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  Vraťme se 
ale k Jiřímu 
Šrámkovi . 
Neměl jed-
noduchý ži-
vot, od no-

vinařiny byl z 
politických důvodů odstaven až do revoluce 
v roce 1989. Potom se ale jeho novinářský 
potenciál rozvinul naplno. 
Navázali jsme pravidelnou 
spolupráci a neměla chy-
bu.
 Rozhodli jsme se, že si 
rozdělíme svoje funkce. Jiří 
se bude věnovat radnici, 
dění ve městě a problé-
mům občanů, já inzerci a 
podnikatelům. A tak tomu 
bylo dlouhá léta. Jeho člán-
ky jste mohli pročítat s že-
leznou pravidelností kaž-
dých čtrnáct dnů, v každém 
vydání. Nevyhýbal se ani 
palčivým problémům – ba 
naopak, a s buldočí zary-
tostí sledoval kauzy, které 
se vlekly celá léta. Vše 
pečlivě zaznamenával a 
ukládal do svého osobního 
archivu, dál zpracovával a 
předkládal veřejnosti. Neli-
toval svého osobního času 
ani pro získávání informací 
běžného dění, každoden-
ního života. Svoje postřehy 
doplňoval fotografi emi, v 
posledních letech zabrousil 
i do sportu, jeho cenové 
houpačky blanenských su-
permarketů byly přínosem 
a zpestřením. 
 Říká se, že je každý na-
hraditelný, ale pan Jiří Šrá-
mek byl ojediněle zaujatý 
svou profesí. Novinařina 
je práce na dvacet čtyři 
hodin denně, pátek svá-
tek, upřednostňování zá-
jmu veřejnosti před svými, 
nespočet hodin při hledání 
informací a pak jejich zpra-
cování. A v tom byl pan 
Šrámek profesionál. Pro 

 Je to tak. Po téměř dvacetileté spolupráci s Moni-
torem zcela náhle pan Šrámek odešel. Bylo to rychlé a 
nečekané a určitě budou jeho články chybět velké části 
čtenářů. Osud je ale nemilosrdný a tak bych rád věnoval 
tento poslední úvodník právě jemu. Myslím, že si to za-
slouží, i když jsme si v žurnalistice občas nerozuměli, ale 
svoboda slova a názoru vždy zvítězila a Monitor byl po 
celou dobu nezávislým periodikem, které se nenechalo 
ovlivnit žádnou politickou stranou. A tak tomu bude i 
nadále.

NÁBYTEK HAVLÍK

www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *
ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., kompletní rekonstrukce ...NC – 749.000 Kč
- 2 byty OV 2+kk Blansko – Dvorská, 75 m2,  parkovací stání v objektu... NC – info. v RK
- Byt 2+1 v OV Adamov – 1. NP v RD se zahr., 72 m2, vlastní pl. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Byt 3+1 OV Blansko – Pekařská, 93 m2, 2.p., zděný, volný 06/2013...NC – 1 590.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice...NC – 750 Kč/m2

- Nájem 2+kk Blansko – Zborovce, 53 m2, 1.p., bezbariérový... NC – 4.000 Kč/měs.+ink.
- Nájem 1+kk Blansko – Písky, 27 m2, 4.p., výtah, volný 2/2013... NC – 5.000 Kč/měs.+ink

Byt 3+1 OV Blansko – Pekařská
93 m2, 2.p., velmi pěkný, výhled na JZ, 
vlastní topení, k nastěhování v 06/13.

NC – 1 590.000 Kč

RD 3+kk Blansko – Horní Lhota
105 m2, celková rekonst., předzahrádka 
a pozemek na garáž s ÚR, klidné místo

NC – 1 729.000 Kč

www.mikark.cz

svoje názory měl spoustu příznivců, ale i 
mnoho odpůrců. Ty všechny však spojovalo 
jedno – pravidelně četli jeho články. A to je 
pro každého novináře největší odměna. Toho 
si byl vždy vědom a to také bylo hnacím mo-
torem pro jeho práci, které se vlastně věnoval 
naplno až do konce. 
 Jiří, budeš nám moc chybět…

-red-

V ROCE 2013 PŘEJEME ZDRAVÍ, SPOUSTU LÁSKY I ŠTĚSTÍ
A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

VII. VII. RROCKOVÝOCKOVÝ PLES PLES
2. března 2013 od 20 hodin2. března 2013 od 20 hodin
KD Rájec - JestřebíKD Rájec - Jestřebí

ARGEMAARGEMA *  * Kaštánci * MOTObandKaštánci * MOTOband
Více informací na str. 5
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Zrušení oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie

 Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací - nebude přerušena 
dodávka elektrické energie:
Dne 14.12.2012 od 07:00 do 11:00 - Těchov
 Místní část Těchov - Češkovice včetně hotelů 
kromě lokalit Zahradní Město, Lesní Město a nové 
lokality výstavby rodinných domů nad hotelem Vy-
hlídka vlevo od silnice směr Obůrka.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON

Exkurze do Rajhradu
 Žáci 6. ročníku naší školy si v pátek 14. 12. 2012 
zpříjemnili adventní čas exkurzí na Střední odbornou 
školu zahradnickou a Střední odborné učiliště Raj-
hrad. Zde zhlédli výstavu vazačských a aranžérských 
prací s vánoční tematikou, podívali se na ukázky 
tvorby vánočních dekorací a za asistence studentů 
této školy sami drobné ozdoby vyrobili. Navštívili také 
pěstitelské a sbírkové skleníky a mnozí nakoupili 
vkusné dárky pro své blízké. A je docela možné, že 
až budou v deváté třídě přemýšlet o svém budoucím 
povolání, vyberou si právě tuto školu. 

Naděžda Rychnovská, foto Petr Palán

Škola písničkou

 Adventní dobu zpestřil žákům prvního stupně 
ZŠ v Blansku na Erbenově ulici koncert Kristýny 
Peterkové (fi nalistka Česko hledá SuperStar 2005) 
a Karla Maříka (hudební skladatel a producent), který 
byl součástí projektu ŠKOLA PÍSNIČKOU. Projekt 
realizuje Angelus Aureus o.p.s. za podpory dotačního 
programu MŠMT s cílem zpestřit hodiny hudební 
výchovy na 1. stupni ZŠ.  V první části projektu 
obdržely děti CD Škola písničkou s 12 písničkami.
 Ve čtvrtek 6. prosince měli malí zpěváci možnost 
zazpívat si společně s hudebníky v tělocvičně školy 
písničky z tohoto CD v rámci druhé části projektu.

Mgr. Alena Lysoňková
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Freddieho sloupekFreddieho sloupekTěžko uvěřitTěžko uvěřit
aneb Trochu jiná gratulaceaneb Trochu jiná gratulace

Blanenská knihovna na prahu Blanenská knihovna na prahu 
nové výstavní sezónynové výstavní sezóny

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - Dětské pokoje, PC stoly - Dětské pokoje, PC stoly
 - Postele včetně roštů a matrací - Postele včetně roštů a matrací
 - Montáž do 3 týdnů! - Montáž do 3 týdnů!

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Prezidenti                                            
a presidenti

 Už se nám nachyluje čas a brzy budeme mít 
prvního přímo zvoleného prezidenta naší země. 
Se zájmem jsem sledoval prezidentské volby v 
USA a s nemenším zájmem sleduji ty „naše“.
 Jen před nimi mám v ústech jakousi hořkou 
chuť. Přiznám se, že jsem nebyl příznivcem 
přímé volby, zejména kvůli tomu, že při součas-
ném rozsahu prezidentských pravomocí je tato 
instituce v podstatě jen kosmetickou rolí, která 
má jen malou možnost reálně život v naší zemi 
ovlivnit a ve vleku parlamentu a vlády se její vliv 
velmi rozmělňuje.
 A tak se pak stává, že prezident, ať již to byl v 
minulosti Havel nebo Klaus s velkou radostí těch 
pár reálných pravomocí v příslušný čas ostatním 
politickým subjektům pořádně „omlátí o hlavu“.
 Za přímou volbu jsem rád snad jen kvůli tomu, 
že se akt volby nestane předmětem parlament-
ního divadla, jak tomu bylo v minulých letech. 
Stačí si připomenout druhou volbu Václava Hav-
la nebo zákulisní tance kolem obou voleb jeho 
nástupce. Přímá volba je jen draze zaplacenou 
iluzí pro občany, že mohou zásadním způsobem 
ovlivnit dění na naší politické scéně.
 Kdyby byl u nás zaveden presidentský systém, 
tak, jak jej chtěl instalovat TGM, pak by byla si-
tuace jiná. V našem politickém systému je však 
prezident jen jakýmsi pseudomonarchou, který 
se ve většině případů stává jen jakýmsi symbo-
lem v podobě fotografi e ve školách a státních 
institucích, nositelem novoročních poselství a 
reprezentant (dobrý i špatný) naší země vůči 
světu.
 Na druhou stranu může mít přímo zvolený re-
prezentant naší země trochu odlišný mandát od 
všech předchozích prezidentů a presidentů. To 
bude samozřejmě záviset (mimo jiné) na volební 
účasti v obou kolech volby (nepředpokládám, 
že by někdo získal přes 50 % hlasů již v kole 
prvním).
 Kandidátů máme dost. Lepších i horších, tak 
už to bývá. Kampaň jsem pozoroval se zájmem 
a občas jsem nevycházel u některých kandidátů 
z údivu, při pohledu na jejich prezentace, četbě 
programů a jiných činnostech, spojených s kan-
didaturou (včetně žalob k Ústavnímu soudu).
 Jaký bude náš prezident, ukáže až čas. Stejně 
jako až čas ukáže, jaký byl prezident Václav 
Klaus. Rozhodně bych jeho působení nehodnotil 
ve světle jeho posledního kroku (tedy amnestie), 
ale v širším kontextu jeho celého desetiletého 
mandátu. Tak, jako hodnotím (sám pro sebe) 
i ostatní hlavy státu, podle toho, co jsem se o 
nich mohl dozvědět z historických pramenů nebo 
jsem mohl posoudit sám.
 Téměř každý z našich bývalých presidentů má 
své pro a proti. TGM je příliš opředen gloriolou 
prvního presidenta osvoboditele na to, aby se 
našly výrazně negativní názory. Benešovi mohu 
snad vyčítat přijetí demise demokratických mi-
nistrů, nicméně nikdo netuší, co na něj mohlo 
být vyvíjeno za nátlak. Jeho předchůdce Hácha 
byl člověkem s podlomeným zdravím, který jen 
těžko mohl tlak jiné (a přesto podobné) totality 
ustát. Nicméně si vážím jeho osobní oběti, 
tedy přijmout úřad v bezvýchodné situaci a při 
vědomí, že jakékoli rozhodnutí učiní, bude mu 
v budoucnu vyčítáno.
 O komunistických presidentech psát nebudu, 
nemám (snad kromě generála Svobody: a i u něj 
s vážnou výhradou) důvod si kteréhokoli z nich 
vážit.
 Doufal jsem (v době jeho prvního zvolení 
hlavou státu), že Václav Havel se stane tou 
respektovanou osobou, která nám léta tolik 
chyběla. Žel, nestalo se. Alespoň v mých očích. 
Přílišné lpění na své funkci a snaha si nikoho 
příliš nerozhněvat prezidentovi nesluší. Tím 
méně kult jeho osobnosti, který se po jeho skonu 
začal vytvářet. Za to ale (samozřejmě) už pan 
Havel nemůže.
 Václava Klause bude možné hodnotit až s 
odstupem času. Zdál se mi silnějším předsta-
vitelem státu než jeho předchůdce, byť s ním v 
mnohém nesouhlasím a přílišným jeho sympa-
tizantem nejsem.
 Takže nezbývá než doufat, že příští prezident 
bude dobrým reprezentantem naší země a nebu-
deme se za něj muset stydět. Máme to ostatně 
ve svých rukou.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Blížící se konec roku 2012 a začátek nového roku 2013 vybízí jak k bilancování, tak i k předsta-
vení plánovaných aktivit. Rok 2013 bude v Městské knihovně Blansko bohatý jednak na kulturní a 
populárně-naučné akce, ale také na tradiční výstavní činnost. Přestože výstavní místnost knihovny 
nezaujímá příliš velký prostor, neubírá tato skutečnost na programové pestrosti a zájmu ze strany 
blanenských i regionálních výtvarníků. Nač se tedy kulturní veřejnost může v roce 2013 těšit?

 V lednu se představí „neviditelný kontinent“ na 
fotografi ích Marka Audyho, součástí vernisáže bude 
i přednáška o jeskyních. 
 Měsíc únor zahájí svými malbami regionální au-
torka Marie Furchová. 
 Březnová výstava bude dílem spolupráce města 
Vamberk a města Blansko, a to v něžné kráse pa-
ličkovaných krajek a maleb na hedvábí. 
 Milada Musilová nabídne obrazy vytvořené tech-
nikou olejomalby a perokresby v dubnu. Paní Musi-
lová poprvé vystavovala na II. Salonu blanenských 
výtvarníků v říjnu 2012 a její práce se setkaly s velkou 
odezvou. 
 V květnu proběhne slavnostní ukončení půlročního 
projektu pro děti, mládež i dospělé O Moravském 
krasu jinak…. Výstupem bude výstava prací - cyklus 
fotografi í, koláží a různých výtvarných technik – inspi-
rovaných tímto projektem. Putovní výstava navštíví 
i některé knihovny našeho 
regionu. 
 Červen 2013 je ve zna-
mení připomenutí 90. výročí 
založení sokolovny v Blan-
sku. Městská knihovna Blan-
sko, Státní oblastní archiv v 
Blansku a Muzeum Blansko 
připraví k této významné udá-
losti dokumentární výstavu.
 Léto a prázdninové měsíce 
– červenec bude patřit foto-
grafi ím a obrazům Vysočiny 
O. Výlety, v srpnu budou ke 
zhlédnutí expresivní malby 
mladé malířky Martiny Čer-
vené.
 V roce 2013 oslaví 80. na-
rozeniny Lubomír Stříbrcký. 
Pan Stříbrcký je muž mnoha 
zájmů a nadání – pedagog, 
literát, výtvarník… A právě 

k jeho významnému životnímu jubileu uspořádá 
blanenská knihovna retrospektivní výstavu v září.
 Říjen tradičně zahajuje Salon blanenských foto-
grafů. Salony v Městské knihovně Blansko mají svoje 
pevné místo a účast na nich se stává do určité míry 
prestižní záležitostí. 
 Celým rokem se jako červená nit vine téma Mo-
ravského krasu. Výstavní plocha pro listopad bude 
proto patřit Petru Zajíčkovi. Pan Zajíček je odborník 
– speleolog a fotograf v jedné osobě. K vidění budou 
fotografi e krasových jeskyní i knižních publikací, 
které autor vydal nebo na kterých se spolupodílel.
 Rok 2013 uzavře v prosinci jemná krása – autorské 
šperky z dílny mladé umělkyně Evy Svěrákové.
 Záštitu nad výstavní sezónou 2013 převzal první 
místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha. 

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

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

SLEVY
10, 30, 50 %
na zimní obuv
a oblečení

 * Kabelky a obuv na plesy - sezóna začíná!


nebo do vyprodání zásobnebo do vyprodání zásob

Platí od 7.1. do 31.1.2013Platí od 7.1. do 31.1.2013

 V těchto dnech oslaví významné životní jubileum výtvarnice a učitelka Eva Juračková. Představit 
Evu Juračkovou (rozenou Molkovou) je lehké a těžké zároveň. Jednoduché nejspíš proto, že již řadu 
let patří mezi etablované výtvarné umělce s jasným přesahem blanenského regionu. Složitost spočívá 
v tom, že se nechci opakovat.  A napsat naprosto nový, rádoby objevný medailon (natož ke krásným 
kulatinám), který by hodnotil její dosavadní umělecký vývoj a všeobecný kontext, ve kterém tvořila 
a tvoří, mně prostě nejde.
 Jak z této šlamastiky ven? Mohl bych si pomoci 
snůškou „fi lozofi ckých sentencí“, tvářit se zasvěceně 
a prezentovat se jako všemu rozumějící intelektuál. 
Takhle však ani náhodou! Přiblížit Evu tímto způso-
bem nechci, neumím to a myslím si, že se to vůči ní 
ani nehodí. Já si dovolím trochu jiný pohled. I když 
jiný…? Vše souvisí se vším…
 Rád bych se zmínil o TOM, jak na mě Eva Ju-
račková působí jako člověk. Nutno uvést, že ji blíže 
neznám příliš dlouho. Pár let jsme spolu kantořili 
na blanenském gymnáziu, nyní jsme našli nový 
druh spolupráce v knihovně. Jméno Juračková mně 
však nebylo přinejmenším od středoškolských studií 
neznámé. Umělecký klan Juračků pozitivně ovlivnil 
několik uměnímilovných generací a tradice naštěstí 
pokračuje dál. Juračková EVA k šíření dobrého 
jména rodiny významně přispívá. 
 A jsem u toho lidství. Je omšelou, byť mnohokrát 
potvrzenou pravdou, že život nepřináší jenom hezké 
chvíle. Arnošt Lustig dobře věděl, proč říkal, že život 
není to, co chceme, ale to, co máme, a často i to, 
co nechceme. Poznal to určitě každý z nás, pocítila 
to docela silně i sama Eva. A snad právě proto je 
většina mých pracovních i jiných setkání s ní „ob-
čerstvujících“. Hezky se s ní povídá, skoro o všem. 
Nemusím si dávat pozor na každé slovo, každou 
formulaci. Je o čem si povídat! Cítím z ní velkou 
dávku empatie, nezištnosti a snahu dělat pro druhé 
a „být s lidmi“. 
 Mohl bych  pokračovat dál, ale úmyslně nebudu. 

Myslím, že jsem řekl, nebo aspoň naznačil, vše, co 
jsem o svém dojmu z Evy Juračkové říct chtěl.
 I když… Chyba! Zapomněl jsem uvést, že se to 
všechno  odráží v její profesi, jejích obrázcích a jejím, 
dnes naprosto vytrácejícím se, lidství. 
 Já TO tam vidím!

Pavel Přikryl

Vernisáž výstavy Z. Mlýnkové ve výstavní místnosti Městské knihovny Vernisáž výstavy Z. Mlýnkové ve výstavní místnosti Městské knihovny 
Blansko 4. 5. 2012Blansko 4. 5. 2012



311. ledna 2013 

Poj�te se smát!Poj�te se smát!

Inzerujte v MONITORU!
 - Efektivní inzerce
 - Bezkonkurenční ceny
 - Individuální přístup
 - SLEVY AŽ 50%
  na opakovanou inzerci
 - Grafi cký návrh ZDARMA
 - PR článek
  jako BONUS k inzerci

Monitor je stále nejčtenějším periodikem 
v Blansku, tudíž

inzerce u nás se VYPLATÍ!!!
Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

Spolupráce Blanska
a MAS Moravský kras

 Dlouhodobým zájmem města Blansko, vyplývajícím i z připravovaného Strategického plánu roz-
voje města na léta 2013 – 2023, je vstup do Místní akční skupiny Moravský kras o. s. (dále jen MAS). 
Místní akční skupina vytváří podmínky na podporu trvale udržitelného rozvoje regionu, jehož území je 
vymezeno katastrálními územími členských zemí Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras a mikro-
regionů Časnýř, Drahanská vrchovina, Protivanovsko a Černohorsko. Toho chce docílit partnerstvím 
neziskových organizací s podnikatelskými subjekty, školskými zařízeními a samosprávami jednotli-
vých obci v regionu. Pracuje na principu metody LEADER+. Místní akční skupina je z hlediska právní 
formy občanským sdružením. Ustavující valná hromada MAS Moravský kras se konala 2. května 2006 
ve Sloupě. Nejvyšším orgánem MAS je valná hromada, mezi valnými hromadami řídí činnost jede-
náctičlenný Programový výbor. Dalším orgánem je pětičlenná Výběrová komise a tříčlenná Kontrolní 
komise. 
 V současné době se do činností místních akčních 
skupin v celé republice začínají kromě obcí a městysů 
zapojovat i města do 25 tis. Obyvatel.
 Finanční prostředky z programu LEADER jsou 
následně určeny na podporu projektů žadatelů, kteří 
mají provozovny na území MAS. Již dnes jsou mezi 
nimi žadatelé, kteří mají své bydliště v Blansku. Po 
vstupu Blanska do MAS budou moci získat prostředky 
z tohoto programu i subjekty, které mají provozovny 
přímo na území města.
 Rada města Blansko byla na své 34. schůzi v srpnu 
2012 seznámena se Strategickým plánem Leader 
Místní akční skupiny Moravský kras, o. s. pro období 
2007 – 2013, a vyslovila souhlas se zařazením území 
města Blansko do územní působnosti Místní akční 
skupiny Moravský kras o. s..
 Samotný vstup Města Blansko do MAS však 
předpokládá souhlas Zastupitelstva města Blansko 
s podáním žádosti o přistoupení k MAS a následné 
odsouhlasení této žádosti valnou hromadou MAS. 
Tento souhlas byl dán na zasedání zastupitelstva dne 
04. 12. 2012. 
 Ještě před vstupem však Město Blansko a MAS Mo-
ravský kras o. s. uzavřou Memorandum o spolupráci, 
které vychází ze zásad LEADERu. Memorandum má 
sice pouze deklaratorní charakter, ale vyjadřuje snahu 
a ochotu obou stran ke vzájemné úzké spolupráci.
 Z fi nančního hlediska představuje vstup do MAS 
pro rozpočet města každoroční výdaj ve formě kapi-
tační platby 5 Kč na jednoho obyvatele. I pro město 
však vstup do MAS bude představovat určitou fi nanč-
ní výhodu. Již dnes město participuje na projektech 
fi nancovaných MAS. Konkrétně jako část nového 
fi lmového cestovatelského průvodce Kras – naše 
společné dědictví – Slavnosti a zvyky v Moravském 
krasu, bylo v listopadu 2012 natáčeno Vítání sv. Mar-
tina. Tento fi lm, fi nancovaný a distribuovaný MAS, tak 
přináší městu další domácí i mezinárodní propagaci 
(Slovensko, Maďarsko) bez nutnosti vynakládat vlast-
ní fi nanční prostředky. Do budoucna se předpokládají 
další společné projekty v oblasti cestovního ruchu, 
životního prostředí nebo územního rozvoje. 
 Vstup města Blansko do MAS by měl být přínosem 
zejména pro místní části Blanska, které si dosud 
zachovaly svůj venkovský ráz (Klepačov, Lažánky, 
Hořice, Těchov atd.). Více informací na adrese www.
mas-moravsky-kras.cz. 

Program LEADER
 LEADER je z francouzského Liaison entre les 
actions economic rural (Propojování akcí hospodář-
ského rozvoje venkova nebo Propojení aktivit pro 
rozvoj ekonomiky venkova). Po zkušenostech od 
roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj 
podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území 
evropského venkova. 
 LEADER je založen na místním partnerství, na 
jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně 
decentralizované řízení i fi nancování (sami zástupci 
místních organizací si určují, na které aktivity se za-
měří). Program je v podstatě otevřená metoda k roz-
voji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují 
prostředky na rozvoj s různými prioritami v různých 
obdobích. Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola 
nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, 
co lidé žijící ve vymezeném území společně určí 
jako prioritu a jednotlivě realizují. Principem je tedy 
propojení lidských a jiných kapacit daného území, 
vytvoření společné strategie a společné rozhodová-
ní. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, 
kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé 
a neziskové organizace.

Místní akční skupina Moravský kras o.s.
* MAS je občanským sdružením (zákon č. 83/1990 
Sb.) založeným 2. května 2006 ve Sloupě. 
* MAS tvoří 39 členů a působí na území 57 obcí a 
5 mikroregionů. 
* MAS podpořila v období 2009 – 2012 celkem 102 
projektů.
* Nejvyšším orgánem MAS MK je valná hromada, 
mezi valnými hromadami řídí činnost jedenáctičlenný 
Programový výbor. Dalším orgánem je Výběrová 
komise a Kontrolní komise.
* Projekt spolupráce Leader Kras – naše společné 
dědictví.
* Partnerem projektu je slovenská místní akční sku-
pina Občianske združenie KRAS.
 Projekt propagací málo známého kulturního dědic-
tví rozvíjí bohatství a identitu krasových oblastí. Ak-
tivně oslovuje zatím pasivní potenciální návštěvníky 
regionů pomocí účinného nástroje komunikace fi lmu 
a webových prezentací. Další aktivitou projektu jsou 
vzdělávací akce zaměřené na reálné potřeby území 
a využívající místní odborné kapacity a společné fes-
tivaly kulturního dědictví krasu. Inovativním prvkem 

projektu je společný marketing kulturního dědictví 
krasových oblastí. 

Zrealizované aktivity:
 Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba 
produktů venkovského cestovního ruchu a festival ve 
Slovenském krasu.
 Na konci září se zástupci MAS vydali společně 
s podnikateli v cestovním ruchu, držiteli regionální 
značky a členy MAS za projektovými partnery do 
Slovenského krasu. Čekala na ně spousta exkurzí za 
gastronomií, zejména tou tradiční, a kulturním dědic-
tvím a celodenní festival, kde mohli nasát atmosféru 
místního folklóru.
 Manažerka projektu Silvia Pápaiová je provedla 
celým regionem Slovenského krasu. Měli mož-
nost zhlédnout ukázky tradičních lidových řemesel, 
ochutnat místní speciality a zároveň podpořit drobné 
podnikatele zakoupením jejich výrobků. Festival byl 
opět možností jak na vlastní oči vidět např. pletení 
košíků z proutí, vaření švestkových povidel, dekora-
tivní tvoření z vizovického těsta, výroba pastýřských 
holí, zvonců, tkaní vlněných koberců a jiná domácí 
řemesla, jež se předávala z generace na generaci. 

Filmový průvodce
 Film má přiblížit potenciálnímu návštěvníkovi Mo-
ravský i Slovenský kras s jeho historickým dědictvím 
a rozvíjet jeho identitu. Jsme krasové oblasti, které 
navštíví přes 300 tisíc návštěvníků ročně. I když zde 
jsou další doprovodné služby, většina návštěvníků 
po prohlídce jeskyní region opouští. Proto je třeba 
zviditelnit oba regiony, odhalit život na venkově a 
motivovat návštěvníky k delšímu pobytu. Cílem je 
dostat se regionu pod kůži - vzbudit v divákovi emoci 
a pocit pohádkového světa, kde přežívají tradice. U 
fi lmu se musí pobavit.
 V současné době je hotových pět dílů průvodce 
Moravským krasem. Tématem prvního dílu byla 
Tradiční a lidová řemesla, v nichž se mohou diváci 
dozvědět více o železářství a slévárenství, které 
představí Antonín Chaloupka a Milan a Pavel Zou-
harovi. Tradici vizovického dekorativního pečiva k 
nám z Valašska přinesla Světlana Tioková, která se 
jeho výrobě věnuje již přes třicet let. Marie Vágnerová 
hovoří o tradiční výrobě perleťových knofl íků, jež se 
vyráběly z ulit a škeblí nejrůznějších plžů a mlžů, a 
Marie Pytelová ukazuje výrobu síťovaných rukavic. 
Dále pak Tradiční kuchyně, Historie a památky 
Moravského krasu, Pohádky a pověsti (s legendou 
o Macoše, o krysaři z Hammeln, o Čertově skále 
ve Sloupě a Pokladu na Holštějně). Naposledy se 
náš štáb vydal do Moravského krasu, aby divákovi 
vykreslil zdejší zemědělství. Představí se zde kozí 
farma pan Sedláka, o historii ovocných stromů a 
jejich odrůd promluví pan Boček s paní Čermákovou. 
Kamera zabrousí i na ovčí farmu pana Korenka a 
nechybí i rybníkářství v Jedovnicích. Posledním dílem 
průvodce budou Slavnosti a zvyky Moravského krasu. 
Tento díl bude novinářům poprvé promítnut na tiskové 
besedě 14. 12. 2012 v Blansku.
 Na slovenské straně jsou zatím hotovy tři díly, a 
to Tradičné remeslá Slovenského krasu, kde mohou 
diváci vidět výrobu dřevěných holí, pastevních zvonců 
pro dobytek, proutěných košíků a odlitků ve sléváren-
ských formách. Dozajista nejzajímavějšími přírodními 
úkazy a památkami, které v našem fi lmovém snímku 
Príroda a pamiatky Slovenského krasu můžete najít, 
jsou místa jako Silická ľadnica, Gombasecká jesky-
ně nebo kostel v Silici a Plešivci. Třetím dílem jsou 
Rozprávky a povesti Slovenského krasu. Dohromady 
tedy vytvoříme dvanáct dvacetiminutových fi lmů, z 
toho vždy šest na české a slovenské straně.

Marketingová studie
 Začali jsme s mapováním podnikatelů v cestovním 
ruchu (restaurace, ubytovací kapacity, půjčovny 
sportovních potřeb) na našem území. Dále mapuje-
me církevní, technické, archeologické, historické a 
kulturní památky. Předmětem našeho zájmu je také 
lidová architektura a prvky nehmotného dědictví jako 
nářečí, místní slavnosti a zvyky atd.

Další aktivity:
- Webová fl ash prezentace – bude ukazovat památky 
a zajímavosti v jednotlivých obcích.
- Informační leták se základními informacemi o 
projektu a s cílem upozornit na elektronická média 
(zejména na webovou fl ash prezentaci s cestovatel-
ským průvodcem po objektech a prvcích kulturního 
dědictví).
- 18 - 20.04.2013 seminář Archeologické a historické 
památky v krasu a tvorba produktů venkovského 
cestovního ruchu a festival Kras – naše společné 
dědictví v Senetářově.

-měú-

 Máte šedivý den, „blbou“ náladu, trable a tak dále? Ztrácíte se v novém roce v kolotoči pracovních 
úkolů, je Vám ze všeho kolem smutno a těžko? Není divu, úsměv se stále častěji vytrácí z našich 
tváří, přesto i nadále platí, že je kořením života. A proto je nutné si vyrazit. Ptáte se kam? Já šla za 
Vlastimilem. Byl opravdu milý, aktuální, nevtíravý, vtipný a já jsem se zase po dlouhé době smála na 
plné pecky a od srdce.

 To by jeden nevěřil, jak je jednoduché zažít 
dobrou náladu. Obraz aktuálních problémů dnešní 
doby nemusíte nasávat pouze z médií, jedovnický 
divadelní spolek Vlastimil Vám situaci v naší rodné 
zemi přiblíží stejně dobře a navíc s tolik chybějící 
legrací, laskavou nadsázkou a vtipem sobě vlastním. 
Příběhy Vám představí tři, ale příležitostí k smíchu 
je přehršel. V tragikomickém, spíše však komickém 
prvním příběhu, kde je dlužen jeden druhému a ka-
ždý každému, zazní mimo jiné i kritický protest-song, 
který mnohým „zpívá“ z duše, dovolávajíc se pomoci 
spících blanických rytířů… Pointa je překvapivá. Dru-
hý šot nastavuje opět zrcadlo současné společnosti, 
ukazuje, jak lze získat dobré místo, vyšší fi nanční 
ohodnocení, lepší pozici ve společnosti. Humorně 
mapuje nešvary moderní doby, ale i způsob fungo-
vání současné rodiny, což je náplní také posledního 
příběhu Kudlanka pačesatá. Autorka popisuje vztahy 
nejenom mezigenerační, manželské, nemanželské, 
vše však naprosto originálním způsobem i jazykem, 
pro vtipné zápletky nemusí chodit daleko. Divák 
jistě pozná v jednotlivých rolích každodenní situace 
z blízkého okolí, které jsou možná některým zcela 
vlastní. Můžete všechno brát mnohem vážněji, 
protože doba je neúprosná, lidé zkažení a zlo více-
méně vítězí nad dobrem. To by ale nesměly role být 
obsazeny herci z DS Vlastimil, navíc pod taktovkou 
Hany Čapkové a Marie Janíčkové, která je zároveň 
autorkou scénáře. Představení protkané příjemnou 
hudbou z autorské dílny Davida Janíčka, čerstvými 
texty Marie Janíčkové, v podání členů skupiny Akcent 

vás pobaví, dobře naladí a smíchem Vám prodlouží 
život. „Amatérská scéna zábrany nemá. Dá jakékoliv 
téma, ať kritik sténá!“, zazní v jedné z písní a pře-
dem je přijata kritika, které se vyhne jen ten, kdo nic 
nedělá. Ale všichni aktéři divadelního představení 
projevili ochotu, vynaložili úsilí, věnovali svůj volný 
čas, nebáli se udělat si legraci sami ze sebe, přiložili 
ruku k dílu, přišli s dobrým nápadem a to je minimálně 
hodno obdivu a stojí to jistě za zmínku.
 Nejsem žádný kritik. Jsem divák, člověk, který 
jenom přišel, viděl, slyšel a uvědomil si, že všechno, 
co se děje, máme ve svých rukou a leccos můžeme 
změnit. Každý může začít hned, sám u sebe. Chce 
to však více odvahy, trochu píle, špetku invence a 
hlavně- úsměv do tváře. V začátku roku 2013 ho 
budeme potřebovat jako soli. Díky Vám za něj, autoři, 
protagonisté, textaři, skladatelé, hudebníci, zpěváci 
a všichni ti, které na jevišti nebylo vidět. Jen houšť 
podobným počinům – a život bude hned veselejší…

Irena Čepová
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Nejžádanější tituly v roce 2012 Nejžádanější tituly v roce 2012 

FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV NOVÉHO ROKUFOTOREPORTÁŽ Z OSLAV NOVÉHO ROKU
Jako již tradičně se novoroční oslava v Blansku konala 1. ledna 2013 v 18 hodin na náměstí formou krásného ohňostroje. Fotografi e pochází z dílny Petra Novotného.

ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY
UZENINY
BETAS Lipovec

Prodej každý čvtrtek od 9 - 15 hodin.
Místo prodeje: sklípek v Blanenském zámku

 - zahájení prodeje od 17. ledna -

ZARUČENÁ
KVALITA

Den otevřených dveří                      
na Salmovce

 Po velice úspěšném Interaktivním DOD, který již 
tradičně pořádáme v den státního svátku 17. listopa-
du, aby rodiče i široká veřejnost měli dostatek času a 
klidu k prohlídce školy a jejich činností, připravujeme 
další trochu jiný „Den otevřených dveří“.
 Na úterý 15. ledna zveme všechny, kteří se chtějí 
blíže se školou seznámit, na den, kdy bude škola 
plná dětí. Zájemci z řad rodičů, veřejnosti i budoucích 
žáků si mohou školu prohlédnout v jejím normálním 
pracovním dnu. Od 8°° do 14°° hodin mohou ve 
škole navštívit jakoukoliv třídu, učebnu, odbornou 
pracovnu a sledovat žáky i učitele při jejich každo-
denní práci. Pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní 
docházky, můžeme nabídnout prohlídku a ukázky 
práce v přípravné třídě, která je jediná v Blansku a 
podle pozitivních reakcí rodičů letošních předškoláků 
určitě velice usnadní přechod z MŠ do ZŠ. Mohou 
posoudit práce a jinou tvorbu žáků, kterými je škola 

vyzdobena. Dále mohou nahlédnout do ročníkových 
prací vypracovávaných našimi žáky 6. – 9. ročníku, 
které pak prezentují rodičům v měsíci květnu. Zá-
jemci si mohou prohlédnout i výroční zprávy školy 
za poslední roky. Jakékoliv dotazy Vám samozřejmě 
zodpoví všichni učitelé i vedení školy. Další informace 
můžete pak získat na stránkách školy : www.zssal-
mova.cz
 Kromě DOD 15. ledna pravidelně pořádáme pro 
předškoláky z blanenských MŠ „Seznámení s velkou 
školou“. Letos 7.1.-11.1. přivítáme malé předškoláky, 
kteří ve škole stráví asi 2 hodiny. Během tohoto času 
navštíví současné 1. třídy, vyzkouší si jednoduché 
úkoly na interaktivní tabuli a na počítačích v po-
čítačových učebnách a tradičně velmi oblíbená je 
překážková dráha, kterou jim připravíme v našich 
tělocvičnách. Pro každou mateřskou školu máme vy-
hrazen jeden den, aby děti měly na činnosti dostatek 
času i prostoru. Ve škole v tyto dny rádi přivítáme i 
rodiče budoucích školáků, kteří se mohou podívat, 
jak to jejich dětem ve škole jde.

M.Starý

Žáci SZUŠ nadělovali
 Na Vánoce nečekali v Soukromé základní umělecké 
škole v Blansku a jali se nadělovat dárečky již ve třetím 
prosincovém týdnu. Připravili totiž pěkné adventní odpoledne 
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou na Písečné plné 
rozličných hudebních i tanečních dárků.
 Z pomyslného pódia tak do sálu plného místních seniorů 
zazněly tóny písní se zimní a vánoční tematikou v podání 
zpěváků z pěveckého oddělení a tóny skladeb předvedených 
bravurně mladými kytaristy, klavíristy a fl étnistou. Taneční 
dárky byly také vskutku pestré- od klasického tance, ke kte-
rému náležel tanec Pohádky, Čínský tanec a Ruský tanec, až 
po tanec lidový. Ten reprezentovaly nejenom dívky tančící na 
motivy dvou lidových koled, ale především folklórní soubor 
Drahánek spolu s přípravkou Drahánku, který celý program 
zakončil velkým vánočním pásmem Vítej nám děťátko. 
 A protože v tento den večer probíhala v celé naší zemi 
akce „Česko zpívá koledy“, navrhla paní učitelka Mele-
novská, která celý program provázela půvabným slovem, 
abychom se k této milé akci, spojující celé Čechy a Moravu, 
připojili. Společný zpěv koled, byť zněl éterem o dvě hodiny 
dříve, umocnil závěrečnou vánoční náladu pestrého progra-
mu, který byl odměněn velkým potleskem. Stejně tak jako 
všem účinkujícím poděkovala vedoucí odboru sociálních 
služeb paní Iveta Čípková, se sluší poděkovat i všem pe-
dagogům, kteří se na přípravě programu podíleli a s dětmi 
jednotlivá čísla nacvičili – paní ředitelce Miluši Jeřábkové, 
paní učitelce Melenovské, Cupákové, Juhrunovichové, 
Vinklerové, Lahodové, panu učiteli Janečkovi, Odehnalovi, 
Petrželovi a Janu Jeřábkovi za zajištění technického zázemí 
a ozvučení.

Irena Čepová

 Stalo se již běžným územ konstatování, že v dnešním světě hraje stále významnější roli výpočetní 
technika, a to nejen jako prostředek komunikace. Ve stále větší míře ji využívá i Městská knihovna 
Blansko. Za podpory IT technologií jsou schopni blanenští knihovníci poskytovat rychlejší a kvalitnější 
služby kmenovým čtenářům i nahodilým návštěvníkům. 
 Dlouhodobě využívaný specializovaný knihovní 
systém Clavius umožňuje zveřejnit zajímavé infor-
mace o nejžádanějších a nejčastěji půjčovaných 
titulech v blanenské knihovně během roku 2012.
 V hudebním oddělení mezi periodiky zaujaly 
přední příčky časopisy Muzikus, Rock&Pop a Har-
monie. Nejposlouchanějším zvukovým nosičem bylo 
CD Jiřího Pavlici a Hradišťanu Studánko, rubínko, 
v těsném závěsu následovalo dětské CD Majdy a 
Františka Písničky z kouzelné školky a třetí příčku 
obsadila Aretha Franklin se svým The Great Ameri-
can Songbook.
 U dětských čtenářů se stálé popularitě těší kres-
lené komiksy. Na prvním místě byl v počtu výpůjček 
Čtyřlístek, druhý Kačer Donald a třetí Tom a Jerry 
Super. 
 V segmentu knižních publikací zvítězil Harry Potter 
a Kámen mudrců (1. díl) J. K. Rowlingové. Za ním 
následovalo Tajemství růžového pokémona a Cesta 
na Pomerančové ostrovy od Tracey Westové.

 Mezi dospělými vládly knihy od Simony Monyové 
Dvacet deka lásky a Hříšný kanec. Překvapivě své 
zastoupení zde měl i „klasik“ William Shakespeare 
se svým Tartuffem.
 Celkově lze konstatovat, že dospělí čtenáři upřed-
nostňovali českou literaturu, zatímco mladší se více 
zajímali o zahraniční tvorbu.
 V čítárně a studovně uživatelé nejraději listovali 
časopisy Květy, Vlasta a Story.       
 Bohatý a dlouhodobě systematicky doplňovaný 
fond regionální literatury vykázal jako nejpůjčovanější 
publikaci Čtení o Blansku Vladimíra Poláka.     
 Cizojazyčné oddělení ovládlo trio Georg Orwell s 
Farmou zvířat (v anglickém originále),
 Franz Kafka s Proměnou (v německé jazykové 
mutaci) a Ernest Hemingway se Starcem a moře (v 
anglickém originále).
 Výše uvedené údaje jsou pro všechny pracovníky 
knihovny závazkem a výzvou pro nadcházející léta.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
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    VII.VII.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
 2. března 2013 2. března 2013
 od 20 hodin od 20 hodin

  KD Rájec - JestřebíKD Rájec - Jestřebí

  ARGEMAARGEMA
* * KaštánciKaštánci  - dětská rocková kapela- dětská rocková kapela

* * PoleDancePoleDance  - mistři České republiky- mistři České republiky

* * MOTObandMOTOband  - skvělej bigbít z Blanska- skvělej bigbít z Blanska
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 21. ledna. Cena 50,- Kč + 249,- Kč místenka.

Bez místenky neprodejné. Rezervace na tel. 516 432 191.

legendárnílegendární
českáčeská

kapelakapela
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Reakce - polemikyReakce - polemiky

Vydařená premiéraVydařená premiéra

Hotovostní půjčky
do domácností
* Nová společnost
* Měsíční splátky
* Vyplacení do 24 hodin
* Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124
Boskovice a okolí - 776813660

NEVIDITELNÝ KONTINENT MARKA AUDYHONEVIDITELNÝ KONTINENT MARKA AUDYHO
 Soubor snímků Ladislava Krále přibližuje vernisáž výstavy velkoformátových fotografi í jedovnického cestovatele a jeskyňáře Ing. Marka Audyho NEVIDITELNÝ KONTINENT. První akce nové výstavní sezóny se 
uskutečnila v Městské knihovně Blansko v pátek 4. 1. 2013. K zhlédnutí je v provozní době knihovny do 1. února 2013.                                                              Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Vedení účetnictví
a daňové evidence
* zpracování mezd
* daňová přiznání a styk s úřady

 tel: 604900785
  730144103 
Vše zpracujeme
spolehlivě a včas!



Kolik stojí odpad?
 Reaguji na článek paní šéfredaktorky Týdne u 
nás, paní Leony Paroubkové, otisknutý k závěru 
uplynulého roku. V takové novinářské glose "sedm 
dní očima šéfredaktorky". Všímá si aktuálních věcí 
současného dění a tentokrát klade otázku, zdali by 
mohla být tisícovka za likvidaci celoroční produkce 
odpadů na jednoho člověka moc, nebo málo, právě 
v době, kdy se vše zdražuje, a platy zůstávají stejné. 
 Město Blansko zvýšilo poplatek za odvoz odpadů 
o 45Kč, tedy ze 495,- Kč na 540,- Kč na osobu a rok. 
Není to velké zdražení, ale některá města nezdražují, 
ba jsou i taková, která se za odvoz odpadků vůbec 
neplatí. Jak dále paní redaktorka poznamenává, že 
tisícovku nebudou platit nikde, ale i kdyby, jaká to 
musí být hromada za jeden rok a ta se musí vytřídit. 
 To, co se odváží z našich popelnic, se netřídí, 
ale vyklopí se v Brně rovnou do šrotovny. Ostatní 
separovaný odpad, jako plasty, papír a sklo se odváží 
do spalovny na třídící linku, kde se jako surovina 
opětně používají. Zbytek pak slouží ve spalovně k 
využití takto získaného tepla. Není tedy všechno až 
tak ztrátové ba naopak ziskové. Největší náklady 
jsou tedy za svoz a odvoz. 
 Recyklace materiálů a využití domácího a prů-
myslového odpadu je klíčem k trvalému rozvoji 
civilizace. Některé země, jako Švédsko a Francie 
jsou v tomto velice úspěšní. Například Švédsko po-
ciťuje nedostatek vlastního odpadu a dovážího ho k 
produkci tepla a energie ze sousedního Norska. Ve 
Spojených státech Amerických se stalo zpracování 
odpadů významným byznysem v získávání jak tepla, 
tak surovin dokonce i vzácných kovů. 
 Pořád se vám zdá, že poplatek za odvoz odpadu 
je u nás nízký?

Jan Pernica

Spor o blanenskou ambulanci
 Ptám se, jak je možné, že zájmy obyčejných lidí, 
občanů města Blanska i jeho okolí a hlavně pacientů 
jsou až druhořadé?
 Pan doktor Řezník je skutečně doktor na správném 
místě. A to musíte uznat, že není doktor jako doktor, a 
proto si ho také tak vážím. Byla jsem jeho pacientkou 
jako spousta z Vás a neměla jsem připomínek, vždy 

postupoval lege artis. Možná také proto, že patří k 
privátním, ty nemocnice neomezuje a díky tomu má 
volnou ruku a může tak léčit podle svého nejlepšího 
svědomí a vědomí. Dále se paní ředitelce nemocnice 
Blansko nelíbí jeho spolupráce i s jinými zdravotnic-
kými zařízeními, ale co dělat, když pacienti nutně 
potřebují sofi stikovanější péči od kapacit, které tady 
v nemocnici nemáme? Zdravotní stav pacientů si to 
žádá, paní ředitelko, to nejsou jen nějaké manýry. 
 Přístupnost chirurgické ambulance je jednou z 
hlavních nedílných součástí nutných pro její správné 
fungování. To co se panu doktorovi nabízí, opravdu 
nevyhovuje. Plicní pavilón navíc zvyšuje riziko pře-
nosu nozokomiálních nákaz při sdílení či přechodu 
společných prostor. Dále lidé se sníženou mobilitou 
by museli překonávat vzdálenost, která je dělí od 
nemocniční lékárny dokonce venkovním prostorem 
což je naprosto nevyhovující, jen si to projděte nyní 
v zimě jak to bude pěkně klouzat a s berlemi budete 
mít co dělat.
 Nemocnice by měla zachovat stávající ordinaci 
a přehodnotit plány co má zatím jen na papíře. 
Bufet s informačním centrem se dá jistě zřídit i v 
jiných prostorách nemocnice. Někde mají bufet s 
odpočinkovou zónou v suterénu, jinde pro změnu 
v nejvyšších patrech budovy. Upřímně si myslím, 
že nemocnice by jistě nalezla lepší prostor pro 
výstavbu info koutku a odpočinkové zóny. Jak praví 
staré přísloví, když se chce tak všechno jde. A až se 
najde tak není třeba odvolávat se na město, protože 
jak v článku řekl starosta Lubomír Toufar, cituji: „O 
tom, co v nemocnici bude a nebude rozhoduje paní 
ředitelka.“ 
 Vezměte v potaz kolik fi nančních prostředků, úsilí 
a práce stálo vybudovat tak dobře fungující ordinaci. 
Je zaběhlá a kvalitně slouží stovkám ba i tisícům lidí. 
A tohle vše má přijít v nazmar za peníze nás všech? 
Je to jako ve velké politice, nahoře se něco schválí 
a nemyslí se na důsledky, které z toho plynou pro 
obyčejné smrtelníky. Je tu asi něco špatně, ve všech 
kulturách si lidé i ti vysoce postavení lékařů vážili, 
protože věděli, že příjde čas, kdy je budou potřebo-
vat. 
 Vy to máte ještě na papíře, paní ředitelko, ale pan 
doktor ne. Chcete-li nemrzuté pacienty a doktory, 
krátké čekání a adekvátní péči, zachovejte tuto 
ordinaci ve prospěch nás všech.

-ld-

 Příjemné dopoledne s oblíbenou šachovou hrou strávilo 29 žáků blanenských základních škol, 
gymnázia a 4 hostující žáci ze ZŠ Lipovec 11.12.2012 v salonku restaurace Sýpka. Konal se zde 
šachový turnaj žáků 1. až 9. tříd a odpovídajících tříd víceletého gymnázia.

 První kategorie byla obsazena pouze žáky ze 
Salmovy a ti si mezi sebou rozdělili ceny v pořadí 
1. Jakub Souček, 2. Tomáš Potůček a 3. Vít Špidla. 
V druhé kategorii byla konkurence tvrdší. Vítězem 
fi nále se nakonec stal Pavel Navrátil (G Blansko), 
druhý byl Jiří Klinkovský (G Blansko), třetí Jakub 
Fedra (G Blansko). Protože se turnaje zúčastnily také 
dvě dívky, byla vyhlášena i jejich vlastní kategorie. 
Ze vzájemného souboje vyšla lépe Michaela Šobová 
(G Blansko), druhá skončila Zuzana Večeřová (ZŠ 
T.G.M.). Nejen vítězové, ale i všichni ostatní účastníci 
byli odměněni věcnými cenami a jako tečku za soutě-

ží je pozval ing. Chládek na dort ve tvaru šachovnice. 
Je třeba pochválit všechny hráče, protože v průběhu 
celé soutěže se chovali férově, klidně a ukázněně a 
vytvořili tak odpovídající prostředí pro šachovou hru. 
 Premiéra šachového turnaje se tedy vydařila a 
doufám, se mladí šachisté budou takto setkávat i v 
dalších letech. 
 Zvláštní poděkování patří ing. Vlastimilu Chládkovi, 
který soutěž inicioval, poskytl prostory, občerstvení 
i ceny do soutěže a panu Petr Piskovi, který organi-
začně zajišťoval průběh soutěže.

Eva Kadrmasová

Autobusové zastávky                        
na ulici Bezručova

 Výstavba autobusových zastávek na ulici Bezru-
čova byla realizována jako náhrada za autobusové 
zastávky před areálem Metry na ul. Pražská.
 K uvedené akci předložily v rámci výběrového 
řízení nabídky 3 fi rmy. Jako nejvýhodnější byla 
vybrána fi rma Wegenbouw s. r. o. Brno. Stavba 
byla zahájena dne 08.10.2012 a dokončena 
07.12.2012. Celková cena díla je 2.098.833 Kč.
 Autobusové zastávky jsou již zařazeny do no-
vého jízdního řádu s platností od 09.12.2012.

Rybářské                                    
lístky

 Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu 
měsíců prosince a ledna přicházejí na odbor 
životního prostředí Městského úřadu Blansko ve 
zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybář-
ský lístek, který je základním dokladem každého 
rybáře. V prosinci 2011 a v lednu 2012 si takto 
vyřídilo rybářský lístek celkem 115 rybářů (od 
prosince 2011 do listopadu 2012 pak bylo vydá-
no celkem 253 rybářských lístků a na správních 
poplatcích bylo vybráno 73.400 Kč). Na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Blansko hospodaří, jak na vodách pstruhových, 
tak i mimopstruhových, místní organizace Mo-
ravského rybářského svazu Blansko, Adamov a 
Rájec-Jestřebí, které v současné době sdružují 
asi 1400 členů. 
 K vydání nového rybářského lístku postačí 
stávajícím rybářům předložit občanský průkaz, 
starý rybářský lístek, noví adepti rybolovu musí 
mít osvědčení o získané kvalifi kaci k lovu ryb. 
Uvedené doklady předkládají žadatelé na odboru 
životního prostředí s příslušnou žádostí a po za-
placení správního poplatku jim je rybářský lístek 
vystaven na počkání. Formulář „Žádosti o vydání 
rybářského lístku“ je k dispozici buď přímo na 
odboru životního prostředí, popř. na podatelně v 
Blansku na nám. Republiky 1 anebo na interne-

tových stránkách města Blanska. Rybářský lístek 
se vystavuje na rok až 10 let, správní poplatek se 
od osob starších 15 let vybírá dle délky vystavení 
lístku od 100 do 500 Kč. Mládež do 15 let hradí 
za vydání rybářského lístku správní poplatek v 
poloviční výši, to je 50 až 250 Kč. 

Zastupitelstvo schválilo 
Komunitní plán

 Zastupitelstvo města Blansko schválilo na svém 
zasedání „3. Komunitní plán sociálních služeb 
Blansko 2013 – 2016“.
 Tento Komunitní plán je souhrnem zjištěných 
potřeb občanů blanenského regionu v oblasti so-
ciálních služeb a defi nuje priority a cíle s výhledem 
do konce roku 2016. Komunitní plán se zabývá 
konkrétními prioritami, kterých má být průběžně v 
následujícím plánovacím období prostřednictvím 
konkrétních aktivit dosažen a současně určuje rea-
lizátory, tedy organizace a subjekty, které se budou 
naplňování cílů podílet. Komunitní plán vymezuje 
i možná rizika, která by mohla vést k nenaplnění 
vytyčených cílů a stanovených opatření.
 Celý předkládaný dokument je výsledkem sou-
stavné práce čtyř pracovních skupin. Tyto pracovní 
skupiny jsou složeny nejen ze zástupců posky-
tovatelů sociálních služeb, ať už z neziskových 
nebo příspěvkových organizací, jejich uživatelů, 
ale i zástupců měst a Obcí správního obvodu ORP 
Blansko. Pracovní skupiny jsou mimo to otevřené 
všem, kteří mají zájem o oblast sociálních služeb.
 K výstupům Komunitního plánu byly použity 
podklady Sociodemografi cké analýzy, Analýza 
sociálních rizik a Analýza uživatelů a poskytova-
telů sociálních služeb. Stanovené priority vychází 
z objektivně zjištěných potřeb v oblasti sociálních 
služeb a otevírají občanům přístup k sociálním 
službám.
 Přijetím a schválením dokumentu pokračuje 
spolupráce s Jihomoravským krajem, dalšími 
obcemi a poskytovateli sociálních služeb při zpro-
středkování pomoci našim občanům a je zajištěna 
dostupnost informací o možnostech a způsobech 
poskytování sociálních služeb. 

-měú-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Reality Macocha s.r.o. hledá pro své klienty 
byty 1+1 a 2+1 v OV, v blízkosti centra. Tel. 
605163333.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Kvalitní fasádní polystyrén FZ70 10 cm asi 5 balíků 
+ zbytky po zateplení. Levně. Tel. 606728334.
* Zrekonstruovaný bezbariérový 1+1 na Severu. 1. 
patro, nové jádro, plastová okna, balkon, v domě dva 
nové výtahy, vhodný i pro vozíčkáře.Volný 3/2013.
Prohlídka možná. Ne RK. Cena 1050000 Kč. Tel. 
739618866.
* 1+1 na Severu, ulice Salmova. Rozloha bytu 39,8 
m2 + komora 2,9 m2 + zasklená lodžie + sklep. 2. 
podlaží. Dům s výtahem po revitalizaci. Cena: 870 
tis. Tel. 605511210 nebo 734845311.
* 1+1 na ul. 9.května za cenu 649.000,- Kč, volejte 
777117788.
* Starší menší televizi. Rok koupě 2006, klasická, 
barevná, úhlopříčka 35cm, hloubka 36cm. S televizí 
prodám i set-top box. Oboje dohromady za cenu 800 
Kč. Tel. 605511210.
* Dvě vodní želvy, stáří 7 let a 3 roky. I jednotlivě. 
Cena je 100,- a 50,- Kč. Tel. 722161033.
* Ford Galaxy 1.9TD r. 2000, naj.183 tkm, tažné, 
stříbrný, 109 tis.kč. Tel. 605529478.
* Ovocný sad u Kuřimi, 2200m2 za 99 tis. Kč. Tel. 
605529478.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu byt 1+1 s lodžií, Blansko-Písečná, čás-
tečně zařízený, umakartové jádro velmi zachovalé. 
Bližší info na tel. 724286134.
* Pronajmu byt 1+1 na ul. Chelčického, po částečné 
rekonstrukci za 7.500 Kč/měs. Volejte 777117788. 
* Daruji za odvoz bílý psací stůl, černou skříňku a po-
ličku ze sestavy nábytku. Tel. po 18. hod. 776073629.
* Hledám spolehlivou a hodnou paní na hlídání roč-
ního dítěte od června 2013. Tel. 737452965.
* Pronajmu větší byt 1+1 v Blansku, volný od 
03/2013. Tel. 737900946.
* Velmi prosím, ujměte se některého ze dvou opuš-
těných kocourků a jedné kočičky. Jsou zvyklí v bytě, 
chodí na kočičí záchod, ale žít by mohli i v domě se 
zahrádkou. Tel. 604187150.
* Pronajmu dlouhodobě 2+1 v Blansku. Tel. 
721663335.
* Štíhlý, prý sympatický, 39let, hledá bezva kama-
rádku, na hezké chvíle, jen Blansko a okolí. SMS 
na 702339822.
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 na Zborovcích. Byt 
je ihned k dispozici. Tel. 775434934.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na Severu, ihned 
volný, solidní jednání. Tel. 723828080.
* Pronajmu Garáž v Blansku pod hřbitovem. Nejlépe 
dlouhodobě. 1000 Kč/měsíc. Tel. 773155484.
* Nabízím  levné a pěkné ubytování (8 lůžek) v centru 
Blanska. Vhodné pro stavební dělníky i jiné využití.
tel.:775 933 888

* Koupím dospělý les. Tel.605529478.
* Garáž v Blansku , Zborovce, tel. 723881133.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Sousedský bál – 1.2.2012 ve 20 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 330,- a 280,- Kč.
Reprezentační ples Sdružení Ulita – 9.2.2012 ve 20 
hod, Katolický dům. Cena 120,- Kč.
Miroslav Donutil – Cestou necestou, 21.2.2012 v 
19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 280,- a 
240,- Kč.
Láska a párečky – 28.2.2012 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Ticketpro:
23.7.2013 Depeche Mode – Praha, Synot Tip Arena
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
Ticketstream:
20.2.2013 Kryštof – Brno, Kajot Aréna
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour, Hala 
Vodova, Brno
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, PHA
Aktuální nabídka regionálních kalendářů:
Zámek Blansko v proměnách času – stolní blanenský 
kalendář pro rok 2013 seznamuje na fotografi ích 
s historií a vývojem podoby blanenského zámku. 
Nabízí i srovnání podoby konkrétních míst pomocí 
historické i současné fotografi e. Vydalo Město Blan-
sko ve spolupráci s Muzeem Blansko. Cena: 69,- Kč.
Jedovnice 2013 – nástěnný kalendář s fotografi emi 
z jedovnického kulturního života doplněný kalen-
dářem akcí v roce 2013. Vydal Městys Jedovnice. 
Cena: 50,- Kč.
Vyrobeno v Adamově – stolní kalendář se sbírkou 
fotografi í historických i současných  produktů pochá-
zejících z adamovských závodů. Vydal Městský úřad 
Adamov. Cena: 55,- Kč.
Lipovec – týdenní stolní kalendář s názvem Rok 2013 
obsahuje fotografi e z akcí, které se pravidelně konají 
v Lipovci. Vydalo Občanské sdružení Vápeníček. 
Cena: 65,- Kč.
Aktuální pozvánka
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a cestov-
ního ruchu na veletrh cestovního ruchu a turistických 
možností v regionech Regiontour 2013, který se koná 
v termínu 17. – 20.1. 2013
na brněnském výstavišti v pavilonu P. Město Blansko 
se zde prezentuje v rámci expozice Jihomoravského 
kraje. Přijďte nás navštívit!
Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz www.blanensko.cz

-MaT-

Jubilejní 30. ročníkJubilejní 30. ročník
OBL je minulostíOBL je minulostí

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

Tel. 602 575 333Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

PRODEJ, SERVIS A INSTALACEPRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKYTV A SATELITNÍ TECHNIKY
                                    - aktivace placených programů
                    - prodej a servis karet
 - servis společných TV antén v bytových domech

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
- výhodné ceny
- jsme tu již 17 let
- grafi cký návrh
 ZDARMA!

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

Boskovické běhy startují přípravuBoskovické běhy startují přípravu

 Letos se v termínovce objevilo celkem 26 závodů, 
a lze říci, že na již tradičních vzdálenostech. Oproti 
loňsku to bylo o jeden závod méně, nicméně žádná 
nová trasa a nový závod běžce nepřekvapil.
 Letošní ročník, který je mimochodem jubilejní – 
30., lze označit za zlomový a to zejména pokud jde o 
účast na jednotlivých závodech, ale i účast celkovou. 
Pro přehled trošku statistických údajů.
 Loni bylo do celkového bodového hodnocení za-
hrnuto celkem 292 závodníků - 192 mužů, 28 juniorů 
a 64 žen. Letos to je 351 závodníků – 268 mužů, 14 
juniorů a 69 žen.
 Loni měli muži celkem 923 startů a ženy 201 
startů, tj. průměrně v 1 závodě startovalo 34 mužů a 
7 žen. Letos, kdy je o jeden závod méně, měli muži 
1162 startů a ženy 339 startů, tj. průměrně v jednom 
závodě startovalo 44 mužů a 13 žen. Tedy o deset 
více v každém závodě než vloni.
 Nejvíce obsazený závod byl opět Běh za sedmi-
zubým hřebenem. 1. 5. 2012 v Boskovicích se na 
start postavilo celkem 141 běžců okresu.
 Do konečných výsledků se v letošním ročníku 
započítávalo celkem 14 závodů. 14 a více závodů 
se zúčastnilo 34 mužů (v roce 2011 - 17), 3 junioři 
(v roce 2011 - 2) a 10 žen (v roce 2011 - 3). 
 Absolutní docházku letos splnil opět Aleš Stráník z 
Blanska, který nechyběl ani na jednom z 26 závodů.
 Novinkou letošního ročníku, bylo počítání průběž-
ného pořadí u mladších a starších žákyň a žáků. 
Ze strany OBL šlo o snahu přitáhnout více dětí k 
nejpřirozenější pohybové aktivitě, tedy běhu.
 V kategoriích mladších i starších žákyň se na start 
postavilo shodně, vždy 15 dívek. Započítávalo se 
nejlepších 6 závodů a 6 nebo více závodů absolvo-
valy v mladší kategorii 4 dívky a ve starší kategorii 
3 dívky.
 U chlapců byla účast vyšší. V mladších žácích 
30 chlapců, ve starších žácích 17 chlapců. 6 a více 
závodů absolvovali 3 mladší žáci a pouze 1 starší 
žák. 

A zde jsou výsledky v jednotlivých kategoriích:

mladší žákyně:
1. místo – Lenka Suchá, ASK Blansko
2. místo – Jana Tesařová, ACT Lerak
3. místo – Gabriela Fialová, AK Blansko Dvorská

mladší žáci:
1. místo – Michal Zamazal, AK Blansko Dvorská
2. místo – Štěpán Stloukal, ACT Lerak
3. místo – Maxmilián Beránek, AK Blansko Dvorská

starší žákyně:
1. místo – Adéla Šafářová, Moravec Sokol Benešov

2. místo – Kateřina Fialová, AK Blansko Dvorská
3. místo – Michaela Hrubá, AK Blansko Dvorská

starší žáci:
1. místo – Ondřej Stara, AC Okrouhlá
2. místo – Dominik Prudek, Moravec Sokol Benešov
3. místo – Jan Štoudek, Doubravice nad Svitavou

ženy:
1. místo – Milada Barešová, ASK Blansko (absolutní 
vítězka v ženách)
2. místo – Zdenka Komárková, Olešnice
3. místo – Lucie Nedomová, Lysice
ženy veteránky:
1. místo – Alena Žákovská, Horizont Kola Novák 
Blansko
2. místo – Ivana Grünová, AC Okrouhlá
3. místo – Kateřina Krejčiříková, Svatá Kateřina

junioři:
1. místo – Petr Konečný, AC Okrouhlá
2. místo – Tomáš Nečas, Šošůvka
3. místo – Jan Konečný, AC Okrouhlá

muži:
1. místo – Jan Kohut, Newline Team (absolutní vítěz 
v mužích)
2. místo – Vojtěch Grün, AC Okrouhlá
3. místo – Petr Boháček, AUTO RZ Boskovice 

muži veteráni I:
1. místo – Hynek Dolák, Blansko
2. místo – Jiří Dvořáček, Petrovice
3. místo – Gustav Grün, AC Okrouhlá

muži veteráni II:
1. místo – Ivoš Hájek, Doubravice nad Svitavou
2. místo – Vladimír Matěna, VZS Blansko
3. místo – Vítězslav Prudek, Moravec Sokol Benešov

muži veteráni III:
1. místo – Aleš Stráník, Blansko
2. místo – Jiří Štrajt, Rájec - Jestřebí
3. místo – Miloslav Bayer, ASK Blansko

 Okresní běžecká liga, o. s. se snaží o podporu 
běžeckých aktivit, nicméně hlavní poděkování však 
patří všem pořadatelům, bez jejichž závodů by to 
nešlo a členové sdružení se těší do budoucna na 
další spolupráci.
 Výsledkový servis a aktuální dění mohou příznivci 
běhu sledovat na webu www.oblblansko.cz. Na vaše 
případné dotazy a připomínky budeme rádi reagovat 
na naší e-mailové adrese obl@oblblansko.cz.

-obl-

Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor 
v blízkosti centra Blanska. Příjezd, 
přístup a vlastní parkoviště přímo z 
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý 
areál Adastu. 
Naproti supermarket, obchody. 

Plocha 144 m2 - přízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 606734838
tel. 602516928

 Okresní běžecká liga, občanské sdružení mám již za sebou druhý ročník běžeckého seriálu na 
Blanensku a Boskovicku. Výbor Okresní běžecké ligy ve složení Petr Haresta, Tomáš Mokrý, Oldřich 
Šperka, Jiří Vrtílka a Jiří Vymazal se celý rok snažil zajišťovat pořadatelům a zejména vám běžcům 
na závodech takový servis, aby se běžci účastnili závodů i nadále a každý absolvovaný závod pro 
ně byl příjemným zážitkem. 

 Stříbrný medailista z OH v Londýně Vavřinec Hradilek je první osobností v seriálu Běžecké příběhy, 
který publikuje na svých internetových stránkách občanské sdružení Sportuj s námi. Rozhovor si 
nejen závodníci mohou přečíst na ofi ciálních stránkách www.sportujsnami.cz. 

 Pořadatelé Půlmaratonu Moravským krasem a 
Boskovických běhů chtějí novým projektem motivo-
vat nesportovce, děti i aktivní běžce k přirozenému 
pohybu. Změnili proto i nabídku závodů v rámci 
Boskovických běhů 2013 a hlavní trať, Běh za sed-
mizubým hřebenem, zavedli více do přírody – do 
atraktivního prostředí Pilského údolí. Tím se trať 
prvomájového závodu prodloužila na 12,5 kilometru.
 „Hlavní závod vedeme víc terénem než dosud a 
chceme, aby ho běžci brali jako výzvu. Jako motivaci. 
Běhání chápeme také jako relaxaci a zážitek spojený 
s krásnou scenérií, tříkilometrový závod tak povede 
boskovickým zámkem a zámeckým parkem,“ uvedla 
tisková mluvčí pořadatelského týmu Sportuj s námi 
Hana Trnečková.
 „Motivace však sama o sobě nestačí, na začátku 
února proto zahájíme 3. ročník přípravného projektu 
Trénuj s námi. Ten má za úkol ukázat začátečníkům, 

jak zdravě běhat, a pomoci stávajícím běžcům k 
lepším výkonům na závodech Boskovických běhů či 
pro pokročilejší na Půlmaratonu Moravským krasem, 
pro který jsme již také spustili on-line registraci. O 
obě akce je velký zájem, v prvních dnech se nahlásily 
desítky závodníků, zájemci by s registrací neměli 
příliš otálet,“ dodala Trnečková.
 „Běžecká příprava mi dala spoustu nových trénin-
kových zkušeností. Mohla jsem se setkat s odborníky 
přes trénování, výživu i běžecké oblečení a to mi 
dalo výborný běžecký základ pro celý rok. Potkala 
jsem zde skvělou tréninkovou partu, se kterou se, 
doufám, setkám i příští rok,“ hodnotila účastnice 
Trénuj s námi 2012 Markéta Tesařová.
 „Jsem astmatik a vím, že běh mi pomáhá. To je 
právě jeden z důvodů, proč chodím běhat často. A 
opravdu je to příklad pro rodiče s dětmi, které mají 
astma. Panuje představa, že děti s astmatem nemů-

žou nic dělat, bojí se, aby nedosta-
ly záchvat. Ale ono je to přesně 
naopak. Ty děti by měly sportovat, 
samozřejmě v takové míře, aby to 
nebylo úplně drastické, ale tak, 
aby nějakým způsobem cvičily 
své plíce, trénovaly je. Aerobní 
pohyb tomu jenom prospívá,“ řekl 
v rozhovoru olympionik Vavřinec 
Hradilek.
 Boskovické běhy se uskuteční 
1. května 2013 na Masarykově 
náměstí v Boskovicích. Jeden z 
pěti největších půlmaratonů v ČR, 
Půlmaraton Moravským krasem, 
odstartuje z náměstí Republiky v 
Blansku 31. srpna 2013.

Hana Trnečková, mediální 
zástupce Sportuj s námi
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

Pražská 1, BlanskoPražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

 Jak v Jiříkově vidění jsem si připadal na vánočním 
turnaji v sobotu 22. prosince od 13hodin. Zájem o 
tento turnaj byl tak obrovský, že jsem se ve vzpomín-
kách vrátil do doby někde před deseti roky. Taková 
účast zdobila naše squashové turnaje totiž běžně. 
Neuvěřitelných 27 zájemců mě přinutilo zatáhnout za 
záchrannou brzdu a sáhnout do vlastních řad a posílit 
organizační tým k zvládnutí této squashové armády. 
Letité zkušenosti, disciplína hráčů a skvělá vánoční 
nálada však dovedla tento turnaj k zdárnému konci. 
Tomu však předcházelo velkolepé vystoupení hráčů 
v jednotlivých zápasech.
 Hrálo se v pěti skupinách. Do jedné z těchto skupin 
byli vyčleněni hráči s nejvyšší výkonností, mající i ce-
lostátní ligové zkušenosti a tak bylo možno pozorovat 
squash vysoké kvality. V klání těchto superstar zvítězil 
Marek Stejskal po fi nálovém vítězství nad Otou Liznou 
3:0 na sety. V boji o třetí místo vyhrál Jan Zezula nad 
Jirkou Juhásem 3:1 a v utkání o páté pořadí udolal 
Nabil Lai Jindru Čeladína také 3:1.
 V hlavní soutěži bojovalo 21 dalších hráčů různé 
výkonnnosti ve čtyřech základních skupinách o co 

nejlepší nasazení do další fáze turnaje. První čtyři z 
každé skupiny postoupili do osmifi nálového pavouka. 
Hráči na pátých a šestém místě základních skupin 
utvořili skupinu bojující o 17. až 21. místo. Ve všech 
těchto zápasech se hrálo na jeden set do 15 bodů. 
Vítězem se stal Jan Urban před Petrem Ulrychem, 
Jirkou Pánkem, Radovanem Štumpou a Jakubem 
Sedláčkem. Nástup mladých na šestém a sedmém 
místě jistili Erik Staffa a Patrik Hromádka. Za pozornost 
stojí také osmé místo, nejlepší ze čtyř zúčastněných 
žen, Lenky Csakvaryové.
 I když jsme tentokrát opravdu organizačně dostali 
zabrat, turnaj jsme nakonec zvládli. Z toho důvodu se 
těšíme na lednový, který proběhne v sobotu 26. ledna 
opět od 13 hodin. Přejeme si, aby obdobný počet hrá-
čů přišel i tentokrát. Prosím jen o včasné přihlášení. 
Jedním z důvodů je bezesporu zajištění odpovídajícího 
počtu cen, které na každý turnaj zabezpečuje ČAD 
Blansko a.s.
 Provozní doba: pondělí - pátek 7.00-21.00, so-
bota zavřeno (mimo turnajů), neděle 17.00-20.00.

-rl-

PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

AKCE! - PVCAKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

- nový interiér

- parkování u restaurace

- nové sociální zázemí

- dětský koutek

- nový jídelní lístek

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

 • www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •  

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet 5G
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte
  - VoIP telefonie

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

1. liga ženy
 Po návratu Marie Jirůškové do sestavy zahájila 
blanenská děvčata únik ze sestupových příček. V 
sobotu porazila silný Hradec Králové, v neděli vyhrála 
kontumačně nad SK Dobré B. Soupeř se k utkání 
nedostavil z důvodu rozsáhlé marodky.

ČKD GMC Blansko A - SVS Hradec Králové A 6:4
Body: Jirůšková 3,5 Ševčíková 2,5 Suková 0

ČKD GMC Blansko A - SK Dobré B 10:0 kontumačně

2. liga ženy

ČKD GMC Blansko B - SKST Dubňany B 2:8
ČKD GMC Blansko B - SKST Dubňany C 2:8

2. liga muži
 Týmy z opačných pólů tabulky měli v posledních 

zápasech 1.poloviny soutěže za soupeře hráči TJ 
ČKD Blansko. V úterý si v předehrávaném utkání 
snadno poradili s posledním Tišnovem, v sobotu 
uhráli cennou remízu na stolech prvního Hodonína. 
V dramatickém utkání opět zářil tuto sezonu skvěle 
hrající Aleš Přikryl, který prohrál pouze jednou. 
Blansku tak po polovině soutěže patří pátá příčka, 
pouhý bod jim ale schází na druhý Jeseník.

TTC Koral Tišnov A - ČKD Blansko A 2:10
Body: Přikryl Aleš 3,5 Dudík 3,5 Kvíčala David 1,5 
Čák 1,5

SKST Hodonín A - ČKD Blansko A 9:9
Body: Přikryl Aleš 3,5 Dudík 2,5 Kvíčala David 1,5 
Čák 1,5

Divize muži
ČKD Blansko B - Oltec Brno A 10:5

Body: Mikula 3,5 Kvíčala 
Josef 3,5 Voráč 2,5 Kutil 
Libor 0,5

ČKD Blansko B - Sokol Hlu-
bočany A 8:10
Body: Kvíčala Josef 3,5 Kutil 
Liubor 3 Voráč 1, Mikula 0,5/
Přikryl Jiří 0 (každý hrál 2 
zápasy)

KS2 muži

TTC Moravská Slavia Brno 
E - ČKD Blansko C 10:3
TJ Sokol Otnice A - ČKD 
Blansko C 10:7

-vory-

Dvanáctiletí basketbalisté 
prohráli jasně s prvním

 Minižáci basketbalového klub BBK Blansko ten-
tokráte na své palubovce nestačili na vedoucí celek 
BŠM Brno. Dvě hladké prohry tak znamenají pátou 
příčku v tabulce oblastního přeboru. Také první sou-
peř v novém roce bude silný – 5. ledna přijede do 
Blanska druhý Žďár nad Sázavou. Mladé blanenské 
naděje můžete do haly v Mlýnské ulici přijít povzbudit 
od 13:00, druhý zápas začíná ve 14:45.

Výsledky:
BBK Blansko : SAM BŠM Brno 27 : 73 (10 : 33)
BBK Blansko : SAM BŠM Brno 16 : 78 (10 : 39)
Body celkem:
Musil 11, Kučera, Müller, Prokop, Ševčík a Streit po 
4, Křížová, Petrů a Zeman po 2.

(kaj)

Minibasketbalisté prohráli             
s prvním, patnáctiletí zdolali 

Žabovřesky
 První utkání v novém roce mají za sebou mladí 
basketbalisté BBK Blansko. Mladší minižáci přivítali 

doma vedoucí celek ze Žďáru nad Sázavou. Proti 
minulému vzájemnému měření sil, kdy prohráli ve 
Žďáru rozdílem osmdesáti bodů, předvedli blanenští 
hráči velké zlepšení a byli v obou utkáních hostům 
důstojným soupeřem.

Výsledky:
BBK Blansko : BK Žďár nad Sázavou 44 : 60 (18 : 30)
BBK Blansko : BK Žďár nad Sázavou 31 : 54 (10 : 27)
Střelci celkem:
Musil 22, Orlíček, Müller 15, Kučera 8, Ševčík Ri-
chard 6 a Křížová 2 body.

 Výsledkově úspěšnější byli hráči kategorie U-15, 
kteří dvakrát zdolali Žabovřesky a podařilo se jim 
tak oplatit soupeři porážku z minulých vzájemných 
utkání. Pouze první poločas prvního utkání byl vy-
rovnaný, pak už jasně dominovali blanenští hráči, 
kteří zlepšili především obrannou činnost.

BBK Blansko : SK Žabovřesky Brno 87 : 54 (37 : 35) 
BBK Blansko : SK Žabovřesky Brno 91 : 57 (43 : 22) 

Střelci celkem:
Tužil 55, Mazáč 29, Zbořil 24, Čoupek 22, Zvěřina 
19, Kyselák 9, Charvát 6, Pernica 4 a Vondráček 
2 body. 

(kaj)
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