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Dívka České republiky. Krásné
sportovkyně čeká brzy finále

Pivní pouť 2017. Škwor,
Rybičky 48 a No Name

B

líží se Pivní pouť. Jedna z každoročně největších událostí
roku v našem regionu. Slavnosti Pivovaru Černá Hora se letos
uskuteční v sobotu 23. září. Těšit se můžete nejen na skvělé
černohorské pivo a černohorské limonády, ale také na bohatý hudební
program, prohlídky pivovaru nebo na komentovanou degustaci.
Pivní pouť bude samozřejmě především o skvělém pivu a o širokém pivním portfoliu. Návštěvníci se tak mohou těšit na komentovanou degustaci, při které ochutnají různé druhy piv, o kterých se
zároveň něco zajímavého dozví. Kromě toho se mohou zúčastnit také
prohlídky pivovaru a nechat se zasvětit do výrobního procesu, při kterém vzniká jejich oblíbený zlatavý mok.
Brány Pivovaru Černá Hora se otevřou ve 12 hodin. Pivní pouť
odstartuje kapela David Stypka & Bandjazz, po ní vystoupí Voxel,
Janek Ledecký, Rybičky 48 a No Name. Bohatý program zakončí kapela Škwor.
„Pivní pouť je vždy hojně navštěvovaná a já věřím, že si ji řada
lidí nenechá ujít ani letos. Obzvlášť, když se jedná o jedenadvacátý
ročník, což dokazuje, že jde o skutečně tradiční akci. Také proto se
návštěvníci mohou těšit na unikátní svatováclavský speciál, pivo, které bude k ochutnání po celé září na počest svatého Václava,“ prozradil
výrobní ředitel Pivovaru Černá Hora Vlastimil Zedek.
Vstupné na černohorskou Pivní pouť bude na místě 250 korun.
V předprodeji budou vstupenky k dostání za 200 korun. Konkrétně si
je mohou lidé pořídit v blanenské informační kanceláři Blanka, Městském informačním středisku Boskovice, Turistickém informačním
centru města Brna, na recepci Pivovaru Černá Hora, případně v síti
Ticketstream od 1. srpna.
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POUŤ
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ŠKWOR NO NAME
JANEK LEDECKÝ
DAVID STYPKA & BANDJEEZ
VOXEL

RYBIČKY 48

vrchol zábavy
www.pivovarcernahora.cz
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#Renault SEZNAMKA
Dáme vám čas poznat nový Renault KADJAR

Půjč si mě!
seznamka.renault.cz
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Editorial
Soutěže krásy mají v České republice obrovskou popularitu. Česká Miss, Miss aerobik, Supermiss... To je jen střípek z těch, které
se v českých a moravských luzích a hájích konají. Když mě před
pěti lety oslovila Anetka Kuklínková, jestli chci pracovat na soutěži Dívka aerobiku, neváhal jsem ani minutu. Přiznám se upřímně,
že jsem tehdy vůbec netušil, kam se tento projekt může dostat.
Po letech spolupráce svého rozhodnutí nelituji. Právě naopak.
Děkuji a jsem vděčný za možnost, kterou jsem dostal.
Tehdejší Dívka aerobiku se změnila na Dívku České republiky,
posunula se v měřítku o několik kroků vpřed, má svoji prestiž, zajímá se o ni stále více lidí a sponzorů. A to nejen díky úžasné práci
lidí, ale těch kteří se na ní podílejí, ale hlavně kvůli tomu, že svoji
práci dělají srdcem.
Co tím chci říct? Aby člověk byl úspěšný, musí se v něčem odlišovat, dělat věci jinak, ale hlavně, dělat je srdíčkem a tak, aby ho
práce bavila, naplňovala, přinášela mu radost, potěšení, inspiraci
a každý den něco nového.
Co vás čeká v srpnovém čísle? Na hlavní rozhovor jsme se sešli s podnikatelem Vlastimilem Chládkem, který realizuje stavbu
nejkrásnější bowlingové herny v Evropě. Zavítali jsme na návštěvu
Kunštátu. Se starostou jsme si povídali o tom, jak žije toto historické městečko, které nejvíc proslavila keramika. Představujeme
úspěšné sportovce z Olympiády dětí a mládeže v Brně a finalistky
soutěže Dívka České republiky.
Pozveme vás na Pivní pouť do Černé Hory, Hrnčířský jarmark
v Kunštátě, Den pro děti v blanenské nemocnici, Půlmaraton Moravským krasem nebo koncert Vojty Dyka v Boskovicích. Plánujete návštěvu kina, koncertu nebo zajímavé akce? Ani to nechybí na
stránkách MyFace.
Příjemné chvíle při čtení srpnové čísla časopisu MyFace vám
přeje
PAVEL ŠMERDA, šéfredaktor
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Rozhovor s Vlastimilem
Chládkem o stavbě ne
jkrásnější
bowlingové herny v
Evropě
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Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové
Na osmé schůzi Senátu v červenci 2017 byl projednáván a schválen návrh zákona, kterým byly
v České republice zakázány „kožešinové“ farmy. Takový zákon
platí v mnoha zemích. Návrh zákona byl velmi pečlivě sledován
veřejností i odborníky. Dostávala jsem denně desítky e-mailů
i odborných vyjádření. Vše jsem
vyhodnotila a návrh zákona
v podobě, kterou schválila Poslanecká sněmovna PČR, jsem podpořila.
Nejsem příznivkyní chovu šelem a mám výhrady i u psů,
kteří žijí v malých bytech, často bez možnosti delšího pobytu na volném prostranství či v přírodě. U norků a lišek navíc klece zcela neodpovídají jejich přirozenému prostředí,
a i když jednotlivci vypadají fyzicky velmi dobře, trpí. V některých farmách žijí i ve velmi špatných podmínkách, dá se
hovořit i o týrání. Lišky a norci jsou běžně usmrcovány neomluvitelnými drastickými způsoby, a to jen kvůli produkci
módních doplňků. To se děje v době, kdy kožešinu výrobci
oděvů nahrazují běžně umělými materiály. Kožešina tedy
není nezbytná jako třeba maso z dobytka, a proto nemusí
být zvířata usmrcována.
Téměř všichni senátoři měli na tuto část návrhu zákona
stejný názor. Více diskuzí vyvolala část řešící finanční kompenzace farmářům, kteří musí farmy zrušit. Osobně jsem
opět souhlasila s návrhem poslanců ohledně termínů i finanční výše odškodnění. V České republice se jedná o devět farem, do kterých podnikatelé investovali podle dříve
platných právních předpisů. Jsem přesvědčena o dobrém
rozhodnutí téměř většiny senátorů a dokládá to velké
množství pochvalných emailů, které nyní dostávám.
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MyFace, měsíčník z Blanenska a Boskovicka
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V Blansku se chystá na konci
srpna další ročník Půlmaratonu
Moravským krasem
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Rozhovor

Vlastimil Chládek je také velkým milovníkem šachů.

Rozhovor

Nejkrásnější bowlingovou hernu
otevřou už na jaře příštího roku
Stavba dvacetidráhového bowlingového centra v Brně. To je projekt, který už více než dva
roky zaměstnává Vlastimila Chládka. Bowlingová herna naváže na sportovní areál v Krasové,
herny na squash a bowling v Blansku nebo rekonstrukci Zámecké sýpky, do kterých se Vlastimil Chládek pustil v minulosti.
Nemůžu se na úvod zeptat jinak. Jak vypadá aktuálně situace
na stavbě?
Vše jde podle harmonogramu, což mě vnitřně docela fascinuje. Je hotový železobetonový skelet, chystá se podkladní deska,
v Americe v Richmondu se začínají vyrábět bowlingové dráhy.
Zatím je docela reálné, že na začátku dubna příštího roku bychom
mohli otevírat.
Představte čtenářům MyFace, kteří o vašem projektu ještě neslyšeli, jak myšlenka na bowlingové centrum vznikla?
Začnu trochu ze široka. Podnikám v oblasti bowlingu už dvanáct let. Svého času jsme postavili v Blansku jednu z nejkrásnějších
bowlingových heren v České republice. Poté jsem si dlouhé roky
pohrával s myšlenkou vybudovat skutečný svatostánek bowlingu.
Něco, na co by byl hrdý každý
milovník této hry. Na čas jsem své
vize uložil k vodě a řekl jsem si, že
až mě „potká“ nějaký pěkný pozemek, tak teprve potom se ke svým
plánům znovu vrátím.
A ten se našel.
Ano, můj syn ho objevil v Židenicích, v lokalitě Bílá hora. Jde
o pozemek o velikosti 15 tisíc metrů čtverečných. Část tvoří zelená
plocha, na části byla v minulosti skládková plocha Zetoru. Zajímavostí je, že když jsem v roce 1983 nastoupil do Dopravních staveb
Brno, tak moje první stavba byla tramvajová trať do Líšně. Naše

Čím se řídím
* Na každou akci, kde chci uspět - sport, pracovní jednání, schůzka, rande - je potřeba se
mentálně připravit! I mistra je možno porazit.
* V tandemu, v týmu, se všechno zvládá mnohem lépe. Smutno je člověku samotnému.
* I ve vypjatých stresových chvílích nepodlehnout situaci, zůstat sám sebou. Být věrný
svým životním idejím.
* Ze všeho se poučit
* Jednou vynecháš, pokaždé vynecháš
* Vždy se pokusit z negativa udělat pozitivum
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zázemí bylo tehdy ve sběrných surovinách. Dnes, po pětatřiceti letech, sto metrů od tohoto místa stavíme bowlingové centrum. Je
to neuvěřitelný návrat zpět k mým pracovním kořenům. Na šňůrku
mých staveb se tímto projektem navléká jeden z úplně posledních
a snad i nejkrásnějších korálků.
Pojďme k samotné stavbě. Co tam lidé najdou?
Tak především dvacetidráhovou bowlingovou hernu, největší
v České republice a zároveň snad nejkrásnější bowlingové centrum v Evropě. Nebudou chybět restaurace, bowlingový obchod,
bar, posezení a na terase krásná venkovní zahrádka. K tomu čtyři
beachvolejbalové kurty, moderní dětské hřiště a samozřejmě velké
parkoviště.
Na které interiérové záležitosti
byste naše čtenáře upozornil?
Pominu-li nejmodernější bowlingové technologie, tak mě velmi
uspokojují například čtyřiadvacetimetrová ledková stěna v prostoru za kuželkami nebo pětimetrové
mořské akvárium. Představa večeře
v jeho blízkosti mi již teď ježí chlupy na předloktích. Nebude chybět
kreativní bar a samozřejmě všechny možné druhy posezení. Takto
bych ještě chvíli pokračoval, ale raději se nechte překvapit.
Pro koho bude herna určená?
Pro mě je alfa a omega péče o komerční zákazníky. Sportovní
bowling bude mít svůj, v mých očích jemu přiměřený prostor. Počítám s tím, že k nám budou jezdit a chodit lidé z Brna a okolí, budou se zde konat firemní akce, školení, ale také třeba svatby a další
rodinné oslavy. Chci, aby se u nás všichni cítili příjemně, bylo jim
u nás dobře a rádi se k nám vraceli.
Určitě budete hledat i zaměstnance?
Ano, pracovat jich tam bude až třicet. Přijímat budeme kuchaře,
číšníky, recepční, bowlery, ekonoma… Zájemci se mohou už teď
ozvat.
Co pro Vás osobně znamená nová bowlingová herna?
Kdysi dávno jsem četl větu, že když někdo udělá podnikání ze
svého koníčku, tak je to ta největší výhra, největší radost. Možná to
je ta odpověď. A fascinuje mě představa, že možná již brzy nastane
chvíle, kdy se projdu novou bowlingovou hernou. Její neopakovatelná vůně vzruší mé smysly a mojí hlavou proběhne věta: „Jsme
hotovi, otvíráme“. A potom půjdu otevřít dveře, přivítat první hosty.
Na tuto chvíli se těším. 			
PAVEL ŠMERDA
5
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Hlasujte a vyberte Dívku a Princeznu
České republiky Sympatie 2017
Která z letošních finalistek je pro vás jedničkou a měla by se stát Dívkou nebo Princeznou
České republiky sympatie 2017? Neváhejte a dejte jí svůj HLAS!

F

inálový galavečer osmého ročníku soutěže Dívka České republiky – Hledáme sympatickou sportující slečnu se koná ve
středu 27. 9. 2017 v 19.30 v Boby centru v Brně. Součástí
finálového galavečera bude nejen soutěž osmi krásných finalistek
hlavní kategorie ve věku 16-22 let a malých Princezen ve věku 7-9
let, ale také vystoupení zpěvačky Terezy Kerndlové a zpěváka Pavla
Callty.
Večer moderuje Ondra Urban, v porotě zasednou kromě zástupců organizátorů soutěže a významných partnerů také vzácní hosté,
mimo výše jmenovaných zpěváků například i fotbalista Petr Švan-

cara, modelka Lucie Kovandová a další. Vstupenky v ceně 300 Kč
dospělí a 150 Kč děti do 15 let jsou k dispozici od 20. 7. 2017 v síti
Ticketpro.

PRAVIDLA PRO HLASOVÁNÍ

Hlasovat může každý, kdo má vytvořený profil na facebooku.
Stačí dát „To se mi líbí“ na profil soutěže Dívka České republiky
„Hledáme sympatickou sportující dívku“ a poté LIKE k dané fotografii. Pozor!!! V případě, že dáte pouze LIKE k fotografii a ne ke
stránce Dívky ČR, nebude tento hlas platný!

Profily finalistek Princezna České republiky 2017
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Věk: 7 let
Bydliště: Borotín
Škola: ZŠ Velké Opatovice
Zájmy: Tanec, bruslení, lyžování, plavání, pěstování rostlin

Věk: 9 let
Bydliště: Brno
Škola: ZŠ Antonínská, Brno
Zájmy: Sportovní gymnastika, waveboard,
tanec, dramatický kroužek, lyžování

Věk: 9 let
Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Škola: ZŠ Záhuní, Frenštát
Zájmy: Gymnastika, tanec, hudba, tvoření

Věk: 9 let
Bydliště: Šumperk
Škola: ZŠ Šumavská, Šumperk
Zájmy: Aerobik, jízda na koni, plavání, výlety

Věk: 9 let
Bydliště: Václavovice
Škola: ZŠ Bruzovice
Zájmy: Sportovní gymnastika, sjezdové lyžování, skoky nalyžích

Věk: 9 let
Bydliště: Kunice
Škola: ZŠ Bratrská, Praha (individuální vzdělávání)
Zájmy: Balet, hra na klavír, keramika, sport

MyFace
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Věk: 16 let
Bydliště: Litovel
Studium/práce: Gymnázium Jana Opletala,
Litovel
Výška: 162 cm
Motto: Přes překážky ke hvězdám.

Věk: 21 let
Bydliště: Rosice
Studium/práce: Vysoká škola obchodní
a hotelová, Brno
Výška: 168 cm
Motto: Budoucnost patří těm, kteří věří ve
svoje sny.

Věk: 21 let
Bydliště: Rosice
Studium/práce: Vysoká škola obchodní
a hotelová, Brno
Výška: 170 cm
Motto: Budoucnost patří těm, kteří věří ve
svoje sny.

Věk: 20 let
Bydliště: Brno
Studium/práce: Masarykova univerzita a
Národní divadlo, Brno
Výška: 172 cm
Motto: S úsměvem jde všechno lépe.

Věk: 22 let
Bydliště: Chotěboř
Studium/práce: Univerzita Pardubice
Výška: 175 cm
Motto: Nikdo není tak chudý, aby nemohl
darovat úsměv.

Věk: 21 let
Bydliště: Brno
Studium/práce: Janáčkova akademie
Múzických umění, Brno
Výška: 168 cm
Motto: Co si sám neuděláš, to nemáš.

Věk: 17 let
Bydliště: Liberec
Studium/práce: Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou
Výška: 168 cm
Motto: Nezáleží s čím jsi přišel, ale s čím
odcházíš.

Věk: 18 let
Bydliště: Frýdek-Místek
Studium/práce: Gymnázium Hladnov,
Ostrava
Výška: 157 cm
Motto: S úsměvem jde všechno lépe.

Srpen 2017
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Na návštěvě

Kunštát. Místo, které si při
své návštěvě zamilujete
Kunštát je nádherné historické město, s krásnou přírodou, které nejvíce proslavila keramika.
Podle starosty Zdeňka Wettera je to i dobré místo pro život a pro turisty ideální volba pro trávení volného času a odpočinku.
Jak se žije v Kunštátě?
Myslím, že občanům Kunštátu se zde
žije dobře. Podporujeme občanskou vybavenost, sportovní a kulturní vyžití. Zaměřili jsme se na opravy místních komunikací
a chodníků.
Kunštát patří mezi moderní, upravená
města. I v poslední době se u vás stále
něco děje. Připomeňte akce, které se u vás
podařilo v poslední době realizovat?
Z těch největších to jsou další etapy
rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod, rekonstrukce interiéru kmenové
učebny a skladu knih v základní škole nebo
oprava kaplí v Hlubokém a Touboři. Hasičské sbory v Kunštátě, Sychotíně a Újezdě
jsme vybavili novými vozy, uzavřeli jsme
smlouvu na vánoční osvětlení hlavního náměstí, městská knihovny získala nové regály, v Sychotíně se dočkali opravy chodníku
8

a v neposlední řadě jsme revitalizovali rybník u školy.
Co chystáte nebo na čem pracujete letos?
Opravujeme Penzion, snažíme se získat
dotaci na opravu sportovní haly, připravujeme projektovou dokumentaci na přístavbu
mateřské školy. Podali jsme žádost o dotaci na modernizaci učeben a konektivitu
základní školy a provádíme modernizace
informačního systému na úřadě. Plánujeme
zprůchodnit zámek s panskou zahradou.
Na co je Kunštát právem hrdý, je kultura
a historie. Zámek, keramika, významné
osobnosti...
Jsme si vědomi, že český král Jiří z Kunštátu a na Poděbradech zde vyrůstal a jako
„královské“ město si vážíme své historie.
Zámek rozšiřuje okruh prohlídek o stále
nové nálezy. Osobnosti, které si tradič-

ně připomínáme, jsou zejména Klement
Bochořák, Ludvík Kundera a František
Halas. Posledně jmenovanému je každoročně na podzim věnována přehlídka poezie
a slavnostní večer s programovou tématikou
Halasův Kunštát.
Navázal bych na keramiku. Slyšel jsem,
že jste se stali členy asociace keramických
měst.
Ano, jsme jedním ze zakládajících členů
této asociace a rádi bychom tím podpořili
zájem o keramiku nejen v našem regionu,
ale v celé republice. Asociace českých keramických měst AczCC vznikla v Kunštátě za
účasti starostů tří zakládajících obcí, Kunštátu, Dubí a Levína. Kunštát, co by iniciátor založení asociace, se stal předsedajícím
městem. V prvním červnovém víkendu jsme
se spolu se stovkou evropských měst zapojili do akce „Dobrý den, keramiko“ , kde
MyFace

Na návštěvě
místní i vzdálenější umělci prezentovali své
umění široké veřejnosti.
K životu města patří i podnikatelské aktivity. Jak je na tom Kunštát?
Přestože je Kunštát malé město a většina obyvatel musí bohužel za prací dojíždět, i zde existuje řada zajímavých podniků
a podnikatelů. Z těch nejvýznamnějších to
jsou Best Business, Eurokov, Kora-Vodostaving, autodoprava Ronytrans, Metal-Profi, Pekárna U Hotárků, Safiral a dále na sto
padesát menších a drobnějších firem a soukromníků včetně keramiků.
Kunštát je bohatý na kulturní a společenský život. Připomeňte, co všechno se u vás
v průběhu roku koná?
V lednu začínáme plesy, pokračujeme
masopustním průvodem, z dalších akcí jsou
nejvýznamnější Svátky řemesel a letos už
25. Hrnčířský jarmark. Tradičně si na Halasově Kunštátě připomínáme spisovatele, který Kunštátu věnoval jedno ze svých
nejslavnějších děl. Vánoce slavíme rozsvícením vánočního stromu na náměstí Krále
Jiřího. To jsou tradiční každoroční akce.
Kromě nich se během roku na zámku konají
výstavy a koncerty vážné hudby. V Kulturním domě hostují pražští a brněnští divadelníci se svými představeními a o prázdninách
nás navštěvují bratři Čadíkové se svým kinematografem. Akcí je každý rok nespočet
a jejich jmenování by zabralo polovinu
článku (úsměv). Chtěl bych v této souvislosti poděkovat především lidem z místních
organizací a spolků, kteří se na jejich pořádání podílejí.
Samostatnou kapitolou jsou asi Svátky
řemesel a Hrnčířský jarmark?
Svátky řemesel jsou dvoudenní akce.
Letos se konal už desátý ročník, na kterém
se představilo přes sto řemeslníků. Většina
svoje řemeslo i předvádí a umožní návštěvníkům si jejich práci vyzkoušet. Samozřejmostí je i bohatý historický program se

Štvanci. Každý rok byl hlavním tématem
nějaký materiál, poslední tři ročníky se akce
preferuje jako Svátky ušlechtilých koní.
Letos nám svaz řemeslných umělců z Jihlavy postavil v Panské zahradě jako dar městu
dřevěný mostek. Pro mnoho stálých řemeslníků je Kunštát srdeční záležitostí.
Ještě větší tradici má Hrnčířský jarmark.
Hrnčířský jarmark letos slaví čtvrt století. Jubilejní ročník opět nabídne návštěvníkům možnost strávit třetí víkend měsíce
září v prostředí jedinečné atmosféry. Umění
keramiků ze všech koutů naší vlasti, rozmanitá přehlídka hrnčířského řemesla, kulturní
program, výstavy, soutěž keramiků. V tomto duchu se nesou celé tři dny. Na kunštátském náměstí se ve dnech jarmarku představí téměř dvě stovky keramiků s rozmanitou
nabídkou hrnčířského zboží. K vidění bude
ukázka výpalu keramiky RAKU, točení na
hrnčířském kruhu, pro děti budou připraveny oblíbené dílničky. Jarmarku se zúčastní
i zahraniční keramické dílny ze Slovenska,
Bulharska a Polska. Soutěž pro keramiky
má v letošním roce téma keramický tác.
V informačním centru na náměstí Krále
Jiřího budou po oba jarmareční dny vystaveny soutěžní výrobky, o vítězi rozhodnou
svým hlasováním návštěvníci jarmarku.
Nesmím zapomenout ani na kulturní program. Letos ho pořadatelé sestavili jako
malou retrospektivu koncertů, které během
dvaceti pěti let trvání jarmarku v Kunštátě
zazněly a měly velký ohlas u návštěvníků.
Vystoupí kapela Buty, České srdce, Tomáš
Kočko a Orchestr, Robert Křesťan a Druhá tráva, Michal Hrůza s kapelou a nebude
opět chybět Rock and Roll band Marcela
Woodmana. Město Kunštát věnuje přípravě
a organizaci Hrnčířského jarmarku velkou
pozornost a má zájem, aby se návštěvníci
i prodejci v Kunštátě cítili co nejlépe.
Co škola a školka. Jaký je o ně zájem
a jak to vypadá s jejich materiálním vybavením?

Výběr z akcí, které se
konají v Kunštátě
•
•
•
•
•

Slivkošt
Sportovec Kunštátska
Badmintonový turnaj ve čtyřhře
Masopustní průvod
Ochotnické divadelní představení
• TERRA Kunštát 1
• Dny keramiky
• Svátky řemesel
• Kinematograf bratří Čadíků
• Benátská noc
• Hrnčířský jarmark
• Halasův Kunštát
• Divadelní představení Liga proti nevěře
• Svatomartinský průvod
• Rozsvícení vánočního strom
• Fotbalový turnaj ŽIJEME HROU
...a k tomu dalších třicet akcí, které
pořádají místní organizace, spolky
a zámek.
O školku je neustále zájem převyšující
možnou nabídku. Školu se snažíme naplňovat co nejvíce a panu řediteli se to víceméně
daří. Jak v základní tak mateřské škole se
modernizuje, vznikají projekty na zkvalitnění prostředí i výuky. Projektuje se přístavba školky s navýšením o 25 dětí, ve škole
chystáme modernizaci učeben a vytváření
nových kmenových tříd.
Na závěr se zeptám. Proč by lidé měli přijet do Kunštátu?
Jednak za kulturou, ale i za sportem. Pro
cyklisty zde máme upraveny lesní cyklotrasy, které jsou vybaveny odpočívadly a propojují zajímavá místa. Pro milovníky pěší
turistiky je zde spousta turistických tras,
které vedou atraktivní krajinou Halasova
Kunštátska.
PAVEL ŠMERDA
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Srpen 2017

9

kunštát
město
keramiky

Pozvánky

Dračí lodě budou v polovině srpna
brázdit vody letovické přehrady
Nejen draci se slétnou v sobotu 19. srpna na
Křetínku do Letovic. Sedmý ročník „Největší
dragon párty na Křetínce” se blíží.

M

ezi „draky a dračicemi“ je mnoho závodů, na které se
posádky těší celou sezonu. Legendou se však mezi nimi
stává tradiční závod dračích lodí na Křetínce. Křetínka
Cup patří k největším závodům svého druhu. Loni se mezi sebou na
Křetínce utkalo na 60 posádek dračích lodí napříč všemi kategoriemi. I letos budou pro posádky i návštěvníky připraveny atraktivní
závody ve sprintu na 200 metrů a v odpoledních hodinách to bude
závod na 1 kilometr.
V roce 2016 byla nejúspěšnější FUN posádkou na 200 metrů
LANIK Dragon Riders, na 1 km to byla Křetínská saň. Zlaté pozice
v juniorských a ženských kategoriích obsadily posádky Vrahovické
sací jednotky. V kategorii Sport na 200 metrů byla nejrychlejší sportovní posádka Draci v akci. Trať na 1 km zcela opanovaly brněnské
sportovní posádky v čele s AZUMA Dragons. Ta letos dorazí na
Křetínku v novém složení.
Na Křetínku se také opět chystají nejsympatičtější sportujcící
dívky z České republiky. Ty se právě chystají na finále soutěže Dívka České republiky 2017 a atmosféra dračího sportu je přiláká opět
k vodě nádrže Letovice.

Pořadatelé, kterými jsou obec Lazinov a společnosti Torrsen
Sports, opět slibují zábavu pro celou rodinu, parádní závody, bohatý
doprovodný program, který odstartuje DJ již po pátečních tréninkoých jízdách a jenž zakončí v sobotu večer živá kapela na tradiční
Dragon párty!
Medialním partnerem závodu Křetínka Cup 2017 je také časopis
MyFace.

Svatební show Lysice
Svatební show Lysice zve na sedmý ročník svatebního
veletrhu, který se koná 17. září od 10 do 18 hodin v zahradách Státního zámku Lysice.

„P

okud plánujete svatbu, je naše show pro vás to pravé. Poradíme vám se
vším, co se svateb týká. Návštěvníci se mohou inspirovat místem pro
konání svatebního obřadu na zámku Lysice nebo v jeho zahradách, seznámí se svatebními dodavateli z různých oborů a získají mnoho informací a kontaktů, které jim s jejich svatbou a dnem D pomohou,“ řekla za pořadatele Martina
Sýsová.
Svatební veletrh je na programu v zámecké zahradě a na velkém nádvoří od 10
do 18 hodin, hlavní část se uskuteční na terase s kolonádou od 14.15 do 18 hodin.
Hlavním partnerem letošního ročníku je Nadace Komety Brno. Součástí show
bude dražba podepsaného dresu hokejistů Komety Brno, výtěžek bude věnován
nadačnímu fondu, který pomáhá rodičům dětí s poruchou autistického spektra. Připravena je i soutěž nejen pro snoubence o svatební obřad a výzdobu obřadu na zámku Lysice zdarma. VIP hostem akce bude modelka, I. vicemiss aerobik 2016, Miss
aerobik sympatie Look models a finalistka české Miss 2017 Tereza Jedličková.
Návštěvníci se mohou těšit na tři módní přehlídky svatebních i společenských
šatů, ukázky líčení a účesů, svatební kytice a květinové výzdoby, svatební dorty
a cukroví, svatební dopravu, hudbu na obřad a komentovanou prohlídka obřadního
místa v prvním patře zámku.
Akci moderuje Jaroslava Vykoupilová, o hudební doprovod se postará smyčcové kvarteto Cappella Allegra.
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Systém start-cíl. Jinak běhat neumím,
směje se olympijská vítězka
Čtrnáctiletá Pavla Štoudková z Doubravice nad Svitavou potvrzuje stále více svůj talent. Po
jarním zisku titulu na halovém Mistrovství České republiky žáků a žákyň v běhu na 800 metrů,
získala zlato i na Olympiádě dětí a mládeže v Brně. Navíc ve skvělém osobním rekordu.

„Z

vítězství na olympiádě
jsem byla samozřejmě
nadšená, ale ještě více
mě překvapil výsledný čas,“ svěřila se Štoudková, která si výkonem
2:13,14 vylepšila o více než dvě
vteřiny svoje dosavadní maximum.
Specialistka na střední tratě,
která trénuje v oddíle ASK Blansko, ovládla olympijské finále
systémem start-cíl. „Jestli to byla
taktika? Já ani jinak běhat neumím
(smích). Šla jsem hned od startu do
vedení, které jsem si udržela až do
finiše,“ usmála se drobná atletka.
Na paty Pavle v Brně šlapaly
Zuzana Porubčanová a Karolína
Sasynová, soupeřky, s kterými se
zná i z jiných závodů. „Upřímně,
čekala jsem z jejich strany větší tlak, ale ten naštěstí nepřišel.
Pošetřila jsem i nějaké síly a bez
problémů jsem si tak doběhla pro
vítězství,“ doplnila.
Atmosféra olympiády ji nadchla. „Moc jsem toho sice neviděla,
protože když už jsme se s kamarádkou vydaly na jiné sportoviště,
tak jsme zabloudily (smích). Ale
jinak úžasný zážitek a budu na to
moc ráda vzpomínat,“ uvedla.
Pavla Štoudková je mimořádným talentem české atletiky. Jejími vzory jsou Jakub Holuša, Filip
Sasínek a Barbora Malíková. Za
sebou už má řadu úspěchů. Mimo
jiných výhru na mistrovství republiky v krosu v kategorii mladších
žákyň, zúčastnila se Evropských
her mládeže a získala i republikový titul v hale v kategorii starších
žákyň. „Moje sny do budoucna?
Ráda bych se podívala na mistrovství světa a olympijské hry. Přáním
je překonat světový rekord Jarmily
Kratochvílové (úsměv),“ svěřila se
v nedávném rozhovoru pro časopis
MyFace.
PAVEL ŠMERDA
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Milan Kučera z bazénu
vylovil sedm medailí
Jedním z nejúspěšnějších reprezentantů Jihomoravského kraje
na nedávné Olympiádě dětí a mládeže v Brně byl blanenský plavec Milan Kučera. Z bazénu Za Lužánkami vylovil celkem sedm
medailí, z toho čtyři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou.

„B

yla to moje první olympiáda.
S výsledkem jsem maximálně
spokojený. Moc se mi líbila organizace celé akce. Když to srovnám třeba
s mistrovstvím republiky, v moravské metropoli to bylo ještě mnohem více propracované,“ uvedl Kučera.
Velký talent české plavání se stal olympijským vítězem na padesátce kraul a stovce
motýlek. Stříbrné medaile bral na dvoustovce motýlek a stovce kraul, na dvoustovce
kraul mu patřil bronz. Kolekci olympijských
medailí doplnil o dvě zlaté ze štafet a přispěl
tak výraznou měrou k celkovému vítězství

Jihomoravského kraje nejen v plavání, ale
i v konečných výsledcích olympijského klání všech sportovních odvětví.
Milan se plavání věnuje od devíti let,
v blanenském bazénu trénuje pět až šestkrát týdně. Jeho specialitou jsou motýlkářské tratě. „Ve volném čase jezdím na kole,
nebo trávím čas na zahradě. Buď lenošením,
občas i prací (úsměv). Baví mě i sjezdové
lyžování,“ svěřil se.
Pro plavce, který bydlí v Olomučanech
a navštěvuje Základní školu Erbenova
v Blansku, nejsou olympijské medaile prvním velkým úspěchem. I přes svůj mladý

věk už nasbíral úctyhodných 27 cenných
kovů na žákovských republikových šampionátech. „Cíle do budoucna? Rád bych se
zúčastnil co nejvíce mezinárodních závodů.
Mistrovství Evropy, světa, případně olympijských her,“ dodal.
PAVEL ŠMERDA

Klára Krejčiříková chce
startovat na olympiádě
Se svými 187 centimetry je výškařka Klára Krejčíříková k nepřehlédnutí. Rodačka ze Svaté Kateřiny vyhrála nedávno
v Brně Olympiádu dětí a mládeže, ve své sbírce má už i medaili z republikového šampionátu starších žákyň. Jejím velkým
snem je start na olympiádě mezi dospělými.

S

voji první olympijskou medaili už
má. Zatím sice jen z Olympiády dětí
a mládeže, ale i ta je cenná a rozhodně
se počítá. „Do závodu jsem šla s tím, že do
toho dám maximum. Před dvěma lety v Plzni jsem skončila čtvrtá a už jsem to nechtěla
zopakovat. Byla bych ráda za jakékoliv pódiové umístění. Zlato byla taková pomyslná
třešnička na dortu,“ svěřila se výškařka.
V průběhu závodu se snažila hlavně být
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v klidu a nestresovat se. „Chtěla jsem skákat vše na první pokus, abych měla čistý zápis. Do poslední chvíle jsem si opakovala,
že stále není rozhodnuto,“ doplnila atletka
s osobním rekordem 168 centimetrů. „Někteří po závodě komentovali, že jsem byla
zklamaná z nezdolání 171, ale to je nesmysl.
Byla jsem nadšená z vítězství,“ uvedla.
Klára Krejčiříková začínala s atletikou
od útlého dětství. „Naše rodina je sportovně
založená. Už v první třídě jsem začala jezdit
do Brna. Ze začátku jsem koketovala s vytrvalostními závody, ale nakonec to u mě vyhrála výška. Asi i díky tomu, jak jsem vysoká,“ usmála se Klára, která v patnácti letech
měří úctyhodných 187 centimetrů.
Jejím vzorem jsou hlavně Chorvat-

ka Blanka Vlasic a Katařan Mutaz Essa
Barshim, ale i momentálně nejlepší česká
výškařka Michaela Hrubá, která pochází a žije v nedalekém Bořitově. „S Míšou
jsme spolu chvilku trénovaly a mám velký
respekt k tomu, co dokázala. Jednou bych
se stejně jako ona ráda podívala na olympiádu,“ zasnila se výškařka s osobním rekordem 172 centimetrů.
Kromě vítězství na olympiádě patří
k jejím největším úspěchům druhé místo
z letošního halového republikového šampionátu. „Můj volný čas? Kromě atletiky se
ráda setkávám se svými přáteli, nezapomínám ani na rodinu“ dodala od září studentka Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka
v Brně. 		
PAVEL ŠMERDA
11

Zveme vás

Půlmaraton Moravským krasem.
Sportovně-kulturní akce pro všechny
Spolek Sportuj s námi převzal v roce 2011 pořadatelství blanenského Půlmaratonu Moravským krasem a od té doby se mu podařilo z této dříve prestižní sportovní akce nejlepších
vytrvalců vytvořit sportovně-kulturní akci pro všechny s bohatým doprovodným programem.
Letos je Půlmaraton připraven na náměstí Republiky na sobotu 26. srpna. Patronem je místostarosta města Blanska Jiří Crha.
Pane místostarosto, co znamená Půlmaraton Moravským krasem pro město
Blansko?
Půlmaraton nejen pro město Blansko,
ale i pro celé okolí znamená akci, která se
v tomto regionu stabilizovala a má svou tradici. Jsem rád, že ji lidé už nevnímají jen
jako běhání pro vyvolené, ale jako sportovně-kulturní odpoledne pro všechny. Půlmaraton Moravským krasem má dnes obrovskou značku. Od převzetí pořadatelství
spolkem Sportuj s námi se pravidelně umisťuje v ročním přehledu TOP 10 nejlepších
běžeckých závodů v České republice podle
hodnocení Českého atletického svazu. Jezdí
k nám běžci z regionu, z celé České republiky, ale i ze zahraničí, například z našich
partnerských měst. Ti se sami hlásí o účast
na Půlmaratonu a je to i propagace pro město Blansko. Myslím si, že Půlmaraton může
být pro řadu jeho účastníků důvodem pro
návrat do Blanska například k dovolenkovému pobytu.
O vás je známo, že jako správný patron
se Půlmaratonu aktivně účastníte. Které
tratě poběžíte letos?
Letos určitě poběžím Městský běh. A pokud to organizace závodu dovolí, tak i Lidový běh.
Proč právě tyto dvě trasy?
Na Půlmaraton nemám natrénováno, to
bych nezvládl. To, že poběžím obě kratší
tratě, vyplývá z toho, že v rámci Půlmaratonu chceme, aby co nejvíce lidí sportovalo
a běhalo. Myslím si, že 800 metrů zvládne
úplně každý. Tím, že běžím já, chci lidi
z Blanska a okolí vyzvat, aby běželi také.
Jaký je připraven program pro letošní
Půlmaraton?
V rámci sportovního programu jsou to
Dětské běhy pro nejmenší s rodiči i bez rodičů (startuje se od 14.00, je nutná registrace), Lidový běh na 800 metrů (start ve 13.00
bez registrace), Městský běh s Autocontem
Srpen 2017

na 2,4 kilometru (start ve 13.20, je nutné
se zaregistrovat) a vyvrcholením sportovní
části je v 16 hodin start Půlmaratonu Moravským krasem na 21,1 kilometru, na který
je samozřejmě nutné se registrovat. Součástí tohoto závodu je i Týmový běh.

V doprovodném programu bude hlavní hvězdou brněnská skupina KAMELOT
s Romanem Horkým. Dále se představí například oddíl Aikido Boskovice, street workoutová skupina Limits Letovice, hudební
skupina Kvatro a také speciální policejní
jednotky a cyklistické oddíly.
Jsem velice rád, že po loňské úspěšné
premiéře připravili organizátoři i na letošní rok projekt Turisté jdou s námi pro ty,
kteří nechtějí nebo nemohou běhat, přesto
chtějí mít v tento den aktivní pohyb. Mohou

si vybrat z několika nenáročných turistických tras, na kterých získají kontrolní razítka nebo kódy a v Městském informačním
centru Blanska si potom mohou zakoupit
unikátní turistickou Absolventskou vizitku, kterou je možné získat jen v jediný den
v roce na jediném místě – v Blansku na Půlmaratonu. Současně se ale také seznamují
s největšími blanenskými zajímavostmi.
Bonusem je letos možnost prohlídky jízdy
vláčků v zahradní železnici v Divišově ulici,
kterou provozuje Jiří Šimkůj.
Co byste vzkázal všem, kteří se chtějí bavit a sportovat?
Přijďte v sobotu 26. srpna od 12.30 na
náměstí Republiky v Blansku, fanděte, bavte se a běhejte! Brána do Moravského krasu
je vám otevřena a rádi vás u nás přivítáme.
Více na www.pulmaratonblansko.com
nebo na Facebookovém profilu.
11

Inzerce

Majitel firmy Kooplast: Nerad
dělám druhým, co bych sám nechtěl
Firma Kooplast patří mezi nejvýznamnější boskovické společnosti. Její hlavní činností jsou
dodávky plastových profilů do různých průmyslových odvětví. Majoritní podíl nabídky tvoří
široký sortiment plastových profilů a komponentů potřebných v nábytkářském sektoru. Pro
nábytkářský průmysl firma nabízí bohatý skladový sortiment různých typů profilů ve standardních i nestandardních dekorech. Více prozradil majitel společnosti Radek Řehoř.
Pane majiteli, jaké byly začátky firmy
Kooplast? Kdy vznikla, v jaké lokalitě
a s kolika lidmi?
Firma vznikla v únoru 1997 v Boskovicích. Nejprve působila jako česko-italská
obchodní společnost. Od roku 2007 již jako
ryze česká společnost.
Můžete čtenářům MyFace, kteří Kooplast ještě neznají, představit Vaši firmu?
Čím se zabývá?
Kooplast se zaměřuje na dodávky plastových profilů do různých průmyslových odvětví. Majoritní podíl nabídky tvoří široký
sortiment plastových profilů a komponentů
potřebných v nábytkářském sektoru. Pro
konečné zákazníky jsme schopni nabídnout praktické a elegantní řešení kuchyní
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a dalších interiérů. Inspiraci mohou zájemci
načerpat v našem showroomu, kde mohou
vidět příklady použití našich výrobků. Nachází se v Chrudichromské ulici v Boskovicích.

K nejzajímavějším produktům Vašeho
sortimentu, jestli to tak mohu říct, patří
nábytkové rolety. Co k nim můžete říct?   
Nábytkové rolety patří, díky jejich obrovské variabilitě provedení a možnostem
použití, k jedničce na trhu. V naší nabídce
najdete rolety plastové, metalické, lakované, celohliníkové, akustické, skleněné,

s elektropohonem, ale i s fotopotiskem. Rolety jsou vždy připraveny na míru s možností montáže naším proškoleným technikem.
Vím, že vyrábíte tyto věci i na dálkové
ovládání, na čidla. To je docela unikátní?
Jaký je o ně zájem?
Vzhledem k tomu, že jsme obklopeni
elektronikou, tento trend pomalu přichází
i do samotných rolet. Díky kvalitním komponentům a důmyslnému elektrosystému
vzniká vysoce spolehlivá elektroroleta, která zajišťuje maximální uživatelský komfort
a snadnou obsluhu. Není tedy divu, že o tyto
rolety je velký zájem. Nyní jsme už skoro
u konce vývoje ovládání elektrorolet bezdrátově, tedy pomocí bezdotykového čidla
umístěného kdekoli v interiéru.

MyFace
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Dalším zajímavým sortimentem ve vaší
nabídce jsou úchytové profily. Můžete je
trochu přiblížit? Je to podle Vás trend
budoucnosti?
Úchytové profily jsou praktickým řešením pro čistou linii moderního interiéru.
Opticky sjednotí prostor a dodají kuchyni
nový design. Díky kvalitnímu celohliníkovému provedení a široké nabídce dekorů
jsou úchytové profily velmi žádaným sortimentem. Narůstající zájem o tyto profily
značí jejich slibnou budoucnost. A v nabídce jsou dokonce s Led podsvícením.

dl, máme asi rok až dva zpoždění za novinkami z Itálie, kde beru hodně inspirací.

Slyšel jsem i o další vaší novince, kterým
je dekor antracit. Jak vypadá a na co
všechno bude používaný?
Jedná se o nový trendový dekor, který se
objevuje na veletrzích v Itálii. Předpokládám jeho příchod na náš trh za rok. Jedná
se o broušenou verzi tmavě šedého metalického odstínu.

Přesto. Hledáte nové lidi? Kdo se k Vám
může hlásit?
V této chvíli potřebujeme rozšířit tým
administrativních pracovnic.

To vše jsou vaše myšlenky? Rodí se všechny tyto nápady v Boskovicích?
Sám trh nám napovídá, co si přeje. Díky
obchodnímu týmu, který je v pohybu, u klientů po České republice a na Slovensku, se
snažíme plnit přání.
Kde hledáte inspiraci? Na veletrzích,
v zahraničí?
Určitě je to jedna z cest. Jak již jsem uveSrpen 2017

Hodně se dnes mluví o nedostatku kvalifikovaných lidí. Jak jste na tom ve Vaší
firmě?
Musím zaměstnance pochválit, jsou
úžasní, samostatní, dělají mi velkou radost.
Tak to zní skvěle. Jak se Vám to daří?
Motivace v různých formách. Snažím se
naslouchat potřebám, komunikovat…, ale
tato otázka patří určitě někomu jinému.

Podporujete docela dost akcí v regionu.
Můžete alespoň namátkou jmenovat,
o jaké se jedná?
Sport je úžasná forma relaxu. Podporujeme tedy místní hokej a fotbal. V kultuře se
snažím přispět sponzorskými dary. Chystám
se podpořit také dětské sportovní skupiny,
kde vidím velký smysl v rozvoji dětí.
Jednou z Vašich aktivit je i stavba ubytovacího zařízení v Okrouhlé. O co půjde?
Půjde o plně vybavené budovy pro relaxování a odpočinek s výhledem do protějších pastvin. Máme mnoho zákazníků,

dodavatelů a dalších obchodních partnerů,
kterým velice rád dopřeju poznat místní kraj
a odpočinout si u nás v regionu.
V čem tkví Vaše tajemství úspěchu?
Nerad dělám druhým, co bych sám nechtěl. Snažím se ve firmě tlačit na termíny,
abychom jen neslibovali, ale potvrzovali, že
je vše v pořádku. Reklamace jsou spojeny
s nepříjemnostmi a u nás nejprve vyřešíme
vše ke spokojenosti klienta, teprve potom
je čas hledat, kde se vzal problém. Nevím,
je to asi plno zásad a dodržování pravidel.
Odměna, spokojenost nejen zákazníků, ale
i uvnitř ve firmě, to je pro mne motiv.
Jaké máte plány do budoucna?
Čeká nás krásné budovatelské období,
dokončujeme výstavbu haly v zadní části
areálu a v zimě budeme automatizovat linku na přípravu rolet, tedy velký kus vědy
a techniky. Vždy si říkám, že ještě tento rok
tyto a tyto plány a stejně pořád něco nového
přichází. Je úžasné, že máme tuto možnost.

Kooplast, s. r. o.

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540
mobil: +420 602 567 305
fax: +420 515 550 549
e-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz
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Reportáž

Návštěva evropského parlamentu

S

edím v autě a jedeme cestou přes Německo domů. Obsadila jsem zadní
sedačky, abych se mohla uvolnit a vypovědět svým pohledem, jak to je, když se
vydáte do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Jeli jsme společně s kolegou na téměř devět hodin dlouhou cestu autem, abychom vám podali autentickou a pravdivou
reportáž. Celkem jsme tedy v autě strávili
18 hodin.
Než se dostanu k podrobnostem, je třeba
poznamenat, že Němci si zakládají na svých
zahradách plných stromů a nádherných květin. Všude žije i spousta ptáků. Takže taková úsměvná příhoda, se kterou jsme opustili
hotel, byla, že mě od pěti do sedmi ráno
každou chvilku budil ptačí zpěv (spíše překřikování). Když jsem to vzdala a nadobro vstala, ptala jsem se kolegy, jestli ho to
taky budilo, říkal, že ano. Šla jsem k oknu
a zavolala z něj: „Ptáci, ticho
furt.“ Kolega

Europoslanec Tomáš Zdechovský

Reportáž
se smál. Říkal, že mi česky nerozumí a přeložil mi větu: „Ticho ptáci!“ na německou:
„Schweigen vögel!“ Se smíchem jsem to
zkusila zavolat znova. Co myslíte? Na dvě
minuty bylo opravdu ticho. Což nás s údivem ve tvářích rozesmálo a zvýšilo naši
dobrou náladu na cestu domů. Protože nejen, že tam ptáci rádi křičí, chodí dokonce
po zemi a ani jedoucí auto nerozhodí jejich
vážené postavení ve společnosti (smích).
Pojďme dál. Více méně teď potěším
milovníky aut. Taky jím jsem. Když jsme
vjeli do Německa, říkal mi kolega, že je tu
na dálnicích neomezená rychlost. Chvilku
jsem přemýšlela nad tím, jaký to může mít
dopad a proč to tak vůbec je. Ale v myšlení mě přerušila opravdu krásná písnička,
jmenovala se The sound of silence. Hluboký hlas ji procítěně a pomalu zpíval tak, že
jsem se odpoutala očima od silnice před sebou, a když běžel refrén, naskočila mi husí
kůže. Namísto myšlení jsem si dovolila vnímat tuhle chvíli.
Kolem byly lesy, čisto a klid. V dálce
mávaly obrovské větrné elektrárny a já nemusela vůbec sledovat provoz. Žádný nebyl. Alespoň na okraji Německa ne. A díky
právě neomezené rychlosti se dalo jen tak
plynout. Auto nedrkalo a spokojeně jelo na
plný plyn. Wow, po celou dobu písničky
jsem zažila tak silné pocity svobody, že toto
označuji za dosavadní nejsilnější prožitek
v životě. Samozřejmě narození dětí se nesrovnává. To je zlomový bod v životě, ale
prožít pět minut jen přítomnou chvílí, to
je to, co zde hodnotím. A přeji všem, kteří
dbají na požitek z jízdy, aby se svezli právě
tady.
Když jsme přijeli do hotelu, bylo skoro deset večer. Ale museli jsme ještě zajít
ochutnat pivo. Brali jsme to jako nevyslovenou povinnost. Čepovali Kronen. Chutnalo mi. Unavení jsme šli spát a unavení se
i vzbudili.
Já jako nepříznivec politiky, upřímně
se přiznám, jsem se do Evropského parlamentu příliš netěšila. Ale překvapím vás.
Vstoupili jsme na zdánlivé kulaté „nádvoří“
Parlamentu a už jsem zaznamenala, že mě
to bude bavit. Lidé kolem byli slušivě oblečení a vystupování měli uhlazené. Chovali
se vstřícně, s vnitřním nastavením vysoké
úrovně respektu k ostatním se pohybovali
všichni stejnou rychlostí. Tady se nespěchá.
Každý volný kout a stoleček je obklopen
lidmi, kteří vyzařují chuť po sdělení si názorů, úhlů pohledů. Čekala jsem spíše bitevní
pole unavených inteligentů. Kdepak.
V „modrém koloseu“, jak jsem nazvala
hlavní jednací sál, byla vyskládaná černé
křesla a na stolech k nim byla čísla. Podle
Srpen 2017

chytrých papírů, které byly k mání u vstupu,
jsme zjistili jména europoslanců a kdo kde
sedí. Po každém sdělení názoru se přihlásili
do debaty další politici. Kdo zrovna hovořil,
vstal a poděkoval předešlému za vyjádření.
To se mi líbilo. Zeleným číslem se počítala délka proslovu. Průměrem to byly vždy
asi dvě minuty. Když hovořil politik jiné
země, my hosté na galerii jsme mohli použít sluchátka a nechat si přeložit vystoupení
do svého rodného jazyka. Podařilo se nám
vyslechnout si i pana europoslance Tomáše Zdechovského. Jeho moudrost se nedá
popřít. Buďme na něj právem hrdí. Dokáže
trefně vyhodnotit odpověď a použít k tomu
jen pár slov.
Byrokracie nás donutila vyhledat pomoc u jeho asistenta, který nás laskavě vzal
do kanceláře pana Zdechovského. Věděla
jsem, že to všechno dobře dopadne. A není
potřeba se znepokojovat. Zdi pana poslance
v kanceláři byly vyzdobeny obrazy s fotografiemi českých hradů a zámků. Stůl byl
úhledně uklizen a jen dva lísky (zelený a růžový) vyčnívaly svou funkcí upozornit na
skutečnosti, které jsou na nich vepsány. Na

„Poslouchala jsem jeho slova.
Jen jeho přítomnost člověka obohacuje o cosi klidného uvnitř.“
kraji stolu ležely tři záložky do knih vysoké
kvality, leskly se. Tu s nejkrásnějším textem
jsem si dovolila vzít do rukou a zeptala se
asistenta, komu patří. Doufala jsem, že panu
europoslanci. A ano, byly jeho. Cítila jsem,
jak mnou prostoupil klid. Člověk, který má
na stole tato slova, je jisto jistě přesvědčen,
že jeho posláním je urovnat to, co je pokřivené. Stejně jako o něm vypovídá i jeho stůl
a vzhled. Mimochodem na záložce se psalo:
„Bůh nás stvořil silnější, než je jakákoliv
událost, která nás může potkat.“ Marino
Parodi. S tím se naprosto ztotožňuji. Není
nic, čeho bychom se měli bát. Žijme tak,
abychom každý den prožili s láskou a radostí. Opatrně jsem položila záložku zpět tak,
abych nenarušila řád, kterým vládne jeho
stůl. S tichým přáním uvnitř, aby nikdy tuto
záložku nezaložil a stala se součástí jeho
majitele.
Oddaně jsem si sedla na černé topení
u okna a podívala se na „nádvoří“, kterým
jsme přišli. Nebylo kulaté, bylo oválné.
Stejně tak, jako si myslíme, že vidíme vše
správně, jen s nadhledem dokážeme mnohdy učinit to doopravdy správné rozhodnutí.
Na cestě do kavárny jsme potkali i „šéfa“
našeho zachránce. Samotného Tomáše Zdechovského. Jeho asistent ho hlasitě pozdra-

vil. Zadumaný výraz a sklopená hlava se
zvedla a okamžitě měnila výraz na srdečný
úsměv. V tuto chvíli nám podával ruku černovlasý muž. Jeho oči byly v barvě čokolády s vysokým obsahem kakaa, doprovázen
jemným a mladistvým tónem hlasu. Posadil
se s námi ke stolu na čerstvý pomerančový džus. Odložil pravidla v podobě kravaty
a saka na vedlejší židli a s úlevou si u krku
rozepnul knoflík na světlemodré košili.
Bylo jasné, že právě tato chvíle je pro něj
odpočinková.
Moje nadšení zeptat se na spoustu věcí
k projektu, který jsme s ním přijeli řešit, odpadlo. Sledovala jsem, jak naše společnost
ulevuje od náročné pozornosti laskavému
člověku, který nás bere jako lidi, se kterými si rád popovídá o tom, čemu věří. Vzala jsem svoje otázky jako včerejší noviny,
zmačkala je a hodila za hlavu. Poslouchala
jsem jeho slova, jak moudře dokáže objasnit
vše, co ho zajímá. Jen jeho přítomnost člověka obohacuje o cosi klidného uvnitř. Jsem
si jistá, že tento muž je tam, kde má být. Při
odchodu nám podal vlídně ruku a já si moc
přála, aby všechny situace vedly k tomu,
aby vytrval. Protože i já jemu budu vytrvale
fandit.
Konec konců Parlament nevypadal na
první pohled zajímavě, zhodnotila jsem ho
v sobě jako dobře klimatizované akvárko.
Ale občas někde visel obraz cizokrajného
umělce. Jeden mě dokázal zastavit a přilákat k sobě. Byla na něm namalovaná oválná
planeta. Kolem ní bylo velké kolo s jedinou
hodinovou ručičkou. Na Severním pólu bylo
napsáno: It´s time for... Time for??? Hledám
další slovo. Nikde není. Po chvilce to zvedám a udělám asi tři kroky směrem pryč.
Ale přece se vrátím. Sleduji obraz znovu,
bez nutnosti najít další chybějící slovo. Aha,
uprostřed planety to nejsou rovnoběžníky,
ale písmena. Rozeznala jsem skrytý nápis
přes celou planetu v barvě oceánu. PEACE.
Dochází mi, co chtěl autor říci. Tři body na
hodinách (bod na dvanácté hodině, na čtvrté hodině a na osmé hodině), jedna ručička
u středu červená přecházející do žluté špičky. Pokud body spojíte směrem do středu
a ručička je zrovna na šesté hodině, vznikne
všem známý znak míru.
Spokojeně se umívám a teprve teď můžu
jít dál. Tady není místo, kde se vytváří
spory, tady se hledá mírumilovná cesta ke
všem. Z celého Parlamentu odcházím s přesvědčením, že jsem povinna najít jednoho
poslance, kterému dám důvěru, podporu,
vytrvalost a on bude dobře volit lidi kolem
sebe. Takového, který bude za nás, za děti,
ne za sebe.
EDITA ABSOLONOVÁ
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Technici společnosti JUNKER jezdí
na montáže až do Pákistánu
Společnost JUNKER Industrial Equipment, která sídlí v Boskovicích, se zabývá výrobou průmyslových pecí a zařízení. Ty jsou součástí dodávek investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a tepelného zpracování převážně neželezných kovů. Zákazníky
jsou významné nadnárodní korporace i rodinné podniky z celého světa. A i díky tomu se její
zaměstnanci dostanou při své práci i do zahraniční, mimo Evropy také do exotických destinací.
Jedním z příkladů je montáž vedená panem Martinem Sekeným.

„M

ůj vstup do firmy byl docela zajímavý. Pan ředitel,
jelikož jsme dlouholetí přátelé, se na mě obrátil
s prosbou, že potřebuje krátkodobou výpomoc, na
tři měsíce. Krátkodobá výpomoc se trochu protáhla. Dneska jsem
v JUNKRU už šest let (úsměv). Končil jsem tehdy s podnikáním
a hledal nový směr, který by byl zajímavý. Denně jsem za svoje
rozhodnutí vděčný,“ řekl Martin Sekený.
Ve společnosti JUNKER Industrial Equipment začínal jako
montér-mechanik. „Dostal jsem hned na začátku možnost vzdělávání. A to jak v technickém rozvoji, tak v německém jazyce, který
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je v naší firmě výhodou. Postupně jsem procházel jednotlivými divizemi od kovovýroby přes montáž, až k vedení montážní skupiny.
Za rok jsem udělal velký profesní skok. Asi to bylo dané i tím, že
jsem poměrně technicky zdatný, jestli to tak mohu říct,“ svěřil se
vyučený autoklempíř.
Díky kvalitně odvedené práci a dále získaných zkušeností se
brzy propracoval k montážím nejen v České republice, ale i v dalších zemích. „Moje první zahraniční destinace bylo Švédsko. Byl
jsem tam asi měsíc, na severu Evropy jsme pracovali na dvou tavicích pecích. Přiznávám, že v začátku jsem byl trochu nervózní,
MyFace
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jestli to zvládnu, ale díky skvělému kolektivu lidí a systému, který
je u nás ve firmě zavedený, to bylo v pohodě. Zařízení, které montuji nebo opravuji, znám od prvního do posledního šroubku a sváru,
vedu montáž samostatně a řeším vzniklé problémy, což je veliká
výhoda,“ uvedl.
Po účasti na montážích v evropských zemích následovala velká
výzva. Pákistán. Plánovaná měsíční práce se tam ale protáhla na
pět měsíců. „Jejich denní výkonnost je na nižší úrovni než naše,“
vysvětlil Martin Sekený.
V Pákistánu pracoval ve strojírenské firmě , která zaměstnává
ve světě neuvěřitelných dvě stě tisíc lidí! Je to uznávaná nadnárodní
společnost, která dodává svoje výrobky do celého světa. Nachází se
asi čtyřicet kilometrů od letiště, v okrajové části Islámábádu, hlavního města Pákistánu.
„Hned po výstupu z letadla a odbavení jsme pod ozbrojeným konvojem,
v neprůstřelné dodávce jeli na místo.
Přece jen je to nebezpečná část světa.
Jestli jsem se bál? Vůbec. Mám pro
strach uděláno a docela jsem si to
i užíval (smích),“ zavzpomínal.
Už při cestě na místo mohl ale
na vlastní oči vidět realitu běžného
života v Pákistánu. Chudoba, špína,
špatné životní podmínky. „Najednou
jsme ale projeli bránou a dostali se za 16 krát 8 kilometrů velké
hradby, kde jste jako v jiném světě. Krásně střižené trávníky, chodníky, silnice, hotely, nemocnice, obchody i fabrika, kde jsme pracovali,“ uvedl.
Tu postavili před čtyřiceti lety Češi, hlavně lidé ze Škody Plzeň. Úkolem pracovníků z firmy JUNKER byla modernizace zastaralého technologického zařízení. Konkrétně slévárny a lisovny.
„Čekal jsem cokoliv, ale když řeknu, že jsem byl v šoku, tak jsem
hodně mírný. Na místě chybělo základní technické vybavení. Naštěstí jsme měli i svoje nářadí, ale stejně jsem musel „zatlačit“ na
zákazníka, aby je doplnil. Jinak se prostě nedalo pracovat. Nebylo
to samozřejmě hned. Nejčastější slovo, které se tam používá, je „tomorow“. A tak to taky bylo. Požadované vybavení dorazilo asi za
měsíc,“ pousmál se.

Srpen 2017

Další problém nastal se zaměstnanci. Nebyl svářeč, a když už se
našel, neměl kuklu, chyběly mu boty. „Ty, které mu koupili, byly
zase malé. Muselo se tedy pro nové. Poté udělal tři sváry a druhý
den už nepřišel do práce… Pracovní morálka a bezpečnost práce je
na velice nízké úrovni,“ podotkl.
Na druhou stranou jedním dechem dodává, že Pákistán je velmi
pohostinná země a jsou tam velmi příjemní, milí, usměvaví a vstřícní lidé. „Dělali nám tam nádherná pohoštění. Vzhledem k tomu, že
nejedí vepřové, měli jsme převážně kuřecí a hovězí maso a ryby.
Pákistánci jsou velcí gurmáni a podle toho to také vypadalo. Na
naše poměry hodně koření, ale dalo se to jíst. Na jídlo si rozhodně
nemůžeme stěžovat. Snídaně, obědy, večeře, všechno bylo čerstvé
a v pořádku. Problémem je samozřejmě voda, ale to je všude v těchto oblastech,“ svěřil se. Ceny v obchodech jsou na naše poměry neuvěřitelné nízké, například jídlo dvacet
korun, cigarety deset.
Ve volných dnech také společně
se svými kolegy absolvovali výlety.
Viděli tak různé mešity, druhý největší solný důl na světě, muzea, zkrátka
všechny krásy zdejší kultury. „Domů
jsem se dostal za těch pět měsíců pětkrát. Musím pochválit i tamní techniku. Wi-Fi fungovalo, takže jsem
mohl být každý den ve spojení s rodinou. Co musím také podotknout, když jsem tam jel, neuměl jsem angličtinu. Měl jsem tlumočníka, který tam ale byl jen týden. Postupně jsem si začal vyhledávat
slovíčka v překladači, musel jsem mluvit a za tři měsíce jsem se
toho naučil více, než u nás za rok. Následně jsem překládal i ostatním kolegům z jiných firem, což byl pro mě docela velký pokrok,“
pousmál se.
Martin Sekený je vděčný, že našel práci, jakou má a znovu opakuje, že rozhodnutí nastoupit do firmy JUNKER Industrial Equipment bylo jedním z nejlepších v jeho životě. „Není to fráze, ale
člověk tady roste s firmou. Vzdělávání, interní akademie, zahraniční cesty do míst, kam bych se normálně nikdy nedostal, to vše vás
posouvá dál. Samozřejmě člověk musí chtít na sobě pracovat, to je
základ,“ dodal.
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CENTURY 21 Útulné bydlení
Kpt. Jaroše 100/29
680 01 Boskovice
tel.: 774 494 794
www.century21.cz

2 360 000,Prodej dvougeneračního domu Brněnec – Moravská Chrastová

http://www.century21.cz/nemovitost/prodej-dvougeneracni-rd-s-pozemkem-6-121m2-18183567

440 000,Prodej RD 3+1 k rekonstrukci Kladky

http://www.century21.cz/nemovitost/prodej-rodinneho-domu-kladky-18131481

VÁNOČNÍ KONCERT
MILANA PEROUTKY
A SKUPINY PERUTĚ

11. 12. 2017 – ZÁMECKÝ SKLENÍK V BOSKOVICÍCH
OPEN DOOR V 17:00, ZAČÁTEK KONCERTU V 18:00
Předprodej vstupenek:
kancelář Century 21 Útulné bydlení, Kpt. Jaroše 100/29, tel.: 774 494 794
a MIS Boskovice, Masarykovo nám.3/1, tel.: 516 488 677.

Na koncert vás zve
CENTURY 21 Útulné bydlení
Útulné bydlení

a ARAGON SECURITY

340 000,Prodej zahrady s krásným výhledem na Boskovice, ulice Rovná

http://www.century21.cz/nemovitost/zahrada-na-rovne-s-vyhledem-na-boskovice-18094164

3 400 000,Prodej lukrativního komerčního objektu Cholina okr. Olomouc

http://www.century21.cz/nemovitost/prodej-lukrativniho-komercniho-objektu-18124936

Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz
zve na 8. ročník akce:

DEN PRO DĚTI
TI

v Nemocnici Blansko
t

téma Džungle
sobota 2. 9. 2017 od 10 do 17 hodin
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno.
Činnost je realizována za ﬁnanční podpory Města Blanska.

Program na pódiu:

Program v areálu:

10:00

VELVET
písničky z pohádek

11:00

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:15

NEMOCNICE MÁ TALENT
zahájení prezentací

11:30

AEROBIK SHOW
cvicsnami.cz

12:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
nová živá show

13:00

UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
heliport

14:00

DIVADLO KORÁB
Princezna na hrášku

15:00

NEMOCNICE MÁ TALENT
talentová soutěž pro děti

16:00

EXHIBICE VAŠKA KOLÁŘE
mistr světa v biketrialu

16:20

DÍVKA ČR 2017
exhibice ﬁnalistek

16:40

NEMOCNICE MÁ TALENT
vyhlášení vítězů

• 8 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ
S ÚKOLY NA TÉMA DŽUNGLE
• ZVÍŘECÍ FOTOKOUTEK
• EXOTIČTÍ HADI
• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO
• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.
• JETAROWS TEAM LETECKÉ MODELY
• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ
• LANOVÉ AKTIVITY - JUNÁK
• LUKOSTŘELBA - JUNÁK
• HLAVOLAMY - JUNÁK
• MEGAHOUPAČKA - JUNÁK
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ
• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA
• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK
- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA
• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY BLANSKO
• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY A ZÁSAH
HASIČŮ HZS BLANSKO
• POLICIE ČR BLANSKO
• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO
• VEŘEJNÁ BEZPEČNOST - RETRO
• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM
BLANENSKA
• MĚSTKÁ KNIHOVNA BLANSKO - ÚKOLY A
SOUTĚŽE

Generální partneři:

• BAVÍME SE S OBLASTNÍ CHARITOU
BLANSKO
• MC PALEČEK
• OLYMPIA BLANSKO - BASEBALLOVÉ
ODPALIŠTĚ
• KLUB STOLNÍHO TENISU BLANSKO
• SOUTĚŽE S OVOCŇÁKEM
• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA
• LOGOPEDICKÁ PORADNA
• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ ESTETICKÉ
MEDICÍNY NEMOCNICE BLANSKO
• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA PRVNÍ
POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ
• KLOUZACÍ HRAD REMAX
• STÁNEK VZP
• STÁNEK AVON
• TRAKTOR FENDT
• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER
• SPŠ JEDOVNICE
• JUDO KLUB SAMURAJ
• JUDO BEF HOME BLANSKO
• ULITA BLANSKO
• FK BLANSKO
Akcí Vás budou provázet:
RADIM KORÁB A ANETA KUKLÍNKOVÁ

Hlavní partneři:

Partneři akce:
ACROBAT STUDIO I AGENTURA KORÁB I KSMB I BG PHOTOGRAPHY I NEMOCVIČNA I TEAMAGENCY I
CVICSNAMI.CZ I EMOTIONVIDEO
Mediální partneři:
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Profesionální

garážová vrata

Dokonalé spojení designu a funkce
Technicky vyspělá, spolehlivá vrata.

sekční vrata

vrata Evo

křídlová vrata

posuvná vrata

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

