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Přemysl Kovář
bojuje o titul

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.
Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo
se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké
motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4
v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model
ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.
Těšíme se na Vás:
27. 5. 2017
v zámeckém parku Blansko

ZKROŤTE
SMEČKU
Dny testovacích jízd
ŠKODA 2017

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO,
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.
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Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

DEN MATEK
neděle 14. května

JARNÍ

děti si sami mohou pro maminku
uvázat kytičku a vyrobit přáníčko
atrakce pro děti
doprovodný program
občerstvení
otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

JARMARK
22.–23. dubna

prodej tradičních českých výrobků
doprovodný program s hudbou
atrakce pro děti
prohlídky Pštrosí farmy
stánek s pštrosími specialitami
smaženice z pštrosího vejce

(ochutnávka)

občerstvení

DEN DĚTÍ
neděle 4. června

dětský den na téma LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
(kdo příjde ve stylu ledového království,
získává odměnu navíc)
spousta soutěží a atrakcí pro děti
každé dítě vyhrává věcnou cenu
doprovodný program, občerstvení
od 13.00 dvě hodinová show – cvičení,
tancování, zpívání, hry a soutěže
otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

od 13.00 hod.

DĚTSKÁ SHOW S PRINCEZNOU ÁŇOU
a SHOW LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

OTEVŘENO OD 8.00 DO 18.00 HOD.
Akce, které pořádáme, jsou vždy plné zážitků pro každého. Fotograﬁe jsou z minulých ročníků.
I pro letošní rok pro vás chystáme spoustu zajímavostí.
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Inzerce

Hotel Rudka nabízí krásné zázemí
pro svatby, oslavy i firemní akce
Hotel Rudka se nachází v Kunštátě, naproti Jeskyni Blanických rytířů
a poblíž Burianovy rozhledny. Kromě
příjemné restaurace a pohodlného
ubytování v útulně zařízených pokojích poskytuje také možnost konání
rodinných i firemních akcí.

„V

našem hotelu uspořádáme vše, co si jen
dokážete představit. Od rodinných událostí typu svatby, promoce a narozenin, přes
maturitní večírky, školní srazy, firemní akce, kurzy až
po školení,“ říká provozní vedoucí hotelu Andrea Krčmářová.
Zájemci mají k dispozici restauraci s bohatým výběrem nejen klasických českých jídel, těstovin, salátů,
dezertů a dalších pochutin, ale také víceúčelový sál
s dataprojektorem a ozvučením.
„Ubytování nabízíme v šesti dvoulůžkových, třech
dvoulůžkových s možností přistýlky, jednom trojlůžkovém s možností přistýlky a jednom jednolůžkovém pokoji. Všechny mají sociální zařízení, televizi a možnost
připojení na internet zdarma,“ připomíná vedoucí.

Svatby

Hotel Rudka je atraktivním místem pro pořádání
romantické svatby. „Nabízíme kompletní služby od
svatební hostiny na míru až po ubytování. Svatební den
připravíme zkrátka takový, jaký si přejete,“ vzkazuje
Andrea Krčmářová. K dispozici mají svatebčané sál
s kapacitou až pro 86 hostů, samozřejmostí je zajištění
ubytování přímo v hotelu, pro novomanžele ve svatebním apartmánu zdarma.
V Hotelu Rudka pro vás uspořádají svatební hostinu
jak finančně úspornou, tak i pro nejnáročnější klienty.
„Stačí, když nám sdělíte vaše požadavky, tedy předpokládaný počet osob, termín a představu, jak má svatební hostina vypadat. Zda máte zájem o celodenní akci,
svatební oběd, nebo jen večerní hostinu. Podle těchto
informací vám vyhotovíme nabídku na míru,“ upřesňuje Krčmářová.
Pro více informací klikněte na www.hotelrudka.cz.

Hotel Rudka
Rudka 220
679 72 Kunštát
Tel.: 539 083 405, 722 947 994
E-mail: info@hotelrudka.cz
www.hotelrudka.cz
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Rozhovor

Fotbalový brankář Přemysl Kovář:
Chci si se Slavií zahrát Ligu mistrů
V nejvyšší soutěži momentálně hájí barvy Slavie Praha a bojuje o mistrovský titul. V minulosti
si ale rodák z Okrouhlé Přemysl Kovář zahrál i v Řecku, Izraeli nebo Bulharsku.

Jaké byly Vaše fotbalové začátky?
S fotbalem jsem začal docela pozdě, až někdy ve 13 letech na
plácku s klukama z vesnice. Byl u toho hlavně můj taťka, který byl
výborný gólman a kterému patří spolu s mamkou velké díky za to,
jak mě k fotbalu vedli.

Kahn. Takový blázen, který si dokázal ve vápně srovnat pořádek.
Moc se mi líbilo, jak si diriguje hráče před sebou. Tak nějak se to
snažím dělat i já.

Jak jste se dostal do branky? Většina kluků chce dávat góly
nebo předvádět hezké akce?
Je pravda, že jsem začínal jako útočné tykadlo, ale nebylo to ono.
Do branky jsem se dostal trošku se štěstím. V jednom zápase jsme
prohrávali 6:0. Pršelo, hřiště byla jedna velká louže a po šestém
smolném inkasovaném gólu jsme si udělali kuličky z blata a začali
je házet po našem gólmanovi. Ten se samozřejmě naštval, sundal
rukavice a šel pryč. A tak začala moje brankářská kariéra. Vzal jsem
si rukavice a od té doby už jsem se stavěl mezi tyče (úsměv).

Ve Vašem životopise se často zmiňuje odchovanec Slovácka.
Jaká byla Vaše cesta do Uherského Hradiště?
V žácích jsem hrál v Boskovicích. Odtud jsem putoval ještě v té
době do ligových Drnovic, kde jsem strávil rok a stěhoval se na
Slovácko. V dospělém věku jsem hostoval půl roku v druholigových Kunovicích, poté jsem šel na rok zkusit štěstí do třetiligového
řeckého týmu FC Lamia. Po návratu do Slovácka jsem působil spíše
jako náhradní gólman. Poté jsem musel podstoupit operaci ramene.
Čtyři měsíce jsem byl bez fotbalu, ale pak přišel zlom k lepšímu. Šel
jsem se rozehrát do tehdy třetiligové Hlavice, která leží v blízkosti
Liberce, a odtud si mne vytáhnul právě Slovan.

Měl jste v dětství nebo mládí nějaký fotbalový vzor?
Mým fotbalovým vzorem byl gólman Bayernu Mnichov Oliver

Právě v Liberci jste zatím zanechal asi nejvýraznější stopu. Jak
na toto období vzpomínáte?
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Rozhovor
Moc rád. Tehdy byla v Liberci skvělá parta v čele s Honzou Nezmarem a Radkem Kováčem. Byla to jedna velká jízda. V domácí
soutěži se nám dařilo a pohádka pokračovala i v Evropské lize, kde
jsme si zahráli na hřištích týmů jako Udinese, Sevilla, Freiburg či
Alkmaar.
Tam jste také dosáhl zatím svých největších úspěchů?
Zatím ano. Můj sen bylo dostat se do první ligy. Účastí v Evropské lize jsem ho jěště trošku vylepšil. A jak se říká, s jídlem roste
chuť, takže jsem ještě svoje sny posunul na účast v Lize mistrů. Rád
bych získal nějaký pohár, i proto přestup do Slavie.
Snem každého kluka je zahrát si evropské poháry. To se Vám
tam podařilo. Který zápas byl pro Vás nejzdařilejší nebo na který nejraději vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na dvojzápas play-off o postup do Evropské ligy proti Udinese Calcio. Byli jsme jasný outsider, ale z venkovního zápasu jsme si dovezli nečekaně výhru 3:1, když jsme třikrát vystřelili na bránu a dali tři góly. Mezitím Udinese pálilo jako
u Verdunu, zvonila za mnou snad čtyřikrát branková konstrukce, ale
já měl ten den sakra štěstí. V domácí odvetě jsme to zvládli a před
vyprodaným stadionem slavili nečekaný postup. Byla to fantazie
a v poslední minutě při mexické vlně mi běhal mráz po zádech.
Nezapomenutelný zážitek.
Máte oblíbený stadion, ať už v Česku nebo ve světě?
Mám rád německou ligu a miluju zápasy a fanoušky Dortmundu.
Tam je to neskutečný rachot a můj velký sen je si zahrát na jejich
stadionu.
Vedete si statistiky, který hráč Vám dal nejvíce gólů?
Nějak jsem si nikdy nepočítal, kdo mi kdy a kde dal kolik gólů,
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ale neměl jsem nikdy moc rád Davida Lafatu. Ten se dokáže prosadit, ani snad neví kolikrát jak (úsměv).
Co červené karty?
Vyloučen jsem byl zatím jen jednou. Ve skupině Evropské ligy
proti Seville jsem hasil jeden útok za cenu červené karty. Tehdy
jsme měli vítěze Evropské ligy na lopatě a vedli 1:0. Nakonec
z toho byla remíza, ale i ta se ve finále počítala a my slavili postup.
Vzpomínáte na nějaký extrémně hloupý gól, který jste dostal?
Pár jich bylo, ale snažím se koukat dopředu a na tyhle okamžiky
co nejrychleji zapomenout.
Brankářům se občas podaří i skórovat. Co vy?
Zatím jsem v tomto směru na nule, ale pár příležitostí už jsem
v závěrech utkání měl. Nejblíže asi při angažmá v Bulharsku, ale
byl jsem tak překvapený, že jsem to trošku celé překombinoval
a nezakončil zrovna ideálně. Asi si budu muset při tréninku přidat
ještě v roli útočníka jako v mládí (úsměv).
Pojďme k Vašim zahraničním angažmá. Na kterou soutěž nebo
zemi nejraději vzpomínáte?
Co se života tyče, tak jednoznačně moc rádi s rodinou vzpomínáme na Izrael. Krásný život, přátelští lidé, úžasné počasí, moře…
Co víc si u zahraničního angažmá přát.
Na druhou stranu hodně nebezpečná země. Jaké s tím máte
zkušenosti?
Spousta lidí má Izrael za válečnou zónu, ale opak je pravdou.
Procestovali jsme s rodinou celou zemi a nesetkali se nikdy s nějakou nebezpečnou situací. Celou tu dobu jsme si užili a moc rádi se
tam každý rok v době dovolené vracíme pozdravit známé.
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Rozhovor
Na jak dlouho tam máte smlouvu? Zatímco v domácím poháru nastupujete jako jednička, v lize sedíte na lavičce. Kdy se to
změní?
Smlouvu jsem podepsal na tři roky. Každý by chtěl byt jedničkou, na tréninku proto dělám maximum, ale zatím se nám v lize
daří, takže změna na postu gólmana není na pořadu dne. I proto
jsem rád, že dostávám šanci v poháru. V lize jsem pozitivní i tak,
jelikož vyhráváme a doufám, že to společně dotáhneme k našemu
cíli, což je zisk titulu.

Jak se Vám tam žilo?
První dva měsíce byly těžké, jelikož všechny potraviny v obchodě máte v hebrejštině. Tu hatmatilku jsem neuměl a sem tam jsem
měl problém. Třeba když jsem hledal hladkou mouku. Chtěl jsem
udělat buchtu a pak se doma divil, že mi to z hrubé nejde (smích).
Naštěstí jsme tam velmi brzo měli spoustu přátel a lidé kolem týmu
mi skvěle pomáhali. Všechno ohledně doktorů pro děti a školek zařídili.
Bylo něco, co Vás tam vyloženě překvapilo?
Asi jak tam lidé dokážou byt přátelští a vstřícní. Byla to taková
jedna velká dovolena, každých čtrnáct dnů jsme tam měli někoho na
návštěvě a cestovali jsme. Zalíbily se nám Jerusalem a Mrtvé moře,
ale dá se říct, že celý Izrael je jedna velká památka.
Jak jste se tam dorozumíval?
Hlavně anglicky. Devětadevadesát procent Izraelců ovládá skvěle angličtinu, takže to byla i výborná škola a zkušenost. Za dva roky
jsem se v angličtině určitě zdokonalil. A nejen já, ale i děti. Ty dokonce navštěvovaly v Izraeli anglickou školku.
Učil jste se i hebrejsky?
Musel jsem se naučit základní informace v hebrejštině. Když
jsem přišel, dostal jsem pár papírů od trenéra, který mě vždy po
soustředění zkoušel (úsměv). Myslím, že jsem docela obstál a občas
jsem dirigoval obranu i hebrejsky.

Co děláte ve volném čase?
Zamiloval jsem si v Liberci golf. Měl jsem hřiště hned za domem, tak jsme tam pomalu každý den chodili s klukama hrát. Teď
s dětmi už je to těžší, ale tak nějak na „tajňačku“ to stíhám (úsměv).
Užil jsem si golf i v Izraeli a Bulharsku. Letos bych chtěl zaútočit
na single handicap, to je můj takový golfový sen. Jinak když trávím
dovolenou u našich na Okrouhlé, moc rád si chodím s taťkou odpočinout a vyčistit hlavu na ryby.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?
Cola a vepřové koleno (úsměv).
Dodržujete nějak přísně životosprávu?
Přes týden se musím hlídat, takže vítězí voda a kuřecí se špagetami. Koleno a žebra jsou jen za odměnu (úsměv).
Máte fotbalový sen?
Určitě získat se Slavií nějakou trofej. Teď, když jsme k tomu
tak blízko, by byla škoda se o to neporvat. A jak už jsem psal, Evropskou ligu jsem si zahrál, ale Ligu mistrů ne. To je top, co může
fotbalista dosáhnout, takže ideální scénář by byl vyhrát se Slavií
ligu a rovnou se kvalifikovat do vysněné soutěže. Věřím, že se nám
to podaří.
Podíváte se občas na fotbal do Boskovic?
Teď toho času moc nemám, ale když už přijedu, rád navštívím
nějaké fotbalové utkání. Je mi jedno, jestli v Benešově, v Kořenci
nebo v Boskovicích. Ještě fandím Blansku. Doufám, že pár bodů ve
třetí lize posbírá a zachrání se. A samozřejmě rád chodím v Okrouhlé na malou kopanou, kterou jsem si sem tam ještě kopnul, když
jsem přijel.				
PAVEL ŠMERDA

Vraťme se zpět k fotbalu. K tomu patří i zranění. Jak jste na
tom ve své kariéře Vy?
Jak už jsem zmiňoval, tak ve 24 letech jsem měl utržené kloubní
pouzdro a čtyři měsíce byl mimo. Jinak sem tam se objeví drobná
zranění jako třeba zlomené prsty, ale na to už jsem si nějak zvyknul
(úsměv).
Proč číslo 31 na dresu?
V Liberci na mne zůstala 16, tak už jsem ji nějak neměnil. V Izraeli jsem si vybral 13 kvůli manželce, že prý mi přinese štěstí, ale
v Bulharsku už byla obsazená, tak jsem ta čísla jen prohodil. Proto
31 (úsměv).
Nyní působíte ve Slavii, která je jako znovuzrozená. Věříte v titul?
Do konce nám ještě pár kol zbývá. Jsme blízko, ale zároveň i daleko. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to po posledním kole
bude.
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Pomáháme

You Dream We Run se blíží.
Zapojte se letos i vy!
You Dream We Run. Sportovně-charitativní akce, která si už našla svoje pevné místo mezi nejvýznamnějšími událostmi v našem regionu. V areálu ASK Blansko se letos uskuteční ve dnech
9. a 10. června, hromadný start je v pátek v 16.00. Akci představil předseda pořádajícího spolku Prosen Roman Jančiar.
Můžete v krátkosti představit akci You
Dream We Run?
Pilířem charitativní sportovně-společenské akce You Dream We Run je 24 hodinový „fun“ běh štafetových týmů složených
z libovolného počtu účastníků. Více než
o běh jde však o setkání lidí, kterým není
cizí slovo charita. Jednotliví účastníci vlastně vůbec nemusí běžet - mohou jít, tlačit
před sebou kočárek, jet na vozíku... Důležité je zúčastnit se a tím celý projekt podpořit.
Souběžně se zmiňovaným během probíhá
doprovodný kulturní program pro všechny
věkové skupiny.
Co je cílem akce?
Zakoupením účastnického trička podpoří samotní běžci či návštěvníci akce naši
charitativní myšlenku. Výtěžek z prodeje
těchto triček je věnován na splnění „snů“
handicapovaným dětem a dospělým.
Kolika dětem a dospělým se budou letos
plnit sny?
V letošním roce budeme plnit sny osmi
dětem a dvěma handicapovaným dospělým
v celkové hodnotě 370 tisíc korun. Sny jsou
rozmanité - od setkání s delfínem, přes pobyt v termálních lázních až po zařízený dětský pokoj.

jak se píše v nejmenovaných průvodcích
a v bulváru, ale naopak městem, kde to žije.
Chceme rozhýbat Blansko a byli bychom
moc rádi, kdyby se letos do našeho projektu zapojilo co nejvíce místních organizací
a spolků, škol i institucí a pomohly nám
s tím. Zapojit se mohou i jednotlivci, kteří
svoji „vlajkovou loď“ nemají, a to do OPEN
štafety města Blanska.
Chystáte na letošní ročník nějaké novinky?
Každý ročník se snažíme přidat nějakou
novinku. První letošní novinkou je zavedení
jednorázových kelímků na pití, které jsou
známé z různých festivalů a koncertů. Touto
novinkou chceme jít s duchem doby a myslet i na ekologii. Druhou novinkou jsou motivační výzvy našich generálních partnerů
- společností Synthon a ČEZ. Obě společnosti chtějí motivovat běžce k vyšším výkonům vypsáním finanční odměny za uběhnutý okruh, respektive aplikací ETT Pomáhej
pohybem danou částkou, která bude moci
být použita ke splnění snů. V neposlední
řadě bychom rádi zdůraznili význam zdravého pohybu. Právě proto jsme letos navá-

zali užší spolupráci s týmem Nemocvičny
a Nemocnice Blansko.
Na koho se můžeme těšit v doprovodném
programu?
Na doprovodném programu akce stále
pracujeme, ale již teď můžeme prozradit vystoupení Martina Haricha, Ladislava Křížka, Ládi Kerndla či skupin Nebe a Au-band
složená z žáků autistické školy v Brně.
Chystá se pódiová fit prezentace Nemocvičny, dětský program týmu Anety Kuklínkové
i vystoupení žáků Základní školy speciální
Blansko.
Můžete připomenout, kolik se v minulosti podařilo vybrat peněz? Jaký je Váš cíl
pro letošní rok?
Projekt You Dream We Run splnil za čtyři ročníky v Blansku a dva v Brně sny v hodnotě 666 tisíc korun. Pokud se nám i letos
podaří splnit všechny sny, přehoupneme
se přes magickou hranici jednoho milionu
korun, za který náš společný projekt obohatil život těm, kteří to potřebují víc než my
ostatní.		
PAVEL ŠMERDA

Jakou barvu budou mít letos trička?
Jak účastnická trička, tak většina upomínkových předmětů budou v tyrkysově
modré barvě.
Ještě je brzy, ale kolik družstev se podle
Vás letos zapojí?
Každý rok je počet družstev přibližně
dvojnásobný. V roce 2015 tady bylo 23
týmů, o rok později 41, tak uvidíme, jak to
bude letos. Každopádně věříme, že se přihlásí tolik týmů, přijde tolik návštěvníků
a hlavně - tyrkysové triko si koupí tolik lidí,
že budeme moci na konci akce splnit sny
všem našim handicapovaným kamarádům.
Stejně tak bychom rádi ukázali, že Blansko
rozhodně není městem „deprese a nicoty“,
Květen 2017
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Historické Blansko ve fotografiích

V

roce 1648 daroval Kašpar
Lev z Rožmitálu, majitel
blanenského panství, obci
zpustošený dům na náměstí s pozemky.
Na spáleništi darovaného domu,
na místě dnešní radnice, postavili
blanenští obecní dům (radnici).
V roce 1885 byla stará radnice
s dřevěnou vížkou zbořena a došlo za
108 000 korun k výstavbě nové radnice.
Aby mohla být radnice rozšířena, byl
zakoupen sousední dům. V nové radnici
byl umístěn soud i s bytem okresního
soudce, berní úřad, knihovna, městská
spořitelna a obecní úřad se zasedací
síní. V roce 1904 v očekávání povýšení
Blanska na město byla radnice znovu
opravena a esteticky byla doplněna
věží s hodinami. Poslední větší
oprava radnice na náměstí Svobody se
uskutečnila v letech 2013/2014.
V červnovém vydání časopisu
MyFace se tentokrát podíváme na
historii blanenského školství.

Radnice s věží kolem roku 1907.

Radnice s parkem kolem roku 1939.

Radnice – Městský úřad 60. léta 20. století.

Současná podoba radnice.

Nový

Renault CLIO a CLIO Grandtour
Plně vybavená verze LIMITED +
Svádění nikdy neskončí

Od

97 Kč/den

5 let záruka Renault
Navigace • automatická klimatizace • parkovací senzory • Hands-free karta Renault • turbomotor 90 k
Reprezentativní příklad Clio Limited +: Cena vozu 289 900 Kč vč. DPH (uvedená cena je ceníková cena po odpočítání bonusu za výkup starého vozidla), výše úvěru 176 462 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 113 438 Kč (39,13 % z pořizovací ceny), úroková
sazba: 3,99 %, RPSN: 7,8 %, 1.–35. měsíční splátka úvěru: 2 230 Kč, 36. splátka úvěru: 115 959 Kč, 1.–36. splátka havarijního pojištění a povinného ručení 670 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení,
poplatek): 331 567 Kč, délka úvěru 36 měsíců, nájezd 20.000 km/rok. Denní splátka 97 Kč je vypočítána za předpokladu, že 1 měsíc = 30 dní. Denní splátka byla zaokrouhlena z částky 96,67 Kč. Na konci smlouvy je možné (1.) doplatit poslední navýšenou splátku nebo
(2.) profinancovat poslední navýšenou splátku a nebo (3.) vůz odprodat dealerovi za garantovanou cenu. Nabídka platí pouze u participujících dealerů. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Nabídka platí od 1. 4. do
30. 4. 2017. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,1–7,2 (l/100 km), emise CO2 85–127 (g/km); Clio Grandtour: spotřeba

3,1–7,2 (l/100 km), emise CO2 85–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

renault.cz

AUTECO
BS,NEBO
spol. s r.o.
JMÉNO
LOGO DEALERA, Ulice, Město
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.:516
+420
123 456 789, Fax: +420 123 456 889
Tel.:
454 453
www.autecobs.cz

www.renaultdealer.cz

Renault_CLIO+GRAND_denni-splatka_297x210_dealer_V08.indd 1
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Představujeme

Připravujete firemní či jinou akci?
Oslovte team agency z Blanska!
Blanenská desítka, Masaryk run, Svatomartinský košt, Morava Park Fest a mnohé další. Za
těmito akcemi stojí eventová a reklamní agentura team agency z Blanska. Jejím majitelem
je Tomáš Mokrý. „Specializujeme se na reklamní kampaně, ale také na zajišťování firemních,
městských a soukromích akcí na klíč, kde se klient nemusí o nic starat, říká.

A

gentura vznikla v roce 2012. „Na
začátku jsme se zaměřovali hlavně
na reklamu, později se naše aktivity
rozšířily více na produkční činnost. Firemní akce, kulturní a sportovní eventy a další.
Především v regionu Blanenska a Boskovicka, postupně jsme je začali realizovat po
celé Moravě,“ prozrazuje Tomáš Mokrý.
Team agency má v současnosti tři „pilíře“, na kterých stojí. Prvním z nich je reklama a vlastní reklamní plochy v Blansku.
„Konkrétně se jedná o téměř desítku billboardů. Dále zastupujeme již pět let společnost ČAD Blansko, kde provozujeme
veškerou reklamu na 90 autobusech a LCD
monitorech umístěných v autobusech. Nově
od roku 2016 provozujeme i reklamu na obrazovkách v Nemocnici Blansko,“ vysvětluje majitel agentury.
Druhým pilířem jsou firemní, sportovní
a společenské akce. Agentura je zajištuje
kompletně na klíč a přání zákazníka. Od
technického zajištění jako je stavba stanů,
pódia, zvuku až po vybavení inventářem,
dekorací a personálem včetně cateringu
a doprovodného programu pro velké i malé
návštěvníky. Na dětské dny dokáže team
agency zapůjčit skákací hrad, trenažér na

dojení krávy, laserovou střelnici, zařídit
malování na obličej a další aktivity. „Tím,
že vlastníme přímo technické a eventové
vybavení, jsme silnější v ceně a flexibilitě.
Dokážeme rychle reagovat a realizovat akce
v krátkém termínu,“ upozorňuje Mokrý.
Třetí oblastí činnosti team agency jsou
vlastní projekty. Sportovní a kulturní aktivity. Z těch největších to jsou Blanenská
desítka, Masaryk run, Svatomartinský košt
a hudební festival Morava Park Fest. Agentura letos pořádá i sérii vystoupení Na stojáka nebo koncerty Kamila Střihavky v Lysicích a Evy Pilarové v Blansku.
„Pokud jde o reference, spolupracujeme
například s Aqualandem Moravia, kde každý rok děláme letní akce a Silvestra. Realizovali jsme Dětský den pro ČKD Blansko, Den otevřených dveří pro společnost
Synthon nebo oslavy dvacátého výročí firmy Otto Junker. V letech 2014 a 2015 jsme
se produkčně podíleli na Pivní pouti v Černé
Hoře, každý rok děláme přes čtyřicet eventů
pro Moneta Money Bank po celé Moravě,“
vyjmenoval Tomáš Mokrý.
Kromě toho se team agency podílí i na
menších akcích. Například přejíždění Olomučanské lávky, drakiádě v Olomučanech,

U team agency můžete pronajmout:
velkokapacitní stany o velikostech
10x15 m až 10x30 m
stany 3x3 m vč. opláštění
pivní sety (stoly a lavice)
bistro stolky vč. ubrusů
topné hřiby, venkovní osvětlení
pódium, zvuk
nafukovací brány/oblouky
dětské atrakce (skákací hrady, malování
na obličej, trenažer dojení krávy, laserovou střelnici...)

pálení čarodějnic na farmě U Slouků nebo
akcích v Zahradnictví Romana Koupého
v Doubravici.
Agentura team agency sídlí v centru Blanska, v budově VZP na Bezručově
ulici. Pokud máte zájem využít její služby,
kontaktovat ji můžete přes e-mail, telefon
nebo dorazit osobně.
„Co dál? Chceme se letos hlavně zaměřit
na firemní akce, kde díky vlastnímu a úplně novému vybavení pořízenému v roce
2016, jako jsou velkokapacitní stany o rozloze 300m2, ozvučení, sety na sezení, bistro
stolky, topné hřiby a mnoho dalšího, máme
jedinečnou možnost zacílit na region. Firmy tak už tyto služby nemusejí hledat ve
vzdálených místech. V našem regionu není
podobná produkční agentura, proto chceme
firmám, organizacím, městům nebo soukromým osobám nabízet služby v maximální
kvalitě s přijatelnější cenovou politikou než
konkurenční firmy z větší vzdáleností,“ dodal Tomáš Mokrý.
PAVEL ŠMERDA

team agency s.r.o.
Bezručova 2
678 01 Blansko
Tel.: 734 641 058
E-mail: agentura@teamagency.cz
Květen 2017
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Jazyková škola Easyway z Blanska
nabízí kurzy i doučování předmětů
Jazykový institut Easyway má velmi širokou nabídku činností. Není to jen o výuce cizích jazyků,
ale také přípravách na zkoušky nebo doučování jakýchkoliv předmětů. Tím je u svých klientů
oblíbený a jeho služby vyhledává spousta lidí. Více prozradila majitelka institutu Jana Rešková.
Můžete na úvod v krátkosti představit Vaši jazykovou školu?
Jazykovou školu jsem založila jako fyzická osoba
v roce 2009 s působností v Blansku, v roce 2011 vznikl
Jazykový institut Easyway, s. r. o., díky kterému jsem
rozšířila výuku i v sídle společnosti v Praze na Zbraslavi.
Asi jako každé začátky, ani ty u nás nebyly úplně jednoduché, protože jazykových škol bylo hodně. Musela
jsem přemýšlet, co všechno klientům nabízet, naslouchat
všem přáním a požadavkům, snažit se vždy najít řešení pro každého. Věřila jsem, že díky mým zkušenostem
s prací v jazykové škole a hlavně díky mým lektorům, se
Easyway bude dařit a své studenty si najde, respektive
oni si najdou ji. Při zahájení v roce 2009 nás bylo asi
sedm, k dnešnímu dni je na jedné lodi se mnou 25 lektorů. Jsou to vysoce kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři
i rodilí mluvčí. Učíme veřejnost i ve firmách v Blansku
a okolí, v Boskovicích, v Brně i Praze.
Jaké kurzy nabízíte?
Nabízíme kurzy všech světových jazyků pro veřejnost i kurzy firemní. Věkové omezení není žádné, takže
přicházejí děti od asi čtyř let, ale stejně tak máme pěknou
řádku seniorů. Zaměřujeme se jak na kurzy všeobecné,
tak na obchodní, konverzační, přípravné k maturitě, mezinárodním zkouškám, přijímacím zkouškám na střední
a vysoké školy, pomáháme studentům vysokých škol při
skládání zkoušek pro zápočet. Doučujeme studenty základních i středních škol a to nejen v jazykové rovině,
ale mohou se na nás obrátit i s matematikou, češtinou,
chemií, fyzikou a dalšími předměty
O jaké je největší zájem?
Největší zájem je samozřejmě o angličtinu. A to jak u dětí, které
potřebují pomoci ve škole, nebo se naopak chtějí posunout dále,
než by ve škole mohly, tak u klientů dospělých, kteří se chtějí domluvit na dovolených, potřebují angličtinu v práci, nebo při hledání
nového zaměstnání a angličtina je podmínkou. Nemohu ale opomenout ani zvyšující se zájem o němčinu, ruštinu, španělštinu, italštinu
a francouzštinu. Škála jazyků je opravdu velká a my se snažíme pro
každého najít to nejlepší, co potřebují a co od nás očekávají.
Učíte i nějaký netradiční jazyk?
Již se na nás obrátili klienti i s požadavkem na čínštinu, kterou
jsme zajistili také, ale toto bývá méně obvyklé.
Jak probíhá výuka. U vás, nebo u klientů?
Výuku nabízíme v prostorech naší jazykové školy, ale dojíždíme
i ke klientům domů, učíme ve firmách, někdy si domlouvají společ11

Jana Rešková

nosti i výuku u nás, aby měli více klidu a práce je nerozptylovala.
Nejdůležitější je, abychom získali co nejvíce informací o představě
studenta, jakou výuku by si přál. Vždy se snažím s klientem projednat veškeré detaily, tzn. o jaký jazyk či typ kurzu má zájem, zda by
uvítal výuku skupinovou či individuální, potřebujeme vědět časové
možnosti, které dny a časy by pro něj byly nejvhodnější, sami si
zjišťujeme pokročilost, kterou student má - formou testu a osobního pohovoru. Teprve poté jsme schopni udělat maximum pro to,
abychom nabídli to, co klient potřebuje, očekává a chce. Následuje
ukázková hodina, ta je nezávazná a zdarma, až po jejím absolvování
si vše potvrzujeme, vyplňuje se přihláška a kurz se rozjíždí. Kurzy
jsou většinou na celý školní rok, tedy od září/října do června, ale
vzhledem k tomu, že máme skupinky pro maximálně pět lidí a jsou
velmi rychle naplněny, nové otevíráme v průběhu celého roku. Není
tedy podmínkou hlásit se pouze v září a v lednu, ale kdo má zájem,
přijít může kdykoliv. Výuka u nás probíhá od brzkých ranních hodin
až po pozdní večerní čas.
MyFace

Inzerce
Mají lidé zájem o individuální kurzy, nebo spíše skupinové?
Zpočátku byl zájem hlavně o skupinové kurzy, ale poslední dva
tři roky se obsazenost kurzů zmenšuje a studenti vítají skupinky
ve dvou, maximálně třech osobách, popřípadě přecházejí na výuku
individuální. Je pravdou, že čím menší obsazenost, tím více klient
z výuky má, pokroky jsou znatelné. Jedná-li se o kurzy individuální,
tyto mají bezesporu ty největší výhody. Všeobecně ale přizpůsobujeme výuku požadavkům studentů, jejich nárokům, schopnostem
a cílům.
Připravujete také žáky základních škol na zkoušky na střední
školy, případně studenty na maturitní zkoušky a přijímačky na
vysoké školy či na reparáty? Jak to vypadá?
Ano. Obrací se na nás hodně rodičů s tím, že potřebují pomoci
svému dítku s přípravou na přijímací zkoušky na střední či vysokou
školu nebo na maturitní zkoušky. Přijde-li student s dostatečným
předstihem, vše je samozřejmě jednodušší a času na přípravu je
mnohem více. Není ve stresu, nesvazuje ho pocit, že to nezvládne
a nestihne probrat vše, co potřebuje. Ale i když si klient dává na
čas a přijde později, snažíme se udělat maximum pro to, aby byl
výsledek co nejlepší. Tyto kurzy jsou často individuální, protože každý student je jiný, každý má jiné potřeby, na každé škole je výuka
jiná. Díky tomu, že je v hodině sám, nemusí brát ohledy na druhého
a lektor je tam jen a jen pro něj. Maturitní kurzy bývají i skupinové,
velmi často se nám stává, že se domluví kamarádi, co spolu chodí
do školy, a my jim nachystáme kurz přímo pro ně.
Velký zájem je také o mezinárodní zkoušky, nejčastěji FCE, ale
i PET, CAE, na které naše studenty připravujeme a máme vynikající
výsledky. Díky partnerství se školou, kde se tyto zkoušky v Brně
konají, mají naši studenti několik výhod, ať už je to zkouška nanečisto, tak sleva na zvolenou zkoušku.
K nabídce jazykových škol patří také překlady. Pro koho je děláte a co všechno překládáte?
Zajišťujeme překlady a tlumočení všech cizích jazyků. Překlady
jsme schopni zajistit jak všeobecné, tak soudní, a to i v expresní
lhůtě.
Slyšel jsem, že připravujete také doučování matematiky a českého jazyka?
Vzhledem k tomu, že od tohoto školního roku vznikla při přijetí
na střední školy povinnost skládat zkoušku z matematiky a českého

jazyka, rádi bychom rozšířili naše služby právě o tyto specifické
kurzy.
Blíží se léto. Budou i letos příměstské tábory, jazykové kurzy?
Jak, kdy a kde budou probíhat a pro koho jsou určeny?
I tento rok nabízíme příměstské tábory, o které je rok od roku
větší zájem. Vždy se jedná o týden, kdy máme maximálně osm dětí
v jedné skupince a těm se snažíme udělat týden plný zážitků, her,
soutěží a výletů. Spolu s tím ani angličtina nepřijde vniveč. Tento
typ táborů je velmi oblíbený. Děti nemají obavy z toho, že budou
přes noc mimo domov, po celý den se jim věnujeme. Rodiče nám
děti ráno odevzdají, odpoledne si je vyzvednou a dovolím si tvrdit,
že spokojenost je na všech stranách. Tento rok máme termíny 24. 28. července a 14. - 18. srpna. Vzhledem k tomu, že zájem je velký,
bude-li potřeba, nebo se komukoliv nebude hodit námi navržený
termín, rádi nabídneme ještě další.
Jazykové kurzy přes léto nabízíme také. Jsou to kurzy intenzivní,
„na dovolenou“, nemohu opomenout i kurzy přípravné na reparáty.
V neposlední řadě bych také zmínila, že jsme partneři dvou zahraničních škol, takže zajišťujeme studijní pobyty v zahraničí (Německo, Anglie, USA...), které jsou velmi žádané, a klientům sestavujeme nabídku na míru dle jejich požadavků.
Co chystáte na školní rok 2017/2018?
V roce 2017/2018 určitě zaměříme více pozornosti na kurzy
českého jazyka a matematiky s přípravou na přijímací zkoušky na
střední školy. Rádi bychom nabídli také kurzy maminkám na mateřské dovolené spojené s hlídáním jejich malých ratolestí. Bohužel
kolikrát by maminky kurzy rády navštěvovaly, ale nemají-li možnost svěřit své dítko někomu v rodině, kurz je pro ně nereálný. Tento problém bychom jim rádi pomohli vyřešit. Stejně tak bychom
chtěli mezi klienty rozšířit výuku formou Skypu, která je velmi oblíbená a studenti o tento typ výuky projevují zvýšený zájem. A nadále budeme pokračovat v tom, co děláme doposud. Zakládáme si
na nejvyšší kvalitě našich služeb, máme atraktivní cenové nabídky,
stabilitu a seriózní, osobní přístup, naše výuka je rozmanitá, pro
studenty zajímavá, jsme připraveni naslouchat jejich požadavkům
a plnit je v plném rozsahu.
Na závěr bych za celý kolektiv Easyway ráda poděkovala všem
našim stávajícím i nově příchozím studentům za důvěru, kterou do
nás vkládají. Je pro nás velkou motivací, abychom se neustále zlepšovali a dělali maximum pro jejich spokojenost.

Jazyková škola Easyway
Komenského 5a
678 01 Blansko
Tel.: 774 716 151, 516 412 083
E-mail: info@kurzy-easyway.cz
Otvírací doba: PO-PÁ: 8:30-11:30, 12:30-16:30
www.kurzy-easyway.cz
Květen 2017
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Petrovice

Petrovice. Místo, kde se dobře žije
Petrovice leží na hranicích Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Protínají je
dvě turistické a dvě cykloturistické trasy. Podle starosty Vladimíra Paulíka je to pro
místní dobré místo pro život a pro turisty ideální volba pro trávení volného času
a odpočinku.
Jak se žije v Petrovicích?
V Petrovicích se žije dobře. Rád bych na úvod zabrousil trochu
do historie. Nevím, jestli si to všichni pamatují, ale v roce 1985 byly
Petrovice jen osadou, která patřila pod Sloup. Dnes? Jsme samostatná obec s výbornou infrastrukturou a zázemím. Bydlí tady 700
obyvatel, kteří mají k dispozici školku, obchod, kulturní dům, mohou tady navštěvovat kulturní, sportovní a společenské akce, nebo
se zapojit do činnosti místních spolků. Myslím, že lidé jsou tady
spokojení a Petrovice jsou dobré místo pro život.

„Jaké si to uděláme, takové to budeme mít…“ Obec je živý organismus. Na určitém území kousku země jde o to vytvořit co nejlepší
podmínky pro život lidí. Samospráva by měla rozvíjet mechanismy,
které zabezpečí obyvatelům nejen materiální a technické zázemí,
ale i duševní a tělesnou pohodu, zdraví, bezpečnost, pocit jistoty
a spokojenosti. Lidé i spolky v obci plánují mnoho kulturních a společenských akcí, kde se potkávají a veselí se.
Petrovice patří mezi moderní, upravené obce. I v poslední době
se u vás stále něco děje. Připomeňte alespoň akce z loňského
roku?
Provedli jsme rekonstrukci podkroví v mateřské škole, kde
vznikly nové prostory pro dětskou skupinu. Máme tam děti ve věku
od tří do sedmi let. Osvojují si návyky a při přechodu do klasické
školky pak mají menší problémy s adaptací. V obci jsme vybudovali
dvě nová dětská hřiště. Jedno po předškoláky, druhé pro děti do de-
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seti let. Využili jsme na to dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Provedli jsme vyčištění hráze a odbahnění rybníka Podolí, vybudovali jsme sběrná místa na třídění odpadů a koupili vozidlo na odvoz
komunálního odpadu. I díky tomu máme, troufám si tvrdit, v regionu jeden z nejnižších poplatků, konkrétně 300 korun za osobu.
Co chystáte na letošní rok?
Je toho více, snad na nic nezapomenu. Výstavbu části nové kanalizace pro lokalitu rodinných domů u letiště. Pokračujeme v lesním
hospodářském plánu, což obnáší obnovu lesa. Tento projekt začal
v roce 2000 a potrvá do roku 2020. Chystáme úpravy veškerých
veřejných prostranství na území obce. Konkrétně v prostorách autobusové zastávky, před obchodem a v místech mezi kostelem, bývalou školou a Penzionem U hraběnky. Jsou navržené nové stezky pro
turisty a výsadba nových alejí.
Na co jsou Petrovice právem hrdé, jsou místní spolky.
Máme jich tady hodně a jsou velmi aktivní. Tradiční je sbor
dobrovolných hasičů, kde odvádějí velmi dobrou práci s mládeží.
Máme tady sportovní klub, který navazuje na hasiče formou požárního sportu a může se pochlubit velkými úspěchy i na republikových soutěžích. Nechybí oddíl malé kopané, jsou tady šachisté,
rybáři, včelaři, myslivci, stolní tenisté, klub důchodců a mateřské
centrum Klubíčko. Nesmím v této souvislosti zapomenout ani na
místní knihovnu, která sídlí v prvním patře kulturního domu a v letech 2009 a 2013 získala titul Jihomoravská knihovna roku.

MyFace

Petrovice
sičský. Dále nechybí masopustní průvod, dětský karneval, setkání
seniorů, sousedské posezení, turnaje v tenisu, nohejbalu a šipkách,
pálení čarodějnic, závody koní, pouť, drakiáda, Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu. Velmi populární je Pochod pohádkovým
lesem, každoročně se Petrovice účastní také setkání obcí s názvem
Petrovice. Už dvakrát jsme byli pořadateli této zdařilé akce, letos
zamíříme do Petrovic u Znojma. Nesmím v této souvislosti zapomenout ani na soutěž O nejhezčí okno a předzahrádku, do které se
každý rok zapojuje spousta občanů.

Navázal bych na včelaře a zeptal se na Včelí stezku. Co o ní
můžete říct?
Rád bych řekl, že včelaři zaznamenali v posledních letech velký
rozvoj. Ve spolupráci s Michalem Voráčem a s místní organizací
Sloup vznikla Včelí stezka. Cílem projektu je udržet zájem o včelařství. Stezka obsahuje deset panelů a veřejnosti poskytuje základní
informace o včelařství a všech důležitých věcech s ním spojených.
Je součástí ekologické výchovy a projekt pamatuje i na vzdělávání
dětí v mateřské škole.
K životu obce patří i podnikatelské aktivity. Jak jsou na tom
Petrovice?
Je tady dost drobných podnikatelů, u všech velmi dobře funguje
spolupráce s vedením obec. Hlavním oborem je dřevovýroba a dřevosoustružnictví. Největším subjektem, který se podílí na zaměstnanosti obce, je ZEMSPOL, středisko Petrovice.
Petrovice jsou bohaté na kulturní a společenský život. Připomeňte, co všechno se u vás v průběhu roku koná?
Je toho spousta a určitě na něco zapomenu, takže se za to předem
omlouvám (úsměv). Na začátku roku jsou to plesy. Obecní a Ha-
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Ve výčtu akcí nemůžeme zapomenout na Hraběnčino běhání?
Letos se uskuteční už jubilejní dvacátý ročník této akce, která zakončuje každoročně běžeckou sezonu na Blanensku a Boskovicku
a je závěrečným dílem Okresní běžecké ligy. Obec akci podporuje,
protože nám dělá velkou reklamu. Poskytujeme závodníkům zázemí v kulturním domě a věnujeme ceny.
Už jsme se o tom zmínili, ale musím se ještě vrátit k vaší mateřské škole. Jaký je o ni zájem?
Školku jsme postavili v roce 2010. V té době se u nás realizovala
velká výstavba nových rodinných domů a mladé rodiny potřebovaly svoje děti někam umístit. Kapacita školky je 25 míst a je zcela
naplněná. O děti se stará skvělý kolektiv. Kromě samotné budovy
mají k dispozici i zahradu, kde si kromě hraní dělají i svoje záhonky
a vysazují stromy.
Na závěr se zeptám. Proč by lidé měli přijet do Petrovic?
Tak především je tady krásná příroda, funguje tady agroturistika.
Ve spojení s Penzionem U Hraběnky je to ideální prostředí pro dovolenou a relaxaci. Návštěvníci si mohou domluvit výjezd na koni
nebo kočárem. Petrovice jsou navíc středem cyklostezek na trase
Blansko a Boskovice. V okolí je spousta zajímavých turistických
cílů. Zámek Rájec nad Svitavou, rozhledna Veselice, Sloupsko-šošůvské jeskyně a další. Návštěvníci Petrovic mohou navíc využít
volně přístupná sportoviště, včetně tenisového kurtu.
PAVEL ŠMERDA
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Zveme vás do Penzionu U Hraběnky
Rodinný Penzion U Hraběnky najdete téměř v samém centru Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, v klidném prostředí malé obce Petrovice.

H

istorie penzionu, resp. Dolní hospody, se traduje již od
roku 1730. Třetího března 1995 byl penzion - restaurace
po rekonstrukci znovu otevřen.
Vaříme tradiční českou kuchyni, spolupracujeme s místními dodavateli surovin – maso, zelenina.
Mimo restaurace v létě funguje zahrádka, pro pořádání různých
rodinných oslav je k dispozici samostatný salónek. Možností je také
konání firemních akcí a školení – salónek je vybavený projektorem
s plátnem.
Nabízíme ubytování v deseti dvoulůžkových pokojích i velkých

rodinných apartmánech. Většinu návštěvníků našeho penzionu zejména v letním období tvoří rodiny s malými dětmi. Pro hosty je
k dispozici malé wellness se saunou a whirlpoolem.
Spolupracujeme s místním jezdeckým klubem a zajišťujeme
také vyjížďky na koních, kočárech a koněbusech (pro větší skupiny). V penzionu máme malý obchůdek s regionálními produkty.
Třetího března 2015 jsme otevřeli prodejnu potravin v Jedovnicích, kde kromě běžných potravin prodáváme i produkty zdravé
výživy a zejména regionální produkty od farmářů a malých výrobců
především z Moravy.

BOVINEX – chov a prodej krůt

F
Probíhá každou sobotu 9,00—11,00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu
Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)
Cena:
Živé krůty a kachny

55 Kč/kg

Chlazené krůty

86 Kč/kg

Chlazené kachny

95 Kč/kg

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., Petrovice 22
tel.: 602 709 537, 605 514 993
info@bovinex.cz
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irma BOVINEX byla založena v roce 1994. Od roku 1997 se
specializuje na chov a výkrm brojlerových krůt.
Krůťata jsou na naší farmě již od prvního dne. Krůta je ze všech
druhů drůbeže nejchoulostivější a nejnáročnější, co se týká podmínek chovu i zkušeností chovatele. Z tohoto důvodu je v naší republice jen velmi málo krůtích farem.
Každý rok u nás můžete zakoupit kvalitní a zdravá rozkrmená
širokoprsá krůťata typu BUT 6. Prodáváme krůťata od stáří šesti
týdnů do osmi týdnů. Tento rok budeme nabízet krůťata v druhé
polovině května.
Perfektní zdravotní stav, přirozený chov a krmení pouze kvalitními přírodními krmivy, to jsou znaky námi nabízených živých vykrmených krůt a krocanů, které si samozřejmě můžete během roku
zakoupit na farmě v Ostrově u Macochy. Krůta domácí je chovaná
hlavně pro maso, které obsahuje vysoký podíl bílkovin ve svalovině a naopak méně tuku. Krůtí maso má nízký obsah tzv. špatného
cholesterolu a tuků, přitom si zachovává energetickou vydatnost. Je
snadno stravitelné, obsahuje velké množství vitamínu B12 a vysoký
podíl Omega-3 mastných kyselin. Také je vynikajícím zdrojem fosforu, draslíku a selenu, povzbuzuje imunitní systém. Nepoužíváme
žádné růstové stimulátory, dbáme na pohodu zvířat a dodržujeme
všechny požadavky wellfare.
V současné době vyprodukuje firma BOVINEX na svých farmách přibližně 75 000 kusů jatečních krůt ročně. Naše farmy se
nachází v Doubravici nad Svitavou, Přemyslovicích a Ostrově
u Macochy, kde je možné naše krůty pravidelně každou sobotu zakoupit. Na farmě v Olešnici na Moravě jsme koncem loňského roku
započali s výkrmem kachen.
MyFace
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Josef Vrba: Staráme se o nemovitosti
a energii našich zákazníků
Společnost CERGO s. r. o. zastřešuje skupinu firem s pětadvacetiletou historií a zkušenostmi v oblasti realizace a provozu
energetických projektů a staveb a poskytování služeb v oblasti správy nemovitostí. Jednatelem firmy je Ing. Josef Vrba.
Můžete čtenářům MyFace ve stručnosti
představit Vaši firmu? Co dělá, čím se zabývá?
Společnosti skupiny CERGO se zaměřují
na čtyři hlavní odvětví. Správu nemovitostí,
tedy zajištění komplexních služeb spočívajících ve správě, údržbě a opravách budov. Dále
energetické projekty, tedy přípravu a realizaci zdrojů tepelné a elektrické energie. Třetím
odvětvím je provozování těchto zdrojů a dodávky tepla až ke koncovému uživateli a v neposlední řadě se zaměřujeme na výstavbu
a rekonstrukce těchto zdrojů, dodávky a instalace technických zařízení budov a energeticky
úsporných technologií v oblasti topení, rozvodů vody, odpadů a plynu. Vždy se snažíme
vyhovět potřebám našich zákazníků a nabídnout jim kvalitní a komplexní služby. V rámci
rozšíření komplexnosti služeb v oblasti správy
nemovitostí se zaměřujeme i na realizaci menších developerských projektů, jako například
aktuálně dokončený bytový dům Absolon
v Blansku.
Na ten se chci právě zeptat. Už máte všechny byty prodané, případně chystáte něco
podobného?
Projekt bytového domu Absolon byl specifický. Místo původní plynové kotelny vzniklo
dvanáct nových bytových jednotek. Zejména přípravná a projekční fáze projektu byly
náročné, ale výsledek je dle ohlasů majitelů
i blanenských občanů výborný. Všechny byty
jsou již prodány a předány svým majitelům.
Připravujeme i další projekty mimo Blansko –
například v Šošůvce a v Kořenci.
Kdo je typickým zákazníkem skupiny
CERGO?
Všeobecně řečeno jsou to majitelé či uživatelé nemovitostí. Tedy bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obce, soukromí
majitelé bytových domů, ale také firmy, které
chtějí pro své budovy, ať již administrativní
nebo výrobní prostory, zajistit moderní úsporné formy dodávek energií a zabezpečit provoz
těchto budov po stránce administrativní i technické správy. Služby v oblasti správy nemoviKvěten 2017

tostí nabízíme zákazníkům nejen na Blanensku a Tišnovsku, ale prakticky v celé oblasti
na sever od Brna.
Můžete uvést příklady zajímavých projektů, které jste v poslední době realizovali?
Největší objem skupiny tvoří energetické stavby realizované společností CERGOMONT. Z těch zajímavějších větších akcí můžeme uvést výstavbu energocentra Oncomed
v Brně Řečkovicích, rekonstrukci kotelny na
letišti Václava Havla v Praze, instalaci zemních tepelných čerpadel s 32 vrty o celkové
hloubce téměř čtyři kilometry na Vysoké škole
ekonomické v Praze, v současné době stavíme
parní kotelnu v závodě TANEX ve Vladislavi
u Třebíče, zahajujeme rekonstrukci vytápění
areálu Dřevotvar v Jamném v Orlických horách včetně rekonstrukce štěpkové kotelny
o výkonu 500 kW, rekonstruujeme parní kotelnu ve firmě AMYLON v Havlíčkově Brodě, v Meziboří u Litvínova zahajujeme za 26
milionů korun rekonstrukci 14 plynových kotelen a mnoho dalších projektů po celé České
republice. I v regionu jsme realizovali zajímavé větší projekty, jako například revitalizaci
Základní školy v Jedovnicích, kde byl mimo
zateplení kompletní fasády i kompletně rekonstruován zdroj tepla s plynovými tepelnými
čerpadly, podobně jako například v Blansku na
ZŠ Salmova, kde jsme v roce 2015 rekonstruovali zdroj tepla plynovými tepelnými čerpadly.
Aktuálně v regionu realizujeme technická zařízení pro nové Wellness v Tišnově, Základní
školu v Židlochovicích, dokončujeme zdroje
tepla v Brně v ulici Jana Uhra a v bytovém
domě v ulici Zoubkova.
Společnost CERGO a její dceřiné společnosti jsou také partnerem různých akcí
v regionu. Co a koho podporujete?
Od samého vzniku společnosti jsme vždy
jako patrioti podporovali blanenský a regionální sport a kulturu. V oblasti sportu podporujeme lední hokej a fotbal, ze sportovních akcí
Půlmaraton Moravským krasem, Blanenskou
desítku, podporujeme a od loňského roku se
i aktivně účastníme charitativní akce You Dre-

am We Run, v oblasti kultury podporujeme
blanenský festival Morava Park Fest, výtvarnou soutěž pro děti základních škol v regionu
Blanska a Tišnova a mnoho dalších volnočasových aktivit.
Jak jste na tom se zaměstnanci? Kolik pro
Vás pracuje lidí, případně jsou pozice, na
které hledáte lidi?
V důsledku rozvoje našich společností
stále hledáme technicky a odborně zdatné kolegy s chutí pracovat v oborech technických
zařízení budov a v energetice. Nabízíme také
částečné pracovní úvazky, které jsou výhodné
například pro maminky dětí nastupujících do
mateřských nebo základních škol. Jako místní firma máme uplatnění i pro tyto zájemce,
či zájemkyně. Ostatně takto u nás již začínalo
několik pracovníků, kteří postupně přešli na
plný úvazek do trvalého pracovního poměru.
Případní zájemci s dotazem na možnost uplatnění u naší společnosti jsou tedy určitě vítáni.
Osobně si velmi vážím práce všech našich
zaměstnanců. Společně usilujeme o to, aby
měli zaměstnanci motivaci ve skupině dlouhodobě růst. Jen tak můžeme odvádět kvalitní služby, a ty jsou pro firmy tou nejlepší
reklamou. Proto rád využívám tuto příležitost
a děkuji všem kolegům za jejich odváděnou
práci, kterou pro společnosti skupiny CERGO
vykonávají.

Zájemci o práci mohou navštívit stránky www.cergo.cz, které tvoří rozcestník
k jednotlivým firmám, resp. službám skupiny. Jsou tam všechny základní informace včetně kontaktů. Zákaznické centrum
lze kontaktovat na telefonních číslech
777 707 717, 777 707 727, případně na
emailu info@cergo.cz, nebo je navštívit
v Blansku na ulici Sukova 6 nebo Tišnově
v ulici Jungmannova 1899.
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Hasiče čeká nový ročník
Velké ceny Blanenska
Hasiči nejen z Blanenska a Boskovicka budou i v letošním
roce závodit pod hlavičkou Velké ceny Blanenska v požárním
útoku a hlavně sbírat body do její celkové tabulky. Letošní již
patnáctý ročník seriálu bude stejně jako v předchozích letech
čítat dvanáct soutěží.

V

ypukne 21. května v Žernovníku, další kola se uskuteční 28. 5. v Jabloňanech,
4. 6. v Bořitově, 11. 6. v Senetářově, 2. 7. v Ostrově u Macochy, 9. 7. ve Žďáře,
16. 7. v Paměticích, 30. 7. v Černovicích, 13. 8. v Němčicích, 20. 8. v Rudici,
27. 8. v Sychotíně a 3. 9. v Lysicích. Současně jsou v rámci Velké ceny naplánovány dvě
kandidátské soutěže – 5. srpna v Oboře a 16. září v Sudicích.
Loňského ročníku Velké ceny se zúčastnilo padesát mužských a dvacet ženských týmů
z Blanenska i okolních okresů. V mužské kategorii zvítězil Čikov z Třebíčska, v ženské
Němčice z Blanenska.
U příležitosti patnáctého výročí založení Velké ceny Blanenska v požárním útoku
přichystali organizátoři pro soutěžící i fanoušky trička, která jsou k objednání na internetových
stránkách Velké ceny www.vc-blanenska.com.			
BROŇA ZHOŘOVÁ
www.vc-blanenska.com

ING.KAREL GÁBA 603 894451

www.rs-servis.net

Křížovka

Vyhrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili opět možnost zahrát si o zajímavou cenu. Stačí k tomu jediné. Správně vyluštit tajenku, odpověď poslat na adresu
redakce@my-face.cz a čekat, jestli budete vylosovaní. A co jsme pro vás připravili? Úspěšný
a vylosovaný luštitel získá dva lístky na hudební festival Morava Park Fest v Blansku.
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bývalá
evropská
měnová
jednotka

patron

utichnout

Abelův
bratr
stromový
cizopasník

tramvaj
(slang.)

mistrovství franc. zkr.
připraveno
republiky cizinecké
upečením
zkr.
legie

nuže

hájová
bylina

adoptivní
péče zkr.

sídlo ve
Francii

černý pták

vlastniti

včelovitý
hmyz
sluchový
orgán směr buddhismu

název písmene N
mongol.
váh. jednot.

schopnost
předložka

oni
postava s
buřinkou
rada

2. díl
západočeské
město
francouzské sídlo

osobní
zájmeno

symetrála
pletařský
jací sloven.
stroj
organ. spoj.
národů zkr.

ožeh
lump

klasický
dostih
tvrdé trop.
dřevo

části
obleků
sumerský
velekněz

ti sloven.

jméno
Westové
rodový
znak

minister.
římsky 6
život.
prostředí
abvolt zkr.
zkr.

sídlo v
Norsku

plošná
eroze

stepní pták
moře angl.
značka kilonewtonu
inspekční
prohlídka

touhy
ruská
polévka

v hudbě
živě

3. díl

stovky

pouzdro

část

Rudé
právo zkr.
Univerzita
Karlova

poškození
zvěří

opak od

chem. zn.
radonu
vysoký list.
strom

ves

smyčky

česká řeka

kus

a také ne

přivolat

okolo bás.
dravý pták
značka
abvoltu

televizní
noviny

zkr. umělecké školy
vytyč.
dráha

zvratné
zájmeno
výhodná
koupě

noční
dravec

nevolno

ono

tvá osoba

Leona

zkr. pro
ekologicky
občanský
SPZ Svitav
průkaz
skotský
tanec
vlasové
pletenice

tady

veg. restaur.
v Blansku

krevní
obraz

angl. osel

latin. věc

Nápověda: ecu, Lhs, elace, Sisu, paosten, lé, Aida, Aldi, Ineu, Inor, lí,
Vea, En, Raon, Oaks, šči, okase

Ruské
pohoří
SPZ Dolný
Kubín

4. díl
okresní
odborový
svaz zkr.

droga

vysoké
karty

model
auta
chrysler

dub
anglicky

sada
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ona

děkuji
hovor.

chomáč
obchodní
akademie
zkr.

základní
číslovka

otcové
kniž.
okr. muzeum zkr.

list. strom

telefon zkr.

čtvrtý
rozměr
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Inzerce

Letoplast je stabilním zaměstnavatelem
Letoplast Letovice je dceřinou společností mezinárodní skupiny Lefevere Group, rodinné firmy s hlavním sídlem v Belgii, založené v roce 1900 a zastoupené v České republice od roku
1995. Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu vstřikovaných, lakovaných a montovaných technických dílů pro TV, audio, lékařský a automobilový průmysl. Více prozradil jednatel společnosti
Tom Soete.

Začnu možná trochu netradičně. V České
republice žijete od roku 2006. Jaká byla
Vaše cesta do Letovic?
V polovině ledna 2006 jsem naložil
všechny své věci do auta a vydal se na 1250
kilometrů dlouhou cestu do Letovic. Plánoval jsem jet sám celý den, což bylo velmi
únavné, obzvláště posledních 200 km, jelikož se stmívalo a na silnici ležel sníh. Sníh
je něco, na co nejsme v Belgii zvyklí. Pokud
napadne 10 centimetrů sněhu, všechny cesty jsou zablokované. Příští den ráno, když
jsem chtěl jet do kanceláře, jsem zjistil, že
nemůžu nastartovat auto (pravděpodobně
kvůli zimě). Takže jsem se hned první den
opozdil a musel jsem zavolat své asistentce,
aby si mě vyzvedla na hotelu. Překvapilo
mě, jaké dobrodružství tady začíná.
Bylo to pro Vás těžké rozhodnutí opustit
rodnou Belgii a přestěhovat se jinam?
Jelikož práce pro Letoplast nebyla moje
první pracovní zkušenost mimo Belgii, nebylo pro mne těžké se přestěhovat do jiné
země. Rozhodl jsem se tak již několik let
předtím, protože jsem cítil, že díky mým
zkušenostem a ambicím není Belgie pro
mne pravým místem.
Jedenáct let je dlouhá doba. Můžete se za
tímto obdobím trochu ohlédnout? Jak po
osobní tak pracovní stránce?
Na svoji pracovní kariéru se dívám velmi pozitivně, jelikož jsem si splnil téměř
všechny své profesní sny. V osobním životě
jsem ale musel hodně obětovat. Moje čeština je stále na základní úrovni, takže osobní
kontakty se sousedy jsou velmi omezené
a také nemám v Čechách téměř žádné přátele. Pokud bych se znovu ocitl ve stejné
situaci, určitě bych se více věnoval zdokonalování jazyka, aby můj osobní život byl
akceptovatelnější.
Jelikož jsem vždy cítil velký rozdíl mezi
11

mnou a ženami z Česka, našel jsem si manželku v Belgii, se kterou jsem šťastný. Jazyková bariéra je značná, ale pokud mají lidé
zájem se s námi setkat, nemusí se ničeho
obávat.
Můžete v krátkosti představit vaši firmu?
Letoplast je středně velká společnost,
zabýváme se vstřikováním středně velkých
a velkých plastových dílů pro automobilový průmysl a zdravotnickou techniku. Dále
také lakujeme plastové díly a provádíme
i drobnější montáže. Všechny dovednosti
máme u nás ve společnosti, takže jsme zcela nezávislí na naší mateřské společnosti
v Belgii.
Jaké výrobky děláte a kde se s nimi můžeme setkat?
Naše výrobky můžete najít v mnoha
osobních nebo nákladních automobilech.
Vyrábíme pro známé světové značky jako
Audi, Porsche, BMW, VW, Jaguar a dokon-

ce i pro velmi luxusní auta jako jsou Aston
Martin, Lamborghini, Maserati.
Kdo jsou vaši zákazníci. Z jakých odvětví
a jaké známé světové firmy?
V oblasti automotive jsme dodavateli
druhého řádu, což znamená, že dodáváme
dalším zákazníkům zpracovatelům v oblasti automotive (jakou jsou Magna, Gruppo Antoli, IAC, HBPO, SMP nebo Plastic
Omnium) a ti to pak dodávají přímo do automobilek. Co se týká oblasti zdravotnické
techniky, dodáváme přímo do výrobního závodu Gambro Baxter, kde vyrábějí mobilní
dialyzační jednotky.
Takže naše zaměření je čistě B2B (Business to Business) na velké zákazníky a nesoustředíme se na výrobu pro přímé zákazníky/ klienty.
Kolik lidí u vás v Letovicích momentálně
zaměstnáváte?
V současné době máme 310 zaměstnanců.
MyFace

Inzerce
způsobem podporujete nebo sponzorujete?
Prostřednictvím nabídky stálého zaměstnání lidí z regionu se snažíme o prosperitu
regionu. Dále se snažíme sponzorovat některé místní sportovní aktivity jako volejbal
nebo přispívat na vybavení místního hasičského sboru. Naším hlavním záměrem je ale
podpora dětí, jelikož jsou budoucností nejen
pro Letoplast, ale i celé České republiky.
Vraťme se ještě trochu i k Vám. Vaše práce je jistě hodně náročná. Jak si nejlépe
odpočinete? Jaké máte koníčky a co Vás
nabíjí?
Mám velmi rád přírodu, sama o sobě je
pro mě odpočinkem, na druhou stranu, pokud chceme někam vyrazit, musíme jet autem. Ideální by pro nás byl dům se zahradou
blíže Brnu.

Přijímáte i nové lidi? Koho hledáte? Jaká
je vůbec perspektiva práce ve vaší firmě?
Jelikož Letoplast stále roste (v posledních dvou letech 30 procent ročně), znamená to, že stále hledáme nové zaměstnance na
různé pozice. Aktuálně hlavně nové pracovníky na operátorské pozice.
Lidé, kteří žijí v blízkosti Letovic a mají
zájem o práci v okolí svého bydliště, nás
mohou kdykoliv oslovit. Zejména pokud
mají technické vzdělání nebo zkušenosti v
oblasti vstřikování plastů.
V minulosti, kdy jsme vyráběli zejmé-
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na díly pro TV, se modely měnily každým
rokem a naše nabídka pracovních míst byla
méně stabilní. Nyní ale působíme v automotive odvětví, kde je životnost projektů
sedm let a v oblasti zdravotnické techniky
ještě delší, takže spolehlivým zaměstnancům můžeme garantovat práci minimálně
na sedm let nebo déle. Zároveň stále vyhráváme nové zakázky, takže se považujeme za
stabilního zaměstnavatele.
Většina úspěšných a velkých firem žije
s regionem. Je to tak i vás? Koho a jakým

Prozradím, že bydlíte nedaleko Letovic.
Jak se Vám líbí tady v regionu a kam nejraději chodíte?
Nejdůležitější je pro mě najít klid a ticho, takže se snažím hodně odpočívat a práce na naší velké zahradě je způsob, jak přestat myslet na práci. V zimě rád lyžuji a oba
s manželkou milujeme dobré jídlo.
Máte nějaký pracovní nebo osobní cíl?
Profesním cílem je pro mě stálý a stabilní růst Letoplastu. Osobní přání samozřejmě mám, ale jako vetšina Belgičanů o nich
nerad hovořím a nechávám si je raději pro
sebe.		
PAVEL ŠMERDA
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Pozvánka

Svátky řemesel a krásy
ušlechtilých koní se blíží

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

S

vátky řemesel a krásy ušlechtilých koní se konají o víkendu 10. a 11. června v areálu
Panské zahrady v Kunštátě. Letošní již desátý ročník se svým pojetím stane ozdobou
tradiční oslavy lidské tvořivosti ve městě.
V sobotním programu se mohou návštěvníci mimo jiných těšit na vystoupení Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou. „Po skončení koncertu vás čeká netradiční podívaná. Magická noční show
s koňmi a rej světlušek. Jedná se o průvod dětí s lucerničkami při sobotním večerním programu Cesta ke hvězdám,“ říká za pořadatele Irena Kupková.
Na neděli je připraveno setkání s filmovými princeznami Michaelou Kuklovou a Petrou
Tenorovou v programu Ať žijí princezny! Děti, které přijdou v neděli v kostýmu princezny,
mají vstup zdarma a zúčastní se slavnostního průvodu princezen.
Na závěr nedělního dne se uskuteční královský rytířský turnaj na koních. Ve stánku
hereckého muzea potkáte režiséra Tomáše Magnuska, herce Patricii Solaříkovou a Ivana
Vyskočila. V živých scénických obrazech uvidíte kouzelný svět magického pouta člověka
s koněm a výjimečné přátelství v celé jeho kráse.

PROGRAM
Sobota 10. 6. 2017
10:00 Otevření jarmarku a řemeslných
dílen
13:00 Slavnostní zahájení Svátků řemesel
13:15 Šašek a jeho kůň – Sandra
Doležalová
13:30 Předání cen dětem z MŠ a ZŠ,
vyhodnocení keramické soutěže, vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ
Kunštát
14:00 Ukázka jumpingu – skákání
14:30 Kavalíři v sedle, jezdecká rokoková show na koních
15:30 Triky na koních
16:00 Slavnostní vyhlášení a udělení
titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
16:40 Španělská Garrocha, Španělský
kůň, Hrátky s koněm
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17:30 Krása starokladrubských koní
20:00 Hradišťan & Jiří Pavlica, koncert
známé kapely
21:30 Cesta ke hvězdám – rej světlušek, magická noční show s koňmi
Neděle 11. 6. 2017
10:00 Otevření jarmarku a řemeslných
dílen
11:00 Slavnostní zahájení Svátků řemesel
11:30 Ukázka jumpingu – skákání
12:00 Hrátky s koněm
13:15 Ať žijí princezny!, slavnostní průvod princezen a známých osobností
15:15 Zapřažená krása, ukázky koňských spřežení a historických kočárů
16:00 Triky na koních
16:30 Královský rytířský turnaj na koních

Ve svém volebním programu jsem měla
čtyři témata. Kultura, školství, sociální věci
a životní prostředí. A právě u životního prostředí se chci zastavit, protože je to velmi
důležité téma. Je spousta otázek a situací,
na které je třeba v tomto směru odpovídat
a řešit je. Takže když se na mě v tomto směru kdokoliv obrátí, snažím se mu pomoci.
Zjistila jsem, že některé obce nejsou například dobře obeznámeny s tím, že už od
roku 2004 existuje strategický dokument
rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Abych to vysvětlila. Když chce
obec žádat například o dotaci v oblasti vodního hospodářství, žádost musí být v souladu s tímto plánem.
Proto jsem společně s pracovníky Odboru životního prostředí Krajského úřadu
svolala nedávno v Boskovicích jednání na
téma Nakládání s odpadními vodami, kterého se zúčastnilo přibližně 25 starostů menších obcí.
Starostové a starostky diskutovali o konkrétních situacích ve svých obcích. Nejvíce
se samozřejmě probíraly dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod. V roce 2018
končí pro obce výjimky na vypouštění odpadních vod do toků a v řadě zastupitelstev
tak řeší, co dál.
Města či obce momentálně dostávají na
výstavby ČOV dotaci 64 procent. Zůstává
tedy nějakých 36 procent, z nich polovinu
ještě může zaplatit kraj. I 18 procent je ale
pro některé obce příliš a představuje pro ně
obrovskou finanční zátěž. Na tyto investice
chybí peníze, proto budeme posílat výzvu
na ministerstvo životního prostředí, aby se
nad tím zamyslelo a předložilo nějaké řešení.
JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka
MyFace

Představujeme

MAS Partnerství venkova má
25 členů. Další se mohou hlásit
MAS Partnerství venkova je jednou z místních akčních skupin, které sídlí na Blanensku a Boskovicku. Více prozradil její předseda Stanislav Kamba.
Můžete v krátkosti představit MAS Partnerství venkova?
MAS Partnerství venkova je spolek sdružující zástupce neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy.
Základním posláním MAS je snaha o rozvoj venkova ve svém regionu prostřednictvím metody LEADER. Důležitým nástrojem pro
plnění našich cílů je získávání a rozdělování dotačních prostředků
z Evropské unie a z národních programů. Takto se snažíme podporovat kvalitu života ve venkovských oblastech.
Na jakém území působí?
Území MAS Partnerství venkova o rozloze asi 192 km2 se rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského kraje v okrese Blansko
a zahrnuje 25 obcí ze dvou mikroregionů - Letovicka a Malé Hané.
Celkem zde žije přibližně 17 750 obyvatel.

Kolik má členů a mohou se hlásit další?
V současné době máme 24 členů. MAS Partnerství venkova je
otevřeným partnerstvím. Členem se tak může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která prokazatelně působí na území MAS
a souhlasí s našimi stanovami a cíli.
Co chystáte do budoucna?
Naším hlavním úkolem je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která nám byla schválena k podpoře. Na základě tohoto strategického dokumentu budeme postupně vyhlašovat
jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci tří operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a operačního programu
Zaměstnanost (OP Z).

Kontakt:

MAS Partnerství venkova, z. s.
Pražská 870, 679 61 Letovice
web: www.maspartnerstvi.cz
Ing. Stanislav Kamba, předseda MAS
mob.: +420 602 745 680
e-mail: starosta@visky.cz

MAS Partnerství venkova, z. s. vyhlašuje VÝZVU MAS č. 01/PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Program
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Termín příjmu žádostí: Od 10. 5. do 25. 5. do 16 hodin vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Místo podání žádosti: Kancelář MAS Partnerství venkova, z. s., Pražská 870, 679 61 Letovice.
Kontaktní údaje: Ing. Pavel Šaršon, tel. 774 457 341, e-mail: p.sarson@centrum.cz.
Celková výše dotace pro 1. výzvu: 6 480 000 Kč.
Číslo Fiche

Název Fiche

Alokace pro 1. výzvu

1

Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest

1 250 000 Kč

2

Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest

1 250 000 Kč

3

Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností

1 310 000 Kč

4

Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků

1 410 000 Kč

5

Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace

610 000 Kč

6

Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví

650 000 Kč

Podrobný rozsah Fichí najdete na www.maspartnerstvi.cz.
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

12. - 14. 5. Král Artuš: Legenda o meči
(20:00)
13. - 14. 5. Král Artuš: Legenda o meči
(17:30)
14. 5. Kráska a zvíře (15:00)
15. 5. Špunti na vodě (17:30)
15. - 16. 5. Pád
17. 5. John Cage - Songbook (20:00)
18. - 22. 5. Vetřelec: Covenant (20:00)
20. 5. Příšerky pod hladinou (17:30)
21. 5. Příšerky pod hladinou (15:00)
21. - 22. 5. Ladies Night: Cuky Luky film
(17:30)
23. - 24. 5. Ladies Night: Cuky Luky film
(20:00)
25. - 27. 5. Piráti z Karibiku: Salamazarova
pomsta (20:00)
27. - 29. 5. Piráti z Karibiku: Salamazarova
pomsta (19:30)
28. 5. Mini šéf (15:00)
28. - 29. 5. Lady Macbeth (20:00)
30. - 31. 5. Polina (20:00)

Boskovice

13. -14. 5. Šmoulové: Zapomenutá vesnice
(17:00)
13. - 14. 5. Zahradnictví: Rodinný přítel
(19:30)
15. 5. Filmový kvíz (19:30)
16. 5. The Circle (19:30)
17. 5. Masaryk (15:00 - 19:30)
18. 5. Pád (17:00)
18. 5. Klient (19:30)
19. 5. Kráska a zvíře (9:30)
19. 5. Ladies Night: Cuky Luky film (19:00)
20. - 21. 5. Mini šéf (17:00)
20. - 21. 5. Vetřelec: Covenant (19:30)
22. 5. Rocco (19:30)
23. 5. Petr Svěrák: Kočovná galerie (19:00)
24. 5. Lady Macbeth (19:30)
25. - 28. 5. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (17:00)
27. - 28. 5. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D (20:00)
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28. 5. Příběhy štěňátka a cvrčka (15:00)
29. 5. Rande na slepo (19:30)
30. 5. Zahradnictví: Rodinný přítel (19:30)
31. 5. Na mléčné dráze (19:30)

SPORT
Blansko

Kryté lázně

DIVADLO

13. 5. Plavecké závody O cenu města Blanska (10:00)

Blansko

22. 5. Městská kuličkiáda (14:00)

14. 5. Svátek maminek (10:00)

27. 5. Mistrovství ČR YOUTH GAMES
v cyklotrialu + český pohár v cyklotrialu
(10:00)

Katolický dům

Divadlo Kolárka

21. 5. Frutti de mare (14:30)

Dělnický dům

Hřiště u klubu Ulita

Trial park

26. 5. Pošťácká pohádka (17:00)

Boskovice

Zámecký skleník

26. 5. Lísky Boskovice vs. Meandry Brno
(20:00)

KONCERTY
Blansko

Dělnický dům

30. 5. Jarní koncert na téma filmové melodie
(17:00)

Letovice

Kulturní dům

11. 5. Katarína Knechtová s kapelou (19:00)
Koncertní sál ZUŠ
11. 5. I. absolventský koncert (15:30)
23. 5. II. absolventský koncert (15:30)

Zámek

25. - 26. 5. Ústřední kolo národní soutěže
dechových orchestrů ZUŠ ČR (10.00)

Letovice

Sportovní hala

20. - 21. 5. Míčový sedmiboj dvojic (8:00)

Parkoviště u koupaliště

VÝSTAVY

27. 5. Okolo s kolem, tradiční cyklistický
závod (10:00)

Blansko

OSTATNÍ

do 1. 6. Alice Dostálová: Malý princ

Blansko

do 6. 6. Helena Puchýřová - Obrazy přitažlivé krajiny

11. 5. Farmářské trhy (11:00)

Galerie města
Galerie Jonáš
Knihovna

do 2. 6. Vltava a Vltava a Vltava

Letovice
Zámek

do 29. 10. Stálá výstava obrazů MgA. Tomáše Vavříčka
do 29. 10. Stálá výstava „Po stopách Ládi
Kerndla“
do 29. 10. Stálá výstava „Ing. Otto Horský,
CSc. – Cesta do Peru“

Rájec-Jestřebí
Galerie Kruh

do 21. 6. Dagmar Fáberová a Miloslav
Pluháček

Náměstí republiky
Knihovna

17. 5. Prodej vyřazených knih, časopisů
a LP desek (9:00)

Zámecký park

19. - 20. 5. Bambifest - festival volného
času (9:00)
27. 5. Dětský den (13:00)

Letovice
Zámek

14. 5. Svatební show (10:00)
17. 5. Angola, cestopisná přednáška Jiřího
Chromého (18:00)

Vísky

Agrocentrum Ohrada

27. - 28. 5. Výročí pivovaru
MyFace

Kulturní
zařízení

Klasická Sekční vrata
Při výběru vhodných vrat do Vaší garáže je dobré si udělat malý průzkum trhu.
Ne vždy je totiž na místě upřednostňovat
cenu před kvalitou, protože dobře vybraná vrata garáž zateplí, chrání Váš majetek
v garáži a zároveň s designem dotváří
architekturu vašeho domu. O výrobcích
firmy TRIDO jsme se již zmiňovali v minulých číslech tohoto časopisu. Dnes se
zaměříme na klasická sekční vrata.
Klasická sekční vrata TRIDO
antracit bez prolisu

S

tandardní provedení sekčních garážových vrat zajišťuje spolehlivé
a estetické řešení s vynikajícími
tepelně-izolačními vlastnostmi.
Mají výhodu, že neomezují prostor
v garáži, ani před ní (jako např. vrata
výklopná nebo křídlová).

Sekční vrata mohou být v provedení:
výsuvná, která zajíždí pod strop a jsou
určena pro standardní garáže a dvojgaráže, nebo vrata posuvná, jež ponechávají
prostor pod stropem volný a zajíždějí
podél stěny garáže. Toto jedinečné řešení
také umožňuje u těchto vrat navolit jen
částečné otevření vrat pro průchod osob,
průjezd kola, motorky, či malého traktůrku atd.
Vrata „TRIDO Easy“ jsou uzpůsobena
univerzálnímu použití téměř do každé
garáže. Nový typ sekčních garážových
vrat, který má stejně dobré technické
parametry a Vás překvapí svým profesionálním zpracováním z kvalitních materiálů s dlouhou životností za bezkonkurenční ceny. Vyrábí se na míru do max.
šířky 3 000 mm a max. výšky 2 300 mm.
Vrata nabízíme v základních barvách
bílá, hnědá, stříbrná nebo v široké škále
imitací dřeva.
Materiály vrat na přání
Garážová vrata TRIDO jsou standardně vyráběna z 40 mm silných panelů s vnějším a vnitřním zinkovaným
lakovaným plechem s tepelnou izolací
Posuvná sekční vrata TRIDO
s dřevěným dekorem

Sekční vrata TRIDO Easy
bílá lamela hladká

z polyuretanové pěny. Zákazníci si mohou nejenom vybírat vrata v široké škále
barev (RAL), desítek dekorů imitací dřeva, ale i z široké nabídky designu panelů,
například woodgrain, stucco, panel hladký s prolisem nebo bez prolisu, mikrol,
atd.
Všechna vrata lze také na přání osadit
vstupními dveřmi a prosklenými okny.
Na přání vyrobíme i vstupní dveře do
domu ve stejném designu jako jsou vrata.
Pro pohodlné ovládání je možné vrata
vybavit pohonem, stylovým nerezovým
dálkovým ovladačem, otvírat vrata přes
kódovou klávesnici, snímačem otisku
prstů nebo mobilním telefonem.
Garážová vrata TRIDO jsou certifikovaná dle náročných bezpečnostních
požadavků evropské normy EN 13241-1.
Toužíte-li po tom, aby Vám rozhodování při výběru vrat usnadnilo život,
nebojte se poradit s odborníky firmy
TRIDO, která svou nabídkou uspokojí
i nenáročnějšího zákazníka.
V červnovém čísle Vás čeká další článek firmy TRIDO o křídlových vratech.

Více informací na www.trido.cz

