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Blansko bude
mít moderní
autobusový
terminál

Jakub Vrba
zdolává skály,
hory a sopky

Vlastimil
Zedek:

Pivo je pro mě
srdeční záležitost

Do regionu letos dorazí
pěvecké i herecké hvězdy
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D Ě L N I C K Ý D Ů M B L A N S KO

Předprodej od 16. 11. 2017 v Informační kanceláři BLANKA. Cena vstupenky v předprodeji: 300 a 270 Kč
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Za
Zajišťujeme
ajišťuj
svatby ve vlastních prostorách
s vlastní
vlastn gastronomií.
zařídíme
řídí
obřad
aranžujeme výzdobu na míru
aranžujem
připravujeme kompletní gastronomii
připravuj

poskytujeme ubytování v našich hotelech
poskytuje
restaurant & hotel ***

Nejsme agentura

Zamyšlení

Chci využívat toho, co je
studentům blízké
Ředitel Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice Pavel
Vlach zaujal zajímavý postoj k mobilním telefonům ve vyučování. Podle něj je dobré ne
potlačovat to, v čem jsou studenti dobří a co ovládají, ale v omezené míře toho využít.

„V

říjnu jsem se v Boskovicích
zúčastnil zajímavé Konference MyFace. Zaujalo mě vystoupení bývalého viceguvernéra České
národní banky a boskovického rodáka
Pavla Kysilky, který mluvil na téma digitální revoluce. Se zaměřením na notebooky, chytré telefony apod. Tam jsem si
uvědomil, že generace, která se narodila
po roce 2000 a dnes je na středních
školách, vstoupila do této éry s čistým
štítem. A vede si v ní nadmíru dobře. To
mě navedlo na myšlenku, jak jejich dovednosti využít ve výuce,“ říká na úvod
Pavel Vlach.
Žáci na základní škole i studenti na
středních školách umí s telefony neuvěřitelné divy, dokáží v nich v mžiku najít
jakoukoliv informaci. „Problém je, že se
často odmítají učit základní věci, jako
jsou vyjmenovaná slova nebo malou
násobilku s tím, že si všechno najdou.
Školství se tak dostává do situace, že se
musí naučit s tímto postojem pracovat.
Já si myslím, že i v tomto případě platí

Studenti na střední
škole jsou pro učitele
partneři a je třeba je
respektovat.
zdravý selský rozum a některé věci bychom prostě měli mít v sobě. Minimálně
to zrychluje čas,“ tvrdí ředitel.
Jedním dechem ale dodává, že
technické schopnosti studentů je třeba využít. „Jsou předměty, jako český
jazyk, angličtina, hudební výuka, kde je
třeba se stále učit pomocí paměti, na
druhou stranu ve výpočetní technice či
v zeměpise se dají moderní technologie
aplikovat. Jednal jsem v tomto směru
s představiteli projektu Celoživotního
vzdělávání učitelů a hledal řešení, jak
učitele přimět přijmout to, že studenti se
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bez mobilu neobejdou a neříkali jim jen:
Nesmíš, schovej to do tašky! Podařilo
se a nyní připravujeme ve škole akci, na
které chceme našim učitelům ukázat,
jak využít schopnosti studentů pracovat
s mobilním telefonem,“ upozorňuje
ředitel.

Pavel Vlach už ve svých hodinách se
studenty a jejich mobily pracuje. „Chci,
aby je měli při vyučování na stole. Mám
tak vizuální kontrolu a přehled, že si pod
lavicí nepíšou zprávy apod. Často se při
výkladu dostáváme do situace, kdy prostě potřebujeme něco dohledat. A já zadám konkrétnímu studentovi, aby mi
s tím pomohl. Právě tehdy je mobil
dobrým pomocníkem. Druhá věc
je, že potřebuji, aby se s touto
schopností studentů ztotožnili i moji
kolegové,
protože
když to
budu
dělat
jenom já,
tak je to
k ničemu. Podívejte, není
to žádné
objevení
Ameriky,

žádná převratná myšlenka, jen přijmutí
toho, co tady je a s čím už nic nenaděláme,“ připomíná ředitel.
Studenti na střední škole jsou podle
Pavla Vlacha pro učitele partneři a je
třeba je respektovat. „Pokud mě tedy
někdo upozorní před vyučováním, že
čeká důležitý hovor třeba kvůli zdravotnímu stavu rodiče apod., určitě neřeknu až po vyučování. Prostě student
odejde na chodbu a tam to vyřídí. Mám
to stejně. V drtivé většině případů do
vyučování mobil neberu, nechávám ho
v kanceláři, ale stává se, že očekávám
neodkladný telefonát, tak ho vezmu
s sebou. Ale předem na to studenty
upozorním,“ vysvětluje.
Ať se nám to líbí nebo ne, dnešní
děti a mládež si už svůj život bez chytrých telefonů, tabletů a notebooků
nedovede představit. „Asi se budu opakovat, ale chci, abychom se vzájemně
respektovali. Zvlášť na úrovni střední
školy. Pravidla tak musí být stejná pro
obě strany. Nedej bože, aby se stalo,
že učitel si osvojuje právo tyto věci
používat, ale student
nesmí,“ dodává
Pavel Vlach.
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U piva vzniká spousta
převratných myšlenek
Výrobní ředitel a dlouholetý sládek Pivovaru Černá Hora Vlastimil Zedek tvrdí, že o své
práci měl v mládí jiné představy. Chtěl být automechanikem. Ale jak se říká, člověk míní,
život mění.

Co pro Vás znamená pivo?
Především je to pro mne srdeční záležitost. S pivem
a kolem piva dělám celý život. Je to moje práce a zároveň velký
koníček. Málokdo si to uvědomuje, ale pivo je společenský nápoj.
Probere se u něj spousta věcí a vzniká při něm spousta zásadních a
převratných myšlenek. Uhasí dobře žízeň, ale zároveň je to požitek z dobrého pití.
Snem mnoha mužů je být sládkem v pivovaru. Co obnáší Vaše
práce? Asi to není jen degustace a ochutnávání?
Trochu zklamu snílky, kteří si představují sládka jako nějakého
ochutnávače piva. Ochutnat ano, ale jenom proto, aby provedl
kontrolu, že vše běží, jak má. Práce sládka je v prvé řadě
kontrola kvality a dodržování hygieny a sanitace
ve výrobních provozech. Začíná to
od vý-
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Rozhovor
běru surovin, přes dodržování technologických postupů. I když
schéma výroby piva vypadá na první pohled jednoduše, tak
se ve skutečnosti jedná o složitý proces, kde každá maličkost
hraje svoji velkou a významnou roli. Samo sebou, že nemůžu
obsáhnout všechny činnosti sám. Proto se snažím kolem sebe
vybrat tým spolehlivých spolupracovníků.
Vím o Vás, že chodíte do práce mezi prvními.
Ano, to je pravda. Můj pracovní den začíná brzy ráno. Do
pivovaru přicházím kolem půl čtvrté ráno.
Vede Vaše první cesta do výroby?
Nejprve zajdu do kanceláře, hned potom jdu do provozu,
kde si kontroluji výrobní procesy na nočních směnách a popovídám si s lidmi, jakým způsobem práce probíhala a co je
potřeba zařídit. Teprve potom
vyřizuji část administrativy.
Prozraďte, jaká byla Vaše první zkušenost s pivem?
Moje úplně první zkušenost
s pivem byla asi stejná jako u většiny dětí. S rodiči na dovolené
jsem ochutnal první doušek piva,
který mi popravdě moc nechutnal.
Později jsem ochutnal již celé pivo
na pivovarském učilišti při praxi.
To už bylo lepší?
Samozřejmě. Atmosféra, vše
okolo, spolužáci, byl jsem starší…
Takže určitě to bylo lepší. (úsměv)

jsem nastoupil do MSP v Přerově, kde jsem pracoval ve funkci
mistra varny. Po dvou letech mě podnikový ředitel poslal do
pivovaru Hanušovice, kde jsem působil 14 let. Nejprve jsem
prošel mistrovskými posty celým provozem, poté jsem byl
jmenován sládkem pivovaru. V roce 1996 jsem nastoupil do
Pivovaru Černá Hora do funkce sládka a jsem zde do dnešních
dnů.
Podle statistik v poslední době klesá spotřeba piva.
Čím to je?
I když v poslední době spotřeba piva u nás klesá a je na
úrovni přibližně 143 litrů za rok, tak pořád je to největší spotřeba piva na světě na osobu. V čem vidím největší problém?
Podle mne je to hlavně ve změně životního stylu dnešní generace. Dále má velký vliv protikuřácký zákon. Spousta lidí kvůli
tomu přestala chodit do hospůdek
a restaurací. V neposlední řadě je
to zavedení EET, kdy se restaurace,
hlavně na vesnicích, zavírají.

Vlastimil Zedek

Věk: 59 let
Práce: Sládek Pivovaru
Černá Hora
Koníčky: pivovarství, sport,
četba, práce na zahrádce,
turistika

Šel jste se hned učit na sládka? Nebo čím vším jste si
prošel?
Po ukončení základní školní docházky jsem nastoupil do
učňovského střediska sladovnického v Litovli. Po jednom roce
jsem udělal přijímací zkoušky a přešel do Prahy na SPŠPT obor
kvasná technologie. Po maturitě a základní vojenské službě

Jak často chodíte na pivo Vy?
A kolik jich vypijete?
Osobně zajdu na pivo občas,
nejsem stálým zákazníkem. Když
do hospůdky zajdu, tak většinou
na dvě až tři piva.

Jaké máte nejraději?
Určitě černohorské, ale ze svého profesního hlediska velice rád
ochutnám každé pivo, hlavně to
regionální z menších pivovarů. Mám rád zakulacená vyrovnaná
piva s příjemnou hořkostí a řízem. Piji jak výčepní, tak samozřejmě i ležáky.
Hodně se v poslední době diskutuje o zdravotní stránce. Jaký na to máte názor?
Staré přísloví praví: „ Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.“
Už naši předkové věděli, že pivo je zdravé. Podle některých
vědců je pivo dokonce zdravější, než do nebes vynášející se
červené víno. Pokud však chcete z léčivých účinků vytěžit
maximum, tak ideální jsou jedna až dvě sklenice denně, jinak
dosáhnete spíše opačného efektu. Je potřeba ale dodržet
pravidelnost. Pivo například pomáhá udržovat silné kosti, zmírňuje stres, obsahuje důležitou vlákninu a vitamíny, chrání před
infekcí a zánětem, snižuje riziko srdečních chorob...
Vaše práce je náročná, i časově. Při čem si nejlépe odpočinete?
Máte pravdu, povolání sládka je časově náročná, ale krásná
práce. Denně jsem v pivovaře dvanáct až třináct hodin. Nejlépe si odpočinu doma na zahrádce a při sportu.
Máte nějaké přání, sen do budoucna?
Mám několik přání. Jedním velkým přáním je návrat černohorského piva zpět v co největší míře do regionu. Každý takto
velký a i větší pivovar by měl být v prvé řadě regionální, aby se
návštěvníci regionu těšili nejen na krásy v daném regionu, ale
i na to pivo. Měl jsem i jeden velký sen, a to zprovoznění svého
malého pivovaru, ale kvůli mému věku se mi asi nesplní.
PAVEL ŠMERDA
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hledáte práci, která má

samá plus?
Máme ji pro vás v Kuřimi. Dělejte práci,
která má smysl i nadstandardní finanční
ohodnocení. Na co se můžete těšit?
• nástupní mzda 19 100 Kč
• nástupní bonus 20 000 Kč
• příspěvek na dopravu, docházkový bonus, 13. plat

A k tomu navíc:

• týdenní zálohy na mzdu
• kompletní oběd jen za 30 Kč
• 5 týdnů dovolené

zavolejte na

778 424 573
nebo pište na e-mail:
nabor.te@randstad.cz

Bez názvu-33 1

24.10.17 15:41

Aktuálně

V Blansku roste moderní
autobusový terminál

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

C

estující budou mít už za necelého půl roku v Blansku k dispozici nové autobusové nádraží s moderním zázemím a šestnácti zastřešenými stanovišti. Více
prozradil ředitel společnosti ČAD Blansko Jiří Šebela.
„Autobusové nádraží v Blansku pochází z padesátých let minulého století. O jeho
přestavbě jsme začali jednat už v roce 2009, ale jak se říká, všechno v životě má svůj
čas,“ uvedl Jiří Šebela.
Mezitím společnost vyřídila nejrůznější povolení, opravil se průtah Svitavskou
ulicí, vybudoval kruhový objezd u hotelu Macocha i parkoviště u vlakového nádraží.
„To vše přímo či nepřímo souvisí s naší akcí, každopádně nám to stavbu v mnohém
ulehčilo. Co bych ale rád řekl, hlavně se osm let čekalo na vhodný dotační titul, který
se objevil až v předloňském roce,“ vysvětlil ředitel.
Projekt za 66,5 milionu korun společnost nakonec vysoutěžila za 51,5 milionu
s tím, že dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pokryje
více než dvě třetiny nákladů, zbytek zaplatí ČAD Blansko.
„V listopadu jsme zbourali starou budovu, nový objekt, včetně zastřešených stanovišť, bude stát koncem dubna. Stavba protihlukové stěny nebo montáž mobiliáře
a informačního systému pak přijdou na řadu v květnu. Kolaudace stavby je v plánu
v půlce června,“ upřesnil Šebela.
Informační kancelář a kancelář předprodeje cestující v současné době najdou
v administrativní budově ČAD Blansko v Nádražní ulici. Lidé, kteří využívají regionální
linkové spoje a služeb městské hromadné dopravy nyní nastupují a vystupují na nádraží u řeky v blízkosti nové cyklostezky nebo ve Svitavské ulici v místech podélného
stání pro osobní auta
„Od modernizace nádraží si slibujeme nejen navýšení komfortu pro cestující
i vlastní zaměstnance, ale i zhruba desetiprocentní nárůst odbavovaných pasažérů.
Zároveň věřím, že by to mohli být například cyklisté, kteří se vydají do Moravského
krasu a ocení nadstandardní úschovnu pro dvanáct kol a stojany pro dvacet kol v režimu B+R (Bike & Ride),“ dodal Šebela.
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ardinál Tomáš Špidlík byl nejvýznamnějším českým teologem
žijícím v zahraničí. Narodil se 17.
prosince 1919 v Boskovicích. V roce
1940 vstoupil do jezuitského noviciátu
a kněžské svěcení přijal v holandském
Maastrichtu 22. srpna 1949. Vyučoval
na univerzitách v Římě. Je považován
za světově proslulého znalce spirituality
křesťanského Východu, propagátora
české kultury a duchovního otce. Papež
Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval
kardinálem pro jeho celoživotní úsilí
ve studiu a praktické službě pro jednotu křesťanů. Zemřel 16. dubna 2010
v Římě.
Kardinál Tomáš Špidlík patří k nejvýznamnějším rodákům města Boskovice
a jeho odkaz si připomínáme vzpomínkovými besedami, výstavami i dalšími
akcemi. Připomínkou, že kardinál studoval na místním gymnáziu, je pamětní
deska umístěna u vstupu do školy. Trvalá důstojná připomínka však chybí.
V roce 2016 vznikl společný záměr
spolků Junák středisko Boskovice a Jednota Orel Boskovice zrealizovat památník ke stému výročí narození kardinála
Špidlíka. Radě města jsem předložila
v lednu 2016 záměr a žádost o umístění
v lokalitě Bělské ulice nedaleko rodného
domu.
Rozpočet památníku činí více než
pět set tisíc korun, proto byla Jihomoravským krajem povolena sbírka. Ti, kdo
budou chtít realizaci podpořit, mohou
zasílat peníze na účet 280571499/0300.
V roce stého výročí narození mimo
odhalení památníku budou i jiné akce.
Koncert, mezinárodní konference, besedy a jiné. V současné době je sestavena
pracovní skupina, ve které nechybí ani
zástupce rodiny, vznikla i stránka na FB.
Samotná realizace záměru oslav včetně
odhalení památníku se uskuteční v roce
2019.
Jaromíra Vítková, senátorka
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Jakub Vrba: Do hor si
vždy najdu cestu zpátky
Z hokejisty horolezcem, z Vysočiny na Kamčatku. Zhruba tak by šel popsat velmi zajímavý
život Jakuba Vrby, mladého horolezce s vysokou hodnotou adrenalinu, který se pár posledních let vydává na expedice na skály, a především na mnohem vyšší a lákavější hory
a sopky. Jeho snem je slézat takové vrcholky, které ještě nikdo před ním nedokázal.

Jak jste se dostal k horolezectví?
Hory mě lákaly odjakživa. Už od malička jsme pravidelně
jezdili lyžovat. Pak mě v osmnácti vzal kamarád do Itálie na
ferraty (Ferrata je cesta v nepřístupném horském terénu vybavená jistícím ocelovým lanem a dalšími pomůckami pro méně
zkušené horolezce – pozn.) a horám jsem propadl naplno.
Následně jsme spolu začali lézt na skalách na Vysočině a v Moravském Krase. Během studií na vysoké škole jsem se pak stal
členem horolezeckého oddílu a prošel jsem si tzv. „horoškolou“,
která mi poskytla teoretické znalosti o lezení v horách, a následně jsem tyto znalosti začal zkoušet v samotných horách.
Mohl byste vypíchnout nejzajímavější horolezecké
expedice?
Minulý rok na podzim jsme s parťákem podnikli výpravu
na dalekou Kamčatku, kde jsme měli v plánu vylézt na několik
čtyřtisícových sopek. Trošku jsme „přetáhli nápřah“, takže se
8

nám náš záměr úplně nepovedl, ale i tak to byl velice silný zážitek. Přeci jenom 17 dní v naprosté divočině udělá s člověkem
své. Dále jsme třeba byli v prosinci 2015 na subpolárním Urale,
kde jsme zažili čtyřicetistupňové mrazy a pouze šest hodin
denního světla. Určitě stojí za zmínku zimní lezení v africkém
Maroku po sněhu a ledu, což jsem nikdy netušil, že je vůbec
možné.
Takový koníček musí být velmi nebezpečný…
Tak riziko je tu vždy. Každopádně je statisticky dokázáno,
že když řídíte auto, tak je šance nehody mnohem větší než při
horolezectví. Samozřejmě nehody se dějí. Mám už pár takových za sebou, ale vždy při mně stálo štěstí, že si z nich nenesu
téměř žádné doživotní následky. Každopádně snažíme se být
opatrní a dáváme hodně důležitosti na instinkt. V případě, že
jeden ze členů týmu má jakési špatné tušení, tak po vzájemné
dohodě otáčíme a míříme do bezpečí.
MyFace

Cestování
A co třeba finanční náročnost?
Oproti jiným zálibám je horolezení více finančně náročné.
Každopádně pokud náklady porovnám například s takovým hokejem, který jsem dříve hrál, tak se pohybujeme přibližně na
stejných číslech. Všechno jde samozřejmě dělat levněji, ale je
třeba vzít v potaz i kvalitu vybavení. Může se stát, že právě to
pak rozhoduje o osudu člověka či celého lezeckého týmu. Tím
myslím například jištění či oblečení v extrémních podmínkách.
Je něco, co vám brání provozovat tento koníček?
Tak samozřejmě je to moje zaměstnání, ve kterém trávím
relativně dost času. Každopádně vždy se najde nějaké časové
okno, ať už pro nějaký odpolední výjezd za lezením do nedalekého Moravského Krasu, či vícedenní výlet třeba do Alp nebo
Vysokých Tater.
Stalo se někdy, že jste byli nuceni přerušit výstup?
Myslím, že ne. Avšak párkrát už jsem k tomu nebyl daleko.
Hlavně ze zdravotních důvodů. Stalo se mi třeba minulé léto,
že jsem odlítal do Íránu s horečkami, které se mi podařilo
zažehnat až v základním táboře. Co se týče výletů v rámci ČR
případně Alp nebo Tater, vždycky rozhoduje počasí. Podle
něho volíme termín, nebo ho nějak posouváme.
Kolik vás tak většinou je na jeden výstup?
Raději se pohybuji v menších týmech. Na Kamčatce a na
Uralu jsme byli dva. Ideální počet horolezců v jednom týmu
jsou však tři. V případě, že by se něco jednomu členu týmu
něco stalo, jsou tu pak další dva, kteří ho snesou dolů a postarají se o něho. V jednom je ten transport velice složitý.

Leden 2018

Sny, touhy, cíle, které byste chtěl v budoucnu dokázat?
Chtěl bych, aby mě hory naplňovaly energií a klidem tak
jako doposud. Rád bych se někdy podíval do Indie do Himálají
a pokusil se vylézt nějaký panenský štít, který ještě nebyl slezen. Stále jich je po světě spousta, člověk je pouze musí hledat
důkladněji než dříve.
A nějaký krátkodobý cíl pro letošek?
Přiznám se, že mám dilema, zda chci letos podniknout
nějakou delší expedici někam opět do neznáma, či častěji
v průběhu roku vyjíždět do evropských pohoří. Uvidíme, co
se namane. Každopádně zvažuji i návrat na Kavkaz, kde mám
nějaké nevyřízené účty.
Řekl jste si někdy, že už to stačilo a s horolezectvím
končíte?
Skoro na každé expedici! Ať už když jsem táhnul těžkou čtyřicetikilovou krosnu plnou horolezeckého vybavení a jídla na
Kamčatce a ve finále jsme nic nevylezli, nebo když jsme uvízli
v polární bouři na Urale. Je to však pro mě jakási závislost,
a tak si vždy najdu do hor cestu zpět.
Nějaké tipy pro začátečníka, který čte Váš příběh, jak
začít?
Pokud hledáte něco pohodlného, tak raději s horolezectvím
ani nezačínejte. Pokud však opravdu v horách lézt chcete a aspoň tušíte, co horolezectví obnáší, tak je nejlepší se přihlásit
do horoškol, které jsou součástí spousty lezeckých oddílů. Tam
se naučit nejdříve teorii a pak i praxi.
ANEŽKA SKUBÝOVÁ
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Hotel Rudka. Dobrá volba
Hotel Rudka se nachází v Kunštátě, naproti Jeskyni Blanických rytířů a poblíž Burianovy
rozhledny. Kromě příjemné restaurace a pohodlného ubytování v útulně zařízených
pokojích poskytuje také možnost konání rodinných i firemních akcí. Více prozradila provozní hotelu Kateřina Nesnídalová.
Řekněte čtenářům MyFace, co všechno nabízí svým
klientům Hotel Rudka?
Hotel Rudka nabízí příjemné prostředí v blízkosti přírody, lesní park s dětskými atrakcemi, letní zahrádku, dobrou
kuchyni a v neposlední řadě profesionální personál, který je
připraven vám poskytnout ty nejlepší služby. Naši hosté mohou využít restauraci a sál pro pořádání nejrůznějších oslav,
svateb, školení nebo firemních večírků. Mimo již zmiňované
prostory máme k dispozici i zasedací místnost, kde, dnes již
pravidelně, probíhají například kurzy angličtiny nebo firemní
porady, či malá školení (maximální kapacita zasedací místnosti
je 12 osob). V našem hotelu je možnost ubytování 26 osob.
Nabízíme jak jednolůžkové, tak dvou, tří i čtyřlůžkové pokoje.
Pro rodiny s dětmi nebo skupiny přátel zde máme připravený
i apartmán se dvěma oddělenými ložnicemi.
Zastavme se nejprve u firemních akcí. Pro kolik lidí je
můžete uspořádat a jaké zázemí firmám nabízíte?
Na firemní akce máme na sále připravený dataprojektor
s promítacím plátnem. Restauraci i se sálem máme ozvučeny
a jsme vybaveni i bezdrátovými mikrofony. Co se týče kapacity
sálu, tak vždy záleží na typu akce. Jinou maximální kapacitu
máme při školení, kdy musí všichni účastníci vidět na plátno,
jinou na vánoční večírek, kdy sedí všichni u společné tabule.
Maximální kapacita sálu je 90 osob. Rádi chystáme slavnostní
tabule. Mezi personálem máme totiž holky, které mají smysl
pro detail a rády si vyhrají s drobnostmi, které vyladí i jinak
obyčejně prostřený stůl. Mistři naší kuchyně zase umí připravit
nejen krásně vypadající, ale i velmi chutné pokrmy, ať už na
rautové stoly nebo jako servírované jídlo přímo na talíř. I při
maximálním zaplnění sálu vždy myslíme na dobrou a hlavně
pohodlnou zábavu. Jsme připraveni vám restauraci přetvořit
na taneční parket, kde své místo najde i DJ nebo kapela.
Vím, že velmi oblíbené jsou u vás svatby. Dá se u vás
objednat i svatba na klíč? Co všechno zahrnuje?
Ano, svatby jsou u nás opravdu oblíbené. Svatbu na klíč si
u nás můžete domluvit. Aktivně spolupracujeme se Svatební a společenskou agenturou AZ, ale není pro nás problém
komunikovat i s jinými svatebními koordinátory, či akčními
rodinnými příslušníky nebo přáteli. Ráda se dělím o svatební
zkušenosti, které mám, protože si jsem vědoma toho, že ne
každý strojí svatbu každý týden jako já (smích). Jsme schopni
zařídit i krásnou květinovou výzdobu, kterou pro nás obvykle
připravuje Květinový salón Sissi, se kterým již dlouhodobě spolupracujeme. Jsme ale otevření i novým spolupracím. Zkrátka
a jednoduše, jsme schopni vám pomoci s přípravou všeho, od
prstýnků až po svatební noc.
Ať už jsem návštěvník, účastník firemní akce nebo svatebčan, vždy mě zajímá kuchyně. Co nabízí restaurace?
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Děláme mezinárodní kuchyni, takže si u nás vybere každý,
co mu vyhovuje. Zaměřujeme se na tematické víkendy. V nejbližší době připravujeme Valentýnské menu, retro MDŽ, kde se
hosté mohou těšit na retro klasiky jako například Katův šleh.
Dále chystáme rybí víkend, Velikonoční víkend, Svatomartinské
hody nebo nejoblíbenější steakový víkend, který se nám také
blíží. Tam připravujeme vždy nějaké speciality, které si spousta
lidí doma netroufne připravit, jako například steak z klokana
nebo třeba jenom obyčejnou omáčku z pomerančového pepře.
Na závěr mi to nedá, abych se nezeptal. Čím je podle
Vás Hotel Rudka výjimečný?
Myslím, že se náš hotel od jiných liší hlavně přátelským
kolektivem. Zní to jako klišé, ale fakt je ten, že se rádi po práci
sejdeme u sklenky vína nebo hrnku kávy. Děláme si různá
překvapení a stojíme jeden za druhým. Když jedna sekce nestíhá, hned jí jde pomoci někdo ze sekce jiné. Už jsem v pár restauracích pracovala a musím říct, že takovouto souhru všech
zaměstnanců jsem ještě nikde nezažila. Ostatně, přijďte se
přesvědčit sami. Těšíme se na vás.
MyFace

Fotoreportáž

Pravidelně na závěr roku pořádá Vlastimil Chládek, majitel Dopravních staveb Brno, Zámecké sýpky
nebo bowlingu v Blansku, pro svoje nejbližší přátele jako poděkování za celoroční spolupráci předsilvestrovskou vycházku. Vede z Krasové do okolí Kojálu, krásnou zasněženou krajinou. I loni se jí zúčastnily desítky jeho přátel. 							
FOTO: Danka Mlčuchová
Leden 2018

11

Kultura

Do regionu míří legendy. D
Josef Dvořák, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, ale také
kapela Mandrage, Dalibor Janda, Vašo Patejdl s hity kapely Elán a další. Na to vše a ještě
mnohé další se můžeme těšit v letošním roce v Blansku, Boskovicích, Rájci-Jestřebí
a Chornicích díky umělecké a produkční agentuře ARAGON Art Production z Boskovic.
Největší pecku si ale spolumajitel a producent agentury Karel Murín nechává na léto.
„Pokud vše dobře dopadne, v červenci přivezeme do Boskovic mistra Karla Gotta!“.
Hvězdu největší velikosti Karla Gotta do Boskovic?
Kdy by to mělo být?
Díky největší legendě Karlu Gottovi jsme oprášili projekt
RETRO PÁRTY, který jsme v Boskovicích pořádali před dvěma
lety. On byl ta pomyslná miska na vahách, která rozhodla
o tom, že se do toho znovu pustíme. Termín je stanoven na
neděli 22. července v letním kině a akce proběhne v úzké spolupráci s KZMB.
Čtenáře MyFace bude jistě zajímat, kdy půjdou do předprodeje vstupenky a kolik
budou stát?
V těchto dnech je vše
v jednání, každopádně je dobré, aby
zájemci sledovali
naše FB stránky,
webové stránky
města Boskovice
a KZMB. Snahou
bude zahájit předprodej nejpozději
v březnu 2018 a cena
vstupenek by měla
být, myslím, velmi příjemná.
Jak bylo
složité
přesvědčit
tuto ikonu
českého
showbyznysu,
aby přijela do
Boskovic?
Byla to spousta a spousta bezesných nocí (smích). Jednání byla
složitá, trvala několik měsíců a do
poslední chvíle nebylo nic jasné.
Přiznám se, že něco tak náročného jsem ještě v životě nezařizoval.
O to více je mi obrovskou ctí, že se
podařilo mistra přesvědčit o tom, že je
tento projekt originálním počinem, kterých
v republice moc není a kterých by se mohl zúčastnit. Navíc
v Boskovicích v minulosti snad nikdy ani nevystupoval. Mistr
Karel Gott si pečlivě vybírá akce, které ho osloví a projeví zájem na nich vystoupit. Letos bude jen velmi málo míst, kde se
11

představí. Jedná se o naprosto exkluzivní záležitost. Na druhé
straně musím jedním dechem dodat, že vše bude do poslední
chvíle záviset na tom, jak se bude Karel Gott cítit a zda mu
bude přát jeho zdraví. Pevně věřím, že ano a v Boskovicích jako
zlatý hřeb programu festivalu vystoupí.

Kdo další kromě Karla Gotta by měl na RETRO PÁRTY vystoupit?
I další koncertní vystoupení budou navýsost prvotřídní. Pozvání do Boskovic již potvrdili další ze
slavíků jako je Peter Nagy s kapelou Indigo, Jitka
Zelenková nebo po dlouhé koncertní odmlce
legenda Petr Spálený s
Miluškou Voborníkovou a kapelou
APOLLO. V jednání je Miroslav
Žbirka se svou
kapelou. RETRO
PÁRTY má podtitul Festival legend
a bude poctou
československým hudebním legendám,
místo meèù - št
kterým si mimo
místo mašle se
jiné chceme
připomenout
letošní sté
použít viz. obrá
výročí československého
státu. K
tomuto počinu bych rád
uvedl, že tato akce
proběhne za velmi
významné spolupráce s Kulturním
zařízením města Boskovice, jmenovitě osobou pana ředitele Oldřicha
Kováře, kterému bych rád tímto
poděkoval.
Za poměrně krátkou dobu existence, tuším jsou to tři roky, má
Vaše produkční a umělecká agentura
za sebou v regionu celou řadu úspěšných akcí. Připomeňte, o co se jednalo?
Už předloni jsme vyprodali všechna divadelní představení,
koncerty v rámci turné kapel Mandrage a Citron, dva koncerty
MyFace

Inzerce

Do Boskovic možná i Gott!
kapely Slza, Hany Zagorové, Jakuba Smolíka, Petry Janů a další. To stejné platilo i v roce 2017. O vánoční koncerty Václava
Neckáře nebo tria Inflagranti s Pepou Vojtkem, frontmanem
kapely Kabát, byl mimořádný zájem, po vstupenkách na divadelní představení v hlavních rolích s Ondrou Vetchým, Jirkou
Langmajerem nebo Pavlem Zedníčkem se jen zaprášilo. Talk
show moderovaná Tomášem Magnuskem s hosty Jiřím Krampolem a Petrou Černockou byla v Boskovicích taktéž velmi
dobře diváky přijatá. Pro nás je hlavní, že lidé mají o kulturu
zájem a je tu prostor pro nové typy akcí.
Na jaké akce kromě již zmiňované RETRO PÁRTY se
můžeme ve Vašem podání těšit letos?
Samozřejmě nespíme na vavřínech (úsměv). Už teď mohu
slíbit, že se do regionu a nejbližšího okolí budeme snažit dojednat ty největší hvězdy hudebního a divadelního nebe. Diváci v Blansku se mohou těšit například na divadelní představení
s Josefem Dvořákem a Markétou Hrubešovou nebo na podzim
na skvělého Karla Heřmánka. Rájec-Jestřebí navštíví Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem, Zdeněk Izer s novou show, v létě
například Vojta Kotek se svou kapelou, na Vánoce připravujeme koncert předního člena kapely Elán Vašo Patejdla. V Boskovicích se v březnu představí exkluzivně herecký velikán Jiří

Bartoška. Z hudebních vystoupení jednáme znovu o zařazení
Boskovic do podzimní části turné kapely Mandrage a v Chornicích proběhne v listopadu narozeninový galakoncert Dalibora
Jandy, který oslaví 65 let. Myslím, že je opravdu z čeho vybírat.
V našem regionu se koná velká spousta akcí, je tady
hodně pořadatelů. Líbí se mi ale Váš přístup, že chcete především spolupracovat a ne si hrát tak zvaně na
vlastním písku.
Především bych rád uvedl, že s tím jsme do toho šli, a když
trochu napodobím jednu stranu před loňskými volbami, z toho
neuhneme. Víte, tato činnost je mou srdeční záležitostí, tudíž
mi jde především o to, aby do regionu přicházely kulturní akce
smysluplně a byly hlavně atraktivní pro diváky. Důležitým faktem pro mě je, že dnes mohu tímto způsobem částečně napomáhat tvorbě kulturních aktivit v Boskovicích či Blansku, ale
i významně spolupracovat s městem Rájec-Jestřebí nebo obcí
Chornice. Tímto bych si dovolil prostřednictvím Vašeho časopisu poděkovat všem představitelům kulturních organizací,
že tomu takto je nejen za sebe, ale myslím si, že i za všechny
spokojené návštěvníky těchto kulturních akcí. Věřím, že právě
spolupráce v této věci může přinést všem užitek a radost z odvedené práce. 				
PAVEL ŠMERDA

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

přední výrobce průmyslových šicích strojů hledá nové zaměstnance na volné pozice:

Obsluha strojů pro elektrojiskrové obrábění
Brusič na kulato
Brusič ostřič nástrojů
Obráběč kovů - frézař, soustružník
Vrtař, mechanik-zámečník
Požadavky:
- Vyučen ve strojírenském oboru
- Praxe 1 – 3 roky dle druhu práce
- Zručnost, spolehlivost

Dělník v galvanovně - tryskač
Montážní dělník
Požadavky:
- Vyučen
- Zručnost, spolehlivost

Obsluha a seřizování CNC

Požadavky:
- Vyučen obráběč kovů nebo obsluha a seřizování CNC
- Praxe 2 roky
- Zručnost, spolehlivost

Mechanik šicích strojů

Požadavky:
- Vyučen v oboru mechanik
- Praxe 2 roky
- Zručnost, spolehlivost

SERVISNÍ TECHNIK

Požadavky:
- Vyučen v oboru mechanik šicích strojů nebo 3 – 5 let
praxe v zašívání šicích strojů popřípadě víceletá praxe
v servisování šicích strojů
- Ochota cestovat i do zahraničí
- Znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
- Zručnost, spolehlivost a odpovědnost

Nabízíme:

- Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
- Zaměstnanecké výhody
o týden dovolené navíc
o závodní stravování
o příspěvek na penzijní připojištění
o 13. a 14. mzda

Bližší informace poskytneme na těchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com
Pokud Vás nabídka oslovila, zašlete svoji žádost se
strukturovaným životopisem na adresu:
MINERVA BOSKOVICE, a.s.
personální oddělení
Ing. František Přichystal
Sokolská 1318/60
680 01 Boskovice

Inzerce

Předkupní právo je zpět
Majitelé nemovitostí měli dlouhá léta zažitý fakt, že v případě prodeje svého podílu jej
musí přednostně nabídnout spoluvlastníkům. To platilo, pak po přijetí „nového“ občanského zákoníku neplatilo, ale teď zase platit bude.
Novela nového občanského zákoníku stanovila, že od ledna 2018 se předkupní právo
vrací zpět. Jeho podoba je prakticky stejná jako za původní právní úpravy.
SLOVY PRÁVNÍKŮ:
Od 1. ledna 2018 bude platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na
nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod
osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec apod.).
Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi
za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.
Vrací se tedy zpět skutečnost, že spoluvlastníci mohou ovlivnit, kdo bude jejich novým
spoluvlastníkem.
Ing. Libuše Mazalová
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

12. 2. President Blaník (17:30)
13. - 14. 2. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (20:00)
15. - 18. 2. Tvář vody (20:00)
17. 2. Black panther 3D (17:00)
18. 2. Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu (15:00)
18. - 19. 2. Black panther
(17:00)
19. 2. Black panther (20:00)
20. - 21. 2. Padesát odstínů
svobody (20:00)
22. - 25. 2. Věčné tvá nevěrná
(20:00)
24. 2. Pračlověk (17:30)
25. 2. Pračlověk (15:00 a
17:30)
26. 2. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (17:30)
26. - 28. 2. Akta Pentagon:
Skrytá válka (20:00)

Boskovice

13. - 14. 2. Padesát odstínů
svobody (17:00 a 20:00)
15. 2. Nejtemnější hodina
(19:30)
16. 2. Black panther (17:00
a 20:00)
17. 2. Black panther 3D (17:00
a 20:00)
18. 2. Coco (14:00 a 17:00)
18. 2. Nit z přízraků (19:30)
19. 2. Hmyz (19:30)
20. 2. BigTrip (18:00)
21. 2. Špindl (15:00)
21. 2. Padesát odstínů svobody
(17:00 a 20:00)
22. 2. Skauti bez lilie (17:00)
22. 2. Potvora (19:30)
23. 2. Čertoviny (9:30)
23. 2. Ewa Farná 10: Neznámá
známá (17:00)
23. 2. Tvář vody (19:30)
24. 2. Pračlověk (14:00
a 17:00)
24. 2. Akta Pentagon: Skrytá
válka (19:30)
25. 2. O mašince (15:00)
25. 2. Pračlověk (17:00)
25. - 26. 2. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (19:30)
27. 2. Hora (19:30)
28. 2. Black Panther (17:00
a 20:00)

PLESY
Blansko

Dělnický dům
16. 2. Zdravotnický ples
(20:00)
24. 2. Ples SDH Klepačov
(20:00)

Leden 2018

Katolický dům
17. 2. VI. Reprezentační ples
Ulity (20:00)

Boskovice

Sokolovna
16. 2. Rybářský ples (20:00)
24. 2. Hasiči Mazurie (20:00)
Zámecký skleník
17. 2. Ples FC Boskovice
(20:00)

Olešnice

Kulturní dům
10. 2. Mafiánský ples – Spolek
přátel piva (20:00)
24. 2. Ples FC Olešnice (20:00)

DIVADLO
Blansko

Divadlo Kolárka
15. 2. Cikánský boxer / Filip
Teller (19:00)

Boskovice

Sokolovna
18. 2. Fanco D´Alessandro:
Římské noci (19:00)

KONCERTY
Blansko

Ulita
28. 2. Jaroslav Samson Lenk
(19:00)

10. 2. Workshop Diastáza
(9:00)
Sladkovského 2b
12. 2. Mýty o manželství,
beseda (16:00)
13. 2. Pozitivně na výchovu
(10:00)
13. 2. Jak zvládnu návrat do
zaměstnání? (16:30)
Náměstí Republiky
15. 2. Farmářské trhy (9:00)
Knihovna
19. 2. Austrálie, přednáška
Karla Kocůrka (17:30)
Kino
11. 2. Michal Nesvatba (10:00)

Boskovice

Orlovna
18. 2. Dokument z návštěvy
kardinála Tomáše Špidlíka
(17:00)
Kino
20. 2. Cestovatelská přednáška
Big Trip (18:00)

Letovice

Knihovna
22. 2. Cestovatelská přednáška
J. Máry – Španělsko &
Portugalsko (17:00)

Velké Opatovice

Sokolovna
9. 2. Malohanácká stovka
(20:00)
Zámecký sál
9. 2. Třešničkový večírek
(20:00)
Sokolovna
10. 2. Opatovické šmajd
(20:00)
Zámecký sál
13. 2. Paměť a její možnosti
(17:00)

Kunštát

Divadelní sál ZŠ
12. 2. Austrálie, přednáška
(18:00)

Uhřice

Kulturní dům
17. 2. Maškarní karneval pro
děti (14:00)
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Letovice

Městské kulturní středisko
10. 2. Slavnostní shromáždění
a koncert u příležitosti 45.
výročí založení Velkého
dechového orchestru (16:00)
14. 2. Bohemia Saxophone
Quartet, koncert KPH (18:00)

VÝSTAVY
Blansko

Knihovna
do 28. 2. Monika Valoušková,
obrazy
Galerie
11. 2. Všechno lítá, co má
(i nemá) peří
24. 2 – 16. 3. Satyrikon Výstava kresleného humoru
(17:00)
Muzeum
26. 2. Cesta do pravěku
Blanenska, otevření nové stálé
expozice (15:00)

Blansko
19. března 2018

od 19,00 hodin v Dělnickém domě
Blansko

Daniel Čech, Richard Nedvěd,
Petr “Nasty“ Cerha
Vstupné v předprodeji za 240 Kč a na místě 260 Kč
Předprodej v TIC Boskovice / IK Blanka Blansko,
Papírnictví Holemý (Bezručova 2, Blansko)
Více info na telefonu 736 236 591

OSTATNÍ
Blansko

Studio Pilates
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Křížovka

Hrajte 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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