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Mladá
maminka
napsala
svoji první
knihu

Adéla Šafářová
musela přerušit
závodní kariéru

Petr Malach chce
dál pracovat pro
Boskovice

Petra Plemlová
prozradí svůj příběh

AIKO tour Tomáš Zukal
EXIM partner Blansko
•

nabízíme zájezdy naprosté většiny českých
cestovních kanceláří, např.: EXIM TOURS, ČEDOK,
FISCHER, BLUE STYLE a stovky dalších

•

ceny a slevy jako u pořádající CK – žádné příplatky
navíc

•

lety balonem v okolí Blanska

•

prodáváme vstupenky na kulturu a sport v sítích:
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM,
COLOSSEUM

•

vystavujeme mezinárodní jízdenky REGIOJET

S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ
CHVÍLI, NAPROSTÁ VĚTŠINA ODLETŮ Z BRNA UŽ JE
VYPRODANÁ
VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD U NÁS VYŘÍDÍTĚ BĚHEM 10 MINUT
VČETNĚ PLATBY A NAVÍC VÁM PŘIDÁME INFORMACE
A NAŠE ZKUŠENOSTI NA CESTU
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
VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

POÈET - 1ks

Kulturní
zařízení

W W W. A I K O TO U R . C Z
Děkujeme za objednávky a těšíme se na Vaši návštěvu

Voděrady hostí motosraz

FMX SHOW

Kultura

Maminka si splnila svůj
sen. Napsala knížku
Na mateřské dovolené většinou ženy nemají moc času na svoje koníčky. Ale najdou se
i výjimky. Jednou z nich je Simona Nečasová z Krhova. Ta si dokonce splnila svůj životní sen. Napsala knížku s názvem Slza touhy.

„N

ikdy předtím jsem nic nenapsala.
Žádné příspěvky do školních časopisů ani blogy, jen studentskou práci
na vysoké škole. Na mateřské dovolené, když malá
usnula, jsem měla možnost hodně číst. Hlavně romány. Nejraději knihy od Nicholase Sparkse. Jednou jsem si řekla, že bych taky mohla něco napsat.
Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu,“ vysvětluje
mladá maminka tříleté Justýnky.
Podle ní to bylo čistě spontánní rozhodnutí.
„Moc jsem o tom nepřemýšlela. Rodina o tom věděla,
ale moc mě v tom nepodporovali. Na druhou stranu, o to větší to pro mě byla motivace. Táhlo mě to
k tomu, abych knihu napsala,“ přiznává.

Něco málo o autorce
Simona Nečasová, rozená Hénková, se narodila roku 1991 v Boskovicích. Vystudovala
bakalářský studijní obor všeobecná sestra
v Olomouci, pracovala na ortopedickém oddělení v Brně. S manželem a dcerou žijí v malé
vesnici Krhov.
Kniha Slza touhy je o lásce, o koních a odehrává se částečně v nemocničním prostředí.
To je jediná čistě náhodná podoba se životem
autorky, která je vystudovaná zdravotní sestra.
Jinak je vše vymyšlené.
„Je to příběh mladé dívky Kristýny, která prožívá
život podobný tomu, jaký mají její vrstevnice. Má
rodiče, kteří si nerozumějí, navíc jí prodají koně,
kterého miluje. Mezitím nastupuje do nového zaměstnání jako zdravotní sestra. Má nejlepší kamarádku, která ji pomáhá, spolu mají plán založit chov
koní. Samozřejmě dojde i na vztahy, jak jinak než
komplikované, ale všechno nakonec dobře dopadne.
A proč Slza touhy? Protože hlavní hrdinka má své
sny a touhy, cesta k jejich splnění je těžká a občas ji
ukápne slza,“ prozrazuje Simona Nečasová.
S psaním knihy začala Simona v roce 2015,
poté je krátce přerušila, po stěhování do nového domečku se k němu zase vrátila. „Psala jsem
pouze v době, kdy malá spala. Takže kromě toho, že
je v knize napsáno, že ji věnuji všem dívkám, které
rádi sní, je tam i poděkování Justýnce za její polední
a večerní spánek (úsměv). Následně jsem oslovila
Červen 2018

několik vydavatelů, až mi odepsali z nakladatelství Naše vojsko, že je to zajímá.
Poslala jsem jim rukopis a zhruba za rok
kniha vyšla. Letos v dubnu jsem měla
takový menší soukromý křest u nás na
hřišti. Těší mě, že lidem, kteří už knihu
četli, se líbí,“ uvedla.
Pokud vás informace zaujaly, knihu si můžete pořídit v kamenných
knihkupectvích nebo na internetu.
„Už mám dopsanou druhou knihu. Jak
se bude jmenovat a o čem bude, si zatím
nechám pro sebe. Snad se také povede
ji vydat,“ dodává na závěr Simona
Nečasová. 		
PAVEL ŠMERDA
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Rozhovor

Petr Malach: Chci dál
pracovat pro Boskovice
Místostarosta města Boskovice, velký sportovec, milovník kultury, ale také tatínek
čtyřletého Sebastiána a šestiměsíční Ziny. To je Petr Malach. Ať si o něm myslí kdo
chce, co chce, jedno mu rozhodně nejde upřít. Mladý a ambiciózní politik přinesl do
vedení města novou krev.
4
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Rozhovor
Začnu možná trochu netradičně. Boskovice čeká akcemi nabité léto. Na kterou se nejvíce těšíš?
Přiznám se, že když jsme měli nedávno besedu se žáky
Základní školy Sušilova, tak se mě ptali na úplně stejnou otázku (úsměv). Léto je u nás opravdu nabité. Začínáme na konci
června akcí Itabu, kde je hlavním hostem Lucka Bílá. Následují tradiční Festival Boskovice 2018, mezitím začne promítání
v letním kině, bude tady Karel Gott, čeká nás boskovická pouť,
akce firmy Color Profi, Boskofest, Filmová noc, dožínky a následně koncert Michala Davida. Když k tomu přidám v závěru
září Husí slavnosti, myslím, že nejen já, ale i všichni obyvatelé
Boskovic a okolí se mají na co těšit.
Zvládneš navštívit všechno?
Chtěl bych. Jen doufám, že tento rozhovor nebude číst
manželka (smích).
Trochu mi v tom výčtu chybí nějaká větší sportovní
akce. Co ty na to jako sportovec?
To je pravda, ale i tak se ani sportovci rozhodně nudit
nebudou. Přes léto se chystají akce na koupališti v Červené
zahradě, myslím si, že lákadlem bude fotbalový turnaj starších pánů v rámci boskovické pouti, na který přijedou i naši
přátelé z partnerského města z Bosny a Hercegoviny.
V souvislosti se sportem se mluví o stavbě víceúčelové
nafukovací haly. Kdy bude?
Stejně jako čtenáře MyFace, nafukovací hala zajímala
i žáky ze Sušilky. Jsme ve fázi, kdy vybíráme povrch, někdy na
konci června chceme svolat schůzku se zástupci sportovních

klubů a představit jim projekt. Zároveň se také zeptat, jestli
o její využívání budou, nebo nebudou mít zájem. To bude
klíčové. Dál uvidíme.
Asi čekáš, že se zeptám i na velkou halu?
Tak jako má Brno Mariánské údolí a Praha Pražský hrad,
tak Boskovice si halu zaslouží. Souhlasím se stanoviskem
sportovců, že rychlejší varianta je v Sušilově ulici, ale chybí
mi tam možnost rozšíření do budoucna, což nám umožňuje
lokalita Červená zahrada. Mrzí mě, že nemůžu být konkrétnější, ale vše je stále v jednání.
Vím, že v minulosti si hrál aktivně basketbal. Jaký
sport je ti nejbližší v současné době?
Stále se snažím aspoň třikrát týdně běhat. I díky tomu se
podívám krásně po Boskovicích, co se kde děje, co je potřeba
řešit. Když mám třeba během dne hodinu a půl volno, tak
i místo oběda si jdu zaběhat. Je to uklidňující a čistí to hlavu.
Při jaké další činnosti si nejlépe odpočineš?
Pro mě je to v současné době starost o náš rodinný dům,
zahradu a děti. Práce kolem domu je spousta, ale hodně si u ní
odpočinu. Alespoň psychicky.
Vraťme se zpět k dění v Boskovicích. O čem se mluví, je také stavba nové knihovny. Tam už jste dál než
v případě sportovní haly?
Knihovna je ve fázi projektu. Nedávno jsme absolvovali
setkání se zástupci spolků, pro které je knihovna zajímavá,
plus dalšími zainteresovanými lidmi. Představili jsme jim

Vizualizace možné podoby knihovny v Boskovicích.

Červen 2018
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Rozhovor

záměr, projekt a byli jsme rádi, když si i oni řekli, co by si tam
představovali.
Kde bude stát nová knihovna?
Bavíme se stále o místě v prostorách bývalého ZZN a projektu profesora Fránka.
Co ty a knihy? Jakou si naposledy četl?
Musím se přiznat, že v poslední době čtu hlavně články
na internetu, tisk a trochu odbornou literaturu. Zajímal jsem
se hodně o GDPR, stavební zákony a věci, které se týkají mojí
pracovní činnosti.
Zajdeš tedy někdy alespoň do kina, nebo na nějaký
film se podíváš spíše doma v televizi?
Navážu na poslední odpověď. Toho času je tak málo, že
to nedávám. Na televizi se v poslední době snad vůbec nedívám. Ráno začínám pracovat v šest hodin, a když přijdu večer
domů, jsem rád, že jsem rád (úsměv).
V minulosti si pracoval jako asistent premiéra České
republiky. Neláká tě vysoká politika?
Přiznám se, že jsem měl nějaké nabídky z Prahy, v rámci
Poslanecké sněmovny a Úřadu vlády, ale mám tady rodinu
a rozdělanou práci na radnici... Uvidíme, co bude dál.
Co letošní komunální volby?
Jestli se mě ptáš, zda budu kandidovat, tak určitě ano.
Práce na radnici mě baví a chtěl bych v ní pokračovat. Bude
jen na voličích, jak rozdají karty.
Když jsme spolu před pár lety mluvili v souvislosti
s tvým nástupem do vedení města, líbil se mi tvůj postoj, že chceš komunikovat se všemi a budeš rád, když
se na tebe lidé budou obracet. Splnilo se to?
Určitě. A stále to opakuju. Ať se za mnou nebojí přijít kaž6

dý, kdo chce něco řešit. Přiznávám, že se mi to občas i vymstí,
protože za mnou chodí lidé i s věcmi, které s mými kompetencemi vůbec nesouvisí.
V gesci mám především sport, kulturu a osadní výbory,
ale jsem rád za každé setkání. Ještě jednou se vrátím k besedě
v základní škole. Žáci se mě ptali, co se mně v Boskovicích
povedlo a na co jsem pyšný. Jmenoval jsem rekonstrukci umělé trávy na fotbalovém hřišti v Červené zahradě, modernizaci
letního kina, na kterou do budoucna naváže úprava spodního
parku, kde vznikne relaxační zóna. Skvěle mně funguje spolupráce s osadními výbory v Hrádkově, Vratíkově, Bačově
a v Mladkově. V místních částech se podařilo v poslední době
udělat spoustu zajímavých investičních akcí. Podívejte, tvrdím jedno. Není důležité, kolik úkolů máme, ale to, abychom
je vždy dotáhli do konce
Ještě se vrátím k tomu kontaktu se spoluobčany. Musel
si řešit nějaký obzvláště kuriózní požadavek?
Asi tři roky zpátky mně volala jedna paní, že jí před domem na stromě každý den vrká hrdlička a bylo by vhodné,
abychom ten strom odstranili. Reagovala prý na to, že četla
rozhovor se mnou, kde jsem říkal, aby se na mě občané nebáli
s čímkoliv obrátit (úsměv).
Co máš na Boskovicích nejraději?
Zajímavá otázka. Boskovice jsou specifické město. Máme
tady krásné náměstí, letní kino, zámek, hrad, židovskou čtvrť.
Každý, kdo sem přijede, odjíždí nadšený. Já osobně jsem milovník Pilského údolí a okolí westernového městečka.
Přání do budoucna?
Blíží se komunální volby. Byl bych rád, aby se do dění ve
městě zapojilo co nejvíce mladých lidí. Sedět u piva nebo u Facebooku dokáže každý, ale aktivně se podílet na životě svého
města, to je nejlepší.
PAVEL ŠMERDA
MyFace
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olfový klub v Kořenci vznikl v roce 1998. U jeho zrodu
stáli  v roli prezidenta a viceprezidenta akademický sochař
Miloslav Buřival a doktorka Marta Nazari. Oslavy tohoto
významného jubilea a vzpomínky na založení klubu budou
rezonovat celou letošní golfovou sezonou, ale hlavní část
byla naplánována na druhý květnový víkend, kdy se v Kořenci konaly hned dva turnaje.
Golfový ráj na zemi. Tak někdo nazval areál v Kořenci.
Zázemí klubu tvoří stylová klubovna. Je v provozu od konce
března 2002 a jejím jádrem je pravý kanadský srub. V roce
2004 byla otevřena 1. devítka a 2005 pak 2. devítka. Pamětníci dodnes vzpomínají na začátky, kdy místo naši krásné
klubovny stála u nynější jamky č. 1 (tehdejšího drivingu)
legendární žlutá maringotka, kde paní dokotorka Nazari
vařila hráčům kávu.
V roce 2009 byla do provozu uvedena kongresová přístavba se stylovým moravským vinným sklípkem a komfort
služeb byl rozšířen také o šatny se sprchami. V roce 2010
jsme zastřešili driving range. Spolu s tradiční krajovou kuchyní a zázemím tříhvězdičkového Pythagor Golf Hotelu tak
kořenecký resort vytváří široký prostor pro únik z všudypřítomné civilizace. Pokud jste tady ještě nebyli,
přijďte se k nám podívat.
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Představujeme

Lenka Dražilová povede
kandidátku hnutí ANO
Většina lidí ji zná jako ředitelku Domova pro seniory a zastupitelku města Blanska,
poslední půl rok pracuje Lenka Dražilová jako poslankyně Parlamentu České republiky.

Od listopadu, kdy jste byla zvolena do Poslanecké sněmovny, uplynulo přibližně půl roku. Už jste si zvykla
na oslovení paní poslankyně?
Ano, pomalu si zvykám. I když takto mě oslovují především zaměstnanci ve sněmovně a lidé, kteří za mnou chodí
do poslanecké kanceláře. A novináři (smích). Jinak v Blansku
jsem pro většinu zůstala buď ředitelkou, nebo prostě paní
Dražilovou. Upřímně si na to nepotrpím a doufám, že i z mého
chování to není znát.
Jaký pro Vás byl ten půlrok?
Jedním slovem náročný. Musela jsem si zvyknout na
spoustu nových věcí, zorientovat se v chodbách sněmovny,
v přecházení z budovy kde máme poslanecký klub a kanceláře
do jiných budov, zapamatovat si jména kolegů alespoň z našeho poslaneckého klubu a samozřejmě i ostatních, což ještě
není na sto procent. Naučit se procedury ve sněmovně a vybavit spoustu osobních záležitostí. Například jsem se asi po
měsíci znovu stěhovala. I když jsem v Praze pracovala, a orientace v MHD mi nedělala problémy, přesto jsem si musela
8

zažít nové trasy. Občas jezdím autem, ale daleko pohodlnější
je to vlakem.
Bylo něco, na co jste si jen těžko zvykala?
Asi na velkou nevraživost, mírně řečeno, mezi jednotlivými poslanci ve sněmovně. Dosud jsem měla zkušenost z jednání městského či krajského zastupitelstva, kde jsme, i přes
rozdílné názory a politickou orientaci, konstruktivní. Na půdě
poslanecké sněmovny dochází velmi často k osobním útokům,
urážkám až nenávisti. Pravdou však je, že se jedná o jedny
a ty samé poslance, kteří exhibují zejména před televizními
kamerami.
Kde v poslanecké sněmovně sedíte a vedle koho?
Jako nováček jsem dostala místo v první řadě mezi dvěma
muži. Z jedné strany mám kolegu Janulíka, lékaře z našeho
hnutí, z druhé poslance ČSSD Jana Birkeho, starostu města
Náchod. Z mého pohledu ženy je to velmi slušný a galantní
muž, dokážeme si povídat o rodinách, stráveném víkendu,
vycházkách se psem a pochopitelně i politice.
MyFace

Představujeme
V jakých pracujete výborech?
Jsem členkou Výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj a Výboru pro sociální politiku. Samozřejmě více se
zaměřuji na sociální oblast, byla jsem zvolena předsedkyní
Podvýboru pro sociální služby a zdravotně postižené. Pokud
mi to čas dovolí, chodím i na zasedání zdravotního výboru,
protože spousta problémů k řešení je na tzv. zdravotně-sociálním pomezí.
O jaká témata se zajímáte a co je Vám blízké?
Témat je opravdu hodně, aktuálně je to paliativní péče,
podpora pacientů trpících Parkinsonovou chorobou, zajímám
se o autisty, problémy zdravotně postižených – konkrétně
o práci Lékařské posudkové služby, přiznávání dávek na úřadech práce a mezi tím řeším konkrétní případy občanů, kteří
se na mě s něčím obrátili.
Práce poslance je i o zajímavých setkáních. Na jaké
z těch dosavadních nejvíce vzpomínáte?
Jsem členkou několika meziparlamentních skupin, což
představuje velmi zajímavá setkání s velvyslanci příslušných
států. Naposledy to bylo příjemné setkání s velvyslanci Švédska, Norska a Dánska na jejich ambasádě. Nedávno to byla
oslava na Pražském hradě k 70. výroční vzniku státu Izrael,
kde bylo kolem tisíce významných hostů. Samozřejmě dosud
nejvýznamnější událost pro mě byla inaugurace prezidenta.
Prozraďte něco ze zákulisí. Jak se v Poslanecké sněmovně vaří? Jaká jídlo máte nejraději?
Z doslechu vím, že je tam asi sedm restaurací, já jsem zatím vyzkoušela tři. Vaří tam dobře, každý den je otevřeno od
rána od 7 do 19 hodin do večera, pokud zasedá sněmovna, tak
ještě hodinu po ukončení zasedání si můžete koupit večeři. Já
mám nejraději kuřecí nebo krůtí steak se zeleninou, obyčejná
jídla jako čočku s vajíčkem, špenát nebo rizoto.
Jaké se Vám žije v Praze?

Jak jsem se zmiňovala, není to pro mě novinka, dva roky
jsem tam již bydlela. A v Praze se mi velmi líbí. Bydlím v poslanecké ubytovně v Nerudově ulici, tak si každý den, kdy tam
jsem, užívám krásy Malé Strany.
Zvykli si už na Vás lidé z Blanenska v roli poslankyně?
Obrací se na Vás se svými postřehy a nápady?
Ano, chodí za mnou do kanceláře, kterou mám v Sukově
ulici 4, nad restaurací Amrit v Blansku. Jezdí za mnou i z dalších měst okresu, ideálně po objednání u mé asistentky na
telefonu 775 970 030. Každé pondělí je tam od 8 do 16 hodin.
Já jsem tam, když mám domluvenou schůzku i mimo tyto dny,
pokud samozřejmě nejsem v Praze. Jakékoli podněty či nápady mi lidé mohou napsat na email: draziloval@psp.cz nebo
drazilova.l@seznam.cz.
Slyšel jsem, že povedete kandidátku Hnutí ANO do
komunálních voleb v Blansku. Dá se to vůbec všechno
stihnout?
Původní záměr to nebyl a sama jsem to opravdu neplánovala. Proto jsem také někde v rozhovoru v tisku říkala,
že kandidovat budu, ale ne na předních místech. Situace se
změnila, místní organizace našeho hnutí po diskuzi dospěla
k jednohlasnému závěru, že právě já jsem pro ně nejpřirozenějším lídrem, který by měl naši kandidátku vést. A samozřejmě podpora od blanenských občanů, ta mě těší. Pro mě je to
složitá situace, ale jdu do toho s plným vědomím, že budeme
usilovat o vítězství ve volbách a post starosty. V případě, že
se tak stane, budu řešit svoje další funkce, ale nyní nebudeme
předbíhat.
Co volný čas? Při čem si nejlépe odpočinete?
Tak především máme s manželem pět vnoučat, ale přiznávám, že hlídací babička, vzhledem k mému pracovnímu vytížení, moc nejsem. Ráda čtu, chodím s přáteli na ochutnávku
vín, občas si zahraji rekreačně bowling a moc ráda cestuji.
Vaše přání do budoucna?
Byla bych velmi spokojená, kdybych za čtyři roky práce ve
sněmovně mohla říci – tohle se povedlo, tohle je moje zásluha
a pomohlo to lidem. Přeji si, aby hnutí ANO 2011 zvítězilo
v komunálních volbách v Blansku. A samozřejmě zdraví celé
rodině, to je to nejdůležitější. 		
PAVEL ŠMERDA

Červen 2018

9

Inzerce

Matějovo pekařství sází
na starobylé recepty
a tradiční řemeslo

Z

prodejny Matějova pekařství se
line neodolatelná vůně čerstvě
upečeného pečiva, při vstupu do
dovnitř zaujme vkusné, stylové prostředí a k posezení láká i Matějova kavárna
přímo v obchodě. V menších prodejnách je vždy alespoň koutek k posezení
u kávy nebo rychlé svačině. Oči neví
kam se podívat dříve, kterou dobrotu
si vybrat, když všechny vypadají tak
lákavě.
Usměvavá prodavačka láká kolemjdoucí na novinky: „Ochutnejte náš
výborný škvarkový chléb s domácí paštikou
z husích jater! Jiný už chtít nebudete,“ hlaholí. A do toho pekař právě vytahuje z pece
zlatavé rohlíky. „Matějovy rohlíčky jsou
dnes obvzláště dobře vypečené!“ Mizí mu
pod rukama přímo z horkého plechu.
U prodejního pultu je stále plno.
V čem je to kouzlo? „V poctivém pekařském řemesle. I když to může znít jako
klišé, je to podstatou našich výrobků. Pečeme zásadně z kvalitních surovin, používáme
máslo, syrovátku a postupy, tak jak když
pekly naše babičky. To je možné jen v malo-

sériové, rukodělné výrobě, na kterou se
specializujeme“ říká na úvod Renata
Brychtová, ředitelka obchodní sítě
Pekáren Blansko a.s. Právě tato regionální společnost vlastní značku
prodejen pod názvem Matějovo pekařství.
Renata Brychtová je propagátorkou tradičního pekařského řemesla,
jež pod značkou Matějova pekařství
realizuje ve výrobě exkluzivní produkty podle starobylých receptur.
Své vize uplatňuje od vývoje výrobků, přes vzdělávání zaměstnanců, po
uvádění produktů na trh. Úspěšně
také buduje rozsáhlou síť stylových
prodejen Matějova pekařství, jež
v současné době čítá na třicet maloobchodů. Její filosofií je zážitkový
nákup v kulturním prostředí s posezením a kavárnami. Zájem zákazníků
dokazuje, že je to dobrá cesta.
V čem se odlišuje Matějovo pekařství od těch běžných?
Matějovo pekařství se odlišuje pře-

Renata Brychtová ředitelka obchodní sítě.

devším svou nabídkou sortimentu.
Staví na rukodělném malosériovém
pečení podle starobylých receptur z kuchařek babiček a prababiček. Ty
nadšeně sami vyhledáváme. Největší poklady nacházíme třeba i na
starých půdách, na nichž nalézáme
staré kuchařské knihy nebo sešity.
Ty jsou nám největší inspirací. Na
jejich základě pak vyvíjíme nové
výrobky. A také si pečlivě vybíráme
dodavatele surovin. Jsou jimi regionální farmáři a malovýrobci. Jejich
chuť a kvalita prochází naší pečlivou kontrolou. Nic se nesmí ošidit.
Naše výrobky pravidelně získávají
ocenění v národních soutěžích,
například Chuť jižní Moravy.
Pečete přímo na prodejnách,
o jaký sortiment se jedná?
Nejchutnější pečivo je to, které
je právě vytažené z pece, to máme
rádi všichni. Chci ale zdůraznit,
že v Matějově pekařství naprosto
odmítáme pečení zmrazených po-
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nebo sníst přímo na místě v Matějově
kavárně. Vaříme také pravou italskou
kávu Piacetto, čaje, čepujeme i limonády.

lotovarů. Pečivo si vyrábíme sami a na
prodejnách ho jako čerstvé pak dopékáme. Nerozpékáme, ale pečeme! Pečivo
je chutnější, má daleko vyšší minerální
hodnoty, výživové látky a je pro člověka
mnohem lépe stravitelné. To znamená,
že každou druhou hodinu vytahujeme
z pece asi sedm druhů pečiva přímo
před zákazníkem. Jsou to výrobky, které se nejvíc kupují. Například rohlíky,
koláče, vánočky, chléb a další. Tyhle
výrobky může zákazník koupit na naší
prodejně od rána od 9 hodin až do pozdních večerních hodin.
Jaká je filosofie vašich prodejen?
Jsou jiné, než jak je většinou známe.
Matějovo pekařství není jen obyčejný nákup. Je to voňavá gastronomie s posezením a kavárnou. Podle
nejnovějších světových trendů. Je to
kultura stravování. Vznikají na celé
jižní Moravě v Olomouckém i Zlínském
kraji. Zvláště během posledních dvou
let. Rozsáhlá síť Matějova pekařství čítá
už na 30 prodejen. Buď vlastních,
nebo je zákazníci najdou v předpokladních zónách obchodního
řetězce Kaufland. Například v Brně,
Blansku, Boskovicích, ale také ve
Svitavách, Vyškově, Olomouci,
Prostějově, Černé Hoře, Zlíně,
Valašském Meziříčí, Hranicích na
Moravě, Vsetíně a dalších městech.
Uveďte některé příklady výrobků
Specialitou Pekáren Blansko je
například Venkovský chléb z přírodního kvasu se syrovátkou. Poznáte jej podle obrázku venkovského stavení na krustě dvoukilového
bochníku. Ze sladkostí lze vybrat
například Bábovku prababičky
Milušky, či Mrkvový dort. Matějovo
pekařství překvapuje pravidelně
také sezónními specialitami, jako
například Meruňkovým snem
nebo jahodovými bublaninami. Ze
slaných výrobků je to například
bageta s medvědím česnekem, čili
papričkami a další. Matějovo pekařství se specializuje i na pečivo
pro sportovce a vyznavače zdravé
výživy. Peče pro ně například bílkový chléb. Samozřejmostí je velký
výběr celozrnných výrobků. Novinkou jsou například také čerstvé
plněné bagety, mléčné dezerty, či
mini pizzy. Lze si je odnést s sebou
Červen 2018

Máte doplňkový sortiment? Co mohou zákazníci u vás ještě koupit?
Pečeme například dorty, a to i na
zakázku. Ať už se jedná o tradiční
provedení nebo nejnovější trendy. Pro
dospělé, děti i svatební. Máme také
oddělení na výrobu studené kuchyně,
jako jsou chlebíčky, chuťovky, plněné
bagety, obložené chleby a další. K dostání jsou i sušené čerstvé těstoviny

vlastní výroby, mezi nimiž nechybí
žitné nebo třeba špaldové. Velký zájem
je například o farmářské produkty od
našeho dodavatele, který se specializuje
na mléčné výrobky, jako třeba zákysy,
jogurty. A neodolatelné jsou například
i domácí paštiky od řezníka, které skvěle chutnají například s našimi domácími chleby.
Kde vás zákazníci najdou?
V Blansku například v naší nejhezčí
prodejně na Náměstí Svobody, v předpokladní zóně Kaufland v ulici Na Řadech, na hlavním nádraží nebo vedle
naší výrobny ve Zborovecké ulici, kde
provozujeme prodejní buňku. Provozujeme celkem na 30 obchodů, doporučuji
proto najít si svoji nejbližší prodejnu na
našem webu matejovopekarstvi.cz, kde
je přehledná mapa prodejen i s otevíracími dobami a kontakty, včetně fotografií. Aktuální novinky mohou zájemci
sledovat také na Facebookovém profilu
@matejovopekarstvi.
Text a foto: Dagmar Sedláčková

Matějovo pekařství
•
•
•
•
•
•

specializuje se na starobylé recepty a rukodělnou malosériovou výrobu
je exkluzivní obchodní značkou společnosti Pekárny Blansko a.s.
prodejny disponují stylovým vybavením, kavárnami a posezením
peče čerstvé pečivo přímo na prodejnách, v průběhu celého dne
pořádá tématické dílny – pletení vánoček, zdobení perníků apod.
provozuje na 30 prodejen v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji
www.matejovopekarstvi.cz
FCB: @matejovopekarstvi
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Hasiči jsou velmi aktivní.
Zájem je i mezi mládeží
Sbor dobrovolných hasičů v Olešnici oslaví v příštím roce už 145 let. Stejně jako
v jiných městech i obcích i tady hasiči pořádají a podílejí se na různých kulturních
a sportovních akcích. Podrobnosti o jeho historii a současnosti prozradil starosta sboru
Kamil Holek.
Můžete na úvod v krátkosti představit váš sbor dobrovolných hasičů? Kdy vznikla a kolik má momentálně
členů?
Hasičský sbor v Olešnici vznikl v roce 1874, v příštím roce
nás tedy čekají oslavy 145. výročí. Patříme vůbec k nejstarším
na Blanensku a Boskovicku. Impulsem k založení sboru byl
velký požár v roce 1873, při kterém vyhořela řada domů na
náměstí. V současné době má náš sbor 54 dospělých členů, 25
dětí a 4 dorostence.
Jakou máte k dispozici techniku a zázemí?
Momentálně disponujeme cisternou CAS32/8200/800-S3R
TATRA 815, dopravním automobilem DA-L1 VOLKSWAGEN
TRANSPORTÉR a technickým automobilem vybaveným k zásahům u dopravních nehod TA1-Jeep. Součásti těchto vozidel
je vybavení technickými prostředky na širokou škálu zásahů
od požárů, likvidaci popadaných stromů, uniky provozních
kapalin, zásahy u dopravních nehod až po vybavení na použití AED. Zázemí máme v hasičské zbrojnici, která byla v roce
2012 rekonstruována. Opraveno bylo celé zázemí hasičů a přistavěna šatna výjezdové jednotky, dílna pro menší opravy
techniky a pergola za hasičárnou.
Jak často vyjíždíte k zásahům a jakým?
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Ročně máme asi 30-40 výjezdů. Jelikož patříme mezi čtyři
jednotky na okrese Blansko předurčené k výjezdům na dopravní nehody a byl nám poskytnut AED, je spektrum výjezdů
hodně široké. Převládají hlavně výjezdy na technické události
jako spadlé stromy a likvidace hmyzu.
Vzpomenete si na některý obzvláště výjimečný výjezd
v poslední době?
V poslední době je to víceméně klasika. Vzpomenul bych
si na požár v Bzenci, v minulosti jsme zasahovali u rozsáhlých
povodní, které postihly Olešnici a okolí.
Co Olešnice a hasičský sport?
Z hasičského sportu se věnujeme od roku 2013 hlavně TFA
(nejtvrdší hasič přežije). Aktuálně máme tři závodníky, kteří
se účastní soutěží v Jihomoravském kraji, ale i v kraji Pardubickém, Zlínském, Olomouckém a na Vysočině.
Jakými významnými úspěchy se můžete pochlubit?
Umísťujeme se pravidelně v první desítce a výjimkou nejsou ani výsledky mezi nejlepšími třemi. Mezi naše největší
úspěchy patří Krajské kolo TFA v Jihomoravském kraji, kde
Olešničtí obsadili druhé, třetí a páté místo. Tímto výsledkem
se dva z nich kvalifikovali na Mistrovství České republiky, kde
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obsadili 10. a 16. místo a byly součástí reprezentace Jihomoravského kraje, která vyhrála týmovou soutěž. Od roku 2015
pořádáme vlastní závod pod názvem OléFirefighter, který je
od loňského roku součástí Moravské ligy TFA. V prvním ročníku Moravské ligy jsme obsadili třetí místo a v obdobném
poháru Moravské hasičské jednoty druhé místo.
Vím, že hasiči se podílejí i na společenském životě ve
městě. Jaké akce pořádáte?
Společenský život ve městě je díky podpoře rady a zastupitelstva města opravdu hodně široký. Je málo akcí, na kterých
by se hasiči nepodíleli. Rozdělil bych to na akce, které pořádáme a ty, na kterých se podílíme. Vezmu
to chronologicky. Začínáme v lednu, kdy
pořádáme Hasičský ples. Následují účasti na hasičských poutích na sv. Floriána.
V květnu máme soutěž v disciplínách
TFA. O prázdninách táborový víkend pro
děti a soutěž Starých pánů a mladých
žen. V podzimních měsících ještě soutěž
pro naše děti a děti z okolních sborů. Ve
spolupráci s rodičovským spolkem pořádáme v červnu Dětský den a v prosinci
Mikulášskou nadílku. A s Jednotou Orel
v květnu Orelské běhy.
Důležitá je i výchova mladé generace. Jaký je zájem dětí o kroužek mladých hasičů?
V roce 2015 jsme uspořádali v základní škole nábor do
kroužku mladých hasičů. Od té doby se hasičský sport těší stále
větší oblibě u olešnické mládeže, což nás samozřejmě těší. Nyní
kroužek navštěvuje přibližně 25 dětí od 6 do 15 let. Máme dvě
kategorie – mladší a starší žáky. K tomu máme čtyři dorostence,
kteří nám ochotně vypomáhají s výchovou mladých hasičů.
Město Olešnice a Okresní sdružení hasičů nám poskytlo dotace,
díky kterým jsme nakoupili modernější vybavení pro děti a můžeme tak nadále fungovat, za což jim děkujeme.
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Děti se také účastní nejrůznějších soutěží?
Ano. S nimi jsou spjaty pravidelné tréninky. Za rok odjezdíme minimálně pět závodů. Každý je pro nás velkou výzvou
a přínosem. Děti si odnáší nové zážitky a zkušenosti. Na základě výsledků soutěže posuzujeme, co jsme udělali špatně,
případně co bychom měli ještě zlepšit. Letošní sezónu jsme
zahájili poměrně brzy. Už v březnu jsme se zúčastnili soutěže Sychotínský uzlík, kde se žáci poprvé předvedli v nových
dresech. Jelikož nyní máme dostatek dětí, tak se můžeme
účastnit i jarního kola soutěžní hry Plamen.
I když některé sbory si dávají přes prázdniny oddych, tak
my pokračujeme dál. Loni jsme poprvé uspořádali víkendový
pobyt v hasičské klubovně, který jsme
pojali spíš jako tábor. Děti měly možnost
zazpívat si u táboráku, projít si stezku
odvahy a zúčastnit se výletu na Pernštejn. Výjezdová jednotka zrealizovala
i simulovaný výjezd k požáru. Děti tak
dostaly příležitost projet se v zásahových vozidlech.
Září patří přípravám na místní Dětské závody, které pořádáme už pět let.
Na podzim zakončujeme závodní sezónu
podzimním kolem hry Plamen. Poté
chodíme do školní haly, kde hrajeme
různé hry.
Mimo závody udržujeme také už pár
let spolupráci s dětmi z SDH Olešná, se kterými se navzájem
navštěvujeme a snažíme se vymyslet co nejatraktivnější program pro naše mladé hasiče.
Co je Vaším přáním do budoucna?
Moje přání do budoucna? Hlavně udržet činnost spolku na
minimálně stejné úrovni jako doposud a pokračovat v práci
s mládeží, protože tam je naše budoucnost, tam si vychováváme své nástupce.
PAVEL ŠMERDA
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Ne, nelituji ničeho, říká
zpěvačka z Kunštátu
Non, je ne regrette rien. Známá píseň od Edith Piaf jako by charakterizovala Radku
Dostálovou. Zpěvačku z Kunštátu, učitelku v mateřské školce, ale také maminku, která
si prošla kapelami Trní, Slza, zpívá ve Velkém dechovém orchestru Letovice a momentálně působí ve skupině Karlovy hračky.
Začnu možná trochu netradičně. Slyšel jsem, že ses
umístila na docela pěkném místě v anketě Český slavík. Je to pravda?
Ano, ale byla to trochu recese. S nápadem mě tam přihlásit
přišel jeden rodinný kamarád. Chtěl vyzkoušet, jak anketa
funguje a jestli tam může soutěžit i pro širokou veřejnost neznámý zpěvák. Tak na tom začal pracovat. Rozeslal informace
o hlasování a moji písničku od Edit Piaf svým známým, také
my s manželem jsme do toho zapojili kamarády a přátele, nějak se to nabalilo a… Když jsme den po akci otevřeli internet,
nestačili jsme se divit. Obsadila jsem 52. místo, jen tři pozice
za Evou Pilarovou, ale i před takovými zpěvačkami jako jsou
Klára Vytisková nebo Hana Ulrychová (smích).
Jaké byly vůbec Tvoje hudební a pěvecké začátky?
Asi ve školce, kde paní učitelky vybíraly děti na klavír
a housle. Mně se v té době líbil klavír, ale protože na ten měly
dostatek zájemců, „zbyly“ na mě housle. Přesto mě neuvěřitelně chytly. Začala jsem chodit do LŠU v Prostějově, kde jsem
měla výbornou kantorku, hrála jsem v lidové muzice a dokonce jsme i vystupovali v televizi v pořadu Zazpívej slavíčku.
Po základní škole jsem šla studovat na Střední pedagogickou
školu do Boskovic. S houslemi jsem přestala, za to jsem se
naučila na kytaru, klavír a flétnu. Nejvíce mě bavila kytara, tu
jsem poté vyučovala v ZUŠ v Boskovicích, po mateřské dovolené v ZUŠ v Letovicích.
Upřímně. Když jsi byla malá, bavilo tě to, nebo to bylo
spíše přání rodičů?
Bavilo. Doma sice nikdo na nic nehrál, ale maminka nám
hodně zpívala. Už ve školce si museli všimnout, že mám hudební sluch (úsměv).
Už na střední škole začala tvoje hudební kariéra. Čím
vším sis prošla?
Do první kapely jsem se dostala, když mi bylo 18. To bylo
v roce 1993. Byla to folková a trampská skupina Trní. Hráli
jsme vlastní tvorbu, country bály, westernové městečko bylo
v té době v plenkách a na akce tam chodilo pět, klidně i šest
stovek lidí. Jezdili jsme na Porty do Ústí nad Labem, do Plzně,
vyhrávali jsme ceny, natočili jsme kazety a CD s vlastními
skladbami, vystupovali jsme v televizi. Byl to docela fičák.
Co bylo dál?
V roce 2000 jsem z Trní odešla, dala si pauzu, mezitím se
narodil syn David. Po čase mi zpívání začalo chybět, ale tak
jako několikrát v mém životě jsem byla ve správný čas na
11

správném místě. V roce 2006 jsem se dostala do kapely Slza,
kterou vedl Petr Křivinka, šéf ZUŠ Letovice. Zatímco předtím
jsem žila folkem a country, tady se můj hudební obzor stočil
úplně jinam. K populární hudbě. Hráli jsme plesy, narozeniny, svatby, firemní večírky. Hlavně převzaté věci, a tak nějak
všechno, co kdo chtěl. V roce 2016 nám onemocněl kytarista,
nesehnali jsme náhradu a kapela skončila. Bylo to jako blesk
z čistého nebe.
MyFace

Představujeme
To je mi líto…
Abych nezapomněla, mezitím jsem si čas od času
odskočila a stále ještě odskakuji do Velkého dechového
orchestru Letovice. Vystoupení s nimi, to byl a je zážitek.
Zpíváte Neplač pro mne Argentino, Titanic, Edit Piaf a za
vámi sedí sedmdesát skvělých muzikantů. Hrála jsem
také v Boskovickém symfonickém orchestru 2. housle.
Edit Piaf máš hodně ráda?
Ano. Sice neumím francouzsky, ale vím, o čem zpívá.
Líbí se mi, jak má posazený hlas, hodně mně sedí. Chtěla
bych se naučit víc než jednu její písničku.
Kde hraješ teď?
Když se rozpadla Slza, tak jsem rok nezpívala. Pak se
náhodou ozval Radek Klon, který vede kapelu Karlovy
hračky, jestli to s nimi nechci zkusit. A od ledna jsem tam.
Žánr, který hrají, se mi líbí. Mají vlastní skladby, i převzaté.
Vím, že si uspěla také v některých pěveckých soutěžích. Jaké to byly?
Manžel mě přihlásil do soutěže Rozjezdy pro hvězdy,
která se vysílala na televizi Nova. Vzala jsem kytaru a odjela na casting, kde mě vybrali mezi šesti sty uchazeči do
dvanáctky finalistek, mezi nimiž byla například i tehdy mladičká Aneta Langerová. To byla pecka. Pak jsme ještě s kamarádkou z pedáku zkusily duet v X Factoru. Nevybrali nás, ale
zkusily jsme to. Hlavní pro nás bylo zúčastnit se.
S kterým zajímavým zpěvákem, zpěvačkou nebo skupinou sis zazpívala?
Právě v Rozjezdech pro hvězdy jsem měla možnost zazpívat si s Jankem Ledecký a Petrem Jandou, tehdy neznámou
Markétou Procházkovou nebo Dashou. Vzpomínám i na
vystoupení s Ondrou Brzobohatým nebo Danielem Nekonečným.
Zábavy, plesy, vystoupení na akcích. Vzpomeneš si na
nějaký zajímavý zážitek, který se vám při nebo po vystoupení stal?

Jednou nám při vstoupení v Meziříčku začala hořet bedna.
Kluci oheň zahasili pivem. No, některé zážitky se nedají ani
publikovat, každý ať si pod tím představí, co chce (smích).
Vím, že dokážeš zazpívat skoro všechno, ale jaká hudba je ti nejbližší?
Když jsem byla v Trní, tak pro mě neexistovala populární
hudba. Když jsem byla v Slze, tak jsem zase zapomněla, že
existuje country a folk. Jako mladá jsem milovala Phila Collinse, mám ráda Chinaski, filmovou a muzikálovou hudbu,
od všeho trochu. Samozřejmě Karla Gotta, s kterým jsem se
párkrát setkala. Mým snem je si s ním zazpívat, ale zatím se
to nepovedlo.
Práce, rodina, hudba. Jak vypadá čas, kdy odpočíváš?
Co máš ráda?
Miluju knížky. Detektivky, romány, ale bohužel mám na
ně málo času. Poslední dva roky se snažím hodně
cvičit a taky jezdím na kole. Hrozně mě to baví.
Občas poseču zahradu. Díky manželovi jsem přičichla k natáčení filmů. Hráli jsme spolu v Nickyho rodině, Doktorovi od jezera hrochů nebo Janu
Husovi. Zapomenout nesmím na cestování. Sardinii, Korsiku, jižní Francii, Los Angeles a spoustu
dalších míst, která jsem si zamilovala. Mým snem
je podívat se do New Yorku.
Co by sis přála?
Mým hudebním snem je natočit pět, šest skladeb od Edit Piaf. Už sem začala pracovat na druhé, na třetí, tak třeba to dotáhnu (úsměv). Líbilo
by se mi, kdybych kluky „dokopala“ k tomu,
abychom nahrály skladby s Karlovými hračkami.
No a v osobní rovině si přeju samozřejmě zdraví
pro svoji rodinu a svoje nejbližší. Abychom se
měli rádi a prostě se nám dařilo tak, abychom byli
všichni šťastní a spokojení.
PAVEL ŠMERDA
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ODPADY KOLEM NÁS
Třídění odpadů je v současné době pro 73 % Čechů běžnou praxí. Většina z nás ví, jak
správně třídit odpady, a jak s nimi nakládat. Věděli jste ale, co všechno je odpad, co se
dále děje s odpady z barevných kontejnerů a proč má smysl třídit odpady?

C

o je vlastně odpad? Odpady produkujeme skoro při veškeré naší
činnosti. Odpadem jsou např.
slupky od banánů, láhve od limonády,
obaly od bonbónu, papír od svačiny
nebo také odřezky v truhlárně, odpady
z opracování kovů, staré barvy, prázdné
tonery z tiskáren, ale i obaly z obchodů,
stavební suť, popel z kamen a celá řada
dalších výrobků, které již nepotřebujeme nebo nechceme. A právě v okamžiku,
kdy se nepotřebného výrobku chceme
zbavit, vzniká odpad.
Každý z nás je povinen s ním nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný a neškodil životnímu prostředí. Podle
toho, při jaké činnosti odpady vznikají,
je můžeme rozdělovat do skupin. Například průmyslové vznikají při výrobě
výrobků, zemědělské se objevují v zemědělství, stavební vznikají při stavbách
nebo opravách a rekonstrukcích domů,

ale existují také odpady komunální,
které vznikají v obcích a městech.
Sklo, papír, plasty a nápojové kartony
se v České republice třídí prostřednictvím barevných kontejnerů na ulicích
nebo také prostřednictvím pytlového
sběru. Kovy se pak sbírají přes sběrné
dvory a výkupny sběrných surovin.
Možná jste se setkali s tím, že téměř
v každé obci probíhá sběr tříděného odpadu jinak. Obec má v otázce nakládání
s komunálními odpady zásadní postavení. Určuje pravidla pro nakládání s odpady na svém území a to prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky. Ta se vztahuje
na všechny obyvatele obce a právě proto
se na různých místech třídí jiným způsobem.
Je proto důležité sledovat nálepky na
jednotlivých kontejnerech, kde je názorně zobrazeno, co kam patří. Všeobecně
ovšem platí, že dobře vytříděný odpad je

takový, který neobsahuje zbytky potravin a chemikálií. Jen ten je možné doma
vytříděný bez problémů uchovávat
a následně recyklovat a využít v podobě
dalších výrobků.
Ostatní odpady, jako například objemné odpady, pneumatiky, vysloužilé
elektrospotřebiče, nebezpečné odpady
(tj. odpady označené oranžovými výstražnými značkami), stavební sutě nebo
bioodpady můžete odvážet na tzv. sběrné dvory, nebo odevzdat při mobilních
svozech objemných a nebezpečných
odpadů.
Aby mohl být odpad využit nebo
bezpečně likvidován, je potřeba jej třídit
už doma a odkládat na místo určené pro
daný druh odpadu. Níže vidíte jednoduché schéma cesty odpadů vznikajících
v našich domácnostech – a to od jejich
prvotního třídění až po jejich konečné
využití či odstranění.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete na stránkách www.jaktridit.cz
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MyFace

Zveme vás

Přijďte na setkání s pěti
výraznými osobnostmi
Druhý ročník Festivalu MyFace se chystá na sobotu 16. června v Boskovicích. Na unikátní a výjimečné akci zaměřené na osobní rozvoj, život, práci a podnikání budou
v krásném prostředí Zámeckého skleníku vystupovat známé osobnosti z celé České
republiky.

če

ar

ti n M á silk

rodní banky, šéf České spořitelny a boskovický rodák Pavel
Kysilka, kouč a lektor socioniky Martin Másilko a jednatelka a majitelka společnosti unuodesign s.r.o., držitelka Ceny
čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh
roku 2017 Petra Plemlová.
Moderátorkou akce bude Veronika Poláčková, kterou
znají diváci ČT z pořadu Dobré ráno. Tématem letošního ročníku akce bude Leadership ve všech jeho podobách. Člověk
jako leader v práci, ve sportu, v rodině, ale i jak být sám sobě
leadrem a dodržovat to, co chci nebo mám, jak si díky tomu
plnit svoje cíle, sny a přání.
Účastníci festivalu získají možnost komunikovat s každým
řečníkem osobně, zúčastnit se autogramiády Gabriely Koukalové i networkingu. Nebude chybět doprovodný program
(cvičení jógy, test finanční gramotnosti) i nabídka regionálních pokrmů z Boskovic.
Část výtěžku akce půjde na podporu Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu.
Více informací na www.my-face.cz, předprodej vstupenek
probíhá v síti Ticketpro. 			
PAVEL ŠMERDA
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vězdami letošního
ročníku budou dva
výjimeční sportovci. Mistryně světa, olympijská medailistka a vítězka Světového poháru
v biatlonu Gabriela
Koukalová a paralympijský vítěz z Ria, plavec
Arnošt Petráček.
Mezi přednášejícími budou i další výrazné osobnosti.
Bývalý viceguvernér České ná-
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Senátorka je stále aktivní
Někteří politici se zviditelňují jen pár
měsíců před volbami. To rozhodně není
případ Jaromíry Vítkové. Úspěšná komunální politička a nyní senátorka je
aktivní neustále. Podílí se na řešení řady
problémů, pořádá akce a každý týden
navštěvuje spoustu zajímavých událostí
a míst v regionu.
Paní senátorko, na čem právě pracujete?
Pohybuji se pracovně v Praze, Brně, ale nejvíce času trávím ve svém obvodu, který mám na starosti a který se snažím
určitým způsobem průběžně monitorovat. Jednou z aktivit,
které k tomu přispívají, je účast na zastupitelstvech obcí. Na
těchto jednáních získávám konkrétní přehled o dění ve svém
regionu, o problémech, které starostové řeší, ale také o zajímavých akcích, které se podařily zrealizovat.
Můžete být konkrétnější?
Například v oblasti životního prostředí komunikuji se
zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje. Snažím se reagovat na jednotlivé problémy obcí,
které řeší nakládání s odpady, s kaly z čistíren odpadních vod
a s tím související problematikou odpadních vod.
Častým problémem, který obce řeší, je špatný stav silnic
II. a III. tříd, přičemž vznikají otázky, proč na území okresu je
stále mnoho neopravených komunikací. V tomto směru se obracím na zástupce Jihomoravského kraje a snažím se podpořit
investice do oprav silnic tam, kde je to nejvíce potřeba.
Při Vašich návštěvách různých míst asi dostáváte hodně podnětů k řešení?
Dostávám se do kontaktu se zástupci spolků, zájmových
a neziskových organizací. Ve spolupráci s ředitelkou SVČ
Boskovice jsem řešila vyhlášku o zájmovém vzdělávání, která
je v procesu úprav a je třeba ji připomínkovat. Řešila jsem
výhody a nevýhody projektu Pošta Partner a sjednala jsem
společnou schůzku představitelů příslušných obcí s Ministerstvem vnitra a zástupci České pošty. Dále jsem se zabývala
aktuálním problémem rušení matričných úřadů na malých
obcích. Organizuji besedy o Senátu a jeho postavení v demokratickém zřízení našeho státu. Kdo má zájem, tak nabízím
návštěvu Senátu skupině osob s komentovanou prohlídkou
historických prostor.
Co Vaše aktivity přímo v Senátu.
Mimo velké aktivity související s Peticí za D43 jsem se
zajímala o problematiku umísťování dětí mladších tří let do
mateřských škol. Zúčastnila jsem se veřejného slyšení „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“. V rámci
projektu „Technické mateřské školky“ organizuji návštěvu
tvůrců konceptu na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice. Zúčastnila jsem se kulatého stolu k peti11

ci „Vyjdi ven“, kde studenti řešili oblasti (ne)jmenování trestně stíhaných osob premiérem jako problém ústavního práva,
ústavní hranice pro vládu v demisi, roli prezidenta republiky
v procesu sestavování vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny
a další aktuální témata.
Zajímavá je i Vaše aktivita ohledně boskovického rodáka kardinála T. Špidlíka?
V únoru jsme si v orlovně v Boskovicích připomněli první
oficiální návštěvu Otce Tomáše Špidlíka v rodném městě,
konkrétně 22. 2. 2004. V dubnu jsem navštívila na Velehradě
výroční mši svatou k osmému výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka. V letošním roce je plánován benefiční koncert
Scholly Křetín (16. 9. 2018). V roce 2019 bude hlavní rok oslav
100. výročí narození Tomáše Špidlíka, které bude pořádat Orel
jednota Boskovice ve spolupráci s dalšími institucemi a vše je
pod záštitou Ministerstva kultury. Plánuji uspořádat na začátku roku koncert, v srpnu by měl být odhalen památník a již
mám i termín mezinárodní konference, která se bude konat
21. 10. 2019 v Senátu. Dále budou doprovodné akce: besedy,
výstavy a podobně. S ohledem na rozpočet památníku, byla
Jihomoravským krajem povolena sbírka. Ti, kdo budou
chtít realizaci podpořit, mohou zasílat peníze na účet
280571499/0300. Dalším možným přispěním na památník je
možnost zakoupení si obrázku s citátem kardinála a textem
na druhé straně, který shrnuje jeho život. Kartička stojí 50 Kč
a postupně ji budu propagovat na různých akcích.
Když se zamyslíte. Co pro Vás znamená Česká republika?
Je to moje vlast, můj domov. Letos je rok oslav 100. výročí
založení ČSR, do kterých jsem se zapojila tím, že jsem iniciovala ve dnech 17. – 22. 7. příjezd Legiovlaku do Boskovic. Dále
MyFace
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v Praze i v regionu
bude od 19. do 31. července výstava TGM a cestování v boskovickém kině. V květnu jsem společně s hejtmanem a zástupci
města vysadila lípu u skleníku, což je symbol republiky.
Pomáháte i lidem z regionu?
Určitě ano. Oslovují mě jednotliví občané, ať už e-mailem
nebo osobně v regionální kanceláři. Vždy se snažím pochopit
jejich problém a pomoci v jeho řešení a zlepšení situace.
Setkáváte se s kritikou?
S kritikou se samozřejmě setkávám. Ne třeba konkrétně na
moji osobu, ale na schvalování legislativy. Většinou je to rozhodování mezi dvěma póly. Například zákon o ochraně zdraví,
zákon o zbraních a další. Setkávám se s pozitivním ohlasem
na Petici za D43, dále když se mi podaří sjednat různé schůzky
či semináře s odborníky na dané téma. Nejvíc mě potěší pochvala od jednotlivých občanů, kteří si všímají mých aktivit
a toho, že se jim snažím pomoci.
Zmínila jste D43. Kam se pohnula tato iniciativa?
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno –
Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla předána do Senátu 15. 2. 2018. Následně Výbor
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil
k Petici veřejné slyšení. Poté byla Petice zařazena na schůze
příslušných výborů Senátu. Výbor VVVK shledává Petici za
D43 důvodnou a následná navržená usnesení se týkají zejména požadavku na dokončení vypracování Studie proveditelnosti stavby D43 v úseku od Moravské Třebové po Bořitov,
dále přípravu a projednání všech potřebných dokumentací
a náležitostí k vydání územního rozhodnutí. Žádá zařadit tuto
stavbu mezi prioritní dopravní stavby ČR. Dále Výbor naznal,
že je třeba zajistit včasnou aktualizaci Politiky územního
rozvoje v souladu se ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků nutných k výstavbě. Toť ve zkratce a nyní bude zařazena Petice
na nejbližší jednání schůze Senátu.
Jak vypadá Váš běžný denní režim?
Denní režim je jiný v Praze a jiný v Boskovicích. V Boskovicích jsem už po sedmé hodině v kanceláři, případně na jednáních, úřadech či dalších místech. Ráno v kanceláři obyčejně
začnu tím, že si uvařím moji oblíbenou velkou kávu a začíná

tzv. kolotoč. Kolotočem myslím schůzky, jednání, telefonáty,
vyřizování a samozřejmě přípravu a prostudovávání materiálů do Senátu, rady města, zastupitelstva Jihomoravského
kraje a spoustu dalších. Odpoledne jsou většinou různé akce,
besedy, semináře, kterých se zúčastňuji, ať už jako aktér nebo
host. Večer, pokud není nějaký koncert, divadlo či schůze, si
ráda sednu na zahradu a chvilku relaxuji.
Jaké koníčky vyhledáváte, když zrovna nepracujete?
Volný čas nejraději trávím s vnučkami. Spolu děláme, co
nás baví. Naším největším společným koníčkem je sport, zejména cyklistika. Vnučka Adélka se pro kolo hodně nadchla,
i když je jí teprve sedm let. Jezdíme na výlety do Letovic,
Svitávky, Rájce-Jestřebí a také na závody. Mladší Klárka nám
zatím asistuje na odrážedle na kratší trasy.
Přichází léto. Co plánujete v tuto roční dobu?
Ráda bych vyrazila, jak jinak než s kolem, na dovolenou,
pokud mi to umožní zasedání Senátu. V regionu je tolik akcí,
na které dostávám pozvánky, že je ani nestíhám všechny navštívit.
Láká Vás spíše dovolená u moře nebo na chalupě
v Česku?
Dovolenou ráda trávím aktivně na kole. Jak jsem již zmínila, v Čechách i v zahraničí. I v naší destinaci Moravský kras
a okolí je stále co nového objevovat.
Co byste nejraději změnila na české politice?
Omezila bych snahu jednotlivých politiků zviditelnit se za
každou cenu a to i při nedostatku informací a tím umožnit
vzniku „fám“, které ve společnosti nabudí nervozitu. Tím
vznikají různé polopravdy, které společnost znepokojují
a rozdělují.
Je něco, co byste chtěla vzkázat čtenářům MyFace?
Je důležité být pracovitý, nemyslet sám na sebe, starat se
o své blízké a šířit pozitivní klima.
ANEŽKA SKUBÝOVÁ

Červen 2018
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Finance

VYKROČTE SPOLEČNĚ
S NÁMI K ÚSPĚCHU!

P

je o tom přesně takovéto informace lidem dávat. Ukazovat jim
ouze 52 % lidí v Česku má průměrné znalosti, které se
možné varianty, sdílet zkušenosti a vzdělávat je.
týkají finančního rozhodování a nakládání s penězi.
Věříme, že kvalitní finanční vzdělání by mělo být dostupProto lidem rozšiřujeme nejen finanční obzory. Ukazuné pro naše mladší generace, proto působíme na řadě základjeme jim, jak věci správně naplánovat a splnit si své životní
ních, středních a vysokých škol, kde bychom vyzdvihli akrecíle. Vlastní vysněné bydlení, udržet si ve vyšším věku životní
ditovaný předmět Osobní a rodinné finance, který se těší stále
standard, budovat aktiva nebo se umět poprat s následky
větší oblibě. Zkušenosti z naší
nepříjemných událostí, jako je
praxe nám dále umožňují
např. dlouhodobá nemoc.
„VÝBĚR SPRÁVNÉ CESTY VYŽADUJE
vzdělávat studenty a veřejnost
Každý člověk by měl znát
VLASTNÍ MOUDROST, RADU ZKUŠENÉHO v oblastech komunikace, prepředstavu o své ideální buA ODVAHU JEDNAT.“
zentačních dovedností a velmi
doucnosti. Představu, jak by
oblíbené typologie osobnosti.
měla vypadat jeho práce, záV oboru finančního vzdělávání a plánování vidíme velkou
zemí, rodina. My se s lidmi o jejich ideálech bavíme. Hledáme
příležitost. Jestliže srovnáme úroveň těchto služeb například
je. Zpřesňujeme. Má-li člověk svoji představu ujasněnou, dos Velkou Británií nebo USA, potenciál růstu je v ČR zaručen
kážeme mu pomoci vytvořit plán zvyšující šanci na to, že své
ještě na několik desítek let, o tom jsme přesvědčeni. Proto
chtěné budoucnosti dosáhne.
dáváme příležitost novým parťákům podílet se s námi na rozSvět se mění rychleji, než lidé stíhají reagovat. Přesto člošiřování této služby a budování kariéry nejen
věk denně musí dělat mnoho rozhodnutí. Často závažných
v lokalitě Jihomoravského kraje, ale v rámci
a dlouhodobých. Aby měl pocit, že udělal pro správné rozhodcelé České republiky.
nutí maximum, potřebuje mít kvalitní informace. Naše práce

Lukáš Hlavička
V oboru financí se pohybuji šest
let. Praxi jsem začal u obchodníka
s cennými papíry jako správce aktiv
klientských portfolií. Poté jsem si
odskočil na zkušenou do UK, kde
jsem nasál inspiraci, jak se
dají dělat finanční služby jinak a kvalitně. Po
návratu do ČR jsem se
začal věnovat oboru finanční plánování. Spolupracuji s klientelou
a zároveň se věnuji
výchově nových spolupracovníků s cílem
rozšířit služby do
nových oblastí. Jsem
lektorem finanční
gramotnosti, kde
působím na několika
školách, především
na VŠ PEF Mendelu
v Brně.
lukas.hlavicka@
partners.cz
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Tomáš Bubeník
V oboru financí se pohybuji
deset let. Z toho dva roky
v bankovnictví a osm
let ve finančním
plánování ve spolupráci se společností Partners. Zaměřuji
se na vzdělávání, klientelu
a především na
výchovu nových
spolupracovníků.
Již pět let externě
učím na vysokých
školách a před třemi
roky jsem spoluzaložil projekt Umím se
prosadit zaměřený na
osobnostní a kariérní
rozvoj.
tomas.bubenik@
partners.cz,
tomas.bubenik@
umimseprosadit.cz

MyFace

Sport

Adéla Šafářová: Konec
cyklistiky? Jen to ne
Byla to zpráva, která přišla jako blesk z čistého nebe. Nadějná česká bikerka a cyklokrosařka Adéla Šafářová musí se zdravotních důvodů přerušit svoji závodní kariéru,
proběhlo letos na jaře téměř všemi médii. Co se stalo a jak situace vypadá, prozradila
boskovická rodačka v následujícím rozhovoru.

FOTO: Michal Červený

Můžeš popsat, co se stalo ve tvém sportovním životě?
Přestala jsem závodit. Ale to už asi všichni víte. No dobře…
Zjistili mně vrozenou srdeční vadu, při které není dobrá velká
fyzická zátěž, jakou máme třeba při závodě. V normálním
tempu můžu stále jezdit.
Jak se na to přišlo? Pociťovala si nějaké potíže?
Přišlo se na to na vyšetření před sezonou. Žádné potíže
jsem předtím nepociťovala.
Jak to, že až teď?
To je spíše otázka na doktory, netuším.

Co ti jako první problesklo hlavou, když ti to lékaři
oznámili?
Že je to konec mého olympijského snu.
Jaké jsou prognózy a jak vypadá situace teď? Co všechno tě po zdravotní stránce čeká?
Nejsem lékařka, ale ještě mě čeká spousta vyšetření.
Sport si úplně vypustila ze svého života?
Ne, to rozhodně ne! Trénuji mou sestřičkou Verunku
a ostatní malé děti. I já sama trénuji, nejde jen tak najednou
se vším přestat. Sport je velkou částí mého života.
Přemýšlela si o tom, že bys musela s cyklistickou úplně
seknout?
Ne, a doufám, že to ani nikdy nenastane.
Na jiné myšlenky určitě přijdeš ve škole. Vím, že studuješ Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Co tě
tam čeká?
Příští rok maturuji, ale co bude dál, zatím vůbec netuším.
Ještě uvidím.

FOTO: Jaroslav Svoboda

Červen 2018

Co bys na závěr vzkázala svým fanouškům?
Že to nevzdávám a věřím, že se jednou vrátím a znova se
postavím na start. Ať se mají dobře, ale hlavně ať pro to taky
něco dělají. 				
PAVEL ŠMERDA
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

13. – 15. 6. Ghost stories
(20:00)
16. 6. Příšerky z vesmíru
(17:30)
17. 6. Příšerky z vesmíru
(15:00)
16. – 18. 6. Escobar (20:00)
16. 7. Solo: Star Wars Story
(17:00)
18. 7. Hastrman, představení
pro seniory (17:30)
19. a 20. 6. Máš ji! (20:00)
21. – 25. 6. Jurský park: Zánik
říše (2:00)
24. 6. Jurský park: Zánik říše
(17:00)
26. – 28. 6. Jsem božská
(20:00)
29. 6. – 1. 7. Sicario 2: Soldado
(20:00)
30. 6. Jim Knoflík, Lukáš a
lokomotiva Ema (17:30)
1. 7. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema (15:00 a 17:30)

Boskovice

13. 6. Tátova volha, Kino senior (15:00)
13. 6. Debbie a její parťačky
(19:30)
14. 6. Bistro raman (19:30)
15. a 16. 6. Já, Simon (19:30)

16 a 17. 6. Pat a Mat znovu
v akci (17:00)
17. 6. Escobar (19:30)
18. 6. Pepa (19:30)
19. 6. Solo: Star Wars Story
(19:30)
20. 6. Backstage (19:30)
21. 6. Jurský park: Zánik říše
(19:30)
22. a 23. 6. Jurský park: Zánik
říše (17:00 a 20:00)
22. 6. Dvě nevěsty a jedna
svatba, BabyBiograf (9:30)
24. 6. Příšerky z vesmíru
(17:00)
24. 6. Máří Magdaléna (19:30)
26. 6. Jsem božská (19:30)
27. 6. Manifesto, Filmový klub
(19:30)
28. 6. Jurský park: Zánik říše
(19:30)
29. 6. Jurský park: Zánik říše
(17:00)
29. 6. Paddington 2 (14:00)
29. 6. Láska bez bariér (20:00)
30. 6. a 1. 7. Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema (17:00)
30. 6. a 1. 7. Sicario 2: Soldado
(19:30)

KULOVANÁ
Martin

KRAUS

24. 9. 2018 19:00 hod.
Dělnický dům Blansko

Kulturní dům
do 29. 6. Adam Wiltsch, fotografie

Lysice

Rájec-Jestřebí

Kolárka
13. 6. Může za to štrůdl
(17:30)

foto
cz
llyana.
www.ke

Dana

Anna

Letovice

Blansko

TCHÝNĚ
NA ZABITÍ

ZEDNÍČKOVÁ

Galerie Jonáš
do 28. 6. Olejomalby, zátiší
Zámek
do 16. 6. Ve znamení tří deklarací
Galerie města Blanska
do 29. 6. Milan Knížák
Knihovna
do 29. 6. Absolventská výstava žáků ZUŠ
Muzeum Blanenska
do 31. 8. Tajemství jeskynních kostí

DIVADLO

Jakub ZINDULKA

Lucie

Blansko

Zámek
do 1. 7. Pocta Franci Prešerenovi
do 31. 10. Erwin Dubský, diplomat lysického zámku
do 31. 10. výstava amatérského naivního umění

uvádí hru, kterou napsal
(a ještě si ji zrežíroval)

HOMOLOVÁ

VÝSTAVY

Zámek
do 15. 9. Historické modely
strojů a měřidel, které se
používaly k výuce

KONCERTY
Blansko

Dělnický dům
16. 6. Stále živý folkor, vystoupení souborů Drahan
a Drahánek (17:00)
Náměstí Svobody
17. 6. Promenádní koncert,
soubory ZUŠ (10:00)
24. 6. Mimořádný promenádní koncert, dechový soubor
Eisenbahner Musikverein
z Mürzzuschlag (10:00)
Zámecký park
23. 6. Morava Park Fest, Jelen,
Mirai, Aneta Langerová, Rybičky 48 a další (12:00)
Zámecké nádvoří
27. 6. AG Flek, koncert v rámci cyklu Muzika pro Karolínku (18:00)

Boskovice

Zámecký skleník
20. 6. Igor Ardašev, koncert
v rámci festivalu Concentus
Moraviae (19:30)

Lysice
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Zámek
19. 6. Šťastné tango, koncert
v rámci festivalu Concentus
Moraviae (19:30)

Rájec-Jestřebí

Zámek
15. a 26. 6. Concentus Moraviae, koncerty v rámci
mezinárodního hudebního
festivalu (19:30)

OSTATNÍ
Blansko

Býčí skála
16. a 17. 6. Den otevřených
dveří (9:00)
23. a 24. 6. Den otevřených
dveří (9:00)
Palava
17. 6. Blanenský plecháč,
triatlonové závody (11:30)
Náměstí Republiky
21. 6. Farmářské trhy (8:00)
Areál ASK
23. 6. Memoriál Miroslava
Krabičky, mezinárodní fotbalový turnaj žáků (8:30)

Boskovice

Park u Zámeckého skleníku
24. 6. Promenádní koncert,
vystoupí ZUŠ Boskovice
(15:00)

Kunštát

Panská zahrada
9. a 10. 6. Svátky řemesel
(9:00)

Letovice

Masarykovo náměstí
24. 6. Promenádní koncert
(16:00)

Lysice

Zámek
29. 6. Předpouťová zábava
(20:00)

Rájec-Jestřebí

Zámek
29. 6. Paní z Monsoreau, noční prohlídky (19:00-22:00)
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Jazyková škola EASYWAY
PŘIPRAVUJE

»» LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO KAŽDÉHO!
klasické, intenzivní, na dovolenou, dle Vašeho přání

»» LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BLANSKU
PRO DĚTI: 5 – 12let
TERMÍN: 9.7. - 13.7. 2018

Dopřejte svým dětem týden úžasných zážitků, her a výletů!
Pro více informací nás kontaktujte
osobně: Blansko, Komenského 5a
telefonicky: 774 716 151
mailem: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

Pivo

720 LET PIVOVARU
mého
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Profesionální garážová vrata

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

