíral nadar-
mo a nemusel se za svůj dílek života stydět...
 Vzorů, jak toho dosáhnout mám kolem sebe 
mnoho... A kdybych se k jedinému z těch vzorů 
dokázal přiblížit jen nepatrným procentem, pova-
žoval bych se za šťastného člověka...

 Požehnané Vánoce a mnoho krásného Vám 
všem!!!

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Nové prostory ke zdravému cvičení nyní nabízí Nemocvična na Smetanově ulici v Blansku. Ke slavnostnímu zahájení provozu došlo v pondělí 12. 
prosince. První týden mohli zájemci centrum navštívit zcela zdarma. 

 Nemocvična se nachází na adrese Smetanova 
8 u kruhového objezdu vedle Centra Ježek. „Tento 
prostor byl námi obsazen úplně z jiných důvodů,“ 
podotkla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra 
Danihelková. „Plánovali jsme rekonstrukci naší 
rehabilitace, která naplno začne v březnu příštího 
roku. A aby mohl provoz ambulantní rehabilitace 
zůstat zachován, hledali jsme náhradní prostory, 
kde bychom mohli nabízené služby našim pacientům 
dál poskytovat. Tento prostor nás naprosto nadchl a 
začali jsme přemýšlet nad záměrem, jak jej dál oživit,“ 
vysvětlila ředitelka. 
 Vedení nemocnice chtělo blanenským občanům 
nabídnout úplně něco nového, proto vznikla Nemo-
cvična, jako centrum zdravého sportu pro každého. 
Ve všední dny tedy bude v budově fungovat ambu-
lantní rehabilitace tak, jak jsou na ni pacienti zvyklí z 
nemocnice, a to od 7 do 15.30 hodin. Bude probíhat 

individuální rehabilitace i skupinová cvičení, progra-
my pro seniory jako prevence bolestí zad a kloubů a 
cvičení pro ženy zaměřené na posilování pánevního 
dna a břišních svalů. „Máme v plánu rozjet program 
pro diabetiky Jóga v denním životě,“ sdělila vedoucí 
fyzioterapeutka Kristýna Mašková. 
 V odpoledních a večerních hodinách, případně o 
víkendech pak bude možnost v Nemocvičně navštívit 
komerční cvičení pod vedením zkušených trenérů. Ti 
se budou snažit návštěvníkům vysvětlit pozitivní vliv 
cvičení na zdraví a upozornit na chyby při cvičení, 
které by mohly zdraví uškodit. 
 K dispozici jsou moderní cvičební pomůcky – 
kettlebelly, aerobic bally, gym bally, TRX, švihadla, 
posilovací gumy, medicinbaly, rotoped, veslovací 
trenažér, běžící pás a další.  
 „Nemocnice Blansko chce v Nemocvičně vytvořit 
místo, kam se budete těšit a hlavně rádi vracet. 

Komunitu, kde se setkáte 
se zajímavými lidmi, najdete 
třeba i nové přátele, zlepšíte 
svoje zdraví a formu, ale 
hlavně místo, kde se nau-
číte mít rádi pohyb,“ uvedla 
tisková mluvčí nemocnice 
Kateřina Ostrá. 
 Součástí Nemocvič-
ny je sportovní bar, který 
bude otevřený v provozní 
době Nemocvičny a nabíd-
ne nejen občerstvení, ale 
také si v něm budou moci 
klienti koupit sportovní vý-
živu, ponožky či ručník. 

-mha-

Počasí přálo, Těchovská 
ulice je dokončená

 Tři čtvrtě roku. Tak dlouho trvala rekonstrukce 
jedné blanenské ulice. Počasí bylo příznivé, a tak 
obyvatelé Těchovské ulice v Blansku obdrželi 
vánoční dírek v podobě nové silnice a chodníků. 
Již se mohou pohodlně dostat ke svým domo-
vům, aniž by jim v tom bránilo bláto a rozkopaný 
terén. 

 Obyvatelé se během rekonstrukce potýkali s ně-
kolika problémy. Zejména nedojeli se svým autem k 
domu a museli přesouvat plné popelnice na místo, 
kam se dostali popeláři. Ani sanitka se k jejich brance 
nedostala. A v neposlední řadě procházení blátem 
při deštivém počasí. 

 Termín dokončení oprav se několikrát odsouval a 
z července se stal prosinec. Hlavní plán rekonstrukcí 
původně směřoval pouze k výměně vodovodu, ka-
nalizace a osvětlení a k vybudování nového povrchu 
silnice a chodníků. Majitelé plynového a elektrického 
vedení nejprve o rekonstrukci neprojevili zájem. 
 Ovšem když je vedení města upozornilo, že jim 
znovurozkopání pozemku v příštích letech nepovolí, 
společnosti RWE a EON se nakonec rozhodly pro-
vést rekonstrukci plynového a elektrického vedení 
souběžně s ostatními pracemi. Kvůli tomu stavba 
nabrala skluz, jelikož se nějakou dobu čekalo, než 
společnosti seženou potřebné fi nance. 
 Na podzim dokonce vedení města upozorňovalo, 
že se může stát, že fi nální úprava povrchu silnice se 
do konce roku nestihne dokončit. „Obalovny, které 
dodávají asfaltové směsi, fungují jen do té doby, než 
zamrzne,“ uvedl před časem blanenský starosta Ivo 
Polák. Naštěstí nezamrzlo a obalovny mohly dodat 
asfalt ještě letos. 
 „Jedná se o konečné řešení, takže přibližně v dal-
ších dvaceti letech nebude nutné (mimo mimořádné 
události, např. typu havárie) do nové vozovky a chod-
níku zasahovat,“ sdělil vedoucí odboru komunální 
údržby Petr RIzner.

-mha-

 Přestože město Blansko nepodpořilo projekt spolku Circulus na vybudování stálé divadelní scény 
po zbouraném hotelu Dukla (vyjádření obou stran jsme otiskli v minulém vydání Monitoru), divadelníci 
dále sní sen o potřebném zázemí a podnikají další kroky. 

 Podle vyjádření před-
sedkyně spolku Evy Pe-
trželové byla jedním z 
komunikačních nedorozu-
mění skutečnost, že autoři 
myšlenky nebyli informo-
váni o tom, že mají svoje 
plány soustředit pouze do 
sklepních prostor a ne-
vyvyšovat je nad úroveň 
stávajících stropů sklepe-
ní. Měli se zkrátka držet 
při zemi, a to doslova a ve 
všech ohledech, přede-
vším s fi nančními nároky 
na vybudování divadla. 
 „Určitě na město půjde-
me znovu s dalším návr-
hem, který bude divadlo 
situovat pouze do pod-
zemních prostor,“ uvedla 
Petrželová s tím, že kdyby byly na začátku jasně 
stanoveny hranice ze strany vedení města, drželi 
by se jich již při tvorbě prvního projektu. 
 „V původním záměru se nehovořilo o nějaké 
nadstavbě pro tahy na jevišti a podobně, proto jsme 
divadlo Kolárka požádali o vypracování projektu a 
jeho fi nancování. Předložený projekt jsme podrobně 
prozkoumali, ale jelikož byl investičně velice nároč-
ný, chtěli jsme mít nějaké záruky. Pokud by to bylo 
vyprojektováno bez nadstavby nad prostor Dukly, 
nemáme se o čem bavit,“ naznačil starosta města 
Blanska Ivo Polák, že s takovým projektem by divadlo 
Kolárka mělo rozhodně více šancí uspět. 
 Vedení města nyní připouští možnost, že by di-
vadlo v centru města ještě vzniknout mohlo, pokud 
přijde spolek se skromnějším záměrem. „Uvažujeme 
v budoucnosti o pronájmu podzemních prostor. Kon-
cem jara nebo v létě bychom mohli vypsat záměr. 
Jestliže se divadlo Kolárka přihlásí do výběrového 
řízení, bude vítáno, pokud splní podmínky pronájmu,“ 
sdělil starosta. 

Dukla nebo ulice 
Kollárova

 Nedůstojné podmínky pro herce i pro diváky. Ta-
ková je současná situace na ulici Kollárova v budově 
základní umělecké školy. „Mapovali jsme situaci v 
širokém okolí a každé dvacetitisícové město malou 
divadelní scénu má a město alespoň minimálně 
podporuje jeho činnost,“ řekla Eva Petrželová. 
 Ponechat divadlo Kolárka ve stávajících prosto-
rách by totiž bylo dalším z možných řešení, ovšem 

v takovém případě by bylo třeba při plánované 
rekonstrukci počítat i s úpravou jeviště a hlediště, 
které by splňovalo jednak bezpečnostní podmínky, 
a jednak určitý komfort pro diváky, kteří dnes musejí 
sedět na plastových židlích. „Také by bylo potřeba 
vyvýšit strop nad jevištěm,“ zmínila předsedkyně 
spolku Circulus. Prozatím se však počítá zejména s 
vybudováním tanečních sálů, které škole zcela chybí. 
 Rekonstrukce by se měla uskutečnit během ná-
sledujících dvou let díky dotacím z Jihomoravského 
kraje, přičemž kromě zbudování tanečních sálů je 
nutné hlavně opravit střechu. „Největší problém je 
se střechou, protože tam zatéká,“ připustil starosta 
Blanska Ivo Polák. V roce 2017 by se tedy měla 
opravit střecha a o rok později by se pravděpodobně 
řešily dispoziční úpravy uvnitř budovy. 
 Ovšem osud divadla Kolárka je nejistý i na této 
půdě. „S ředitelem Základní umělecké školy Blansko 
máme uzavřenou nájemní smlouvu do 30. června 
2017. Nemáme jistotu, že bude souhlasit s prodlou-
žením nájemní smlouvy,“ uvedla manažerka divadla 
Kolárka Lenka Skotáková.
 Eva Petrželová upozorňuje, že činnost spolku 
není soukromá, jak se vyjádřilo již dříve vedení 
města. „Dále se ohrazujeme proti nařčení, že jsme 
alternativní divadlo. Uvádíme klasická autorská 
představení i pohádky pro děti. Chceme například 
rozšířit spolupráci se školami, mohly by sem chodit 
častěji na divadelní představení, která zapadnou do 
jejich vzdělávacích programů,“ řekla Petrželová s tím, 
že by rádi pozvali i další herce, například z divadla 
Marta při JAMU v Brně. Ti jsou ovšem zvyklí hrát v 
jiných technických podmínkách, které jim současné 
divadlo Kolárka neumožňuje. 
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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. 

P j m našim zákazník
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Na kávě s Martou 
Truhlářovou

V nedávné době proběhl jubilejní ročník jedné z nejvýznamnějších akcí kulturního 
kalendáře města Blanska – Vítání sv. Martina. Organizací slavnostního zahájení této 
třídenní akce byla pověřena soukromá Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko. 
Její ředitelky Marty Truhlářové jsme se proto ptali, jak se realizace akce vydařila.

Sponzor rubriky:

rozvoj mladé generace podpořit a současně si užít 
netradiční zážitky gastronomické i turistické.

 To je pravda, stále častěji se s vašimi studenty 
setkáváme právě na turisticky či kulturně zamě-
řených akcích. Nejedná se tedy jen o mladé ku-
chaře či barmany, ale také o budoucí pracovníky 
v sektoru turismu?
 Přesně tak. Obor Cestovní ruch začíná být na 
naší škole stále více dominující a i v této oblasti se 
snažíme poskytnout studentům co nejširší spekt-
rum odborných zkušeností. Kromě již zmíněného 
průvodcovství na věži i v celém areálu Centra sv. 
Martina nebo tvorby odborně zaměřených prezentací 
pro různé veřejné akce mě moji žáci velice potěšili 
třeba tím, jak zdařile se zhostili úseku animačních 
programů pro předškolní děti na zámku ve Křtinách 
nebo když se jim za několik týdnů podařilo zpracovat 
podklady pro certifi kaci hotelu Panorama na úroveň 
čtyř hvězdiček.

 A je vedle těchto probíhajících aktivit školy 
možno zmínit i nějakou úplnou novinku?
 Nejžhavější novinkou je zcela jistě zahájení výuky 
nového oboru Palubní stevard, který je jedinečný v 
rámci celé České republiky.

 Zajímavý nápad – kde se vlastně vzal?
 Bylo mi vždy jasné, že soukromá škola má 
nabízet něco nového a jiného, než ostatní školy. 
A protože v rámci svých pracovních i soukromých 
aktivit často cestuji a nespoléhám se jen na auto, 

mám příležitost pozorovat 
a přemýšlet, jakým směrem 
se ubírají dopravní služby v 
moderním cestovním ruchu. 
Při jedné z takových jízd 
jsem si uvědomila, jak dyna-
micky roste kvalita služeb na 
palubách vlaků, dálkových 
autobusů či letadel, všímala 
jsem si rozdílů v této kvalitě 
a začala jsem uvažovat o 
tom, kde člověk, působící 
v pozici stevarda, může po-
třebnou kvalifi kaci získat. Ve 
spolupráci s našimi hlavními 
dopravci jsme pak připravili 
tento nový obor, ve kterém 
se vlastně snoubí obě naše 
odborná zaměření, tedy ces-
tovní ruch a gastronomie.
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 Myslím, že s průběhem akce můžeme být 
spokojeni, a to zejména díky hojné účasti 
představitelů nejen městských institucí, ale 
i partnerských měst ze zahraničí nebo např. 
zástupců Domu zahraniční spolupráce z Prahy, 
kteří se přijeli podívat, jak naši studenti dokážou 
zvládnout podobnou akci na požadované odbor-
né úrovni. Toto slavnostní zahájení se totiž stalo 
také součástí nové celoevropské soutěže „Den 
odborných dovedností aneb Bez praxe nejsou 
koláče“ a naše škola patřila k jejím vítězům. S 
potěšením mohu konstatovat, že vše proběhlo 
podle našich představ a tímto bych i ráda za 
kvalitně odvedenou práci a aktivní přístup všem 
svým kolegům a především našim žákům moc 
poděkovala.

 Na akci se mezi hosty objevilo i nemálo ná-
vštěvníků z řad seniorů. Všímám si, že akcí, 
které vaše škola pořádá (např. barmanská 
soutěž apod.), se zúčastňují pravidelně. Je 
to záměr?
 Ano, neboť již pátým rokem při naší škole pů-
sobí Mezigenerační klub, což je úspěšná aktivita 
naší školy, která v mnoha podobách nabízí seni-
orům bohaté možnosti vzdělávání, vzájemného 
i mezigeneračního setkávání a aktivního proží-
vání volného času. Jde o naši vedlejší činnost, 
která i mě samotnou velmi překvapila nejen tím, 
jak kladně je seniory i veřejností přijímána, ale 
i svou nebývalou rozsáhlostí - vedle seniorské 
akademie zahrnuje také provoz kavárny, účast se-
niorů na zájezdech pořádaných školou a také právě 
i na akcích školy, kde je jim věnována mimořádná 
pozornost.  

 Mezigenerační problematika je v současnosti 
obecně velmi živým tématem. V čem byste ale 
viděla její specifi čnost právě u vás, na půdě 
střední školy?
 Zdůraznila bych právě ono slovo „mezigenerační“, 
protože spíše se setkáváme s aktivitami vyloženě 
seniorskými, ať už to jsou různé kurzy, univerzity 
třetího věku apod., zatímco u nás ve škole klademe 
důraz vyloženě na tu mezigenerační vzájemnost. To 
znamená, že v kavárně obsluhují studenti seniory a 
senioři studentům naopak vytvářejí reálnou klientelu 
při nacvičování jejich praktických odborných doved-
ností, jakými je třeba organizace zájezdu. Atmosféra 
pak už více než tradiční středoškolské prostředí 
připomíná otevřený prostor, ve kterém se posiluje 
vzájemné vnímání a poznávání hned tří generací 
(studenti, pedagogové a senioři), které nemusí mít 
společného tak málo, jak by se na první pohled mohlo 
zdát.

 Zmiňovala jste zahrnutí praktických odborných 
dovedností do výuky. Má i blanenská veřejnost 
možnost posoudit, jak se to studentům daří?
 To určitě má, protože jsme zastánci názoru, že 
pouze reálné prostředí a lidé jsou základním před-
pokladem skutečně kvalitní odborné výuky. Proto se 
blanenští občané, ale i návštěvníci města, mohou 
s našimi praktikujícími studenty gastronomických 
oborů setkat v mnoha restauracích a hotelích v 
celém regionu. A pokud jde o obor Cestovní ruch, 
tak nejčastěji při celosezónní průvodcovské činnosti 
ve věži kostela sv. Martina, která bude navíc od 
příštího roku rozšířena o nové zajímavé akce (např. 
Noc věží a rozhleden), na které bych tímto chtěla 
všechny srdečně pozvat. Mohou tak sami odborný 

Linka důvěry zahájila 
nepřetržitý provoz

 Linka důvěry, kterou provozuje Oblastní charita Blansko, je nyní v provozu čtyřiadvacet hodin 
denně, sedm dní v týdnu. Podařilo se to zajistit díky fi nancování z Ministerstva práce a sociálních 
věcí. 
 „Často se nás volající 
ptali, jestli budeme opět 
nonstop. Popisovali, že 
zvláště v nočních ho-
dinách, kdy na ně při-
chází různé úzkostné 
stavy, se nemají kam 
obrátit,“ uvedl vedoucí 
Linky důvěry Miroslav 
Doležel s tím, že noční 
hovory jsou trochu jiné 
než ve dne; více se 
otevírají témata víry, 
smyslu existence nebo 
příčiny utrpení. 
 Zájemcem o službu 
Linky důvěry se stává 
člověk, který se dovolá 
na telefonní číslo 516 
410 668 nebo 737 234 
078, případně využije 
volání přes Skype linka.
duvery.blansko. Služba je anonymní a důvěrná – 
hovory se nenahrávají. V roce 2015 Linka důvěry 
zaznamenala celkem 1500 hovorů lidí v nouzové 
situaci. 
 Nejčastějšími problémy, s nimiž se lidé na službu 
obracejí, jsou osamělost, ztráta smyslu života, part-
nerské, rodinné vztahy, nemoc volajícího, nemoc 
v rodině, ztráta zaměstnání, alkohol, drogy, jiné 
závislosti, domácí násilí.
 „Člověku někdy stačí svoje obavy a smutky vy-
slovit nahlas a pojmenovat. Doprovázení je jedním 
z nejdůležitějších úkolů pracovníků na lince důvěry. 
Nejsou to poradci, soudci, ale doprovázející na 
cestě a v situacích, které se často nedají řešit tady 
a teď,“ vysvětlil Doležel. 
 Službu mající pracovník, ať už je to psycholog, 
právník, duchovní či sociální pracovník, je připra-

ven volajícímu sám poradit, případně mu doporučit, 
kde má vyhledat další pomoc. Krizová linka byla 
původně založena jako prevence sebevražedné-
ho jednání. Nyní stále plní tuto funkci, nicméně 
naprostá většina volajících potřebuje pomoci s 
řešením vztahových problémů. Další část lidí po-
třebuje probrat svoje nesnáze při péči o umírající 
osobu. 
 Linka důvěry je v současné době jedinou te-
lefonickou krizovou pomocí v rámci Charity ČR. 
Začala fungovat v roce 1997, kdy byly rozsáhlé 
povodně. „Linka tedy začala působit v době, kdy jí 
bylo nejvíce potřeba, právě pro lidi, kteří se ocitli v 
nějaké bezvýchodné životní situaci,“ uvedl ředitel 
Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. 

-mha-
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Xindl X, Čechomor, Visací Zámek 
aneb Morava park fest podruhé

Jak ušetřit za teplo?
Pokračování z minulého čísla

 Velkolepý festival ovládne Blansko ve svém druhém ročníku 24. června 2017. Představen byl již kompletní 
program, vstupenky za nejnižší cenu je možné koupit již nyní.
 Po zdařilém prvním ročníku se pořadatelé rozhodli 
zopakovat festivalový zážitek v blanenském zámeckém 
parku příznivcům současné populární hudby. I ve dru-
hém ročníku si na své přijdou zástupci všech věkových 
kategorií. Druhý Morava park fest nabídne Atmo music, 
Čechomor, Buty, následně trochu netradičně punkovou 
kultovní formaci Visací Zámek, jež kontrastně vystřídá 
Monkey Bussines a celý den zakončí svým vystoupením 
Xindl X. Celým festivalem bude provázet Jaub Kohák. 
 Areál zámeckého parku bude otevřen od 12 hodin a 
zavírat se bude o půlnoci. Hlavní kapely začnou se svými 
koncertními vstupy ve 14 hodin s tím, že i tentokrát se 
pořadatelé rozhodli ponechat si v rezervě první místo v 
lineupu pro některou z amatérských skupin. V prvním 
ročníku to byli blanenští Reservoar Dogz.
 Vstupenky jsou již v předprodeji a do Vánoc je můžete 
koupit za nejvýhodnější cenu 399,- Kč. Do 31.3. budou 
k dispozici za 449,- Kč, do 19.6. za 499,- Kč a přímo na 

místě za 549,- Kč. Slevu mají držitelé ZTP/P a děti od 3 
do 15 let: předprodej 199,- Kč, na místě pak 299,- Kč. 
Vstupenky jsou k dispozici v Informační kanceláři Blanka 
v Blansku na Rožmitálově ulici, dále v restauraci Pizzazz 
v areálu blanenského Kaufl andu a rovněž v Boskovicích 
– MIS Boskovice a IC Boskovicko (Masarykovo náměstí 
3/1). Všechny vstupenky je možné zakoupit rovněž v 
sítích Ticketpro.
 Více informací je na webu www.moravaparkfest.cz 
nebo na Facebooku www.facebook.com/moravapark-
fest, kde v této chvíli najdete originální videopozvánku 
na festival přímo od Jakuba Koháka, moderátora ročníku 
2017.
 Nezapomeňte si koupit včas vstupenky! Ty nejlevnější 
jsou k dispozici pouze do konce roku 2016. Morava park 
fest zahájí svůj druhý ročník v blanenském zámeckém 
parku 24.6.2017 a určitě byste tam neměli chybět!
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Restaurace MYSLIVNA
Otevírací doba o Vánocích:
24.12.  10,30 - 15,00

25.12.  10,30 - 20,00

26.12.  10,30 - 23,00

27. - 30.12. 10,30 - 22,00

31.12.  10,30 - 16,00

1.1.  11,00 - 20,00

SILVESTR NA MYSLIVNĚ od 18 hod.
poslední volná místa!!!

Vstupenky nezaplacené do 23.12. budou nabídnuty dále do prodeje!

Živá hudba, 2x večeře, přípitek, drobné občerstvení.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

.

Na Štědrý den
POLÉVKA ZDARMA!
čočková a zelňačka

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150
www.hostinecmlyn.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 

Příjemné svátky vánoční 
a úspěšný nový rok 

přeje kolektiv 
Hostince Mlýn

 Když se vrátím k našemu rozhovoru v posledním čísle Monitoru, od té doby se situace v CZT 
dál vyvíjela, i když musím přiznat, že poněkud jiným směrem, než jsme si představovali. Základní 
myšlenka – snížení ceny tepla – ale stále zůstává. Dovolím si ještě se vrátit k naší nabídce, kterou 
jsme projednávali s vedením města tři měsíce, od srpna do listopadu letošního roku.
 Její podstata spočívala v tom, že bychom 
odkoupili od fi rmy Innogy energo zbylou část 
technologie za cenu cca 30 mil. Kč a s městem 
se dohodli na prodloužení provozování soustavy 
CZT do roku například 2025. Tím by bylo možné 
odpisy z koupě technologie a investici do instalace 
kogeneračních jednotek rozložit do období 10 let 
(2016 – 2025). Tímto jediným opatřením by se 
cena tepla v Blansku snížila, jak jsem uváděl v 
rozhovoru, o 180,- Kč/GJ a klesla by pod hranici 
500,- Kč/GJ.
 Z výše uvedeného vyplývá, že by se stala jed-
nou z nejnižších v systémech CZT v rámci celé 
České republiky a byla by plně konkurenceschop-
ná s jinými způsoby vytápění, např. domovními 
kotelnami, tepelnými čerpadly apod.
 Naším cílem bylo provést transakci s odkupem 
technologie co nejdříve, každopádně ještě letos, 
aby se cena tepla díky tomu snížila ještě v r. 2016.
 O co se hraje? O nic menšího, než o peníze 
odběratelů tepla.
 Snížení ceny o 180,- Kč vám asi moc neřekne, 
ale když spočítáme celkovou úsporu nákladů pro 
rok 2016, dostaneme se k částce cca 12 mil. Kč a v 
podstatě to samé by se opakovalo každým rokem. 
Kolik to je za deset let, se dá lehce spočítat.
 Tyto peníze by odběratelé ušetřili, nemuseli by 
je vydat, zůstaly by jim v peněženkách, na účtech.
 Bohužel. Tento scénář, který jsme navrhovali a 
projednávali na radnici 3 měsíce, se neuskuteční. 
Vedení města zvolilo jinou cestu, jinou variantu. 
Dnes už můžeme napsat variantu legitimní, neboť 
byla schválena na zasedání zastupitelstva města, 
na kterém jsem osobně byl dne 13.12.2016.
 Troufám si tvrdit, že teprve čas ukáže, zda bude 
úspěšná a pomůže stabilizovat situaci na CZT.
 Jak už jsem totiž předeslal, v tomto případě 
hrajeme o čas, proto chtěla naše společnost, aby 
se snížení ceny tepla týkalo už vyúčtování za 
letošní rok. To nebude. Varianta města, pokud ji 
takto budeme nazývat, se bude týkat až ceny na 
rok 2017. Uvidíme, zda to bude stačit.
 Ale pojďme si objektivně vysvětlit, v čem roz-
hodnutí města Blansko spočívá.  V tom, že zbylou 
technologii od Innogy odkoupí za 27 mil. Kč město, 
také sníží v průběhu roku 2017 nájemné (až tech-
nologii koupí), a tím se sníží cena tepla. O kolik to 
bude, to dnes nevíme.
 K tomu několik poznámek:
 Firma Innogy energo (zpočátku HARPEN, poté 
CA Contracting, posléze RWE energo a nyní 
Innogy energo) zainvestovala do modernizace 
soustavy CZT v Blansku v letech 2002-2003 85 
mil. Kč.
 Do dnešního dne vybralo na nájemném, které 

činí ročně 13,5 mil. Kč, 176 mil. Kč, aniž by byť 
1,- Kč vrátilo zpátky do CZT. Pro zajímavost, úrok 
z výše uvedené investice činí 15,5%, takže hod-
nota kupovaného majetku není 27 mil. Kč, ale 15 
mil. Kč? Netroufám si odhadnout, přesný výpočet 
ponechám odborníkům. Přitom je nabíledni, že dle 
platných nájemních smluv by majetek, o kterém 
píši, město dostalo za pár let zpátky za symbolic-
kou jednu korunu!
 Jenže při zasedání zastupitelstva jsem zjistil, že 
městský rozpočet disponuje značnými fi nančními 
rezervami, takže si takovou transakci může město 
bez problému dovolit. Jak říkal jeden nejmenovaný 
politik: „zdroje jsou“.  Jak dlouho?
 I když jsem na zasedání zastupitelstva po vy-
stoupení některých zastupitelů skoro nabyl dojmu, 
že název „soukromá fi rma“ je sprosté slovo, nerad 
bych, aby přečtením tohoto článku někdo došel 
k závěru, že jsme proti rozhodnutí městských 
orgánů. To v žádném případě. Jak už jsem napsal, 
je zcela legitimní, vždyť ho odsouhlasilo 22 z 24 
přítomných členů zastupitelstva města, což je 
jednoznačný výsledek hlasování!
 Provozujeme CZT v Blansku už od r. 1996, 
provozujeme  CZT i v dalších třech lokalitách, 
provozujeme také 60 lokálních tepelných zdrojů, 
chceme tudíž působit v této oblasti energetiky 
dlouhodobě.
 Při jednáních na radnici jsme několikrát dekla-
rovali, že chceme v provozování soustavy CZT v 
Blansku pokračovat i po r. 2018.
 Vždyť jsme blanenská fi rma, máme k tomu 
zajištěno technické i personální zázemí.
 Můžeme se také s čistým svědomím ohlédnout 
za 13 lety provozu nové soustavy CZT v Blansku – 
naší prioritou vždy bylo: nízké náklady, nízká cena 
tepla. Jen ten nájem jsme snížit nemohli, nebyla 
vůle pronajímatele.
 Domnívám se, že v jednom se s vedením města 
Blanska shodneme: soustava centrálního zásobo-
vání je v ohrožení.
 Pojďme proto společně pracovat na jejím za-
chování.
 Centrální zásobování teplem není až tak špatný 
způsob vytápění, vždyť takto je vytápěno v České 
republice 1,5 milionu domácností, proč by tomu 
tak nemělo být i v Blansku?

Svatopluk Nezval
jednatel ZT energy
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Červený kříž dostal 
nové auto

- 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

Michael Paterniti 
Pravidla sýrárny

 Kulinářský ces-
topis a zároveň 
román o lásce k li-
dem, jídlu a životu 
je plný drobných 
příběhů a zají-
mavých postav. 
Novinář Michael, 
který žije v neu-
stálém spěchu, 
létá z místa na 
místo a má zou-
fale málo času na 
rodinu, vypráví o 
své cestě za podi-
vuhodným sýrem 
vyráběným v za-
padlé španělské vesničce. 
 Sýr ze vzpomínek, rodinných tradic a vyprahlé 
krajiny vydřel sedlák Ambrosio. Ani jeho píle a vztah k 
řemeslu ho však nezachránily před pádem a on svoji 
vytrvalost zaměřil na pomstu. Tak to aspoň vypráví 
Michaelovi, který je Španělskem i Ambrosiem takřka 
uhranut. 
 Kniha plyne zvolna a splétá svůj příběh z atmo-
sférou nabitých historek, vína a velkého množství 
poznámek pod čarou. Čtenář, jenž je ochoten věno-
vat knize pozornost i čas, prožije v její společnosti 
chvíle pohody, dozví se mnoho nového a zatouží 
po cestování nebo aspoň po sklence vína a kousku 
sýra. A po dalším příběhu, protože díky nim je životní 
realita snesitelnější.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
v knihovně

 Pátek 23. prosince, poslední den před Štědrým 
dnem, den shonu, dohánění, zmatků…  Přijďte se 
na chvíli s dětmi zastavit, vydechnout si a relaxovat 
u tvoření.
 V oddělení pro děti a mládež Městské knihovny 
Blansko budeme od 10 do 15 hodin vyrábět. A co? 
Hvězdu, stromeček nebo svícínek - malé vánoční 
dekorace do každého pokojíku. 
 Zveme malé i velké na tvoření, které zvládnou i 
děti věku mateřské školy.

NOVOROČNÍ KONCERT
 V pátek 6. ledna 2017 od 18 hodin se v KULTUR-
CE Městské knihovny Blansko uskuteční slavnostním 
Novoroční koncert zpěvačky a pedagožky Hany 
Korčákové.

 V programu zaznějí vánoční písně a koledy, ale 
také francouzské šansony. 
 Akce je koncipována jako poděkování všem ná-
vštěvníkům a sympatizantům za přízeň blanenské 
knihovně v roce 2016.

Uzavření knihovny
 Od pondělí 26.12. 2016 do pátku 30.12. 2016 bude 
knihovna pro veřejnost uzavřena. Znovu otevřeme v 
pondělí 2.1. 2017.

Nová výstavní sezóna
 Blížící se konec roku 2016 a začátek nového roku 
2017 vybízí jak k bilancování, tak i k představení 
plánovaných aktivit.
 Rok 2017 bude v Městské knihovně Blansko patřit 
mimo jiné také tradiční výstavní činnosti. Přestože 
výstavní místnost knihovny VÝSTAVKA nezaujímá 
příliš velký prostor, neubírá tato skutečnost na 
programové pestrosti a zájmu ze strany zejména 
blanenských a regionálních výtvarníků.
 Nač se tedy může kulturní veřejnost v roce 2017 
těšit?
 V lednu představí talentovaný žák 3. třídy ZŠ TGM 
Blansko Jonáš Jura svoji tvorbu pod příznačným 
názvem „Spokojené stračeny“. 
 Měsíc únor vyplní výstava historických pohlednic 
a map Moravského Švýcarska ze sbírky Milana Sý-
kory. Březnová výstava bude zasvěcena fotografi ím 
sefardských Židů od Elišky Blažkové. 
 Jan Nečas nabídne dokumentární fotografi ckou 
výstavu o asanaci hotelu Dukla v dubnu. 
 Na květen připravil svoji prezentaci s pojmenová-
ním „Vltava“, jež spojuje Vltavu - rozhlasovou stanici, 
Vltavu - symfonickou skladbu a Vltavu - hudební 
skupinu, Michal Kala. 
 Červen bude věnován absolventům výtvarného 
oboru ZUŠ Blansko. Ukáží svoje fi nální  práce, které 
realizovali rozmanitými výtvarnými technikami pod 
vedením Evy Juračkové.
 Léto a prázdninové měsíce - červenec bude ve 
znamení tvorby uměleckého kováře Miroslava Petr-
žely, srpen díla knihvazače Jana Perůtky.
 V září přiblíží městský kronikář Michal Kala foto-
kroniku Blanska prostřednictvím výstavy „Blansko v 
proměnách času“.
 Říjen tradičně zahájí Salon blanenských fotografů. 
Salony mají v Městské knihovně Blansko svoje pevné 
místo a účast na nich se stává do určité míry prestižní 
záležitostí. 
 V listopadu VÝSTAVKU zaplní práce frekventantů 
7. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) 
pro seniory“ s tématikou Výtvarno v běhu času pod 
vedením Evy Juračkové.
 Rok 2017 uzavře v prosinci výstava Simony Macho 
„Jemnocity - pocity - city“.

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih
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DS Partner s.r.o.
Stavební práce: 
tel. 724 047 602
-  výstavba rodinných domů
-  rekonstrukce bytových jader
-  zámkové dlažby
-  demolice

Autodoprava:
tel. 724 971 372
- nákladní, kontejnerová
- nákladní, osobní, 
 dodávková
-   stěhování kanceláří, 
  domů, bytů

Zemní výkopové práce:
tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:
tel. 724 971 371

www.ds-partner.cz
Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)

BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

 Pečovatelky Českého červeného kříže dostaly nyní k užívání nový vůz. Díky němu bude moci jezdit 
za klienty na Blanensku o jednu pečovatelku více. 

 Červený kříž auto obdržel v rámci projektu Sociální 
automobil, na němž se podílí agentura Kompakt, 
Jihomoravský kraj a několik místních fi rem. Nový 
automobil značky Dacia Dokker má Červený kříž k 
dispozici na pět let za symbolický nájem jednu korunu 
ročně. 
 Pečovatelská služba, jejímž zřizovatelem je Český 
červený kříž, je jednou ze tří služeb stejného typu 
sídlících v Blansku. Ostatní dvě provozuje Oblastní 
charita Blansko a Město Blansko. Pečovatelská služba 
je částečně hrazena z dotací a částečně si ji musejí 
klienti sami doplácet. Červený kříž nabízí také ošet-
řovatelskou službu, která je plně hrazena z veřejného 
zdravotnictví. 
 Přestože v Blansku fungují tři zřizovatelé pečova-

telské služby, peněz na její provoz je stále nedostatek 
a klienty musejí odmítat. Auto je pro pečovatelky 
nezbytnou každodenní potřebou. Každá pečovatel-
ka ráno sedne do auta a navštěvuje klienty v jejich 
domácnostech, kde jim pomáhá zejména s úkony 
spojenými s chodem domácnosti a se sebeobslužnými 
činnostmi. „Měli jsme doposud tři pečovatelky na plný 
úvazek a nyní máme čtvrtou,“ sdělil ředitel Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Blansko Jiří Kučera. 
 „Nové auto má navíc velký zavazadlový prostor, 
za což jsme moc rádi. Půjčujeme totiž zdarma všem 
našim klientům různé rehabilitační pomůcky – chodít-
ka, přenosné toalety a podobně, takže pečovatelka je 
může klientům sama přivézt,“ doplnil Kučera. 

-mha-
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

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

Betlémské světlo se opět 
rozsvítí i v Blansku

 Rozdávání Betlémského světla se v Blansku stalo pěknou tradicí, díky které mohou lidé defi nitiv-
ně stopnout předvánoční shon a zastavit se pro ně v předvečer Štědrého dne na radnici. Plamínek 
symbolizující Ježíšovo narození si o Vánocích lidé odnášejí do svých domovů. 
 Betlémské světlo dorazí do Blanska v sobotu 17. 
prosince dopoledne vlakem z Brna, kam bylo přive-
zeno v neděli z Vídně. Místní skauti je převezmou 
na blanenském nádraží. 
 Světlo si bude moci každý vyzvednout v pátek 
23. prosince od 11 do 21 hodin na radnici, kde bude 
připraven i bohatý kulturní program. Dále pak na 
Štědrý den od 9 do 12 hodin v kostele sv. Martina. 
V tento den budou také plamínek z Betléma skauti 
roznášet starým a opuštěným občanům, kteří si o to 
požádají, do jejich domovů. Navštíví též nemocnici 
a dům s pečovatelskou službou. 

Historie Betlémského 
světla

 Na počátku byla pověst z italského města Floren-
cie. Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v 
té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili od mohame-
dánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a 

hrob Ježíše Krista. Dalo se na ni najmout i několik 
mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu 
přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese 
do rodného města plamínek ohně z věčného světla, 
které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy 
věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se 
před branami města objevilo několik otrhaných a 
zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící 
svící. Všichni přísahali, že plamínek na svíci, kterou 
nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v 
každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby 
splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a 
zároveň poslední Betlémské světlo.
 Novodobá historie vznikla v Rakousku v roce 1986, 
kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla ho-
řícího v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě – v 
jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus – byl dovezen 
jako poděkování lidem, kteří jakkoliv pomohli dob-
ročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá 
především zrakově postiženým lidem a její pracovníci 
chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originál-
ním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. 
 Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej 
původně slavnostně rozdávali. O rok později byli ke 
spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští 
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli 
její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo 
šířit do Evropy.
 Proto se ve Vídni vždy v polovině prosince sejdou 
skautské delegace z různých evropských států a 
při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo 
předáno. O třetí adventní sobotě je pak Betlémské 
světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do 
celé republiky, aby pak před Štědrým dnem bylo 
rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, 
hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, 
osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udě-
lat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem 
a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

Program na blanenské radnici: 
 15.00 Perličky – pěvecký sbor 
  blanenského gymnázia
 16.00 Smyčcový kvintet
 17.00 Bratři Šebelovi 
  – písně vánoční a jiné
 18.00 Martini Band – zpívání Jezulátku
 19.00 Šnek a spol. – poklona Jezulátku
 20.00 HeSki – pěkně, vánočně



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Domovu Olga v Blansku 
putuje 30 tisíc korun

716. prosince 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* Prodám kavárnu v OV, Blansko – Sever. Zn. 
Po rekonstrukci. Tel. 602882227.
* Restaurace U Golema přijme pomocnou sílu 
do kuchyně na HPP. Tel. 608707625.
* OLMAN SERVICE s. r. o. přijme šikovné bri-
gádnice/ky  na úklid v ranních i odpoledních 
hodinách. Pracoviště Blansko. Bližší infor-
mace na telefonu 730 186 797 nebo email: 
nabor@olman.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být zdraví? Kupte si nejlepší přírodní 
lék! Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový 
(světlý), 140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 
kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z 
domácího sadu - nestříkaná. Po domluvě jablka 
přivezu. Tel. 603945673.
* Úplně nové bílé lakované lodičky (uzavřená špice 
a pata, boky lodiček volné - pouze spojující pásek, 
pásek také kolem kotníku) vel.č. 36, cena: 1 300,- Kč, 
výška podpadku: 9 cm. V případě zájmu zašlu foto 
lodiček na e-mail. Tel. 777023769.
* Zánovní sedací soupravu rozkládací 1,5lůžko, tm. 
modrá, za 2000 Kč. Tel. 604651358.
* Dětský jeřáb na ovládání, výška 1m jako nový, málo 
použitý. Tel  608889821.
* Zemědělský kolový traktor Zetor 5511 včetně jed-
noosového přívěsu a neseného pluhu - velmi dobrý 
technický stav. Tel. 602548593.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 r.v. 2007, naj. 25 tis. km, 
kufr, mnoho doplňků, černá, krásný a rychlý stroj. 
Cena 95 tis. Kč. Tel. 606728334.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 r.v. 2007, naj. 25 tis. km, 
kufr, mnoho doplňků, černá, krásný a rychlý stroj. 
Cena 95 tis. Kč. Tel. 606728334.

* Pronajmu zahradu v OV u přehrady Křetínky. Dlou-
hodobý pronájem. Tel. 602882227.
* Daruji větší televizor LG 100hz za odvoz. Tel. 
605165633.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 

Tel. 739 940 808
 

Koupíme 
chatu/chalupu. 

Tel. 720 519 375

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
Bára Basiková a Dětský pěvecký sbor SZUŠ Blansko 
– Vánoční koncert – 19.12.2016 v 19:00 h, Dělnický 
dům. Vstupné 250 Kč.
Čoko Silvestr s Niky – 31.12.2016 od 14:00 hod., 
Kino Blansko. Cena 100 Kč, děti do 5 let zdarma.
Divadelní představení Zůstane to mezi námi – 
21.1.2017 v 19:00 h. V hlavní roli Eva Holubová a 
Bob Klepl. Vstupné 330/290/260 Kč.
Diashow Jiřího Kolbaby: Island – 3.2.2017 v 18:30 
h, Sokolovna Lipovec. Vstupné 170 Kč.
Michalova brnkačka – dětské představení Michala 
Nesvadby – 5.3.2017 v 10:00 h, Kino Blansko. 
Vstupné 170 Kč.
Divadelní představení Sex pro pokročilé – 14.3.2017 
v 19:00 h, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích 
Karel Roden a Jana Krausová. Vstupné 390/350/310 
Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12:00 h, 
Zámecký park Blansko. Vstupné do 31.12. 399 
Kč, děti 3-15 let 199 Kč. Prvních 500 nakupujících 
získává dárek!

Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. 
Výpravná publikace představuje historii i součas-
nost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a 
sportovní život. Může sloužit jako vhodný vánoční 
dárek. Cena 280 Kč.

Kalendář Blansko s nadhledem 2017 – formát A3, 
obsahuje letecké snímky Blanska a jeho místních 
částí. Cena 99 Kč.

Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa Po-
korná představuje téměř zapomenutý kout v centru 
města Blanska. Cena 100 Kč.

Pexeso a leporelo Město Blansko – oblíbené suve-
nýry pro děti. Cena 40 Kč.

Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska 
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky 
v Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a 
okolí. Cena 190 Kč.

Publikace Jeskyně ČR na historických mapách 
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Za-jíčka 
představuje nejvýznamnější historické mapy českých 
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a 
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. 
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými 
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii 
ve fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.

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

+420 734 281 010, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

 Nákup nového vybavení do dřevařské dílny nebo nový šicí stroj – to jsou jen některé věci, které si díky 
daru VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., budou moci brzy dopřát v Domově Olga v Blansku. 

 Toto zařízení se stará o denní náplň dospělých s 
mentálním postižením. Ti v Domově Olga rozvíjejí svo-
je schopnosti v několika specializovaných chráněných 
a terapeutických dílnách, ale také se například podílejí 
na provozu kavárny.
 Dar ve výši 30 tisíc korun převzala symbolicky na 
Mikuláše z rukou ředitele boskovické divize VODÁ-
RENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Petra 
Fialy, ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová.
 „Naše společnost dlouhodobě podporuje dobročinné 
aktivity, projekty a organizace. Zatím jsme se soustře-
ďovali na zařízení pro děti. Peníze pro Domov Olga 
jsou první naším příspěvkem pro organizaci, která se 
stará o dospělé,“ uvedl ředitel boskovické divize VAS 
Ing. Petr Fiala. Dodal, že i v takových zařízeních jsou 
ale peníze potřeba. „Věřím, že naše spolupráce s 
Domovem Olga tímto příspěvkem nekončí,“ řekl.
 Ředitelka blanenského Domova Olga Jana Krato-
chvílová netajila radost z fi nančního daru. „Zejména 
nyní, před začátkem nového roku, je to pro nás velká 
pomoc. Peníze využijeme jak na zlepšení vybavení 
dílen, tak na provoz, na který nám často právě na 
začátku roku chybí fi nance,“ uvedla.
 Dar Domovu Olga není pro VODÁRENSKOU AK-
CIOVOU SPOLEČNOST, a.s., ničím výjimečným. Tato 
společnost, která provozuje vodovody a kanalizace 
v okresech Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Jihlava, 
Třebíč a Žďár nad Sázavou, před několika dny získala 
prestižní ocenění na vítězství v Národní ceně České 
republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný 
rozvoj v kategorii podnikatelský sektor. Toto ocenění 
fi rma převzala právě za dlouhodobou a systematickou 
podporu projektů z oblasti životního prostředí, dětských 
aktivit a právě zařízení pro hendikepované. 
 Na nákup nové techniky se mohou těšit například 
vozíčkáři v Betany Boskovice, kterým jsme přispěli na 
speciální zvedák pro vozíčkáře. Dlouhodobě probíhá 
i spolupráce mezi VAS Boskovice a Asociací rodičů 
a přátel postižených dětí. V tomto případě pomáhá 
Vodárenská každoročně se zajištěním letního tábora 
pro mentálně postižené děti a mládež.

 Podpory se od Vodárenské v letošním roce dostalo 
například také Sjednocené organizaci nevidomých a 

slabozrakých, která pořádala v Boskovicích soutěž vo-
dících psů s názvem Cesta ve tmě. Cílem Vodárenské 
akciové společnosti, a.s., je také podpora pohybu a 
sportu u dětí. Například při olympiádě prvních ročníků 
na ZŠ Velké Opatovice. V letošním roce se dále dosta-
lo i na podporu sportovních akcí na Základních školách 
v Černé Hoře či Sloupě nebo Dětském dni zaštítěném 
Nemocnicí Blansko, kde si díky VAS děti mohly vy-
zkoušet velmi populární aquazorbing. Pravidelně jsou 
dále pořádány dětmi hojně navštěvované akce „Plave-
me s Vodárenskou“, které boskovická VAS organizuje 
v boskovických i blanenských lázních a kde je pro děti 
vstup do bazénů zdarma. Mezi významné akce patří 
pravidelná podpora mezinárodního fotbalového turnaje 
mládeže „ Žijeme hrou dětem a rodinám“ pořádaného 
v Boskovicích, kterého se jenom letos zúčastnilo více 
než 500 malých fotbalistů z ČR i ze zahraničí nebo 
sportovní akce pořádané spolkem Sportuj s námi. Ten 
organizuje Boskovické běhy, Půlmaraton Moravským 
krasem, ale i různé tréninkové programy pro děti.
  Zabezpečení pitného režimu formou poskytnutí 
cisterny pak Vodárenská akciová společnost zajišťuje 
na řadě dalších akcí.

Iva Šebková

!!! NOVÁ KAMNA !!!
RŮZNÉ DRUHY

VÝKON 11 AŽ 25 Kw

PRO 200 AŽ 600 m³

BAZAR D.LHOTA
Tel. - 602 882 227
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

16. prosince 20168

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

Blanenská desítka 2017: 
registrace odstartovaly!

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Přes 1000 sportovních nadšenců se letos postavilo na start 3. ročníku BLANENSKÉ DESÍTKY! 
Závodu přálo nejen krásné počasí, ale také příjemná atmosféra a sportovní duch! Druhá zářijová 
sobota tak již pevně patří BLANENSKÉ DESÍTCE, a ani  v roce 2017 tomu nebude jinak. 9. 9. 2017 se 
bude v Blansku startovat tradičně v běhu, inline i koloběhu na 10 km, běžeckých štafetách dvojic na 
5 + 5 km a v dětských závodech od 200 do 1500 m! 

 Pokud nevlastníte potřebnou výstroj tak nezoufej-
te! Koloběžky, inline brusle i běžecké boty budou k 
zapůjčení na místě zdarma! Samozřejmostí budou 
také masáže a tejpování, jako kompletní péče o 
unavené a namožené svaly.
 Organizátoři pro vás letos nachystali vánoční 
překvapení a 1. prosince spustili registrace s nejlev-
nějším startovným do konce letošního roku! Ten, kdo 
si troufne na všechny tři tratě, totiž 10 km na inline 
bruslích, poté na koloběžce a nakonec po vlastních, 
má třetí start zdarma! Nejlepším tréninkem je přeci 
jen motivace k závodu! Můžete tedy nejen sobě, ale 
i svým blízkým dopřát sportovního Ježíška a nadělit 
jim start na Blanenské desítce 2017. Navíc každý při-

hlášený závodník se zaplaceným startovným do 23. 
12. 2016 bude automaticky zařazen do vánočního 
slosování o věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč. Výherce 
bude zveřejněn na Štedrý den na facebookových 
stránkách závodu.
 A aby toho nebylo málo, tak již nyní je možné si na 
webu www.blanenskadesitka.cz objednat originální 
funkční tričko s designem Blanenské desítky 2017. 
 Neváhejte a včas se registrujte na: www.blanen-
skadesitka.cz
 Sledujte také Facebook a žádná novinka, akce a 
soutěž vám neuteče! Buďte u všeho, buďte v obraze: 
www.facebook.com/blanenskadesitka 
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 Listopadový squashový turnaj v sobotu 19.11. na-
vštívilo 16 hráčů. Ideální počet do našich podmínek. 
Jenže venku hustě pršelo a tak nějakým záhadným 
způsobem se to projevilo i na našich kurtech. Zřejmě 
jde o problém, který se bude muset řešit. K dispozici 
byl jeden kurt a tak to vypadalo na třídenní turnaj. 
Squashisté jsou však rozumní lidé. Lidomluvě odešlo 
sedm hráčů domů. Zbylých devět hráčů jsme zařadili 
do jedné skupiny a uspořádali „retro“ turnaj. Hráli 
jsme na jeden set do 15ti bodů. V průběhu turnaje 
se počasí umoudřilo a tak na semifi nálové zápasy 
se dal zprovoznit druhý kurt. Dovolili jsme si proto 
závěr turnaje odehrát na dva vítězné sety do 11
bodů. 
 Vítězem turnaje se stal Karel Hudec, kterého 
zřejmě závěr roku 2016 zastihl v nejlepší formě. Po 
říjnovém vítězství zvítězil i nyní. Porazil Jirku Pánka 

2:0 (11:10, 11:8). V utkání o třetí místo Jakub Sedlá-
ček porazil Pavla Procházku 2:0 (11:7, 11:8).
 Z důvodu neúčasti jednoho z pořadatelů nebylo 
provedeno vyhodnocení skončené 15. squashové 
sezóny. Bude provedeno na prosincovém „Vánočním 
turnaji“ v sobotu 17.12.
 Chtěl bych se touto cestou omluvit za svoji neúčast 
a zároveň poděkovat všem 16ti hráčům za rychlé 
a perfektní řešení vzniklých problémů a za hladký 
průběh turnaje.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA:

 24.12.  ZAVŘENO
 25.12.  ZAVŘENO
 26.12.  ZAVŘENO
 27.12.  07:00 – 21:00
 28.12.  07:00 – 21:00
 29.12.  07:00 – 21:00
 30.12.  07:00 – 21:00
 31.12.  ZAVŘENO
 1.1.2016 ZAVŘENO
 2.1.2016 07:00 – 21:00
 3.1.2016 07:00 – 21:00
 4.1.2016 07:00 – 21:00 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 2017

PŘEJE  SQUASH, ČAD Blansko a. s.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Nejmenší basketbalistky 
vítězně 

 Děvčata BK Blansko kategorie U12 sehrála další 
dva zápasy oblastního přeboru s SKB Tišnov. Hrálo 
se na tišnovské palubovce a dal se očekávat poměr-
ně urputný boj. Blansko jelo k utkání pouze v deseti 
hráčkách. Každá z nich musela odehrála v utkání 
maximální možný čas tj. 16 min. V obou zápasech 
však bylo na palubovce jedno družstvo, které udá-
valo tempo. Byly to tentokrát hostující děvčata. Po 
pěkném kolektivním výkonu celého týmu, zvláště v 
obranné činnosti, vyhrál BK Blansko v obou zápa-
sech. 

SKB Tišnov -  BK Blansko   11 : 47 
Body:  Monika Sedláková – 16, Barbora Kaldová 
– 10, Daniela Ondrová – 8, Monika Kučerová – 7, 
Petra Ondroušková – 6. 

SKB Tišnov -  BK Blansko   18 : 54 
Body: Monika Sedláková – 18, Adéla Ondrová – 12, 
Barbora Kaldová – 8, Monika Kučerová – 6, Daniela 
Ondrová  - 4, Veronika Illková – 2, Monika Papírní-
ková – 2 a Petra Ondroušková  - 2. 

Text: Ing. Bezděk Luděk
Foto: archiv L. Bezděk

Foto popisek: Tým U12


