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Ivo Polák: V Blansku je na čem
pracovat, ale žije se tu dobře

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY
ZAHAJUJE REGISTRACI NA

JAZYKOVÉ KURZY PRO 2. POLOLETÍ
MÁTE OBAVY Z BLÍŽÍCÍ SE MATURITY?
Kurzy na přípravu k maturitě AJ, NJ, RJ, ČJ…
...i na poslední chvilku se to dá zvládnout!

JE NEJVYŠŠÍ ČAS SE DO TOHO PUSTIT S NÁMI!
ŽÁDEJTE KVALITU, DOPŘEJTE SI LUXUS!
Pro více informací nás kontaktujte
osobně: Blansko, Komenského 5a
tel: 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

Móda

Barva roku 2018. Fialová!
Co nás čeká v roce 2018? Zatímco jsme v roce 2017 hledali útěchu, v roce 2018 se budeme
věnovat našim snům, ambicím a pokrokovému myšlení. Barvou roku se stává… Fialová! Barvu,
která se ukáže vždy, když se ve společnosti odehrávají výrazné změny. Znamená tedy výběr
fialové novou renesanci a s ní i lepší zítřky?

Jak se nosí fialová?
Fialová se řadí k chladnějším barvám. Protože je kombinací modré
a červené, nabízí nekonečné možnosti, jak ji míchat s ostatními barvami. Představuje ideální odstín pro ty, kteří za věcmi hledají hlubší
význam. Toužíte po tom být originální, lehce provokativní a vzbudit
v sobě i okolí vynalézavost a vizionářské myšlení? Pak sáhněte právě po fialové. Ať už se objeví na oblečení, make-upu nebo stěnách
a bytových doplňcích, fialovou si prostě zamilujete.

Protože…

Povzbuzuje kreativitu.
Přitahuje pozornost. Díky purpurové totiž
všechno vypadá maximálně luxusně a originálně (historicky purpurové odstíny symbolizují moc a bohatství).
Skvěle vypadá s šedou, kterou rozzáří.
Zelené dodá hloubku a propracovanost.
Se žlutou vytvoříte nepřehlédnutelnou kombinaci,
Leden 2018

šaty: Volánková princezna, POSHme
sukně: DOLLY sukně Maleficent, POSHme
spona do vlasů: Flower Cosmos, POSHme

kterou inspirujete široké okolí. Toto barevné spojení totiž hodně vypovídá o vašem sebevědomí.
Přidejte zlaté nebo stříbrné nitky a stane se doslova zázrak.
Make-up artisté často používají fialovou řasenku na konečky řas,
protože dodá očím sexy lesk a přitáhne světlo; rozzáří
je jako žádná jiná barva. A pokud vás omrzely
černé linky, není nic jednoduššího než sáhnout po fialových. Sluší každé barvě očí bez
výjimky.
Už víte, co si letos obléct? Přejeme vám
inspirativní rok plný zdravého sebevědomí
a neustálé naděje, že svět může být ještě krásnější. Záleží jen na vás, jaký si ho uděláte. Třeba
vám k tomu pomůže fialová.
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Ivo Polák: V Blansku je na čem
pracovat, ale žije se tu dobře
Starosta Blanska Ivo Polák komentuje aktuální dění ve městě a přináší i nové informace o tom,
co se tam bude v nejbližší době dít. A k tomu přidává i něco navíc. Svoje postřehy a pár střípků
z osobního života.
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Rozhovor
Jak se žije lidem v Blansku?
Myslím, že dobře. Byť samozřejmě neustále slyším, co by se tady dalo zlepšit,
upravit či postavit, ale to je v každém městě.
Blansko má velmi dobrou polohu. Když vyjedete kamkoliv, tak jste za chvíli v přírodě.
To je velká devíza. Co se týká společenského života, Blansko nevybočuje z řady jiných
měst.
Co je chloubou města a na čem je podle
Vás třeba zapracovat?
Na co může být Blansko právem hrdé,
jsou možnosti sportovního vyžití. Lázně,
akvapark, zimní stadion, fotbalová hřiště,
tenisové kurty, atletický ovál, kuželna, herna stolního tenisu, in-line okruh na sportovním ostrově, to vše nabízí nejen místním,
ale i návštěvníkům města velké možnosti.
Jsem si vědom, že máme rezervy hlavně
v kultuře, ale to je otázka další práce. Pokud jde o služby, je to oblast, kterou můžeme i nemůžeme ovlivnit. Jak jsem zmínil,
poloha Blanska je na jednu stranu velmi
zajímavá, na druhou stranu víme, že lidé to
mají kousek do Brna. Spousta našich občanů tam jezdí pracovat, ale i nakupovat. A to
musí být ve městě znát. Dříve pracovalo
jen v Metře a ČKD okolo deseti tisíc lidí,
dnes je tady kupní síla úplně jiná. Trápí to
mě, i celé vedení města, ale naší jedinou
možností je podporovat místní podnikatele.
V rámci možností, které máme.
Připomeňte, jaké velké investice se v poslední době udělaly v Blansku?
Vydali jsme se cestou úspor energií v budovách, které patří městu, i úprav jejich
vzhledu. Zateplili jsme všechny školy, dvě
mateřské školy a budovu městského úřadu
na náměstí Republiky. To byly významné
investiční akce s přispěním evropských fondů. Díky tomu jsme ušetřili desítky milionů
korun. Máme za sebou regeneraci sídliště
Sever, vybudování parkoviště nad nemocnicí, výstavbu fotbalového hřiště s umělým
povrchem, rekonstrukci tělocvičen na základních školách. Akcí je spousta a myslím,
že Blansko se neustále vylepšuje.
Co chystáte v nejbližší době?
V rozpočtu na rok 2018 máme například
regeneraci sídliště Zborovce, odvlhčení, výměnu oken a úpravu fasády budovy základní umělecké školy, pokračovat budou projektové práce na přemostění na Staré Blansko. Chystáme kompletní rekonstrukci ulice
Komenského od kostela až po Brněnskou,
zateplení domu s pečovatelskou službou
nebo rekonstrukce v mateřských školách.
Kromě toho máme připravenu celou řadu
Leden 2018

akcí, na které chceme žádat dotace. Jedná se
například o přestavbu ubytovny na sportovním ostrově, kde vznikne zázemí pro sportovní kluby a Českou unii sportu, úpravy
dětských hřišť ve městě a u škol a čtvrtou
etapu modernizace veřejného osvětlení.
Samostatným tématem je prostor po bývalém hotelu Dukla. Kdy bude kompletně přístupný veřejnosti a na co se tam
lidé mohou těšit?
Lidé už tam začali chodit na podzim,
věřím, že jejich zájem bude pokračovat
i letos. Doufám, že to bude příjemné místo
k setkávání všech generací, díky schodišti,
které může sloužit jako hlediště, se tam mohou konat i menší koncerty nebo divadelní
představení. Momentálně je vypsaná veřejná soutěž na realizaci kavárny. Je to prvek,
který by měl toto místo ještě více oživit.
Počítáme s tím, že pokud vše půjde podle
plánu, na přelomu června a července může
být kavárna v provozu.
Vím, že hodně bojujete o přemostění na
Staré Blansko. Proč?
Důvod je jasný. Je to dostupnost na Staré Blansko. Železniční přejezd ztěžuje život podnikatelům, kteří tam mají firmy, ale
hlavně složkám integrovaného záchranného
systému. Pokud se něco stane, jsou závory
překážkou pro hasiče, policii i záchrannou
službu. Když jsem nastoupil do Blanska, využil jsem kontaktů z kraje a podepsali jsme
memorandum o spolupráci mezi městem
a krajem při této akci. Momentálně máme
vykoupeny asi tři čtvrtiny pozemků a byla
zpracovaná investiční studie, která byla
odsouhlasena radou kraje. Na základě toho
vznikne projektová dokumentace. Jedná se
o investici řádově za 200 milionů. Bude na
kraji, aby tyto peníze získal, třeba i z evropských fondů. Kdy se začne se stavbou? Jsem
v tomto směru hodně opatrný. Když všechno dobře půjde jak má, tak pokud začneme
v letech 2021 až 2022, bude to úspěch.
Denně projedou Blanskem tisíce aut. Jak
jste spokojen s dopravou ve městě?
Jsme specifičtí tím, že průjezd městem
je po hlavní dopravní tepně Svitavská – Poříčí. Jiná možnost neexistuje, oproti jiným
městům máme smůlu. Obchvat udělat nejde. Jsme limitovaní řekou a železničním
koridorem. Myslím, že co se týká průjezdu
městem, hodně pomohla výstavba okružních křižovatek. I když tady zaznívají hlasy
odpůrců, já k nim rozhodně nepatřím. Mohu
říct, že v plánu jsou ještě dvě. První na křižovatce ulic Mlýnská a Poříčí. Tady se bohužel neustále odvolávají lidé ze sousedního

bytového domu. Nebýt toho, křižovatka už
mohla stát, navíc by ji zaplatil Jihomoravský kraj při rekonstrukci průtahu městem.
Takto, pokud vše dobře dopadne, musíme
vynaložit čtyři miliony ze svého rozpočtu.
O jejím přínosu pro dopravu, ale hlavně
bezpečnosti chodců není třeba diskutovat.
Na Sportovní ostrov míří každý den velká
spousta lidí a především dětí. Druhá okružní křižovatka je navržena u plánovaného
obchodního centra Skleníky. Tam jsme se
domluvili s investorem, že náklady na stavbu půjdou z větší části na něj. Pokud bude
centrum, tak bude i okružní křižovatka.
Hodně se mluví i o průmyslové zóně.
V poslední době tam moc nových firem
nepřibylo. Proč?
Když jsem přišel na radnici, byl rozjetý
projekt, podle kterého si tam měl developer
pronajmout pozemky, postavit haly a do
nich sehnat nájemce. Mohlo se stát, že v hotových halách se také mohla rozjet výroba
až po delší době. To bylo v době končící
krize, v roce 2014. Nakonec to nedopadlo a vypsali jsme nový záměr na pronájem
a následný odprodej pozemků v průmyslové zóně. Změnili jsme i podmínky prodeje
pozemků, kdy jednou z nich bylo zahájení
výroby. Přihlásilo se pět firem, z toho tři zájemci z řad menších. Poté dvě z nich od záměru odstoupily. Zbývající tři chtěly umístit
svoje firmy v linii s komunikací Poříčí, čímž
by zamezily přístup k zadním pozemkům.
Proto jsme zahájili jednání se zástupci
agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, kteří nám deklarovali zájem
velkých firem o místa v průmyslových
zónách. Doporučili nám tedy zrušit předchozí záměr s tím, že nám pomohou získat
do Blanska „velkého hráče“, který by zaměstnal třeba i sto a více lidí a byl tak pro
region přínosem. Zastupitelstvo s tím souhlasilo. Vypíšeme tedy nový záměr, do kterého se samozřejmě mohou přihlásit i místní
firmy a další zájemci. Na závěr této otázky
bych se, možná trochu obklikou, vrátil k tématu dopravy. Blansko na tom není zrovna
nejlépe. K nejbližší dálnici to máme třicet
kilometrů a výstavba D 43 je v nedohlednu.
To je pro nás z hlediska zájmu firem hodně
limitující a je třeba si to uvědomit.
Jak to vypadá se stavbou obchodního
centra místo skleníků?
Rád bych řekl, že jako město tuto akci
podporujeme, protože podobný záměr rozšiřuje nákupní možnosti a služby. Ze strany
investora byly nějaké problémy, které souvisely se záplavovou oblastí a stanovisky
Povodí Moravy, ale už by mělo být vše vy5
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řešeno. Uvidíme, jak to bude dál, co vím,
investor chce do poloviny příštího roku získat území rozhodnutí. Tady bych se ještě zastavil nad jednou věcí. Čelili jsme dotazům,
proč v Blansku další obchodní dům, že by
tam lidé chtěli raději dětské hřiště nebo odpočinkovou zónu. V této souvislosti je třeba
říci, že v místech je velká ekologická zátěž.
Její odstranění bude stát miliony korun.
Diskutované je v Blansku i téma kulturního života ve městě. Co si o tom myslíte
a jaké akce byste v Blansku rád viděl?
Je to jedna z oblastí, která mě velice trápí.
Blansko, byť nemá historické základy jako
Boskovice, má v kultuře rezervy. Chceme
to zlepšit, ale na podstatnější věci to chce
více času. Po stabilizaci stavu sportovních
zařízení, které město převzalo v mnohdy neutěšeném stavu, se tomuto tématu chceme
věnovat v daleko větší míře než doposud.
V letošním roce jsme se rozhodli podpořit
poprvé hudební festival Morava Park Fest.
A to dost výraznou částkou.
Co výšková budova v centru?
Absolvovali jsme nedávno jednání
s právním zástupcem majitele budovy, který zjišťoval přístup města ohledně hazardu.
Máme ve městě platnou Obecně závaznou
vyhlášku o zákazu hazardu na území města,
a proto nepřipadá v úvahu žádná výjimka.
Máme jasně stanovená pravidla a v tomto
směru jsme neústupní. Tím jednání skončila, protože pan Liška má úpravy výškové budovy podmíněny přítomností kasina.
Přitom v minulosti, kdy představoval záměr

s parkovacím domem, obchody, restauracemi, kavárnou a byty, o kasinu nepadla ani
řeč. Mrzí mě to, ale jsme momentálně v patové situaci.

který má odborné znalosti a přehled o věcech, které se týkají prezidentského úřadu.
K volbám určitě půjdu. Od roku 1990 jsem
nechyběl na žádných.

Nemůžu se nezeptat. Co Vy a vysoká politika, je to pro Vás ještě téma?
Není. S vysokou politikou jsem skončil
svou kandidaturou do Senátu. V současné době se chci věnovat práci pro město.
Nebráním se ani pokračování po letošních
komunálních volbách, pokud budu úspěšný a lidé mně dají hlasy. Podívejte, vysoká
politika rozhodně není procházka růžovým
sadem. Neustále si musíte dávat pozor na to,
co se děje vlevo a co vpravo, být ve střehu.
Naopak na komunální úrovni je to o lidech,
o mezilidských vztazích. Klidně spolu může
spolupracovat levice s pravicí, což dokladujeme v Blansku, a není to problém. Situace v zastupitelstvu si osobně velmi vážím.
Zasedání jsou konstruktivní a myslím, že se
vzájemně respektujeme. Chodník, školka,
sportoviště totiž nejsou ani levé ani pravé.
V programech nic takového nenajdete. Pokud někdo něco prosazuje, tak je to tím, že
má k dané oblasti blíž. Jeden inklinuje ke
sportu, druhý ke kultuře a třetího zajímají
například neziskové organizace nebo sociální péče. Výsledkem koalice je pak průnik
programů. Nejde o to, jestli to předložila
ODS, ČSSD či jiná politická strana, ale aby
to mělo smysl pro město a jeho občany.

Máte náročnou práci. Málokdo si uvědomuje, že pozice starosty není jen o všedních dnech, ale i o svátcích, sobotách
a nedělích. Při čem si nejlépe odpočinete?
Když mám čas, tak si odpočinu na rybách. Chodím na pstruhy a na dravce. Občas mám záchvaty něco se sebou začít dělat
a věnovat se nějakému sportu. V zimě rád
lyžuji, ale tak maximálně 14 dnů v roce
a pak už chci léto (úsměv). Chodím na in-line brusle nebo na kolo, samozřejmě plavat,
to je moje srdeční záležitost. Miluju hudbu.
Můj syn má punkrockovou kapelu, jsem jejich velkým posluchačem. Doma, i v autě
(úsměv). Vyrostl jsem na kapelách jako Led
Zeppelin nebo Deep Purple. V poslední
době je můj velký relax vnučka, se kterou
když trávím čas, tak je to velmi příjemné.

Komu dáte hlas v prezidentské volbě?
Ještě nejsem rozhodnutý, ale prezident
pro mě musí být morální autorita, člověk,

Co rád jíte?
Když sportuju, tak dodržuju životosprávu, předloni jsem před Blanenskou desítkou
shodil čtrnáct kilo a díky tomu jsem dal super čas a porazil mnohem mladší závodníky.
Ale jinak jím, co mi chutná. Mám rád klasickou českou kuchyni, třeba svíčkovou, ale
také středomořskou, italskou, španělskou
a řeckou. Takže i s mou váhou je to obvykle
nahoru a dolů.
Co rád čtete?
Dřív jsem přečetl i tři knížky za měsíc,
ale v poslední době u mě čtení hodně ustoupilo. Zhoršilo se to jednak kvůli nedostatku
času, ale i se zrakem. Když dlouho koukám
na písmenka, začínám mít unavené oči. Jinak ale inklinuji k literatuře faktu, sci-fi
a detektivkám. Mám rád Ed McBaina a Jeffery Deawera.
Máme začátek roku. Co byste na závěr
popřál čtenářům My Face?
Čtenářům bych chtěl popřát vše nejlepší v novém roce. Na Vánoce, ale i v novém
roce mívám plno přání. Ale jen jedno, to zásadní, opravdu chci. Aby moje rodina byla
zdravá a šťastná. A chtěl bych, aby se toto
přání vyplnilo všem lidem, tedy i čtenářům
Vašeho periodika. Krásný nový rok 2018.
PAVEL ŠMERDA

Ivo Polák
Věk: 60
Město: Blansko
Zájmy: sport, hudba, vnučka
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Inzerce

Ivo Lizna: Lidé se oblékají hlavně
podle toho, co jim právě vyhovuje
Šaty dělají člověka. To platilo, platí a platit bude. A nejen šaty, ale i boty a nejrůznější doplňky.
Své o tom ví Ivo Lizna z Boskovic.
V módních časopisech a v televizních pořadech se často mluví
o tom, jestli se ta či ona celebrita oblékla dobře, nebo špatně. Ale
co my, běžní smrtelníci, jak se podle vás oblékáme?
Dneska je móda úplně volná. Každý si na sebe vezme, co mu
vyhovuje. Jsou lidé, kteří si potrpí na značkové oblečení. I když jim
úplně nesedí, protože je in, tak si je vezmou. Jiný to má naopak. Důležité je, abychom se cítili dobře a oblékali se podle toho, jak žijeme
a jak pracujeme. Co se člověku líbí a co člověk v rámci svého života
a práce chce a musí nosit.
Když jdete po ulici v Boskovicích, stává se Vám, že se za někým
jen tak otočíte a řeknete si, ten je dobře oblečený?
Určitě se to stává. A nejen v Boskovicích. Když jdu po Brně,
když ke mně přijde někdo do prodejny. Styl oblékání také ve velké míře určuje, kde člověk pracuje a jakou profesi zastává. Je to
i otázka peněz. Určití lidé si potrpí na luxus a originalitu. Muži jsou
v tomto směru konzervativnější, ale ženy si hodně dávají pozor na
to, aby stejné šaty nebo kostýmek nemělo dalších
pět (úsměv).
Je tady nová plesová sezóna. Co si máme obléct, abychom byli, jak se říká IN?
V první řadě záleží na tom, co je to za ples.
Jiné zvyklosti panují na klasickém vesnickém
bále, jiné na plese města a jiné při reprezentačním
plese v Praze. Samozřejmě oblek, košile, kravata,
pásek a šněrovací společenské boty, to je základ.
V poslední době letí u obleků modrá barva v nejrůznějších odstínech, která se kombinuje s hnědým páskem a hnědými boty. Kravata by měla
ladit k šatům partnerky, hodně oblíbené jsou teď
i dřevěné motýlky. Důležité je na ples mít i vhodné ponožky, určitě ne kotníčkové a určitě ne barevné. Barva ponožek k večernímu plesovému
obleku je stejná s barvou obuvi.

Mluvil jste o volnější módě. To platí v současné době i v divadle.
Není to škoda?
Zase bych se podíval na to, o jaké divadlo jde. Jinak se oblečete,
pokud půjdete do Národního v Praze, jinak na muzikál v Městském
divadle nebo v Boby centru. Za všech okolností by měl ale člověk
používat zdravý selský rozum (úsměv).
Jaká móda je nejbližší Vám?
Záleží, kam jdu. Jestli na obchodní jednání,
na oslavu narozenin, nebo společenskou akci či
veletrh. Moc nepreferuji rifle. Mám rád barevné
kalhoty a košili s vestou. Podívejte, na obchodní
schůzce nebo veletrhu nabízím módu, proto se na
mě každý dvakrát tak více zaměří, jak vypadám.
Být dobře oblečený je prostě součástí mojí profese.
Svůj obchůdek máte v Janáčkově ulici v Boskovicích. Co tam lidem nabízíte?
V první řadě šití pánských i dětských obleků
na míru. K tomu veškeré doplňky od košil, pásků, kravat a manžetových knoflíčků, až po velice
kvalitní koženou obuv.
Kdy k Vám mohou lidé přijít?
Kdykoliv po telefonické domluvě. Mám sice otevírací dobu, ale
občas musím na schůzky, vyzvednout zboží, takže je lepší, aby si
zájemci zavolali předem na moje číslo 777 786 210. Domluvíme se
na konkrétní čas a já se pak můžu každému věnovat individuálně.
To souvisí i s tím, že jsem měl nabídky na obchod v některých centrech, ale jelikož chci dávat
lidem full servis, aby mohIL STYL – Ivo Lizna
li přijít o víkendech nebo
večer, tak to nešlo. Takhle
Janáčkova 2
680 01 Boskovice
to mě, i mým zákazníkům,
tel.: 777 786 210
kteří se sjíždějí ze širokého
e-mail: lizna@lizna.cz
okolí, vyhovuje.
www.lizna.cz
PAVEL ŠMERDA
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Náměstí Svobody v Blansku získává dí
Obchodní centrum na náměstí Svobody 8b,
dříve lidově nazýváno „Družba“, v minulých
letech rozhodně nepatřilo k chloubám města
Blanska. To se ale nyní postupně mění. Díky
společnosti SP Mainoffice s.r.o., která nemovitost zakoupila a započala s její rekonstrukcí, se
centrum mění do moderního stylu. Více prozradil majitel firmy Petr Sedláček.

Kdy jste koupili budovu na náměstí Svobody a proč?
Na úvod bych rád řekl, že jsme budovu více než šest let provozovali
v podobě částečného nájmu. Týkalo se to obchodních ploch v přízemí.
Když nám v loňském roce končila nájemní smlouva, řešili jsme, co
dál. Nakonec jsme se rozhodli celou nemovitost od pražské firmy, která ji vlastnila, odkoupit. Bylo to v listopadu 2016. Vyhodnotili jsme si
investici a záměr do budoucna versus cenu, ale také to, že podle mého
názoru tuto budovu zde na takovém místě určitě stojí za to revitalizovat, oživit a dát ji jiný, moderní charakter. Já jako člověk mám rád
výzvy. Snad to nevyzní ješitně, ale tímhle tady něco nového vytvoříme
a něco zde po nás zbude.
Co se tam od té doby změnilo?
V první fázi jsme se pustili do kompletní rekonstrukce spodní čás-

Konečně něco užitečného.
Neztrácejte čas kvůli financím
Všechny banky, pojišťovny, hypoteční
ústavy, investiční společnosti a dokonce i
realitní kancelář jsou teď na jednom místě.

VÁŠ NOVÝ FINANČNÍ

SUPERMARKET
Najdete nás:
OK POINT
Náměstí svobody 8b
Blansko
tel.: 513 034 174
mob.: 736 679 806

Užijte si komfort výběru
z více než 60 finančních
institucí na jediné pobočce!
Srdečně Vás zve
Kateřina Štoudková

ředitelka obchodního místa OK POINT

Inzerce

íky firmě SP Mainoffice krásnější tvář
„Vyhodnotili jsme si investici a záměr do budoucna versus
cenu, ale také to, že podle mého názoru tuto budovu, zde na takovém místě, určitě stojí za to revitalizovat, oživit a dát ji jiný,
moderní charakter.“
ti. Udělala se nová elektřina, vzduchotechnika, rozvody vody, topení,
obklady. Také jsme upravili dispozice některých obchodních prostorů. Momentálně v přízemí zákazníci najdou celkem čtyři provozovny.
Řeznictví a uzenářství Steinhauser, hračkářství Pompo, pobočku OK
POINTu se všemi finančními službami včetně M-Bank a Matějovo pekařství.
Co plánujete dál?
Do budoucna bychom chtěli dát celé budově moderní vzhled.
V současné době budujeme v zadní části, kde byly dříve sklady, nový,
poměrně velkorysý obchodní prostor. Nejsme ještě úplně rozhodnutí,
jaké bude mít využití, neboť stále jednáme se zájemci. Je na stole varianta, že tam vytvoříme pasáž s více provozovnami, nebo bude mít prostor pouze jednoho většího nájemníka. Konkrétně zatím nemohu více
říct, jednání totiž stále probíhají. V tuto chvíli je jisté jen to, že nový
vchod vznikne z Bezručovy ulice. Každopádně jsme přesvědčení, že to
znovu přinese oživení centra města. Rádi bychom se zaměřili na podporu místních, nebo alespoň českých nájemníků. Jde o to propojení.
Rád s lidmi hovořím osobně, chci víc vnímat jejich potřeby a takto při
přímém kontaktu je to vždy nejlepší. Vždyť někteří nájemníci našeho
obchodního domu jsou v této nemovitosti již více než dvacet roků.

Přijďte se podívat
do nově upravené prodejny
POMPO Blansko!
Jsme česká rodinná ﬁrma
s více než 20 letou historií
na českém a slovenském trhu.
Najdete u nás hračky
pro všechny věkové
kategorie dětí, včetně
společenských her
a ve velkých prodejnách
i kojeneckého sortimentu.
Našim zákazníkům je k dispozici
i online prodej na webových stránkách
www.pompo.cz.
Čekáme na Vás v prodejně Pompo
na Náměstí Svobody 8, Blansko
od pondělí do pátku 8:30 až 17:30
a v sobotu 8:30 až 11:30 hodin.

Přijďte do POMPO splnit dětská přání!

WWW.POMPO.CZ

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá
do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser, s.r.o.
vznikla v dubnu 1991 pronájmem tehdejších sanitních
jatek v Tišnově. Na počátku ve firmě pracovalo 7 lidí,
dnes pro firmu pracuje téměř 250 zaměstnanců.
Jatky se nachází ve Skalici nad Svitavou, výroba
probíhá v Tišnově a mimo to provozuje firma šest
vlastních prodejen. Jedna z nich leží v centru města
Blansko, konkrétně na náměstí Svobody. Její provoz
byl zahájen v červnu
2010.
Jméno Steinhauser bylo
v našem okolí vždy spojeno s čerstvým masem,
voňavými uzeninami
a úsměvem za pultem.
Steinhauser, s. r. o.
nám. Svobody 1711/8b
678 01 Blansko

Cestování

Cestování? Občas je to divočina
Cestování. To je velká láska Radky Kočvarové z Valchova. Přivedla ji k tomu cesta do neznámé
Litvy. Dnes je za ni vděčná. Díky tomu poznává svět.

Povídejte, jak vznikla Vaše záliba v cestování?
Chtěla jsem zkusit něco nového, naučit se anglicky, tak jsem
před třemi lety odjela díky studentskému programu Erasmus do Litvy. Upřímně se přiznám, že předtím jsem se bála jet i do Brna nebo
do Prahy. Byla jsem taková ta „připosraná“ holka z vesnice (smích).
Ale tam mě to naučilo. Byla jsem hozená do neznámého prostředí,
musela jsem se postarat sama o sebe. Škola byla docela jednoduchá,
chodila jsem tam jen dva nebo tři dny v týdnu. Litva jako taková je
zajímavá země, ale stačí pár výletů a máte ji prozkoumanou. Tak
jsem začala cestovat jinam.
Kam?
No, za rok jsem projela skoro celou Evropu. Asi 27 států.
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Kde všude jste byla?
Asi ve většině zemí, ale mojí srdcovkou se stal Izrael. Tam jsem
byla už třikrát.
Proč právě Izrael?
Těžko se to definuje, ale je mi v této zemi hezky. V Česku máme
představu, jak je to tam nebezpečné, lítají vám nad hlavou rakety,
všude samí teroristé, ale není to pravda. Pro turisty je to klidné místo, možná klidnější a bezpečnější než řada měst v Evropě. Jsou tam
příjemní a hovorní lidé. Hodně upřímní, což byl pro mě za začátku
šok, ale zvykla jsem si. Jinak vyspělá země, kde je věda na velmi dobré úrovni. Zkrátka návštěvu Izraele bych s klidným srdcem
všem vřele doporučila.
MyFace

Cestování
Neříkejte, že když jste jela i Vy poprvé do Izraele, že jste se
nebála?
Ale jo, přiznávám (úsměv). Jela jsem tam se strachem, že mě tam
někdo unese, znásilní, zabije, ale jsem tady, sedím proti Vám, takže
nic se nenaplnilo (smích).
Izrael je krásná země, plná úžasných pamětihodností, které jste
jistě viděla. Jaký nejsilnější zážitek jste si odsud přivezla?
Jak říkáte, je to nádherná země, ale pokud se týká silného zážitku, tak ten je z jiného ranku. Byla jsem v Izraeli o prázdninách na
praxi. Tam jsem potkala spolupracovníka, Araba. Jeho nejlepší kamarád studuje v Jordánsku medicínu. Tak jsme se domluvili, že za
ním pojedeme. Dostat se tam nebyl problém, ale zpátky to začalo.
Na hranicích mě podrobili velkému výslechu. S kým jsem tam byla,
co jsem tam dělala, s kým jsem tam mluvila. Hodně mě vystrašili,
jestli jim zalžu, že jdu zpátky do Jordánska. Vzali mi mobil, celý
ho projeli. Trvalo to asi hodinu a bylo to hodně nepříjemné. Věděla
jsem, že se nemám čeho bát, ale stejně nevíte, co si na vás vymyslí.
Nakonec vše dobře dopadlo, ale byla to pro mě velká zkušenost.
Evropu máte proježděnou skrz na skrz. Co dál?
Samozřejmě jsem se podívala i mimo náš kontinent. Nedávno
jsem se například vrátila z Dubaje a Thajska, byla jsem v Indii, na
Jamajce, v Egyptě, Tunisku, Palestině a na Mauriciu. To není zase
tak moc, musím zabrat (smích).

Leden 2018

Co tam jste zažila?
Vzpomínek je samozřejmě spousta. Naposledy jsme se s kamarádem proplétali na motorce po sedmiproudé silnici v Bangkoku, to
byla docela divočina, nebo jsem krmila a koupala slony v útulku.
Řídila jsem například psí spřežení v Laponsku, v Egyptě mě chtěli
vyměnit za velbloudy, zažila jsem cyklón v Mauriciu nebo jsem
pila Plzeň v poušti u Mrtvého moře s Izraelcem, který tam bydlí
v přístřešku a živí se lovením cenností z moře. Je toho fakt hodně
(úsměv).
Jak vůbec cestujete a jak cesty plánujete?
Určitě nejsem žádná chodící reklama na cestovní kanceláře, protože ty vůbec nevyužívám (smích). Všechno si zařizuji sama. Jsem
blázen do levných letenek. Na začátku ani tak nehledám konkrétní destinaci, jako výhodné letenky, teprve pak se dívám, kam to je
(úsměv). Ubytování si zajišťuji na internetu nebo přes známé, které
mám po celém světě. Cestuji letadlem, na místě se přepravuju vlakem, autobusem, nebo klidně i stopem. Kam zajdu, co navštívím,
kam se podívám, všechno si rozhoduju sama, nebo se ptám „domorodců“, co by mi doporučili.
Kam se chystáte teď?
V lednu do Egypta a do Mexika, když to zvládnu a rychle udělám zkoušky, tak Mexiko chci spojit s Brazílií.
PAVEL ŠMERDA
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Letovice. Nová výstavba domů
i zlepšení dopravy v centru
Moderní město, které čeká v nejbližší době zajímavý rozvoj. Co se týká výstavby i úprav samotného centra a místních částí. Tak vidí Letovice jeho starosta Vladimír Stejskal.
Pane starosto, jak se žije v Letovicích?
Podle pana starosty dobře (úsměv). Co je
důležité pro život, nevznikají u nás žádné extrémní situace. Je samozřejmě stále co zlepšovat, ale myslím, že se zde žije hezky.
Letovice patří mezi moderní, upravená
města. I v poslední době se u vás stále něco
děje. Připomeňte alespoň akce z loňského
a předloňského roku?
Když začnu u místních částí, kterých je
rekordních třináct, tak tam se snažíme hodně
opravovat cesty a chodníky a podporujeme jejich akce. Rok co rok posíláme do každé z nich
částku půl milionu korun, kterou si samy rozdělují, na co potřebují. Pokud se týká přímo
Letovic, podařilo se nám dokončit rekonstrukci městského úřadu, pokračovali jsme v opravách silnice od kruhového objezdu k zámku,
ulic Třebětínská a Purkyňova. Co nás čeká,
a nezvládli jsme to kvůli klimatickým podmínkám, je ulice Alšova, na tu přijde řada letos.
Trošku jste mi tím naběhl na další otázku.
Co chystáte na letošní rok?
Pokračovat budeme třetí etapou úprav cesty pod klášterem, tzv. myší dírou. Fotbalový
Letovice nedávno navštívil prezident Miloš Zeman.
klub získal dotaci na rekonstrukci kabin, i na
tuto velmi důležitou akci poskytne město svoje
V blízkosti zámku a základní školy vyrostlo v nedávné minulosti
prostředky. Plánujeme investice do snížení energetické náročnosti
budov. Hlavně Městského kulturního střediska, Základní umělec- několik nových bytových domů. My tam plánujeme novou výstavké školy a budovy Pošty. Zahájit chceme také rekonstrukci západní bu rodinných domů. Má jich být, počítám tak do dvou let, okolo
části náměstí, do budoucna nás čeká obnova čistírny odpadních vod třiceti. Zájem o bydlení v Letovicích je stále velký, proto se snažíme
a řady chodníků, hlavně v ulicích Nová a Sadová. Řekl jsem to i při lidem vyjít vstříc. Vše je teprve v začátcích, ale už existuje územnedávné návštěvě pana prezidenta Zemana. I kdybychom měli roz- ní studie, s kterou momentálně pracujeme. Kromě toho plánujeme
okolo školy výstavbu cyklostezky, pro lepší dopravní situaci vznikpočet jako Praha, tak máme pořád co dělat (úsměv).
ne v souvislosti s výstavbou nových domů na silnici ve směru na
Hodně se mluví o úpravách náměstí, hlavně zlepšení dopravní Podolí i okružní křižovatka.
situace. Kdy se ho lidé dočkají?
Letos bychom chtěli kopnout do země. Musí se tam nejprve Co škola a školky? Jaký je o ně zájem a jak jste spokojený s jeopravit kanalizace, vodovod a přípojky, teprve pak dojde na samot- jich stavem?
V Letovicích máme tři mateřské školy. Čapkova, Komenského
nou úpravu západní části náměstí a hlavně nepřehledné křižovatky
a autobusových stání. Místo současného místa vznikne klasická kři- a Třebětín. Ze své pozice musím jen chválit a všem zaměstnancům
žovatka typu T, na náměstí bude jen pět zálivů k zastavení a odjezdu poděkovat za jejich práci. Do školek investujeme nemalé peníze.
autobusů, místo jejich současného stanoviště vznikne víceúčelový Chceme, aby se tam děti cítily příjemně. Vidím, že se to vyplácí.
prostor, kde bude parkoviště pro osobní automobily, prostor na trhy Na letos chystáme rekonstrukci zahrady MŠ v Třebětíně, na MŠ
nebo menší vystoupení. Na náměstí taky přibude zeleň a budou tam v Čapkově ulici přijde řada v dalším volebním období.
Co se týká základní školy, je pravděpodobné, že tam dojde kvůli
vysázeny stromy.
odchodu pana ředitele do důchodu k výměně ve vedení. Jeho práci
Zajímavý projekt se chystá také v blízkosti zámku. Co o něm je třeba vyzdvihnout, po 35 letech svojí činnosti bude školu předávat v mnohem lepším stavu, než v jakém ji přebíral. I tady bych
můžete říct?
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chtěl touto cestou panu řediteli i všem zaměstnancům vyslovit velké
poděkování za jejich práci. Upřímně. Ani naše generace nebyla svatá, ale ukočírovat v současné době 824 žáků, které škola má, to chce
hodně síly, trpělivosti a nervů. Klobouk dolů před všemi.

loval na všechny, že by bylo fajn, aby chodili na koncerty, výstavy
a divadelní představení a podpořili tak kulturu. V roce 2018 musíme
některé akce omezit a je možné, že některé tradiční se z finančních
důvodů neuskuteční.

K životu města patří i podnikatelské aktivity. Jak jsou na tom
Letovice?
Pane redaktore, přišel jste právě včas. Nedávno proběhlo na
radnici setkání ředitelů významných letovických firem s ředitelkou
místní Masarykovy školy práce. Řešilo se mimo jiné to, o jaké obory je zájem a jak dostat lidi z Letovic do místních firem tak, aby
nemuseli za prací dojíždět. Tady bych rád podotknul, že ze strany
podniků je velký zájem například o pracovníky CNC strojů. Jak to
bude vypadat, je otázkou dalšího jednání a přístupu kraje, jako zřizovatele školy.

Co nabízejí Letovice turistům?
Samozřejmě v první řadě zámek, který je v soukromých rukách.
Lidé k nám jezdí na přehradu, máme tady koupaliště s minigolfem.
Nabízíme workoutové hřiště, ale také třeba prezentaci historie města Letovice.

Letovice jsou bohaté na kulturní a společenský život. Připomeňte, co všechno se u vás v průběhu roku koná a co se chystá na
letošní rok?
Kultury je dostatek, to máte pravdu, ale nechodí na ni lidé. Akce
se tak musí z větší části dotovat, což je problém. Tady bych rád ape-
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Navážu na to poslední otázkou. Proč by lidé měli přijet do Letovic?
Myslím si, že Letovice jsou moderní město, které leží v krásném údolí mezi kopci. Je zde několik příjemných restaurací, cukrárny, lidé mohou navštívit zámek, máme nádhernou lékárnu v LDN,
prezentaci historie města Letovice. Aktivní lidé mohou využít naše
sportoviště, je tady bohatá síť cyklostezek, milovníci kultury si
mohou poslechnout koncerty nebo navštívit divadelní představení.
V Letovicích je co vidět a každý si najde to svoje.
PAVEL ŠMERDA
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Sport

René Slouk: Závodění si chceme
hlavně užívat a mít z něj radost
Za brněnský motoristický tým Full Motorsport závodí také René Slouk z Adamova. I letos se
jeho tým specializoval na vytrvalostní podniky amatérských automobilových závodů s názvem
Makpak Endurance.

Jak jste se dostal k automobilovým závodům?
Rád bych na úvod řekl, že je to v tomto směru můj první a asi
i poslední počin (úsměv). Vnímal jsem tento podnik delší dobu. Kamarád, pod kterým teď jezdím, mě už dříve oslovil, jestli bych to
nechtěl zkusit. Tehdy byl ještě členem jiného týmu, tak jsem to nějak stále odkládal, nechtěl jsem nikomu nic kazit (úsměv). Mezitím
došlo k tomu, že se osamostatnil a založil svůj vlastní tým. Přemluvil mě a já do toho šel. A to byla chyba. Jak jsem do závodního vozu
jednou sednul, tak nebylo návratu (úsměv). Momentálně mě čeká
už čtvrtá sezona.

Máte svůj oblíbený okruh?
Jednoznačně je to Brno. Tam jsem se dostal historicky i s civilními auty. Znám to tam nazpaměť, což je velmi důležité pro závodní
jízdu. Nemůžete v rychlosti kolem dvou set kilometrů za hodinu
přemýšlet, kde je jaká zatáčka, kde máte přidat, kde brzdit. Musíte
se soustředit jen na to, co se děje před vámi a za vámi.

Většina kluků má sen závodit ve Formuli 1. Bylo tomu tak
i u Vás?
Samozřejmě, že jsem F1 v televizi sledoval, ale nikdy by mě ani
ve snu nenapadlo, že bych se jich mohl aktivně zúčastnit. Zkrátka
mě to bavilo jen jako diváka.

Co sezona 2017, jaká byla?
Vítězství jsme neobhájili, skončili jsme druzí. Postihlo nás hodně poruch, v průběhu sezony jsme zkoušeli různá nastavení vozu
a hodně záleží na týmové strategii a práci celého týmu. O tankování,
poruchy a další věci se stará pouze jeden člověk, my závodníci jsme
mu občas k dispozici, když zrovna nesedíme za volantem. Také by
to nešlo bez pomoci několika sponzorů, kterým bychom chtěli touto
cestou poděkovat.

S jakým vozem a v jakém seriálu závodíte?
Seriál se jmenuje Makpak Endurance. Koná se v Česku a na Slovensku a účastní se ho jezdci z celé Evropy. Náš tým disponuje
dvěma vozy. Škodou Octavia, kterou řídím já, druhý automobilem
je Seat Leon.
Kde všude jste se loni představili?
Náš domácí okruh je Brno. Konají se tam i dva závody seriálu.
Dále se jezdí v Mostě a na Slovakia ringu u Bratislavy.
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Můžete prozradit Vaše největší úspěchy?
Zatím nejúspěšnější pro nás byla předloňská sezona 2016. Tam
jsme vyhráli se Škodou Octavii svoji divizi.

Máte nějaký motoristický sen, přání?
Stále se chceme samozřejmě zlepšovat, dosahovat dobrých výsledků, ale naše závodění je hlavně o tom užít si to a mít z toho
radost. To nám klade na srdce i majitel týmu. Řekl bych, že jsme
velmi dobrá parta lidí, která si rozumí i mimo závodní okruh. A to je
na tom to nejkrásnější. 			
PAVEL ŠMERDA
MyFace

Zajímavost

Sbírka šachových motivů na mincích
a bankovkách je ve světě unikátní
Vlastimil Chládek je známý nejen jako podnikatel, ale také jako velký milovník šachů. Kromě
toho, že tuto královskou hru aktivně hraje, vytvořil i sbírku mincí a bankovek se šachovými
motivy. Ta je ve světovém měřítku unikátní a jedinečná.

„C

elý svůj život hraji šachy. V některých obdobích se jim věnuji
méně, jindy více, ale skutečně
mě provázejí celým životem. Ať v kanceláři, nebo doma v obývacím pokoji někde
v zásuvce, tam vždy čeká třicet dva věrných
kamarádů, kdykoliv připravených stát mi
po boku, ať už v dobách dobrých, či zlých.
S nimi nejsem nikdy sám,“ řekl na úvod
Vlastimil Chládek.
Nápad na sbírku u něj vznikl před třemi
roky. Svůj sběratelský záměr definoval jako
oficiální platidla s primárním šachovým motivem. Tedy mince a bankovky, které vydaly
centrální banky a na kterých je buď známý
šachista, nebo výrazný šachový prvek. „Takové mince a bankovky byly vydávány buď
u příležitosti konání důležitého šachového
turnaje, nejčastěji šachové olympiády, nebo
při výročí významného šachisty či osobnosti, pro kterou byly šachy důležitým motivem
v jeho tvorbě,“ vysvětlil.
V takto přísně definovaném sběratelském poli se podařilo objevit jednu bankovku a několik desítek mincí, které byly
vydány k devatenácti různým příležitostem.
Tři mince jsou zlaté, sedmnáct stříbrných,
ostatní jsou z levnějších slitin, většinou jde
o slitinu mědi a niklu.
„Nejstarší položkou sbírky je dirham
za Spojených arabských emirátů, který byl
emitován v roce 1986 u příležitosti historicky první šachové olympiády v arabských
zemích. Z dalších čtrnácti zemí, které mince
se šachovou tematikou vydaly, byly nejaktivnějšími Arménie a Rusko, ve sbírce mám
i mince z Kuby a Filipín,“ doplnil Vlastimil
Chládek.
Kromě oficiálních mincí a bankovek jsou
v jeho sbírce i další mince a bankovky, které buď mají šachový motiv ve vedlejší roli,
anebo nebyly platidly emitovanými centrální bankou své země. Leží tak na pomyslné
hranici tohoto sběratelského pole. V první
řadě to jsou tzv. nouzovky s krásnými šachovými motivy.
Nouzovky, někdy též nazývané hladové
bankovky, jsou nouzovými platidly, která
vydala města i různé soukromé podniky
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Vlastimil Chládek (uprostřed) spolu se Zdeňkem Musilem (vlevo) a Rudolfem Lakotou při zahájení výstavy.

a instituce v době válek revolucí či státních
bankrotů, kdy byl problém s oběživem. Ve
sbírce jsou jak nouzovky vydané v roce
1922 německou obcí Stroebeck, která je
známa bohatou šachovou historií, tak nouzouvky vydané v roce 1921 německým šachovým klubem při konání šachového kongresu.
Pro Vlastimila Chládka znamenají šachy hodně. A směle je přirovnává k životu.
„Všichni vlastně hrajeme šachy. Každá naše
snaha či touha je šachovou partií. Je jen na
nás, jak dokážeme v té které životní situaci odhadnout své šance a rozpoznat, kudy
vede cesta kupředu. Jen na nás záleží, zda
si pravdivě přiznáme, co všechno musíme
pro vítězství či úspěch obětovat, a zda jsme
toho vůbec schopni. A taky musíme přesně
vědět a pamatovat si, co je pro nás tím nejhlavnějším, prioritním cílem,“ zamyslel se
Vlastimil Chládek.

Zatímco v šachu je jasným trvalým cílem dát soupeři mat, v životě to často bývá
o dost složitější. „Jak snadné je uhnout, sejít z cesty, či se jen smířit s příjemnou malou
výhodou a tím ustoupit ze svých náročných
prvotních cílů. Aby se tak nestalo, tak právě to nás učí šachová hra a její tisíciletím
ověřené a neporažené principy. Čím více je
máme zažité, tím lépe pro náš život. Kdysi jsem v šachu porazil mistra světa. A je
jedno, jestli to byl už bývalý mistr světa,
či zda to bylo v simultánní partii, prostě to
byl mistr světa. Od té doby díky šachu vím,
že i v životě je všechno možné, že nic nelze
vyloučit, že vše lze dokázat. Výše uvedeným
jsem chtěl naznačit, že šachové hře jsem
velmi zavázán, že ji mám co vracet. Snad
jedinečná sbírka šachových mincí je jedním
z kroků, kterým můžu šachové hře vrátit to,
co ji dlužím, co mě naučila,“ dodal Vlastimil Chládek.
PAVEL ŠMERDA
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Představujeme

Princezna České republiky chce
být v budoucnu herečkou
I v jedenadvacátém století existují princezny. Jednou z nich je devítiletá Melanie Mařanová
z Brna, která se stala v soutěži Dívka České republiky Princeznou České republiky pro rok 2017.
11
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Představujeme
Meli, jak se ti žije jako Princezně České republiky 2017?
No Pavle, žije se mi stejně, jako se mi žilo bez titulu Princezna.
Chodím pořád do školy, aktovku si nosím sama, trénuju, chodím do
dramaťáku.
Máš doma, ve škole nebo při sportu nějaké princeznovské manýry? Nechce se ti ráno vstávat do školy, dělat úkoly, uklízet
a pomáhat doma?
Princeznovské manýry? To by mi naši dali... (smích). Určitě nemám. Mamka se na to chodí ptát paní učitelky (smích). Se vstáváním mám trochu větší problém. I když chodím spát o půl osmé, tak
vstávám před sedmou hodně těžko. Ale snažím se dospávat o víkendech, když nemám závody. S úkoly do školy problém není, mě škola
baví, teda až na prvouku. A uklízení? To je moje slabší stránka. Ale
doma mám své povinnosti, uklízím nádobí - to je nic moc, ale třeba
mě baví vaření a pečení, to pomáhám ráda.
Jak vzpomínáš na soutěž Dívka České republiky?
Na soutěž vzpomínám hrozně ráda, na holky, na realizační tým,
na finálový galavečer, na spoustu zážitků, takže asi na všechno.
Co se ti na ní nejvíce líbilo?
Je těžké říct, co se mi líbilo nejvíc. Bylo to super všechno a pro
mě zajímavá zkušenost. Bylo taky super vidět, jak nás všechny baví
sport a jak si navzájem fandíme.
Vítězství v soutěži není tvůj první úspěch. Prozraď, čeho všeho
si už dosáhla ve svém oblíbené gymnastice?

Loni to bylo první místo v družstvech na oblasti, letos místo druhé. Mám i pár medailí za druhá a třetí místa v jednotlivcích, ale na
druhou stranu není problém skončit mezi posledními, ne vždycky se
daří. Letos bych se chtěla probojovat na Mistrovství České republiky. Ale bude to těžké, tak uvidím.
Co tě baví kromě gymnastiky?
Kromě gymnastiky mě nejvíc baví dramatický kroužek, zrovna
zkoušíme Hrátky s čertem, kde hraju Káču. Taky ráda jezdím na
waveboardu, těším se, až vytáhnu snowboard a lyže, jen co nasněží. V létě ráda hraju tenis, nebo se o to aspoň pokouším. Ráda čtu
a chodím do divadla.
Co naopak nemusíš a nemáš ráda?
Nemám ráda, když se lidi hádají, dělají si naschvály, ubližují si
a vadí mi, když se holky pomlouvají.
Jaké jídlo a pití jsou tvoje oblíbené?
Jím ráda všechno, jedině nemám ráda vařené brambory. A piji
vodu, nebo ovocný čaj. A taky smoothie.
Jakou hudbu ráda posloucháš?
Nejraději mám Enriqua Iglesiase, Ewu Farnou, Daru Rollins,
Pavla Calltu, Kristinu a Slzu. Teď se těším na koncert Sebastiána.
Čím bys chtěla jednou být?
Nejradši bych byla herečkou.
Začíná nový ročník soutěže Dívka České republiky. Proč by se
měly holky jako ty přihlásit?
Aby si našly nové kamarádky, zažily spoustu zážitků, získaly
nové zkušenosti a začaly být trochu samostatné. Hlavně jim přeju,
aby si to užily a nebály se, je tam skvělá parta lidí.
PAVEL ŠMERDA

Melanie Mařanová

Foto: David Podrabský (3x)
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Věk: 9 let
Bydliště: Brno
Škola: ZŠ Antonínská, Brno
Zájmy: Sportovní gymnastika, waveboard,
tanec, dramatický kroužek, lyžování
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Gatema: Z každého smysluplného
projektu máme velkou radost
Jednou z činností, kterými se zabývá boskovická firma Gatema, je i projektové poradenství.
S žádostí o pomoc se na firmu mohou obrátit jednotlivci, organizace, spolky, sdružení, obce
i firmy. Více prozradila projektová manažerka a vedoucí divize Projektové poradenství Jana
Bělehrádková.
Můžete představit vaši divizi. Čím se zabývá a jaká je náplň její
činnosti?
Naše Divize navázala na vnitrofiremní aktivity související s realizací projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. V průběhu
dílčích fází našich projektů jsme získávali znalosti a zkušenosti a ty
jsme se postupem času rozhodly nabídnout i našim zákazníkům.
Divize projektového a ekonomického poradenství, jak
už název napovídá, se zabývá
přípravnou i realizační fází jak
projektů, které chtějí naši zákazníci realizovat s pomocí dotací,
tak i projektů financovaných
z vlastních zdrojů, které vyžadují svým rozsahem projektové
řízení. Hlavní náplní je ale realizace projektů spolufinancovaných
z veřejných zdrojů. Projekty se zabýváme od úplného počátku,
tedy od prvotního nápadu, vize, následně zanalyzujeme vhodnou
dotační příležitost a připravíme žádost o dotaci. Provádíme monitoring projektu jak v průběhu realizace, tak i po dobu udržitelnosti.
Většiny projektů se v průběhu realizace týká i výběrové řízení na
S firmou Gatema spolupracujeme už několik let. Jejich služby jsme poprvé využili při rekonstrukci čtyř učeben. Biologie, fyziky, chemie a dílen a skladů. Gatema nám zajišťovala
veškerou administraci, včetně výběrových řízení. Škola jako
taková je schopna sama zvládnout projekty, dejme tomu, do
jednoho milionu korun, při větších je třeba mít firmu, která
se tím zabývá a specializuje na to. S Gatemou máme velmi
dobré zkušenosti a věříme, že vzájemná spolupráce bude
pokračovat.
Radek Kratochvil, zástupce ředitele ZŠ Lysice

dodavatele, řídící se zákonem o veřejných zakázkách nebo pravidly
pro výběr dodavatele dílčích operačních programů. I v této oblasti
poskytujeme našim zákazníkům komplexní služby. V poslední době
jsme rozšířili naše aktivity o pořádání seminářů na téma související
s dotacemi, změnami v zákonech nebo na všeobecnou problematiku
například smluv.
Kdo všechno se na vás může
obrátit?
Služby poskytujeme subjektům z veřejné i soukromé sféry
– firmám, městům, obcím, školským zařízením, neziskovým
organizacím.
Jsem například podnikatel, mám nápad a chci ho realizovat?
Jak mám postupovat?
Naši zákazníci se na nás obracejí s nápadem, vizí ale i potřebou realizace určitého záměru. Na základě informací od zákazníka
nalézáme vhodnou dotační příležitost - výzvu na úplné nebo alespoň částečné financování aktivit souvisejících s realizací záměru.
Seznámíme zákazníka s pravidly a podmínkami dotační výzvy
a následně započneme s přípravou žádosti o dotaci a souvisejících
příloh. Obsah žádosti a struktura příloh se liší jak podle rozsáhlosti
projektu, tak podle konkrétního operačního programu, ve kterém je
výzva vyhlašována. Dotační žádost včetně příloh se v současném
dotačním období většinou podává elektronicky, prostřednictvím
centrálního systému. Po podání žádosti probíhá na straně poskytovatele podpory kontrola splnění formálních náležitostí a následně
věcné hodnocení. A po schválení žádosti o dotaci přijde na řadu
samotná realizace projektu.
Dá se vyčíslit, jaká je vaše úspěšnost?
Úspěšnost námi podaných žádostí se dlouhodobě pohybuje přes
devadesát procent. Nutno ale dodat, že i velmi kvalitní záměr a následně výborně zpracovaná žádost o dotaci nemusí být vzhledem
k výši alokované částky zárukou úspěchu a projektová žádost zůstane pod pomyslnou čarou.
Jaké zajímavé projekty se vám podařilo v minulosti podpořit,
prosadit či připravit?
Těžko jmenovat jediný projekt. Příprava je většinou záležitostí
delšího časového horizontu, následně probíhá realizace, ukončení
a monitorování po dobu jeho udržitelnosti. S projektem se za tu
dobu sžijete a máte z něj radost. Z každého, který měl a má smysl
– ať už je to vývoj nového IT řešení, přístavba školy, vybudování
firemní školky, nebo např. rekonstrukce a vybavení učeben pro ZŠ
Edvarda Beneše Lysice. 			
PAVEL ŠMERDA
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

Boskovice

8. - 9. 1. Velká hra (20:00)
9. 1. Kolo zázraků (17:30)
10. 1. Kolo zázraků (20:00)
11. 1. Motorhead: Clean Your Clock
(20:00)
13. 1. Čertoviny (17:30)
13. - 15. 1. Zmenšování (20:00)
14. 1. Čertoviny (15:00)
14. -15. 1. Insidious: Poslední klíč (17:30)
16. - 17. 1. Nejtemnější hodina (20:00)
18. - 20. 1. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
(20:00)
19. a 21. 1. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
(17:30)
20. 1. Coco (17:30) 3D
21. 1. Coco (15:00)
22. 1. Přání k mání (17:30)
22. - 23. 1. Tři billboardy koousek za Ebbingem (20:00)
25. 1. Labyrint: Vražedná léčba (20:00)
27. - 28. 1. Labyrint: Vražedná léčba
(17:00)
27. - 28. 1. Všechny prachy světa (20:00)
28. 1. Coco (15:00)
29. 1. Všechny prachy světa (17:00)
29. - 30. 1. Cizinec ve vlaku (20:00)
31. 1. S láskou Vincent (20:00)

8. 1. Odnikud (19:30)
9. 1. Velká hra (19:30)
10. - 11. 1. Star Wars: Poslední z Jediů
(16:00)
10. 1. Star Wars: Poslední z Jediů (19:30)
11. 1. Motorhead: Clean Your Clock
(19:30)
12. 1. Matky na tahu o Vánocích (9:30)
12. - 14. 1. Čertoviny (17:00)
12. - 13. 1. Špindl (19:30)
13. 1. Můj život Cuketky (15:00)
14. 1. Jak postavit sněhuláka (15:00)
14. 1. Nejtemnější hodina (19:30)
16. 1. Jumanji: Vítejte v džungli! (17:00)
16. - 17. 1. Zmenšování (19:30)
17. 1. Jumanji: Vítejte v džungli! (17:00)
3D
18. - 19. 1. Coco (17:00) 3D
18. 1. Velká nádhera (19:30)
19. - 20. 1. Největší showman (19:30)
20. 1. Coco (14:00 a 17:00)
21. 1. Coco (14:00)
21. 1. Přání k mání (17:00 a 19:30)
22. - 23. 1. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
(17:00 a 19:30)
24. 1. Přání k mání (15:00)
24. 1. Tři billboardy kousek za Ebbingem
(19:30)
25. 1. Labyrint: Vražedná léčba (19:30)

26. 1. Špindl (9:30)
26. 1. Labyrint: Vražedná léčba (17:00
a 19:30) 3D
27. 1. Ferdinand (14:00) 3D
27. 1. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
(17:00 a 19:30)
28. 1. Ferdinadn (14:00)
28. 1. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
(17:00)
28. 1. S láskou Vincent (19:30)
30. 1. Insidious: Poslední klíč (19:30)
31. 1. Nemilovaní (19:30)

DIVADLO
Blansko

MC Paleček
12. 1. Pohádka: Kocour v botách (16:00
a 17:00)
Dělnický dům
16. 1. Partička (17:30)

Boskovice

Zámecký skleník
19. 1. Lísky vs. V.I.P. (19:30)
21. 1. Čarodějnický učeň (15:00)
29. 1. Listování: Co by můj syn měl vědět
o světě (20:00)
31. 1. Jakub Nvota: Rošáda (19:00)

Kulturní středisko města Blanska a město Blansko vás zvou na

+420 703 343 878

www.pizzerie-piccolo.cz

SOUSEDSKÝ

BÁL
2. února 2018 ve 20 h
Dělnický dům Blansko

ILONA
CSÁKOVÁ
Host
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KREYN

Vystoupí DANIELA ČAPKOVÁ – POLE DANCE

MARTIN PÍŠTĚK – HOUSLOVÝ VIRTUOS
Diskotéka PAVLA BORKA

Živé sochy
Fotokoutek
Občerstvení
Tombola

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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