osobnosti

•

móda

•

peníze

•

zdraví

•

krása

•

sport

•

cestování

•

auto–moto

čtení pro volný čas
z blanenska a boskovicka

duben 2016
zdarma

Dračí lodě. Fenomén,
který vás strhne a nepustí
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K Ohradě ve Vískách patří také
zvířata. Koně a stádo Highlandů

Rodinné centrum Ohrada ve Vískách nabízí
svým návštěvníkům kromě jiného i vyjížďky
na koních. Provoz funguje celoročně, tedy
i v zimě a dešti. Pro každého je jízda na koni
nezapomenutelným zážitkem. Jak pro začátečníka, tak i pokročilého jezdce.
„Nikdo nemusí mít strach, že na koně nevy-

leze. K vyjížďkám používáme nižší koně
s velmi klidnou povahou. Samozřejmostí je
zapůjčení helmy. Pro děti je možné svezení
ve venkovní jízdárně, ostatní se můžou těšit
na vyjížďku do terénu,“ říká Iva Světlíková
z Agrocentra Ohrada. Svou jízdu je třeba si
předem rezervovat na čísle 605 298 421.
„A protože jaro už je tu, musíme se
pochválit našimi letošními přírůstky ve stádu
Highlandů. Do termínu redakční uzávěrky
jsme se radovali ze čtyř telátek, a na další se
těšíme. Rozrůstající se stádo masného skotu
Highland, které si s žádným jiným nespletete
díky „chlupatému“ vzhledu, můžete vidět ve
volném výběhu přímo před restaurací. Neváhejte a přijďte se na ně podívat co nejdříve,“
doplnila Světlíková.
Na sklonku jara se totiž celé stádo stěhuje
k lesu, kam na ně není tak dobrý výhled.
A pokud vás pohled na naše stádo úplně
neláká, nevadí. Vyzrálé steaky můžete ochutnat v restauraci, kde vám je připraví zkušení
kuchaři.

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Agrocentrum Ohrada
Vísky 100

tel. 605 298 420

www.ohrada.cz

Servisní prohlídka
za 249 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku
letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění
pneumatik za výhodné ceny.
Nezapomeňte po zimě také včas
naplánovat servisní prohlídku svého
vozu. Provedeme diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. Myslíme
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě
předních stěračů, které si po zimě
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus
přibalíme koncentrát náplně do
ostřikovačů.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157, 679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz
Untitled-753 1

AUTOSPOL, s r.o.
Náměstí 9.května 1, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz
22.2.2016 12:08:10

editorial

Francouzské zápisky

Pomáhat je v módě. To je část názvu úspěšné charitativní
módní přehlídky spojené s bazarem knih, oblečení a prodejem
dalších předmětů, která se koná každoročně na jaře v Blansku.
Tento „slogan“ se ale netýká jen této akce.
Pomáhat se i letos rozhodli pořadatelé mnoha dalších
akcí na Blanensku a Boskovicku. Už potřetí se uskuteční
v dubnu v Boskovicích Večer pro lidi každého věku. V červnu
se chystá další ročník akce s názvem You Dream We Run, při
které pořadatelé plní sny hendikepovaným dětem i dospělým.
Pomáhají i organizátoři Motosrazu ve Voděradech. Tam například v roce 2015 věnovali nemalou
částku třem rodinám s dětmi, které trpí dětskou mozkovou obrnou. Charitativním směrem se
vydala i soutěž Dívka České republiky. Z prodeje kalendáře tam loni podpořili děti z Dětského
domova v Hodoníně u Kunštátu, letos společně s patronkou Andreou Kerestešovou pomohou dětem
s metabolickými poruchami. A tak bych mohl pokračovat.
Je fajn, že pořadatelé myslí o krok napřed. Zábava, dobrá hudba, program, jídlo, pití, to všechno
je skvělé, ale když se záměr navíc propojí s dobrým skutkem, je pak radost nejen lidí, kteří tyto akce
organizují, ale i návštěvníků dvojnásobná.
Co na vás čeká v dubnovém vydání MyFace? Na hlavní rozhovor jsme se sešli s Českou Miss
World 2013 a velkou fanynkou Komety Brno Lucií Kovandovou, která na sebe práskla spoustu
zajímavostí ze svého soukromí. Představujeme budoucí podobu centra Blanska i vizi, jak by mohla
vypadat boskovická knihovna. Zveme vás na tradiční Boskovické běhy, představujeme novinky na
hradech a zámcích i novou produkční agenturu z Boskovic, která chystá spoustu zajímavých akcí.
Už jste vyzkoušeli dračí lodě? Ještě ne? Po přečtení článku o blanenské posádce určitě půjdete do
toho! Vyzpovídali jsme talentovanou zpěvačku Barboru Janků, kapelu Karlovy hračky a zveme na
jejich Večer pro lidi každého věku i spoustu dalších akcí nejen v našem regionu. Nechybí zajímavé
recepty, přidali jsme už tradičně rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího.
Příjemné chvíle při čtení dubnového čísla časopisu MyFace vám přeje
Pavel Šmerda, šéfredaktor
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ČESKÁ MISS WORLD 2013 LUCIE
KOVANDOVÁ PROZRADILA SPOUSTU
ZAJÍMAVOSTÍ ZE SVÉHO SOUKROMÍ
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RESTAURACE EB DINERS NA ČERPACÍ
STANICI V KRHOVĚ. MÍSTO, KDE SE SE
PRO VÁS JÍDLO STANE ZÁŽITKEM
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BLÍŽÍ SE BOSKOVICKÉ BĚHY. UŽ
1. KVĚTNA SI MŮŽETE PŘIJÍT
ZABĚHAT NEBO KOUKNOUT NA
ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

18-19
HRADY A ZÁMKY OTEVÍRAJÍ SVOJE
BRÁNY. I LETOS ČEKÁ NA NÁVŠTĚVNÍKY
BOHATÝ PROGRAM A SPOUSTA NOVINEK

A máme tu
jaro! I zimní
spáči se začínají
probouzet a teplo
milující obyvatelé se
vracejí z exotických
dovolených. I když
se nám to tak ještě
někdy venku nezdá,
stejně alespoň trochu
cítíme tu jarní energii
ve vzduchu, provádíme revizi jarního šatníku
a začínáme často plánovat, kde si budeme
užívat čím dál tím teplejší dny.
Jelikož jsem nyní již nějakou dobu na
jihu Francie a logicky tedy využívám situace
a navštěvuji okolí a méně čí více vzdálená
města, jak se dá, donutilo mne to zamyslet se,
proč mě to nikdy nelákalo zrealizovat i v Česku.
Samozřejmě znám i u nás pěknou řádku míst,
a to hlavně díky rodině a přátelům rozprchlým
tak různě po celé republice, ale přesto – před
prvními delšími výjezdy do ciziny mě nenapadlo
zkusit se i doma vžít do kůže turistů. Což někdy
není na škodu. Člověk pak najednou může i ve
zdánlivě známém prostředí nacházet poklady.
Když ve Francii potkám Francouze, kteří
nemají málem ani ponětí o některých krásných
místech a možnostech jejich rodného kraje,
velmi se tomu divím. Nechovám se však u sebe
doma někdy trochu podobně? Nemyslím si, že
je nutné navštívit všechna místa, pokud nás to
hold neláká. Byla by možná ale škoda ani netušit
o blízkých místech a akcích, které jezdí jiní
obdivovat dokonce z velkých dálek.
Mně se na základě vyprávění některých
cizinců začal tvořit pomyslný seznam, kam se
u nás chci ještě podívat, až budu mít příležitost.
A je fakt, že mojí motivací pro zapálenější
pořádání výletů a hledání informací je i to, že
bych ráda dělala zase já průvodce těm, co se na
oplátku přijedou následně podívat za mnou.
Ovšem už nyní jim děkuji za ty nejrůznější
otázky nebo poznatky týkající se České republiky.
Když totiž člověk pochází z jiného prostředí,
někdy ho napadnou i takové zajímavosti, na
které by místní nepřišel.
Přeji vám tedy veselé cestování doma i za
hranicemi. A pokud náhodou nemáte chuť nebo
čas se vzdalovat ze svého bydliště, jen byste si
přáli trochu uhnout z rutiny, mohu mimo jiné
doporučit procházku s někým, kdo pochází
odjinud než vy.
Ivona Zálešáková
studentka francouzštiny
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Čechová, Kristýna Kyánková. Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 21983. Tisk:
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LUCII KOVANDOVOU URČITĚ NEPŘEHLÉDNETE. NA FOTKÁCH VYPADÁ VŽDY SKVĚLE,
VE SKUTEČNOSTI JE VELMI MILÁ, PŘÍJEMNÁ, VTIPNÁ, SYMPATICKÁ, CHYTRÁ,
A INTELIGENTNÍ. MEZI JEJÍ ZÁJMY PATŘÍ CESTOVÁNÍ, FOTOGRAFOVÁNÍ, HUDBA,
CHATOVÁNÍ, KINO, MODELING, NAKUPOVÁNÍ, POSEZENÍ S PŘÁTELI, TANEC, FILMY,
PROCHÁZKY S PEJSKEM, ALE TAKÉ FOTBAL A HOKEJ. ZÚČASTNILA SE CELÉ ŘADY
SOUTĚŽÍ KRÁSY, JEJÍM NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHEM JE TITUL ČESKÁ MISS WORLD 2013.

foto: nikola bílková

Lucie Kovandová:
Moderátorka? Lákala
by mě to, ale jsem
velký stydlín
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luci, jak se máš?

Mám se dobře, děkuji za optání.

slyšel jsem, že máš teď docela hodně
práce?

Fakt? Popravdě bych klidně zvládla i více
(úsměv).
co všechno děláš?

Modeling, Moto GP a teď začínám pracovat i pro seriál Formule E.
stíháš „ruku v ruce“ s tím ještě školu?

Snažím se, ale někdy to je obtížný. Za tento
semestr jsem tam byla jen dvakrát, což je nic
moc, ale mám to dálkově, tak se s tím počítá,
že tam nebudu pořád.
jakou školu studuješ?

Vyšší odbornou školu v Brně, obor Zahraniční obchod.
co z tebe jednou bude?

No to by mě taky zajímalo (smích). Stále
více a více nad tím přemýšlím, protože vím,
že modeling nebudu dělat věčně. Někdy si
říkám, že mít stálou práci by nebylo špatný,
ale zatím nevím, co by mě naplňovalo.
vím, že kdysi si mluvila o tom, že bys
klidně ráda pracovala jako logopedka.
platí to pořád?

To stále platí, ale k tomu potřebuji vysokou
školu přímo s tímto zaměřením. Je to dost
náročný a obávám se, že bych vysokou s prací
a cestováním nespojila, takže už to tak růžově
nevidím.
nejvíce tě proslavil úspěch na soutěži
česká miss, kde si získala v roce 2013
titul česká miss world. tam se ti asi
život hodně změnil?

Ano změnil, především v tom, že z holky
z vesnice se stala samostatná slečna, která se
musela přestěhovat do Prahy, a tak opustit

i pohodlí domova a především maminčinu
kuchyň (smích).
na co z této soutěže nejvíce
vzpomínáš?

rozhovor

Lucie Kovandová (22)
Barva vlasů: hnědá

Na všechno, ale kdybych měla říct jednu
věc, tak jsou to určitě Filipíny!

Barva očí: zelená

určitě ti to přineslo i spoustu zážitků
a setkání se zajímavými lidmi. na co
a na koho nejvíce vzpomínáš?

Váha: 53kg

Páni, toho bylo tolik, že teď asi neumím
přesně říct, jaký zážitek si nejvíce vybavuji.
Myslím, že všechno, co jsem prožila, bylo
nezapomenutelný.
kolik soutěží krásy si vlastně
absolvovala a kde si vyhrála?

No těch bylo, přesně nevím. Asi osm?
(smích). Co si vzpomínám, tak kromě České
Miss také iMiss, Top Model, Miss Reneta,
Miss FANTOM, Miss Zrcadlo a Supermiss…
Lákaly mě hlavně ceny. Díky tomu jsem
měla často dovolenou zadarmo (smích).
setkala ses v některé z nich s nenávistí
nebo nevraživostí, případně jak se
projevila?

Překvapivě vůbec. Vždy jsem s holkami
vycházela a byla to akorát jedna velká
zábava.

modeling je určitě zajímavá oblast. co
tě baví více, focení nebo přehlídky?

Určitě přehlídky. Tam se většinou potkám
s holkami, které už znám. Když je to navíc
přehlídka, kde se musí být od rána, je
to hrozná zábava a my máme aspoň čas
všechno probrat (úsměv).
co předvádíš nebo fotíš nejraději?

Samozřejmě nejraději konfekci, ale jaksi
z nějakého důvodu nejvíce předvádím
spodní prádlo. I když se na to poslední
dobou moc necítím.
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Míry: 88–64–91
Největší úspěch: Česká Miss World 2013
„Jsem obyčejná holka, která se ráda směje.
Mezi mé zájmy patří cestování, fotografování,
hudba, chatování, kino, modeling,
nakupování, posezení s přáteli, tanec, filmy,
procházky s pejskem a trošku netradičně
fotbal. Také mám ráda hokej a fandím
Kometě.“

proč?

Poslední dobou to není ončo, ale začínám
na sobě makat, tak věřím, že brzy to zase
bude v pořádku (smích).
neříkej, že se ti nelíbí, jak vypadáš?

Poslední dobou se sebou nejsem spokojená.
jak do tvého života zasáhl bulvár
a „aféra“ jágr?

To období nebylo zrovna nejlepší, ale aspoň
se mi vytřídili kamarádi.
jak to máš momentálně s partnerem?

Jsme stále spolu, bydlíme spolu a jsme
šťastní. Za chvíli spolu budeme už šest let, což
už je nějaká doba (úsměv).
jací muži se ti líbí a co tě naopak na
chlapovi zaručeně odradí?

Líbí se mi zábavní a vtipní kluci, co jsou
pro každou srandu, naopak nemám ráda ten
typ kluků, kteří se předvádí za každou cenu
foto: veronika pernicová
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rozhovor

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a myslí si, že se z nich my holky posadíme na
zadek.
máš ráda pozornost? jaké dárky ti
udělají radost?

Pozornost od veřejnosti nevyhledávám,
ale od partnera ano (smích). Mám ráda
jednoduché dárky. Nejde o to, za kolik jsou,
ale že si ten člověk dal práci něco vymyslet,
vzpomněl si. Vždycky mně udělá obrovskou
radost třeba jen kytka. Je to pro mě něco
významného, nedostávám ji často, tak možná
proto si ji tak vážím.
jak nejraději odpočíváš? co ti dobíjí
baterky?

Doma u televize, kdy se zabublám do deky
a nemusím nic dělat.
jaké filmy máš ráda?

Já mám ráda asi všechny druhy filmů, ale na
čem jsem de facto závislá a trošku asi i ujetá,
tak je Harry Potter (smích).
co se ti na něm tak líbí?

Myslím, že je to tím, že jsem s tím vyrůstala. I když jsem ho viděla asi tisíckrát, pořád

foto: vladimír zemánek (4×)

mě baví. Jsem v tomto asi tak trošku ještě dítě.
dáš nám nějaký tip? co si v poslední
době viděla nejzajímavějšího?

The Revenant, Everest. To jsou pro mě
filmy, u kterých jsem pomalu ani nedýchala.
jakou hudbu posloucháš?

Taneční.

chystáš se na nějaký koncert, nebo byla
si teď na něčem?

Já tohle moc neprožívám, takže zatím se
na nic nechystám. Uvidíme, co bude, třeba se
mi naskytne nějaká možnost, zalíbí se mi to
a budu litovat, že jsem na koncerty nechodila
dříve.
určitě máš jako každá holka ráda
nakupování? na čem nejvíce ujíždíš?

Já si vždy myslela, že jsem blázen do bot, ale
když jsem naposledy otevřela skříň, kde mám
kabelky, tak jsem to přehodnotila a můžu říct,
že jsem asi blázen do kabelek (smích).
za co si kdy utratila nejvíce peněz?

Asi právě za kabelku a za hodinky.

prozradíš, kolik to bylo? nebo alespoň
kolik ta částka měla za sebou nul?

Obě věci byly okolo pěti tisíc.

jaká místo máš nejraději? ať už u nás
nebo v zahraničí?

Vždy se každý rok těším, že na začátku
prázdnin vyrazíme do Orlických hor na
chatu, kam jezdíme už asi devět let. Tam to
miluji, všude kolem je příroda, klid a já si to
nesmírně užívám. Už teď se nemůžu na chatu,
k manželům Dvořákovým, dočkat (úsměv).
loni ses představila jako hlavní hvězda
svatební show na zámku v lysicích.
uvidíme tě tam i letos?

No já doufám, že ano. Ta akce byla nádherná a hlavně kolem mě byl skvělý tým.
Takže budu jenom doufat a popřípadě se těšit.
tvoje kamarádky, které společně
s tebou v roce 2013 uspěly v české miss,
pracují jako moderátorky. neláká tě to?

Hrozně! Ale popravdě netuším, zda já bych
byla ta nejlepší moderátorka. Jsem stydlín,
takže bych asi potřebovala velkou přípravu
a hlavně hóóóódně učení.
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jaký sport máš ráda? dělala si
v minulosti nějaký aktivně, případně jak
si v něm byla úspěšná?

Já nikdy sportu moc neholdovala. Po tom,
co jsem prodělala černý kašel, který mi vyvolal astma, jsem přestala sportovat úplně. No
a teď je dost těžký se k tomu znovu dokopat.
Hodně jsem zlenivěla, ale právě začínám cvičit. Jak doma, tak jezdím do jednoho studia.
jaký sport tě baví jako fanynku?

Můj táta je fotbalový trenér v Ivančicích,
takže to je jeden ze sportů, který mě baví.
S mamkou je to náš „pravidelný“ (když mám
čas) plán na sobotu. A potom hokej, ten mě
baví sledovat v televizi i naživo.
jaká si fanynka? klidná, impulsivní?

Pokud se jedná o taťkův tým, tak můžu říct,
že jsem hodně impulsivní a někdy dokážu být
i pěkně sprostá (smích).
vím o tobě, že fandíš hokejové kometě.
ta ti letos moc radosti neudělala, že?

Každý rok se nemůže dařit. Určitě mě to
mrzelo, ale já jím věřila do poslední chvíle.
Myslím si, že v play-off se snažili. Věřím
tomu, že další sezonu to bude jiný.
jaká jsi řidička?

Myslím si, že dobrá.

máš nějaké vysněné auto?

Já mám svého citronka, a s tím jsem teď
spokojená. Je to taková moje nákupní taška
(smích). Ale určitě bych se nezlobila, kdybych
měla Mercedes, BMW nebo Audi (smích).
už jsi platila pokutu?

Už mám pár pokut za sebou. Většinou to
bylo za rychlejší jízdu, ale nic razantního,
maximálně překročení o pět až deset kilometrů. Skoro vždy jsem to obrečela, protože mi
bylo líto peněz.
zkoušela jsi třeba „ukecat“ policisty
nebo to zkusit přes svůj půvab?

Vždycky jsem si říkala, že to zkusím, ale
buď jsem měla paní policistku, nebo pan
policista vypadal tak přísně, že jsem raději
mlčela (smích).
má to krásná holka v životě jednodušší?

Myslím si, že v něčem určitě ano.

jak se staráš o to, aby si pořád
vypadala tak skvěle?

Teď už cvičím. I když to není zatím nic
razantního, tak se snažím.
jaké jsou tvoje míry?

Dlouho jsem se neměřila, ale myslím si, že
88–64–91.

rozhovor
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jaké je tvoje oblíbené jídlo a pití?

Jééééé, těch jídel je, ale asi to bude řízek
a bramborový salát. Nejoblíbenější pití asi
nemám.
vaříš?

Od té doby, co bydlím s přítelem, tak vařím
skoro denně. Snažím se dělat tak nějak vše,
ale ne vždy se mi to na první pokus povede.
Ale tak co, žádný učenec z nebe nespadl ne
(smích).
jaká je tvoje představa ideálně
stráveného dne?

Hezky se vyspat, udělat si výbornou snídani, jet někam na výlet, který bude spojený
s dobrým obědem, a večer se vracet domů
krásně unavená.
koho považuješ za největší osobnost?

Moje rodiče.

jakou vlastnost zoufale postrádáš
a které bys ses naopak chtěla zbavit?

Hrozně bych si přála být flegmatik, a zbavit
bych se chtěla cholerika.
co bys chtěla v životě dokázat?

Mít spokojenou a zdravou rodinu a vychovat děti tak, jak máma vychovala mě a sestru.

pavel šmerda

DUBEN 2016
RD 4+kk Velenov

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

Venkovské stavení 6+1
Cetkovice

2.999.000,- Kč

Roubenka Újezd u Kunštátu

390.000,- Kč

Novostavba RD 4+kk Knínice u Boskovic

Info v RK

RD 3+1 Uhřice

650.000,- Kč

Prodej/Pronájem
RD Kunštát

Info v RK

Penzion s kempem Suchý, pozemek 18.142 m2

Info v RK

Novostavba usedlosti 4+kk
Pamětice

3.690.000,- Kč

NÍZKOENERGETICKÝ

RD 4+1 Jevíčko, Horní

790.000,- Kč

Byt 3+1 Velké Opatovice

1.090.000,- Kč

Zděná garáž Boskovice

Info v RK

RD 5+kk Benešov

Info v RK

RD 3+1 Skalice n./Svit.

2.999.999,- Kč

Byt 3+1
Blansko, Čelakovského

350.000,- Kč

Chata 2+kk Boskovice

2.200.000,- Kč

400.000,- Kč

Stavební pozemek Svitávka

Stavební pozemek
s projektem Velké Opatovice

450.000,- Kč

400.000,- Kč

Všechny uvedené ceny nemovitostí jsou bez provize RK.
Třída energetické náročnosti budov – info v RK.
Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice | 723 282 282, 516 454 008 | www.tajovskyreality.cz
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Místo Dukly bude
kavárna i herní prvky
BLANSKO BUDE ZASE O NĚCO KRÁSNĚJŠÍ, MODERNĚJŠÍ A ZAJÍMAVĚJŠÍ. PO LOŇSKÉ
DEMOLICI HOTELU DUKLA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY UŽ VEDENÍ MĚSTA PROVEDLO DALŠÍ
KROKY, LETOS SE LIDÉ DOČKAJÍ I ÚPRAV PROSTRANSTVÍ PO ZCHÁTRALÉ BUDOVĚ.

„Demolici máme zdárně za sebou, proběhlo
už také zpevnění stropů nad suterénem. Ten
jsme zanechali. Jednak z technických důvodů,
jednak proto, že tyto prostory můžeme do
budoucna využít. Nabízí se nejrůznější varianty. Od veřejných toalet, přes alternativní
divadlo až po hudební klub. Na to je ale zatím
spousta času. Nyní je na prvním místě úprava
prostranství,“ sdělil starosta Blanska Ivo Polák.
Studie, kterou vypracoval architekt Habina,
počítá se širokým využitím. „Hlavní ideou bylo
vytvořit místo, kde se budou setkávat generace.
Zní to možná trochu nadneseně, na druhé

straně si musíme narovinu přiznat, že v sobotu
i v neděli odpoledne je centrum Blanska vylidněné. Chceme tedy střed oživit. Zvlášť, když
leží na zajímavé turistické trase mezi kostelem
sv. Martina a zámkem,“ podotkl starosta.
Lidé se mohou podle Ivo Poláka těšit na
odpočinkovou zónu pro maminky s dětmi
i seniory, nebudou chybět hrací prvky, workoutové hřiště pro mládež, zeleň i vodní prvek,
kde se mohou děti také osvěžit. Dominantou
pak bude krásná prosklená kavárna.
Na místě po hotelu Dukla bude i stabilní pódium, které bude sloužit ke konání

kulturních akcí. Do budoucna by se právě
tam měly přesunout promenádní koncerty,
bude také ideální na konání menších hudebních vystoupení, divadelních představení
a podobně. Upravené stupňovité schody pak
budou sloužit jako improvizované hlediště.
„Pokud vše půjde podle plánu, začneme
s úpravami na přelomu června a července tak,
aby do konce listopadu bylo vše dokončené.
Harmonogram je rozumně nastavený, věřím,
že všechno zvládneme včas a na nově upraveném prostranství si každé najde to svoje,“
dodal starosta. 
pavel šmerda

vizualizace: ateliér habina s. r. o. (3×)
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EB diners. Stylová restaurace,
NA ČERPACÍ STANICI V KRHOVĚ, KTERÁ LEŽÍ NA FREKVENTOVANÉ SILNICI
BRNO–SVITAVY, SE V MINULOSTI DALO NAJÍST. PŘED ČASEM RESTAURACE
SKONČILA A BENZÍNKA PROŠLA VÝRAZNOU MODERNIZACÍ. K NÍ PŘIBYLA UNIKÁTNÍ
RESTAURACE, KTERÁ PATŘÍ K NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM ZAŘÍZENÍM V REGIONU.

„Nechtěli jsme otevřít jen další bistro, ale
stylový podnik pro motoristy, do kterého se
lidé budou rádi vracet na jídlo, mohou zde
pořádat firemní setkání nebo rodinné oslavy,“
říká manažer EB diners Leoš Dupal.
Díky ideálnímu místu u hlavního dopravního tahu, kolem kterého denně projedou
tisíce motoristů, padla volba na restauraci
s dopravní tematikou – na americký diner
padesátých let. „Konceptem dineru je Česká
republika celkem nepolíbená, na rozdíl od
okolních zemí, kde je amerických dinerů
mnoho. U nás jich napočítáme okolo pěti
a často nejsou koncipovány u silnice, ale
pouze s tímto tématem pracují,“ doplnil.

podniky mají velkou historii
Propagátorem dinerů i v Česku jsou filmy
Quentina Tarantina, kde se odehrávaly
známé scény ve filmu Pulp Fiction. Historie
těchto podniků sahá do 19. století a ke stylu
neodmyslitelně patří výtečné jídlo, od snídaní
přes vydatné obědy až po pozdní večeře,
krásné servírky v kostýmech, chrom a nerez,
art deco elementy, formica na stolech,
sedačky z autobusu a v neposlední řadě styl
1950 USA, kdy dinery zažívaly největší boom
a tvořily součást americké kultury a historie

a definovaly standard kvalitních fastfoodu
pro celý svět.
Šéfkuchař Pavel Meduna navrhl pro toto
místo menu na míru. Můžete si tam dát velké
americké hamburgery, steaky, grilovaná žebra,
pravé sheaky, rybí speciality, ale také klasiku
jako svíčkovou. To vše z nejkvalitnějších
surovin.
„Jsme tady od července loňského roku
a můžu říct, že jsme spokojení. Všechny atributy, s kterými jsme do toho šli, se podařilo
naplnit. Využili jsme čerpací stanici, kterou
mají motoristé rádi, do toho jsme zasadili
něco nového, na co nebyli lidé zvyklí. Spojili
jsme tedy potřebné s užitečným a vyplatilo
se. Skvěle zafungoval i wow efekt, takže než
jsme vychytali všechny „mouchy“, lidé nám
odpustili, že ne všechno bylo tak, jak bychom
si představovali,“ uvedl Dupal.
Podle něj je velkou výhodou i poměrně
úzký kolektiv lidí, který se o provoz stará.
„Každý už tady nechal tři čtvrtě roku svého
života. Stálo nás to spoustu sil, ale myslím,
že výsledek se dostavuje. Není nic krásnějšího, než když k vám přijde třeba čtrnáct lidí
a z toho dvanáct si dá jídlo. Nebo mi volá pán
až z daleké Břeclavi, že se tady staví na oběd
nebo na večeři, tak abychom mu rezervovali

stůl. Lidé jsou spokojení, mají úsměv na tváři,
fotí si jídlo a rádi se k nám vracejí. To je pro
nás všechny ta největší odměna. Rád bych
upozornil na to, že EB diners rozhodně není
jen restaurace pro mladé. Věkové spektrum
je velmi široké a věřte mi, i senioři jsou tady
velmi často,“ prozradil manažer.

soukromé akce
i oslavy narozenin
V originálním prostředí EB diners si
mohou zájemci objednat soukromou akci od
oslav narozenin dětí i dospělých až po firemní
brunche a večírky. Na party je možné rezervovat konkrétní stůl, box, připravit speciální
tabuli na míru nebo celý diner. Tyto rezervace
je ideální řešit nejméně dva týdny dopředu.
„Co máme v plánu dál? Dokončujeme
v okolí čerpací stanice a restaurace nová parkovací místa, celkem jich bude 28, a zázemí
pro kamiony. I okolí se změní k lepšímu,
přibude zeleň. Rozšíření restaurace není
zatím na pořadu dne, ale nikdy neříkej nikdy.
Do toho se snažíme i o vzdělávání našich
zaměstnanců. Bereme je na různé workshopy,
aby se zdokonalovali a naši zákazníci měli
z návštěvy EB diners ještě lepší pocit,“ dodal
Leoš Dupal.

Otevírací doba
po–čt
pá
so
ne

7.30–22.00
7.30–23.00
10.00–23.00
10.00–22.00

Rezervace:
775 219 707, 775 610 060
info@ebdiners.cz, ebdiners.cz
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kde ochutnáte pravou Ameriku
Není kuchařina jako kuchařina. Pavel
Meduna ze stylové americké restaurace EB
diners v Krhově musí umět nejen klasiku
jako je řízek, svíčková nebo obědový salát, ale
především pravé burgery a skvělé steaky.
jaká byla vaše cesta do eb diners?

Přišel jsem z východních Čech, kde jsem
šéfoval kuchyni jedné z nejlepších restaurací
v Pardubicích se zaměřením na středomořskou kuchyni. Tohle pro mě byla velká výzva.
Podílet se na něčem takovém. Vnímám, že
nejrůznějším fast foodům, pizzeriim a např.
restauracím, kde jim nezáleží na kvalitě.
Naopak americká kuchyně je tady v Česku na
vzestupu, šíří se neuvěřitelným způsobem, lidé
o ni mají zájem.
co vás na tom tak zaujalo?

Když mě vedení oslovilo, tak jsem dostal
jednoznačné zadání. Připravovat nejlepší
burgery. To mluví za vše. Žádné to budeš
dělat tak, tohle podle nás, tam to jinak. Mám
volné ruce a to mě baví. Co mě těší, naplňuje
a dělá radost, jsou i další věci. Maso si meleme
a dochucujeme sami, nepoužíváme polotovary,
ani žádné instatní náhražky. Sázíme na poctivé
řemeslo. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale
když se něco dělá s láskou a zapálením, je to
vidět.
pojďme trochu ke konkrétním jídlům.
o čem je kuchyně eb diners?

Rád bych řekl, že od konce února máme
nové menu. Zmizela jídla, která nám úplně
nezapadala do konceptu a nebyl o ně až
takový zájem, lehce se vytříbil styl jídel a jeho
zaměření. Základ ale zůstává stejný. Tvoří ho
burgery, steaky a saláty. Kromě toho každý
všední den vaříme dvě obědová menu a celý
týden děláme snídaně. Lidé u nás najdou
například míchaná vajíčka a ham&eggs.

Základem obědového menu je samozřejmě
denní polévka. Poledním menu chceme
zaujmout. Nechybí hovězí líčka, fit saláty,
sandwiche nebo pomalu tažený hovězí krk.
Pro toto menu využíváme i moderní technologie jako je vaření ve vakuu, nebo dlouhodobé pečení přes celou noc.
o jaké burgery a jídla je největší zájem?

Určitě o Pfeffer burger, Jack Daniel‘s burger
a Double burger. To jsou vlajkové lodi našeho
burgerového menu. Z klasiky jdou nejvíce
na odbyt kuřecí křídla a vepřová žebra. Naše
menu není příliš široké. Snažíme se lidem
nabídnout to, co chtějí. Raději budeme dělat
deset, maximálně dvacet věcí pořádně, než
mít na „jídeláku“ čtyřicet položek, všechno
odfláknout a tím i neuhlídat kvalitu surovin.
Rád bych ještě podotkl k burgerům, že u nich

sázíme na čerstvé pečivo. Žádné mražené
polotovary.
se složením kolektivu v kuchyni jste
spokojený?

Určitě ano, je důležité mít tým, kterému věříte
a který chápe, proč jsme tady. Vaří tady třeba
i pražský kuchař Míra (úsměv). Ale proč ne. Byly
tady občas s některými lidmi pokusy o spolupráci, ale buď to člověk v sobě má, nebo nemá.
Musí tady být zkušení kuchaři, kteří zvládnou
tlak a hlavě udrží kvalitu. Myslím, že pomalu
směřujeme k tomu, co si představujeme.
co je pro vás jako šéfkuchaře největší
odměna?

Největší odměna? Určitě prázdný talíř, plná
restaurace a taky super reference. To je náš
motor (smích).

O co je největší zájem
Pfeffer burger
200 g hovězího masa se zeleným pepřem,
cheddar, pepřová majonéza, opečená slanina,
salát, hranolky

EB Double burger
400 g hovězího masa, slanina, sázené vejce,
cheddar, pečená červená cibule, rajče, salát,
smažené cibulové kroužky, pepřová majonéza,
BBQ omáčka, hranolky

Jack Daniel‘s burger
200 g hovězího masa ochuceného Jack
Daniel´s Honey, slanina, pečená cibule,
sterilovaný okurek, salát, BBQ omáčka, hranolky
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Přicházející jaro přímo vyzývá
k sáhnutí po pestrých barvičkách, přírodních motivech a květinových vzorech. Možná právě
proto se hitem letošního roku
staly vzory inspirované lidovým
folklorem.
Folklórní motivy můžete nosit
i bez kroje a věřte, že v nich
budete vypadat úžasně! Folklorní
vzor dodává šatům jedinečnost,
eleganci a originalitu. Zdobené
prvky, jež mají základ v tradičních folklorních motivech,
úžasně oživí i moderní městské
šatníky. Nebojte se zajímavých
vzorů, vsaďte na originalitu
a muži i ženy se budou za Vámi
obdivně ohlížet!

HIT letošního jara: Šaty
inspirované folklorem
šaty lidový folklor, poshme.cz (vlevo), šaty emblém, poshme.cz (vpravo); model: ilona harníková a amálie foltýnová, foto: vojtěch michalec
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víte, Jak hospodaří
Nobelova nadace?
NOBELOVA NADACE, KTERÁ KAŽDOROČNĚ VE STOCKHOLMU UDĚLUJE PRESTIŽNÍ NOBELOVU
CENU, PATŘÍ MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ A NEJPRESTIŽNĚJŠÍ ORGANIZACE SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ.
LIDÉ ZNAJÍ JEDNOTLIVÁ OCENĚNÍ, ALE UŽ NETUŠÍ, JAK TATO NADACE HOSPODAŘÍ.

Jak to všechno začalo? Přibližně rok před
svojí smrtí, konkrétně 27. listopadu 1895,
podepsal Alfréd Nobel svoji závěť. Obsahovala podmínku, že jeho dědictví musí být
investováno do bezpečných cenných
papírů, z jejichž úroků budou
každoročně odměňováni ti,
kteří v uplynulém roce
prokázali lidstvu největší užitek.
V případě Nobelovy nadace mělo
jít o částky, jejichž
reálná kupní síla by
se v průběhu času
neměnila. V roce
1900, kdy nadace
zahájila činnost, měla
celkový majetek ve výši
31 milionů švédských
korun, což odpovídá
zhruba 1,5 miliardě dnešních
švédských korun. Záměr každoročně vyplácet částky stejné reálné výše
však nemohl být dlouhodobě plněn. Zatímco
v roce 1901 činila hodnota Nobelovy ceny
150 800 švédských korun, v roce 1923 to bylo
pouze 115 000 korun. Uvážíme-li inflaci, byla
reálná vyplácená částka ještě menší.
Správcům Nobelovy nadace se tak nedařilo
plnit podmínky závěti. Důvodem byla především přijatá investiční strategie. Začátkem
20. století byly za bezpečné cenné papíry
považovány pouze státní dluhopisy, případně
půjčky kryté hypotékami nebo nemovitostmi.
Takovéto investice však byly málo výnosné
(v reálném vyjádření dokonce ztrátové)
a hrozilo nebezpečí, že jmění Nobelovy
nadace bude jednou vyčerpáno. Proto správci
nadace raději volili pokles vyplácených cen
než nebezpečí vyčerpání nadačního jmění.
Nobelova závěť totiž nepočítala s globální
explozí inflace během 20. století.
I po roce 1946, kdy byla Nobelova nadace
osvobozena od daní, pokračoval pokles
reálných hodnot vyplácených Nobelových
cen. V roce 1950 měla Nobelova cena reálnou
hodnotu ve výši 38 % z původní hodnoty.
Obrat trendu nastal teprve v roce 1953.
Tehdy na žádost správní rady nadace změnila

švédská vláda pravidla omezující investování
do různých druhů cenných papírů. Správci
portfolia měli tedy volné ruce, aby mohli
investovat do akcií.
Díky této změně se výše vyplácených Nobelových cen postupně
zvětšovala. Původní reálné
hodnoty dosáhla Nobelova cena opět v roce
1991. Finanční cíl stanovený v Nobelově
nadaci se tedy daří
opět plnit teprve od
tohoto roku. V roce
1999 představovala
Nobelova cena
částku 7,9 milionu
švédských korun,
což bylo v reálném
vyjádření o 3,9 % více
než v roce 1998 a o 25 %
více, než kolik činila hodnota
Nobelovy ceny v roce 1901. Kromě
toho se základní jmění Nobelovy nadace
od doby jejího založení v reálném vyjádření
více než zdvojnásobilo. Změna strategie se
plně osvědčila. Z hlediska dlouhodobého
investora jsou tedy akcie velmi málo rizikové
investice.
Zlato, starožitnosti, umělecké předměty.
Tyto investice v portfoliu Nobelovy nadace
nejsou. Proč? Zlato nepřináší žádné úroky ani
dividendy. Jeho reálná kupní síla v dlouhodobém průměru stagnuje. Zlato je komodita
vhodná spíše pro krátkodobé spekulanty
a jako taková investičním cílům nevyhovuje.
Pokud jde o starožitnosti a umělecké předměty, tyto investice patří mezi nejrizikovější
a nejméně likvidní. Ačkoli malý objem těchto
investic by portfoliu nemusel uškodit, náklady
a komplikace s nimi spojené by nestály za
případný přínos.
Zajímá vás jak si obdobným způsobem
zhodnotit svůj vlastní kapitál a to i bez nutnosti investovat horentní sumy peněz? Ano
je to možné, investovat do těchto nástrojů
v současné době můžete již v řádech stokorun měsíčně! Kontaktujte nás a sjednejte si
nezávaznou informativní schůzku s naším
firemním specialistou.

Zelená linka:
800 737 347, info@prosperityfs.cz,
www.prosperityfs.cz nebo navštivte
některou z našich poboček v tomto regionu:
Brno – AZ tower 18. patro, Pražákova 1008/69
Boskovice – 17. listopadu 19
Jevíčko – Palackého nám. 27
Těšíme se na setkání s Vámi!
Tým Prosperity FS
Společnost Prosperity Financial Services je ryze
česká společnost s českým kapitálem, jejíž obrat
v loňském roce překročil hranici 58 milionů Kč.
Působí po celé České republice prostřednictvím
16 klientských center a o finance jejích klientů
pečuje více než 150 kvalifikovaných odborníků.
Svým klientům pomáhá zejména v oblastech
zhodnocení kapitálu, řešení vlastního bydlení
a zajištění rizik.
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Luděk Řehoř: Knihovna patří
do kulturního prostředí
V Boskovicích se v posledních týdnech
zase mluví o knihovně. Kde bude, za jakých
podmínek, kdy se přesune. Jeden z návrhů
prezentuje i majitel Panského dvora Luděk
Řehoř. Podle něj patří knihovna jak z ekonomického, tak především z historického
hlediska právě tam.
proč chcete, aby se knihovna přesunula
do prostor panského dvora?

V podstatě to není tak, že já chci. Je to
tak, že tam knihovna podle mého patří.
Z pohledu toho, že knihovna je kulturní
stánek a objekt Panský dvůr v Hradní ulici je
chráněn Ministerstvem kultury. Za další je
tam několik synergických efektů jako salonek,
sál, restaurace, vinárna a venkovní prostředí
dvora, které návštěvníkům skýtá výborné
zázemí v klidné části města. Také dostupnost
přímo ze základních škol a bezpečnost pro
návštěvníky, tedy převážně děti, je na výborné
úrovni.

veřejných služeb prostřednictvím spolupráce
veřejného a soukromého sektoru).
co je podle vás největším přínosem
knihovny v panském dvoře?
dostupnost? klidová zóna?

Za mne je možné říci, že i ekonomicky
je umístění knihovny v Panském dvoře pro
město nejzajímavější. O dostupnosti pro
kohokoli zde nemusíme vůbec hovořit. Navíc
toto místo nabízí klid, posezení v interiéru,
tedy ve studovně či čítárně, v kavárně nebo
vinárně, případně v exteriéru, tedy na nádvoří
při šumu vodního prvku, na lavičce v prostředí upravené zahrady dvora… Tam všude
se dá krásně rozjímat při četbě vybrané knihy.

tedy návrat do míst, kde už jednou
byla?

Přesně. Jistě si mnozí z nás pamatují, že
knihovna v Panském dvoře v minulosti sídlila.
Než byla přestěhována do prostor městského
úřadu, protože se objekt Panského dvora
vrátil do soukromého vlastnictví. V té době
vedení města neznalo možnosti spolupráce
se soukromým sektorem, tak jak je zná dnes.
Tím mám na mysli PPP projekty (poskytování

Jak by se vám líbila knihovna v prostorách
Panského dvora? ANO/NE
Svoje odpovědi pište na e-mail redakce@my-face.cz. Z došlých odpovědí
vylosujeme výherce, kteří se mohou těšit na zajímavé ceny.
1. cena 	Kancelářská židle pro pohodlnou četbu knihy
2. cena 	Dárkový poukaz na konzumaci v restauraci Lasákův Mlýn Boskovice
v hodnotě 1 000 Kč
3. cena 	Dárkový poukaz na služby Mysteria Wellness Boskovice v hodnotě
500 Kč

jak by měla podle vás knihovna
vypadat?

Měla by mít svůj hlavní vstup, recepci,
regály s knihami, depozitář, čítárnu či studovnu, sociální zázemí, vnitřní a venkovní
prostory. Konkrétně v Panském dvoře mám
na mysli použití jednoho křídla objektu, kde
by hlavní část a sklad byly v přízemí a studovna či čítárna v patře. Patro bych dostatečně prosvětlil pásovým střešním prosvětlením a takto bych dostal denní světlo do
interiéru knihovny.
není to, jak už jste zmínil, jen o vnitřním
využití krásných prostor, ale také
venkovním zázemí.

Na nádvoří bych zakázal parkování aut
a umístil bych tam lavičky, herní prvky pro
děti a vodní prvek. O rostlinné výsadbě
nemusíme pochybovat. Znám se s několika
zahradními architekty a jistě by nám rádi
poradili to nejlepší řešení.

když to shrneme. jaké jsou tedy celkové
plusy tohoto projektu?

Prostředí, poloha, klid, bezpečnost, návaznost na další využití objektu a synergické
efekty. Kultura ke kultuře, využití Panského
dvora pro širokou veřejnost, návaznost na
Hradní ulici, městský park a další.
Více o celém projektu a budoucnosti
Panského dvora se čtenáři mohou dočíst na
www.boskovice-panskydvur.cz.
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Quiche neboli slaný
koláč
stradatelným kořením, a proto bylo jasné, že
dřív či později přijdu i s nějakým koláčem.
V tomto slaném koláči jsou chutě naprosto
vyvážené a skvěle se doplňují. Samozřejmě se
jedná o bezlepkovou variantu koláče. Pokud
nemusíte dodržovat bezlepkovou dietu,
stačí vyměnit mouku za obyčejnou nebo si
jej můžete připravit například ze špaldové
mouky.

Quiche s dýní

(forma o velikosti 28,5 cm)

Těsto
Quiche (čteme „kiš“) patří mezi francouzské speciality. Moderní koláč se vyrábí
z křehkého těsta. Původní slaný koláč se ale
vyráběl z chlebového těsta, a to již v 16. století. Nejznámější variantou je Quiche Lorraine
(čteme „kiš loren“), který obsahuje náplň
z cibule, slaniny a sýra.
Na náplň se dá použít cokoliv, co vám
chutná. Ve Francii je však naprostou klasikou
spojení sýra a smetany. Koláč se může servírovat studený i teplý, a to jako předkrm nebo
jako lehčí oběd se salátem a smetanovým
dresinkem. Patří také mezi oblíbené chuťovky
na různých oslavách.
Já si pro vás připravila trochu netradiční
recept na Quiche s dýní a kari kořením.
Kari je pro mě v kuchyni naprosto nepo-

130 g
70 g
100 g
8

bezlepkové mouky
pohankové mouky
rostlinného tuku
špetka soli
polévkových lžic vlažné vody

Náplň
½
125 g
250 ml
175 g
2
1
2
2

máslové dýně (cca 350g)
slaniny pokrájené na kostičky
sójové smetany,
tvrdého strouhaného sýra (Gouda)
šalotky
červená cibule
žloutky
sůl, mletý pepř, muškátový oříšek
čajové lžičky kari koření

Medovníček
200g
3

Těsto

1

mletých ovesných vloček
lžičky medu
kypřící prášek do perníku
vejce, trocha mléka nebo vody

1
2

měkký nízkotučný tvaroh
lžičky medu

půl

hrnku drcených vlašských ořechů
nastrouhané těsto
skořice, med

Náplň

Posypka

Postup

Přísady na těsto smícháme a vytvoříme pět
užších koleček na pečící papír. Pečeme deset
minut. Mezitím si ušleháme tvaroh s medem.
Jak budou kolečka hotová, poskládáme je
na sebe, podložíme něčím těžším (např.
knihou) a necháme vychladnout. Jedno
kolečko nastrouháme a přidáme k nasekaným ořechům na posypku. Nakonec zbylá
kolečka pomažeme tvarohem, skládáme
na sebe, potřeme kolem dokola, posypeme
posypkou a zakápneme medem. Více na
www.macousine.cz.
amálie foltýnová

Postup

Z ingrediencí zpracujeme těsto, které
zabalíme do igelitu a necháme přes noc uležet
v lednici.
Dýni oloupeme, zbavíme semínek a nakrájíme na drobné kostičky. Šalotku a cibuli
oloupeme a nakrájíme na tenké proužky.
Rozehřejme pánev a opražíme slaninu, asi dvě
minuty, dokud nepustí omastek. Poté přidáme
cibuli a restujeme přibližně dvě až tři minuty.
Nakonec přidáme dýni, sůl, pepř, čajovou lžíci
kari koření a nastrouháme špetku muškátového oříšku. Restujeme dalších asi pět minut,
dokud nebude dýně měkká na skus. Směs
dáme stranou zchladnout.
Troubu předehřejme na 200 °C. Formu na
koláč vymažeme olejem. Těsto vytáhneme
z lednice a vyválíme je na pomoučeném válu.
Nejlépe se těsto vyválí přes dva igelity. Přendáme je do formy a pomocí prstů vytvarujeme
okraje. Těsto ve formě propícháme vidličkou,
aby se při pečení nezvedalo.
Ve větší misce si rozšleháme dva žloutky
se smetanou a čajovou lžičkou kari koření.
Přidáme 2/3 strouhaného sýra a směs s dýní.
Důkladně promícháme. Připravenou náplň
vlijeme na těsto a zarovnáme. Vršek koláče
posypeme zbytkem sýra. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 10 minut. Poté zeslabíme na 180 °C a pečeme 18 minut. Nakonec
zesílíme na 200 °C a pečeme na horní pečení
ještě asi 5 minut, aby se na koláči vytvořila
zlatá krustička. 
iveta ratislavová
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Šťastná sedmička
pro Boskovické běhy
SPOLEK SPORTUJ S NÁMI POŘÁDAL PRVNÍ ROČNÍK AKCE S NÁZVEM BOSKOVICKÉ BĚHY
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2010. NA LETOŠNÍ ROČNÍK TAK VYCHÁZÍ ŠŤASTNÁ
SEDMIČKA. BOSKOVICKÉ BĚHY STARTUJÍ V PRAVIDELNÉM TERMÍNU 1. KVĚTNA. JAKÉ
NOVINKY POŘADATELÉ PŘIPRAVILI, PROZRADIL SPORTOVNÍ ŘEDITEL ERIK ŘEZNÍK.

„Pro letošní rok jsme v rámci sportovního programu připravili
dvě zásadní novinky. První je Štafetový běh, kterým chceme zpřístupnit hlavní Běh za sedmizubým hřebenem o délce 12,5 kilometru i těm, kteří si na tuto vzdálenost netroufnou,“ vysvětlil Řezník.
Do Štafetového běhu se může přihlásit dvojice v libovolném
složení (muž a muž, žena a muž, žena a žena). První běžec
štafety absolvuje trať o délce 7 kilometrů, druhý úsek o délce
5,5 kilometru.
Druhou letošní novinkou je vyhodnocení nejlepšího týmu
složeného pouze z žen v rámci Týmového běhu. Pořadatelé tak
vycházejí vstříc požadavku něžnějšího pohlaví, pro které bylo
těžké v konkurenci mužských družstev dosáhnout na stupně
vítězů.
Již tradičně je v rámci Boskovických běhů připraven kvalitní
doprovodný program na hlavním pódiu. „Ten letošní zahájí už
brzy dopoledne kapela Seňorita. Myslím, že to bude pořádný
rozjezd. Hlavním hudebním hostem bude skupina O5 & Radeček,
celý program zakončí boskovická skupina Karlovy hračky,“ prozradila Irena Marková z organizačního týmu. Kromě hudebních
vystoupení čeká na všechny účastníky Boskovických běhů ukázka
Aikida, vystoupení dětí z kroužků atletiky a gymnastiky v rámci
projektu Děti sportují s námi a oblíbený taneční workshop pro
veřejnost.
Od roku 2014 se na tratě Boskovických běhů vydávají i turisté
v rámci projektu Turisté jdou s námi. „Projekt Turisté jdou s námi
jsme připravili pro všechny, kteří nemohou nebo nechtějí běhat,
ale chtějí si užít i sportovní atmosféru běhů. Proto je základním
mottem tohoto projektu Nechce se vám běžet? Tak běžte!“ řekl
autor projektu Jaroslav Parma.
Pro letošní rok jsou pro turisty připraveny tradičně tratě Boskovických běhů: Zámecký pochod (2 km), Oborský okruh (4 km),
Hradní okruh (6 km) a Doubravský okruh (7 km). Novinkou jsou
tratě „Za uzdravením k Otylce“ (8 km) a „Výstup na nejnižší rozhlednu na světě“ (4 km). K dispozici bude nová unikátní turistická
Absolventská vizitka, kterou lze získat jen v jediný den na jediném
místě.
Podrobné informace k Boskovickým běhům lze získat na
www.boskovickebehy.com nebo na FB profilu /BoskovickeBehy.
Zde jsou také vypsány tři soutěže o hodnotné ceny.
Soutěž „O nejlepší FOTO z akcí „Sportuj s námi“ je celoroční,
pro všechny zájemce. Podmínkou není registrace do žádného ze
závodů. Jedinou podmínkou účasti v soutěži je, že fotografie byla
pořízena na některé z akcí spolku „Sportuj s námi“.
Soutěž „O nejlepší tréninkovou trasu“ se může zúčastnit každý,
kdo do soutěže přidá svou oblíbenou trať, na které se připravuje
na závody.
Poslední soutěž „Tipaři“ spočívá v co nejpřesnějším tipu počtu
startujících běžců v hlavním závodě.
Vše je tedy připraveno.
jaroslav parma

8.50
9.20
9.40
9.50
10.00
10.10
10.25
10.40
10.50
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45
11.55
12.20
12.30
12.40
13.00
13.20
14.00
15.15
15.20
15.40
17.15
18.00

Hudební vystoupení kapely Seňorita
Taneční vystoupení
Zahájení Boskovických běhů
Běh dětí do 5 let s rodiči
Běh dětí do 5 let bez rodičů
Běh chlapci 6–7 let
Běh dívky 6–7 let
Běh chlapci 8–9 let
Běh dívky 8–9 let
Běh chlapci 10–11 let + mladší žáci 12–13 let
Běh dívky 10–11 let + mladší žákyně 12–13 let
Běh starších žáků 14–15 let + starších žákyň 14-15 let
Ukázka bojového umění – aikido
Ukázka vystoupení dětí z gymnastického kroužku Děti
sportují s námi
Vyhlášení výsledků dětských běhů
Ukázka vystoupení dětí z atletického kroužku Děti sportují
s námi
Bambasácký lidový běh na 800 m
Taneční workshop pro veřejnost
Vyhlášení výsledků dětských běhů
Zámecký běh na 2,5 km
Koncert kapely O5 & Radeček
Hymna Boskovických běhů
Běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km
Vyhlášení výsledků Zámeckého běhu a věkové kategorie
16–17 let
Vyhlášení výsledků hlavního běhu
Vystoupení skupiny Karlovy hračky
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akce na hradech
a zámcích
zámek lysice
27. 5. OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE MARIE VON EBNER ESCHENBACH,
ŽENA TŘÍ STOLETÍ
4.6. ZÁMKEM S MARIÍ VON EBNER ESCHENBACH, SPECIÁLNÍ
PROHLÍDKA ZAMĚŘENÁ NA ŽIVOT A DÍLO SPISOVATELKY
28. a 29. 5. JARNÍ STŘELECKÉ KLÁNÍ SEBU, MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
VE STŘELBĚ Z LUKU
11.–12. 6. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (V NEDĚLI KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZÁMECKÉ ZAHRADY A ZAHRADNICTVÍ BEZ
VSTUPNÉHO)
14. 6. ŠKAMPOVO KVARTETO, KONCERT V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE
24. 6. PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA
25. 6. ROMEO A JULIE, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO
SPOLKU KAŠPAR
26. 6. PŘIJÍŽDÍ KRÁL A CÍSAŘ, TURNAJ NA KONÍCH
3. 8. LOUTNA.CZ, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GEISSLERS
HOFCOMEDIANTEN
13. 8. ZÁMKEM S MARIÍ VON EBNER ESCHENBACH, SPECIÁLNÍ
PROHLÍDKA ZAMĚŘENÁ NA ŽIVOT A DÍLO SPISOVATELKY
20.–26. 8. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ NAIVNÍCH UMĚLCŮ
27. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC
2.–4. 9. ROZMANITOSTI JIŘIN, VÝSTAVA A PŘEHLÍDKA JIŘIN
A VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK S TEMATIKOU KVĚTIN, HRADŮ
A ZÁMKŮ
10.–11. 9. DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
18. 9. SVATEBNÍ SHOW
15.–16.10. DÝŇOBRANNÍ, TEMATICKÝ TRH, VÝSTAVA I SOUTĚŽ,
KULINÁŘSKÉ TRHY
26.–27. 11. ADVENT NA ZÁMKU
26.–27. 11 a 25. a 31. 12. ANDĚLÉ NA ZÁMKU, VÝSTAVA RŮZNĚ
ZTVÁRNĚNÝCH ANDĚLŮ
25. a 31. 12. VÁNOCE NA ZÁMKU, PROHLÍDKY VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO ZÁMKU

zámek rájec
2. 7. SVATOJÁNSKÉ KVÍTÍ, LETNÍ, BYLINKOVÁ A KVĚTINOVÁ
VÝSTAVA
5. a 29. 7., 19. a 26. 8. MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU, NOČNÍ
PROHLÍDKY

zámek boskovice
1. 5. BĚH ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM
31. 5. DĚTSKÉ PROHLÍDKY
1., 7., 8., 14. a 15. 6. DĚTSKÉ PROHLÍDKY
10. 6. KONCERT V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
CONCENTUS MORAVIAE
19. 6. KONCERT SKUPINY JÁSALKA
7. 7. NOČNÍ PROHLÍDKY
8., 15., 22. a 29. 7. POHÁDKOVÝ HŘEBÍNEK
21. 7. NOČNÍ PROHLÍDKY
5., 12., 19. a 26. 8. POHÁDKOVÝ HŘEBÍNEK
11. a 18. a 25. 8. NOČNÍ PROHLÍDKY
17. 9. ZÁMECKÉ HEMŽENÍ
5. 11. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI
26.–28. 12. VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

Hrady a zámky
brány. Nabízejí
POČASÍ SE Z CHMURNÉ NÁLADY LADÍ DO SLUNEČNÉ,
A TO JSOU PRAVÉ CHVÍLE NA POHODOVÉ VÝLETY
A NOVÉ ZÁŽITKY. SPOLEČNĚ S JAREM SE OTVÍRAJÍ
I HRADY A ZÁMKY. KAM JINAM VYRAZIT NEŽ NA CESTU
HISTORIÍ SPOJENOU SE ZAJÍMAVÝMI AKCEMI.

Nový hrad

Pokud hledáte místo, kde se dá skloubit krásná procházka s historií, ideálním
tipem je Nový hrad u Blanska. Celoročně
se na Novém hradu koná spousta tematicky
zaměřených historických jarmarků, které
se stanou vítaným zpestřením pro návštěvu
objektu.

zámek kunštát
Co by to bylo za zámek, kdybyste si nemohli
vychutnat jeho noční atmosféru plnou překvapení. Právě tohle nabízí zámek v Kunštátě.
Kastelánskou prohlídku nazvanou Soireé
aneb Co přes den nespatříte, můžete navštívit
30. srpna. Přijďte si užít nezapomenutelný
večer.

Zámek Lysice
Z toho mnoha, co si i v letošním roce
připravil Zámek Lysice, bylo těžké vybrat ten
nejzajímavější tip. Vzhledem k výročí místní
spisovatelky Marie von Ebner Eschenbach
jsme zvolili tohle. V sobotu 4. června si můžete

vychutnat rakouskou spisovatelku ve speciální prohlídce, která je nazvaná Zámkem
s Marií von Ebner Eschenbach. Prohlídka
bude zaměřená především na život a dílo
spisovatelky. Pokud vám termín nevyhovuje,
rozhodně nesmutněte, tahle prohlídka vás
čeká i 23. 7. a 13. 8.

Zámek Rájec
Nebezpečné známosti a Muž se železnou
maskou. To jsou názvy nočních prohlídek,
které si i letos pro návštěvníky připravili
v rájeckém zámku. Situovány jsou do prázdninových měsíců a zájemci se mohou opět těšit
na netradiční příběhy, ve kterých nebudou
chybět milostné zápletky, souboje o srdce
krásných dam, proradní šlechticové, ušlechtilí
pánové a…, spousta dalších.

zámek boskovice
V Boskovicích i letos myslí na malé
a zvídavé návštěvníky. Celý červen tak nabízí
speciální prohlídky určené přímo pro děti. Vše
je bráno zábavnou, ale také poučnou formou.
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zámek letovice
1. 5. BURZA STAROŽITNOSTÍ A SBĚRATELSKÝCH KURIOZIT
14. 5. SHOW VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ LETOVICE
21. 5. HLADOLET, KONCERT
5. 6. BURZA STAROŽITNOSTÍ A SBĚRATELSKÝCH KURIOZIT
11. 6. HISTORICKÝ JARMARK S KULINÁŘSKOU SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ
LETOVICKOU KACHLI
18. 6. BIGY FEST
24. 6. KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY POZDNÍ SBĚR
3. 7. BURZA STAROŽITNOSTÍ A SBĚRATELSKÝCH KURIOZIT
13. a 14. 7. FILMOVÝ ČERVENEC V LETOVICÍCH
26. a 29. 7. FILMOVÝ ČERVENEC V LETOVICÍCH
7. 8., 4. 9., 2. 10. BURZA STAROŽITNOSTÍ A SBĚRATELSKÝCH
KURIOZIT
22. 10. DÝŇOBRANNÍ, DLABÁNÍ DÝNÍ, TRHY, VÝSTAVA, SOUTĚŽE,
DÝŇOVÉ SPECIALITY
26. a 27. 11. ADVENT NA ZÁMKU
3., 4., 12., 13., 17. a 18. 12. ADVENT NA ZÁMKU, PROHLÍDKY
VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO ZÁMKU, ADVENTNÍ DÍLNIČKY, VÝSTAVA,
VÁNOČNÍ TRHY, KOLEDY, SVAŘÁČKY, PUNČE APOD.

zámek kunštát

Navíc o prázdninách pokračuje oblíbená série
Pohádkový hřebínek se spoustou zajímavých
představení.

Zámek Blansko
Muzeum a Zámek plný pohádek, to přináší
pro děti i dospělé Muzeum Blanenska. Přijďte
20. května na Pohádkovou muzejní noc. Čeká
na vás pestrý program složený z koncertu
orchestru Teammus při ZUŠ Blansko a pěveckého sboru SPgŠ Boskovice, dále divadlo
O hloupém Honzovi a celý program završí

prohlídka zámku za doprovodu pohádkových
postav.

Zámek Letovice
Zajímá vás, jaké by to bylo žít na zámku? Jak
se asi spalo v nadýchaných peřinách? Pokud
chcete zažít romantickou noc přímo v zámeckých komnatách, tak je tento tip stvořený
přímo pro vás. Zámek Letovice v letošním roce
chystá novinku v podobě apartmánu hraběnky
Edity. Můžete zažít dobrodružství i nezapomenutelné chvíle.
adéla surá, pavel šmerda

1. 5. MŠE SVATÁ
1. 5. VERNUM 2013 ENSEMBLE: SLAVNOSTNÍ KONCERT K ZAHÁJENÍ
HLAVNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY 2016
27. 5. JAROSLAV HUTKA, KONCERT
1. 7. ZAHAJOVACÍ KONCERT HUDEBNÍHO CYKLU MALÝ NOČNÍ
MOZART
22. 7. DRUHÝ KONCERT HUDEBNÍHO CYKLU MALÝ NOČNÍ MOZART
30. 7. KASTELÁNSKÁ PROHLÍDKA
12. 8. TŘETÍ KONCERT HUDEBNÍHO CYKLU MALÝ NOČNÍ MOZART
27. 8. ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUD. CYKLU MALÝ NOČNÍ MOZART
30. 8. KASTELÁNSKÁ PROHLÍDKA
10. 9.–11. 9. MIMOŘÁDNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOLNÍHO ZÁMKU
27. 11. PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
4. 12. DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT
11. 12. TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT
18. 12. ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT

zámek blansko
28. 4. UMĚNÍ VE TMĚ, KONCERT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH UMĚLKYŇ,
HAPTICKÁ PROHLÍDKA, DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI
24. 4. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, KONCERT ZUŠ
29. 4. JAK ŠLO VEJCE NA VANDR, DIVADLO PRO DĚTI
20. 5. POHÁDKOVÁ MUZEJNÍ NOC, KONCERT, DIVADLO A NOČNÍ
PROHLÍDKY ZÁMKU
28. 5. DEN DĚTÍ, DIVADLO NA NÁDVOŘÍ, NÁDVOŘÍ PLNÉ ŘEMESEL
10. 6. KONCERT
17. 6. DIVADLO PRO DĚTI
30. 6. VÝSTAVA JOSEF VÁCHAL – NAPSAL, VYRYL, VYTISKL
A SVÁZAL (DO 2. 10.)
27. 7. a 24. 8. NOC V MUZEU, PŘESPÁNÍ DĚTÍ NA ZÁMKU
1.–5. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KOLÁRKOU
7. 9. HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU
9. 9. KONFERENCE NA TÉMA PRVNÍ ZMÍNKA O MĚSTĚ BLANSKU
10.–11. 9. SVATEBNÍ DNY A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BLANENSKÉM ZÁMKU
6. 10. HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU
13. 10. VÝSTAVA OLOMUČANSKÉ KERAMIKY (DO LEDNA)
11. 11. HUDBA NA BLANENSKÉM ZÁMKU
26. 11., 3., 10. a 17. 12. ADVENTNÍ DÍLNY
24. 12. ŠTĚDRODENNÍ ZASTAVENÍ NA BLANENSKÉM ZÁMKU
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Jozef Regec: Svůj region
znám velmi dobře
SENÁTOR JOZEF REGEC ZAVÍTAL PŘI TAK ZVANÉ „SENÁTORSKÉ TOUR“ TAKŘKA DO VŠECH MĚST
A OBCÍ V REGIONU. SETKAL SE STAROSTY, ZASTUPITELI, ŘEDITELI ŠKOL I S BĚŽNÝMI OBČANY.
„NEBYL JSEM POUZE NA ČTYŘECH MÍSTECH. V BLANSKU, PROSTŘEDNÍM POŘÍČÍ, STVOLOVÉ
A SKRCHOVĚ,“ ŘÍKÁ MUŽ, KTERÝ CHCE LETOS OBHAJOVAT SVŮJ SENÁTORSKÝ POST.

k čemu návštěvy měst a obcí sloužily?

Chtěl jsem vědět, jak se kde žije, jaké tam
mají radosti i starosti. Díky tomu mám teď
velmi dobrý přehled o tom, co kde řeší a co
je trápí. Na základě svých poznatků se budu
snažit, pokud to bude v mých silách, pomoct.
s jakými problémy jste se napříč
regionem setkal nejčastěji?

Starostové si nejvíce stěžují na obrovský
nárůst administrativy a byrokracie. Hlavně co
se týká dotací. Stát v tomto směru přidělává
představitelům měst a obcí obrovskou práci,
přitom leckdy není vůbec jasné, jestli dotaci
získají, nebo ne.
určitě se tedy mluvilo i o penězích?

Ano. Především o nedostatku finančních
prostředků na opravy silnic v obcích. Podle
starostů nejsou v tomto případě vypsané
téměř žádné dotační programy a především
menší obce nejsou schopné něco takového

ze svých rozpočtů zvládnout. Bavíme se
o opravách, už vůbec ne o budování nových
silnic. Mluvili jsme i o čistírnách odpadních
vod. Tady bych se opakoval v tom, co jsem
řekl o silnicích. Druhá věc je, když už je čistírna postavená. Města a obce mají problémy
s naplněním její kapacity. Starostové tak dělají
všechno pro to, aby vyhověli Ministerstvu
životního prostředí a nemuseli vracet peníze,
které na stavbu dostali.
co vás při návštěvách jednotlivých míst
naopak potěšilo?

Když jsem mluvil negativně o dotacích,
musím na druhé straně vyzvednout fakt,
že když už na ně města nebo obce dosáhly,
podařilo se jim je naplno využít. Například
ve prospěch turistického ruchu. I díky tomu
nabízí náš region nejen krásnou přírodu,
zajímavé historické objekty, ale také nové
rozhledny, muzea a další turistické atrakce.
Co mě potěšilo, že i ve středně velkých obcích

fungují malé firmy, které pomáhají udržet
nízkou nezaměstnanost v regionu. Jsem velmi
rád, že školy, školky, obecní budovy a další
stavby dostávají nové fasády.
padlo při návštěvách základních škol
i slovo inkluze?

Samozřejmě. To je pro vedení škol momentálně nejvíce diskutované téma. Ředitelé
jsou v drtivé většině jednoznačně proti.
Ve školách chybí i větší prostor pro výuka
tělesné výchovy. Doufám, že to novela zákona
v budoucnu změní.
s tím jistě souvisí i vámi hodně
prosazované ministerstvo sportu?

Jsem jedním z předkladatelů nového zákona
o sportu a jedním z příznivců rozdělení
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
na Ministerstvo školství a Ministerstvo sportu.
Vidím to docela reálně, mám v tomto směru
i podporu prezidenta republiky. Na hradě,
kam docházím jako poradce Miloše Zemana
pro oblast sportu, se této problematice věnujeme při každém setkání.
proč je to tak důležité?

Důvod je jasný. V současné době jde ze
státního rozpočtu ročně do sportu částka tři
miliardy korun, dalších 500 milionů směřuje
ze sázek a hazardu. Ministr financí Andrej
Babiš mluví dokonce o navýšení až na šest
miliard, ale podmiňuje to změnou systému
financování sportu a ani on se nebrání rozdělení ministerstva. Přispěje to k lepší kontrole
a přerozdělování finančních prostředků do
krajů, svazům, sportovním jednotám i jednotlivým sportům.
vraťme se zpět k vaší „senátorské tour“,
při které jste objel téměř všechny obce
a města. jaký z ní máte pocit?

Nespočet starostů a starostek mi osobně
poděkovalo, že jsem se přijel za nimi podívat,
zúčastnil se zasedání zastupitelstev, podíval
se do škol. Všechny návštěvy mě jen utvrdily v tom, že je dobré podpořit sportovní,
kulturní a společenské organizace a akce
v regionu. Ale o tom zase někdy příště.
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ARAGON přiveze do
Boskovic Maxu, Hložka
i skupinu Lunetic
FIREMNÍ PLESY, NAROZENINOVÉ NEBO JINÉ OSLAVY, OBECNÍ SLAVNOSTI, KONCERTNÍ NEBO
DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ, FESTIVALY NEBO DOKONCE TURNÉ VYBRANÝCH INTERPRETŮ. TO
VŠE ZVLÁDNE UMĚLECKÁ A PRODUKČNÍ AGENTURA ARAGON ART PRUDUCTION Z BOSKOVIC.
„V regionu je poptávka po vytvoření akcí tak zvaně na klíč. Tedy kompletního kulturního programu, včetně všech služeb s tímto souvisejících.
To my dokážeme. Rádi bychom v tomto roce a v následujících letech
přinesli do regionu Blanenska a Boskovicka co nejvíce zajímavých kulturních akcí. Snažíme se vybírat originální věci a samozřejmě to, po čem je
poptávka,“ říká spolumajitel a producent agentury Karel Murín.
ARAGON chce spolupracovat i s ostatními pořadateli v regionu.
„Máme snahu komunikovat s těmito partnery, aby do regionu přicházely kulturní akce smysluplně. A hlavně, abychom si, jak se lidově říká
„nelezli do zelí“. Myslím, že právě spolupráce v této věci může přinést
všem užitek a radost z odvedené práce,“ doplnil.

Mezi nejbližší akce agentury patří divadelní představení Commedia
Finita, mimo jiné s Valerií Zawadskou a Kateřinou Macháčkovou, které
se uskuteční 17. dubna v Kunštátě, a koncert kapely Citron v rámci
turné „Rebelie rebelů 2016“, na kterém vystoupí 21. dubna v Boskovicích společně Láďa Křížek a Tanja.
„V květnu připravujeme umělecké vystoupení k desátému výročí od
úmrtí Miloslava Šimka. V komponovaném pořadu s názvem Se Sobotou
za Šimkem se představí 3. května v Jevíčku a 4. května v Boskovicích Luděk Sobota, Petr Vondráček a další. Rádi bychom uspořádali
1. června v Boskovicích kulturní program pro děti v rámci Dne dětí
a připravujeme i charitativní kulturní akci pro hendikepované děti
z Praktické školy, místního stacionáře a Léčebny dětských pohybových
poruch Boskovice,“ vyjmenoval Murín.
Asi největší událostí letošního roku bude 4. června v letním kině
v Boskovicích ojedinělý festivalový projekt, který je zaměřený pro všechny
věkové skupiny. „Zkoušíme tím v podstatě něco nového. Zacílíme i na
střední a starší generaci, pro které tolik festivalových hudebních produkcí
není. Proto přicházíme s Retro festivalem, který je nultým ročníkem
a vystoupí na něm v jednom dni a na jednom pódiu hned devět hudebních legend 70. až 90 let. Pevně doufám, že tím oslovíme širokou veřejnost
a lidé přijdou zavzpomínat na hity svého mládí a na chvíli se vrátí v čase,“
upozornil spolumajitel. 70. a 80. léta připomenou Milan Drobný, Duo
Kamélie, Naďa Urbánková, Standa Hložek a Marcela Holanová, hity
90. let zazpívají Martin Maxa a skupiny Holki, Maduar a Lunetic.
„Do konce roku připravujeme navíc vánoční koncerty pro vybrané obce
a města v regionu, mimo jiné Cetkovice, Chornice a Rájec-Jestřebí. Pokud
se nám vydaří vyjednávání, tak bychom mohli do Boskovic přivést dokonce
i muzikál pražského divadla,“ nastínil Karel Murín. 
pavel šmerda

Retro festival 4. 6. 2016
13.30
14.25
15.25
16.20
17.15
18.10
19.05
20.00
20.55

Duo Kamélie
Milan Drobný
Naďa Urbánková a skupina Bokomara
Marcela Holanová
Maduar
Stanislav Hložek
Martin Maxa
Holki
Lunetic

ARAGON Art Pr oduction je uměleckou a produkční agenturou
a je členem skupiny ARAGON GROUP a je sesterskou organizací
bezpečnostní agentury ARAGON Security. Více na FB Aragon Art
Production.
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TOP AUTO SALON BLANSKO
Vás zve na AKCI:

JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA VOZIDEL

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

TERMÍN: OD 28. 3. do 31. 5. 2016
CENA: 249,- Kč

Servisní prohlídka za 249 Kč
Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění pneumatik za výhodné ceny. Nezapomeňte
po zimě také včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Provedeme
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. Sháníte-li
nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se Vám hodit až 15% sleva.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

V ceně zahrnuto:
proměření geometrie
kontrola podvozku
pneumatiky
kontrola čelního skla
kontrola stavu chladící soustavy
kontrola stavu kapalin a motorového oleje
TATO AKCE PLATÍ PRO VŠECHNY ZNAČKY
A TYPY VOZIDEL

Objednávky na tel.: 516 411 142

25.2.2016 17:27:05

Umím se prosadit s. r. o.

HLEDÁ SKVĚLÉ PARŤÁKY DO SVÉHO TÝMU
My jsme tým kreativních lektorů, které baví dělat vzdělávání
jinak než je zvykem. Věnujeme se veřejnému a firemnímu
vzdělávání v oblasti odborného a osobního růstu. Také
zajišťujeme bezva studentské stáže a osobní koučování.
Teď hledáme někoho, kdo spojí svůj pracovní život
s naší vizí v pozicích jako inspirativní lektor, ambiciózní
obchodní reprezentant nebo šéf asistent/ka.
Hledáme právě Vás pokud:
- máte zdravé sebevědomí a velmi příjemné vystupování
- rád/a komunikujete s lidmi
- se chcete vzdělávat a osobnostně růst
- se chcete prací bavit
- jste kreativní a samostatní
- jste zvládl/a maturitu
Můžeme Vám nabídnout:
- velký prostor pro Vaše nápady a realizaci
- mladý tým kolegů, který stále hýří nápady
- inspirativní prostředí založené na vzájemné podpoře a uznání
- podíl na zisku a úspěších firmy

Pokud jste ucítili příležitost, zašlete CV a krátkou
motivaci na tomas.bubenik@umimseprosadit.cz.
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bije v nich dračí srdce
Z RANNÍ MLHY NAD VODOU S ŘEVEM VYRAZÍ DRAČÍ HLAVA, ZA NÍ SE PO HLADINĚ OBJEVÍ
JEŠTĚ PĚT DALŠÍCH… VODA STŘÍKÁ VŠUDE KOLEM A ZÁPOLENÍ DRAKŮ POVZBUZUJÍ ÚDERY
DO BUBNŮ. NEJDE VŠAK O MYTOLOGICKÁ STVOŘENÍ. DRACI PLUJÍ PO HLADINĚ DÍKY
SVALŮM DVACÍTKY PÁDLUJÍCÍCH. ANO, PRÁVĚ TO JSOU ROZJÍŽĎKY ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ.
„ZÁVODÍME S VÁMI DNES, NEVYHRAJEM, SERE PES.“ TÍMTO BOJOVÝM POKŘIKEM SE HECUJE
PŘED DALŠÍ ROZJÍŽĎKOU BLANENSKÁ POSÁDKA DRAČÍCH LODÍ S NÁZVEM SEREPES.

Dračí loď poznáte většinou už na první
pohled. Je velmi úzká a dlouhá s charakteristikou přídí s dračí hlavou a zádí s pestrobarevným dračím ocasem. Když prosviští ladně
po vodě, ozve se zajisté i její výrazný zvukový
efekt, a to hlasitý buben! Loď má tvar otevřené
kánoe o délce 12,5 m a šířce pouze 1,1 m.
Čistá hmotnost lodě je 250 kg a s celou posádkou váží většinou přes dvě tuny. Neuvěřitelné,
a přece ladně sviští po hladině.
Dragonboating má svou historii dlouhou
téměř pět tisíc let a v současné době zažívá
neskutečný boom. Přes 50 milionů aktivních
závodníků na celém světě podlehlo kouzlu
této jedinečné týmové disciplíny, kdy do jedné
lodě společně usedá všech 22 členů posádky
s 20 pádlujícími závodníky. V tomto nejtý-

movějším sportu na světě je v akci zároveň
22 členů, kteří musí být navíc plně synchronizovaní.
Pádlování na dračích lodích pochází ze
starověké Číny. Novodobá historie dragonboatingu se datuje od roku 1976, kdy proběhl
první festival dračích lodí v asijském Hong-Kongu. Z tohoto čínského města se sport
rozšířil do celého světa. V současné době se
tomuto sportu věnuje přes 50 milionů sportovců z více než padesáti zemí světa. Mezinárodní federace dračích lodí pořádá od roku
1995 oficiální mistrovství světa i mistrovství
Evropy. V Pekingu v roce 2008 dokonce patřily
dračí lodě mezi ukázkové sporty olympijských
her. Tento divácky velmi atraktivní sport
pevně zakořenil v ČR však až v roce 1998.
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blansko má svoji
posádku

Ještě nevíte o tom, že i v Blansku najdete
pravidelně trénující závodní posádku dračích
lodí? Tak pozorně čtěte následující řádky.
„V roce 2012 jsme se jen tak z hecu domluvili s pár přáteli, že zkusíme poskládat dvacet
lidí a bubeníka a pojedeme závod dračích
lodí na nedaleké Křetínce u Letovic. Hnáni
recesí jsme si dali název SEREPES, který měl
vystihnout náš sranda přístup k závodům.
Pojali jsme to docela po svém, točila se kýta,
pivo teklo proudem a do toho se závodilo
v konkurenci přibližně s padesáti posádkami
z různých měst. K překvapení nás všech jsme
obsadili na trati dvě stě metrů krásné třinácté
místo. To nám dalo elán do dalších závodů,“
vzpomíná zakladatel blanenské závodní
posádky dračích lodí a kapitán Marek Bláha.
„Od roku 2013 jezdíme již pravidelně
závody dračích lodí v rámci seriál DRAGON
BOAT GRAND PRIX, který se skládá z deseti
závodů Moravské národní ligy dračích lodí
a stejného počtu závodů České národní ligy.
Naším největším úspěchem je titul mistra ČR
na dvě stě metrů v kategorii FUN z podzimu
2013, tedy z naší první závodní sezony. Od té
doby jsme vyhráli již více než deset závodů
a více než dvacetkrát jsme stáli na stupních
vítězů. To je myslím celkem slušná bilance
na to, že závodíme s týmy, které mají často
ve svých řadách bývalé závodní veslaře, ale
hlavně jezdí mnohem déle než naše posádka.“
Posádku SEREPES tvoří dvacet pádlařů,
z toho musí být vždy minimálně čtyři ženy.
Každý tým má i svého bubeníka, resp.
bubenici, protože celková hmotnost lodě
je samozřejmě při závodech také důležitá.
Samotnou dračí loď na závodech pak i s profesionálním kormidelníkem vždy zajišťuje

organizátor těchto závodů. Tento sport je bez
nadsázky považován za nejtýmovější sport
na světě – k úspěchu vede absolutní synchronizace dvaceti pádlujících a bubeníka. Je to
docela náročné i po organizační stránce, ale
za ten pocit, když loď s posádkou o váze přes
2,5 tuny rozpohybujete a dovezete do vítězného cíle, to stojí.
„Během necelých 4 let se už v naší posádce
vystřídali desítky nových zájemců, ale ne
všichni nakonec kouzlu dračích lodí propadli.
Je to totiž úplně něco jiného, často i pro trénované sportovce, než jen rekreační pádlování,
které většina z nás zná ze sjíždění českých řek.

Jedná se sice nejprve o velkou tréninkovou
dřinu (však si zkuste někdy sami v lodi téměř
bez přestání hodinu intenzivně pádlovat),
ale o to sladší je pak pocit, když při závodech
vítězná špička lodě s dračí hlavou protíná cílovou fotobuňku o pár centimetrů dříve před
ostatními loděmi,“ doplňuje Marek Bláha.
Sestavit správnou posádku bývá často
opravdu alchymie. „Je nutné vybrat nejen
vhodnou bubenici, která moc neváží, má
smysl pro rytmus a navíc dokáže v jednom
kuse překřičet minimálně šestnáct pádlujících
chlapů a čtyři ženský po dobu 5–6 minut,
kdy posádka během závodu udělá více než
čtyři sta synchronizovaných záběrů pádly na
kilometrové trati. Na druhou stranu je to prý
jeden z mála okamžiků v životě, kdy může
ženská křičet na tolik chlapů,“ usmívá se dračí
bubenice s výrazným hlasem Lenka Dvořáková.
A co teprve obsazení pádlujících členů
týmu na levé i pravé straně lodi. Je málo těch,
kteří dokážou pádlovat vlevo i vpravo. Najít
někdy pádlaře, kteří pádlují na svoji stranu
a k tomu ještě mít správně vyváženou loď na
obě strany, není vůbec jednoduché. Vždyť
jen posádka, ve které musí být mezi dvaceti

Tréninky pro nové zájemce pořádáme
pravidelně každou středu od 18 hod
v Jedovnicích na rybníku Ošovec, sraz na pláži
u autokempinku
KONTAKT:
Marek Bláha, kapitán
Mobil: +420 775 711 125
E-mail: blaha@termetal.cz
Video ze závodů si můžete prohlédnout na:
https://youtu.be/XhkjAbQql_w
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pádlujícími vždy minimálně čtyři ženy, plus
bubenice a kormidelník váží často až 1 800 kg.
Přitom váhový rozdíl mezi pravou a levou
polovinou lodi by neměl být větší než 50 kg,
jinak hrozí převrhnutí lodě. A zkuste si
někdy převrženou loď plnou vody vážící i bez
posádky přes 250 kg otočit uprostřed rybníka
nebo přehrady zpět, když při tom můžete tak
akorát jen tzv. šlapat vodu…
I když jsou dračí lodě amatérský sport,
závodníkům nechybí perfektní vybavení.
Například speciální dračí karbonové pádlo
přesných rozměrů váží jen asi 360 gramů!
Závody většinou probíhají na tratích
200 metrů a 1 000 metrů. Při hromadném
sprintu na 200 metrů jede v jednotlivých rozjížďkách současně čtyři až šest lodí a závody
probíhají vyřazovacím způsobem. V intervalovém vytrvalostním závodě na 1 000 metrů
už startují jednotlivé lodě samostatně v jednotlivých rozestupech po 15 až 20 sekundách,
od nejhorší po nejlepší posádku, podle pořadí
po sprintech na 200 metrů. Dvousetmetrový sprint trvá zpravidla okolo 50 sekund
a pádlaři během něj udělají asi 50–60 záběrů.
Cílový čas měří elektronická časomíra, protože o pořadí mezi jednotlivými posádkami
rozhodují často pouhé setiny vteřin.

rozhodují také
pouhé centimetry

Někdy rozhodne opravdu až cílová
fotografie, podobně jako např. při sprintech
v atletice. Z ní se pak často dá vyčíst, že např.
vítězná posádka ve finálové jízdě vyhrála
o pouhých pět centimetrů, což při délce lodě
přes dvanáct metrů nelze ani běžným okem
přítomných diváků postřehnout. Naopak
vytrvalostní závod na 1 000 metrů odjedou
závodníci asi za pět minut a udělají v závodním tempu téměř čtyři sta záběrů. Zde
naopak není často nouze o dramatické předjížděcí manévry, a to zejména v zatáčkách.
A pokud si někdo myslí, že nelze v samotném
závodě převrátit dvě tuny vážící loď i s posádkou, tak opak je pravdou. Jen se pak už hůře
loď plná vody vrací zpět na start, o posádce
nemluvě…
„Sezona dračích lodí vždy začíná na jaře
v dubnu a probíhá až do října. Naše posádka
doposud trénovala pravidelně jednou až
dvakrát týdně v loděnici v Brně–Jundrově na
řece Svratce. Loď si musíme pronajímat, a to
i s profesionálním kormidelníkem. I kdybychom však měli vlastní loď, tak v samotném
Blansku není vhodná vodní plocha pro naše
tréninky. V řece Svitavě je většinou přes léto
příliš málo vody a blanenská přehrada je
bohužel zase moc malá, protože při poloměru
otáčení dračí lodě v plné rychlosti bychom
museli pořád jezdit pouze dokolečka. V roce
2016 však máme pro všechny nové zájemce
připraven pravidelný trénink v Jedovnicích na
rybníku Olšovci. Každou středu od 18 hodin.“
dodává Bláha.
Posádka SEREPES bude v letošní sezóně
do závodů stavět nejen smíšené posádky ve

dvacítkových lodích, ale i ryze ženskou posádku
a posádku dětí. Dále v některých vybraných
závodech postaví posádku i pro stále populárnější menší lodě pouze pro deset pádlujících.
Zde se startuje v kategoriích mužů i žen.
V loňské sezóně skončila posádka SEREPES
v konkurenci 130 týmů na 2. místě v kategorii FUN (závody vyhlášené pro amatérské
posádky) v Moravské národní lize dračích
lodí. V Národním poháru Dračích lodí 2015
(závody vyhlášené již pro zkušené posádky,
často složené ze závodních veslařů) pak obsadila celkové 19. místo mezi 235 posádkami
z celé České republiky.
O tom, že se dá v tomto sportu z amatérských závodů na Křetínce probojovat až
na mistrovství světa, se přesvědčila členka
blanenské posádky dračích lodí Lenka Dvořáková. Jako již poměrně zkušená pádlařka
v září loňského roku startovala na mistrovství světa klubových posádek dračích lodí
na národním veslařském kanále v Račicích.
V kategorii Seniors Women do Blanska přivezla dvě světové medaile za celkové 2. místo
na 200 metrů a 3. místo na 2 000 metrů. „Mistrovství světa bylo fyzicky i psychicky hodně
náročné. Navíc, když jsme viděli některé
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asijské týmy, které nám místo pádlařů připomínaly spíše roboty, jsem na naše medaile
opravdu pyšná,“ dodává Lenka Dvořáková.
Kouzlo dračích lodí je v tom, že pádlování
si mohou zkusit i úplní amatéři. Chce to jen
mít chuť něco pro sebe udělat a také týmového ducha.
„V dračích lodích zažijete napětí, spoustu
legrace a někdy i nečekané situace. Jedno
máme ale všichni společné. Baví nás soupeřit
mezi sebou s pádlem v ruce a poměřovat se
s ostatními. Baví nás usednout společně do
lodi a i když není třeba zrovna to nejlepší
počasí, přižene se bouřka a prší na vás, nebo
boční vítr loď téměř převrátí, věřte mi, je to
takový adrenalin, že to stojí za to! A společně
si užíváme plavbu na lodi, která má tak nevídanou několika tisíciletou historii s tak impozantní tradicí pro více než 50 miliónů pádlujících, kteří se každoročně po celém světě na
dračích lodi svezou. Náš tým jezdí na závody
i s celými rodinami a prožíváme tak pěkně
strávené víkendy, na které se vždycky všichni
moc těšíme. Dragonboating je nejenom sport,
je to životní styl a my se těšíme, že se s vámi
u vody, kterou hlídá velký drak, budeme zase
letos potkávat,“ vzkazuje na závěr Bláha.

Blanenská posádka SEREPES dosáhla od svého založení
v roce 2012 těchto výrazných úspěchů:
2012/8 – Křetínka Cup, 13. místo na 200 m, z více než padesáti posádek (vůbec první závod)
2013/6 – Břeclavský drak, 1. místo 200 m, 3. místo 1 000 m
2013/7 – Pálavský festival dračích lodí, 4. místo 200 m
2013/8 – Křetínka Cup, 1. místo 200 m, 2. místo 1 000 m
2013/9 – Mistrovství ČR (Pasohlávky), 1. místo = mistr ČR v kategorii FUN, 3. místo 1 000 m
2014/5 – Pálava Open, 2. místo 200 m, 2. místo 1 000 m
2014/5 – Grand Prix Brno, 1. místo 200 m, 2. místo 1 000 m
2014/8 – Mistrovství Moravy, 4. místo 200 m, 4. místo 1 000 m v kategorii FUN
2014/8 – Křetínka Cup, 2. místo 200 m, v kategorii GP, 1. místo 200 m a 1000 m v kategorii žen
2014/9 – Grand Prix Plumlov, 3. místo 200 m, 1. místo 1 000 m
2015/5 – Pálava Open, 1. místo 200 m, 2. místo 1 000 m
2015/7 – Pálava Open, 3. místo 200 m
2015/7 – Olšovec Open, 1. místo 200 m, 3. místo 1 000 m
2015/7 – Křetínka Cup, 1. místo 200 m, 1. místo 1 000 m v kategorii žen
2015/9 – Grand Prix Plumlov, 2. místo 200 m
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AUTECO BS boskovice
má vylepšené zázemí
AUTOSALON AUTECO BS BOSKOVICE PROŠEL V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH VELKOU
REKONSTRUKCÍ. KROMĚ LEPŠÍCH A MODERNĚJŠÍCH PRODEJNÍCH I SERVISNÍCH PROSTOR
TAM NYNÍ KLIENTI NAJDOU MIMO VOZŮ RENAULT I VOZIDLA ZNAČKY DACIA.

„S prodejem vozů Renault jsme začali v Boskovicích v roce 1994,
v květnu 1995 jsme prodali náš první vůz. Vzpomínám si, že to byl
Renault Laguna,“ říká majitel autosalonu Michal Hříbal. Ve stejném
roce na podzim byl zahájen i servis vozů.
V roce 2006 rozšířili v Boskovicích prodejní prostory, začali s prodejem ojetých vozů a zahájili servis vozů DACIA.
„O dva roky později se zrodila myšlenka na rozšíření autosalonu
o prodej vozů DACIA. Deset let od posledního rozšíření stojíme v nové
podobě autosalonu AUTECO BS Boskovice, který má 250 metrů čtverečních výstavní a prodejní plochy, vše podle nejnovějších požadavků
koncernu Renault,“ doplnil majitel.
Samotná rekonstrukce začala v květnu 2015. V listopadu byl zahájen
provoz v novém servisu, který je rozšířen o jedno pracovní stání,
sezonní sklad pneumatik a ruční mytí, což je nová služba zákazníkům.
Poté následovala rekonstrukce bývalých servisních prostor na nový
showroom Renaultu. Po dokončení této druhé etapy rekonstrukce
se pokračovalo úpravou bývalého příjmu servisu a částečně starého
showroomu Renault na prodejnu nových vozů značky DACIA.
„Celá rekonstrukce probíhala za nepřerušeného provozu. Občas to
bylo náročnější, ale zvládli jsme to. Aktuálně ještě probíhá rekonstrukce

a modernizace vedlejších nájemních prostor, kde bude nově pobočka
UNICREDIT BANK express a stávající kancelář pojišťovny Allianz,“
dodal Michal Hříbal.

Dětské oddělení nemocnice září novotou
MALÍ PACIENTI BOSKOVICKÉ NEMOCNICE SE PŘI SVÉM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÉM
ZAŘÍZENÍ BUDOU CÍTIT LÉPE NEŽ V MINULOSTI. ČÁST DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ, KDE JSOU
HOSPITALIZOVANÍ MALÍ PACIENTI OD TŘÍ LET, PROŠLA VÝRAZNOU REKONSTRUKCÍ. NABÍZÍ
TAK NEJEN KRÁSNĚJŠÍ, ALE TAKÉ MODERNĚJŠÍ A PRO DĚTI PŘÍVĚTIVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ.
„Kromě pokojů se opravy dočkaly i čekárna a ambulance, včetně
veškerých prostor určených pro personál. Máme opraveny inspekční
pokoje a nově byl zprovozněn inspekční pokoj pro lékaře sloužící první
pomoc pro děti a dorost,“ uvedl primář dětského oddělení Michal Klimkovič. Projekt je dokonale zpracován graficky i technologicky a má plně
nadčasový charakter.
Na dětském oddělení v prvním patře nemocnice je momentálně sedm
pokojů, tři pokoje pro rodiče s dítětem se samostatnou koupelnou, dva
pokoje pro rodiče s dítětem s koupelnou a toaletou a jeden pokoj jako
možnost hospitalizace obou rodičů s nemocným dítětem. Rovněž byl
zachován jeden dvoulůžkový box pro možnost samostatné hospitalizace
dítěte do tří let.
Rekonstrukce byla financována z rozpočtu nemocnice a přišla na
3,7 milionu korun.
„Věříme, že následující rekonstrukce oddělení pro starší děti a jednotky intenzivní péče ve druhém patře dovrší proces modernizace
dětské medicíny v naší nemocnici,“ doplnil primář. 
jaroslav parma
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Karlovy hračky.
kapela, která pomáhá
POSLECHNOUT SI KVALITNÍ HUDBU A K TOMU PODPOŘIT DOBROU VĚC. TAKOVOU
PŘÍLEŽITOST BUDOU MÍT 16. DUBNA NÁVŠTĚVNÍCI VEČERA PRO LIDI KAŽDÉHO
VĚKU, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V ZÁMECKÉM SKLENÍKU V BOSKOVICÍCH. ZA
POŘÁDÁNÍM AKCE STOJÍ ČLENOVÉ BOSKOVICKÉ KAPELY KARLOVY HRAČKY.

Skupina už v minulosti pořádala vydařené
benefiční programy v Týništi nad Orlicí
a v Boskovicích. Minulý rok například
podpořila nadační fond dětské onkologie
Krtek. „Letos pořádáme už třetí ročník akce
známé pod názvem Večer pro lidi každého
věku. Tento výhradně dobročinný večer
v Zámeckém skleníku bude tentokrát věnován diecézní charitě v našem městě. Přál bych
si, aby se nám podařilo znovu potěšit hosty
večera a povedla se naše věc. Tedy spojovat
i amatérskou hudbu s beneficí,“ řekl za kapelu
Karlovy hračky Radek Klon.
Hudební skupina Karlovy hračky, kterou
tvoří muzikanti ve věku od 43 do 50 let,
vznikla před čtyřmi roky v Boskovicích.
„Proč tento název? Prostě (úsměv). Členové
se dohodli na názvu Samorost a host. Zpěvák
Radek Klon však na prvním veřejném vystoupení publiku oznámil (dnes už nikdo neví,
zda záměrně nebo omylem) kapelu Karlovy
hračky. Tento název byl také původně ‚ve hře‘,
ale nebyl nakonec přijat všemi muzikanty
jednohlasně. Dnes se všichni na tuto malou
klukovinu díváme s úsměvem,“ vysvětlil
saxofonista Radek Řehoř. „Každopádně jsme
museli každý projít kusem života a různými
soubory, než jsme dostali rozum a našli sami
sebe i tuto formaci,“ doplnil Klon.
Kapela je typická svým osobitým projevem
a výhradně vlastní tvorbou hudby od blues po
rock. Zajímavé a neotřelé jsou i jejich texty,
které si pohrávají s příběhy běžného života,
někdy překvapí úsměvnými tématy, nebo jsou
i výzvou k zamyšlení.
Karlovy hračky mají za sebou kromě benefičních koncertů řadu úspěšných vystoupení
například v Kolíně, Brně, Tišnově, Hodoníně
nebo Týništi nad Orlicí, ale také v Boskovicích na Běhu za sedmizubým hřebenem. Tam
se sedmičlenná kapela představí i letos.

pavel šmerda

Boskovická skupina Karlovy hračky a její hosté vás zvou na

hosté: JAZZULÁTKA

SEŇORITA
ABC 1990

16.

DUBNA
2016
19.30 hod.

ZÁMECKÝ
SKLENÍK
BOSKOVICE
vstupné: 100 Kč

Charitu podpořili:

Karlovy hračky
Ivo Hájek kytara, zpěv Martin Nerud klávesy,
zpěv Radek Klon zpěv Karel Beníšek
bicí Libor Dvořáček basa Radek Řehoř
tenorsaxofon Milan Hrdý trubka
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Barbora Janků: jsem
ráda za každé vystoupení
TALENTOVANÁ KRÁSNÁ ZPĚVAČKA, ALE TAKÉ VODNÍ ZÁCHRANÁŘKA NEBO ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATELKA. TO JE BARBORA JANKŮ Z BOSKOVIC. SE ZPĚVEM ZAČÍNALA UŽ
JAKO HOLČIČKA VE ŠKOLCE. DO SOUČASNOSTI POSBÍRALA NĚKOLIK ÚSPĚCHŮ
V PĚVECKÝCH SOUTĚŽÍCH. SPOLEČNĚ SE SVOJÍ MLADŠÍ SESTROU GABRIELOU
ZPÍVÁ NA RŮZNÝCH AKCÍCH, ZA SEBOU MÁ I ANGAŽMÁ V RAKOUSKU.
tatínek muzikant, maminka hrála na
housle. asi jste jako malá neměla moc
na vybranou, jakým směrem se dát?

Zpěv mě bavil odmalička. Už ve školce jsme
měli pěvecký kroužek. Moje první vystoupení
bylo na vítání občánků. Poté jsem začala
chodit do základní umělecké školy na výuku
houslí, později na soukromé hodiny zpěvu
k paní učitelce Markové.
po základní škole jste šla na střední
pedagogickou školu v boskovicích.
neuvažovala jste spíše o konzervatoři?

Měla jsem takovou představu. Připravila
jsem se na talentové zkoušky na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, jezdila jsem
tam dokonce na konzultace a hodiny už rok
dopředu s mojí paní učitelkou. Ale člověk
míní a osud mění. Setkala jsem se tam
s panem Klezlou, známým katem ze SuperStar. Nevím, jak to říct, ale zkrátka si nás moc
neoblíbil. Paní učitelka byla rázná, občas se
trochu více ozvala, jemu se to asi nelíbilo
a najednou přišlo stop.
takže jste si, jak se říká, nepadli do
oka?

Když jsem přišla na zkoušky před porotu,
všichni byli pro, abych postoupila dál, ale
jediný on řekl ne. Byla jsem v šoku, nečekala
jsem, že by to zašlo až tak daleko. Dostala
jsem dobré ohodnocení, ale u poroty jsem
neprošla do druhého kola, a byl konec. Tak
jsem si řekla nic, zkusím to příští rok. Ale
pak jsem se od kamarádů, kteří tam studují,
dozvěděla, jak to ve škole chodí a že nemám
čeho litovat. V té době už jsem se zabydlela
na pedáku, byla jsem spokojená, tak jsem to
nechala být. Ale každopádně to byla zajímavá
zkušenost.
pokud si vzpomínám, tak na střední
pedagogické škole jste zaznamenala
svůj první velký hudební úspěch?

barbora janků (vpravo) se svou sestrou. foto: ema janků

Ano. Bylo to na Hudebním festivalu
pedagogických škol v Prachaticích. Jela jsem
tam ze dne na den jako náhrada za holku,
která onemocněla. Vůbec jsem nevěděla, co
budu zpívat. Nakonec jsem za skladbu Górale
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získala speciální cenu za interpretaci lidové
písně. Byl to pro mě docela šok, protože tam
byla úžasná konkurence.
vyhrála jste i pěveckou
soutěž rh faktor
v boskovicích.

rozhovor
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neříkejte, že jste při
vystoupeních ještě nervózní?

Ani ne, jenom když vystupuji
v Boskovicích (smích). Tady je
to přece jen jiné. Lidé mě
více znají. Ale celkově

RH Faktoru jsem se
zúčastnila celkem pětkrát.
Jednou jsem zvítězila. Byla jsem
tehdy absolutně první. Napříč všemi
kategoriemi.
co jiné soutěže? nezkusíte třeba
superstar?

Vzhledem k tomu, že jsem poznala pana
profesora Klezlu, tak nevím (smích). Ale on
už tam není a ti ostatní, kteří porotcovali
v posledním ročníku, mně připadají rozumní.
Tak uvidíme. Moje sestra má zkušenost se
soutěží Česko-Slovensko má talent. Ale ne
moc dobrou. Byla na castingu, slíbili, že se jí
do nějakého data ozvou, ale dali vědět až za
dva měsíce. Tato soutěž ale není příliš šťastná
na zpěv. Potřebují tam show, kde si, když to
přeženu, někdo řeže do žil. Tak uvidíme.
nemohu se nezeptat také na vaši
rodinnou kapelu.

Říkáme si JUband. Ještě do loňského roku
tam hrál s námi taťka, nyní jsem tam zůstala
jen já a moje o dva roky mladší sestra Gábina.
Vystupujeme na soukromých oslavách, večírcích i veřejných akcích. V Boskovicích jsme se
představili několikrát například na Slavii.
co hrajete?

Téměř cokoliv (úsměv). Dětské písničky,
lidovky nebo naše i světové hity 60. a 70. let.
Snažím se do programu vkomponovat i můj
oblíbený repertoár, tedy jazz. Ségra hraje na
kytaru a na klávesy, já na kytaru a housle.
Všichni dohromady zpíváme. Ostatní nástroje
máme nahrané na half playback. Trochu
teď chceme změnit repertoár, náš program,
ale všechno je o čase. Škola, práce, jde to
pomaličku. Naším cílem je hrát na plesech.
O hudebníky do kapely nemám strach, ale
znovu musím zopakovat, chce to čas.
co musíme zmínit, je i to, že jste dva roky
zpívala v rakousku. jak k tomu došlo?

To je docela složité (úsměv). Přišel si mě
poslechnout jeden pán, protože mu vypadla
zpěvačka. Bylo mi asi čtrnáct. Zpívala jsem
po brněnských klubech, restauracích. Docela
jsem se oťukala. Mezitím měla jedna moje
kolegyně odjet do Rakouska, ale onemocněla, tak jsem jela já. Bylo to o prázdninách,
vystupovala jsem v hotelích v Tyrolsku, někdy
i šestkrát týdně. Naučila jsem se dokonce
i německé písničky, abych měla širší repertoár. Bylo to tam hodně na úrovni. Zatímco
u nás v různých klubech mi občas opilý host
spadl do aparátu, tam jsme hráli při jídle, lidé
poslouchali, takže žádná tréma, že vás někdo
přehnaně sleduje (úsměv).

to dalo hodně
práce, abych se
zbavila nervozity.
momentálně ještě
studujete. co z vás bude?

To bych také ráda věděla,
ale určitě bych nechtěla
být zaměstnanec (smích).
Momentálně dodělávám
obor sociální zabezpečení,
ráda bych dále pokračovala
nějakým veřejnoprávním
směrem. Do toho jsem začala
podnikat v oblasti zdravého
životního stylu, což mě moc baví
a neskutečně naplňuje. Pokud
vás zajímá více, mrkněte na FB
na Moje aloe forever (úsměv).
co děláte ve volném čase, jak
nejraději odpočíváte?

Moc volného času nemám. To
přiznávám. Škola, podnikání, do
toho mám brigádu jako záchranářka v lázních a pomáhám jako
zdravotník při zápasech malých
hokejistů. Jsem i členkou SDH
v Letovicích.
záchranářka? a koho
jste už zachránila?

Záleží, jak to myslíte
(smích). Ale musím říct,
že za dva roky, co jsem
v lázních nebo na koupališti,
tak se zatím nikdo neutopil. Rozbité hlavy,
vyvrknuté kotníky, to se stává, ale jinak nic
vážnějšího. Co mě vedlo k této práci? Mamka
odmalička závodně plavala. Po ní mám dobrý
vztah k vodě, taťka zase celý život pomáhal
lidem, takže to mám v sobě zakořeněné i já.
máte nějaký sen?

Asi bych nechtěla být nějak moc slavná.
Když jsem viděla, jak to měla Iveta Bartošová,
jak se do ní všichni trefovali a jak dopadla,
tak nevím. Budu ráda za každé vystoupení, do
budoucna by mě bavilo třeba učit zpěv.

pavel šmerda

Barbora Janků (21)
Město: Boskovice
Znamení: Blíženec
Zájmy: hudba, sport aktivně i pasivně,
nakupování, fotografování, zdravý životní styl,
přítel
Oblíbený zpěvák, zpěvačka nebo skupina:
Ráda si poslechnu Zuzanu Navarouvou ale
i Kaliho
Úspěchy: Vítězka RH Faktoru 2013, 1. místo
na hudební soutěži pedagogických škol
v Prachaticích
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KINO
BLANSKO
10. 4. Barbie: Tajná agentka (15.00)
10. a 11. 4. Já, Olga Hepnarová (17.30)
10. – 13. 4. Teorie tygra (20.00)
14. – 16. 4. Jak básníci čekají na zázrak (20.00)
16. 4. Pat a Mat ve filmu (17.30)
17. 4. Pat a Mat ve filmu (15.00)
17. – 18. 4. Jak básníci čekají na zázrak (17.30)
17. – 18. 4. Moje tlustá řecká svatba 2 (20.00)
19. a 21. 4. Pád Londýna (20.00)
22. 4. Táta je doma (20.00)
23. 4. Táta je doma (17.30)
23. a 24. 4. Ulice Cloverfield 10 (20.00)
24. 4. Řachanda (15.00)
24. a 25. 4. Teorie tygra (17.30)
25. a 26. 4. Zlo nikdy nespí (20.00)
27. a 28. 4. Pátá vlna (20.00)
29. a 30. 4. Kniha džunglí 3D (17.30)
29. 4. Lovec: Zimní válka (20.00)
30. 4. a 1. 5. Kniha džunglí (15.00)
30. 4. Lovec: Zimní válka (20.00)
1. 5. Kniha džunglí (17.30)
1. a 2. 5. Lovec: Zimní válka (20.00)

BOSKOVICE
8. 4. Osm hrozných (19.30)
9. 4. Slow West (13.00)
9. 4. Poklad na Sierra Madre (15.00)
9. 4. Opravdová kuráž (17.00)
9. 4. Sedm statečných (19.30)
9. 4. Hodný, zlý a hadrový (22.00)
10. 4. Rio Bravo (14.00)
10. 4. Pat Garrett a Billy Kid (17.00)
10. 4. Revanant – zmrtvýchvstání (19.30)
11. 4. Zdeněk Špíšek: Kostarika – ztracený ráj,
beseda (18.00)
12. 4. Já, Olga Hepnarová (19.30)
13. 4. Trabantem do posledního dechu (17.00
a 19.30)
14. – 17. 4. Pat a Mat ve filmu (17.00)
14. 4. Spotlight (19.30)
15. 4. Rodinný film, BabyBiograf (9.30)
15. a 16. 4. Teorie tygra (19.30)
17. 4. Příběh lesa (19.30)
18. 4. Atlantic (17.00)
18. 4. Beatles (19.30)
19. 4. Zrnko pravdy (17.00)
19. 4. Šermíř (19.30)
20. 4. Dheepan (17.00)
20. 4. Mokřina (19.30)
21. 4. Jak básníci čekají na zázrak (17.00 a 19.30)
22. 4. Řachanda (17.00)
22. 4. Jak básníci čekají na zázrak (19.30)
23. a 24. 4. Pidiobři 3D (17.00)
23. 4. Hardcore Henry (19.30)
24. 4. Nikdy nejsme sami (19.30)
25. 4. Filmový kvíz (18.00)
25. 4. Predátor (20.00)
26. 4. Lovec: Zimní válka (19.30)
27. 4. Lovec: Zimní válka 3D (19.30)
28. a 29. 4. Kung Fu Panda 3 (17.00)
28. 4. Mlčení jehňátek (19.30)

29. a 30. 4. Kniha džunglí (19.30)
30. 4. a 1. 5. Kniha džunglí 3D (17.00)
1. 5. Saulův syn (19.30)

DIVADLO
BLANSKO
dělnický dům

15. 4. Mezizpěvy, divadelní pořad (19.30)
divadelní sál zuš

28. 4. Je to v kamrlíku, autorská hra na motivy
povídek Woodyho Allena (19.00)

BOSKOVICE
zámecký skleník

15. 4. Drobečky z perníku, hraje Simona Stašová
(19.00)

LETOVICE
kulturní dům

15. 4. Růže pro Algernon, divadelní představení
Spolku Kašpar (19.00)
29. 4. Past na myši, divadelní představení DS
Nahoď (19.00)

Letovice (17.00)
sál zuš

12. 4. Klávesové odpoledne, koncert žáků ZUŠ
Letovice (15.00)
14. 4. II. absolventský koncert, koncert žáků
ZUŠ Letovice (15.30)
26. 4. III. absolventský koncert, koncert žáků
ZUŠ Letovice (15.30)

VÝSTAVA
BLANSKO
galerie jonáš

Vlasta Švejdová, obrazy (do 15. 4.)

LETOVICE
galerie domino

Obrazy Jiřího Peřiny (do 1. 5.)
galerie pex

22. 4. Vernisáž výstavy obrazů Borise Jirků
(18.00)
Výstava obrazů Stanislava Havlíka (do 20. 4.)
zámek letovice

Stálá výstava obrazů Tomáše Vavříčka (do
31. 10.)

KONCERT

OSTATNÍ AKCE

BLANSKO

BLANSKO

dělnický dům

dělnický dům

17. 4. Šerlok Hólms zasahuje aneb Případ
ztraceného dirigenta, koncert Rastislava pro
rodiče s dětmi (17.00)
21. 4. Věra Špinarová a Adam Pavlík Band (19.30)
1. 5. I. absolventský koncert hudebního oboru
Soukromé ZUŠ Blansko (18.00)
2. 5. II. absolventský koncert hudebního oboru
Soukromé ZUŠ Blansko (18.00)
3. 5. III. absolventský koncert hudebního oboru
Soukromé ZUŠ Blansko (18.00)

10. 4. Danza Cup, taneční soutěž ve
standardních a latinskoamerických tancích
(8.30)
16. 4. Festival vín (13.00)
23. 4. Stepařský večer (17.30)
4. 5. Hvězda, show Evy Holubové (19.00)

sál okresního soudu

20. 4. Koncert k 20. výročí Tanečního orchestru
ZUŠ Blansko (17.00)

ask blansko

7. 5. Soutěž v pohybových skladbách (10.30)
nám. republiky

10. 4. Závody kočárků (14.30)
14. 4. Farmářské trhy (9.00)
28. 4. Farmářské trhy (9.00)
rožmitálova ulice

zámek

22. 4. Cesta ve tmě, soutěž vodicích psů (9.30)

14. 4. Koncert klavírního oddělení (17.00)

palava

klub ulita

30. 4. Pálení čarodějnic (15.00 a 18.00)

27. 4. Hovadou a Lubyn, folk-punkový koncert
(19.00)

knihovna

sokolovna

12. 4. Hudební toulky – Vlasta Burian, 17.00
13. 4. Baltské státy s cestovatelem Milanem
Šťouračem, beseda (17.00)
21. 4. Brněnská hantýrka, beseda s Pavlem
Jelínkem (18.00)
25. 4. Putování se šnekem Krasíkem, čtení
příběhů (16.00)

21. 4. Citron, koncert legendární kapely (20.00)

klub ulita

LETOVICE

13. 4. Laponsko – Sám v zemi Sámů, beseda
s Michalem Hubertem (19.00)

kulturní dům

LETOVICE

BOSKOVICE
zámecký skleník

13. 4. Voila, 19.00

20. 4. Klavírní recitál laureátky Olgy Punko
(18.30)
21. 4. Učitelský koncert, koncert učitelů ZUŠ

parkoviště u hráze

16. 4. Úklid okolo přehrady Křetínky (9.00)
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