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Česká rodinná firma LD seating s.r.o.
hledá švadleny!
Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve výrobě kancelářského
sezení jsme špička ve svém oboru.
Hledáme nové kolegyně a kolegy do moderní šicí dílny.
* platové rozmezí 17 500 Kč – 20 500 Kč
* 13. a 14. plat
* práce na nejmodernějších strojích
* zácvikový program pro nové švadleny
* dvousměnný provoz
* výhodná odpolední směna - pouze na 7 hodin a s 10%
příplatkem
* sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového a vlakového nádraží
* program pro matky s dětmi:
• možnost zkráceného úvazku až na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první směně
• možnost individuálního začátku a konce pracovní doby
Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, přijďte si prohlédnout firmu a vyzkoušet naše moderní stroje. Rádi si na nové kolegyně
a kolegy pár měsíců počkáme.
Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com
telefon: 602 709 069

Renault ALASKAN
Odvaha v genech

Tažná kapacita 3,5 tuny
Renault ALASKAN: spotřeba 6,3 – 6,9 (l/100 km), emise CO2 167 - 183 (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

AUTECO
BS,
spol. s LOGO
r.o.
JMÉNO
NEBO
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

OOH_Alaskan_s ctyrkolkou_dealer_400x300_CZ_V02.indd 1

27.10.17 14:57

Zaujalo nás

Nová sportovní hala ve Svitávce
nabídne dokonalé zázemí
Školní tělocvična ve Svitávce byla v havarijním stavu a už dlouhodobě nevyhovovala současným
požadavkům na moderní sportoviště. Proto se vedení městyse rozhodlo zbudovat novou sportovní halu, která bude odpovídat současným parametrům. Jak zázemím, tak rozměry.

„K

dyž jsme volili mezi menší a větší variantou haly, rozhodli jsme se pro větší. Šatny, parkoviště, to by bylo
stejné v obou případech, ale větší varianta umožní
lepší využití pro sportovce. Plocha půjde při velkém vytížení v odpoledních a večerních hodinách, o víkendu nebo v době konání turnajů
rozdělit až na tři části, navíc se může využívat i na jiné než sportovní
akce,“ vysvětlil starosta Jaroslav Zoubek.
Stavba haly je v plném proudu. Vzniká na místě zbourané školní
tělocvičny, takže bude bezprostředně navazovat na školu. „Hotové
jsou inženýrské sítě, postaven skelet a chystá se opláštění, do konce roku bude dokončená i betonová podlaha. Práce pokračují podle
harmonogramu,“ doplnil starosta. Otevření nového sportoviště je
naplánováno na polovinu července 2018.
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Svitávka je ve sportu pojem. A to nejen díky oddílu kolové, ve
kterém vyrostlo hned několik mistrů světa. Aktivní jsou fotbalisté
i další sportovci. „Rád bych řekl, že halu budou v první řadě využívat děti ze školy a místní organizace a spolky. Hlavně pro ně sportoviště stavíme, protože řada z nich musí za svými sporty dojíždět do
okolních měst a obcí. Samozřejmě jsme schopní nabídnout prostory
i zájemcům z okolí, počítáme s tím, že se tam budou konat nejrůznější turnaje, soustředění, ale také kulturní akce,“ upřesnil Zoubek.
Hala bude mít oficiální rozměry na veškeré sálové sporty, tedy
házenou, futsal, florbal či tenis. Další aktivity, jakou jsou kolová,
volejbal, basketbal či badminton, bude navíc možné provozovat na
více hřištích. Plochu půjde totiž rozdělit na dvě až tři menší sportoviště a v jednu dobu tak mohou vedle sebe trénovat například hráči
kolové, volejbalisté či badmintonisté. Samozřejmostí bude i hlediště pro přibližně dvě stovky diváků.
Nové sportoviště bude mít dostatek šaten a sociálních zařízení,
navíc v prvním patře nad tribunou bude sál, který může být využívaný na cvičení jógy, pilates nebo stolní tenis. Další prostory budou
v přízemí, kde může být například posilovna. „Tam budeme hledat
pravděpodobně nájemce. Vedle bude občerstvení s kapacitou až 40
míst, které by si někdo mohl pronajmout celoročně. Dají se tam dělat i rodinné oslavy a další akce,“ připomněl Zoubek.
Už v prosinci spustí ve Svitávce nové webové stránky
www.halasvitavka.cz, kde lidé najdou veškeré informace. Nebude tam chybět ani rezervační systém, rozpis haly a další. Navíc se
chystá speciální aplikace pro tablety a chytré telefony, která umožní
nejen online objednávku pronájmu haly, ale i spouštění skóre a vysílání reklam samostatně pro každý sport.
PAVEL ŠMERDA
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Rozhovor

Vladimíra Danihelková: Všem přeji
splnění co nejvíce snů a cílů
V čele blanenské nemocnice stojí od roku 2009. Vladimíra Danihelková od té doby zdravotnické zařízení posunula o několik stupínků nahoru. V rozhoru se rozpovídala nejen o své práci,
ale také o svém soukromí a blížících se Vánocích.
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Rozhovor
Začnu možná trochu netradičně. Čím jste chtěla být jako malá?
Veterinářkou. Jsem sice městské dítě, vyrůstala jsem v Brně
v Králově Poli, ale bydleli jsme kousek od veteriny. Už jako malá
jsem se chodila dívat na koně, měli jsme doma kočky, psy. Co jsem
našla nebo potkala na ulici, to jsem přinesla domů. Rodiče byli naštěstí tolerantní. V té době vznikla moje láska ke zvířatům, která
byla někdy až patologická. Chtěla jsem všechna zachránit.

při Vysoké škole ekonomické v Praze, poté přišla nabídka na práci
náměstkyně do havířovské nemocnice. To bylo hodně těžké období.
Dcera byla malá, dojížděla jsem, hodně mně v té době pomáhali
rodiče. Vydržela jsem to asi jen rok, a přihlásila se do výběrového
řízení na ředitele břeclavské nemocnice. Vyhrála jsem a vrátila se
tak zpět na Jižní Moravu. Poté jsem pracovala v Nemocnici u Sv.
Anny na pozici ředitele a pak už přišlo Blansko.

Kdy nastal v životě zlom, a místo zvířatům jste se rozhodla pomáhat lidem?
Ve druháku na gymplu, bylo mi šestnáct. Od té doby jsem začala
tíhnout k medicíně.

Kdy to bylo?
V roce 2009. Přesně 15. června. Nejprve jsem dojížděla z Brna,
později jsem se do Blanska přestěhovala.

Nebylo to vynucené? Občas se stává, že do zdravotnictví přicházejí lidé, jejichž rodiče jsou také lékaři?
Nejsem z doktorské rodiny. Maminka pracovala v zemědělství,
taťínek byl projektant. Takže určitě ne.
Pro jaký obor jste se rozhodla?
Vystudovala jsem všeobecné lékařství, po studiu jsem se začala věnovat gynekologii a porodnictví. Už na fakultě jsem zkoušela
různé obory, ale od pátého ročníku jsem začala docházet do porodnice na Obilní trh. Miminka mě doslova pohltila.
Kolika dětem jste pomohla na svět?
Nedokážu přesně říct, řádově stovkám.
Přímo v oboru jste ale nepracovala dlouho a přešla jste, jak se
říká, ze sálu do kanceláře. Čím to?
Studovala jsem v době, kdy se měnily dějiny, tedy na přelomu
osmdesátých a devadesátých let minulého století. Zažila jsem revoluci v ulicích. V té době bylo všechno nové, všechno bylo možné.
Po dvou letech, jak jste říkal na sále, jsem dostala nabídku od velké
finanční firmy řídit divizi zdravotnictví. Opustila jsem tedy profesi
lékaře a vrhla se do „víru jiného života“.
Byl to správný krok?
Chvíli jsem obě oblasti kombinovala, ale v určité fázi jsem se
musela rozhodnout, jakou cestou půjdu dál. Jestli to byla chyba?
Kdybych zůstala na Obilňáku, tak bych dnes pravděpodobně měla
soukromou praxi a nebyla bych tam, kde teď jsem. Práce gynekologa mě bavila, ale baví mě i práce v managementu nemocnice.
Všechno má svoje pro a proti. A já jsem se vlastně do nemocnice
vrátila, jen na jinou pozici.
Dá se říct, jaká práce je těžší? Lékař, nebo ředitel nemocnice?
Těžká otázka. Lékaři mají samozřejmě obrovskou zodpovědnost
za životy lidí, na druhé straně v rámci vedení nemocnice řídíte firmu, která má 450 zaměstnanců. I tady se dá, možná trochu nadneseně říct, že máte zodpovědnost za jejich životy.

Pocházíte z Brna. Jak jste předtím znala Blansko?
Jako klasický Brňák. Přehradu, restauraci na Obůrce a Macochu.
Líbilo se mi tady, ale žádné rodinné ani jiné vazby jsem tady nikdy
předtím neměla.
Jak se Vám tady nyní žije?
Bydlím tady tři a půl roku, ale v podstatě jsem s Blanskem propojená od mého nástupu do čela nemocnice, tedy osm let. Doufám,
že to není troufalé, ale už se považuji za Blanenšťáka.
Co máte v Blansku a jeho okolí nejraději?
Především bych řekla, že už si nedovedu představit návrat zpět
do Brna. Do Blanska jsem se jednoduše zamilovala, jsem tady
opravdu šťastná a spokojená. Na život je to podle mě ideální místo.
Je zde veškerá infrastruktura, dostupnost všeho, co člověk potřebuje k životu. Menší město má současně méně nástrah a možných
rizik, tedy je to i relativně bezpečné místo pro rodinu, a přitom je
to do Brna opravdu krátká vzdálenost, což je pohodlné a osobně to
považuji za dokonalou kombinaci. Mám zde všechny, kteří dělají
„domov domovem“, proto se přesně tak v Blansku cítím. Doma.
Jste spokojená s tím, jak vypadá blanenská nemocnice?
Jsem tady devátý rok, takže mohu říct, že už se tady odráží část
mojí práce. Jsem moc spokojená. Tím, že jsem si vyzkoušela práci
i v jiných zdravotnických zařízeních, mohu říct, že velikost naší
nemocnice je ideální na řízení. Člověk dokáže vidět až na konec
všech procesů. Skvěle se mi tady pracuje, mám kolem sebe úžasný
tým lidí a nemocnice má punc až rodinného zařízení. Svoje aktivity
směřujeme k lidem v regionu.
Co byste tam chtěla ještě změnit, zlepšit?
Na jednu stranu je fajn, že zřizovatelem je město, ke kterému
má nemocnice blízko. Věci se dají řešit operativně, což je výhoda
oproti krajským nebo státním nemocnicím. Na druhou stranu je to

Nelákává Vás to zpět na sál?
To není vůbec reálné. Sice jsem si prošla praxí, ale medicína jde
tak rychle dopředu, že po dvou třech letech člověku ujede vlak. I návrat z mateřské bývá pro ženy lékařky složitý. Takže tato možnost
vůbec nepřipadá v úvahu.
Připomeňte, jaká byla Vaše cesta do blanenské nemocnice?
Ve firmě, o které jsme mluvili, jsem pracovala až do roku 1999.
Tehdy v mém životě nastal zlom, narodila se moje dcera Barbora.
Už v průběhu mateřské dovolené jsem začala studovat management
Prosinec 2017
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Rozhovor
velmi náročné na získávání dotací. Přitom nás v nejbližší době čekají velké investiční akce. Pustili jsme se do rekonstrukce rehabilitace, čeká nás obnova CT, chceme vybudovat pracoviště magnetické
rezonance. Jen tyto tři záležitosti nás přijdou na zhruba sto milionů
korun. Nevýhodou malých nemocnic je to, že těžko sahají na velké
peníze. Spoustu věcí tak musíme sanovat z vlastních prostředků,
což zatěžuje rozpočet nemocnice. Bojujeme s tím dnes a denně.
Samostatnou kapitolou je personální obsazení. Ze všech stran
slyšíme nářky na nedostatek středního zdravotnického personálu. Jak je tomu u vás?
Co se týká této oblasti, tak to musím zaklepat. Zatím to zvládáme. Profitujeme z momentální situace v okrese, navíc máme v zádech velké fakultní nemocnice. Někteří lékaři a sestry preferují práci v menších nemocnicích, kde je podle nich lepší atmosféra. Takže
abych se vrátila k vaší otázce, momentálně máme personální stav
lékařů i středního zdravotnickému personálu velmi uspokojivý. Ale
říkám to s velkou pokorou, protože se to může z měsíce na měsíc
změnit. Snažíme se s lidmi pracovat, nabízíme jim benefity a chceme v nich udržovat smysl pro týmovou práci.
Pojďme k Vašemu soukromí. Máte náročnou práci. Jak si nejlépe odpočinete?
Tím, že jsme se přestěhovali z bytu do domu, mě plně vytěžuje
péče o dům a zahradu. To mě baví, je to pro mě něco nového. Ráda
cvičím, miluji hory. Alespoň dvakrát za rok se snažím vyrazit na
lyže. Nemám moc volného času, ale když si ho najdu, tak si ho
naplno užívám s rodinou.
Vím o Vás, že také ráda cestujete.
Ráda bych cestovala více, ale z časových důvodů to není reálné.
Nicméně nedávno jsem byla s dcerou v Paříži a bylo to úžasné. Vy-

razily jsme si takto samy dvě poprvé a já si naplno užila roli mámy
na plný úvazek. Rozhodně z této naší společné výpravy hodlám
udělat každoroční tradici (úsměv).
Nedá mi to, abych se nezeptal. Sledujete seriály z lékařského
prostředí?
Před několika lety jsem sledovala Ordinaci v růžové zahradě,
ale teď už ne. Vím o tom, že v televizi běží spousta seriálů za zdravotnictví, ale realita je opravdu trochu jinde, takže mě to ani moc
neláká.
Blíží se Vánoce. Jak se těšíte?
Vánoce a celou jejich atmosféru miluji. Zejména však to, že je
rodina pohromadě.
Dodržujete doma nějaké tradice?
Hodně se to mění. Doma jsme už všichni dospělí, takže Vánoce
mají trochu jiný rozměr než s malými dětmi. Nicméně k nám občas
chodí partnerovy vnučky, a to jsou chvíle, které si opravdu naplno
užíváme.
Co jídlo?
Nejsem moc příznivcem pečení, ale cukroví na našem vánočním
stole nikdy nechybí. Vůně vanilky je prostě nezbytnost. Co se týká
štědrovečerní večeře, máme hrachovou nebo čočkovou polévku
a kapra s bramborovým salátem.
Vzpomenete si na dárek, který Vám kdy udělal největší radost?
Možní to bude znít jako klišé, ale věřte, že nejvíce mi udělá
radost dárek, který daruji já a který vyvolá na tváři obdarovaného
úsměv a radost. A naopak, jakýkoliv dárek s láskou pořízený, udělá
radost mě. A pokud mám být konkrétní a jeden TOP dárek zmínit,
pak je to oranžová opice. Chtěla jsem mít opici, která bude mít tak
dlouhé ruce, aby mě mohla celou obejmout. Dostala jsem ji v sedmi
letech a měla jsem z ní obrovskou radost.
Jaké je Vaše přání do roku 2018?
Přála bych nám všem, abychom se na život dívali pozitivněji,
optimističtěji a vážili si toho, co máme. Samozřejmě také zdraví,
které je jednoduše základ a všechno ovlivňuje, štěstí, které nás těší
a samozřejmě lásku, které není nikdy dost a která je tím největším
hybným motorem. Všem bych přála splnění maximálního počtu snů
a cílů. 					
PAVEL ŠMERDA
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Náš tip

Originální dárky udělají radost
A už jsou tu zase po roce Vánoce. Pro obchodní domy tzv. „období žároviček a třpytu“ a pro
všechny lidi, kteří se rozhodnou letos utratit celou dvanáctou a třináctou výplatu, začíná období „radši si kup nové boty, protože ty staré stejně prochodíš vybíráním dárků“.

N

ěkteří lidé tuto atmosféru zbožňují, jiní raději nakupují
o měsíc či dva dříve, aby mohli až do třiadvacátého chodit
do práce a z lednové výplaty dalšího roku jim něco zbylo.
Každopádně pro všechny ty, kteří neradi kupují (a už vůbec ne dostávají) teplé ponožky, papuče, pyžama, kulichy a celkově měkké
dárky, máme tipy na originální dárky aneb Co všechno se dá na
Vánoce vymyslet.

Pro přítelkyni

Buďme upřímní. Každou slečnu nebo
paní potěší dostat snad kdykoliv drahý
šperk. Ať jste spolu měsíc, pár let,
nebo dokonce teprve od včerejška, žena vždy bude čekat, kde
najde tu krabičku s nádherným prstýnkem s obrovským kamínkem. Vánoce jsou tak dokonalé,
že na ně Vaše paní bude
vzpomínat ještě dlouho,
milí pánové!

Pro přítele

Tady je to trošku složitější. Pro pány ovšem mohou být pěkným dárkem
manžetové
knoflíčky
a motýlek nebo kravata,
jelikož hned po novém
roce začíná plesová
sezona. Dámy tak
zabijí dvě mouchy
jednou ranou. „Miláčku, půjdeme na
nějaký pěkný ples,
když máš tu novou
kravatu?“ říká si
paní, která má už
dva měsíce vyhlídnuté naprosto úchvatné šaty, samozřejmě
náhodou dokonale sladěné
s kravatou svého muže. Pokud tedy
chcete jít v lednu tančit, kupte mu nějaký hezký doplněk k obleku,
milé dámy!

Pro maminku

Co potěší každou maminku? No přece fotka celé rodiny. Může
to být rodinné album s vtipnými popisky, fotokniha plná zážitků ze
společné dovolené nebo hrneček na ranní kávičku či čajíček s fotkou. Ale ruku na srdce. Každá maminka, která se později stává babičkou, má nejraději svoji rodinu, a tak ji potěší hlavně společně
strávené chvíle u stromečku.
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Pro tatínka
Snad všichni tátové rádi kutí. Někteří bohužel neradi, ale musí.
Pokud tedy chcete přivrtat poličku, opravit rozviklaný stůl, nebo
jenom chcete, aby se váš muž či tatínek začal více snažit a pomáhal
mamince udržovat dům a domov, kupte mu sadu nářadí, novou vrtačku či nové montérky. Přece jenom s novým nářadím se všechno
lépe dělá anebo to našim tatínkům aspoň docvakne.

Pro dítě

Když už máme pár dárků nakoupených,
přichází na řadu děti. Mladší dítka si většinou naštěstí řeknou a napíšou Ježíškovi,
jakou hračku by si pod stromečkem
přála najít, pak už jen musí Ježíšek
obout sedmimílové boty a najít
přesně to, co jeho malý andílek
vyžaduje. Ale co pro ty starší?
U puberťáků platí pravidlo –
čím dražší, tím lepší. Zkuste
dát svému teenagerovi rodinnou fotku nebo trenýrky. Po
takových Vánocích si asi něco
vyslechnete a zároveň budete
mít doma tichou domácnost. Pro
kluky puberťáky je asi nejlepší
dárek cokoliv technického. Příslušenství pro počítač, nová
sluchátka za pár tisíc či
nový nadupaný telefon.
V takovém případě
jako rodiče nezklamete a možná vám
dokonce budou pár
dní po svátcích
pomáhat doma.
Pro dceru je ideální nový značkový
parfém,
krásná
a hlavně drahá
kabelka nebo například nové náušnice.
U dětí, a hlavně u těch,
které už umí mluvit, se nevyplatí šetřit.

Pro sebe

Konečně! Už máte všechno nakoupené! Pánové, vy vypněte počítač nebo běžte domů z práce, tu hodinku v obchoďáku nějak doma
obkecáte, nebojte. A vy dámy – vy si zajděte do oblíbené kavárny.
K těm botům, co jste si koupily před tímto maratonem, si pořiďte
ještě kabelku a kochejte se žárovičkami a celou vánoční atmosférou nákupních center. Vždyť oni to stejně celé dělají jenom pro vás
a pro tuto chvíli. 			
ANEŽKA SKYBÝOVÁ
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Inzerce

V balónu Viktoria se můžete
proletět nad svým domovem
Už jste někdy letěli balónem? Pokud vás to aspoň trochu láká, tak to musíte napravit. Je to
jednoduché jako facka. Objednejte si letenku či celou vzduchoplavbu pro sebe a své blízké,
zvolte si termín a doufejte ve vhodné počasí. O zbytek se postará zkušený tým balónu Viktoria.

„P

roč je let balónem tak zvláštní?
To se těžko popisuje, to se musí
zažít. Ale mám-li se pokusit to
vysvětlit, je to asi pocit tichého rozjímání
nad světem tam dole. Na rozdíl od letadla
v balónu nic nevrčí, krajina neubíhá rychle
vzad, v tichém úžasu shlížíte na svět u vašich
nohou a dochází vám, jak malicherné jsou
záležitosti, které se ještě před deseti minutami zdály být zásadními překážkami ve vašem životě,“ říká pilot Miroslav Borkovec.
Let balónem si může vychutnat téměř
každý. Snad s výjimkou zájemců po vážných operacích nebo žen v pokročilé fázi
těhotenství. Nedoporučují se ani malé děti
do 130 centimetrů. Ne kvůli bezpečnosti,
ale z prostého důvodu, že nevidí přes okraj
koše a nejpozději po pěti minutách letu by
se začaly ukrutně nudit. Jinak se meze ne-

kladou. V minulosti se tak ve Viktorii proletěli například i dva dědečci, kteří let dostali
k devadesátým narozeninám.
Balónem se můžete proletět nad celou
Jižní Moravou, samozřejmě i nad Blanenskem a Boskovickem. Z balónu můžete vidět rájecký zámek, rozhlednu Malý Chlum,
zříceninu boskovického hradu nebo těleso
„Hitlerovy“ dálnice. Vlastní let trvá zhruba
hodinu, v jeho průběhu můžete fotografovat, natáčet, zkrátka pořizovat si záznamy,
které vám tento nezapomenutelný zážitek
navždy připomenou.
„Hodně lidí se ptá, jak vypadá přistání.
Řeknu to upřímně. Pokaždé jinak. V naprosté většině případů balon jemně dosedne na
zem a po chvíli následuje otázka pasažérů:
„A to už je všechno?“ V případě trochu silnějšího větru balon nedokáže zůstat klidně

Soutěž o let balónem Viktora
OTÁZKA:
Kdo byl ve svých knihách velkým průkopníkem letů balónem?
Správné odpovědi pište na e-mail
smerda@my-face.cz do 31. 12.

stát a pomalu se převrátí i s košem na bok,
což bývá doprovázeno smíchem a povykem
posádky. A v případě ještě silnějšího větru
může balón i chvíli klouzat po louce, jak asi
všichni znají z úžasného Svěrákova filmu
Vratné lahve,“ vysvětluje Borkovec.
Více informací najdete na webové stránce www.viktoria-vzduchoplavebni.cz nebo
v knihkupectví paní Ryšávkové v Boskovicích a v cestovní agentuře pana Zukala
v Blansku.

Aktuálně

Velkou cenu Blanenska v požárním
útoku letos vyhráli hasiči z Obory

L

etošní Velkou cenu Blanenska v požárním útoku vyhráli hasiči z Obory. Tým se začal dávat dohromady v roce 2008,
kdy se zúčastnil místní okrskové soutěže. Do Velké ceny
Blanenska vstoupil o rok později.
„Neměli jsme žádnou podporu obecního úřadu ani sboru, proto jsme začali hledat sponzory. Největší finanční pomoc vynaložil
Václav Barák za firmu Testo. Díky jemu a brigádám, které jsme si
poctivě odpracovali, jsme si zakoupili požární stříkačku. Jeli jsme
pro ni až někam k Liberci. Při prvním útoku tekla jako cedník. Tím
začal kolotoč úprav stroje, které vyvrcholily až v roce 2016. Všechny náklady na mašinu jsme zaplatili sami z brigád a sponzoských
darů, sbor nám hradil hadice, obecní úřad dresy.“
Zajímavostí je progres, který hasiči z Obory zaznamenali. Zatímco v roce 2011 skončili ve Velké ceně na 44. místě, v roce 2014
už byli desátí. Přímo raketový nástup pak měli v posledních třech
letech: 2015 – 2. místo, 2016 – 3. místo, 2017 – 1. místo.
„Poctivý trénink dvakrát týdně, cvičení v posilovně, brigády
a sportovní štěstí nás nakonec dovedly až na stupně vítězů. Jsme

rádi, že můžeme soupeřit s týmy na Velké ceně Blanenska. Je to
nejenom soutěž, kde je minimum protestů, ale místo, kde si týmy
pomáhají navzájem, akce atraktivní pro diváky. Děkujeme všem,
kteří nám ponáhali při soutěžích, fandili nám a podporovali nás.“

Inzerce

Junker Akademie pomáhá lidem
zvyšovat kvalifikaci i vědomosti
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Inzerce

Společnost JUNKER Industrial Equipment, která sídlí v Boskovicích, se zabývá výrobou průmyslových pecí a zařízení. Kromě toho ale dbá také na vzdělávání svých zaměstnanců a zvyšování
jejich kvalifikace. O to se snaží v Junker Akademii. Více prozradil Martin Libich.
Jak vznikl nápad na Junker Akademii a o čem je?
S nápadem založení Junker Akademie v podobě jaké je, přišel
jednatel naší společnosti Antonín Kužel. Cílem bylo umožnit zaměstnancům zvýšení kvalifikace a nabití vědomostí, které by pomohly zefektivnit jejich práci. Proto firma zavedla stálé proškolování svých zaměstnanců ve všech oblastech, se kterými se mohou
v naší společnosti setkat.
Pro koho je určená?
Akademie je určená především pro zaměstnance firmy. Přednášky nejsou pro nikoho povinné a zaměstnanci si mohou dobrovolně
vybrat ze škály přednášek, které pro ně chystáme.
Jaká témata se tam probírají?
Oblasti přednášek jsou velmi rozsáhlé, témata se pohybují od
svařování, projekce našich zařízení, metalurgie, slévárenské
technologie, až po ekonomické aspekty
našich zařízení. Přednášky se
snažíme vybírat tak, aby měly
co největší efekt pro naše zaměstnance a odnesli si z nich
poznatky, které využijí v praxi.
Kdo účastníkům přednáší?
Prosinec 2017

Účastníkům Akademie přednášejí jak technici naší společnosti,
tak i technici našich dodavatelů a lektoři z technických univerzit.
Kolik přednášek už máte za sebou a kolik zaměstnanců je absolvovalo?
Akademii provozujeme od ledna tohoto roku. Od té doby máme
úspěšně za sebou již jedenáct přednášek. Pokud to podmínky dovolí, snažíme se je pořádat každé tři týdny. Plán přednášek je stanoven
přibližně na dva roky a další témata stále přibývají. Počet uchazečů
se neustále mění podle tématu, o který mají největší zájem. Průměrně se jedné přednášky zúčastní přibližně patnáct zaměstnanců.
Jaké máte plány do budoucna? Bude mít možnost se do Akademie zapojit i veřejnost, případně zaměstnanci jiných firem?
O otevření naší Akademie pro veřejnost jsme zatím neuvažovali, avšak účast jiných spolupracujících firem plánujeme.
Doufáme, že se nám podaří Akademii
rozjet i do takové míry, kdy
budeme moci školit i zaměstnance spolupracujících
firem. Společně bychom
pak mohli zvyšovat kvalitu
našich produktů a služeb.
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Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj,
lidem dobré vůle.
Lukáš (2,14)

Radostné a požehnané vánoční svátky
Vám přeje
Ing. Jaromíra Vítková

Senátorka

Pivo

Pokojné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho osobních
a pracovních úspěchů Vám přeje
městys Černá Hora.
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Pro volné chvíle

Vánoční soutěž aneb Znáte pohádky
Pro chvíle vánoční pohody jsme připravili soutěž, která má prověřit vaše znalosti českých
pohádek. Některé otázky jsou jednoduché, jiné úsměvné, nad některými ovšem budeme
muset zapřemýšlet, nebo si správnou odpověď vyhledat.
1. Kdo se zhostil role vypravěče známé zvířecí dvojky Pejsek a kočička?
a) Karel Höger
b) Ondřej Brzobohatý
c) Karel Gott
2. Jak se jmenuje magický
předmět čerta (z pohádky
Jana Wericha), který při jednom mávnutí dokáže v jeho
okolí znehybnět a druhým
mávnutím opět rozhýbat?
a) Fóglfárum
b) Šermfulum
c) Fimfárum
3. Jan Werich byl rodákem z:
a) Prahy
b) Brna
c) Ostravy
4. Hudbu k pohádce Tři oříšky pro Popelku složil:
a) Karel Svoboda
b) Jiří Suchý
c) Jaromír Nohavica
5. Jak se jmenuje nevlastní
sestra Popelky?
a) Lora
b) Nora
c) Dora
6. V hlavní roli nové pohádky
Nejlepší přítel se představí herec Zdeněk Piškula. Ten hrál
jednu z hlavních rolí i v pohádce Tři bratři. Jak se tam
jmenoval?
a) Ondřej
b) Matěj
c) Petr
7. V kterém roce byla natočena pohádka Pyšná pricezna?
a) 1856
b) 1956
c) 1952
8. Který herec sekundoval
králi v roli rádce v pohádce
Byl jednou jeden král?
Prosinec 2017

a) Vlasta Burian
b) Bořivoj Zeman
c) Václav Trojan
9. Princezna se zlatou hvězdou
na čele Lada, kterou ztvárnila
Marie Kyselková, se zamiluje
do prince:
a) Radovana
b) Rudolfa
c) Rafaela
10. Legendárni herec Bohuš
Záhorský je králem v pohádce Šíleně smutná princezna.
Jakému království: panoval?
a) smutnému
b) šílenému
c) veselému
11. V pohádce Zázračný nos
princezna Diana díky čichu
pomůže přátelům namíchat:
a) elixír
b) omáčku
c) voňavku
12. Tajemství staré bambitky
v hlavní roli s Tomášem Klusem je příběh bambitky:
a) loupežníka
b) krále
c) šaška
13. Vstupem do pekla je v pohádce Čert ví proč:
a) pračka
b) umyvadlo
c) pec
14. Pohádka Duhová panna je
natočená na slovenském zámku:
a) Smolenice
b) Smolenica
c) Smolenec
15. V pohádce Slíbená princezna platí, že porozumí řeči
zvířat ten, kdo ochutná:
a) kočičí srst
b) rybí oko
c) hadí kůži

Pohádka Tajemství staré bambitky. Foto: archiv České televize

EXIM partner Blansko
Cestovní agentura AIKO tour
•

zájezdy většiny českých cestovních kanceláří, např.:
EXIM tours, ČEDOK, FISCHER, Blue Style, Firo tour
a stovka dalších

•

slevy za včasný nákup léto 2018 až 33% nebo děti zdarma

•

záloha již od 1500,- na osobu, parkování na letišti zdarma

•

nabízíme zvýhodněné seniorské zájezdy 55+

•

lety balonem v okolí Blanska

•

vstupenky na muzikály, koncerty a sport v sítích:
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM,
COLOSSEUM

•

cestovního pojištění: ALLIANZ, UNIQA

•

mezinárodní jízdenky REGIOJET
adresa: Svitavská 1, Blansko 67801
(stejný vchod jako lékárna NA POŠTĚ u kruháče)

Tel.: 516 418 629 602 658 665
info@aikotour.cz www.aikotour.cz
ZÁJEZDY MŮŽETE VYBÍRAT A REZERVOVAT ONLINE NA WEBU

W W W. A I K O TO U R . C Z
VŠECHNY ZÁJEZDY JSOU 100% POJIŠTĚNÉ
Děkujeme za objednávky a těšíme se na Vaši návštěvu
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Kam vyrazit

KINA
Blansko

14. – 15. 12. Star Wars: Poslední z Jediů
(20:00)
16. 12. Star Wars: Poslední z Jediů (17:00
3D a 20:00)
17. 12. Star Wars: Poslení z Jediů (17:00
a 20:00 3D)
17. 12. Přání k mání (17:00)
18. 12. Zahradnictví: Nápadník (17:30)
18. 12. Vražda z Orient expresu (20:00)
19.12. Liga spravedlnosti (20:00)
20. 12. Kvarteto (20:00)
21. – 22. 12. Špindl (20:00)
26. – 28. 12 Jumanji: Vítejte v džungli!
(17:30)
26. – 28. 12. Špindl (20:00)
29. 12. Ferdinand (17:30)
30. 12. Ferdinand (15:00 a 17:30 3D)
29. – 30. 12. Největší showman

Boskovice

14. 12. Star Wars: Poslední z Jediů (00:05,
16:00, 19:30)
15. 12. Star Wars: Poslední z Jediů (16:00
a 19:30)
16. 12. Star Wars: Poslední z Jediů 3D
(16:00 a 19:30)
17. – 18. 12. Star Wars: Poslední z Jediů
3D (16:00)
17. 12. Dokud nás svatba nerozdělí (19:30)
18. 12. Filmový kvíz (19:00)
20. 12. Earth: Den na zázračné planetě
(17:00)
20. 12. Rock´n roll (19:30)
21. 12. Ferdinand (17:00)
21. 12. Špindl (19:30)
22. 12. Ferdinand (14:00 a 17:00)
23. 12. Ferdinand 3D (14:00 a 17:00)
23. 12. Špindl (19:30)
24. 12. Já, padouch 3 (10:00)
26. 12. Maxinožka (14:00)
26. – 27. 12. Špindl (17:00 a 19:30)
27. 12. Maxinožka (14:00)
28. - 30. 12. Paddington 2 (14:00)
28. 12. Špindl (17:00)
28. 12. Star Wars: Poslední z Jediů (19:30)
29. 12. Přání k mání (17:00)
29. 12. Borg/ McEnroe (19:30)
30. 12. Po strništi bos (17:00)
30. 12. Ladíme 3 (19:30)
31. 12. Silvestrovské promítání s ohňostrojem v letním kině (17:00)

KONCERTY
Blansko

Klub Ulita
14. 12. Koncert Máta aneb Čaj o šesté
(18:00)
Dřevěný kostelík
15. 12. Adventní koncert: Honza Čižmár
(17:30)
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Muzeum
15. 12. Vánoční koncert: Eben Trio (18:00)
Kavárna Archa
17. 12. Koncert skupiny Terebint (17:00)
Dřevěný kostelík
17. 12. Adventní koncert: Cimbálová muzika Majerán (17:30)
Kostel sv. Martina
26. 12. Rastislav, vánoční koncert (16:00)
Muzeum
29. 12. Sváteční koncert (19:00)

Boskovice

Evangelický kostel
17. 12. Adventní koncert (18:00)
22. 12. Adventní koncert (18:00)
Zámecký skleník
17. 12. Vánoční koncert pro Betany, host
Voxel (14:00)
Sokolovna
17. 12. Vánoční koncert pěveckých sborů
(17:00)

Letovice

Kruhová místnost církve bratrské
17. 12. Adventní koncert (16:00)

Velké Opatovice

Moravské kartografické centrum
18. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ (17:00)
Zádvoří pod lípou
23. 12. Koledování Malohanačky (8:00)
Orlovna
27. 12. Vánoční setkání s Malohanačkou
(18:00)
Kostel sv. Jiří
30. 12. Dětské zpěvy u jesliček (16:00)

VÝSTAVY
Blansko

Městský klub důchodců
13. – 15. 12. Výstava: Snění na hedvábí
(14:00)
Kostel sv. Martina
18. – 21. 12. Předvánoční kostelní betlém
(8:00)

Boskovice

Sklepní prostory radniční věže
do 20. 12. Václav Havel: Politika
a svědomí

ZÁMKY
Boskovice

26. – 28. 12. Vánoční kostýmované
prohlídky (16:00)

Lysice

25. 12. Vánoce na zámku 10:00)
31. 12. Vánoce na zámku (10:00)

Kunštát

17. 12. Čtvrtý adventní koncert (15:00)

OSTATNÍ
Blansko

Kostel sv. Martina
11. – 17. 12. Předvánoční kostelní betlém
(8:00)
Mateřské centrum Paleček
15. 12. Vánoční pohádka (16:00 a 17:00)
Zámek
16. 12. Advent na zámku a divadelní představení pro děti (10:00 a 14:00)
Punkevní jeskyně
16. 12. Vánoční oživlé prohlídky v Punkevních jeskyních (15:00)
Klub ulita
19. 12. Ukázková hodina dětské jógy pro
děti 7 - 8 let (15:30)
Knihovna
20. 12. Vánoční dílna (14:00)
Náměstí Republiky
20. 12. Radniční vánoční punč (16:00)
21. 12. Farmářské trhy (9:00)
1. 1. 2018 Novoroční ohňostroj (18:00)
Zimní stadion
23. 12. Vánoce na ledě (11:30)
Radnice
23. 12. Betlémské světlo (13:00)
Kostel sv. Martina
24. 12. Adventní bohoslužby (7:00 a 8:45)
24. 12. Půlnoční bohoslužba (23:00)
25. 12. Slavnostní vánoční bohoslužby se
zpěvem koled (7:00, 8:45)
Zámecké nádvoří
24. 12. Štědrodenní zastavení (10:00)
Zámecký park
25. 12. Živý betlém (14:30)
Kino
31. 12. Dětský silvestr v kině (15:00)

Boskovice

Zimní stadion
24. 12. Dopolední bruslení (10:00)

Velké Opatovice

Stálé kino
22. 12. Vánoční promítání pro malé a velké
diváky ve Stálém kině (17:00)
Kostel sv. Jiřího
24. 12. Vánoční setkání s poezií (10:30)
Letní kino
31. 12. Silvestrovské setkání (16:30)

Cetkovice

Náves
31. 12. Silvestrovské setkání na návsi
(23:45)

MyFace, měsíčník z Blanenska a Boskovicka
Vydavatel:
Mediaportal s. r. o.
se sídlem 17. listopadu 2185/19
680 01 Boskovice
IČO: 03769143
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR,
registrace MK ČR E 21983. Tisk: SAMAB Press Group a. s.

MyFace

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 volné vstupenky do Minifarmy ve městě v Drválovicích.
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SPZ
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avšak
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sedě

městečko
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inic.
Vojana

statampér

nevzdělaný
kniž.
inic.
Skamene

trona

středa zkr.

ve angl.

sytý

římský
politik

slezská
řeka
řev angl.

cizopasné
houby
atlet. klub

stovky

sobota zkr.

Prosinec 2017

želé

obec u
Kolína
ústí

opak pravé

planetka

SPZ Olomouce
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ta i ona

ten

druh účesu

shluk trávy led angl.

ekonom.
oddělení

odlíti

ruská řeka

jíl sloven.

Nápověda: ons, YE, Kohl, Ose, boca, ARE, NST, ai, RSA, Luce, Cato,
Arumuni

rádiově
řízený zkr.

ševci
řeka
protékající
Boskovicemi

obyvatel
Ruska
Jihoafrická
republika

anglická
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moc
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potvrdit
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jeden
italsky
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nízké
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4. díl
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zájmeno
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Přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
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