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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Vánoce jsou tady a vy jste možná poslední letošní noviny otevřeli zrovna na 
Štědrý den, jelikož distribuce Monitoru s číslovkou 24 vyšla tento rok hodně těsně. 
Právě proto dnes nechci zahlcovat první stranu ničím negativním, ani polemizovat 
o věcech, na které ještě bude dost prostoru v příštím roce. Zkusím to dnes tak nějak 
pohodově :-)

Vánoční pohoda
fi lm je vážně už počtyřicáté originální!) i ostatní 
kvalitní televizní program (Kristova noho, tak oni 
dávají Prostřeno i na Vánoce!). Pod stromečkem 
budou ležet tradiční vánoční dárky (jé, tati, to jsi 
nemusel, to snad ani za rok nepřečtu) i netradič-
ní vánoční dárky (tati, to je vážně pro mě nebo to 
měla dostat ségra??). Čeká nás štědrovečerní 
hostina (neměl jsem to cukroví žrát, pořád je mi 
těžko), upřímná dětská radost (dárky s tvrdým 
obalem) i zklamání (dárky s měkkým obalem). 
 Na řadu přijdou jako vždy i nějaká předse-
vzetí. Letos jsem si slíbil, že o svátcích budu 
obden sportovat, ale pokud to dopadne jako 
každý rok, bude tím sportem nejspíš zápas s TV 
ovladačem a namožené budou maximálně ruce 
od neustálého sahání do mísy s cukrovím. Ale 
přísahám, že alespoň půlhodinu denně sportu 
věnuji  (přepnu telku na sportovní kanál).
 Málem bych zapomněl - Silvestr! Loni jsem 
zcela výjimečně nestál na pódiu, ale naopak byl 
baven ve společnosti přátel. Nebylo to špatné, 
ale zastávám názor, že se dokážeme pobavit i 
v kterýkoli jiný den v roce. Jsem asi desetiletími 
strávenými Silvestra v pracovním procesu leh-
ce deformován, jelikož poslednímu dni v roce 
nepřikládám takřka žádný význam. Ohňostroj 
nechci vidět ani na fotce (bez toho jsou všude 
slyšet dělobuchy už od patnáctého, až z toho psi 
chytají psotník), chlebíčky a jednohubky na mne 
po týdnu obžerství působí jako čisté zlo a řízená 
pařba dvou třetin národa mi připadá stejně ujetá, 
jako kdysi na školním výletě největší třídní šprt 
Kája, který pohrdal dívkami a alkoholem, ale 
poslední noc podlehl pokušení, upíjel ze sklen-
ky víno a častoval nás sprostými vtipy. Tím ale 
nechci nikoho nabádat, aby šel jednatřicátého 
v deset spát! Naopak přeji každému z vás, aby 
strávil poslední den v roce tak, jak se mu líbí. 

 Rád bych vám všem za celý redakční tým 
poděkoval za přízeň a popřál klidné Vánoce. 
Snad proběhnou podle vašich představ, budou 
šťastné i veselé a strávíte je s lidmi, které máte 
rádi. My se na vás budeme těšit zase v příštím 
roce. Krásné Vánoce!

Martin Müller

 Nevím, jak vám, ale mně s přibývajícími léty 
ten čas nějak rychleji utíká. Přemýšlím, zda je 
to tím, jak člověk stárne, nebo dobou, která 
je čím dál hektičtější a unáší nás rychle jako 
rozvodněná Amazonka. Třeba loni jsem období 
adventu strávil v jednom kole. Od prvního pro-
since mi práce brala až dvacet hodin denně, 
najezdili jsme po celé republice více než sedm 
tisíc kilometrů, ještě třiadvacátého večer jsme 
muzicírovali v Praze a zpátky do Blanska se 
vrátili až nad ránem. Odpočinek přišel až na 
Štědrý den. Na jednu stranu to stálo za to (nějak 
se člověk přece musí uživit), na straně druhé se 
mi pak vánoční svátky, během kterých člověk do-
hání spánkový defi cit a leží jako placka, přijdou 
docela neplnohodnotné. A v předešlých letech 
to nebylo o moc lepší! Jelikož jezdíme s kolegy 
po školách s vánočním programem pro děti, 
jenž obsahuje nemalé množství vánočních ko-
led, hned prvního prosince odstraním ze svého 
života rádiové stanice hrající tradiční dvě písně 
Janka Ledeckého pořád dokolečka a spokojím 
se s hudbou na cédéčkách. Snad pochopíte, 
že skladby Deep Purple nebo Black Sabbath 
jsou pro mne oproti Ryba rybě povídala, Dej 
Bůh štěstí, Rolničkám nebo Vondrášu, Matóšu 
doslova balzámem pro uši a v tomto období se 
staly nedílnou součástí mé každodennosti. Tím 
vůbec nechci shazovat tradiční vánoční písně 
a koledy, bez těch by Vánoce nebyly ono, ale 
pro mne v posledních letech dostaly trochu 
jiný rozměr. Nebudu lhát, mám z nich pupínky, 
ovšem rád si je poslechnu v jiný měsíc. Třeba 
v srpnu.
 Letos se na Vánoce skutečně těším. Určitě 
proběhnou mé oblíbené tradice, jako například 
konzumace cukroví (přestože jsem se zapřísáhl, 
že letos se na něj ani nepodívám!), nadávání 
při obrábění kmene stromečku pilkou (dopředu 
jsem věděl, že tam ten stromek perfektně pasu-
je, oko přece není blbec!), tradiční zelňačka u 
Kaštánka v Horní Lhotě (vím, že ji zas neochut-
nám, protože přijdu z domu přecpán toho cuk-
roví), několik nečekaných návštěv (sakra, kdo 
k nám zas ve svátek leze???), ale i plánované 
návštěvy (zlato, opravdu musíme k vašim? Už 
jme tam přece byli na Velikonoce…), Mrazík (ten 
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"Přejeme Vám pohádkové Vánoce, 

buďte s rodinou, přáteli a užijte si 

klidu a pohody.  Do dalšího roku

hodně zdraví a životního elánu."

Ing. Miloš Polák 

Mgr. Aneta Mančíková
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Víte?
Nevíte?

Betlémské světlo 2018

Freddieho sloupek
Už zase 
je to tady...

 ... tedy další konec dalšího roku. Nevím, jak je 
to u vás, ale já mám pocit, že čím jsem starší, tím 
rychleji čas utíká. Vždyť to není tak dávno, co jsem 
psal „rozloučení 2017“ a už je pomalu čas zase 
zabalit nějaký ten malý dárek a ohlédnout se za 
rokem právě dožívajícím.
 Chtěl bych věřit, že pro vás byl časem úspěšným, 
ve kterém radosti předčily starosti, kterým se nikdo 
z nás nevyhne a že se těšíte na každý nový den.
 Pro ty z vás, kteří měli rok úspěšný méně mám 
slova pochopení a porozumění. Vím totiž, jaké to 
je dotknout se obou pólů lidského života. Jaké je 
dotýkat se hvězd i to, jaké je sáhnout si na dno. 
Život není jednoduchý pro nikoho, ale vždy je třeba 
hledět do budoucna s nadějí. Možná pak za pár let 
některý z nás zjistí, že to, co považoval za prohru, 
neskutečnou bolest a trápení jej do budoucna 
posílilo. Jinými slovy, že bez té útrpné zkušenosti 
bychom, nikdo z nás, nezvládli nástrahy, které nás 
potkají příště. Že bez ní bychom si nedokázali vážit 
malých, na první pohled nepatrných radostí, které 
nám v té „bídě“ tolik chyběly.
 Víte, každý z nás sejde někdy z cesty. Někdo 
o pár centimetrů, někdo o celou míli. To ale není 
podstatné. Podstatné totiž je, jak a kdy nalezneme 
cestu zpátky.
 Konec roku je vždy takovým zvláštním obdobím. 
Mnoho z nás bilancuje, porovnává, hodnotí, či plá-
nuje. Ale když se nad naším životem zamyslíme 
opravdu do hloubky tak zjistíme, že je přece úplně 
jedno, jaké je zrovna datum, kolik je hodin a je-li 
venku horko nebo zima. Protože každý okamžik 
lidského života je neopakovatelný a jedinečný. V 
tomto světle se přece nijak neliší první leden od 24. 
června. Jsou to dny, ve kterých máme příležitost 
někomu udělat radost, něco vytvořit, něco nebo 
někoho nového poznat a oslovit.
 Já vím. Svátky jsou těmi dny, kdy tak nějak víc 
myslíme na své blízké, ať už jsou kdekoli na světě, 
nebo jen „co by šátkem dohodil“. Jsou těmi dny, kdy 
jsou slabší povahy blíž slzám, ať již z jakéhokoli dů-
vodu. Ale stejně tak, jako staré moudro říká, že „ten, 
kdo nemá vánoce ve svém srdci je nikdy nemůže 
pod stromečkem objevit“ je pravda, že alespoň malý 
kousek z té pohody vánoc, které pro mne osobně 
znamenají především narození Spasitele, bychom 
ve svých srdcích měli nalézat a nosit každý den. 
 Přeji vám tedy všem, abyste ve svých srdcích 
nalézali pohodu, lásku a porozumění. Vždy, nejen 
ve dnech vánočních. Dobrý skutek a laskavý úsměv 
nás nic nestojí a přesto dokáže někomu druhému 
rozjasnit život nebo jej dokonce změnit...

 Hezký den…
Freddie, freddiemail@email.cz

Píseň přinesla 
do jeskyní Vánoce

 Vánoční skladby ženského sboru Píseň s kla-
vírním doprovodem Kateřiny Javorské rozezněly 
v sobotu 8. prosince prostor Punkevních jeskyní. 

 Výtěžek benefi čního koncertu, který činil 8706 ko-
run, poputuje na podporu nejpotřebnějších v regionu. 
Bude podpořen zejména projekt Charitní záchranná 
síť pro lidi, kterým nemohou pomoci sociální, zdra-
votní ani jiné služby v regionu. 
 Vedení Oblastní charity Blansko děkuje sboru Pí-
seň za navození té pravé vánoční atmosféry, Správě 
jeskyní Moravský kras, Společnosti pro Moravský 
kras a všem, kteří přišli a přispěli.

Vladěna Jarůšková

Provoz Městského 
úřadu mezi svátky

 Také o vánočních svátcích budete mít možnost 
si na městském úřadě vyřídit své záležitosti. Pát-
ky 21. prosince a 28. prosince zůstávají úředním 
dnem, v pondělí 31. prosince se úřední den ruší.

 Podatelna v budově úřadu na nám. Republiky bude 
otevřena ve čtvrtek a pátek 27.–28. prosince v běžné 
úřední hodiny, podatelna v budově radnice bude mezi 
svátky uzavřena. V tyto dny bude v běžných úředních 
hodinách otevřena také pokladna v budově na nám. 
Republiky.
 Úsek občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, 
ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin, 
stejně tak registr řidičů a vozidel bude otevřen v pátek 
28. prosince 8:00–12:00 h.

Pokladna, budova nám. Republiky 1
Čtvrtek 27.12. 8:00–11:00 h a 13:00–14:00 h
Pátek 28.12. 8:00–12:00 h
Pondělí 31.12.    zavřeno

Podatelna, budova nám. Republiky 1
Čtvrtek 27.12. 8:00–14:00 h
Pátek 28.12. 8:00–13:00 h
Pondělí 31.12.    zavřeno

Občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, 
ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a 
listin, budova nám. Republiky 1
Čtvrtek 27.12.   zavřeno
Pátek 28.12.    8:00–12:00 h
Pondělí 31.12.  zavřeno

Registr řidičů, registr vozidel, budova nám. 
Republiky 1
Čtvrtek  27.12.   zavřeno
Pátek 28.12. 8:00–12:00 h
Pondělí 31.12.  zavřeno

-měú-

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

Jedete o svátcích na hory? Jedete o svátcích na hory? 

…dobrá obuv …dobrá obuv 

je základ!!je základ!!

Velký výběr voděodolné obuvi pro děti i dospělé. 

Sněhule, pohorky, odlehčená obuv s TEXovou mem-

bránou, bundy, čepice, šály, lyžařské kalhoty, mikiny, 

termoponožky, impregnace. 

 Štědrému dni v Blansku již tradičně předchází šíření Betlémského světla všem lidem dobré vůle. 
Plamínek symbolizující Ježíšovo narození si o Vánocích lidé odnášejí do svých domovů. 

 Betlémské světlo dorazilo do Česka v sobotu 15. 
prosince z rakouského Lince. Následně je skauti v 
neděli rozváželi po celé republice. Místní skauti je 
převzali brzy ráno na blanenském nádraží. 
 Svíčku si bude moci tímto plamínkem zažehnout 
každý zájemce v neděli 23. prosince od 10 do 21 
hodin na blanenské radnici, kde bude připraven i 
bohatý kulturní program. Svíčku si můžete přinést 
vlastní, ale budou k prodeji i na místě. 
 Dále pak bude možné Betlémské světlo získat 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. 

Program na blanenské radnici 23. prosince:

15.00 Perličky – pěvecký sbor gymnázia
16.00 Smyčcový kvintet
17.00 Šnek a hosté
18.00 Martini Band 
18.30 aKamarádi
19.00 HeSki 
20.00 Bratři Šebelovi

-mha-

Vánoční přání

Obyvatelé SENIOR centra 
dostali nový automobil

Vážení občané, 

 doufám, že Vás zcela nepohltil předvánoční shon 
a máte čas zvolnit a setkat se se svými rodinami 
a přáteli. Právě Advent přináší možnost v klidu se 
zamyslet nad dny, které nás provázely a zároveň 
vychutnávat neopakovatelnou sváteční atmosféru. 
Važme si jí – je vzácná a jedinečná. Někteří z Vás 
možná hodnotí to, co si předsevzali, jiní se s nadějí 
upírají na dny budoucí a dávají si různá předsevzetí. 

 Děkuji Vám všem za spolupráci - zvláště pak 
těm, kteří se umíte dívat kolem sebe s úsměvem a 
s dobrou náladou, a kterým není cizí vstřícnost, úcta 
a pozitivní přístup.  

 Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití 
vánočních svátků – nechť jsou naplněné radostí, 
štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. A do nového 
roku si přejme najít vždy dostatek sil, odvahy a trpě-
livosti s každou, byť sebemenší pracovní či životní 
výzvou. 

 Pevné zdraví nejen v roce 2019 přeje Jiří Crha, 
starosta města Blanska.

 Nový devítimístný auto-
mobil pro obyvatele SENI-
OR centra Blansko převzal v 
pondělí 17. prosince ředitel 
domova Bc. Rudolf Krejčíř. 
 Na pořízení nového vozu 
se fi nančně podílely nejen fi r-
my z Blanenska, ale z celého 
Jihomoravského kraje. Akci s 
názvem Sociální automobil, 
kterou organizoval Jihomo-
ravský krajský úřad, podpořilo 
fi nančně i město Blansko. Vůz 
bude sloužit uživatelům slu-
žeb v SENIOR centru Blansko 
pro jejich dopravu v regionu 
na sportovní a společenské 
akce, za rodinami či k návště-
vám partnerských domovů v 
celém kraji.

Petr Novotný
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Na kávě s Oldřichem Němcem: 
Žijeme v blahobytu, ale chybí nám vztahy

Ke konci adventní doby jsem se setkala s blanenským jáhnem Oldřichem Němcem, abych si s 
ním popovídala o jeho službě ve farnosti sv. Martina v Blansku a aby nám případně sdělil svoje 
vánoční poselství… 

Sponzor rubriky:

 Na úvod vysvětlení zejména pro laiky – kdo je 
to jáhen? 
 Institut jáhenství je tady prakticky dva tisíce let. 
Píše se o tom i v Bibli. Apoštolové se scházeli na mši, 
které říkali agapé. Při mši nosili dary, které se pak 
rozdělovaly chudým. Bohatí tedy podporovali chudé. 
A jednou se pohádaly ženy mezi sebou – Židovky 
s ženami, které mluvily řecky. Apoštolové tehdy 
moudře řekli: „My to rozsuzovat nebudeme, vyberte 
si sedm mužů, k nimž máte důvěru, a ti se o vás po-
starají.“ Tyto muže nazvali jáhny, latinsky diakon, to 
znamená služebník. Nejznámějším jáhnem je svatý 
Štěpán. Zatímco ke kněžství si Bůh člověka volá, 
jáhenství vzniklo jako potřeba. K jáhenské službě 
církev povolává podle potřeb, které právě má. Jáhni 
existovali dříve než kněží a dalo by se říct, že to byla 
první sociální služba. To co dnes nahrazuje sociální 
systém, pojištění, charita – to dřív konala církev. 

 U nás dnes institut jáhenství funguje jak? 
 Jáhnové se dělí na dvě skupiny. První skupinou 
jsou ti, kteří později přijmou kněžské svěcení. Po 
šesti letech studia v semináři se stanou jáhny a po 
roce mohou být vysvěceni na kněze. Těmto jáhnům 
se říká „přechodky“. Druhou skupinou jsou ti, kteří 
přijímají jáhenství jako trvalý stav a ke kněžství se 
povoláni necítí. Těm se říká „trvalky“. Většinou se 
jedná o ženaté muže, kteří mají svoje rodiny.

 Vaše cesta byla jaká? 
 Moje cesta byla specifi cká. Když se mě poprvé 
zeptali, zda nechci být jáhnem, zeptal jsem se, co to 
je. Protože se vracíme do hluboké totality, rok 1982, 
komunisti u vlády, informační embargo. Informace k 
nám neproudily. Občas jsme tajně poslouchali Svo-
bodnou Evropu nebo rádio Vatikán. U nás fungovala 
jednak ofi ciální církev, a jednak takzvaná podzemní 
tajná církev. A právě ze strany tajné církve jsem 
dostal nabídku, zda nechci být jáhnem. Dostal jsem 
čtvrt roku na rozmyšlenou. Byl k tomu nutný souhlas 
manželky, protože studium zatížilo celou rodinu, 
zvláště manželský vztah. Po čtvrt roce jsem předložil 
její souhlas a začal studium. To byly Vánoce roku 
1982. 

 Jak to probíhalo? 
 Chodil jsem do práce, stavěl dům a při tom jsem 
tajně studoval. Takže den byl vždy vytížený od rána 

do večera. Když přišel listopad 1989, chyběly mi ještě 
tři zkoušky ze tří předmětů studia teologie. Takže 
kdyby bývali komunisti vydrželi ještě do listopadu 
1990, mohl jsem být vysvěcený. Ale přišla revoluce, 
vše se změnilo, začal jsem podnikat a studium se 
pozdrželo. Postupně se tajná studia začala dávat do 
pořádku, aby se stala ofi ciálními. V roce 1992 si mě 
společně s dalšími studenty zavolal biskup, protože 
se dozvěděl, že nám chybí pár zkoušek, a umožnil 
nám dokončit studium. Začala nám podle církevního 
práva příprava na svěcení. To už se dostáváme zhru-
ba do Vánoc 1994 a následně 24. června 1995 jsem 
přijal jáhenské svěcení. Tehdy nás bylo jednadvacet 
jáhnů, což bylo nejvíce za celou historii Brněnské 
diecéze. 

 Co je vaším úkolem ve farnosti? 
 Mým úkolem je být služebníkem. Věnovat se so-
ciálním potřebám lidí. Spolupracovat s Otcem Jiřím, 
jako blanenským farářem. Úkolem jáhna není moc 
mluvit a podobně, ale pomoci tam, kde je potřeba, 
a naslouchat druhým lidem. Říká se, že jáhen jsou 
oči a uši biskupa. 

 Oslovují vás lidé „pane faráři“, když vás v 
kostele vidí přisluhovat u oltáře?
 Samozřejmě mi pane faráři říkají. Snažil jsem se 
prvních deset let jim vysvětlovat, že žádný pan farář 
nejsem, ale pak jsem to vzdal. Už na to i slyším, ale v 
zásadě si tento titul nepřisvojuji. Oproti knězi nemůžu 
sloužit mši svatou – proměňovat chléb a víno v tělo 
a krev Kristovu. Můžu dělat jen bohoslužbu slova, 
což je taková mše svatá bez obřadu proměňování. 
Dále nemůžu zpovídat a udělovat svátost nemoc-
ných a biřmovat. Mohu naopak třeba křtít, oddávat i 
pohřbívat. 

 Jak funguje spolupráce s ostatními církvemi v 
Blansku? 
 Za to jsem velmi vděčný, že v Blansku funguje 
spolupráce. Je zde sedm církví nebo náboženských 
společností. Scházíme se pravidelně. Nedávno jsme 
se sešli i s nově zvoleným starostou Jiřím Crhou. 
Nabídli jsme městu pomoc v oblasti duchovní a 
hlavně v oblasti vztahů mezi lidmi. Jsme ochotni 
pomoci tam, kde požádá. Od 13. ledna bude týden 
společných modliteb, které se uskuteční v různých 
kostelích, kaplích nebo modlitebnách. Budou tam 

kazatelé z různých církví, které tvoří místní spole-
čenství. Neformální, ale o to srdečnější. 
 Spolupráce se starosty je už dlouhodobá, mini-
málně třetí, možná čtvrté volební období. Snažíme 
se o vzájemné pochopení, toleranci a povzbuzení. 
Vedení města například umožňuje, aby se každý 
první čtvrtek na radnici konaly modlitby za město, na 
nichž se sejdou představitelé všech místních církví. 

 A jak se modlíte? Existuje společná modlitba 
pro všechny? Co je vaším společným pojítkem 
v činnosti? 
 Modlíme se především vlastními slovy. Společnou 
modlitbou je pro nás pak Otče náš. 
 Ač se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli, ač 
máme ekonomický blahobyt, tak trpíme nedostatkem 
vztahů, lásky, míru a pokoje v srdci. Myslím si, že 
je úkolem všech sedmi místních církví – pomáhat 
budovat vztahy mezi lidmi. Zatímco bankovní konta 
si do hrobu nevezmeme, jediné, co si tam vezmeme, 
budou vztahy, které jsme měli za života. 

 S jakými organizacemi dále spolupracujete?
 Dále se snažíme o spolupráci se školami, mateř-
skými i základními, s Oblastní charitou. Zde bych 
vyzdvihl službu, které si vážím a kterou lidé oceňují, 
a to je domácí hospicová péče, kdy nemocní lidé ne-
musejí umírat opuštění v nemocnici, ale v rodinném 
kruhu. Pořádáme jednou za rok setkání pozůstalých, 
kdy mohou zavzpomínat na pěkné chvíle s blízkými 
a poděkovat pracovníkům charity, kteří jim pomáhali 
v těžkých chvílích. 
 Jsem vděčný také třeba za zapojení se města do 
listopadových oslav svatého Martina. To je velkolepá 
událost a člověk si to ani neuvědomuje. Jednou mi 
někdo vykládal, že jel omylem přes Blansko, zrovna 
když šel průvod, a byl z toho nadšený, že netušil, že 
něco takového existuje. 

 Jak spolupracujete se školami? 
 Teď v prosinci jsme byli například s dětmi a pe-

dagogy ze Základní školy TGM, kteří se zapojují 
do hnutí Stonožka (hnutí, které pomáhá dětem ve 
válkou zkoušených oblastech, pozn. red.), v Praze 
na národním setkání v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha 
a Václava. 
 Děti z místních škol a školek se také chodí dívat 
do kostela na jesličky. Poslední den školy před Váno-
cemi pak přijdou například děti do kostela, kde školní 
sbor zazpívá nějaké koledy a potom se je naučí i 
ostatní děti a zazpívají si je všichni společně. Musím 
říct, že na tento zážitek se vždycky těším. Když devět 
set dětí zpívá třeba koledu Vondráši, Matóši – to kdo 
jednou uslyší, má zážitek na hodně dlouho. 

 Jak vypadá váš den? 
 Každý den je jiný. Je to pestré a já jsem za to 
vděčný. Někdy den dopadne úplně jinak, než byla 
ranní představa, ale v tom je ta krása. Nikdy jsem 
nesnášel stereotypy, takže mi to ohromně vyhovuje. 
Změnit během minuty složení dne mi nedělá velké 
problémy. 

 Jak slavíte Vánoce? 
 Teď už je to takové klidnější, kromě našeho po-
sledního dítěte mají všechny svoje vlastní rodiny. Na 
Štědrý den postavíme stromek, večer zazpíváme 
koledy, pomodlíme se, jdeme na půlnoční. Klasické 
Vánoce, jako u mnohých dalších. A potom nastávají 
další svátky vánoční. Zatímco v supermarketech 
Štědrým dnem Vánoce končí, pro křesťany teprve 
začínají. 

 Co byste chtěl vzkázat čtenářům? 
 Chtěl bych zmínit důležité věci pro dnešní dobu. 
Člověk není bohatý tím, kolik má majetku, ale jak 
je bohatý vztahy. Dále bych rád upozornil, aby si 
lidé dali pozor na všelijaké pseudomesiáše a aby si 
uvědomili, že ani tisíckrát opakovaná lež se nikdy 
nestane pravdou, což se nám snaží některá média 
vnutit. Mít pravdu a lásku v srdci, je to největší 
bohatství, které člověk může mít. To je takové moje 
poselství, co jsem zažil a pochopil za svou jáhenskou 
službu. 

Marie Hasoňová

Lékárna Na Poště 
Blansko
Svitavská 1018/1
tel.: 516 417 651

MAGNESIUM B-KOMPLEX
GLENMARK 
60 potah. tablet

BOHATÝ VÝBĚR čajů, čajových kolekcí a kávy

HOMEOPATIE

BYLINNÉ PŘÍPRAVKY Dědka kořenáře a Magistry Podhorné,
nejširší sortiment bylin

Potraviny ZDRAVÉ VÝŽIVY

Kosmetika AVENE v AKCI 2 + 1 ZDARMA

LÉKY z vašeho receptu NEZAMĚNÍME

99 Kč
- 41 %

 169 Kč

Nová 
vinotéka

v Blansku
Zborovcích 

PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH: 
23.12.        14-20 
24.12.         9-12
25.12.        zavřeno 

26-30.12. 14-22
31.12.        10-18
01.01.         zavřeno
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Vánoční povídky BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

Šťastně a vesele
 Jak krásně může znít, že Vánoce jsou svátky klidu. 
To rozhodně ano. Lze si to myslet, prožívat či pře-
dávat dál. Není přece nic krásnějšího, než si užívat 
celou adventní dobu, pomalu přibržďovat pracovní 
tempo a připravovat děti na příchod Ježíška. Lidé 
na sebe zničehožnic začínají být velmi vlídní, vše 
řeší s úsměvem a doplňují jej obvyklou frází: „Vždyť 
jsou přece Vánoce, tak proč bychom na sebe měli 
být zlí?“ 
 Pan K. M. věděl, že nemusí mít z Vánoc žádné 
obavy, protože mu připadaly opravdu jako nejkrás-
nější svátek v roce a zároveň jako milé zakončení 
celého roku. Již od dětství byl rád, že se každý rok 
má na co těšit. Vybavily se mu vzpomínky, v kterých 
se jako malý těšil na krásný dárek. Občas se jeho 
prarodičům podařilo nemilé překvapení, když pod 
stromečkem místo autíčka našel bačkory, ale i přes 
malé zklamání se s tím dokázal smířit. Vždyť těch 
svíček, co se vypálí, kolik stromečků se nazdobí a 
světýlek rozsvítí! To se přece musí dotknout mnohých 
lidských srdcí, která si můžou uvědomit, o čem by 
Vánoce měly být. 
 Nynější čtyřicátník pan K. M. však nebyl součas-
ným stavem vánoční úrovně nadšený tak, jak by si 
představoval. Sice jej zasáhl ten krásný, blížící se 
pocit z nastávajícího adventního času, ale pořád to 
nebylo ono. Co se změnilo? Doba? Nebo hodnoty? 
Copak pan K. M. zestárl a něco se v něm změnilo? 
Spíše se něco vytratilo. Jasné je jedno. Dozajista je 
to v každém z nás a záleží, jak se se sdílením svátků 
vyrovná nejen pan K. M., ale jak se s tím vyrovnáme 
my všichni při vzájemném soužití.
 Pana K. M. vytrh z myšlenek nečekaný náraz. „No 
tak, co tam tak stojíte!“ zakřičel starší vousatý muž 
a snažil se zatlačit pana K. M. před sebe. „Ta fronta 
už se pohnula, tak byste mohl taky, ne?“ 
 „Promiňte, trochu jsem se zamyslel, však víte, jsou 
Vánoce,“ omluvil se pan K. M., usmál se a popošel 
ve frontě kupředu.
 „Na nějaký pitomý Vánoce vám kašlu,“ prohodil 
starší vousáč. „Ještě ani pořádně nezačaly a už mě 
neskutečně štvou.“
 „Přesně,“ přidala se asi čtyřicetiletá bruneta. „...se 
pořád mluví o tom, jak jsou to klidný svátky a leda 
houby s octem. Už jsem ve třetím obchodě, docela 
spěchám, abych ještě stihla projít město, a takoví 
milovníci Vánoc mi akorát zavazí. Oni za mě asi 
těžko upečou cukroví a udělají vánoční úklid!“ 
 Pan K. M. čekal od někoho z přihlížejících alespoň 
morální podporu, ale nedočkal se. Bylo mu jasné, 
že je v tom davu nákupuchtivých lidí tak nějak 
osamocen. Smutně pokrčil rameny a otočil se zpět, 
aby nakupující příliš nezdržoval. Pan K. M. byl sice 
smutný, ale stejně si v duchu přál, aby i letošní Vá-
noce byly nejen pro něj, ale i pro mnoho lidí šťastné 
a veselé.

-mik-

O vrabčákovi, 
Vánocích a lidech

 Na náměstí jednoho města stál velký vánoční 
strom. V jeho větvích se usadila rodinka vrabčáků. 
Nejmladší z nich, malý Čimčík, bedlivě sledoval dění 
kolem a nevěřícně kroutil hlavou. 
 U zářícího stromu se například zastavila maminka 
se synkem, který velmi zlobil. Dokonce nalepil žvý-
kačku na pěkný dřevěný plůtek, který vedl kolem 
stromu a na dřevěné betlémské postavy hodil kouli 
z bláta, takže ušpinil Ježíška. Maminka na to nic ne-
řekla. Přitom dobře viděla, co udělal. Když odcházeli 
od stromu, kluk házel kamínky po autech. 
 O chvíli později ke stromku přišla jiná maminka, 
také se synkem, ale ta jej naopak pořád jen za 
všechno hubovala. „Jaktože jsi nepozdravil tamtu 
paní? Co si o mně pomyslí, že tě neumím vycho-
vat?“ nebo „Prosím tě, ty už jsi zase jako prase, jsi 
tak neschopný, že nemůžeš zůstat chvíli čistý?“ či 
dokonce „Dej mi pokoj, nemám na tebe náladu.“ 
 Maminku se synem vystřídal mladý pár. „S tebou 
se to už vážně nedá vydržet, jdi do háje!“ křičel 

mladík na svou partnerku. Dvě maminky hořekovaly, 
že nevědí, co mají svým dětem koupit k Vánocům. 
„Oni jsou tak rozmazlení, mají, na co si vzpomenou, 
že sami ani nevědí, co si mají přát!“ 
 Skupinka lidí zase nadávala na místní zastupitel-
stvo, že radní opět udělali něco špatně. Další dva 
kamarádi se mračili, protože jejich oblíbený hoke-
jový tým prohrál zápas. „Je to banda neschopných 
chudáků!“ vykřikovali. Jiná parta lidí měla v ústech 
nevybíravé nadávky na kapelu, jejíž koncert právě 
opustila. „To bylo děsné, co na tom pódiu předváděli.“ 
Dvě maminky s dětmi v kočárcích zas pomlouvaly 
vánoční výzdobu náměstí. „Ten strom je fakt trapný, 
takové kýčové ozdoby, kdo to sem mohl dát?“ 
 Vrabčák si pomyslel: „Proč teda neřídí město 
sami? Proč nehrají hokej? Proč sami nezaloží 
kapelu, když jim nevyhovuje, jak hraje ta, na jejímž 
vystoupení byli? Proč strom neozdobí sami, když 
myslí, že by se to mělo udělat lépe?“ 
 Následně kolem procházely dvě kamarádky dů-
chodkyně, které měly plná ústa škodolibých pomluv 
a podivných řečí: „Já už se tak těším, až ona půjde 
na tu operaci, a já jí pak zavolám a řeknu jí: Tak co, 
ani to nebolelo, že? Těším se, jak si ji vychutnám.“ 
 Čimčíkovi z toho málem zaskočilo. „Mamííí, proč 
jsou na sebe lidi tak zlí?“ začimčaral na maminku. 
 „Neboj, určitě nejsou všichni takoví,“ utěšovala jej. 
„Uvidíš, že se tu zastaví i milejší lidé.“ 
 Jenomže ubíhal den za dnem a žádní milí lidé ke 
stromu nepřicházeli. A vrabčáček byl den ode dne 
smutnější. Přestával komunikovat, a když už něco 
začimčaral, bylo to jen bručení. Tolik na něj okolí 
působilo, že se z něj stával nevrlý vrabčák. Jednoho 
dne dokonce ze vzteku zobáčkem překloval dráty 
od osvětlení na stromě a všechna světla zhasla. Na 
náměstí nastala úplná tma. 
 U stromu právě stál manželský pár, který se hádal, 
kdo z nich má pravdu. „Co to?“ lekla se paní, když 
osvětlení zhaslo. Oba to vyvedlo z míry. Stalo se 
něco, co nikdo z nich nečekal. A najednou se stalo 
něco, co nečekal ani vrabčáček. Pán přestal mluvit 
a políbil svou ženu. Ta se na něj usmála a pohlédla 
na nebe. „Podívej, jak krásně svítí hvězdy.“ 
 Od té doby lidé chodili přes náměstí potmě. Museli 
jít opatrně a držet se za ruce, aby nezakopli. Najed-
nou si byli blíž. Dokonce tudy prošly i dvě maminky, 
které nedávno pomlouvaly vánoční výzdobu. „Ona 
ta výzdoba předtím nebyla zas tak špatná, škoda, 
že už strom nesvítí.“ 
***
 Vypněte občas elektrická zařízení, zhasněte světla 
a rožněte jen svíčku. Možná vás to na chvíli vyvede 
z míry, ale určitě vám to pomůže zastavit se, nabrat 
dech a popřemýšlet, zda by něco nešlo udělat lépe. 
Uvidíte nejen hvězdy, ale i další souvislosti a věci, 
na které je potřeba dívat se srdcem. 

-mha- 

Kaktoce
 Bylo 23. prosince. Venku byl sníh a led, počasí 
akorát tak na čepici a šálu. Šla jsem ze školy, když 
vtom se mi šála zachytila o strom. Prudce jsem sebou 
trhla a uklouzla. Poté už si pamatuju jen tmu, dokud 
jsem se neocitla někde uprostřed lesa. Zahlédla jsem 
světýlka, která jakoby mě táhla k sobě. Přišla jsem 
blíž a zjistila jsem, že je to…
 „Vánoční kaktus?“ vyhrkla jsem. V tu chvíli jsem 
upoutala pozornost všech zvířat okolo.
 „Ty jsi nikdy nezažila Kaktoce?“ zeptala se mě 
drzým tónem veverka.
 „Ne…“ přiznala jsem udiveně.
 „Kaktoce jsou přeci svátek všech kaktusů, kdy 
přijde svatý Kakt, aby ti nadělil krmení!” řekla srnka.
 „Cože?” nechápala jsem.
 „Svatý Kakt je muž v zeleném oblečení s hnědým 
páskem, legrační čepicí a věcí, která dokáže brát 
životy!“
 „Aha…“ nevěděla jsem, co na to říct.
 „Doufám, že se brzy probere,“ zaslechla jsem 
hlásek odněkud ze křoví. Najednou jsem se probudila 
v nemocnici.
 Co na závěr: pozor na náledí, ať neslavíte v ne-
mocnici kaktoce, ale doma s rodinou Vánoce.

Kateřina Odehnalová, 14 let

- 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
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Vánoce v azylových domech? 
Letos i s dárky

 Setkání s rodinou, domov, kapr, salát, ozdobený stromek, dárky, rozzářené dětské oči. Všechno, co 
pro nás symbolizuje Vánoce, dětem a jejich maminkám v Azylových domech dát nemůžeme, přesto 
se pracovnice Azylových domů Oblastní charity Blansko snaží svým klientkám klasické vánoční 
svátky co nejvíc přiblížit. V letošním roce díky dárcům i se vším, co si děti přejí. „Blanenské Mateřské 
centrum Paleček vymyslelo akci Strom splněných přání. Společně s maminkami z Azylového domu v 
Blansku jsme sepsali, co by děti chtěly k Vánocům a Paleček to vyvěsil na svém Facebooku. A přání 
si lidé v podstatě hned rozebrali,“ popisuje vedoucí Azylového domu Lenka Šebelová. 

 Všechny děti z Azy-
lového domu tak letos 
najdou pod stromečkem 
to, co si opravdu přejí. 
„Jsme moc rádi, že nám 
Paleček Strom splně-
ných přání nabídl. Ne-
máme fi nanční možnosti 
na to, abychom dětem 
kupovali dárky. Tak je to 
pro nás možnost, jak jim 
udělat ty pravé Vánoce,“ 
říká Lenka Šebelová.
 V blanenském Azylo-
vém domě se snaží na-
vodit vánoční atmosféru 
i matkám. Společně pe-
čou vánoční cukroví, a 
pokud maminky chtějí, 
sejdou se i na Štědrý 
den. „Povečeříme a pak 
jdeme všichni společně 
ke stromečku,“ dodá-
vá vedoucí Azylového 
domu. Strom jim stejně jako Betany Boskovice v 
letošním roce věnuje ŠLP Křtiny.
 Také v Azylovém domě v Boskovicích budou mít 
letos děti pod stromečkem dárky. „Díky jedné paní 
z Brněnska jsme pro děti získali dárky v rámci akce 
Krabice od bot. Předali jsme seznam dětí a věk a 
lidé krabice pak plní dárky podle toho, co si myslí, 
že je pro dané dítě vhodné. My sami nevíme, co v 
krabicích je, rozbalíme je až pod stromečkem,“ infor-
muje vedoucí boskovického Azylového domu Jana 
Augustinová. Také v této službě se snaží pro svoje 
klientky zajistit co nejvíc klasické vánoční svátky. 
„Každá matka ve své bytové jednotce povečeří s 

dětmi a pak jdeme všichni společně ke stromečku, 
který děti s naší pracovnicí předtím ozdobili,“ dopl-
ňuje Jana Augustinová.
 V letošním roce plní dětské sny také zaměstnanci 
blanenské fi rmy Synthon.  Podle seznamu si vybírají 
z Azylových domů v Blansku a v Boskovicích konkrét-
ní dítě, kterému koupí a zabalí pod stromeček dárek. 
Maminky pak fi rma Synthon obdaruje kosmetickými 
balíčky.
 Děkujeme všem, kteří dělají dětem i maminkách v 
Azylových domech Oblastní charity Blansko šťastné 
Vánoce.

Vladěna Jarůšková
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V s t u p n é  2 5 0  K č  ( 5 0  +  2 0 0 )  /  P ř e d p r o d e j  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř  B l a n k a

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
v á s  z v e  n a

s o u č á s t í  b u d e 

Vyhlášení 
nejlepších  
sportovců 
města Blanska 
za rok 2018

Bohatý program 

Tombola

M e d i á l n í  p a r t n e ř i

26. ledna 2019
z a č á t e k  20.00 h
Dělnický dům 

Blansko

h r a j e  Kreyn
d i s k o t é k a  

DJ Robert Juřek

Přejeme všem občanům 
klidné prožití vánočních svátků, 

v roce 2019 pevné zdraví, 
potřebné štěstí 

a radost z každého dne.

M O  A N O  B L A N S K O

PF2019

VINÁRNA 
STARÁK
• soukromé degustace

• fi remní degustace

• rozvoz vín až do domu

• lahvová a rozlévaná vína

Blansko, Komenského 8 | Tel. 605 266 088, 602 502 601 | vinostarak@seznam.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK

Alexandria*Blue Style*Čedok*Exim*Firo*Fischer*Neckermann*Travel2002*Victoria

 VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM ZÁŽITEK,
 NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ! 
 DÁRKOVÝ POUKAZ KAŽDÉHO POTĚŠÍ!
 Přejeme Vám krásné Vánoce, 
 hodně štěstí, zdraví a elánu v roce 2019!
 Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí!
DO SVĚTA OD NÁS = 28 let GARANCE PRO VÁS!

mm vždy vyplatí!!
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* 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.
* Nabízím obchodní prostor k pronájmu na 
ulici Svitavská Blansko. Bližší informace 
osobně. Tel. 777715888.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garáž na ul. Horní Palava, kousek od parkoviště pod hrází 
přehrady. Tel. 777298952.
* Jablka bez chem. postřiku z čistého prostředí. Tel. 776301224.
* Dětské autosedačky (kolíbku a 9kg+), "rostoucí" židličku z 
masivu (2 roky+), klávesy Yamaha (vhodné i pro žáka ZUŠ, 
jako nové) a dřevo na topení (uzení). Vše levně, cena dohodou, 
pište na klient777@seznam.cz

      PRODEJ    

* 56let, 165/60, delší dobu rozvedený, sportovní typ, hledá 
partnerku k vážnému seznámení do 55 let, i mladší (baculku), 
plnější postavy, nejlépe z BK. Tel. 736748367.
* Nabízím prostory k uložení zeminy v Blansku. Tel. 736205150.
* Skauti shání do klubovny starší, ale funkční sedačku, nejlépe 
rohovou, za odvoz. Tel. 732323928.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Vánoční otevírací doba:
PÁ 21. 12. 9:00–18:00 h
SO 22. 12. 9:00–12:00 h
NE 23. 12. 2018–ÚT 1. 1. 2019 zavřeno

Aktuální předprodej:
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Sportovní ples – 26. 1. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč.
Sousedský bál – 1. 2. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350/330/310 Kč.
Miroslav Donutil – Ptejte se, na co chcete… – 14. 
2. 2019 od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky 390 Kč.
Jiří Kolbaba - Nepál – 1. 3. 2019 od 18:30 h, Soko-
lovna, Lipovec. Cena vstupenky 220 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12. 
4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky 300 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Vstupenky 
lze rezervovat online přes předprodejní systém 
Ticketstream nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky 390/350 Kč. 
Vstupenky lze rezervovat online přes předprodejní 
systém Ticket Art nebo přímo zakoupit v Informační 
kanceláři Blanka. 
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 31. 12. 
2018: 449 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Nově v prodeji
Publikace Historie Adamova a jeho strojíren v obra-
zech, Jaroslav Budiš – cena 750 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

Hraběnčino běhání naruby

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Blansku, RK nevolat! 

Tel. 602786025. 

KADEŘNICTVÍ MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Dámské, pánské, dětské. 
Prodlužování vlasů metodou SO.CAP

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

 15. 12. 2018 Petrovice – Byť už jsem o posledním závodě v Petrovicích psal, tak z důvodu určitých 
změn, píši ještě jednou. Změnil se totiž časový harmonogram dětských závodů a tak bychom byli 
neradi, aby těm starším kategoriím utekl start jejich závodů. Po několika letech, jsme přešli k sys-
tému, který preferují pořadatele Brněnského běžeckého poháru. Začínat budeme straším žactvem a 
postupovat budeme k těm nejmladším. Drobotina se tak dočká rychleji vyhlášení výsledků a nebude 
tolik promrzlá.

 Věříme, že změna bude ku prospěchu účastníků 
závodu. Ve stávajícím modelu museli ti nejmladší 
na startovní čáru jako první a poté co si odzávodili, 
čekali celkem dlouho na své vyhlášení. Takto jim če-
kání zkrátíme skoro o jednu hodinu a navíc si budou 
moci přispat. Prezentace na místě začíná od 9.00 
hod. a bude ukončena vždy 15 minut před startem 
dané kategorie. Místo prezentace a místo startu 
jsou od sebe vzdálená cca 5 minut chůze, takže si 
raději dejte časovou rezervu, ať pak nedobíháte na 
startovní čáru na poslední chvíli.

 A tady máte časový rozpis dětských závodů 
pěkně přehledně:

10.00 – starší žáci a žákyně
10.10 – mladší žáci a žákyně
10.20 – dívky a chlapci ročník 
2007 a 2008
10.35 – dívky a chlapci ročník 
2009 a 2010
10.45 – dívky a chlapci ročník 2011 
a mladší

 Pokud se nebráníte moderním 
technologiím tak jistě využijte on-
-line registraci na tento závod. 
Na všechny, kteří tuto možnost 
využijí, čeká výhodnější startovné. 
V případě dospělých to je 50,- Kč, 
dětí 20,- Kč. Tato výhoda čeká i 
na všechny, kteří na místě použijí 
svou ID kartu. Pokud nevyužijete 

ani jednu z těchto možností, tak si při přihlášení 
dospělí musí nachystat 60,- Kč a děti 30,- Kč. 
Možná pro vás 10,- Kč nic neznamená, ale každý 
kdo je přihlášen přes on-line registraci, nám určitým 
způsobem ulehčuje práci. I vy nám můžete při po-
řádání závodu pomoci, tak to zkuste. Moc vám za to 
děkujeme.
 Další článek do Štědrého dne již zřejmě napsán 
nebude, a proto mi dovolte, aby vám všem popřál 
klidné vánoční svátky strávené v rodinném kruhu. A 
pokud jste odeslali dopis Ježíškovi, tak snad vaše 
přání vyplní.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto z archivu OBL, www.oblblansko.cz

Lednové svozy 
vánočních stromků 

 Žádáme občany města Blanska a jeho měst-
ských částí, aby opětovně odkládali v měsíci 
lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti 
míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (ba-
revné kontejnery). Občané blanenských sídlišť 
mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových 
stanovišť. 
 V měsíci lednu 2019 odtud budou stromky sváženy 
svozovou fi rmou, a to každé pondělí. Všem dopo-
ručujeme stromky řádně odstrojit a zbavit je všech 
háčků, řetězů a jiných ozdob, protože budou dále 
sváženy a zpracovány na blanenské kompostárně. 
Stromky se zde drtí a vzniklá dřevní štěpka se v prů-
běhu celé vegetační sezóny přidává k trávě a dalším 
rostlinným materiálům, čímž pomáhá k dosažení 
optimální kvality kompostu.
 Obyvatelé města mohou využít k odkládání vánoč-
ních stromků také obě sběrná střediska odpadů (dále 
jen SSO), která se nachází v Horní Lhotě u Blanska 
a na  ul. Na Brankách. 

Provozní doba obou středisek:
Út–Čt 10–17 h
Pá 10–18 h
So 8–12 h

Kontaktní údaje:
SSO Horní Lhota u Blanska – 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034  

-měú-

Blanenští biatlonisté zahájili sezónu
 Čtyři dny před startem světového poháru v No-
vém Městě zahájili zimní sezónu i mladí blanenští 
biatlonisté. V regionálním závodě Českého poháru 
v Nové Vsi se zúčastnili vytrvalostního závodu se 
střelbou ze vzduchových zbraní. Sněhové pod-
mínky byly ideální – cca 25 cm sněhu s tvrdým 
podkladem, rolbou upravené stopy. Ostrý vítr na 
otevřených pláních, kde vedly tratě, ale prověřil 
odhodlanost závodíků. V konkurenci klubů z Bři-
dličné a Ostravy jsme si nevedli špatně: z devíti 
startujících si čtyři přivezli medaile: Lukáš Frýdek 
(I.), Katka Matyášová (III.), Klárka Rozkošná (III.), 
Viktorka Nečasová (II.)
 Pro některé závodníky to byla zimní premiéra, 
dosud závodili jen v letní sezóně.
 Na horách jsme zůstali do neděle a dali si pořád-
ně do těla při trenincích na novoveských tratích.

-PK-

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

VÁNOCE
A NOVÝ ROK
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Šťávová dvojnásobná mistryně Moravy 
a Kučera juniorský vicemistr ČR

    NOVÁ 
ŠKODA KAROQ 
  SPORTLINE

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.

Svitavská 2329/16a

678 01 Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů KAROQ: 4,6-6,5 l/100 km, 121-149 g/km

cena od                                Kč674 900

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

 O víkendu blanenští plavci úspěšně zakon-
čili zimní republikové šampionáty. První série 
odstartovala před dvěma týdny. Na mistrovství 
ČR dvanáctiletého žactva reprezentoval bla-
nenské plavání Tomáš Jašek a třináctileté v 
Mladé Boleslavi Štěpán Bezděk. 

 Tomáš Jašek předvedl solidní výkon na nejdelší 
bazénové trati patnáctistovce kraul a s osobním 
rekordem se zařadil na čtrnácté místo. Štěpán 
Bezděk startoval v Mladé Boleslavi na dvoustovce 
motýlek a připsal si dvaadvacátou příčku. Nutno 
však dodat, že jeho výkonnost byla ovlivněna 
zraněním a následně delší tréninkovou absencí 
těsně před šampionátem. 
 Nejlepší plavci Moravy si dali sraz před týdnem 
v Třebíči a Brně. Třebíčská pětadvacítka hostila 
Pohár Moravy desetiletého žactva a na něm se 
představila blanenská naděje Eliška Poláchová. 
Nejlepší výsledek, co se týká pořadí ve výsled-
kové listině, si připsala na čtyřstovce kraul, kde 
dohmátla patnáctá. Osobní rekord na stovce prsa 
jí stačil na sedmnáctou příčku.
 V Brně na Lesné závodili nejlepší plavci Mo-
ravy v kategorii jedenáctiletého žactva. Do bojů 
o medaile se kvalifi kovalo čtyřčlenné blanenské 
družstvo ve složení Matěj Měšťan, Jana Suchá, 
Sára Burgetová a Anna Šťávová. 
 Na moravském šampionátu zaznamenali Bla-
nenští výrazné úspěchy. Talentovaná prsařka 
Anna Šťávová se radovala ze dvou zlatých 
medailí. Díky vynikajícím osobním rekordům 
na stovce i dvoustovce prsa zvítězila s velkým 
náskokem a nechala své soupeřky hluboko v poli 
poražených. Anička má velmi dobře nakročeno k 
vyrovnání úspěchů juniorské mistryně ČR z roku 
2015 prsařky Veroniky Zamazalové. 
 I ostatní plavci blanenského družstva si v Brně 
vedli výborně. Matěj Měšťan se vešel do první 
desítky hned třikrát (50 a 100 motýlek, 100 kraul) 
a Sára Burgetová dvakrát (200 polohový závod, 
800 kraul). Poslední z čtveřice Jana Suchá brala 
devatenácté místo na dvoustovce prsa. 
 Rovněž čtyřčlenné družstvo odcestovalo na 
nejvyšší českou soutěž Zimní mistrovství ČR 
dorostu a dospělých do Plzně. Ve velmi náročném 
čtyřdenním plaveckém maratonu se představili v 
kategorii mladšího dorostu Kateřina Demová, Mi-
lan Kučera a Radim Švarc. Dospělé reprezentoval 
Jan Vencel. 
 Výsledky nejstarších blanenských plavců jsou 
již dlouhodobě na vynikající úrovni a ani v Plzni 
tomu nebylo jinak. Všichni čtyři se totiž umístili v 
první desítce nejlepších českých plavců a zapla-
vali si neuvěřitelné osobní rekordy. 
 V semifi nálových a fi nálových rozplavbách 
byly blanenské barvy k vidění docela často (pět 
semifi nálových a sedm fi nálových startů). Dlou-
hotraťařka Kateřina Demová doplavala šestá na 
patnáctistovce kraul, Radim Švarc postoupil do 
fi nále na padesátce motýlek, a do cíle doplaval 
desátý. Jan Vencel musel absolvovat pět semi-
fi nálových startů a teprve na stovce prsa se mu 
konečně podařilo probojovat díky výraznému 
zlepšení z rozplaveb do desetičlenného fi nále 
open (dorost a dospělí). Z něho si odnesl osmou 
příčku. Stejné pořadí v této disciplíně mu bude 
patřit i v celkových letošních statistických tabul-
kách nejlepších českých prsařů v kategorii open 
(bez rozdílu věku). 
 A na závěr třešnička na dortu. Blanenský talent 
a adept na medaile v kategorii mladšího dorostu 
Milan Kučera bojoval v plzeňské „rychlé“ pěta-
dvacítce v šesti fi nálových rozplavbách o cenný 
kov jako lev. Největší šance měl podle papírových 
předpokladů na stovce a padesátce motýlek. 
Přestože čas z rozplaveb na stovce vylepšil, bron-
zová medailemu po napínavém souboji nakonec 
unikla o pouhé čtyři setiny vteřiny. Na poloviční 
trati to však přece jen stříbrně zacinkalo, a tak má 
blanenský oddíl nového juniorského vicemistra 
republiky v motýlkovém sprintu. 

Věra Vencelová


