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 Stručně řečeno, nedošly. Nová vláda, složená 
částečně z nových stran a nových politiků, vkročila 
do nového roku plna nových předsevzetí. Voliči věřili, 
že po dlouhých letech stagnace konečně dojde k 
nějakým změnám a že vláda, hrdě se nazývající vlá-
dou protikorupční, prolomí ledy mlčenlivosti a rychle 
zatočí s uplácením, tunelováním a prospěchářstvím 
od nejvyšších míst až po komunální politiku. A co se 
stalo? Pravý opak. Ještě než se stačily založit pří-
slušné komise a orgány, korupční skandály propukly 
přímo ve vládních kruzích. A nezůstalo jen u jednoho 
skandálu, neuplynul měsíc, aby na světlo nevyplula 
nějaká ta úplatkářská aférka nebo nepřiznané pe-
níze a na ministerských křeslech se tak vystřídaly 
už téměř dvě desítky politiků, budiž ke cti, že ze 
všech vládnoucích stran. Je to ostuda, ale jedno 

pozitivum to přece má. 
Zatímco vládní činitelé v 
předchozích letech byli 
se skandály nejrůznějšího 
druhu rovněž jedna ruka, 
zůstávali vesele na svých 
místech i přesto, že jejich 
nepravosti byly odhaleny. 
Jsem proto rád, že už i 
do naší republiky dorazi-
la v zahraničí zaběhnutá 
praxe, podle které každý 
politik, který byl nachytán 
na hruškách, musel svůj 
post bez pardonu opus-
tit. Je to logické, protože 
není možné, aby ve vládě 
seděl lump, který okrádá 
stát, podplácí nebo se 
dopouští mravnostních 
deliktů.
 Druhým nejčastěji 
propíraným tématem byla 
krize. Zatímco v lednu 
prognostici s optimismem 

tvrdili, že nejhorší máme za sebou a teď už půjde 
ekonomika zase nahoru, v závěru roku chtě nechtě 
připouštějí, že krize nekončí, naopak se v příštím 
roce bude ještě více prohlubovat. A nejen u nás. Celá 
Eurozóna se topí v problémech a existence eura, 
které mělo být nejpevnější měnou světa, je ohrožena. 
To vše k nemalé radosti prezidenta Václava Klause, 
který svůj euroskepticismus dával najevo odjakživa 
a rád to při každé příležitosti každému připomene.
 Na straně druhé ale předvánoční nákupní ho-
rečky dokazují, že na tom nejsme ještě až tak zle. 
Minulou sobotu dopoledne byly všechny příjezdové 
cesty do Brna zablokovány automobily dychtivých 
nakupujících ze širokého okolí. Tvořily se hodinové 
kolony, na obřích parkovištích nebylo možné najít 
místo a zahraniční řetězce se radovaly z milionových 
zisků, které z drtivé většiny končí za hranicemi naší 
republiky. Asi na tom opravdu nejsme až tak zle.
 Jiný názor ale měli stávkující, jejichž rezorty se 
během roku značně rozrostly. Nejsou to už jen lé-
kaři, kteří na místo sedmi tisíc korun, což je běžný 
měsíční plat místních prodavaček nebo pomocných 
sil, dostali k více než padesátitisícovým platům při-
dáno jen asi pět a tak se chystají stávkovat znovu. 
Ministr Heger peníze nemá a asi je ani mít nebude, 
kde by je asi vzal? K lékařům se přidali taky učitelé, 
piloti, samozřejmě železničáři, stávkové pohotovosti 
vyhlašovali hasiči a policajti, kteří by s chutí stávko-
vali taky, kdyby jim to zákon dovolil. Zajímavé je, že 
všichni stávkující jsou bez výjimky placeni státem, 
mají své platy na rozdíl od dělníků a úředníků v sou-
kromém sektoru jisté a nemají se tudíž čeho obávat. 
Hůř je na tom nenáviděný fi nanční ministr Kalousek, 
který už teď ví, že peněz bude zase málo a pokud 
chce dodržet svůj slib, že republiku nebude dále 
zadlužovat, ví bůh, jak dokáže umlčet protestující 
davy.
 A tak se v příštím roce asi nemáme na co příjem-
ného těšit, alespoň ve státním sektoru. O to více 
bychom si měli vážit rodiny, kamarádů, přátel a vůbec 
všech slušných lidí, protože těch není nikdy dost. To 
ostatní už nějak dopadne. Konec konců, pořád ještě 
žijeme a zatím není zase až tak zle, aby nemohlo 
být ještě hůř.
 Veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2012 
vám přeje

PM

 Tak se nám zase rok překulil z ledna do prosince, ani jsme se nenadáli. A stejně jako v každém 
posledním vydání se tak trošku ohlédneme za uplynulým tuctem měsíců, abychom se přesvědčili, 
zda naše optimistické předpoklady z počátečních týdnů roku došly naplnění.

Od Ježíška vrata

Lettoššnníí DDPHHH
prooo ccelýý přřííští rok

www.realitymacocha.cz
kontakt: Smetanova 8, 678 01 Blansko 
tel.: 605 163 333; e-mail: info@realitymacocha.cz

Vánoční dárek

poukázka bude předána po uskutečnění prodeje nemovitosti prostřednictvím naší RK

Nabídněte nám k prodeji svoji nemovitost
od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012
a získáte od nás dárek v podobě poukázky
v hodnotě 5 000 Kč
k odběru zboží v těchto prodejnách:
Tescoma Blansko a KB elektro Blansko

Příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2012,
třeba s novou nemovitostí od nás,
Vám přeje Reality Macocha

20 let na trhu  – 100% právní záruka a seriozní jednání

Přejeme Vám i Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, 
mnoho štěstí a spokojenosti.

Aktuální nabídku nemovitostí
k prodeji a pronájmu 
naleznete na  www.mikark.cz

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
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krásné krásné VánoceVánoce
a úspěšný vstupa úspěšný vstup
do nového rokudo nového roku

20122012..

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...

OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943
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Pozvánka
 Zveme všechny zájemce o studium na Gymnáziu v 
Rájci-Jestřebí na informační den, který se uskuteční 
v pátek 20. ledna 2012 v době od 8.00 do 17.00 h. 
Součástí informačního dne bude i možnost navštívit 
výuku, pohovořit se studenty i vyučujícími a seznámit 
se s připravovanými akcemi v dalších letech. Ve škol-
ním roce 2012/13 bude gymnázium otevírat jednu třídu 
šestiletého studia, do kterého se mohou hlásit žáci ze 
7. tříd a jednu třídu čtyřletého studia určenou žákům 
9. tříd.

Vedení Gymnázia Rájec-Jestřebí

Záslužná aktivita                            
pro bezpečnost dětí

 Tisková mluvčí blanenské policie por. Mgr. Iva 
Šebková připravila pro děti zajímavé omalovánky. 
Cílem je zábavnou formou působit na jejich chování 
v situacích, do kterých se mohou svou neopatrností 
nebo nezkušeností dostat a jak si přivolat pomoc. Vý-
tvarně spolupracovala Iva Fukalová a projekt fi nančně 
podpořil Jihomoravský kraj.

Text a foto: - Šr -

Přednáška Petra Chalupy
 Adventní čas v pátek 9. 12. 2011 zpříjemnil poslu-
chačům v beznadějně zaplněném dětském oddělení 
Městské knihovny Blansko geograf a cestovatel pro-
fesor Petr Chalupa. 
 Poutavou formou přiblížil takřka stovce zájemců 
putování po Bolívii a Peru, které se svými studenty 
realizoval v listopadu tohoto roku. Dvě hodiny za-
jímavých zážitků, jež doplňovaly skoro dvě stovky 
téměř profesionálních fotografi í, utekly až příliš rychle. 
Potěšující je příslib Petra Chalupy, že o další zážitky 
z už teď plánovaných cest se s blanenskou veřejností 
rád rozdělí. 

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Zápis
 Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální, Blan-
sko, Žižkova 27 pro školní rok 2012/2013 se uskuteční 
dne 30.1. 2012 od 12 do 16 hodin v budově školy.

-zšs-

Výzva pro studenty
 Doporučená (mimočítanková, povinná, kurikulár-
ní…) četba byla vždy součástí převážně středoškol-
ského studia (včetně maturitních zkoušek) a studenti si 
v naší knihovně tuto literaturu ve velké míře půjčovali a 
nadále půjčují. V souvislosti s novou podobou státních 
maturit počet zájemců několikanásobně vzrostl.
 Pro pohodlnější vyhledávání jsme vyhradili zvláštní 
regál, který je umístěný vedle výpůjčního pultu. Zde si 
studenti, samozřejmě i ostatní zájemci o tuto literaturu, 
mohou potřebné knihy sami najít. I když v knihovně 
máme některé tituly v poměrně vysokém počtu (např. 
Chrám matky boží v Paříži 9 x, Bylo nás pět 11 x), 
často se stává, že jsou všechny exempláře vypůjčené. 
K některým titulům se dokonce čtenáři dostanou pouze 
přes rezervace (Farma zvířat, Stařec a moře…). Chy-
bějící exempláře se snažíme pravidelně dokupovat. 
Potíž je v tom, že řada titulů dlouhou dobu nevyšla. 
 Proto se obracíme na naše příznivce s následující 
prosbou. Při předvánočním úklidu můžete „provětrat“ 
i svoji domácí knihovnu. Pokud v ní některé tituly zabí-
rají místo, můžete je darovat do fondu naší knihovny. 
 Kompletní seznam je umístěn na našich webových 
stránkách (www.knihovnablansko.cz) v sekci ČETBA 
PRO STUDENTY nebo k vyzvednutí v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Bc. Pavlína Gargošová, Městská knihovna
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Vánoce v Galerii KruhVánoce v Galerii Kruh

Z posledního zastupitelstvaZ posledního zastupitelstva

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO  
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel. 736736696069696069

O zásluhách

 Blíží se oslava narozenin nejvýznamnější osoby, 
která kdy po této planetě chodila. Bohužel se z této 
oslavy postupem času stala oslava úplného opaku 
než je duševní rozměr, ale to si musíme sáhnout do 
svědomí my sami, jeden vedle druhého.
 Já ale nechci psát o Vánocích, toho je všude 
kolem plno. Chtěl bych vysvětlit jednu věc. Často je 
mi v komentářích předhazováno, že jsem „posedlý“ 
jistou zámořskou velmocí a nekriticky přejímám vše, 
co odtamtud přichází. Na kritiku má každý právo, ale 
přesto bych kritizujícím v tomto případě doporučil na-
učit se chápat psaný text. Když píšu o věcech, které 
z USA znám, píšu většinou o těch, které bychom si 
od nich mohli vypůjčit. Politická odpovědnost, jen tak 
namátkou. Nejsem nekritickým obhájcem té země, 
strávil jsem v ní dostatek času, abych poznal obě dvě 
strany mince, kterým se říká americká republika. A 
můžu každého ujistit, že hrdost na to, odkud pochá-
zím, se ve mně naplno probudila právě v té cizí zemi, 
pod vlivem hrdosti, kterou jsem z místních obyvatel 
dokázal vycítit. Malý příběh jako ilustrace:
 „V hlavním městě ten listopadový den hustě pršelo 
a ranní špička brzdila provoz na maximum. Do prá-
ce spěchal i plukovník americké armády. Proto ho 
rozladilo, když auto před ním náhle zastavilo a do 
deště z něj vystoupil mladý voják. Než na něj plukov-
ník stačil cokoli zavolat, mladík se v dešti rozběhl k 
blízkému trávníku. Ten byl posetý malými americkými 
vlaječkami. Byl den veteránů a každá z vlaječek re-
prezentovala někoho, kdo za svoji zemi položil život. 
Mladík v dešti dosprintoval k jedné z nich, kterou vítr 
vyvrátil, a ona se ocitla na zemi. Zastavil se, zapíchl 
ji zpět do země, krátce zasalutoval a rozběhl se zpět 
k autu, nasedl a odjel. A plukovníkovi náhle nevadilo, 
že na pravidelný briefi ng dorazí pozdě. Mladý voják 
ukázal malým gestem hrdost k vlastní zemi a jejímu 
symbolu a vděčnost člověku, který za svou zemi 
položil život.“
 Stalo se mi nedávno, že jsem potkal dva staré 
muže. Jejich uniformy zdobila křídla, která znamena-
la příslušnost k jednotkám RAF. Dva českoslovenští 
vojáci, kteří riskovali svůj život hned několikrát. 
Poprvé, když utíkali z okupované země, aby mohli 
proti okupantům bojovat, podruhé, když nasazovali 
svůj krk právě v tomto boji. A potřetí, když se vrátili 
„domů“. Na rozdíl od země za mořem, u nás je čekalo 
ponížení, výsměch, mnohé kriminál a smrt. Jen kvůli 
tomu, že bojovali v řadách britské armády. Tak se 
umíme odvděčit u nás. Dnes, na sklonku života se 
snad dočkali alespoň nějakého uznání. Já je tehdy 
zastavil a poděkoval jim. Prostě jen tak. Protože i 
když jsem tehdy nebyl na světě, bojovali i za mne.
 V mých očích jsou tito lidé pravými reprezentanty 
naší země. Ne sportovci, ne politici (to v žádném 
případě), či bývalí disidenti. Oni. Ti (tenkrát) mladí 
kluci, kteří nasadili svůj život za to, abychom my mohli 
být svobodní. A je třeba říci, že ten boj za svobodu 
nekončí nikdy.
 Za to jim patří dík. Díky nim jsem neskutečně hrdý 
na svoji zemi a na lidi, kteří neohnuli hřbet a bojovali, 
i když je to mnohdy stálo cenu nejvyšší. A vy mi snad 
prominete, že jsem byl trochu sentimentální.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Zveme vás do nové prodejny

* KERAMIKY
* medu, včelích produktů
* kosmetiky z medu, medoviny
* suvenýrů z Blanska
* DÁRKŮ PRO RADOST
 - vše regionální produkty
 - užitková keramika

Najdete nás:Najdete nás:
žlutá prodejna u kruháče v Blansku na Svitavské ul.

Po - Pá 9 - 1730

So  9 - 1100

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

 V úterý 6. prosince se konalo šesté zasedání Zastupitelstva města Blansko. Kromě běžného 
projednání a odsouhlasení prodejů a výkupů pozemků bylo v programu jednání schváleno několik 
závažných dokumentů. 
 V pořadí pátým z 24 bodů programu byla druhá 
etapa regenerace sídliště Blansko Sever, jehož cílem 
je vybudování sportoviště v Horní Palavě, zvýšení 
kapacity stávajících parkovišť, úprava zeleně a vy-
řešení zaplavování nemovitostí odvodem dešťových 
vod z ohrožované Absolonovy ulice. To vše nákladem 
cca 6,2 milionu korun s dotací na uznatelné náklady 
ve výši cca 3,5 milionu korun. Šestým bodem bylo 
schvalování návrhu Územního plánu města Blansko. 
Ten prošel předběžným připomínkovým řízením. 

Uplatněné podněty byly po vyhodnocení předány 
projektantovi k zařazení do návrhu, který byl za-
stupitelstvem jednohlasně schválen. Odsouhlasen 
byl i bezúplatný převod budov a pozemků na ulici 
L. Janáčka do majetku Občanského sdružení Hnutí 
humanitární pomoci na dobu 15 let s podmínkou že 
bude zachován účel jejich současného nájmu, kte-
rým je poskytování sociálních a zdravotních služeb 
postiženým občanům. Podstatným rozhodnutím 
je i schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky 

o zákazu provozování loterií a podobných 
her na celém území Města Blansko a jeho 
městských částech s podrobnou specifi kací 
činností, kterých se zákaz týká. Výherní 
hrací přístroj, jehož provozování bylo po-
voleno před nabytím účinnosti vyhlášky 
lze provozovat nejdéle do doby stanovené 
povolením, loterie a podobné hry povolené 
Ministerstvem fi nancí nejdéle do 31.12.2014.
 V závěru zasedání bylo bez připomínek 
schváleno i rozpočtové provizorium Města 
Blansko na první čtvrtletí roku 2012 a úvěr 
na nákup hotelu Dukla, jehož poskytovate-
lem byla schválena nejvhodnější nabídka 
Volksbanky CZ, a.s. 
 Všechna závažná usnesení byla na rozdíl 
od Parlamentu ČR i Evropské unie schvále-
na téměř bez připomínek a jednohlasně.

Text a foto : - Šr - 

 Manželé Formánkovi připravili pro milovníky výtvarného umění příjemný vánoční dárek. Je jím 
výstava děl řady umělců, kteří již vystavovali v jejich stálém sídle na zámku v Rájci a těch, jejichž 
díla tam hodlají vystavovat příští rok.

 Je škoda, že v Blansku se pro jejich činnost 
nepodařilo zajistit stálou výstavní síň a pokud 
v Blansku vystavují, pak jen ve velmi stís-
něných prostorách bývalé budovy vojenské 
správy na náměstí Svobody. Perfektní výběr 
autorů je oceňován maximálním zájmem 
občanů, kteří nejen z Blanska, ale i širokého 
okolí, jejich výstavy navštěvují. Jednou z 
předností Galerie Kruh je, že respektuje 
nejen vkus svých příznivců, ale spolupracuje 
i s autory děl, jejichž život je spojen s tímto 
krajem. V poslední době to byli absolventi 
blanenského gymnázia – Zdeňka Zukalová 
– Burgetová, rodačka z Rájce – maturovala 
v roce 1951, Stanislav Havlík z Bořitova – 
maturant z roku 1956, a veřejnosti známí 
umělci jako V. Zábranský, J. Lorencová, 
J. Grégr, J. Hejlová a připravují se výstavy 
dalších umělců, spojených s naším městem 
a krajem. 
 V prostorách Galerie Kruh je dárkem pro 
příznivce umění od každého z autorů několik 
děl, která jsou v této přepolitizované době 
příjemným pohlazením, připomínajícím, že 
politici přicházejí a mizí, zatím co umění je 
věčné, nezapomenutelné a stále více ceněné.

-Šr - 

Zahájení vánoční výstavy a adventního přátelského setkání 
se zúčastnil i jeden z vystavovatelů, bořitovský rodák Stani-
slav Havlík s chotí, který přislíbil poskytnutí souboru svých 
obrazů na výstavu, která se bude konat v polovině příštího 
roku v prostorách Galerie Kruh v rájeckém zámku.

Foto: - Šr -

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

Platí od 16.12. do 31.12.2011.Platí od 16.12. do 31.12.2011.
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Co pro nás udělali?Co pro nás udělali?

Bezručova 1, Blansko (panelový dům naproti VZP)

Těšíme se na vaši návštěvu!

NOVĚ

OTEVŘENO

ZDRAVÍČKOZDRAVÍČKO
• Čaje
• Dárkové balíčky
• Biopotraviny
• Bezlepkové produkty

• Kozí výrobky
• Zdravé mlsání
• Ekodrogerie
• Přírodní kosmetika

Otevírací doba:
po - pá 8.30-17.00 hod. (polední přestávka 11.30-12.30 hod.)

sobota 9.00-11.00 hod.

PŘEVRATNÁ NOVINKA

LipoCryo
Dámy a pánové, zmrazte
a odstraňte tukové buňky!

Kryolipolýza
 - neinvazivní liposukce nové generace.

V současnosti se jedná o nejefektivnější neinvazivní metodu
na odbourání tuku. Jde o proces řízeného zamražení tukových buněk.

 Informace
 a objednávky:
 Kosmetika Laďka
 tel. 606 253 163
  732 103 633

 Nebylo toho málo, ale ani příliš. O tom, co se bude dít v roce 2011, rozhodli v říjnových volbách 
roku 2010 voliči tak, že v 25 členném zastupitelstvu bude 8 sociálních demokratů, pět občanských 
demokratů, čtyři členové KSČM, tři KDU ČSL a dva Volba pro město. Z nových stran získala 
TOP 09 dva a Věci veřejné jednoho zastupitele. Z výčtu vyplývá, že se zastupitelstvo z pěti stran 
rozdrobilo na sedm, ale složení Rady to nijak neovlivnilo. 

Bazén krytých lázní po rekonstrukci a instalaci účinné klimatizace.

Nová jednodenní chirurgie je nejmodernějším zařízením v JM kraji.

Milým překvapením byla výstava květin, kterými zaplnil náměstí Svo-
body a další prostory v centru města boskovický zahradník Petr Lebiš. 
Doufejme, že stejným způsobem nás představitelé města na základě 
předběžné dohody s panem Lebišem překvapí i v roce 2012 a že část 
trvalek na náměstí pro potěšení oka zůstane vysazena.

Závěr roku zpříjemnila Svatomartinská oslava zahájená krojovaným 
průvodem v čele se svatým Martinem na jeho bílém koni, která vyvrcholila 
celodenním programem v zámeckém parku.

 Po volbách vznikla smluvní 
18 členná koalice ČSSD, ODS, 
KDU ČSL a VPM s podporou 
tří zastupitelů TOP 09 a VV. 
V opozici zůstali pouze čtyři 
zastupitelé KSČM. Zda je to 
dobré, nebo špatné se projeví 
a myslím, že, už projevilo v prů-
tahu volby předsedy kontrolního 
výboru, kde byli dva kandidáti 
– jeden z TOP 09 a druhý z opo-
ziční KSČM, Teprve napotřetí 
si zastupitelé uvědomili běžnou 
praxi, dle které je předsedou 
kontrolního výboru zástupce 
opozice. Nepoměr mezi koalicí 
a opozicí je rovněž zvláštní. 
Všeobecně platí, že zastupitel-
stvo, jehož koalice nemá přimě-
řeně zdatnou opozici, spěje ke 
špatným koncům, někdy až k 
neomezené diktatuře. Každo-
pádně zatím platí jen to, že na čem se dohodne 
Rada města, nemají čtyři opoziční zastupitelé 
ani teoretickou možnost něco změnit. Je-li tento 
stav pro občany dobrý nebo ne se projeví až ve 
volbách v roce 2014. Doufejme, že ne dříve, pro-
tože návrat ke dvouročním starostům, jak bylo v 
Blansku časté (B. Fic, L. Pavlů, V. Vachová, M. 
Kala), by byl nejhorším řešením. 
 Bezprostředně po volbách jsem požádal o roz-
hovor dva z nových představitelů města. Starosta 
Ing. Lubomír Toufar se vyjádřil k připomínkám 
občanů, poukazujícím na nepříznivý nárůst by-
rokracie městského úřadu. Prohlásil, že nehodlá 
utrácet za nákladný audit, ale určitě to bude nutné 
řešit, protože příspěvek státu na správu měst a 
obcí bude krácen. Bohužel, zatím co jiná města, 
včetně sousedních Boskovic stavy úředníků 
snížila, stav na přesycené blanenské radnici se 
nezměnil a snaha nejdéle sloužícího vedoucího 
úřadu, který si tuto byrokracii vypěstoval, se 
neprojevila. I nadále se přes několik upozornění 
nemění situace v okolí průmyslové zóny, kde se 
navršily haldy odstraněné zeminy, které se staly 
v rozporu se zákonem náletovým plevelištěm a 
ostudou prostranství při vjezdu do Blanska a to 
nejen na pozemku města. Naopak ale nové vedení 
města dokázalo splnit po léta slibované převedení 
sportovních zařízení tělovýchovných jednot ASK, 
TJ ČKD a FK Apos Blansko do majetku města, 
co je podstatným příspěvkem pro další rozvoj 
blanenského sportu. 
 Místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha považuje za dů-
ležité vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných 
domů, architektonické dokončení centra města 
včetně vyřešení dalšího problému, kterým je bu-
dova hotelu Dukla, prosadit pořádání farmářských 
trhů a pro rok 2011 zachování ceny vodného a 
stočného. Do dnešních dnů se podařilo získat 
hotel Dukla do majetku města, farmářské trhy již 
získaly svoji oblíbenost, cena vody pro letošní rok 
se nezvýšila, ale pro rok 2012 už je další zacho-
vání stávající ceny nemožné. 
 Oba představitelé se shodli na tom, že bude 
nutné pečlivě zvažovat vynaložení každé koruny 
z rozpočtu příštího roku, jelikož zakoupení hotelu 
Dukla i zadlužení se výstavbou kompostárny (o 
které bude ještě další zmínka) a snížení fi nancí do 
rozpočtu roku 2012 vytváří nezbytnost omezení 
výdajů. Je škoda, že stejně představitelé města 
nejednali hned v počátku volebního období, kdy 
vyhodili za vytvoření dopravních zmatků a zhor-
šení životního prostředí na ulicích Sladkovského 
a dalších přes 50 tisíc korun za více jak dvacet 
dopravních značek na malém prostoru tří ulic, aniž 
by respektovali petiční stížnosti občanů a závažné 
připomínky které vyslovují řidiči vozidel pro odvoz 
domovního odpadu ke špatné průjezdnosti řady 
ulic. Jenže samolibá umíněnost úřadu zatím 
stále vítězí nad nedůvodností některých rozhod-
nutí. Nepochopitelná je i benevolence města při 
povolování záborů exponovaných chodníků pro 
předsunování schodišť do obchodních prostor a 

dlouhodobá parkování a omezování průchodu po 
frekventovaných chodnících na nám. Svobody 
jakož i parkování v bezprostřední blízkosti výjezdů 
a vjezdů u kruhových křižovatek. 
 Další stížnost občanů vyvolal záměr úředníků 
města odprodat pozemek u křižovatky ulic 9. 
května a Erbenova pro stavbu pro tuto čtvrt ne-
typického bytového domu, který nejen že naruší 
architektem vypracovaný původní ráz této lokality, 
ale dokonce připraví děti z blízké školky o prostor 
jejich zimních radovánek a jako pěst na oko tam 
vybuduje parkoviště pro asi 40 aut obehnané vy-
sokou betonovou zdí a přesně na hranici vytížené 
křižovatky a v sousedství autobusové zastávky 
nové dětské hřiště. Opravdu, jedno přemoudré 
opatření za druhým, na které by ani hlupák ne-
přišel.
 Za mimořádný úspěch letošního roku lze pova-
žovat realizaci po řadu let odkládané klimatizace 
a modernizace vybavení krytých lázní zaměřené 
nejen na nutnou opravu budov, ale i na význam-
né úspory energií a zkvalitnění řady služeb ve 
sportovních zařízeních. Nevyřešené zůstaly jen 
připomínky na neekonomicky nízké ceny za ubyto-
vání v moderním hotelu Aquapark na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka.
 V lednu byla v Nemocnici Blansko předána do 
užívání nově vybudovaná a moderně vybavená 
budova jednodenní chirurgie. Přesto, že toto 
nákladné zařízení vybudované z prostředků ne-
mocnice šetří pojišťovnám spoustu peněz, musela 
nemocnice skoro rok čekat na splnění příslibu 
o úhradách provedených zákroků. Po dlouhých 
letech se podařilo zajistit i vysazení náhrad za 
pokácené stromy v zámeckém a dalších parcích 
v centru města. Svůj slib splnilo i Povodí Moravy 
v okolí upraveného koryta Svitavy. Vysoce je 
občany oceňována digitalizace blanenského 
kina. Hned od prvních dnů se díky programovým 
možnostem, dokonce i promítáním nových fi lmů 
současně s pražskou premiérou, podstatně zvýšila 
návštěvnost. Byl to významný dárek i našemu 
kinu v den 90. výročí jeho vzniku. A přiznejme, že 
kdyby se tak nestalo letos, v příštím roce už by 
sotva byla dotace a možnost investici realizovat. 
Stejně úspěšně došlo v letošním roce k zateplení 
školních budov ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a MŠ 
na Údolní ulici, k podstatné rekonstrukci obřadní 
síně na hřbitově a vybudování hřiště v městské 
části Blansko Sever.
 Nepodstatné změny v Radě města se zřejmě 
projevily i v nepodstatné změně Programového 
prohlášení Rady města Blansko pro léta 2010 až 
2014, které se od toho z minulého funkčního obdo-
bí příliš neliší. Ze starého prohlášení bylo opsáno 
29 bodů, které se zřejmě budou hodit i na začátku 
dalšího volebního období, protože jsou to věčně 
platné proklamace nemající žádný termín plnění. 
Kladem je, že zůstala zachována spolupráce 
měst Blanska, Boskovic a Pivovaru Černá Hora s 
cílem posílení turistického ruchu i spolupráce se 
zahraničními patronátními městy na stejné úrovni 

jako v létech minulých. 
 Programové prohlášení se 
zabývá i již zmíněným stavem 
byrokracie úřadu, ale naopak 
díky politickým dohodám se 
představitelé úřadu a některých 
odborů udržují ve svých funk-
cích na doživotí, co se stává 
příčinou neměnného způsobu, 
někdy až stagnace činnosti a 
zafi xovaných vztahů. Lze jen 
doufat, že další vývoj města 
bude bohatší než staronové 
programové prohlášení staro-
nového vedení města a hlavně 
městského úřadu. Výše uvede-
ný výčet letošních akcí vzbuzuje 
naději, že tomu tak bude.
 V průběhu roku byl vypraco-
ván a schválen nový územní 
plán města. Doufejme, že se 
nestane obdobou programo-

vého prohlášení. Zatím máme 
zkušenost, že uzemní plán byl 
v řadě svých předsevzetí jen 
nerealizovatelnou proklamací. 
Kupř. ve všech územních plá-
nech od šedesátých let bylo 
počítáno s vymístěním části 
Adastu Blansko, kam by se mělo 
rozšířit centrum města. Hrubým 
nedostatkem úředníků a před-
stavitelů města v roce 2004 (čty-
ři členové tehdejší sedmičlenné 
rady jsou radními dodnes) bylo, 
že nereagovali na průběh kon-
kurzního řízení se správcem 
konkurzní podstaty, vůbec o 
plánované realizaci centra ne-
jednali a svou ignorancí realizaci 
přestavby centra město na věky 
připravili. A představte si, že celý 
Adast byl i se zámečkem prodán 
za pouhých 27 milionů (hotel 
Dukla stál mnohem víc), které 
město mělo a podstatnou část 
podniku kterou by k přestavbě 
nepotřebovalo, mohlo za mno-
honásobek, stejně jak učinil nový majitel, odprodat 
a ještě desítky milionů vydělat.
 Na rozdíl od předešlého zastupitelstva splnila 
současná rada přání občanů a čtyřmi hlasy proti 
třem schválila se souhlasem zastupitelstva zakou-
pení hotelu Dukla. Pravda, stálo to 30,5 milionu 
korun, ale byla to pro rozvoj stávajícího centra, když 

se všem úředníkům města podařilo prošvihnout 
Adast, jehož zisk by zaplatil i tu Duklu, investice pro 
klid ve městě nesmírně důležitá. Pravým opakem 
byla 57 milionová investice do výstavby kompostár-
ny, kterou lze považovat za další z chyb a neeko-
nomických rozhodnutí předešlého zastupitelstva a 
vedení města. Ještě než byla předána do provozu, 

bylo jasné, že toto zařízení, po-
kud se nenajde zásadní řešení k 
jeho využití nebo pronájmu, bude 
pro město trvalou ekonomickou 
zátěží.
 Znovu se potvrdilo, že je-li 
připravena vynikající akce, ne-
váhají se jí občané i v chladném 
počasí v hojném počtu zúčastnit. 
Stejně vysoká účast byla i při 
vánočních trzích a rozsvícení 
vánočního (přiznejme, že ve 
srovnání s minulými lety až příliš 
smutného) stromu. V průběhu 
roku nemálo přispěli ke zvidi-
telnění Blanska i sportovci tělo-
výchovných jednot. O tom ale, 
abychom nepředbíhali tradiční 
hodnocení jejich celoročních 
úspěchů, a musím přiznat, že 
byly nemalé, budeme stejně 
jako každý rok informovat po 
jejich slavnostním setkání.

Text a foto: Jiří Šrámek
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V závěru listopadu předali představitelé fi rmy Jumping Blansko vánoční 
dar na podporu činnosti Domova Olga. Byl jim symbolický šek na 17800 
korun. 

Ve dnech 1. až 9. prosince se v Dělnickém domu konala vánoční pro-
dejní výstava s ukázkami tradičních řemesel. Tentokrát to bylo malování 
korálků a výstava betlémů.

Předzvěstí Vánoc bylo i letos náměstí Republiky zaplněné prodejními 
stánky, pro děti připravený bohatý kulturní program a úsporně rozsvícen 
vánoční strom. 

Text a foto: - Šr -

* PŘEDVÁNOČNÍ FOTOREPORTÁŽ ** PŘEDVÁNOČNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Vyřešte problémy s únikem moči

NATRVALO!NATRVALO!

Únik moči?
Bolesti pánevního dna?
Ochablé svalstvo po porodu?
Sexuální poruchy žen i mužů?

Máte-li tyto nebo podobné
potíže, obraťte se na nás!

BIOCONBIOCON  2000W2000W
vám pomůže NATRVALO
- neinvazivní - působí přes šaty
- bezbolestné - vysoká účinnost

Urologická ambulance
MUDr. Rastislav Šušol
K.H.Máchy 17, Blansko

út   7 - 13,   pá   7 - 13

Tel. 516 527 870Tel. 516 527 870
www.kontinence.cz
susol@seznam.cz

 774 42O OO5

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

k03-132x100_personal_CMYK.indd   1 4.10.2011   10:47:40

Londýn: jak se zamilovat do městaLondýn: jak se zamilovat do města
 Stejně jako mí vrstevníci, 
vyrostl jsem na špatné straně 
„železné opony“, a tak jsem si o 
cestování mohl dlouhou dobu jen 
nechat zdát. Dodnes si pamatuju 
na svůj první výlet do Vídně, která 
je od našeho města co by kame-
nem dohodil, ale přesto byla tak 
vzdálená…
 Díky své práci jsem postupem 
doby procestoval velký kus svě-
ta. USA, o kterých jsem psal, 
Kanada, Singapore a mohl bych 
jmenovat dál. Jedna destinace 
ale ční nad těmi všemi. Metropole 
na řece Temži: Londýn.
 Vybavuji si svoji první návštěvu 
toho města jako by to bylo včera. 
Psal se rok 1998 a do uplakané 
anglické metropole mě zavedly 
pracovní povinnosti. Těm jsem 
se samozřejmě musel věnovat, 
ale zároveň jsem byl schopen 
vyšetřit čas a podívat se na ty-
pické turistické atrakce. Ty, které 
navštíví asi každý, kdo se do 
Londýna podívá: Buckingham-
ský palác, Kensingtonský palác, 
Trafalgarské náměstí, Piccadilly 
Circus, Hyde park a spoustu 
dalších míst, která se dají najít 
v průvodcích a jsou pro Londýn 
tak typická. Tehdy byl pro mne 
Londýn jen dalším obyčejným 
městem, trochu tajemným, ale 
docela neosobním. Nic nena-
svědčovalo tomu, že se časem 
stane jednou z mých nejoblíbe-
nějších destinací.
 V Temži už protekla pod mosty 
spousta vody od mé první návště-
vy. Už ani nespočítám, kolikrát 

jsem v Londýně trávil svůj čas. 
Vím jen, že jsem mu pomalinku 
přicházel na chuť. Spousta vzpo-
mínek se mi při každé návštěvě 
vybaví. Zavítat zpátky na známá 
místa je krásné. V podstatě teď 
mám zažitý program, který ab-
solvuji pokaždé, když zavítám 
do hlavního města Spojeného 
království. Na Gloucester Road 
si zajdu do restaurace Garfun-
kel’s, na Leicester Square obvyk-
le vypiju v oblíbeném baru Moon 
Under Water pintu některého 
z místních piv, dát si steak v 
některém z místních podniků, 
které se na ně specializují, patří 
taky neodmyslitelně ke koloritu 
návštěvy. Stejně jako návštěva 
velkého knihkupectví Foyley‘s a 
nákup knihy nebo dvou.
 Jinak je každá návštěva jiná 
a přesto stejná. Nemůžu minout 
notoricky známá turistická místa, 
ale přesto je pár jiných, kam se 
podívám stejně rád. Zkusím se s 
vámi podělit o pár historek z ná-
vštěv toho města, o kterém dnes 
určitě vím, že má skvělou atmo-
sféru. Aristokratickou a ponurou, 
zdá se občas, ale zajímavou a 
tajemnou zároveň.
 Dnes tedy jen malý úvod do 
další série mých „cestopisů“, 
tentokrát bude v hlavní roli sta-
rá dobrá Anglie. Snad se vám 
budou líbit. A já se zatím při 
psaní budu pomalu těšit na moji 
další návštěvu tohoto kouzelného 
města.

Petr J. Drahovzal

Vyzdobená Regent StreetVyzdobená Regent Street

Loď v lahvi, jako výzdoba Trafalgarského náměstíLoď v lahvi, jako výzdoba Trafalgarského náměstí

Temže a v pozadí London EyeTemže a v pozadí London Eye

Big BenBig Ben
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Rastislav v roce 2012Rastislav v roce 2012

Rastislav ve WaldsassenuRastislav ve Waldsassenu

Těšení...Těšení...

Dlouhá nebo krátká cesta?Dlouhá nebo krátká cesta?

Silvestr 2011Silvestr 2011

na Velvetuna Velvetu

Začátek v 19:00
Cena zahrnuje:
 * hudební produkci – celovečerní a ranní show s DJ
 * novoroční přípitek sektem
 * slané pochutiny založené na stole
 * malý studený předkrm založený na stole
 * Jídlo: 1. 150 g Tataráček + 6 ks topinek
   2. 200 g Vepřový nebo kuřecí steak, sázené vejce, hranolky

 POZOR: Slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny!
Rezervace míst na tel.: 516 411 335, 736 546 599
VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ NA BARU!VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ NA BARU!

380,-380,-

LEDEN
22. 1. 2012 Dělnický dům Blansko, 15.00 hod. Kon-
certní řada RASTISLAV DĚTEM: Legenda o Rasti-
slavu, aneb Když víla Eliška potkala doktora Jindru.
ÚNOR
17. 2. 2012 Knihovna Města Blanska, 17.00 hod. Čaj 
o páté s RASTISLAVEM - vernisáž výstavy ke 150. 
výročí Rastislava.
BŘEZEN
Koncert STABAT MATER, Sloup. Veřejné/á zkouš-
ky/a Missa Bernardi.
DUBEN
13. 4. 2012 Zámek Blansko, 19.00. Křeslo pro hosty 
Rastislava - moderovaný pořad s povídáním a hu-
debními dárky (účinkují sólisté ND Brno a významní 
brněnští hudebníci).
KVĚTEN
12. 5. 2012 Moravská Galerie Brno, 18.00. Společný 
koncert MGV GURGL Rakousko a Rastislav.
ČERVEN
30. 6. 2012 Zimní stadion - Blansko, 19.30. GA-
LAKONCERT - C. Orff: CARMINA BURANA. Sbor 
Marktkirche Wiesbaden - SRN, Filharmonie Hradec 
Králové a Rastislav – diriguje Thomas J. Frank – 
SRN. Doprovázeno vizuálními efekty (ohňostroje, 
scénický tanec).
ČERVENEC
4. 7. 2012, Klub ULITA Blansko, 16.00. SLÁVČATA 

V ULITĚ - odpoledne pro děti plné her a soutěží 
Královny Hudby.
SRPEN
17. 8. 2012, Horní Lhota – U Kaštánka, 20.00. RAS-
TIČOCH - hudební zábava se skupinami Netopýr a 
Šnek a spol.
ZÁŘÍ
Stará Boleslav x Praha-Týnský chrám
Missa Bernardi x Sedm posledních slov Vykupitele
ŘÍJEN
7. 10. 2012, Vranov u Brna, 16.00. GALAKONCERT 
– F. M. Bartholdy: ELIÁŠ. Sbor Basilika Waldssassen 
– SRN, Filharmonie Hradec Králové a Rastislav – 
diriguje Andreas Sagstetter - SRN.
LISTOPAD
3. 11. 2012, Dělnický dům Blansko, 18.00. Slavnostní 
koncert a křest DVD o historii sboru „RASTISLAV 
150“ - účinkuje MGV Mautern Rakousko a Rastislav 
PROSINEC
26. 12. 2012, Kostel sv. Martina - Blansko, 16.00. 
J.J.Ryba: Česká mše vánoční

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 2 měsíce před kon-
certem: INFORMAČNÍ KANCELÁŘ BLANKA, 
Rožmitálovu ul., Blansko.
PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROGRAMU SLEDUJTE NA 
WWW.RASTISLAV.CZ

-red-

 Čtyři měsíce cvičil smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko dvoudílné oratorium Paulus od F. 
Mendelssohna –Bartholdyho. Toto dílo vyžadovalo velké úsilí ode všech zpěváků, poněvadž patří k 
těm nejnáročnějším, s kterými doposud Rastislav veřejně vystupoval.
 Tomu se přizpůsobil celý Rastislav, poctivě chodil 
cvičit na dvoufázové dělené zkoušky dvakrát týdně 
a v říjnu pak věnoval nácviku víkend při podzimním 
soustředění, vždy pod vedením sbormistra Jaroslava 
Martináska.
 V neděli 6. listopadu pak probíhal v basilice v 
německém Waldsassenu koncert úctyhodných 
rozměrů. Zpíval stočlenný sbor složený z blanen-
ských zpěváků awaldsassenského kostelního sbo-
ru, který pravidelně účinkuje při mších v basilice. 
Šedesátičlenný orchestr byl sestaven speciálně pro 
tento koncert. Sóla zpívali: Gisela Schubert, Renate 
Kasmieder, Daniel Johansen a Thomas Witig. Celé 
toto těleso dirigoval mladý nadaný dirigent Andreas 
Sagstetter. Místa v basilice byla úplně vyprodána. Ti-
síce posluchačů naslouchalo s velkým porozuměním 
a zaujetím. Celé oratorium má 45 částí a trvalo přes 
dvě hodiny. Po prvním dílu proběhla krátká 
přestávka, nikdo se nebavil a své místo 
neopouštěl. Bylo tam ticho, jako by byla 
basilika prázdná. Po skončení druhého 
dílu si všichni účinkující užívali nekončící 
aplaus.
 Nádherné zážitky zůstanou doznívat v 
každém z nás dlouhou dobu a všichni se 
již těší na podzim příštího roku, kdy opět 
do Waldsassenu pojedeme, tentokrát s 
českým autorem Antonínem Dvořákem a 
jeho STABAT MATER.
 A ještě pár vět závěrem. Když v roce 
1862 Jindřich Wankel, Hynek Vondráček, 
Hynek Zlonický, František Klouček a další 
jejich přátelé zakládali čtenářský, a později 

i pěvecký spolek Rastislav, netušili, že jeho odkaz 
bude mít tak dlouhé trvání. Přes všechny překážky, 
které musel Rastislav během historie překonat, 
oslaví v příštím roce své 150. výročí. Jakožto dnešní 
pokračovatelé vznešené myšlenky jsme pro vás na 
jubilejní rok připravili mnoho kulturních hudebních 
dárků. 
 Srdečně vás zveme na zahájení jubilejního roku 
2012 v rámci vánočního koncertu v blanenském kos-
tele Sv. Martina v pondělí 26. 12. v 16:00 hodin, kde 
vás osobně pozveme na všechny akce plánované 
pro příští rok
 Přejeme vám do nového roku mnoho štěstí a těší-
me se, že se s vámi budeme v příštím roce pravidelně 
setkávat. PF členové Smíšeného pěveckého sboru 
Rastislav Blansko.

Iva Kakáčová

 Dne 2.12 2011 se naše třída Z4 společně s paní učitelkou třídní Staňkovou a paní učitelkou Vaško-
vou vydala do Košumberku, kde se nachází Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé – odborný 
rehabilitační ústav.
 Odvoz jsme měli zajištěn autobusem, a jelikož 
cesta byla poněkud dlouhá, přesto jsme zhruba po 
2 hodinách dorazili na místo činu. Pro nemocné děti 
jsme měli připravený pytel plný hraček a plyšáků, 
abychom vykouzlili úsměv na jejich rtech. Překvapilo 
nás, že léčebna je rozlehlá, skládá se z několika 
pavilonů, jízdárny, základní školy a parku. Jako 
první část areálu jsme navštívili pavilon A, kde jsou 
oddělení zaměřeny především na léčbu dospělých 
pacientů s neurologickým postižením různé etiologie, 
převážně však na nemocné po cévních mozkových 

příhodách, na stavy po kraniocerebrálním poranění, 
poúrazové a pooperační stavy. Poté jsme se pře-
místili do pavilonu G, který má 82 lůžek. Jsou zde 
přijímáni pacienti po operacích a úrazech pohybové-
ho aparátu, po operacích kloubů s totální náhradou, 
po operacích páteře, polytraumatech, s artrózami 
nosných kloubů, dále i pacienti s vertebrogenními 
algickými syndromy. V tomto pavilónu se také nachá-
zí spinální rehabilitační jednotka. Množství informací 
od personálu bylo naprosto vyčerpávající, někteří z 
nás měli i zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se mnoho 

nových poznatků a informa-
cí, které se nám budou hodit 
nejenom v budoucím stu-
diu, neboť tyto zkušenosti 
jsou pro nás důležité i v 
obyčejném životě. Každý z 
nás, by si měl uvědomit, jak 
křehký je lidský život a že i 
vteřina může vše změnit na-
ruby a už nikdy nic nebude 
jako dřív. Je třeba znát, že 
rehabilitace a kvalitní ošet-
řovatelská péče nejenom 
v Hamzově léčebně vede k 
uzdravování a k částečné-
mu vracení se do běžného 
života, jak po fyzické, tak po 
psychické stránce. Děkuji za 
celou třídu personálu Ham-
zovy léčebny a samozřejmě 
paní učitelce Staňkové za 
zajímavou exkurzi.

Michaela Kadlecová Z4

 Ráno je dlouho tma a chvíli po obědě se stmívá 
znovu. Ve výkladních skříních se blýskají zvonečky a 
baňky na stříbrných řetězech. Ve velkých obchodech 
stojí rozsvícené stromky. Maminky běhají po náku-
pech mnohem víc než obvykle. Je tu adventní čas. 
Čas těšení na Vánoce. Čas vymýšlení a vyrábění 
dárků. Čas, kdy se peče cukroví, aby se do Štědrého 
dne v krabicích dobře uleželo.
 Adventní čas jsme zahájili vánočními 
rukodělnými dílnami, abychom si svátečně 
vyzdobili naši krásnou třídu i svoje pokojíč-
ky. Poté jsme si zakusili, že s čerty opravdu 
nejsou žerty! Paní učitelka spolu s rodiči pro 
nás připravila spaní ve škole s názvem „Z 
pekla do nebe“. Všichni jsme úspěšně zdo-
lali pekelnou čertí stezku plnou záludných 
nástrah a úkolů. Poté následovala přímo 
nebeská hostina, kde jsme si nacpali bříška 
slaďoučkými palačinkami, sypanými voňa-
vým vánočním kořením. Pak jsme to ještě 
„rozbalili“ na nebeských lanových dráhách 
v naší tělocvičně. Byli jsme tak plní dojmů, 
že se nám ani nechtělo do pelíšků. Dalším 
velkým „těšítkem“ byla pohádka o Popelce 
ve velkém, pozlaceném Mahenově divadle 
v Brně. Při ní jsme si užili spoustu legrace 

a radosti. Začátek dalšího adventního týdne jsme za 
asistence babiček a maminek zahájili pečením vánoč-
ního cukroví. Jeho výroba je ještě lepší než ho potom 
jíst. Už pro tu krásnou vůni skořice a vanilky a pro to 
tajné uždibování sladkého těsta a vylizování misek. 
Pusinky od čokolády a nosíky od cukru prozrazovaly, 
že naše výtvory jsou i nebezpečně dobré. Za pár dní 
najdeme pod třídním stromečkem malé dárečky a 
ten velký den, na který se čeká celý rok, už bude na 
dosah. A o Štědrém večeru se pak naše tváře spolu 
se stromečky, nastrojenými do zlata a stříbra, rozzáří 
a oslavíme tak se všemi lidmi dobré vůle narození 
Jezulátka. Děťátka, se kterým přišla na svět láska.

Ivana Kunderová, ZŠ TGM
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Blanenští nahlédli pod pokličkuBlanenští nahlédli pod pokličku  
mongolské kuchyněmongolské kuchyně

Rekonstrukce smuteční obřadní síněRekonstrukce smuteční obřadní síně

KADEŘNICTVÍ
Tel:   775 923 586

Dámské * Pánské * Dětské
V kadeřnictví jdeme s dobou a neustále
se vzděláváme pro vaši spokojenost !!!

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Veronika Juránková:
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 18 h
Jana Vaňková
středa - pátek  9 - 18 h

Pánské dny bez objednání  každé úterý!!!
- Brazilský keratin: hloubková regenerace a narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Češeme společenské účesy na ples, do tanečních i na večírek
- Vánoční balíčky Matrix v prodeji

Služba v kadeřnictví: Modelace nehtů
Lenka Němcová tel: 777879355 nové nehty 500 Kč, doplnění 330 Kč

Luštění pro radost a dlouhou chvíliLuštění pro radost a dlouhou chvíli

 Ve čtvrtek 24. listopadu se obyvatelé Blanska vydali na chuťový výlet do Mongolska. Díky Dílně 
světové kuchyně, kterou připravila Diecézní charita Brno ve spolupráci s Charitou v Blansku, se 
naučili připravovat a společně ochutnali tradiční mongolskou polévku s plněnými knedlíčky. 
 Prostory Domu dětí a mlá-
deže Oblázek, kde se dílna 
konala, naplnila vůně připra-
vovaného jídla a poutavé po-
vídání o životě v Mongolsku. 
„Neměla jsem ponětí, že je 
to tak zajímavá země s bo-
hatými tradicemi. Přitom v 
Blansku žije tolik Mongolů,“ 
uvedla jedna z účastnic.
 Celý čtvrteční podvečer 
probíhal pod taktovkou mla-
dého mongolského páru, 
který společně připravoval 
tradiční polévku s knedlíčky 
Banshtai Shul. Kdo polévku 
ochutnal, jistě bude souhlasit, 
že by mohla být prohlášena 
za hlavní jídlo. Její složitá 
příprava i vydatnost tomu od-
povídá. Základem této polévku je hovězí maso, a 
to jak kvůli vývaru, tak jako náplň knedlíčků. Dále 
se do polévky přidávají běžné české polévkové 
ingredience jako brambory, mrkev. Co je velmi 
exotické jsou právě ony knedlíčky, které tvoří doma 
vyrobené těsto z polohrubé mouky plněné mletým 
hovězím masem. Tyto knedlíčky se pak vaří přímo 
v polévce.
 „Dílny světové kuchyně pořádáme již čtvrtým 
rokem převážně v Brně,“ sdělila koordinátorka 
projektu Klára Dobiášová. „Letos jsme je díky 
projektu fi nancovaného za podpory Ministerstva 
vnitra mohli rozšířit do celého Jihomoravského 
kraje,“ dodala. V září měli možnost obyvatelé 
Znojma ochutnat tradiční angolské jídlo calderada, 
nebo Brňáci v srpnu arménský kebab. Spolu s 
promítáním fi lmového klubu Dalekohled, který se 
zaměřuje na dokumenty z různých koutů světa, 
se realizací tohoto projektu Diecézní charita Brno 
snaží přispět ke snižování bariér a nedůvěry mezi 
cizinci a většinovou českou společností.
 Pro zájemce o exotické vaření jsou na webu 

www.celsuz.cz ke stažení recepty na všechna 
jídla, která byla v Dílně světové kuchyně uvařena. 
Dílnu světové kuchyně a Filmový klub Dalekohled 
můžeme realizovat díky podpoře Evropského fon-
du pro integraci státních příslušníků třetích zemí, 
který spravuje Ministerstvo vnitra.

-cha-

 V minulých letech se započalo s rekonstrukcí 
smuteční obřadní síně v Blansku. Nejprve byly 
opraveny rozvody plynu včetně topení a rozvody 
elektřiny včetně klimatizace obřadní 
síně. Následně proběhla rekonstrukce 
sociálního zařízení. 
 V letošním roce se pokračovalo, 
a to výměnou části oken (včetně 
vnějších a vnitřních parapetů), dveří 
a vrat, provedením opravy soklového 
obložení objektu a úpravou opěrné 
zídky v zadní části objektu. Na tyto 
práce bylo provedeno výběrové řízení, 
které vyhrála fi rma Markus - provádění 
staveb, s. r. o. Vysoutěžená částka 
byla ve výši 942.000 Kč. Při zahájení 
prací na opravě soklového obložení 
bylo zjištěno, že původní břidlicový ob-
klad je ve velmi špatném stavu. Proto 
bylo rozhodnuto, že bude nahrazen 

novým zavěšeným velkoformátovým keramickým 
obkladem. Tím došlo k navýšení původního rozpočtu 
na 1.276.000 Kč.

ADORNO
ANINA
ARKUS
BANKETY
BLUES
BRIDŽ
BROŽE
CLONIT
DÁSNĚ
DIVIŠ
DIVIZNA
DLUŽNÍK
DORTY
DROZD

ENZYM
ESTETIKA
FACKA
FLIRT
GONAGRA
HALALI
HALTÝŘ
HARFY
HRNCE
IDIOGRAM
JABLONĚ
KLIENTI
KOLIER
KOLIKA

KOMOŇ
KORSET
LITOVAT
LVÍČE
MALODUŠE
MANUÁL
NAIVKA
NEURITIDA
OBILOVINY
ODĚNEC
OHONY
OSMÁK
PÍSEMNOSTI
PODNOS

POROD
POSLI
PROTOKOL
RAKEV
ROSOL
SKIVO
SMYSL
SNIVEC
STÁŽE
SVINĚ
ŠAVLE
TAMTO
THEODORIK
TOKÁŇ

TRATĚ
UČIVO
ÚPLNĚ
VAZIVO
VLIVY
VOLIČ
VRZOT
VÝHOR
YELLOW
ZAPÁLENÍ
ŽDIBEK
ŽÍNKA

12 písmen AUTO
AUTOSTOP
AVALÁT
AVAR
AVIA
BORY
BROŽ
CUKROVARY
DEGUSTACE
DIÁŘ
DISKOTÉKA
DLAB
DŮMYSL
EMBRYA
ESPERANTO
ETEN
HABEŠAN
HADRÁK

HLAS
HROCH
HROM
CHVAST
IGUANODON
JASNOVIDEC
JEANS
KAPESNÍK
KARI
KASA
KIKS
KLAN
KLOPA
KLOT
KOMBINÉ
KONTRADIKCE
KOTEC
LABUŤ

LAOS
LÁVA
LHANÍ
LIDSTVO
MADLA
MAŘKA
NIOB
NORA
OBEC
OBLÁ
OKOŘ
OKRY
ORKÁN
OSLOVIT
OVAN
PODAVAČ
POHLEDY
POVOLENÍ

PRORÁŽEČ
PUSY
RYBA
ŘÍCI
ŘVÁČ
SÁLY
SDRDÍČKO
SNOS
SOUCHOTINY
TLAPY
TOLUEN
TUNA
ÚŘAD
VEDRA
VILA
VÍNO
VLYS
VSTUPY

VYSAVAČ
WOOD
ZELÍ
ZOOLOGIE

8 písmen
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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
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Prodej bytu 1+1/2+kk v Blansku, 47m2, 
vlastní zahrada, garáž, velký sklep, dobré 
místo v centru města. Tel. 724432145.
* Prodej RD Blansko – Lažánky se zahra-
dou, studna, rovinatý pozemek 800m2, 
sklep, vhodné také jako stavební místo. Tel. 
724432145
* Prodej Stavebního pozemku Blansko – 
Žižlavice, 736m2 nebo 1050m2 příjezdová 
komunikace, studna, el., pěkné místo v 
soukromí. Více info na tel. 724432145.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč. 
Tel. 606728334.
* Akordeon po GO, 60 basů. Tel. 728419474.
* Vozík dvoukolový, dveře dřevěné prosklené, velmi 
pěkné, levně. Tel. 732779990.
* Velmi levně autom. pračku. Tel. 723484803.
* Nové freestylové kolo (BMX) Hoffmanbikes. Cena 
3990,- Kč. Tel. 728543279.
* Snowboard délky 148 cm. Nový, cena 800,- Kč. 
Tel. 728549279.
* Zrekonstruovaný byt 2+1 v klidné části Blanska. 
Cena 1,300.000,- Kč. Tel. 606084836.
* Trojkombinaci - černý kočárek Pati SPORT KOMBI 
Free Line, přehazovací rukojeť, řemínkové odpru-
žení, nafukovací kola. Odejímatelná hrazdička pro 
sportovní korbu, odkládací koš, taška, pláštěnka, 
vyjímatelná přenosná taška. Bez závažných vad. 
Cena 700 Kč. Tel. 777188230.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu prostorný pokoj ve 3+1 na Zborovcích. 
Cena 2800/měs. Dlouhodobě. Tel. 739546123.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu dvoupokoj. byt v klidné části centra 
Blanska. Nezařízený. Plastová okna, rek. koupelny, 
dlažba a parkety, prostorný sklep. Prosím nekou-
řit a nechovat psa. Nájem 7680 Kč celkem. Tel. 
516402538 po-pá 8-15.
* Pronajmu 1+1, Blansko - Sever, dům po revitalizaci, 
zasklený balkon, téměř zařízený. Tel. 737802235.
* Pronajmu byt 1+kk v BK na Písečné, částečně 
zařízený, 8000,- vč. inkasa. Tel. 608744664.
* Pronájem bytu 2+1 na Písečné. Tel. 723285315.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Malou ždímačku, nabídněte. Tel. 777263698.
* Dřevo - stromy (kulatinu) z vašeho lesa, možno i vč. 
těž. práce. Příp. celý lesní pozemek. Tel. 777079911.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

Kontakt:Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

- PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJ NÁŘADÍ
- PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

Dny poezieDny poezie

Blanka                                    
oznamuje

Aktuální předprodej:
Dětský Silvestr – 31.12.2011 v 15.30 h, Kino Blan-
sko. V programu soutěže a hry pro děti, 3D fi lm 
Šmoulové a ohňostrostroj odpalovaný ze střechy 
kina. Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.
Ticketpro:
15.1. 2012 The Australian Pink Floyd – Brno, Kajot 
Aréna
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip 
Aréna
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot 
Tip Aréna
Ticketstream:
24.2. 2012 Scooter – Brno, Kajot Aréna
28. 2. 2012 Pierre Richard – Brno, Janáčkovo 
divadlo
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automoto-
drom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automo-
todrom
Ticket Art:
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuální nabídka:
Výprodej videokazet a CD – propagační fi lmy o 
Blansku a Moravském krasu – cena 10,- Kč.
Kalendáříky Blansko – tentokrát s historickými 
motivy dřevěného kostelíka a zámku. Zdarma!
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář 
formátu A4, s perokresbami blanenských památek 
od Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala 
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsa-
huje fotografi e všech 14 přístupných jeskyní ČR. 
Cena: 110,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák, 
vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných 
historek a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich 
nadšeného objevování Moravského krasu. Cena 
84,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a 
pohlednice obce Olomučany.

Do roku 2012 vám za celý kolektiv informační 
kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a úspě-
chů v osobním i pracovním životě. Krásné 
svátky!

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

-MaT-

www.guape.cz
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

VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% 

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)

Sportovní 604
679 02 Rájec - Jestřebí
tel.: 516 433 886
e- mail: studio@exam.cz
www.exam.cz

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
 a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
 od 450,- Kč/m2

* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
 ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
 bidet) - vysoká kvalita

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
Tel. 602 575 333

e-mail: atipo@centrum.cz

Očima občanůOčima občanů

Poděkování
 Chtěla bych srdečně poděkovat neznámým 
manželům z Blanska. V pátek 2. prosince jsem 
zapomněla na WC v Kaufl andu peněženku. Po 
zjištění ztráty jsem běžela ihned zpět, naivní, 
že tam bude. Nebyla. Na informacích mi neo-
chotná paní sdělila, že nikdo nic neodevzdal. 
A najednou - zázrak! Oslovil mě mým jménem 
muž, který stál opodál. V tu chvíli jsem myslela, 
že sním. Předal mi ztracenou peněženku, ve 
které bylo celkem dost peněz a kreditní karta, 
a já jsem si v tu chvíli uvědomila, že mi nejde 
jen o obsah té peněženky, ale že jsem šťastná i 
proto, že jsem potkala člověka, který je poctivý 
a laskavý. Peněženka byla dárek od mého syna 
k loňským Vánocům, o to víc mě těšilo, že ji 
mám zpět. A teď, v čase předvánočním, si této 
poctivosti cením několikanásobně. Děkuji.

Švancarová

Klub RatolestKlub Ratolest

 Již několik let po celé republice pořádají knihovny v rámci Dnů poezie různé akce. Letošní, již 
13. ročník, měl podtitul „Poezie na volné noze“. Čtenáři naší knihovny byli již tradičně obdarovaní 
básničkou, kterou si mohli vybrat v každém oddělení.
 Dne 16. 11. 2011 se konal večer poezie při příle-
žitosti výročí narození K. H. Máchy. Pozvání přijaly 
dvě autorky ženské intimní poezie. Jejich tvorba se 
objevila v knize Královny slz a ostružin. Paní Sylva 
Lauerová je zároveň editorkou tohoto almanachu. 
Kromě psaní poezie se věnuje také beletrii.
 Druhou autorkou byla paní Simona Vinklerová. 
Poezii sama ráda četla již od mládí, 
ale potřeba psát přišla až mnohem 
později, ve zralém věku. Ve verších 
jsou zachyceny vjemy a obrazy z 
obyčejného života tak, jak jej vnímá 
autorka. Kromě básní, které vyšly v 
almanachu, publikuje na interneto-
vých portálech. Vlastním nákladem 
vydala sbírku Doteky dotenka, kte-
rou ilustroval Emil Sláma.
 K četbě básní jsme zvolili komorní 
prostředí výstavní síně knihovny a 
promítání ilustrací ze sbírky Dote-
ky dotenka. Kouzlo celého večera 
umocnilo vystoupení učitelů SZUŠ 
Blansko Kláry Bačové, Martina Ko-
váře a Martina Grobára. Text české-

ho básníka Václava Hraběte Variace na renesanční 
téma, kterou zhudebnil Vladimír Mišík, navodil tu 
správnou atmosféru pro poezii na volné noze.
 Věříme, že večer poezie umožnil všem přítomným 
malé a příjemné zastavení v naší uspěchané době.

Bc. Pavlína Gargošová, Helena Jalová,
Městská knihovna Blansko

Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

Program na leden 2012
4.1..2012 od 9,30 hodin - NOVOROČNÍ PLÁNO-
VÁNÍ - setkání dobrovolníků, plánování prvního 
čtvrtletí 2012
6.1.2012 od 8,30 do 11,30 hodin ZÁPIS DO PLA-
VÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI do všech bazénů - Městské 
lázně i Hotel Panorama Blansko - zápisné 100,- Kč 
záloha.
10.1. 2012 od 10 hodinZAVÁDĚNÍ LEPKU - odbor-
ná přednáška s diskuzí s certifi kovanou poradkyní 
na výživu dětí, p. Jitkou Pokornou v rámci projektu 
Hero. Přednáška je zdarma.
13.1. a 27.1.2012 od 10,15 hodin VAŘÍME ZDRAVĚ 
Na první besedě se budeme věnovat luštěninám 
a pomazánkám z nich. Druhá odborná beseda má 
název Jáhly a druhy rýže. V ceně vstupu 50,- Kč 
jsou také tištěné recepty, které si odnesete domů. 
Odborné besedy vede certifi kovaná poradkyně na 
výživu dětí, p. Jitka Pokorná.
11.1. od 9,30 hodin a 24.1.2012 od 15,30 hodin 
MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU - poplatek 40,-Kč za 
vstup, nutno nahlásit 1 den předem na email, aby-
chom si pro vás připravili materiál.
17.1 2012 od 16 hodin NASTÁVAJÍCÍ A KOJÍCÍ 
MAMINKY SI VAŘÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ - před-
náška s diskuzí s certifi kovanou laktační poradkyní 
Jitkou Pokornou, poplatek za vstup 30,- Kč.

Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- pátek od 9 do 10 hodin na nový kurz se můžete 
hlásit již nyní na výše uvedených kontaktech.

Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin, na nový kurz od 16.ledna se 
můžete hlásit na tel. nebo emailem.
  
Cvičení pro děti s rodiči
- dle jednotlivých skupin po, st, čt a pá. Zahájení 
cvičení po novém roce v týdnu od 9.1 do 13.1.2012

Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků
- plavání v Městských lázních. Zahájení plavání v týd-
nu od 16.1.2012 ve velkém bazénu, v rehabilitačním 
bazénu Městských lázní a ve Wellness hotelu Pano-
rama. Informace: Bc. Kateřina Daňková 731646774.

Herna
- dopoledne: st 10 - 11,30 hod., čt 8,30 - 11,30 hod.
- odpoledne: sudé úterý a čtvrtek : 16 - 18 hod., každý 
pátek 16 - 18 hod. 
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč/h.

Mimináček
- setkávání maminek a miminek 2 - 6 měsíců: středa 
8,30 - 9,30 hod. Poplatek 50,-Kč za vstup.

-kr-



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává Petr Müller, technický redaktor a inzerce - Martin Müller, adresa redakce Sloupečník 49, 678 01 Blansko, tel./fax/zázn.: 516 419 816, mobil: 602 543 381, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP  a. s., 
Cyrilská 14, 602 00 Brno. Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

8 16. prosince 2011 

VESELÉ VÁNOCE!!!VESELÉ VÁNOCE!!!

PrádelnaPrádelna
Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

RECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍ

Registrace jako pěkný dárekRegistrace jako pěkný dárek

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

Konec roku
 V tomto článku bych vás chtěl seznámit se stavem 
doprovodných soutěží squashových turnajů v zapo-
čaté 11. sezóně.
 V soutěži „Turnajový leader“, kde jsou bodována 
umístění jednotlivých hráčů v pravidelných měsíčních 
turnajích, vede po dvou odehraných Jirka Vybíhal s 
30 body. Druhý Nabil Lai má 28 bodů, třetí Radovan 
Štumpa 22 bodů. Na čtvrtém místě je dvojice Petr No-
votný a Jan Zezula s 20 body. Šestý Jakub Sedláček 
má 13 a dvojice Jarek Matal a Jan Urban s 12 body 
se dělí o 7. a 8. místo. V této soutěži již bodovalo 14 
squashistů.
 Další soutěží je „Turnajový mág“. Zde se v rámci 
turnajů započítávají všechny odehrané sety. Roze-
stupy mezi hráči jsou zde zatím malé, a tak ve vedení 
je plná čtveřice hráčů: Jaromír Matal, Luděk Řehoř, 
Jakub Sedláček a Radovan Štumpa s 37 odehranými 
sety. Pátý Nabil Lai má 36 a na šestém až devátém 
místě trojice Matěj Bartoň, Jan Urban, Jiří Vybíhal 
odehráli 35 setů. V soutěži je uvedeno celkem 25 
hráčů.
 Další turnaj pro vás chystáme v měsíci lednu, ter-
mín bude upřesněn v následujícím vydání Monitoru.
 Rádi bych Vám oznámili, že v prostorách squashe 

Blansko od 28.12. přidáváme ke stávajícím lekcím 
zumby také lekce jumpingu. Bližší informace na 
telefonním čísle 733763437, Aneta Kuklínková.
 Jelikož se jedná o poslední vydání Monitoru v roce 
2011, dovolte mi prosím, abych jménem provozovate-
le ČAD Blansko a.s. i jménem svým poděkoval Vám, 
našim příznivcům a hráčům a popřál Vám do Nového 
roku hodně úspěchů na poli pracovním, osobním i 
squashovém.

Provozní doba Vánoce 2011:

sobota 24.12. zavřeno
neděle 25.12. zavřeno
pondělí 26.12. zavřeno
úterý 27.12. 10.00 – 19.00
středa 28.12. 10.00 – 19.00
čtvrtek 29.12. 10.00 – 19.00
pátek  30.12. 10.00 – 19.00
sobota 31.12. zavřeno
neděle 1.1. zavřeno 

-rl-

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!

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

 Recyklohraní je školní re-
cyklační program pod záštitou 
MŠMT České republiky, jehož 
cílem je prohloubit znalosti 
žáků v oblasti třídění a recy-
klace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení.
 Ve školním roce 2011/2012 
se do recyklačního programu 
zapojily dvě žákyně IX. B - De-
nisa Novotná a Jitka Hulalová. 
 První vyhlášený detektivně 
- výtvarný úkol nesl název 
Sběrný dvůr. Úkolem bylo vy-
hledat, navštívit nebo vymyslet 
sběrný dvůr a výtvarně jej 
zpracovat. Řešitelům přejeme 
hodně štěstí v dalších úkolech.

Za přírodopis
Mgr. Silvie Červenková,

ZŠ Erbenova 

 Darujte registraci na Běh za sedmizubým hřebe-
nem nebo Půlmaraton Moravským krasem. Občanské 
sdružení Sportuj s námi, pořadatel 3. ročníku Běhu 
za sedmizubým hřebenem a 17. ročníku Půlmaratonu 
Moravským krasem, spustilo 1. prosince 2011 on-line 
registrace obou běhů s možností získat VÁNOČNÍ 
POUKAZ pro vaše blízké jako vánoční dárek. Darovat 
účast na startu některého z běhů je velice jednoduché, 
stačí při registraci na www.sportujsnami.cz uvést do 
poznámky e-mail, na který Vám bude zaslán stylový 

vánoční poukaz se jménem registrovaného. Poukaz 
si následně v pohodlí domova vytisknete. Věříme, že 
námět na získání zajímavého vánočního dárku rádi 
využijete. Při této příležitosti bychom chtěli velice 
poděkovat všem 1500 běžcům a běžkyním za přízeň 
v letošním roce a těšíme se v roce následujícím na 
skvělé sportovní zážitky při Běhu za sedmizubým 
hřebenem 1. května v Boskovicích a Půlmaratonu 
Moravským krasem 2. září v Blansku.

Tým Občanského sdružení „Sportuj s námi“
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