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 Václav Klaus určitě není bez chybičky, ale stojím si 
za tím, že i přes nějakou tu zabavenou propisku byl 
důstojným prezidentem, za kterého se naše republika 
nemusela stydět. Popravdě řečeno – prezident v naší 
zemi příliš pravomocí nemá, a tak stejně tráví většinu 
svého zákonem vymezeného času na cestách po 
světě. Samozřejmě má své povinnosti, vykonává 
řadu důležitých činností, ale v porovnání například 
s prezidentem USA má u nás hlava státu opravdu 
spíše reprezentativní charakter.
 Kandidáti, z nichž si budeme muset v lednu vybrat, 
jsou připraveni prodělat tvrdý boj o český trůn. Tomio 
Okamura, Jana Bobošíková a Vladimír Dlouhý jsou 
zřejmě už ze hry, ale jak vidíte a denně se dozvídáte 
z novin a televize, nevzdávají svůj boj tak snadno. 
Podávají stížnosti k soudům a prohlašují, že jejich 
nasbírané hlasy jsou regulérní. Kde je pravda? Těžko 
říct, a myslím si, že se ji snad ani nikdy nedozvíme.
 Zbývá několik kandidátů, z nichž nejméně se mi 
zamlouvá Prof. JUDr. Vladimír Franz, přezdívaný 
Avatar díky své „vyzdobené“ hlavě. Nechci působit 
jako xenofobní člověk, ale opravdu si neumím před-
stavit, že tento pán se stane prezidentem, bude jezdit 
po světě a reprezentovat Českou republiku. Co by 
si o nás ostatní státy pomyslely? Samozřejmě vím, 
že důležitější je to, co má člo-
věk uvnitř hlavy a ne na ní, ale 
myslím, že mi dáte za pravdu, 
že první dojem dělá opravdu 
hodně. Ruku na srdce – před-
stavte si novoroční slavnostní 
oběd, při kterém si pustíte jako 
již tradičně projev prezidenta a 
z obrazovky na vás bude koukat 
pan Franz. Promiňte, ale já bych 
to přepnul. Tento člověk musí 
být buď naprostý blázen, nebo 
se svojí kandidaturou snaží říct 
něco úplně jiného, což mně 
ovšem bohužel uniká.
 Podle preferencí se o pre-
zidentský post nakonec utkají 
Miloš Zeman a Jan Fischer. Ani 

 Nedávno jsem potkal kamaráda a ten mi říká: „Hele, sejdou se Čech, Žid, Rakušan, Japonec a 
Avatar. To není začátek vtipu, ale naše prezidentské volby.“ Nad vtipem jsem se pousmál, i když to 
k smíchu moc není. Prezidenta naší republiky si po Novém roce poprvé v historii naší země budeme 
volit sami a osobně jsem moc zvědavý, jak celé volby dopadnou. Kandidáti jsou, ovšem kdo z nich 
je hoden, aby nás zastupoval po dalších pět let?
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Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
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www.realitymacocha.cz
kontakt: Rožmitálova 6, 678 01 Blansko 
tel.: 605 163 333; e-mail: info@realitymacocha.cz

Pro naše klienty
s připravenou hotovostí
naléhavě hledáme:

Příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2013,
třeba s novou nemovitostí od nás,
Vám přeje Reality Macocha

byt 2+1 (celé Blansko)

byt 3+1 (centrum, Sever)

JSME S VÁMI JIŽ 20 LET NA TRHU S NEMOVITOSTMI

- Byt 3+1 OV Blansko – Pekařská, 93 m2, 2.p., zděný, volný 06/2013...NC – 1 590.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov – 1. NP v RD se zahr., 72 m2, vlastní pl. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., kompletní rekonstrukce ...NC – 749.000 Kč
- RD 3+kk Blansko – H. Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 1 900.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice...NC – 750 Kč/m2

- STP na RD Blansko – Horní Palava, 462 m2, IS, blízko centra města...NC – 359.000 Kč
- Pozemek na zahradní RD Ráječko – 1647 m2, výhled JZ, IS dostupné...NC – 499.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, studna, elektřina, menší chatka...NC – 169.000 Kč
- Pronájem komerčních prostor Blansko – Poříčí,  200 m2... NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.

Byt 2+1 v OV Blansko – Smetanova
3.NP, 58 m2, dům po revitalizaci bez 
dluhů, výtah, plast. okna, výhled na JZ.

NC – 999.000 Kč

2 byty OV 2+kk Blansko – Dvorská
75 m2 ve 2. NP a 66 m2 ve 3. NP (podkro-
ví), park. stání v objektu, zákl. vyb., volné

NC – info v RK

www.mikark.cz

jeden z těchto pánů mi nejsou nesympatičtí a oba 
bych si dokázal představit jako hlavu našeho státu. 
Miloš Zeman má na rozdíl od Jana Fischera za sebou 
dlouhou politickou kariéru a bude vítězit zejména u 
občanů, kteří si myslí, že prezidentský úřad by měl 
reprezentovat politik. V jeho prospěch hovoří rovněž 
skutečnost, že v minulosti působil na nejvyšších 
politických postech, objevoval se denně v médiích 
a za dlouhou dobu svého působení ve vrcholové 
politice si získal zástupy příznivců. Je tohle výhoda 
nebo naopak nevýhoda? Jan Fischer se ve vrcholové 
politice objevoval pouhý rok, ale za tuto krátkou dobu 
se mu podařilo zvítězit v anketě o nejoblíbenějšího 
politika a získal si řadu fanoušků. Nebo je tu třetí 
varianta a prezidentské křeslo shrábne někdo úplně 
jiný. Vždyť to znáte – když se dva hádají…
 Osobně si myslím, že nespokojení občané naší 
republiky by uvítali komplexní obrodu tváří a charak-
terů v naší zkorumpované a špinavé politické scéně. 
Proč nezačít u prezidenta? Kandidátů se nám nabízí 
celá řada a já vám přeji šťastnou ruku při této volbě. 
Ať tak nebo tak, uvidíme v lednu. A kdo ví – třeba 
se prezidentem stane Prof. JUDr. Vladimír Franz a 
budeme si všichni barvit hlavy na modro…

-mumma-

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV
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Nemocnice varuje veřejnost
 Nemocnice Blansko varuje veřejnost: v Blansku 
a okolí se pohybuje lékař, který se představuje jako 
MUDr. Pavel Richtr. Identifi kuje se dále jako zaměst-
nanec Nemocnice Blansko a nabízí pod záštitou 
nemocnice různé rehabilitační procedury.
 Nemocnice Blansko tohoto zaměstnance neeviduje 
a od jeho nabídek veřejnosti se zcela distancuje.
 V případě, že vás tento lékař navštíví a bude služby 
pod záštitou Nemocnice Blansko nabízet, kontaktujte 
Policii ČR na lince 158 nebo Městskou policii na lince 
156.

-nem-

Oznámení o zápisu
 Zápis do Základní školy speciální, Blansko, Žiž-
kova 27 na školní rok 2013/2014 se bude konat dne 
5.2.2013 od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy.

-sp-

Zahrádkáři zvou
 Zveme vás na přednášky ZO ČZS zahrádkářů 
Blansko 2013 v Domě zahrádkářů:
22.01.2013 - úterý v 16.00 hod.
pan Josef Janků Šmelcovna Boskovice - Okrasné 
rostliny na zahradách
19.02.2013 - úterý v 16.00 hod.   
Prof.Ing. Vojtěch Řezníček CSc.Mendlova univerzita 
Brno - Sloupcové tvary jabloní, jejich pěstování.
01.03.2013 -  pátek v 16.00 hod. 
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc. Blansko  - Bolívie a 
Peru. 
12.03.2013 – úterý v 16.00 hod. 
Ing. Eva Hrudová, Ph.Dr. Mendlova univerzita Brno - 
Ochrana před nejvýznamnějšími chorobami a škůdci 
zeleniny a ovocných dřevin.

-zočsz-

Jonáš dostane antikvariát
 Láska ke knize a touha po knize je podivuhodná 
věc. Tato touha není doslovně totožná s touhou po 
poznání. Je v ní mnohem více obdoby s touhou po 
vyvolené bytosti. Mít ji v rukou, mít ji doma, moci ji 
kdykoliv polaskat, prolistovat, pohlédnout na ni, číst v 
ní znovu a znovu se přesvědčovat o jejich mimořád-
ných vlastnostech, o jejím kouzlu a půvabu. Ovšem 
antikvariátní lovci si váží většinou více knih starých 
než mladých, více knih sešlých věkem a užíváním, 
než nedotčených autorských výtisků. Lidé v antikva-
riátech jsou těmi nejvděčnějšími a nejpovolanějšími 
dobrodružnými lovci knih a unikátů. A nejsou v ka-
tegorii odumíravších. Rodí se stále noví a noví lovci 
knih, prvotisků, pohlednic, LP desek, CD nosičů…
 Pojďte tedy se mnou do hlubokého, nepropustného 
a ještě panenského antikvariátu Galerie Jonáš, odkud 
se budete vracet s kořistí z lovu ze zátiší zdánlivého 
klidu, kde prach minulosti se klade na hřbety a ořízky 
knih na samé křižovatce uspěchané současnosti. Zde 
teprve poznáte, kolik vás čeká napínavých, tajemných 
a svůdných dobrodružství hledání. Na lov se můžete 
vypravit a nebo svou kořist (knihy, pohledy, LP desky 
a CD nosiče) nabídnout od ledna 2013 vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 9 do 12,30 a od 13,30 do 17 hodin v 
Blansku, Centrum Ježek, Smetanova 5.

-ps-

Oznámení
 V sobotu 1. prosince 2012 nečekaně zemřel ve 
věku 61 let Jiří Sedláček z Blanska. V osmdesátých 
a devadesátých letech minulého století patřil k 
nejlepším jezdcům v RC autech. Byl několikaná-

sobným vítězem 
PEJ i Mistrem 
republiky. Také 
nás několikrát 
reprezentova l 
na zahranič-
ních závodech, 
včetně Mistov-
ství Evropy. Na 
přání zesnulého 
bylo upuštěno do 
smutečního obřa-
du. Uctěme jeho 
památku tichou 
vzpomínkou.
Dáša Nečasová
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Konec platnosti parkovacíchKonec platnosti parkovacích
průkazů pro zdravotně postiženéprůkazů pro zdravotně postižené

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

Zombie
 Vždy, když se čas nakloní k vánočním svátkům 
a konci roku, asi každý bilancuje uplynulý rok nebo 
i delší časový úsek. Já nejsem výjimkou. Naopak. 
A dělám to rád. Uvědomuji si, které věci jsem mohl 
udělat lépe, které jsem nemusel dělat vůbec atp.
 Ale je tu i jiný druh „meditování“.
 Zamyšlení nad světem kolem nás.
 Nejsem fanouškem vánočních svátků, protože 
se dávno z vánoc vytratila jejich původní atmosféra 
a zabalila se do spěchu, nervozity a konzumu naší 
rychlé doby. Letos k předvánoční době přibyl feno-
mén konce světa, jako by nebylo věcí k zamyšlení 
už tak dost.
 Jedna z mých oblíbených autorek, Laura Ingra-
ham, to ostatně popisuje velmi pěkně: „Naše země 
je ve vážném nebezpečí. Naše kultura nevědomosti, 
arogance, a obžerství podkopává naši současnost a 
ohrožuje naši budoucnost. Kam se podívám, vidím 
znaky blížící se katastrofy - zombie teenagery, kteří 
si hrají u jednoho stolu každý se svým mobilem, 
uzavření do virtuálního světa, fronty u stánků s 
nezdravým jídlem, postarší žena s tunou make-upu 
oblečená do uzounkých jeansů a mini topu, jako by 
jí bylo 20 a na průčelí odvážná modelka ve spodním 
prádle ve vyzývavé póze, „strkající“ své přednosti do 
obličejů kolemjdoucích.“
 Když se nad tím zamyslíte, je tohle opravdu svět, 
o kterém snili naši předkové? Za „dva za cenu jedné“ 
(možná té modelky, co já vím)? Za předvánoční shon 
a lokty se boxující zákazníky u povánočních slev? Za 
větší hromadu jídla na vánočním talíři, kterou když 
pozřete, udělá se vám z nadbytku jídla špatně? Je 
tohle život?
 Vánoce byly vždy symbolem naděje, klidu a míru. 
Symbolem narození Spasitele. Nebo chcete-li jít 
hlouběji do historie, pak svátkem světel. Jak by naše 
současná civilizace obstála ve srovnání s biblickými 
městy Sodomou a Gomorou? Obávám se, že jsme 
odrazem chování právě jejich obyvatel. Odvracíme 
se od podstaty věcí k novodobým modlám, komu-
nikujeme spolu přes maily, SMS a na ulici hledíme 
každý tupě před sebe a do uší nám hraje hlasitá 
písnička v MP3 formátu. Když si děti ve škole řek-
nou „pojď si odpoledne zahrát fotbal“, mají spíše na 
mysli hru na některé z herních konzolí, než pohyb na 
vzduchu. Chybí nám zdravý rozum a střízlivý pohled 
na svět. Slepě věříme „pestrým světům“ „zábavných“ 
časopisů, neuvěřitelně neprofesionálním televizním 
zpravodajstvím. Řítíme se po silnici pod vedením 
GPS navigace a „přehlédneme“ při tom protitanko-
vou zátarasu na konci ulice, co má být přece podle 
přístroje průjezdná…
 Nechci být kazatelem. Mám svých hříchů tolik, že 
je na ně současná matematika krátká. Ale zamyslet 
se nad sebou můžu. A zkusím se usmát na slečnu 
prodavačku, i když jsem neměl dobrý den… Slova 
děkuji a prosím jsou přece krásnou součástí našeho 
slovníku. A na okamžik zkusím i to nejtěžší možná 
vůbec. Odpustit svým nepřátelům. A přát každému 
jen to, co bych chtěl od života sám. O tom nejsou 
jen Vánoce, o tom je celý lidský život. A pozor, bez 
nároku na reparát.
 Hezký den. A krásné Vánoce!!!

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Mladé talenty nastupujíMladé talenty nastupují

Regenerace sídliště
Sever – II. etapa

 V letošním roce, přesně od září do začátku listopadu, proběhla druhá etapa regenerace 
panelového sídliště Sever, jejíž celkový náklad byl 4,5 milionu Kč. 

 Bylo rekonstruováno hřiště v Horní Palavě, 
kde byla stávající asfaltová plocha částečně 
nahrazena novým asfaltovým povrchem a 
částečně vyměněna za povrch z lité pryže, 
bylo zde osazeno celkem pět nových herních 
prvků, altánek, pingpongový stůl, basketba-
lový koš, vybudováno hřiště pro petangue, 
vystavěna nová tenisová zeď, která bude z 
vnitřní strany hřiště rovněž sloužit, jako legální 
plocha pro tvorbu graffi ti a byly zde osazeny 
nové lavičky a odpadkové koše. Toto hřiště 
bylo oploceno a bude přístupné veřejnosti 
dle standardních návštěvních řádů, jako dříve 
vybudovaná dětská hřiště na Písečné a nad 
dopravním hřištěm na Severu. Hřiště je jedi-
nečné v tom, že herní prvky nejsou určené 
úplně nejmenším dětem, ale některé prvky 
jsou určeny pro děti od 7 a některé až od 12 
let.
 Byly rekonstruovány parkoviště na ulici 
Absolonova a Salmova, kde byl položen nový 

asfaltový povrch a doplněno vodorovné a 
svislé dopravní značení.
 Vybudovaly se celkem čtyři šlapákové pěši-
ny a to u ZŠ Dvorská, u objektu občanské vy-
bavenosti nad hřištěm patřícím ZŠ Dvorská a 
na ulici Salmova směrem k budově občanské 
vybavenosti nad hřištěm patřícím ZŠ Dvorská.
 Byla doplněna veřejná zeleň na ulici Salmo-
va, odstraněna část nevyužívaných sušáků 
na prádlo na ulici Salmova a nahrazena kle-
pačem, proběhlo předláždění částí chodníků 
a byly vyměněny stožáry veřejného osvětlení 
v lokalitě mezi bytovými domy Dvorská č. p. 
16 – 20 a byly vyměněny odpadkové koše a 
koše na psí exkrementy v části lokality Sever. 
 Na tuto etapu regenerace Sídliště město 
obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 2,6 mil. Kč.
 Generální dodavatel: Eurovia CS, závod 
Morava jih.

-měú-

 Jak jsme již informovali dříve, ve Sbírce zákonů byl dne 4.10.2011 vydán nový prová-
děcí předpis – vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy 
a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Obsahem novely vyhlášky je zavedení nového dokladu “Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (nové označení 07 CC šesti-
místné číslo), který nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající zvláštní označení pro 
parkování (01 AA šestimístné číslo). 

 Původní označení vozidla přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou je platné 
do 31.12.2012, pokud nemá držitel v průkazu 
ZTP nebo ZTP/P uvedeno dřívější datum. 
 Nové speciální označení 07 vydává přísluš-
ný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou. Speciální označení 
07 opravňuje k parkování na vyhrazeném 
parkovišti, podle právního režimu členského 
státu EU, v němž se držitel tohoto označení 
zdržuje.
 K výměně parkovacího průkazu je nutné 
předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský 

průkaz, stávající označení vozidla 01 a 1 ks 
fotografi e o rozměru 35x45 mm odpovídající 
současné podobě držitele parkovacího průka-
zu. Doba platnosti nového parkovacího prů-
kazu se stanovuje shodně s datem platnosti 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle však do 
31.12.2015. Výměna parkovacího průkazu je 
zdarma.
 Městský úřad, odbor sociálních věcí, vydal 
k 31.10.2012 celkem 966 nových parkovacích 
průkazů, z toho 899 průkazů bylo vyměněno, 
51 průkazů vydáno držiteli průkazu ZTP nebo 
ZTP/P poprvé a 16 průkazů vydáno za ztra-
cený průkaz.

-měú-

 Tak jako každoročně se s příchodem podzimních plískanic rozbíhají školní kola před-
mětových soutěží MŠMT, které všichni běžně nazývají „olympiádami“.

 V letošním školním roce nás čeká jedenáct 
okresních kol těchto soutěží. Organizaci škol-
ních kol si řídí jednotlivé základní školy samy. 
Organizací okresních kol byl tradičně pověřen 
Jihomoravským krajským úřadem Dům dětí 
a mládeže Blansko. Organizací Pythagoriády 
a matematické olympiády byla pověřena ZŠ 
Salmova. Po ukončení školních kol úspěšní 
řešitelé postupují do kol okresních, která za-
čínají v lednu 2013. V loňském školním roce 
se okresních kol zúčastnilo přes 300 žáků a 
studentů. Nejúspěšnější z nich reprezentovali 
náš okres v krajských kolech soutěží MŠMT. 
 Jsme rádi, že Ministerstvo mládeže, školství 
a tělovýchovy má zájem na rozvoji nadaných 

žáků a studentů a účastí v těchto soutěžích 
jim umožňuje poměřit síly s ostatními, před-
vést nabyté znalosti a vědomosti a ukázat 
rodičům i veřejnosti, co všechno umí. 
 Přejeme všem budoucím účastníkům sou-
těží MŠMT hodně úspěchů a pevné nervy. 
Věříme, že váš zájem o předmětové soutěže 
MŠMT bude trvat nadále a setkáme se při ně-
kterém z dalších okresních kol v DDM Údolní 
2, Blansko. 
 Výsledky soutěží a jejich průběh můžete 
sledovat na našich webových stránkách www.
ddmblansko.cz

Bc. Alena Konupčíková
okresní koordinátorka soutěží

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

PERFEKTNÍ DO SNĚHU A LEDU
Dámská obuv

s vodonepropustnou
membránou

a protiskluzovými 
hroty (OC systém)

Dále nabízíme: zimní obuv s texovou membránou pro všechny 
generace, kvalitní koženou obuv, perfektní zimní bundy, mikiny, 
čepice, kožené rukavice, peněženky, kabelky, batohy.
VÁNOČNÍ SLEVA NA SPORTOVNÍ OBUV. 
Přejeme Vám krásné a pohodové vánoce.  

s vod

a p
hr

Dále nabízíme: zimní obuv s texovou m

Otevřeno i na stříbrnou
a zlatou sobotu a neděli

od 8.00 - 11.00 hod. 
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Reakce - polemikyReakce - polemiky

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Očima občanůOčima občanů
Díky ti, jednodenní                 

chirurgie

 „Hrozí Vám zánět, takto nemůže dál chodit. 
V pondělí nastoupíte do nemocnice, v úterý 
Vás odoperujeme laparoskopicky a do pátku 
jste doma,“ sdělil mi lékař poté, co jsem mu 
ukázala jakousi tkáň, která mi trčela z pupíku. 
Bylo jen dvacet dní do Vánoc a navíc jsem 
díky předchozí operaci velmi dobře věděla, co 
mě čeká. Narkóza mi dělá zle, několik dní mě 
z ní bolí hlava. Drény v břichu, kapačky. Slézt 
z vysokého nemocničního lůžka po operaci 
také není zrovna med... Ani nevím, jak jsem 
se dostala z nemocnice. Vím jen, že mi bylo 
zle od žaludku při představě, co mám před 
sebou.
 Pak mě napadla kacířská myšlenka. Co se 
zeptat jiného lékaře? Od známých vím, že se 
jim to nejednou vyplatilo. S nerozhodností se 
tak ocitám v čekárně chirurgie v blanenské 
nemocnici.  „Co když mě vyhodí?,“  honí se 
mi hlavou.  Nevyhodili. Navrhli mi, že mi po-
mohou. A že ani celková narkóza prý nebude 
nutná. Ještě odpoledne týž den budu doma. 
Jen si musím sehnat někoho, kdo si mě vy-
zvedne. 
 V pondělí se tak hlásím na recepci. Třesu 
se strachy. Jsem na seznamu zákroků. Po 
chvíli mě sestřička odvádí do šatny a za mnou 

se zavírají skleněné dvoukřídlé dveře. Je mi 
jasné, že nemohu couvnout. Pak už to jde ráz 
na ráz. Tlak, dotazník, instrukce a sál. Jdu 
na něj po svých, jen za doprovodu asistenta. 
Lékaři se mnou po celou dobu zákroku mluví, 
stačilo jen lokální umrtvení. Připadalo mi to 
jako pár minut. A ze sálu? Vycházím opět po 
nohách. Pořád čekám, kdy omdlím, protože to 
se mi stává i u zubaře. Nic! Čekám, kdy začne 
něco bolet. Nic! Než se setmělo, ležím doma, 
ve své posteli. Končí přesně to pondělí, kdy 
jsem měla teprve nastupovat do nemocnice, 
aby mně zítra dali klystýr a pak operovali…
 PS: Toto není reklama, ani článek na ob-
jednávku. Jsou to jen pocity, o něž jsem se s 
někým chtěla podělit.

-iš-

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

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

 Vyjádření Nemocnice Blansko k petici 
za zachování chirurgické ambulance 
MUDr. Františka Řezníka
 Argumenty k vypsání této petice vnímá 
vedení Nemocnice Blansko jako NEKO-
REKTNÍ. V reakci na jednostranně pre-
zentované informace vyjadřujeme pro 
objektivní posouzení celé kauzy níže i 
stanovisko Nemocnice Blansko.
 V žádném případě výpověď nájemní 
smlouvy MUDr. Řezníka není pouze z dů-
vodu v petici zmíněného přesunu kantýny. 
Nemocnice Blansko se důrazně brání této 
interpretaci. Skutečným důvodem výpovědi 
z nájmu MUDr. Řezníka je dlouhodobě plá-
novaná centralizace ambulantních provozů 
v přízemních prostorách nemocnice a vy-
budování informačního centra pro pacienty 
při hlavním vstupu do nemocnice.
 Těmito kroky jsme vyslyšeli opakované a 
četné požadavky veřejnosti na zkvalitnění 
a zrychlení orientace pacienta při průcho-
du nemocnicí. Projekt s výše uvedeným 
zdůvodněním, nutnými zásahy a návrhy na 
opatření pro všechny zainteresované stra-
ny byl schválen hlasováním na radě Města 
Blanska, které je zřizovatelem nemocnice.
 S MUDr. Řezníkem byla od září 2012 
vedena jednání na toto téma, při kterých 
mu v rámci zachování jeho služeb byly 
nabídnuty náhradní prostory v budově 
polikliniky Nemocnice Blansko. K této na-
bídce se MUDr. František Řezník dosud 
nevyjádřil.

-nem-

Občané, braňte                            
svoje lékaře!

 Dne 30.11.2012 náš petiční výbor vytiskl 
plné znění Petice za zachování stávající 
chirurgické ambulance II. MUDr. Františka 
Řezníka proti výpovědi z nájmu v Nemoc-
nici Blansko pod názvem „Občané, braňte 
svoje lékaře!“
 Petice bude předána 18.12.2012. Je 
určena panu starostovi a městské radě, 
protože město je zřizovatelem této nemoc-
nice.
 Na základě zveřejnění PETICE sezvala 
paní ředitelka Nemocnice Blansko tiskovou 
konferenci.
 Netušila jsem, že paní ředitelka je také 
tiskovou mluvčí pana starosty a městské 
rady, které volili naši spoluobčané. Mám 
pocit, že na tuto tiskovku nebyla dosta-
tečně připravená. Několikrát zdůraznila, 
že iniciátorem petice je sám pan doktor 
MUDr. Řezník. Chtěla bych ji upozornit na 
to, že petici jsem zorganizovala a sepsala 
já s petičním výborem. Nemocnice se vůči 
petici ohradila. Její argumenty považuje 
za nekorektní. Což my, členové petičního 
výboru striktně odmítáme.
 Ředitelka tvrdí, že skutečným důvodem 
výpovědi z nájmu MUDr. Řezníka je dlou-
hodobě plánovaná centralizace ambu-
lantních provozů v přízemních prostorách 
nemocnice a vybudování informačního 
centra pro pacienty při hlavním vstupu do 
nemocnice. Poslouží jako klidová zóna 
a občerstvení. Současně tvrdí, že těmito 
kroky vyslyšeli opakované a četné poža-
davky veřejnosti na zkvalitnění a zrychlení 
orientace pacienta při průchodu. Ovšem 
tyto údajné požadavky nikde nebyly a 
nejsou publikovány či zveřejňovány našim 
občanům. 
 V tisku potvrdil pan starosta Lubomír 
Toufar, že ředitelčina vize ho zaujala a 
umístění recepce u vchodu se mu zdá 
logické. Jiné řešení, než přesunout chirur-
gickou ambulanci, nezná. Škoda, že tato 
vize neprošla paní ředitelce ve Fakultní 
nemocnici u sv. Anny v Brně, když tam 
také dělala ředitelku. Protože při vstupu 
hlavním vchodem do této nemocnice 
centralizaci ambulantních provozů jaksi 
postrádám. Je tam zbudována jakási „bud-
ka“, ve které stojí 2 recepční, a při dotazu 
na jakoukoliv ordinaci jsem odkázána na 
cedule nad schodištěm. Při té příležitosti 
je mně prodán 30 korunový kupon o za-

placení poplatku. Proto nechápu, když 
taková nemocnice jako je nemocnice u sv. 
Anny, může takto fungovat, proč v Blan-
sku musíme zrušit téměř celé levé křídlo 
polikliniky? Myslím si, že tato „budka“ je 
v Blansku opravdu zbytečná, nehledě k 
tomu, když tam budou pracovat přinejmen-
ším 3 recepční, na kolik nás to ročně přijde 
peněz? Není nutné, aby nám slečna ozná-
mila, že v přízemí je třeba 5 obvodních 
lékařů, 1 diabetologie a rovně po chodbě 
laboratoř. V dalších patrech 2x oční, 2x 
ORL, 2x interna, gynekologie, rentgen a 
jinak další ordinace po jedné. Na to nám 
opravdu stačí běžná informační tabule. V 
době probíhající ekonomické krize se zde 
projektují neadekvátní stavební úpravy a 
plánují se draze placené recepční. Vždyť 
by stačil automat na poplatky a odpovída-
jící informační tabule. 
 Když se jeden z novinářů zeptal paní ře-
ditelky na náhradní prostory pro pana dok-
tora, řekla, že mu prostory byly nabídnuty. 
Pan doktor František Řezník nabídnuté 
prostory považuje za nedůstojné a tech-
nicky neodpovídající dnešní době. Místnost 
je malá, a navíc by se na chirurgický sál 
chodilo přes ordinaci dalšího lékaře, a tím 
by došlo k narušení chodu jiné ambulance i 
soukromí pacientů. Druhý prostor je v plic-
ním pavilonu a není podle MUDr. Řezníka 
zařízen jako chirurgická ambulance, takže 
by tam bylo nutné a nezbytné investovat. 
(Proč do těchto prostor nerozšíříte dětské 
oddělení, aby maminky a jejich děti měly 
také důstojné prostředí při čekání na léka-
ře)? Najít prostory pro fungování moderní 
chirurgické ambulance nejde, ty se musí 
postavit. Všechno toto vyžaduje určité 
technické, provozní a hygienické podmín-
ky, a navíc do nabídnutých prostor není 
možné najet s dlouhým vozíkem. Takže 
náhradní prostory, které mu nemocnice 
nabízí, jsou pro provozování současné 
moderní chirurgické ambulance naprosto 
nepřijatelné a nejsou, na rozdíl od jeho sou-
časné ambulance, bezbariérové. Škoda, 
že paní ředitelka tyto prostory novinářům 
a občanům neukázala. 
 Na další dotaz, zda již petice běží, paní 
ředitelka odpověděla, že se doslechla, že 
snad pan doktor MUDr. Řezník či petiční 
komise chodí do různých fabrik, kde lidé 
netuší a neví, o co jde, což jí připadá 
absurdní. Paní ředitelko, nedovedu si 
představit, že já nebo pan doktor přijdeme 
na vrátnici do nějaké fabriky (máme tu už 
jen 2) či fi rmy a řekneme vrátnému nebo 
ředitelům, že tady mají petiční formuláře, 
a když někdo půjde do práce, tak ať mu to 
podepíše a ani nemusí vědět, o co jde. To 
je opravdu úsměvné a doufám, že to nemy-
slíte vážně! Mohu vás ujistit, že všichni lidé, 
kteří nám petici podepsali, přesně vědí, o 
co tady jde. 
 Touto cestou bych jim z celého srdce 
opravdu chtěla moc a moc poděkovat, že 
nás podpořili svými podpisy a nebáli se do 
toho jít s námi. 
 Paní ředitelka uvedla své domněnky, že 
tato petice neovlivní ani rozhodnutí nemoc-
nice ani městské rady. Je přinejmenším 
zvláštní, že mluví předem o rozhodnutí 
městské rady. Také starosta města Lubomír 
Toufar, nepředpokládá, že by na základě 
petice udělal změnu. Tvrdí, že rozhodnutí, 
co v nemocnici bude, je čistě v kompetenci 
paní ředitelky. „Pokud bychom měli dát na 
každou petici, tak bychom se mohli dostat 
do situace, že o majetku města nebudou 
rozhodovat jeho orgány, ale občané,“ uvedl 
starosta. Škoda, že pan starosta zapomněl, 
díky komu se na tento post dostal, a že to 
také není navždy. V tomto případě to byli 
občané našeho města. Je velice smutné, 
že se k nim právě nyní otáčí zády a jejich 
názor na zachování dobré a prospěšné 
věci ho nezajímá. 
 A všem těm, kteří znají jen zlobu, závist, 
zášť a strach přeji, aby se jim nestal žádný 
úraz, neboť v případě zrušení chirurgické 
ambulance II. MUDr. Františka Řezníka, 
budou muset i jeho spokojení pacienti 
- (protože v Blansku nebudou mít jinou 
možnost) - přejít na jednodenní chirurgii, 
a to čekání před ordinací už bude samo o 
sobě pořádný masakr. 

Za petiční výbor
Dana Zvěřinová

Vyjádření Nemocnice                        
k petici
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Vlastivědno – ekologické vyučováníVlastivědno – ekologické vyučování

Adventní Vídeň přivítala Adventní Vídeň přivítala 
blanenské gymnazistyblanenské gymnazisty

Vítězství Nemocnice BlanskoVítězství Nemocnice Blansko

 Ve středu 5. prosince dopoledne žáci 4. ročníku ZŠ Jedovnice odjeli na výstavu fotografi í 
na zámek do Křtin, nazvanou Národní parky ČR. Ve škole jsme žákům rozdaly pracovní listy s 
úkoly a rozdělily je do skupin. Děti si vzaly s sebou hudební nástroje a vlastnoručně vyrobená 
přáníčka. 
 Na zámku se nás ujala slečna průvodkyně, 
která nás seznámila s tématikou výstavy. Děti 
se dověděly spoustu zajímavostí a novinek, a 
poté začaly plnit zadané úkoly. Na závěr zahrály 
a zazpívaly koledy, poděkovaly za vánoční stro-
mek, který nám v úterý přivezl pan ing. Budík, a 
popřály příjemné prožití vánočních svátků. Tuto 
část s námi strávil pan ing. Jiří Šilhánek, Ph.D. 
ze ŠLP Křtiny. Potom jsme šli do kostela, kde 
děti plnily další část úkolů. Zde jsme se potkali s 
Mons. P. Janem Peňázem, zazpívali si koledu a 
poslechli zvonohru. Plni dojmů jsme se vrátili do 
školy, kde jsme si povídali o nových poznatcích 
a příjemných zážitcích. Cesta autobusem byla 
uhrazena z výtěžku letošního Vinného bálu.

PaedDr. Helena Smejkalová, Mgr. Blanka 
Svobodová, , Mgr. Bc. Michal Souček

 Vídeňská náměstí se po roce opět proměnila v pohádkové vánoční vesničky, jejichž kou-
zelnou atmosféru vdechovalo 7. prosince devětašedesát studentů blanenského gymnázia 
spolu se svými učitelkami němčiny. Nádvoří před zámkem Schönbrunn nabídlo romantiku 
Vánoc v nádherných císařských kulisách, v nichž bylo možné spatřit tradiční řemeslné 
výrobky, ručně vyráběné šperky a vánoční ozdoby, rustikální vánoční dekorace.

 Advent je jedno z nejkrásnějších období k 
návštěvě Vídně - bohužel jsme nebyli sami, 
koho to napadlo ve stejnou chvíli, a na svůj 
horký čaj jsme si museli chvíli počkat ve frontě. 
Vánoční trhy se v rakouské metropoli otevřely 
již v listopadu. Jsou strategicky rozmístěny v 
centru Vídně na náměstích nebo u známých 
památek.
 Po prohlídce budovy rakouského 
parlamentu postavené v řeckém an-
tickém stylu jsme přišli na Radniční 
náměstí. Christkindlmarkt před radnicí 
je největším a nejznámějším vánočním 
trhem ve Vídni a tedy i nejnavštěvo-
vanějším, proto byl i cílem našeho 
programu. Každoročně čítá na 140 
stánků prodávajících tradiční sortiment 
typu vánočních ozdob, oblečení, su-
venýrů a hlavně rozličných laskomin 
včetně neodmyslitelného punče, který 
si můžete zakoupit v hrníčku, který je 
označen rokem a schovat si ho na pa-
mátku. Většina z nás si tento originální 
suvenýr vezla domů. Hodně pozornosti 

organizátoři věnují i dětem, pro 
které je tu například oblíbená 
atrakce - Ježíškova dílna. Při 
vůni vánočního cukroví, pe-
čených kaštanů a se šálkem 
horkého punče i na nás dýchla 
předvánoční nálada. Náměstí 
se obléklo do okouzlujícího 
vánočního šatu, i stromy byly 
slavnostně ozdobené. V při-
lehlém parku jezdil vánoční ex-
pres, kolotoč, pozornost poutal 
Herzenbaum - strom ověšený 
svítícími srdci, který se stal 
symbolem Vánoc.
 Nedaleko odsud, mezi Umě-
leckohistorickým a Přírodo-
vědným muzeem, majestátně 

kynula na studenty ze svého trůnu Marie Tere-
zie. Vánoční vesnička, obklopující její pomník, 
nabízela medové perníky, klasický štrúdl, různé 
masné výrobky, lihoviny a výborný punč.
 Zážitků a témat ke konverzaci v hodinách 
němčiny si studenti přivezli dostatek.

 Mgr. Jana Žilková

Studentky gymnázia před zámkem Schönbrunn ve VídniStudentky gymnázia před zámkem Schönbrunn ve Vídni

Vánoční vesnička u sochy Marie Terezie ve VídniVánoční vesnička u sochy Marie Terezie ve Vídni  Nemocnice Blansko byla s projektem Digitalizace Nemocnice Blansko II zařazena mezi 
25 nominovaných projektů, které soutěžily o přízeň „vašich srdcí“ v soutěži organizované 
Regionem soudržnosti Jihovýchod (více informací o projektu na www.jihovychod.cz). 
 Vedení Nemocnice Blansko se obrátilo s 
výzvou o podporu při hlasování v soutěži 
PROJEKT MÉHO SRDCE na své spoluobčany 
– na veřejnost procházející denně nemocnicí, 
na spřátelené organizace. Právě díky Vašemu 
hlasování získal projekt Digitalizace Nemocni-
ce Blansko II první místo mezi projekty Jižní 
Moravy. Toto umístnění vnímáme nejen jako 
velké uznání Nemocnici Blansko za podporu 
modernizace a stále zvyšující se úroveň po-
skytovaných zdravotnických služeb, ale také 
jako určité zvýšení prestiže celého Blanska. 
Jsme potěšeni vítězstvím, protože projekt 
digitalizace je opravdu smysluplný a pomáhá 
velmi výrazně zvyšovat kvalitu péče našim 
pacientům.
 Digitalizace Nemocnice Blansko znamenala 
zakoupení nejmodernějšího diagnostického 
přístrojového vybavení a jeho propojení do 
systému přesného zpracování výsledků, archi-

vace a distribuce výsledné digitální obrazové 
informace. Digitalizace Nemocnice Blansko 
proběhla ve dvou etapách. V první byly poří-
zeny tři rentgenologické přístroje s digitalizo-
vaným výstupem rentgenových snímků. Tím 
odpadlo zdlouhavé čekání na vyvolání snímků. 
Následovala druhá etapa, kdy byl zakoupen 
mamograf a gamakamera. Hlavním přínosem 
digitalizace je zlepšení a zpřesnění diagnostiky, 
zkrácení doby vyšetření pacientů a snížení 
doby i intenzity rentgenového záření.
 Slavnostní předání titulu „Projekt mého 
srdce“ proběhlo 14. listopadu 2012. Ocenění 
převzala MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, 
ředitelka nemocnice a Ing. Lubomír Toufar, 
starosta Města Blansko.
 Velice si ceníme podpory všech, kteří pro 
nás hlasovali, a věříme, že podobných projektů 
bude jen přibývat. Děkujeme!

-nem-

Skupina Kaštánci zve svoje fanoušky na Vánoční koncert, na kterém pokřtí svoje 
nové CD. Koncert proběhne v neděli 16. prosince 2012 v 17 hodin ve velkém sále 
Dělnického domu v Blansku.

16. prosince 2012 od 17 hodin
Dělnický dům Blansko
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Pohlazení na dušiPohlazení na duši

Benefice pro dětský domov ov 
Boskovice byla ÚSPĚŠNÁ!Á!

Malý dárek a velké překvapeníMalý dárek a velké překvapení

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

 Máme tu adventní čas. Přesto, že všude kolem nás je mnohdy plno stressu, nervozity, ne-
vraživosti, shonu, objevují se tu a tam kulturní akce a počiny, které by lidem chtěly zpříjemnit 
dobu adventní a navodit toužebnou předvánoční atmosféru. K těmto akcím patří kromě jiného 
různé výstavy, besídky, vystoupení, koncerty.

 V nose měl ten, kdo navštívil v Blansku již 
tradiční Vánoční koncert Petra Bende. V plně 
obsazeném sále Dělnického domu se v pondělí 
3.12.2012 rozezněly melodie v podání Petra 
Bende, jeho bandu a hostů. Vtipně komponovaný 
pořad měl několik linií, jednak to byla humorně 
laděná nitka moderujícího „anděla“, který mnoho-
krát rozesmál a pobavil všechny přítomné, jednak 
to bylo průvodní slovo Petrovo napříč rozličnými 
skladbami, žánry a hudebními rozmanitostmi 
z jeho repertoáru. Zpěvák se nám tentokrát 
představil v té humorněji laděné poloze jeho 
všestranné osobnosti, což mu velice prospělo. 
Muzikant tělem i duší, multiinstrumentalista a 
dokonce i tanečník /účinkující v televizním pořadu 
Star Dance - pozn. autora/ navíc ukázal i rovinu 
zcela odlišnou, a to že je především člověkem 
s velkým srdcem, pokorou, úctou a skromností. 
V první části koncertu, s možným názvem „ko-
morně – před oponou“, si zahrál se všemi svými 
členy kapely zvlášť, zajímavě každého z nich 
představil, stejně tak jako své hosty – výborného 
Pavla Helána s medovým hlasem, cimbálovou 
muziku Grajcar s neotřelými doprovody některých 
písní a koled, a v neposlední řadě i pěvecký sbor 
Gymnázia Blansko - Perličky. V pořadí již osmý 
vánoční koncert v Blansku si znovu našel své 
posluchače a Perličky již poněkolikáté 
opět nezklamaly a společně s hlavním 
protagonistou dokázaly vytvořit v sále na-
prosto úžasnou atmosféru. Mimochodem 
štafetu přebraly po ženském pěveckém 
sboru Cavatina rediviva, který v začátcích 
doprovázel svými vokály po dobu tří let na 
koncertech v Blansku a okolí právě Petra 
Bende. Milým překvapením byl sólový 
part a vystoupení hostujícího bývalého 
člena kapely trumpetisty Karla Nováčka, 
tóny jeho nástroje hladily na srdíčku 
hlavně v překrásné písni Nad horú svítá.
  Zážitek to byl opravdu famózní a 

myslím, že nám přinesl jak příjemnou vánoční 
náladu pro potěchu očí, uší i duší, tak vzpomínky, 
radost a smích, ale hlavně krásný hudební záži-
tek. Vždyť se podívejte kolem, komu se chce a 
podaří každý rok obnovovat repertoár, přinášet 
nové písničky převážně s českými texty, kdo je 
ochoten zařadit do svého repertoáru překrásné 
české a moravské koledy a písně, jak v originále 
nebo upravené? Často sledujeme i v prestižních 
pořadech a na koncertech hvězd /?/ stále stejné 
písně, staré písně v novém kabátě, převzaté pís-
ně, přetextované zaručené muzikantské „trháky“, 
někdy ani to ne. A nejen za to patří mladému hu-
debníkovi s budoucností dík. Dlužno podotknout, 
že kromě folklóru a lidových tradic podporuje Petr 
také například projekt, který fi nančně pomáhá 
Občanskému sdružení Vodící pes pro výcvik 
psů, určených pro nevidomé. Po koncertu se na 
ně vybraly celé 3 637 Kč.
  Na stránkách Petra Bende najdete už dnes ti-
tulek „Děkujeme Blansku!“ Chce se mi na oplátku 
zvolat- Děkujeme Petru Bende! Za sice předčas-
ný, ale milý dárek pod letošní vánoční stromeček. 
A děkujeme také manželům Korčákovým, bez 
jejichž organizace a pomoci by koncerty Petra 
Bende, bandu a jeho hostů v Blansku nebyly.

Irena Čepová

 Na ZŠ Salmova v Blansku běží již několikátý rok projekt s názvem Spolužáci – kama-
rádi. Žáci vyšších ročníků drží jakýsi patronát nad mladšími spolužáky. Navštěvují se o 
přestávkách, vyprávějí si, starší pomáhají menším (třeba jen s připravením učebnic a 
sešitů na hodinu). Sem tam se navzájem obdarují malým dárečkem. Ať už je to bonbon 
nebo obrázek. Občas proběhne nějaké společné setkání.

 Tentokrát to ale mělo být opravdu veliké 
překvapení. Ti větší, žáci 6.A a 8.A, celý měsíc 
v hodinách českého jazyka chystali dárek pro 
mladší spolužáky, pro žáky přípravné třídy a 
pro žáky prvních tříd. Malé děti, ani jejich paní 
učitelky nic netušily. 
 A co bylo tím velikým překvápkem? Kniha. 
Ale ne ledajaká. Nic obyčejného. Vlastnoručně 
vyrobená kniha plná pohádek a pohádkových 
příběhů, plná obrázků, omalovánek a nejrůz-
nějších úkolů. A vše o kaštáncích. O těch ma-
lých hnědých kaštanech v zelených pichlavých 
kabátcích, co na podzim padají ze stromů na 
zem a my je sbíráme. Autory pohádek, ilustrací 
i úkolů byli samotní žáci. Stali se tak na chvíli 
spisovateli, sazeči v tiskárně, korektory, ilust-
rátory i grafi ky. 
 Když ti „větší“ dora-
zili jednoho listopado-
vého rána do třídy k 
těm „menším“, s veli-
kou taškou, bylo vidět 
ve tvářích malých dětí 
napětí a očekávání. 
Byli celí nedočkaví 
a ptali se: „Co je tím 
překvapením, co nám 
naší větší kamará-
di nesou?“ Velcí nic 
neprozradili a nechali 
zvědavé děti hádat. A 
pak jeden „odvážlivec“ 
mohl zalovit rukama 
ve veliké tašce a dá-
rek najít. Myslím, že 
fakt byli všichni dost 

překvapeni, doslova paf. Potom jsme si jednu 
pohádku společně přečetli. Každý prvňáček 
dostal jeden list z pohádkové knihy a mohl si 
se svým velkým kamarádem splnit první úkol.
 My velcí, osmáci a šesťáci, jsme rádi, že se 
jim naše kniha líbí a že se nám opravdu po-
dařilo malým dárkem všechny moc překvapit 
a udělat radost. 
 Obě knihy, Kaštánkova kniha úkolů a pohá-
dek a Pohádky z Kaštanovy hromádky, jsou 
neprodejné, byly vydány pouze ve čtyřech 
výtiscích. Ale kdo ví, třeba se najde nějaký 
sponzor a knihu nám umožní vydat větším ná-
kladem. Zázraky se dějí… A tohle by zase bylo 
velkým překvapením a dárkem pro šesťáky a 
osmáky, autory pohádkových knih.

Mgr. Vlasta Plchová

 Role odpovědného redaktora se ujal ředitel 
Městské knihovny Blansko Mgr. Pavel Přikryl, 
ilustrovala Irena Čepová, technicky a grafi cky 
spolupracoval Karel Šebek. V neformální edici 
„Králik aneb Krásná Literatura Kraje“ byla 
vydána jako pátý svazek a slavnostně před-
stavena veřejnosti 23. listopadu 2012. Jejími 
kmotry se stali Ing. Jiří Crha, místostarosta 
města Blanska a předsedkyně česko-italské 
společnosti LEDRO Ing. Jaroslava Otipková.
 Publikace popisuje vznik barákových táborů 
pro uprchlíky v Rakousku-Uhersku. Monarchie 
musela s vypuknutím války okamžitě řešit jejich 
pohyb tak, aby jim vytvořila snesitelné životní 
podmínky. Vznikla potřeba nastavit pravidla 
a řád, zamezující konfl iktům. Autorky sesbí-
raly nejen řadu tehdy platných dokumentů, 

vydávaných místními úřady, ale především 
to nejcennější, vzpomínky pamětníků, kteří s 
uprchlíky přišli do styku. Procházely kroniky, 
cíleně hledaly jejich stopy v blanenském a 
boskovicném regionu. Provedly také přesné 
překlady z německého jazyka. Citují z nejrůz-
nějších úředních vyhlášek, zcela unikátní je 
zpráva Ing. Karla Kancnýře, stavbyvedoucího 
barákového tábora stejně jako zápisy kronikářů 
ze Sloupu, Kuniček, Křtin, nechybí dobové 
tabulky z jednotlivých míst s počty uprchlíků. 
Popsaly organizaci zaměstnanosti, školství, 
výdeje oděvů a potravin.
 Publikace je k zapůjčení v Městské knihovně 
Blansko.

L. Čepová, 
Městská knihovna Blansko

 Poprvé publikovaly Eva Šebková a Ivana Bojdová ve Sbornících Muzea Blansko v letech 
2004 a 2005. Dosud neprobádaným tématem, které odstartovalo jejich hledání v archivech 
regionů Blanska, Boskovic a Brna, byly osudy běženců, kteří se bez vlastního zavinění 
ocitli na cizím území. Zaujalo je do té míry, že napsaly útlou, jen 45stránkovou, publikaci 
a nazvaly ji „Italští uprchlíci v 1. světové válce“. 

Italští uprchlíci Italští uprchlíci 
v 1. světové válcev 1. světové válce

Nová obřadní síň

 V pondělí 19.11.2012 byly zahájeny staveb-
ní práce I. etapy rekonstrukce radnice nám. 
Svobody 3, spočívající v rekonstrukci obřadní 
síně dle architektonického návrhu Ing. arch. 
Moniky Sirné z fi rmy ABRAS s.r.o. Vlastní dílo 
však bylo zahájeno mnohem dříve (nepočí-
taje v to, s omluvou, a ne menší důležitostí, 
vlastní projekční přípravu), výrobou umělec-
kého mobiliáře, osvětlení a prosklené reliéfní 
stěny z umělecké dílny a dle návrhu sochaře 
a sklářského výtvarníka pana Valéra Kováče, 
s jehož prací je možné se mimo jiné seznámit 
v blízkém okolí a to v kapli sv. Václava a sv. 
Anežky České v obci Šošůvka. Obřadní síň 
bude dokončena v tomto roce. 
 V roce 2013 bude pokračováno II. etapou a 
to rekonstrukcí vestibulu radnice a vytvořením 
chybějícího zázemí této obřadní síně - tzn. 
šatny, toalety.

-měú-

Občané horní části Těchova       
se dočkají nového chodníku

 Ve středu 28.11.2012 budou zahájeny udržo-
vací a přípravné práce na chodníku v horní čás-
ti Těchova. Díky kladnému a pragmatickému 
přístupu Správy a údržby silnic Jihomoravské-
ho kraje, která umožnila zúžení krajské vozov-
ky, můžeme vybudovat první etapu chodníku v 
téměř celé délce v šířce 1,5m. V příštím roce 
bude jednak tento chodník dokončen (nebude-

-li přirozeně dokončen v roce 2012) a bude 
pokračováno v jeho propojení s chodníkem k 
autobusové zastávce. Tím dojde k vytvoření 
chodníkové trasy od školky až po konec horní 
části Těchova mimo krajskou vozovku. 

-měú-

Svoz vánočních stromků

 Žádáme občany města Blanska i městských 
částí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu 
vánoční stromky do bezprostřední blízkosti 
míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci 
(barevné kontejnery). Odtud budou sváženy 
svozovou fi rmou v měsíci lednu 2013 a to 
každé pondělí.
 Občané města Blanska a jeho městských 
částí mohou využít k odkládání vánočních 
stromků i služeb obou sběrných středisek od-
padů (dále jen SSO) umístěných v Horní Lhotě 
a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní 
dobu úterý až čtvrtek od 10 – 17 hod., v pátek 
od 10 – 18 hod. a v sobotu od 8 – 12 hod.. 
Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného 
odběru vyřazených elektrozařízení:
- velké domácí spotřebiče včetně chladniček
- malé domácí spotřebiče
- elektrické nářadí a nástroje
- trubicové a úsporné zářivky a výbojky
- televizory a PC monitory
- výpočetní a telekomunikační technika
- spotřební elektronika
- hračky, vybavení pro volný čas a sport 
SSO Horní Lhota - 516418440
SSO na ul. Na Brankách - 723 57 80 34 

-měú-

ORELSKÝ LIDOVÝ
PLES

ORELSKÝ LIDOVÝ
PLES

Orel jednota Blansko a KDU-ÈSL Blansko poøádají

Sobota  12.1.2013
ve 20:00 h.
Celým veèerem Vás bude provázet moderátor Onøej Dyèka. K tanci bude hrát hudební skupina ŽIVEL.

Tìšit se mùžete na vystoupení Aerobic Teamu Orel Blansko, 
profesionální ukázku spoleèenských tancù

a pøedevším na finalistu ÈeskoSlovensko má talent 
RICHARDA NEDVÌDA a jeho „Trapnomagii“.

 Dìlnický dùm
Blansko

Bohatá tombola. 
Vynikající obèerstvení a kuchynì.
Pøedprodej vstupenek a rezervace v informaèní kanceláøi „Blanka“. Cena vstupenky 200,- a 250,-Kè.
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Myslivost na BlanenskuMyslivost na BlanenskuNOVÁ RODINANOVÁ RODINA
 Během října a listopadu 2012 proběhlo celkem 5 besed s rozličnou tématikou dotýkající 
se rekonstruovaných rodin. Rekonstruované rodiny jsou ty, které vznikají nově po roz-
padu původní rodiny rozvodem, úmrtím jednoho z rodičů, nebo jde o neúplnou rodinu 
svobodného rodiče, který vytvoří nový rodinný svazek.

 V rámci menší skupiny se mohli rodiče 
dozvídat nové informace, inspirace pro běžný 
život i specifi cké situace v běhu života „nových“ 
rodin. Mohli si uvědomovat svoji vlastní situaci 
a také, což považovali za nejcennější, sdílet 
zkušenosti vzájemně.
 Besedy byly zaměřeny na tato témata 
vývoje „nové rodiny“, zvyků, tradic a rituálů, 
specifi ckých situací jako je seznámení dítěte s 
novým partnerem, oslovování, pojetí výchovy 
nevlastního rodiče v prvních fázích vztahu. 
Účastníci si zmapovali své role v rámci „nové“ 
rodiny, zachytili příběh rodiny do symbolů (tzv. 
renogram). Věnovali jsme se sourozeneckým 
konstelacím, dítěti v pubertálním věku, aj.
 Pro realizování tohoto cyklu besed a aktivit 
pro rekonstruované rodiny obdržela poradna fi -
nanční prostředky v rámci dotačního programu 

Jihomoravského kraje „Podpora pro-rodinné 
politiky na úrovni obcí“ pro rok 2012. Besedy 
byly bezplatné.
 Byly také vytištěny informativní letáky o pro-
-rodinných službách v Blansku určené široké 
veřejnosti, které jsou volně dostupné v poradně 
nebo na Městském úřadě Blansko, nám. Re-
publiky 1, odbor sociálních věcí.
 V případě zájmu o danou tématiku se mů-
žete obrátit na Mgr. Radku Šebelovou a Mgr. 
Hanu Pelčákovou Kubecovou – psycholožky 
pracující v Poradně, které besedy vedly.
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy, Blansko, 
 Sladkovského 2b(blízko Nemocnice Blan-
sko), tel: 516 413 524, 775 870 667, poradna@
blansko.cz, www.blansko.cz/poradna

-měú-

Kouzlíme s barvami – PONOŽKOVÉ KOČKY

 Další pokračování výtvarného cyklu 
pro tvořivé lidi se uskuteční v pondělí 
21. ledna 2013 od 18 hodin v dětském 
oddělení knihovny. Jistě potěší výroba 
barevné a veselé kočičky z froté po-
nožek. Jedná se o náhradní termín za 
zrušený listopadový! 
 Ti, kteří se přihlásili na listopadovou 
dílnu, se na leden již nemusí registrovat. 
Počet míst je omezen – volných je 5 
míst, proto se přihlaste nejpozději do 15. 
1. 2013 ve studovně knihovny nebo on-
-line přihláškou. Více informací najdete 
v přihlášce. Na setkání s vámi se těší

Mgr. Jana Trubáková
a Marcela Havířová

 Současné období mysliveckého roku je především časem honů na drobnou zvěř a také 
naháněk na zvěř černou. Ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko, se 
nachází 28 honiteb, které hospodaří na výměře 35.867 ha honebních ploch. 

 Prováděná sčítání zvěře, ale i výsledky 
minulých honů, potvrzují přetrvávající nízké 
stavy drobné zvěře. Koroptve, přestože se 
již řadu let neloví, se vyskytují v minimálním 
množství jen v několika lokalitách. Stavy zají-
ců se též, i přes jejich v podstatě nízký odlov, 
nezvyšují. Obdobné to je i u bažantů, kterých 
je o něco více pouze v honitbách, kde dochází 
k zazvěřování z umělých odchovů. Na dobré 
úrovni se z hlediska kvality chovu v jednotli-
vých honitbách jeví zvěř srnčí. Díky příhodným 
podmínkám a dostatku potravy se podstatně 
zvýšily stavy černé zvěře, která se v honitbách 
musí regulovat zvýšeným odstřelem.
 Z toho důvodu se na ni pořádají naháňky, 
které patří, co do počtu ulovené zvěře, k nejú-
spěšnějším. V tomto období se však nekonají 

pouze hony, ale začíná i příprava na přikrmo-
vání zvěře v zimě. Ve zmíněných honitbách je 
vybudováno a provozováno 404 krmelců, 152 
zásypů a 69 napajedel. 
 Na závěr snad ještě připomínka pro ve-
řejnost. V období honů by každý návštěvník 
přírody měl mít na zřeteli zvýšenou pozornost 
a opatrnost. V zimním období by pak lidé 
neměli zvěř u krmelců zbytečně rušit, neboť 
právě přečkání zimy pro ni, zejména při vy-
datné sněhové pokrývce, není vůbec lehké. 
Velmi často zvěř ruší volně pobíhající psi v 
honitbách. Jejich majitelé by si měli uvědomit, 
že zvěř potřebuje mít klid nejen v zimě, která 
je pro ni obdobím nouze, ale i na jaře, v době 
vyvádění mláďat.

-měú-

 Z územní studie, kterou může zpracovat pou-
ze oprávněná osoba projektanta – urbanisty, 
vyplyne nejen další osud hotelu DUKLA, ale i 
způsob řešení širšího území, včetně celkové 
dopravní organizace a kapacit parkování. 
Zadání územní studie znovu otevřelo otázku 
všech přítomných sítí technické infrastruktury, 
včetně tras Březovského vodovodu a zatrubně-
ného potoka Palava. Konkrétně se bude zjišťo-
vat i to, zda stále vyhovuje rozsah a rozložení 
stavebních pozemků v částech Regulačního 
plánu Blansko – Střed města z roku 2002, které 
doposud nepozbyly platnosti. Zadání územní 

studie, které bude projednávat prosincové 
Zastupitelstvo města Blansko, bude v případě 
schválení připojeno k výzvě developerům. 
Okruh zpracovatelů územní studie nebude 
omezen, pouze se předpokládá, že jednotlivé 
návrhy projektantů budou spjaty s konkrétními 
záměry. Tedy že budou reálné. Rozhodnutí o 
přípravě územní studie se v území nijak hmata-
telně neprojeví. Získání relevantních podkladů 
totiž bude otázkou delšího časového období a 
bude odvislé od ochoty Města Blansko poskyt-
nout pozemky k využití.

-měú-

 Stavební úřad MěÚ Blansko, jako Pořizovatel územně plánovací dokumentace, připravil 
Zadání územní studie pro přestavbovou plochu Územního plánu Blansko P14 – střed města. 
Zpracování a schválení této územní studie je zde dle §30 stavebního zákona podmínkou 
projednání nových záměrů v územním řízení. 

Luštění pro radost a dlouhou chvíliLuštění pro radost a dlouhou chvíli

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
* 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
* 1+ 1 na sídlišti Sever, ulice Salmova. Rozloha bytu 
39,8m + komora 2,9m + zasklená lodžie + sklep. 
Jedná se o slunný byt v 2. podlaží. Dům s výtahem 
po revitalizaci. Cena: 900.000 Kč. Tel. 605511210, 
734845311.
* Bezbariérový DB 1+1 Blansko - Sever, 1.NP s 
výtahem, dům je po revitalizaci, nová plastová okna, 
nové zděné jádro. Nebo i výměna za 2+1, 3+1 před 
rekonstrukcí s doplatkem. Cena 1.100.000,-Kč. NE 
RK!!! 739618866.
* Komodu Malm, 3 zásuvky, dýha dub, 1000 Kč, 
rohová šatní skříň Pax, dýha dub, velká, prostorná, 
10000 Kč, vše jako nové, IKEA, tel. 723776839.
* Rohovou rozkládací sedačku Manstad, p.c.13000, 
nyní 7000 Kč, 2 komody a knihovnu Billy, dýha dub, 
1500 Kč, vše IKEA, jako nové, důvod stěhování, 
zdarma přidám konferenční stolek a koberec, také 
IKEA, tel. 723776839.
* Škoda fabia 1.4, rok výroby 2000, najeto 100000 
km, garážované. Tažné zařízení, nové pneu. Cena 
dohodou. Tel. 775225319.
* Použitý, nepoškozený kuchyňský stůl 75,5 x 145 
cm, výška 76 cm, se zaoblenými rohy v barvě hnědé 
(ořech) s bílou deskou, 500 Kč. Tel. 607262288.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Nabízím ubytování v RD pro 1-4 osoby.Inf. mail : 
abckiosk@seznam.cz.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku částečně zařízený 
od 1.2.2013. Cena cca 7000 Kč. Mob. 604310312.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku u Sýpky. 
Volný 12/2012. Tel. 775223137.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Blansku na sídlišti 
Sever. Tel. 723828080.
* Pronajmu garáž u zastávky ČD. Měsíční pronájem 
800 Kč. Platba předem na půl roku. Tel. 777593529.
* Pronajmu 1+1 (30m2) v rodinném domě v Blan-
sku. Samostatný vchod, klidné prostředí, mož-
nost parkování v garáži. Cena dohodou. Tel. 
776469184,776083980.

* Zápalkové fezové nálepky a pohlednice. Mob. 
739130854, tel. 533400216. Ladislav Studený, 
Lidická 23b, 60200 Brno.
* Stolní mobilní telefon. Tel. 721381287.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Kaštánci – 16.2.2012 v 17 hod, Dělnický dům Blan-
sko. Cena bez místenky: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč 
děti (3-12 let)
Rastislav – Vánoční koncert (J. J. Ryba – Česká mše 
vánoční) – 26.12.2012 v 16 hod, kostel sv. Martina, 
Blansko. Cena místenky: 50,- Kč.
Dětský Silvestr – 31.12.2012 v 15 hod, Kino Blansko. 
Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.
Láska a párečky – 28.2.2012 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Ticketpro:
22.12.2012 Adventní gospely 2012 – Brno, Kated-
rála Petrov
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:
19.12.2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala mí-
čových sportů
21.12.2012 Kamelot – Brno, KD Rubín
20.2.2013 Kryštof – Brno, Kajot Aréna
Ticket Art:
5.1.2013 Carmina Burana, Kongresové centrum,  
Praha
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour, Hala 
Vodova, Brno
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
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.
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-

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

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.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

INZERUJTE
VÝHODNĚ

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

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

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

4.1.2013 od 9 hodin
NOVOROČNÍ PLÁNOVÁNÍ
- setkání dobrovolníků - plánování činnosti na 
první čtvrtletí roku 2013

Od 7.1. do 13.1.2013
ZAHÁJENÍ VŠECH PROGRAMŮ
A AKTIVIT KLUBU RATOLEST 
- výtvarné dílny, tréninkové aktivity, dramatic-
ká výchova, kurz baby masáži, Mimináček a 
Mimiklubík, svépomocné skupiny pro dvojčata 
atd. v obvyklých časech pro jednotlivé skupiny
 
9.1.2013 od 16 hodin
TŘÍKRÁLOVÁ DISKOTÉKA PRO NEJMENŠÍ 
- přijťe si vyrobit se svými dětmi tříkrálovou ko-
runu, zasoutěžit si a zatančit si s dětmi. Disko-
téka demzadem, Svitavská 2389/7a, Blansko 
(naproti supermarketu Billa, vedle restaurace 
Zámeček). Vstupné 50,-Kč za rodinu. I zde 

máte možnost přispět na Tříkrálovou sbírku 
Oblastní charity Blansko.

10.1.2013 od 9 hodin
ZAHÁJENÍ PLAVÁNÍ 
- pro skupinu rodičů s dětmi od 1 do 4 let v 
malém rehabilitačním bazénu Městských lázní 
v Blansku.

15.1.2012 od 10 hodin
ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ
- rodina, výchova, emoční konfrontace, řešení 
konfl iktů
- odborná beseda s diskuzí s psycholožkou 
Mgr. Hanou Pelčákovou – Kubecovou z po-
radny pro rodinu a mezilidské vztahy v Blansku

PŘÍPRAVA NA ŽIVOT S MIMINKEM
- další zahájení kurzu pro těhotné ženy a jejich 
partnery plánujeme na druhou polovinu ledna 
2013 – do kurzu se můžete hlásit již nyní na tel. 
731428369 nebo emailem: ratolest.blansko@
charita.cz

-kr-

Program na první polovinu 
ledna 2013

1. liga ženy
ČKD GMC Blansko A 
- Slovan Bohnice A 4:6
Body: Ševčíková 3 Su-
ková 1 Slezáková 0
Ani skvělý výkon Vero-
niky Ševčíkové, která 
ztratila pouhé 2 sety, 
na body nestačil. Jeden 
bod ještě přidala Petra 
Suková, ostatní zápa-
sy, ale hostující celek 
zvládnul s přehledem 
a nedal domácím hráč-
kám šanci na lepší vý-
sledek.
 
ČKD GMC Blansko A - 
Slavoj Praha A 7:3
Body: Jirůšková 3,5 
Ševčíková 3,5 Slezá-
ková 0
Poprvé v této sezoně nastoupila dlouholetá 
opora Blanska Marie Jirůšková a na výsledku 
to bylo hned znát. Spolu s Ševčíkovou vyhrály 
všechny svoje zápasy a Blansko tak získalo 
cenné vítězství v boji o záchranu 1. ligy.

2. liga muži
ČKD Blansko A - Slezan Opava A 10:5
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 3,5 Čák 1 Kvíčala 
David 1
Velmi přesvědčivé vítězství nad soupeřem se 
severu Moravy zrežírovali Dudík s Přikrylem, 
kteří vyhráli všechna svoje utkání. Hosté se 
sice na začátku utkání dostali do vedení 2:1, 
z následujících sedmi zápasů, ale vyhrálo 
Blansko šest a o výsledku bylo prakticky roz-
hodnuto.

ČKD Blasnko A - Omya KST Jeseník A 10:8
Body: Dudík 2,5 Přikryl Aleš 2,5 Čák 2,5 Kví-
čala David 2,5
 Tak jak sobotní utkání bylo hlavně o Dudíkovi 
s Přikrylem, tak nedělní utkání proti velmi silné-
mu Jeseníku rozhodnul hlavně skvělý týmový 
výkon. Domácí vyhráli obě úvodní čtyřhry, což 

se pro celkový výsledek ukázalo jako rozho-
dující. Jeseník se totiž stále držel na dohled a 
v závěru utkání se dostal dokonce do vedení 
8:7. Poslední tři dvouhry zvládlo ale Blansko 
bravurně a vybojovalo velmi cenné vítězství. 
Blansku tak patří v tabulce čtvrtá příčka, zaru-
čující postup do play-off.

2. liga ženy
 Kvůli rozsáhlé marodce odehrála blanenská 
děvčata svoje venkovní utkání pouze ve dvou 
hráčkách, přesto se jim podařilo vybojovat 
remízu na stolech Ostravy.
TJ Ostrava KST A - ČKD GMC Blansko B 5:5
Body: Trávníčková 3 Švancarová Veronika 2

Sokol Neředín A GRM Systems - ČKD GMC 
Blansko B 10:0
 
Divize muži
 Blanenské béčko hrubě nezvládlo důležitá 
utkání v boji o záchranu. Jedním z rozhodu-
jících faktorů bylo, že Blansko nedokázalo 
vyhrát ani jednu čtyřhru a každé utkání zak 
začínalo stavem 0:2.

TJ Sokol Moravský 
Krumlov A - ČKD 
Blansko B 10:5
Body: Mikula 3 Kví-
čala Josef 1 Voráč 1 
Přikryl Jiří 0

TTC Sokol Znojmo 
B - TJ ČKD Blansko 
B 10:7
Body: Mikula 3 Kví-
čala Josef 3 Voráč 1 
Kutil Libor 0

KS2 muži
ČKD Blansko C - SK 
Kuřim A 10:6
ČKD Blansko C - 
Orel Boskovice A 
9:9

-vory-

1. liga ženy
1. Slovan Bohnice A 9 7 1 1 0 60:30 24
2. SKST Hodonín B 9 7 1 1 0 57:33 24
3. Sokol Nusle Praha A 9 7 0 2 0 53:37 23
4. Slavoj Praha A 9 4 3 2 0 48:42 20
5. SVS Hradec Králové A 9 4 1 4 0 48:42 18
6. SKST Vlašim B 9 3 3 3 0 46:44 18
7. SF SKK El Nino Praha A 9 2 4 3 0 41:49 17
8. Moravská Slavia Brno A 9 3 1 5 0 42:48 16
9. Union Plzeň A 9 2 3 4 0 39:51 16
10. ČKD GMC Blansko A 9 2 1 6 0 39:51 14
11. SKST Děčín A 9 2 1 6 0 35:55 14
12. SK Dobré B 9 0 3 6 0 32:58 12

2. liga muži
1. SKST Hodonín A 9 8 1 0 0 89:51 26
2. Moravská Slavia Brno B 9 5 2 2 0 78:61 21
3. OMYA KST Jeseník A 9 5 2 2 0 84:63 21
4. ČKD Blansko A 9 6 0 3 0 75:63 21
5. KST Vsetín A 9 5 1 3 0 76:76 20
6. Sokol Hr.Králové 2 B Atlanta 9 4 3 2 0 82:59 20
7. Slezan Opava A 9 4 0 5 0 67:64 17
8. SK Přerov A 9 4 0 5 0 72:72 17
9. OP Prostějov A 9 4 0 5 0 65:76 17
10. Sokol Čechovice A 9 3 1 5 0 66:75 16
11. Jiskra Holice A 9 1 0 8 0 35:88 11
12. Koral Tišnov A 9 0 0 9 0 49:90 9

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

Prodám OV 1+1
na ulici 9. května 
po rekonstrukci. 

Vše nové včetně kuchyně.
Cena 740.000,- Kč.

Tel. 776 11 77 88
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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

,

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

 Po prvním turnaji nové, již dvanácté sezony našeho 
squashového centra, jsme opět hráčům zúčastňujícím 
se těchto pravidelných turnajů, vyhlásili výsledky dlou-
hodobé (celosezónní) soutěže „Turnajový Mág“, kde 
vedeme všechny odehrané sety. Loni v této soutěži 
bylo vedeno 37 hráčů. V druhé soutěži bodovalo 26 
hráčů. Tyto body jim byly udělovány za umístění na 
1-10 místě každého turnaje stupnicí 20, 16, 14, 12, 
10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod. 
 Vzhledem k tom, že je zatím odehraný jeden turnaj, 
pořadí v soutěži „Turnajový Leader“ přesně kopíruje 
umístění na turnaji. Vede Nabil Lai 20 bodů, před 
Jindřichem Čeladínem 16 bodů, třetí Jaromír Matal 
má 14 bodů, čtvrtý Jirka Pánek 12 a pátý Petr Ulrich 
10 bodů.
 V soutěži „Turnajový Mág“ jsou rozdíly zatím mini-
mální, přesto mi dovolte uvést, zatím vedoucího hráče 
Libora Nevřivu 22 setů, druhého Petra Ulrich 21 setů a 
dvojici 20setových Jaromíra Matala a Václava Pelanta.
 Lze si jen přát, aby v letošním posledním turnaji v 
sobotu 22. prosince od 13 hodin, přišlo poněkud více 

hráčů, než tomu bylo v listopadu a vytvořila se tak 
větší konkurence. 
 Ceny do turnaje jsou jako obvykle připraveny pro 
všechny účastníky s jakoukoliv výkonnostní hodnotou.
 Jelikož se jedná o poslední vydání Monitoru v roce 
2012, dovolte mi prosím, abych jménem provozovatele 
ČAD Blansko a.s. i jménem svým poděkoval Vám, 
našim příznivcům a hráčům a popřál Vám do Nového 
roku 2013 hodně úspěchů na poli pracovním, osobním 
i squashovém.
Provozní doba Vánoce 2012:
sobota 22.12. turnaj od 13.00 hodin
neděle 23.12. 17.00 – 20.00
24. - 26.12. zavřeno
čtvrtek 27.12. 10.00 – 19.00
pátek 28.12. 10.00 – 19.00
sobota 29.12. zavřeno
neděle 30.12. 17.00 - 20.00
pondělí 31.12. 10.00 – 17.00
úterý 1.1.2013 zavřeno

-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

 dělá sbírku pro místní psí útulek.

 Doneste cokoliv

 ne peníze!

  a dejte si...

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!

Cenné zkušenosti                      
pro nejmladší basketbalisty

 Hráči nejmladšího družstva minižáků bas-
ketbalového klubu BBK Blansko se zúčastnili 
"Mikulášského turnaje" basketbalových nadějí 
v Podolí u Brna. „Na turnaj jsme jeli s oba-
vami. Většina hráčů a hráček se seznamuje 
ani ne půl roku s basketbalem zatím jen na 
trénincích. Z pěti týmů jsme skončili díky 
horšímu skóre na čtvrtém místě a pro většinu 
dětí to byly důležité zkušenosti“, řekl trenér 
družstva Antonín Zezula. S chlapci hraje i 
několik dívek, Zuzana Křížová se dokonce 
dostala do nejlepší pětky celého turnaje.
Výsledky:  
BBK Blansko:SK Renocar Podolí 27:46 
(14:28)
BBK Blansko:JBC Brno 44:33 (16:21)
BBK Blansko:BC Vysočina 34:21 (23:7)
BBK Blansko:SKB Tišnov 17:21 (13:8)
Body celkem:
Jirků a Streit po, Křížová 19, Streitová 15, 
Ševčík Ondřej 10.

-kaj-

Minibasketbalisté nestačili          
na Uherský Brod

Minižáci basketbalového klubu BBK sehráli 
další dvě utkání. Tentokráte obě prohráli, když 
nestačili na druhý celek Oblastního přeboru 
z Uherského Brodu. „Přesto jsou obě prohry 
a vyšším a zdatnějším soupeřem přijatelné. 
Své svěřence musím pochválit především za 
zlepšenou obranu,“ uvedl trenér blanenských 
hráčů Antonín Zezula. Celek BBK Blansko je 
v tabulce po deseti odehraných zápasech na 
pátém místě. Před svátky ho čeká ještě jeden 
domácí dvojzápas – 19. prosince s BŠM Brno.

BBK Blansko:TJ Spartak Uherský Brod 31:53 
(20:28)
BBK Blansko:TJ Spartak Uherský Brod 38:56 
(13:32)

Střelci celkem:
Kučera 17, Müller 14, Ševčík Richard 8, Křížo-
vá 5, Ševčík Ondřej, Prokop, Vágner a Zeman 
4, Petrů, Musil 3, Žáček 2, Tůma 1.

-kaj-

Redakce Monitoru přeje všem svým čtenářům po-

hodové Vánoce, veselou oslavu Silvestra a v novém 

roce 2013 úspěch, zdraví a optimismus.

KÁVA ZDARMAKÁVA ZDARMA
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