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ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Z BLANENSKA A BOSKOVICKA

ČERVENEC 2018
ZDARMA

Kristýna Podzimková:
Předvádět se nemusím

Luděk Pernica si 
zahraje Ligu mistrů

Do Boskovic 
přijedou Gott, 
Janů a Nagy

Wellness Kuřim: 
Zábava za 

každého počasí

Na Motosraz 
do Voděrad 
míří FMX show
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Po skončení soutěžní degustace bude k dispozici nesoutěžní guláš, který pro vás připraví v polní kuchyni RADEK FOJT.

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA VÁS ZVE NA

Naši partneři:

Program:
 9:00 h  Zahájení (start družstev ke kotlíkům)

 9:00 h  Kapela Netopýr
 9:00 h  Co na to ÁŇA aneb 5 proti 5 – zábavná GULÁSHOW 5. ročníku

10:30 h  Rozhovor s porotci
11:00 h  Kapela Netopýr

13:00 h  Kapela 4 psi
13:45 h  Prodej degustačních misek a karet (100 Kč)

14:15 h  Zahájení degustace soutěžních gulášů
14:30 h  Dívka ČR Show – Exhibice a zábavný program s Áňou a fi nalistkami Dívka České republiky pro děti i dospělé

15:15 h  Miss a Missák Gulášobraní
16:00 h  Vyhlášení výsledků soutěže Gulášobraní 2018

16:30 h  Kapela Netopýr
17:00 h  Konec

12:00–17:00 h  Dětské atrakce (skákací hrad a simulátor formule F1)

Celý den bude probíhat ochutnávka několika druhů piv.
Programem vás provede Aneta Kuklínková se svým týmem.

Těšíme se na vás i na den plný dobrého guláše a zábavy.
Změna programu vyhrazena.

VŠE PRO KUTILY A STOLAŘE
• plošné materiály

• kování pro výrobu nábytku

• laminátové dřevotřískové desky

• pracovní desky

• prolisová dvířka

• úchytky, výsuvy, panty

• …a mnoho dalšího

STP KAVAN, s. r. o.
Svitavská 500/7
678 01 Blansko

Tel.: 774 595 003
E-mail: blansko@stpkavan.cz

www.stpkavan.cz
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00-12:00 a  13:00-16:00
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Fotoreportáž

Finalistky Dívky ČR
si užily Sladovnu
Osmička finalistek Dívky České re-

publiky 2018 zavítala do krásného 
Hotelu Sladovna v Černé Hoře na 

první letošní soustředění. Program byl 
velmi nabitý. Finalistky nacvičovaly spo-
lečnou choreografii, chůzi na podpatcích, 
volné disciplíny, čekaly na ně trampolínky, 
ale také focení profilových fotografií v nád-
herné zahradě Státního zámku v Lysicích. 

Došlo i na přednášku Martina Másilka 
na téma socionika a Dominiky Girethové 
o zdravém stavování, finalistky si užily 
relaxaci ve wellness, ranní výběh do příro-
dy, cvičení nebo zábavné týmové hry, při 
kterých prokázaly, jak dokáží vystoupit ze 
své komfortní zóny. Pozdravit je přijel také 
jeden z porotců finále, fotbalista Petr Švan-
cara.      PAVEL ŠMERDA

FOTO: David Podrabský
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RozhovoR

Nemůžu začít jinak. Jak se těšíte na Ligu mistrů?
Liga mistrů je snem každého fotbalisty, takže se na ni dost 

těším.

Jaké soupeře byste si přál do skupiny?
Mým největším přáním je být ve skupině s Realem Madrid.

Prozraďte čtenářům MyFace, jaké byly Vaše fotbalové 
začátky, kde to bylo a kdo Vás k fotbalu přivedl? 

Začínal jsem v pěti letech v Blansku za místní klub ASK. 
K fotbalu mě přivedli, jak už to bývá zvykem, rodiče a nechtěl 
bych zapomenout ani na dědu, který měl na moji kariéru 
zásadní vliv.

Hrál jste od začátku v obraně? Většina kluků chce pře-
ce dávat góly.

Začínal jsem jako útočník, dával jsem hodně branek, jed-
nou dokonce v přípravce i dvanáct za zápas (úsměv). Ale po-
stupem času jsem se dostával v sestavě blíže k vlastní brance.

Měl jste v dětství nebo mládí nějaký fotbalový vzor? 
Ano, byl to Roberto Carlos, který hrával za Real Madrid. 

V současné době je mým vzorem Sergio Ramos.

Prvním Vaším krokem do velkého fotbalu byl přestup 
z Blanska do Zbrojovky Brno. Jak na tu dobu vzpo-
mínáte, kolik jste tam odehrál sezon a s kým jste hrál 
v mládežnických kategoriích?

Do Zbrojovky jsem přestoupil v deseti letech. V nejvyšší 
soutěži jsem odehrál čtyři sezony, z toho dvě takřka komplet-
ní. Bylo fajn si zahrát s Petrem Švancarou, Pavlem Zavadilem, 
ještě v mládežnických kategoriích jsem se potkal na hřišti 
i v kabině s Josefem Šuralem nebo Lukášem Marečkem. 

Asi je zbytečné se ptát, ale co říkáte na pád Brna do 
druhé ligy?

Je mi z toho docela smutno. Netipoval jsem Zbrojovku na 
sestupujícího, ale postupem času už měla k záchraně velmi 
daleko.

Z Brna jste odešel do ambiciózního Jablonce, kde jste 
strávil čtyři sezony. Jaká byla cesta z jižní Moravy na 
sever Čech a jak se na roky tam díváte?

Na roky v Jablonci vzpomínám velmi rád, byla tam výbor-
ná parta kluků, i lidí okolo klubu. Dosáhli jsme v lize dvakrát 
na třetí příčku, poprvé jsem si zahrál kvalifikaci Evropské 
ligy, a kdybych teď nepřestupoval do Plzně, tak i skupinu 

Luďka Pernicu čeká
v Plzni Liga mistrů
Blansko, Brno, Jablonec, Plzeň. Taková je zatím fotbalová trasa Luďka Pernici. Os-
madvacetiletý rodák z Boskovic si už brzy splní sen, který má většina kluků. Se svým 
klubem Viktoria Plzeň si zahraje nejprestižnější klubovou soutěž světa.

Luděk Pernica
Věk: 28 let
Profese: fotbalista
Kluby: ASK Blansko, Zbrojovka Brno, FK 
Jablonec, FC Viktoria Plzeň
Zájmy: Příroda, výlety, sledování sportu 
v televizi

Foto: FCVP
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RozhovoR

Evropské ligy. Klukům budu samozřejmě držet palce, když to 
čas dovolí, tak se budu snažit přicestovat do Jablonce podívat 
i na zápasy.

Na jaké utkání nejvíce vzpomínáte? Ať už v lize, nebo 
v pohárech. 

Kdybych měl vybrat jeden zápas, tak by to byla odveta 
předkola Evropské ligy v Kodani, kde jsme vyhráli 3:2 a slavili 
postup. 

Máte nějakého neoblíbeného útočníka, na kterého se 
Vám špatně hraje?

Dříve to byl Leonard Kweuke, za poslední čtyři roky v Jab-
lonci asi David Lafata a Milan Baroš.

Obránce musí občas hasit složité situace. Co Vy a kar-
ty?

Musím to třikrát zaklepat, ale za svoji kariéru jsem ještě 
nikdy nedostal červenou kartu. To je na obránce až zázrak 
(úsměv).

Kolik jste dal v lize gólů? Byl některý něčím zvláštní?
Dal jsem 11 gólů a výjimečné byly hned první dva góly pro-

ti Českým Budějovicím, když jsem šel na hřiště jako střídající 
hráč a otočil skóre zápasu.

Fotbalista se neobejde bez dobrého zdraví. Jak jste na 
tom se zraněními?

V dorostu jsem měl dvakrát zlomenou zánártní kůstku 
a prodělal operaci menisku, zhruba před rokem a půl jsem 
měl natržený stehenní sval.

Jste pověrčivý? Co číslo na dresu?
V počátku kariéry jsem nosil čísla 3 a 6, s nástupem do 

mužských kategorií ve Zbrojovce je to číslo 4.

Nemůžu se nezeptat na Váš vztah s panem Peltou?
Čistě profesionální. Za čtyři roky v Jablonci se náš vztah 

vyvíjel a ke konci mého působení mě bral jako lídra a důležitý 
článek týmu.

Teď Vás čeká nová štace. Plzeň. Jak se do nového půso-
biště těšíte a jak vidíte konkurenci v mužstvu?

Do Plzně se moc těším. Je to nová výzva, noví spoluhráči, 
kamarádi a co se týče konkurence, tak ta je v každém týmu 
a je důležitá pro posun výkonnosti.

Život není jen o fotbale. Co děláte ve volném čase? 
Máte nějakého koníčka, zálibu? 

S manželkou jsme často v přírodě, baví nás výlety na roz-
hledny, přehrady a další zajímavá místa. Rád sleduji fotbal, 
šipky a snooker v televizi.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití? 
Vepřo-knedlo-zelo a pivo.

Dodržujete nějak přísně životosprávu? 
Občas zhřeším, ale jinak se snažím jíst zdravěji.

Podíváte se občas na fotbal do Blanska?  
Do Blanska už skoro vůbec, ale starší bratr hraje 1. B třídu 

za Vilémovice, a když mám čas, tak jeho zápas rád navštívím.

Máte fotbalový sen?
Zahrát si na San Bernabeu.

PAVEL ŠMERDA

Foto: FCVP
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InzeRce

Zde je pár tipů:
Pro začátek vám poslouží několik 

použitých krabic, např. od nových do-
mácích spotřebičů. Také v obchodech 
seženete přepravní krabice třeba od 
piškotů či oplatek, které vám určitě 
na požádání dají. Ty si můžete popsat 
barevným popisovačem, nebo si třeba 
na www.jaktridit.cz vytisknout barevné 
samolepky pro každý druh odpadů. 

Stejnou službu, jako papírové krabi-
ce, udělá i trojice použitých plastových 
tašek, ve kterých jste si přinesli nákup 
z obchodu. Pokud máte více prostoru 
a můžete tříděný odpad déle střádat, 
pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, 
které buď popíšete fixem, polepíte, 

nebo si rovnou pořídíte pytle v bar-
vách, na které jste zvyklí z kontejnerů 
na třídění. 

Moderním řešením jsou pak barevné 
tašky na třídění odpadu, které distri-
buuje i společnost EKO-KOM, a.s. ve 
spolupráci s obcemi a městy. 

Tašky jsou spojené suchým zipem, 
takže je možné jejich obsah jednotlivě 
vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit 
i v obchodě nebo na internetu. Pokud 
chcete do třídících nádob více investo-
vat, můžete si už dnes pořídit i moderní 
koše na třídění, které jsou zabudované 
v kuchyňské lince. Možností je celá 
řada a každý to má u sebe doma zaříze-
né jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.

Jak vymyslet třídění
odpadů v domácnosti?
Chcete i vy přispět k ochraně krajiny a přírody? Třiďte odpad! Nebo už třídíte, ale 
překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína? 
Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a v soula-
du s vašimi prostorovými možnostmi a životním stylem.
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Branami projde každoročně neuvěřitelných bezmála 
čtvrt milionu návštěvníků, což Wellness Kuřim řadí 
mezi nejnavštěvovanější turistické cíle jižní Moravy. 

Návštěvníci mohou být spokojeni jak s prostředím a širokou 
nabídkou cenově dostupných služeb, tak i s téměř rodinnou 
atmosférou. 

Nejvíce navštěvovaný je aquapark, ale do popředí se v po-
sledních letech dostávají i doplňkové služby relax centra, kde 
je zaznamenán dynamický nárůst zákazníků především na 
masážích a privátních procedurách pro dvě osoby. Sezónně 
vyhledávané je krásné venkovní koupaliště, které v horkých 
letních dnech pojme až 1500 osob. 

Celý areál prošel v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. 
Na dvou podlažích se nachází aquapark s několika bazény, 
brouzdalištěm se skluzavkou, vířivkou, 75 metrů dlouhým 
tobogánem či mokré bistro. Nechybí špičkově vybavená po-
silovna, tři sály pro kolektivní cvičení a zázemí relax centra 

s pestrou nabídkou masáží, relaxačních zážitkových koupelí, 
speciálně sestavených romantických balíčků, Beauty progra-
mů celotělové péče pro ženy a privátní finskou saunou. K dis-
pozici je vybavený dětský koutek a restaurace se salonkem 
a venkovní terasou. 

V letních měsících je v provozu přilehlé venkovní kou-
paliště. To nabízí 50 metrový bazén nepravidelného tvaru, 
dva kurty na plážový volejbal a letní bar. Návštěvníci se letos 
mohou těšit i na některé novinky, například opravené dětské 
brouzdaliště, trampolínu pro děti a betonový stůl na ping-
-pong. Nově bude také možnost si zapůjčit lehátko. 

Ve Wellness Kuřim se dá strávit celý den. V době, kdy je 
v provozu letní koupaliště, je možno zakoupit si tzv. Mul-
tivstup. Defacto propojuje prostory vnitřního aquaparku 
a venkovního koupaliště. Areál Wellness Kuřim je (mimo 
Štědrý den) otevřen denně, od pondělí do pátku od 8 do 21 
hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 21 hodin, ranní plavání 
je v úterý a ve čtvrtek od 6.30 do 8 hodin. 

Více na www.wellnesskurim.cz. 

Wellness Kuřim: To je
koupání po celý rok
Možnost celoročního koupání a široká škála nabízených služeb pod jednou střechou 
patří mezi největší výhody Wellness Kuřim. Dlouhodobě nadprůměrná návštěvnost 
jde ruku v ruce s dobrou pověstí sportovně-relaxačního areálu, který má každému co 
nabídnout.  
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Začnu možná trochu netradičně. 
Četl jsem, že dáváte přednost 

obyčejnosti před okázalos-
tí. Jak si to mám vysvětlit 
a v jakých oblastech se tím 
řídíte?

V práci si vybírám pro-
jekty a divadla, kde je menší 
skupinka lidí. Možná to bude 

znít u herečky trochu zvlášt-
ně, ale až tak moc ráda se nevy-

stavuji, nemusím nějaké večírky, 
vyhýbám se nějakému přehnanému 

předvádění se. Mám to tak i v sou-
kromí. 

Platí to i v oblékání, úpravách ze-
vnějšku?

Co se týká oblékání, tak jsem 
spíše ležérní typ. Kalhoty, tričko, 

kdyby šly tepláky, tak si vezmu 
tepláky.  Stane se, že mám 

náladu se vyfintit, ale není 
to můj každodenní styl. 

Jednoduše řečeno, chci, 
aby mi bylo teplo, ni-

kde mě nic netlačilo 
a cítila jsem se v tom 

příjemně (úsměv). 
Pokud se ptáte 

na úpravy ze-
vnějšku, je pro 
mě důležitější 
dobrý krém, 
než dobrý 
make-up, 
jestli chápe-
te.  O pleť se 

Praha je fajn, ale 
Morava má kouzlo

Když proti ní sedíte, připadá vám, 
jako byste se znali odmalič-

ka. Sympatická, příjemná, 
milá, bezprostřední, s nád-
herným odzbrojujícím 
úsměvem a velmi příjemným 
vystupováním. Taková je 
herečka Kristýna Podzim-
ková. Pochází z Rožnova 
pod Radhoštěm, ale už devět 

let žije v Praze. I když už 
překročila věk…, no, u žen se 
to prý neříká, stále vypadá 
jako studentka, která za vámi 

právě přišla z nějaké před-
nášky.

v.I.P.

FOTO: Iwona Navrátilová
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starám dost. Taky je to můj prodejní artikl. Jsem schopna se 
vypravit z domu za dvacet minut od probuzení. Což ale spíš 
souvisí s neschopností brzy vstávat, než že bych nechtěla 
udělat ze sebe kóču (smích). 

Vím, že jste herečka na volné noze. Jaké to je?
Nebylo to rozhodnutí, které jsem si sama vybrala. Začí-

nala jsem u nás na Moravě v angažmá, ale když jsem přišla 
do Prahy, tak to nevyšlo. Věděla jsem, že angažmá je stálost, 
jisté pohodlí, ale teď jsem na volné noze už devět let, nabídky 
naštěstí stále chodí a vlastně objevuju, že jsem více pánem 
svého času a můžu se rozhodovat, co chci a budu dělat. 

Vadí Vám dotazy na seriál Ulice, který Vás zatím asi 
nejvíce proslavil?

Podívejte, všechno má dvě strany mince. Ulici jsem za 
mnohé vděčná. To, že mě s ní lidé spojují, beru jako jistou 
daň za to, že jsem jim večer co večer lezla do obýváku (smích). 
Přiznám se, že jsem z toho projektu odcházela proto, abych se 
trochu vymanila ze škatulky 
Thei, ale zatím se mně to 
moc nepodařilo.Trochu mě 
mrzí, že i když v seriálu už 
pět let nejsem, hrála jsem od 
té doby spousty zajímavých 
rolí, tak o nich skoro nikdo 
neví. 

Jaká je Vaše nejzajímavěj-
ší role, nebo máte nějakou 
vysněnou?  

Já jsem si naštěstí nikdy nepřála konkrétní role, takže co 
má přijít, to přijde. O to pak z toho máte větší radost. 

Tak jinak. Komické, nebo tragické?
V tomto jsem obojživelník, není vyloženě něco, co bych 

nechtěla hrát, protože každá role vás může v něčem obohatit. 
Podle mě je pestrost přínosná. 

Musela jste se kvůli nějaké roli někdy něco speciálního 
naučit, nebo kvůli ní něco obětovat?

Musela jsem se naučit hrát na cimbál. Režisér mi to řekl 
tři čtvrtě roku před zkouškou. To mi trošku spadla brada, ale 
naučila jsem se. Kdo tehdy přišel na představení, tak mi věřil, 
že to umím odmalička (úsměv). To víte, holka z Moravy zvlád-
ne všechno (smích).  Jednou jsem si musela zesvětlit vlasy na 
blond. 

Už jste i něco odmítla?
Ano. Bylo to při natáčení filmu Marie Stuartovna. Chtěli, 

abych si kvůli tehdejším módním zvykům vyholila čelo, abych 
mohla mít vysokou paruku. A na to jsem řekla ne. Kvůli třem 
natáčecím dnům jsem to fakt nepovažovala za bezpodmíneč-
ně nutné. Vyřešilo se to nakonec jinak.

Býváte ještě nervózní?
To víte, že jo. Hlavně, když hraju nějakou větší roli, ale to 

s tím asi souvisí (úsměv). Spíš před kamerou, než na divadle. 

Jak se to projevuje?
Tři, čtyři dny před tím nemůžu moc jíst. Jsem taková, že 

nevím, kam se vrtnout. Ale musím to nějak přečkat, nemám 
na to zatím žádný fígl. 

Četl jsem o Vaší postelové scéně s Vojtou Dykem, že 
jste se musela trochu „posílit“, abyste to dala.

Dala jsem si (smích). Tehdy jsem přinesla na natáčení 
ochutnat slivovici od nás z Moravy, kterou v Praze nesežene-
te. Dívejte, to není jen tak točit postelovou scénu s idolem 
národa. (smích)

Čím byste byla, kdybyste nebyla herečkou?
Baví mě historie. Uvažovala jsem o archeologii, ale to byla 

jen taková chvilková záležitost. Konkrétně teď asi nedokážu 
odpovědět, ale asi by to bylo něco s historií. 

Žijete zdravě?
To bych strašně ráda. Mám to po etapách. Vyhýbám se 

třeba smaženým jídlům a smetaně, chodím plavat, sem tam 
si zacvičím, ale nějak to nepřeháním. Hlavně proto, že na to 

nemám vůli. 

Máte krásnou postavu. 
Tedy genetika?

Asi jo. A nepřejídám se. 
Problém je, že mám ráda 
sladké. Je den, kdy bych ho 
nemusela mít vůbec, ale pak 
si dám třeba i dva dortíky za 
sebou (úsměv). 

Oblíbené jídlo?
Nejraději mám babiččinu kuchyni. Plněné papriky, fazolko-

vá omáčka a tak. 

Co Vám zaručeně zvedne náladu?
Maličkosti. Stačí mi, když je venku hezky. To mě hodně 

ovlivňuje. A samozřejmě, když se mi daří. Ráda si pouštím 
hudbu, teď zrovna poslouchám Vlastu Redla, ale jinak jsem 
fanda Beatles. Neposlouchám je každý den, ale je to taková 
jistota, která prostě je, když je potřeba. A pak samozřejmě 
folklór. Opravdu šťastnou mě dělá folklórní tanec. 

Znáte nějaký dobrý vtip?
Včera jsme si zrovna povídali o tom, jak lidi neumějí vy-

právět vtipy. A já jsem zrovna ten typ. Takže to po mně, pro-
sím, nechtějte (smích). 

Jak trávíte volný čas?
Většinou s přáteli, učím se texty… Ale umím být i sama. 

I plavat chodím sama. Ten čas si dokážu vyplnit. Že bych ne-
věděla co dělat, to fakt nemám. 

Texty Vám jdou dobře?
Jak co. Funguje mi pořád číst dokola, a jak říkala moje ba-

bička, dát si je na noc pod polštář (smích). 

Funguje to?
Jasně. Přece by mi babička neříkala nějakou blbost (smích).

Co Vám v Praze připomíná domov?
Přátelé z Moravy a folklór.

Řekla o sobě…
„Mám folklórní duši, The Beatles je nejlepší kapela a Bel-
mondo je nejlepší herec. Vždy mě spolehlivě rozpláčou staří 
osamělí muži a velké příběhy s dobrým koncem. Dávám 
přednost obyčejnosti před okázalostí.  Z divadelních kusů 
nikdy nezapomenu na Skřivánka a Slunce pro dva, největší 
filmový zážitek je Absurdistán. Dva měsíce natáčení v Azer-
bajdžánu a účast na festivalu Sundance zatím nic nepřebilo.“
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Už jste přemýšlela o tom, jestli zůstanete v Praze, nebo 
se vrátíte na Moravu?

To je pro mě hodně otevřená otázka. Domov mám spíše na 
Valašsku. Když je příležitost, zvednu kotvy a jedu za rodinou. 
Jak tam nejsem tak často, tak si všeho mnohem více vážím, 
mám to tam ráda. 

Lidé se tam tolik za ničím nehoní, zatímco tady musíte 
žít v nějakém tempu, jinak vám přijde, že lenošíte. I proto si 
spíše myslím, že v Praze nestrávím celý život. Ale teď je mo-
mentálně nějaká etapa, která souvisí s prací a nějakým roz-
vojem, a tohle vám žádné jiné místo v republice nenabídne. 
V tuto chvíli jsem ráda, že jsem tady, a tak je to v pořádku, ale 
co bude dál, to nevím.

Jste bytový typ, nebo byste raději domek?
U mě se tohle strašně střídá. Momentálně jsem bytový typ, 

protože to znamená, že jsem v centru dění. Představa dojíždě-
ní, ještě třeba s dětma, tak to mě trochu děsí. Ale stejně jako 
v předchozí odpovědi musím říct, uvidíme, co bude.

Máte nějaké sny a cíle?
Mám jen krátkodobé sny, myslím tak půl roku dopředu. 

Nejsem vytrvalec, představa, že bych měla na nějaké věci pra-
covat tři roky, tak to fakt nedávám. O to více obdivuju ty, kteří 
to zvládají. Mám nějakou představu o svém životě, ale kam se 
dohrabu, to čert ví (smích). Důležité je myslet pozitivně a věřit 
si.        PAVEL ŠMERDA

Kristýna Podzimková
Datum narození: 1. 5. 1985
Místo: Valašské Meziříčí
Barva očí: hnědá
Barva vlasů: tmavě hnědá

FOTO: TV NOVA
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Akce se ponese v podobném du-
chu jako v minulosti. „Chceme 
lidem nabídnout příjemně strávený 

víkend se známými kapelami v pěkném 
prostředí voděradského hřiště. Akci bez 
zásadních nedostatků, na kterou se budou 
každoročně těšit,“ řekl za pořadatele 
Tomáš Opluštil.

V programu se návštěvníkům před-
staví hned několik oblíbených skupin. 
Citron, Harlej, Kern, UDG, Zakázaný 
ovoce nebo Doga. „Snažili jsme se za-

chovat žádané kapely, které jsme vhodně 
doplnili tak, aby si každý našel to svoje. Jak 
mladší, tak starší generace,“ přiznal.

V doprovodném programu nebude 
chybět FMX show Petra Piláta a dalších 
skvělých freestyle motokrosařů, kte-
rou bude moderovat legendární Petr 
Kuchař, výstava o výstavbě silnice D43, 
vyjížďka za Lenku Opluštilovou, ale 
především charitativní tombola a draž-
ba dresů známých sportovců. Výtěžek 
bude věnován dvěma JIP oddělením FN 
BRNO - Neonatologie Obilní trh a ODD 
56 JIP FN Brno na nákup speciálních 
pelíšků do inkubátorů.

Na své si přijdou i rodiče s dětmi. 
V sobotu od oběda pro ně budou při-
praveny soutěže, výtvarné dílničky 
a skákací hrad, aby si i ti nejmenší moh-
li užít krásný letní den spolu se všemi 
ostatními. „Snažíme se dětem během 
celého dne ukázat spousty motorek, soutěží 
a preventivních prvků od BESIPu a probudit 
v nich zájem o motorky jako o možný sport 
a aktivitu,“ uvedl Opluštil. 

Brány areálu se otevřou už v pátek 
ve tři odpoledne, aby měli všichni lidé 
možnost se v klidu ubytovat ve stano-
vém městečku. Vstup dětí do 15 let je 
stejně jako v minulosti zdarma. Loni na 
akci zavítalo okolo 1500 lidí, minimálně 
stejnou návštěvnost očekávají pořada-
telé i letos.

Motosraz ve Voděradech 
nabídne skvělý program
KilianGang Motosraz. To je název šestého ročníku akce, která je určena nejen přízniv-
cům jedné stopy. Na své si ve sportovním areálu ve Voděradech přijdou od pátku 20. do 
neděle 22. července i fanoušci dobré hudby, adrenalinu a rodiče s dětmi. 

Úvodní slovo…
Vážení návštěvníci, vítejte v krásném 
sportovním areálu Pod lesem ve Vo-
děradech na již šestém Motosrazu. 
Od pátku do neděle jsme pro vás 
připravili bohatý program, ze kterého 
si vybere opravdu každý. Koncerty 
oblíbených kapel, FMX show, soutěže, 
tombola i odpoledne pro děti. To je 
menu následujících dnů. I letos jsme 
navíc celou akci okořenili o charita-
tivní část. Více se dozvíte na dalších 
stránkách. Ať už jste přijeli na motor-
ce, autem, na kole, nebo přišli pěšky, 
přejeme vám, ať si akci maximálně 
užijete a příští rok se do Voděrad zno-
vu vrátíte.

Kapela Harlej FOTO: PATRIK SPLORK

Program Motosrazu
Pátek 20. 7. 2018

15.00 Otevření areálu
16.30 Blackstars band
18.00 Sagittari
19.30 Harlej
21.00 Twerk
21.15 Kern – 40 let
23.00 Doga – 30 let
00.30 Smola a Hrušky
01.30 DJ Blaster – afterparty

Sobota 21. 7. 2018
11.00 Rozjížďky FMX
12.30 Vyjížďka za Lenku 
Opluštilovou
14.30 První jízdy FMX
15.00 Falcone
16.00 Finálové jízdy FMX
16.45 Dražba dresů a tombola
17.30 Civilní obrana
18.45 Zakázaný ovoce
20.15 Citron
21.15 Fire show
22.00 Dymytry – 15 let
23.30 UDG
00.30 DJ Blaster – afterparty

Kapela Dymytry

MotosRaz
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„Pomáhat lidem, kteří to potřebují, jsme na akci začali už 
před čtyřmi lety. Díky tombole a pomocí společné akce 
s jedním z generálních partnerů se nám při premiéře 

podařilo vybrat 45 tisíc korun, které jsme rozdělili na tři části a vě-
novali rodinám  dětí, které trpí dětskou mozkovou obrnou. Předloni 
jsme vybrali 160 tisíc korun a loni úctyhodných 220 tisíc korun. 
Návštěvníci byli neskuteční, vydražili všechny dresy i startovní čísla 
a pomohli tak konkrétním rodinám s hendikepovanými dětmi,“ 
uvedl za organizátory akce Tomáš Opluštil. 

Výtěžek letošní dražby bude věnován dvěma JIP odděle-
ním FN BRNO - Neonatologie Obilní trh a ODD 56 JIP FN Brno 
na nákup speciálních pelíšků do inkubátorů. Ty poskytují dě-
tem pocit bezpečí, významně přispívají k negativnímu vnímá-
ní prostředí intenzivní péče a zvyšují celkový komfort dítěte.

Přispět mohou návštěvníci Motosrazu dvěma způsoby. Za-
koupením losů do tomboly, nebo dražbou dresů. „Znovu jsme 
oslovili jsme známé české sportovce, aby nám podepsali svůj dres, 
trikot, nebo startovní číslo a věnovali ho do charitativní dražby,“ 
doplnil Opluštil. 

Z akce si mohou zájemci odnést a vyzdobit tak svoji kance-
lář či pokoj například dresem Tomáše Rosického, podepsaným 
startovním číslem Kateřiny Neumanové, kombinézou Karla 
Abrahama, trikotem lezce Adama Ondry nebo dresem Lukáše 
Krpálka. 

Prodej losů se uskuteční od pátku až do sobotního podve-
čera, kdy proběhne losování tomboly a následná dražba dre-
sů. Více na www.kiliangang.cz nebo na FB.

PAVEL ŠMERDA

FMX 
SHOW        

Generální partner Hlavní partneři Mediální partneři Významní partneři 

MotosRaz

Dražba letos pomůže
předčasně narozeným
Chtěli byste mít doma dres fotbalisty Tomáše Rosického? Jste fanoušky Petra Piláta, 
Adama Ondry nebo Josefa Váni? Rekvizity známých českých sportovců se budou dražit 
i na letošním ročníku KilianGang Motosrazu ve Voděradech. Výtěžek půjde na pomoc 
dětem z Fakultní nemocnice v Brně.

OBILNÍ TRH

 

Kateřina 
Neumannová Ondřej Synek

Mirka Topinková
Knapková Ondřej Klymciw HC Kometa Brno

Adam Ondra

Lukáš Krpálek

Petr Kuchař
Václav Milik Josef Váňa

Petr Pilát

Tyto pelíšky pomohou více než 
600 dětem každý rok

Výtěžek bude použit na nákup speciálních 
pelíšků  NEOBED, ty poskytují dětem pocit 
bezpečí a dle klinického hodnocení 
významně přispívájí ke snížení negativního 
vnímání prostředí intenzivní péče a zvyšují 
celkový komfort dítěte.

1 los 

=
20Kc 

CHARITATIVNI TOMBOLA
V HODNOTĚ 60 000,- Kč

v rámci:

www.kiliangang.cz

Partneři Motosrazu 2018
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MotosRaz

Na co se mohou těšit návštěvníci 
Motosrazu?

Freestyle motokros se dělí na dva 
druhy. Exhibice a oficiální závody. Já 
mám raději exhibice a show, při kterých 
není taková nervozita a stres jako při 
závodech. Proto tam předvádím často 
mnohem lepší výkony. Věřím, že stejně 
tomu tak bude i ve Voděradech. Dou-
fám, že vyjde krásné počasí, nebude 
pršet ani foukat vítr, a všichni si to ma-
ximálně užijeme. Slyšel jsem, že se tam 
chystá velká spousta lidí. Bude skvělá 
atmosféra a už teď se těším.

Trochu jste odbočil od mojí otáz-
ky? (úsměv)

Vím (smích). Čím víc fanoušků, tím 
bláznivější atmosféra. Lidi mají rádi 
vláčky, kdy skáče pět nebo šest jezdců 
za sebou. Musíme věřit jeden druhé-
mu, aby nikdo neudělal chybu a nic se 
nestalo. To jsou ty nejbláznivější věcí 
a diváci ve Voděradech o ně nepřijdou. 

Bude i něco speciálního?
Jsem jezdec, který vždy a všude 

předvádí stoprocentní výkon a všech-
no, co mám natrénováno. Nemá cenu 
tady jmenovat skoky, které předvedu ve 
Voděradech, lepší bude, když napíšete, 
aby se lidé nechali překvapit a přišli 
se osobně podívat na naše blázniviny. 

Když nás podpoří potleskem, budou 
nám fandit, pak si za námi přijdou po-
kecat, vyfotit se, pro podpis, tak nám 
udělají velkou radost. 

Zdravotně je u Vás vše v pořádku?
Musím to zaklepat. V listopadu jsem 

byl na velké operaci s ramenem. Na 
začátku roku jsem se s tím pral, ale teď 
už je vše v pořádku a víkend co víkend 
skáču. Střídám show se závody. Je prav-

da, že jsem častěji ve světě, o to více se 
těším, že se můžu ukázat lidem v České 
republice. 

Nemůžu se nezeptat na Vaše přá-
telství s legendou tohoto sportu 
Travisem Pastranou.

Skamarádili jsme se v roce 2007. Tý-
den jsem bydlel u něj doma a trénoval 
s ním. To byl pro mě další neskutečný 
zážitek. Nevím, jak bych popsal, co to 
pro mě znamená. Možná něco jako pro 
velice věřícího člověka se skamarádit 
s Bohem (úsměv).

Vzpomenete si na svůj nejblázni-
vější zážitek?

Těch by bylo (úsměv). Tak například 
roku 2011 si mě pozval Red Bull do 
Mexika, abych přeskočil letící letadlo. 
Doma jsem to musel dlouze vysvětlovat, 
jak skvělé to bude, ale moc to nechápa-
li. Ale již o pár dnů později jsem skákal 
přes amerického pilota Red Bull Air 
Race.                 PAVEL ŠMERDA

Jméno: Petr Pilát
Přezdívka: Pilník

Datum narození: 12. 3. 1991
Místo narození: Benešov

Bydliště: Pyšely
Znamení: Ryby

Rodina: táta Petr, máma Iva, mladší 
ségra Veronika

Úspěchy: 6 x vítěz FMX Gladiators 
Games, mistr Evropy, 4 x mistr ČR, 

4. v MS 2016 a 2017

Petr Pilát: Do Voděrad
chystáme bláznivé věci
Ve 14 letech jako nejmladší člověk na světě skočil backflip. Šestkrát vyhrát FMX Gla-
diator Gamex, je čtyřnásobným mistrem České republiky, mistrem Evropy, ale také 
má za sebou několik ošklivých zranění. Řeč je o českém freestyle motokrosaři Petru 
Pilátovi. Ten bude jednou z hvězd FMX show ve Voděradech.
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MotosRaz

MAPA AREALU

STÁNKY

ŠATNY / SPRCHY

MERCH KAPELY

VELKOKAPACITNÍ STANY

VÍNO VAJBAR

DOBRÁ MLSKA

KÁVA

BRAMLOŠE

BACKSTAGE KAPELY

DĚTSKÝ KOUTEK

STÁNEK KILIANGANG
TOMBOLA
OBLEČENÍ

DJ

2

5
4
3

M

M

BAR

6

1 2 3 4 5

6

7

MECEROD

1

7
ŠPEJCHAR

BURGER CZ

SANITA

JSEM READY ŘÍDIT? 
ZDE SE OTESTUJ! 

Kern Doga

Citron UDG
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„Je to pro nás nová situace. Zatím nikdy 
v jeho závodní kariéře jsme se nesetkali 
s tím, že by Ivo dva měsíce bojoval s 

nemocí. Doteď se léčí, bere protizánětlivé prášky 
a ještě brát bude. Uvidíme, co to s ním udělá do 
dalších měsíců,“ svěřil se jeho tatínek Ivo Kob-
lasa starší.

Paradoxní je, že onemocnění Ivo „chytil“ 
od svého dědečka, válečného letce Emila 
Bočka, o kterého se rodina v zimě nějaký čas 
po jeho návratu z nemocnice starala. Chřip-
ka, zánět plic, angína, tím vším si talentova-
ný cyklista za dva měsíce prošel. „Strávili jsme 
na začátku roku dvacet dnů na dráze ve Vídni. 
Ivo trénoval v Černé Hoře a okolí v mrazu, v zimě, 
ve větru, byl velmi dobře připravený, ale do toho 
přišla již zmiňovaná nemoc. Těsně před dráhovým 
šampionátem jsme ještě odjeli do tepla do Maďar-
ska s tím, že se to zlepší, ale stále to nebylo ono. 
Nebýt toho, že po skončení kariéry Jiřího Ježka 
zůstal Ivo jediným českým reprezentantem, asi bychom odlet do Ria 
vzdali. Ale něco vzdát, to není náš styl,“ doplnil Ivo Koblasa starší. 

Po návratu z Brazílie Koblasovi přerušili přípravu a zamě-
řili se na doléčení nemoci. „Letošní rok bych nazval jako zkušební 

nebo testovací. Čeká mě změna tréninku i techniky. Co se týká os-
trých startů, vynechal jsem v dubnu Evropský i Český pohár a začal 
jsem vlastně až v květnu na Světovém poháru v Belgii. Skončil jsem 
tam desátý v časovce a čtvrtý v silničním závodě. Následně jsem 
v Rakousku vyhrál závody Evropského poháru. Už to bylo podstatně 
lepší než na začátku jara, ale pořád jsem jel tak na osmdesát procent 
svého výkonu,“ uvedl cyklista. 

Vrchol sezony čeká Ivo Koblasu v srpnu na světovém šam-
pionátu v silniční cyklistice v italském Maniatu. Do té doby se 
z velkých akcí zúčastní jen červencového Světového poháru 
v Holandsku, po mistrovství pak zamíří na stejný podnik do 
Kanady.

„Zkoušíme trochu jiný model přípravy. Hodně zaměřený na po-
byt v horském prostředí.  Protože právě tam se letos šampionát koná. 
Chystáme se na několik víkendů do Korutan, kde se může Ivo dobře 
rozdýchat. Do toho měníme techniku. Z hliníku přecházíme na kar-
bon, speciálně upravený rám, dochází i k úpravám držení kola. Ivo 
vždycky jezdil berany, letos poprvé v časovce startoval na klasických 
„lehačkách“. Je potřeba, aby se se vším srovnal, a ruku v ruce s tím 
čekáme lepší časy i výsledky,“ uvedl tatínek.

Pět týdnů před vrcholem sezony, to je podle Ivo Koblasy 
staršího ideální čas na to, aby se ukázalo, v jaké formě jeho 
syn v Itálii bude. „Chtěl bych letos na mistrovství světa medaili. 
Tak to mám vždycky. Příští rok bych už rád získal zlato,“ dodal 
cyklista.        PAVEL ŠMERDA

Úvod sezony ovlivnily
zdravotní problémy
Zažil lepší začátky roku. Téměř dva měsíce se potýkal hendikepovaný cyklista Ivo 
Koblasa z Černé Hory se zdravotními problémy. Ty ovlivnily i jeho výsledky na 
březnovém mistrovství světa na dráze v Rio de Janeiro. Byť čtvrté místo ve scratchi 
a osmé v závodě na 3 kilometry by jiní rozhodně brali všemi deseti. Teď už se cítí lépe 
a připravuje se na pokračování letošní sezony. 
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InzeRce

Můžete připomenout, jaká byla Vaše cesta do 
firmy Vrba?

Po vysoké škole, absolvovala jsem Fakultu sta-
vební na VUT v Brně, jsem nastoupila v roce 1986 do 
OPBH v Blansku jako samostatný investiční technik. 
Měla jsem na starosti provoz a údržbu bytových 
domů, nebytových prostor a kotelen takřka po 
celém okrese Blansko, tzv. modernizaci bytového 
fondu, půdní vestavby, ale i novou výstavbu (pod po-
jmem komplexní bytová výstavba). Účastnila jsem se 
kontrolních dnů, kolaudací staveb, starala se o větší 
opravy a rekonstrukce, zajišťovala investiční akce. 

Pak přišla Sametová revoluce a s ní i velké 
změny. Jak se dotkly Vás?

Na začátku 90. let přešly ze zákona bytové domy 
z majetku státu do majetku měst a obcí, do toho 
vstupovaly restituce či mimosoudní rehabilitace 
včetně privatizace nebytového fondu. Bylo toho 
moc. Nové zákony, předpisy, všechno jsme se museli 
naučit a leckdy to bylo hodně náročné. Předávali 
jsme bytový fond městům Blansko, Boskovice, Leto-
vice a ostatním obcím v okrese Blansko. 

V té době vznikly Městské technické a bytové služby. Pan 
Vrba starší byl pověřen řízením podniku a nabídl mi funkci 
vedoucí provozu bytového a tepelného hospodářství. Vzala 
jsem to vcelku bez rozmyslu a netušila jsem, co všechno budu 
muset nejen tehdy, ale i do budoucna zvládnout. Ale práce 
pod jeho vedením, nazvala bych to spíš velením, šla nejen 
tenkrát, ale i v následujících letech víc než od ruky. Bytové 
hospodářství jsem znala převážně z pohledu oprav, investic 
a stavařiny, ale už ne z pohledu nájmu, účetnictví nebo právní 
stránky věci. Navíc jsem vyfasovala i tepelné hospodářství 
v Blansku, jeho provoz včetně ekonomiky komplikované 
dotacemi k ceně tepla. Abych získala vůbec povědomí o ko-
telnách, požádala jsem tehdy mistra údržby kotelen, aby se 
mnou všechny objel. Bylo jich dost, jak blokových, tak malých 
domovních.

Pomalu se dostáváme k firmě Vrba?
Firma Vrba vznikla koncem roku 1992 se zahájením čin-

nosti od 1. 1. 1993. Byla pro mě docela čest stát se jejím spo-
lečníkem a pracovat na pozici ředitelky divize Správy nemo-
vitostí zahrnující komplexní správu bytového fondu. Spravo-
vali jsme bytové i nebytové domy ve vlastnictví města Blanska, 
kotelny, ale i bytové domy například v Jedovnicích, v Ostrově 
u Macochy, v Lysicích a dalších obcích, později i v Brně. 

Mluvila jste o převodu bytů z majetku státu do majet-
ku měst, ale postupně následoval i jejich prodej.

V roce 1996 zahájilo město Blansko první vlnu prodeje 
městských bytových domů. Město nabídlo tři varianty prode-
je, a to odkup do majetku bytových družstev, do podílového 
spoluvlastnictví nebo do osobního vlastnictví. Byli jsme u vše-
ho. Zakládali jsme bytová družstva, pro druhou a třetí varian-
tu jsme vypracovávali společenské smlouvy či stanovy. 

Druhá vlna přišla až o několik let později.
Ano. Až v roce 2010. Jednalo se o tzv. svobodárny v ulicích 

9. května, Chelčického a Údolní. Bytové domy, resp. byty se 
prodávaly už jen v režimu zákona o vlastnictví bytů. U všech 
těchto domů jsme poskytli komplexní servis při založení 
společenství vlastníků, tj. od ustavujících schůzí, zpracování 
stanov až po zápis do obchodního rejstříku vč. následující 
správy.

Zmínit musíme ještě „přelomový“ rok 2014, kdy začal 
platit nový občanský zákoník a zákon o korporacích.

V roce 2014 se i v souvislosti s tím firma Vrba transfor-
movala na firmu Vrba správa nemovitostí a „mého“ pana 
ředitele Vrbu nahradil pan Vrba junior. Ale zpět k Vaší otázce. 
To, na co jste se ptal, se dotklo všech našich subjektů. Chys-

Jana Sedláčková se 
stará o „svoje“ byty
Jana Sedláčková patří k několika málo lidem ve firmě Vrba, kteří tam pracují od sa-
motného prvopočátku. Vedení společnosti si její práce cení a je na ni právem hrdé. 
V následujícím rozhovoru prozradila spoustu zajímavostí ze svého nejen profesního 
života. 
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tali jsme pro ně opět změny stanov, museli jsme je projednat 
s jednotlivými představenstvy i všemi členy. Bylo to náročné, 
protože jsme museli vše zvládnout během půl roku. Tohle se 
týkalo bytových družstev. U společenství vlastníků to bylo 
„snazší“, na to jsme už měli více času.

Řekněte, co všechno má vaše divize na starosti?
Děláme komplexní správu bytového a nebytového fondu, 

zejména bytových domů v majetku fyzických a právnických 
osob, správu bytových družstev, společenství vlastníků jed-
notek, sdružení, nájemních bytů obcí i jiných subjektů, a to 
jak v Blansku, Tišnově a blízkém okolí, tak i na okresech 
Brno–město a Brno–venkov. Služby poskytujeme pro více než 
200 subjektů o celkovém počtu okolo 4200 bytů včetně neby-
tových prostor. Správa zahrnuje oblast provozně-technickou, 
komplexní ekonomickou činnost, součástí  je poměrně roz-
sáhlé právní a provozní poradenství v oblasti nájmu, podná-
jmu, vlastnictví, poradenství pro bytová družstva a společen-
ství vlastníků jednotek vč. realit.

Umíme a nabízíme i nadstandardní služby, a to nejen pro 
subjekty, které máme ve správě. Zapojujeme se do revitaliza-
cí, zajišťujeme přípravnou inženýrskou činnost, projednání 
v orgánech družstva nebo společenství, zadání projektové 
dokumentace, výběr zhotovitele, vyřízení stavebního povole-
ní, kolaudace, vč. zajištění financování s využitím dotačních 
titulů.

Mimo to umíme i kompletní realitní  servis vč. souvise-
jících služeb jako je např. zpracování prohlášení vlastníka 
apod. Zde bych zmínila technickou a ekonomickou pomoc 
a podporu městu Blansku, kterou jsme poskytli  při výstavbě 
bytových domů se státní dotací v letech 2002 až 2006, dále 
přestavby či vestavby do objektů  vč. z posledních projektů 
novostavba Absolon.

Když trochu odbočím. Vzpomenete si na zajímavé 
situace, které jste během své práce za takřka třicet let 
zažila?

Těch by jistě bylo dost, ale asi tou „nejvýraznější“ byly 
povodně v roce 1997. Měli jsme v té době sídlo ve Vodní ulici 
a do objektu, který jsme museli střežit, jsme se dopravovali na 
lodičkách (úsměv). 

Při našem povídání z Vás cítím obrovské nadšení a zá-
jem o práci.

Je to tak, a bylo to tak vždycky, ale je to dáno zejména 
lidmi kolem, mými kolegyněmi a kolegy, na které se mohu ve 
všem spolehnout, samozřejmě včetně našeho vedení a ostat-

ních kolegů ze spřízněných firem. Měla jsem a stále mám 
svoji práci velmi ráda a věnuji jí poměrně hodně času. Dělám 
vlastně celý svůj profesní život práci spojenou se správou 
a provozem zejména bytových domů, práci, která jde neustále 
dopředu z hlediska technologií a legislativy. Na co klademe 
důraz, je odborná úroveň námi poskytovaných služeb, osobní 
kontakt a individuální přístup a ceníme si spokojenosti naše-
ho zákazníka. 

S panem Vrbou starším se znáte více než třicet let. Jak 
byste okomentovala vzájemnou spolupráci?

Pan Vrba starší mi šéfoval až do roku 2014. Do té doby 
i nyní se stále s úsměvem oslovujeme paní ředitelko, pane 
řediteli. Máme velmi přátelský vztah, vždy jsme se navzájem 
respektovali, ale hlavně jsme byli vždy a jsme naladěni na 
stejnou notu. To platí i pro pana Vrbu mladšího, kterého jsem 
poznala, když do firmy Vrba nastupoval jako „kluk“.   

Abych to na závěr odlehčil. Co Váš volný čas?
Kromě svojí hlavní práce se věnuji oceňování nemovitostí 

jako soudní znalec, zejména pro daňové účely, dědická řízení, 
z těch méně atraktivních pro soudní řízení či exekutorské 
úřady. Tudíž na domácnost, kterou také musím samozřejmě 
obstarat, mám času trochu méně. Bydlím v rodinném domku 
na Klepačově, hned vedle domu mám les plný hub, malin 
a ostružin, les, který je pro mě relax  jak v létě, tak i v zimě, 
včetně mojí zahrádky, kde pěstuji krásné růže a letničky a ku-
chyně s vonícími perníčky, které s láskou peču na Velikonoce 
a Vánoce.       PAVEL ŠMERDA

Zájmy Jany Sedláčkové
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Srdečně zvu všechny sportovce 
na svůj druhý MEGA Maraton. 
Akce je určena pro všechny, 

kteří milují pohyb, výzvy, chtějí 
zkusit svoji vůli, vybudovat 
disciplínu a sáhnout si na 
své fyzické dno se mnou na 
fotbalovém stadionu ASK 
Blansko. 

Pro každý cvik, interval, 
tabatu mám vždy připra-
venou lehčí i těžší verzi, 
je pouze na každém, jakou 
zvolí. Takže nenech strach, 
aby Ti bránil a doraž, protože 
na tenhle zážitek nikdy neza-
pomeneš! Pro prvních 100 při-
hlášených PŘEKVAPENÍ, takže si 
své místo zarezervuj co nejdřív!

Co s sebou? Sportovní oblečení, 
ručník nebo karimatku, litry vody 

a hlavně motivaci a skvělou nála-
du! Cena je 200 korun za osobu.

Potkáme se v 9 ráno v so-
botu 25. srpna na fotbalovém 
stadionu ASK Blansko - 
Mlýnská 19.

A jak se na maraton 
připravit? Celé léto trénu-
jeme na Obchodní akademii 
každé úterý a čtvrtek 17:45-
18:45, tak doraž a ostatní 
nech na mě! Více na

MEGA Tabata Killers 
Maraton  v Blansku

tabata killers

Veronika Rešková - 
Tabata Killers
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Můžete popsat, proč se město Blan-
sko rozhodlo odkoupit soustavu 
CZT od společnosti innogy Energo, 
s.r.o.?

Zástupci města se rozhodli odkoupit 
technologii CZT dříve, než vyprší doba 
15 let, na kterou byla uzavřena smlouva 
s investorem. Tímto krokem došlo od 
1. 1. 2017 ke snížení ceny tepla odbě-
ratelům připojených k soustavě CZT 
z 692 Kč na 535 Kč vč. DPH za 1 GJ. Dále 
město získalo možnost ovlivňovat cenu 
tepla pro odběratele ve městě. 

Jak se vaše společnost připravuje 
na provozování soustavy CZT?

Především bylo nutné připravit ve-
řejnou soutěž na dodavatele některých 
činností souvisejících s provozem CZT. 
Tato soutěž je právě ve druhém kole 
a předpokládám, že v průběhu července 
ji uzavřeme. Dále musíme samozřejmě 
získat licence od Energetického regu-
lačního úřadu (dále jen ERÚ) na výrobu 

a distribuci tepla a připravit všechny 
smluvní vztahy s dodavateli a pře-
devším s odběrateli tepelné energie. 
Naším cílem je připravit nové smlouvy 
s odběrateli tepla, které budou zpraco-
vány dle vzorových smluv ERÚ. Cena 
za dodávku tepelné energie bude nově 
stanovena jako jednosložková cena. 
Což zjednoduší orientaci ve spotřebě 
a platbách všem odběratelům. Smlouvy 
budou uzavřené na dobu neurčitou 
s možným ukončením každý kalendářní 
rok. Odběratelé tak nebudou „uvázáni“ 
k soustavě na určitou dobu, tak jako 
tomu bylo v minulosti. Největší pozor-
nost bude třeba věnovat nákupu plynu, 
který tvoří v ceně tepla 70 procent  
celkových nákladů. 

V článcích starosty Ivo Poláka 
jsem se dočetl, že město bude do 
budoucna připojovat své objekty 
k soustavě CZT. Jak se toto prohlá-
šení naplňuje?

V současnosti se k soustavě cent-
rálního zásobování teplem připojují 
objekty Základní školy Dvorská 26 
a Mateřské školy Dvorská 30. Vzhledem 
k tomu, že technologie plynových ko-
telen v objektech základní a mateřské 
školy byla za hranicí životnosti, roz-
hodlo vedení města, jakožto vlastník 
soustavy CZT v Blansku, že místo jejich 
rekonstrukce obě budovy připojí na 
systém centrálního zásobování ve měs-
tě. Dále město chystá technické a eko-
nomické zhodnocení možnosti připojit 
další objekty.

Chcete našim čtenářům říci něco na 
závěr? 

Co se týče výhledu do budoucnosti, 
jsem přesvědčen, že soustava CZT je 
potřebná a smysluplná součást našeho 
města. I z toho důvodu se od 1. 1. 2019 
stane jejím provozovatelem společnost 
vlastněna městem, a to Služby Blansko, 
s.r.o. I když je jasné, že se soustava musí 
změnit. Moji představou je ekonomic-
ky opodstatněnou investicí postupně 
snížit teplotu vody v rozvodech tepla 
k hranici 60°C, a tím omezit ztráty 
a snížit cenu tepla pro odběratele 
v Blansku.

Centrální zásobování teplem 
v Blansku mění provozovatele
Od 1. ledna příštího roku začne soustavu centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) 
provozovat městská společnost Služby Blansko, s. r. o. Jednatele společnosti Ing. Jiřího 
Charváta, MSc, MBA jsme se zeptali na novinky, které odběratelé tepla mohou očekávat 
spolu s touto změnou.
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Můžete čtenářům MyFace v krát-
kosti představit vaši divizi? 

Na úvod bych rád řekl, že Gatema 
vznikla v roce 1992  jako ryze softwa-
rová firma. Naše divize je tedy vůbec 
nejstarší v rámci celé společnosti. Už 
tehdy začala naše spolupráce s firmou 
LCS International (nyní Asseco Soluti-
ons), což představuje vlastně náš vstup 
na trh s implementací a později i vývo-
jem podnikových informačních systé-
mů. Tím nejvýznamnějším je moderní 
informační systém Helios. Už deset let 
jsme GOLD partnerem firmy Asseco 
Solution, také proto, že našim klientům 
nabízíme vysokou přidanou hodnotu 
a lidský přístup.

Můžete tento informační systém 
trochu představit?

Je to vůbec nejrozšířenější komplex-
ní informační systém pro firmy na trhu. 
Pokrývá téměř veškeré firemní procesy. 
Ekonomické, logistické, skladové, ma-
nažerské i výrobní. Existují dvě verze 
systému, které upravujeme na míru 
každému konkrétnímu zákazníkovi. 
Snažíme se být lídry na trhu, sledujeme 
nejnovější trendy a naše systémy jsou 
z pohledu těchto trendů také progra-
movány.  K systémům máme i vlastní 
návazná řešení. Tím se odlišujeme 
a jsme výjimeční oproti konkurenci. 

Kolik ve vaší divizi pracuje lidí 
a na jakých pozicích?

Momentálně je to v naší divizi 32 
zaměstnanců. Máme deset programáto-
rů, dva analytiky a dvanáct konzultan-

tů, kteří zařizují implementaci a chod 
softwaru u zákazníků. Osm lidí pracuje 
v obchodě, v péči o zákazníky a admi-
nistrativě.  

Mohou se k vám stále hlásit noví 
zájemci o práci, případně na jaké 
pozice?

Každý rok se rozrůstáme, máme 
velké cíle a každý rok hledáme nové 
lidi. Momentálně například adepty na 
pozice konzultant, programátor či ana-
lytik. Rádi bychom přijali člověka, který 
by odpovídal našim požadavkům. Tím, 

že se zaměřujeme hlavně na výrobní 
firmy, preferujeme uchazeče, kteří znají 
procesy ve výrobních firmách. Kon-
struktéry, technology, programátory. 
Rád bych zdůraznil, že dáváme šanci 
nejen vysoce kvalifikovaným zkušeným 
lidem, ale přicházejí k nám i absolventi 
po škole. Pokud mají zájem a chuť, mají 
šanci se u nás prosadit. 

Jak je to těžké najít kvalitní za-
městnance a co jim nabízíte?

Je to složitější. Na trhu práce si 
uchazeči mohou vybírat z mnoha po-
zic. Nám trochu situaci „ztěžuje“ Brno, 
které je kousek a je to vlastně největší 

technologické centrum v republice. Na 
druhou stranu bych rád řekl, že vzhle-
dem k tomu, že jsme součástí vývoje 
nejrozšířenějšího informačního systé-
mu v České republice, snažíme se lidi 
nadstandardně ohodnocovat, k tomu 
nabízíme další benefity, které jsou v 
oblasti úspěšných IT firem běžné. O 
tom, že máme co nabídnout, svědčí mi-
nimální fluktuace zaměstnanců v naší 
divizi, ale i zájem externích firem nebo 
zaměstnanců s námi spolupracovat

S jakými firmami spolupracujete 
a pro koho z významných partnerů 
vyvíjíte informační systémy?

Z našeho regionu bych jmenoval 
například LD seating, Lanik, Letoplast, 
lidé určitě znají firmy Jemča Jemnice, 
Oresi nebo Klimatex. Všechny systémy, 
které vyvineme, nejprve otestujeme 
v naší výrobě, což je naše konkurenční 
výhoda. 

Gatema a.s.
Průmyslová 2503/2
680 01 Boskovice
Tel.: 516 455 555

E-mail: erp@gatema.cz
www.gatema.cz

Gatema vyvíjí software
pro významné podniky
Vysoce moderní firma se čtyřmi divizemi, s více než sto padesáti zaměstnanci a vyni-
kajícími obchodními výsledky. To je společnost Gatema, která sídlí v průmyslové zóně 
v Boskovicích. Ředitelem Divize informační systémy je Pavel Pulec.

InzeRce
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Na úvod se chci zeptat, jak jste se 
stala kastelánkou? 

Ještě při studiu historie na brněnské 
univerzitě jsem pracovala jako průvod-
kyně na jedinečném a nedalekém hradě 
Pernštejně. V roce 1993 mě oslovili, 
zda bych nezastoupila tehdejší lysickou 
paní kastelánku, která odcházela na 
mateřskou dovolenou. Byla to výzva 
a já nastoupila jako záskok. No a ten 
trvá právě letos neuvěřitelných 25 let 
(smích). Už to není jen záskok, jsem 
řádně jmenovaná. 

Toužila jste vždycky pracovat na 
tomto zámku? 

Upřímně jsem spíš snila o hradě, v té 
době mě více zajímala spíše gotika a re-
nesance, 19. století jsem považovala za 
příliš málo historické. Ale díky sběratel-
ství a stylům 19. století jsem i tady ob-
jevila úžasný rozsah historie a doklady 
uměleckého řemesla i ranějšího období. 

Jakými opravami prošel zámek 
v posledních letech? 

Každý rok investujeme nejen do 
údržby, ale také do větších rekonstruk-
cí. Vloni jsme dokončili obnovu fasád 
zámku. Potýkali jsme se s dřevomor-
kou, kanalizací, statikou, obnovili oran-
žerii, repasovali truhlářské prvky jako 
okna, stavební obnovou prošla i sala te-
rrena. Letos se v ní restauruje, pomyslná 
třešinka na dortu, protože je vyzdobena 
částečně dochovanou manýristickou 
výzdobou, jedinečnou svým námětem 
i provedením pro střední Evropu.

Vzpomenete si, jakou nejzajíma-
vější osobnost jste u vás na zámku 
uvítali? 

Kromě několika ministrů kultury, 
premiérů, velvyslanců nebo pana pre-
zidenta, mě osobně svoji přítomností 
velmi potěšil již bohužel zesnulý sochař 
Olbram Zoubek, jehož díla jsme měli tu 

čest vystavovat v zámku i v zámecké 
zahradě. 

Jaké novinky jste letos pro návštěv-
níky připravili? 

Tak například speciální prohlídky, 
které se zaměřují na obnovu památky 
a restaurování nejen v souvislosti s pra-
cemi v sala terreně. Po několika letech 
přivítáme Hradišťan a Jířiho Pavlicu. 
Konkrétně 28. 7. Otevřeli jsme novou 
kavárnu se zajímavým designem a obo-
hatili knihovnu fregatního kapitána 
a diplomata Erwina Dubského osobitým 
mobiliářem. 

Doporučíte nám nějakou akci Vy 
sama? 

Určitě srpnové mezinárodní pracov-
ní setkání, letos už v pořadí páté, naiv-
ních a amatérských umělců. 

Co máte na lysickém zámku nejra-
ději? 

Jeho genius loci. To podle mne vysti-
huje vše. Místa? Vnitřní nádvoří s od-
bíjením věžních hodin. Klid a vůni lip 
a květin v zámecké zahradě, vyhlídku 
z rondelu. 

Nejzajímavější část vašeho zámku 
pro obyčejného návštěvníka?

Pro každého jistě něco jiného, každý 
si tu může něco najít, zbývá jen, aby 
návštěvník přijel a našel.  

ANEŽKA SKUBÝOVÁ

Návštěvníky zámku čeká
spousta zajímavých akcí
Státní zámek Lysice patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům na Blanensku a 
Boskovicku. Nádherný interiér i exteriér a překrásná zahrada s kolonádou lákají rok co 
rok tisíce návštěvníků. Velkou zásluhu na tom má díky svojí práci kastelánka Martina 
Rudolfová.
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Gott se už těší do Boskovic! 
Druhý ročník festivalu RETRO se blíží. Koncert česko-

slovenských legend je v boskovickém letním kině na 
programu již v neděli 22. července. Petra Janů, Peter 

Nagy, Jitka Zelenková, Petr Spálený a zlatý hřeb večera Mi-
str Karel Gott. To je sestava, kterou by si neměl nechat ujít 
žádný letitý fanda kvalitní hudby, která oslovuje již několi-
kátou generaci.

„Byl jsem nedávno osobně na vystoupení Karla Gotta v Hum-
polci, kde byl taktéž zlatým hřebem programu místního festivalu, 
a byl jedním slovem skvělý! Do posledního místečka našlapané 
náměstí i přes nevlídné chladné a deštivé počasí si užilo MISTRA 
na sto procent. Vystřihl vybrané největší pecky, které si s ním 
zazpívaly děti ještě školou povinné, mladí lidé, jejich rodiče i pra-
rodiče. Podobná show čeká i Boskovice, už se na vás všechny Mistr 
moc těší“, řekl producent akce RETRO 2 Karel Murín. Jedná se 
letos o exkluzivní vystoupení Karla Gotta na Moravě.

V prodeji ještě vstupenky jsou, tak neváhejte a pořiďte si 
je co nejdříve, abyste nepřišli o ojedinělý a unikátní zážitek 
v krásném prostředí boskovického letního kina. 

RETRO koncert legend nebude jen o Karlu Gottovi. Na pó-
diu letního kina se představí i několik dalších legend, mimo 
jiné držitelů Zlatých slavíků a autorů mnoha úžasných hitů. 
Už nejsem volná, Říkej mi, To máme mládež, S láskou má 
svět naději v podání Petry Janů. Kdo by neznal písničky 
Láska je tu s nami, Korálky od Natálky, Profesor Indigo, Kris-
tínka iba spí nebo Chráň svoje bláznovstvá. S nimi dorazí do 
Boskovic Peter Nagy. Svoje největší hity přivezou i Jitka Ze-
lenková a Petr Spálený. Jedna dobrá rada na závěr. 22. čer-
vence sraz v letním kině v Boskovicích.         PAVEL ŠMERDA
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KaM vyRazIt

KINO
Blansko
12. a 13. 7. Muž, který zabil 
Don Quijota (20.00)
14. a 15. 7. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená 
(17.30)
15. 7. Mrakodrap (20.00)
16. 7. Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená (17.30)
16. 7. Mrakodrap (20.00)
17. a 18. 7. Úsměvy smutných 
mužů (20.00)
19. a 20. 7. Mama Mia: Here 
We Go Again (20.00)
21. a 22. 7. Mama Mia: Here 
We Go Again (17.00 a 20.00)
23. a 24. 7. Než přišla bouře 
(20.00)
25. a 26. 7. Děsivé dědictví 
(20.00)
28. a 29. 7. Chata na prodej 
(17.30)
28. a 29. 7. Hotel Artemis 
(20.00)
30. 7. Plán útěku (20.00)
31. 7. a 1. 8. Plán útěku 
(20.00)
2. – 4. 8. Mission: Impossible 
– Fallout (20.00)
4. a 5. 8. Úžasňákovi 2 
(17.30)
5. 8. Mission: Impossible – 
Fallout (20.00)
6. 8. Úžasňákovi 2 (17.30)
Náměstí Republiky
14. 7. Bajkeři (21.30)
27. 7. Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci (21.30)

Boskovice
Panorama
11. 7. Než přišla bouře 
(19.30)
12. 7. Tísňové volání (19.30)
13. a 14. 7. Ant-Man a Wasp 
(17.00)
13. 7. Ant-Man a Wasp 
(19.30)
14. 7. První očista (19.30)
15. 7. Pat a Mat znovu v akci 
(17.00)
15. 7. Mama Brasil (19.30)
17. 7. Mrakodrap (19.30)
18. 7. Úsměvy smutných 
mužů (19.30)
19. 7. Studená válka (19.30)
20. 7. Gauguin, BabyBiograf 
(9.30)
22. – 22. 7. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená 
(17.00)
20. 7. Děsivé dědictví (19.30)
21. a 22. 7. Mamma Mia! 
Here We Go Again (19.30)
24. 7. Neznámý voják (19.30)
25. 7. Ready Player One: Hra 
začíná (19.30)

26. 7. Hora (19.30)
27. 7. Coco (17.00)
27. 7. Tři billboardy kousek 
ze Ebbingem (19.30) 
28. 7. Králíček Petr (17.00)
28. 7. Tiché místo (19.30)
29. 7. Můj život cukety 
(17.00)
29. 7. S láskou Vincent 
(19.30)
31. 7. Gautuin (19.30)
Letní
12. 7. Planeta Česko (21.30)
13. 7. Tátova volha (21.30)
14. a 15. 7. Hotel Transyl-
vánie 3: Příšerózní dovolená 
(21.30)
16. 7. Ant-Man a Wasp 
(21.30)
17. 7. Než přišla bouře 
(21.30)
18. 7. První očista (21.30)
19. a 20. 7. Mamma Mia! 
Here We Go Again (21.30)
21. 7. Čertoviny (21.30)
23. a 24. 7. Jurský svět: Zánik 
říše (21.30)
25. 7. Hastrman (21.30)
26. 7. Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená (21.30)
29. 7. Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená (21.00)
30. 7. Escobar (21.00)
31. 7. Mamma Mia! Here We 
Go Again (21.00) 

Lysice
11. 7. Maxinožka (21.15)
12. 7. Ladíme 3 (21.15)
13. 7. Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci (21.15)
17. 7. Paddington 2 (21.00)
18. 7. Věčně tvá nevěrná 
(21.00)
19. 7. Ferdinand (21.00)
20. 7. Vražda v Orient expre-
su (21.00)
27. 7. Milada (21.00)

DIVADLO
Boskovice
Zámek
20. 7. Divadlo Mrak: Pirátská 
pohádka (17.00)
27. 7. Komedianti na káře 
(17.00)
3. 8. Divadlo Kapsa: Nešťast-
ný Šafářův dvoreček (17.00)

KONCERT
Blansko
Nádvoří zámku
11. 7. Karabina, koncert 
v rámci cyklu Muzika pro 

Karolínku (19.00)
18. 7. Koňaboj, koncert v 
rámci cyklu Muzika pro Ka-
rolínku (19.00)
25. 7. eLiška, koncert v rámci 
cyklu Muzika pro Karolínku 
(19.00)
1. 8. Pavel Dobeš, koncert v 
rámci cyklu Muzika pro Ka-
rolínku (19.00)
Náměstí Svobody
15. 7. Promenádní koncert, 
hraje Lipovanka (10.00)
22. 7. Promenádní koncert, 
hraje Holóbkova mozeka 
z Protivanova (10.00)
29. 7. Promenádní koncert, 
hraje Mládežnický decho-
vý orchestr ZUŠ Letovice 
(10.00)

Boskovice
Letní kino
22. 7. Retro párty, Karel Gott, 
Jitka Zelenková, Petr Spálený 
a další (13.00)
Park u zámeckého skleníku
15. 7.  Boskovická kapela, 
promenádní koncert (15.00)
29. 7. Fčeličky, promenádní 
koncert (15.00)
5. 8. Boskověnka, promenád-
ní koncert (15.00)

Lysice
Zámek 
28. 7. Hradišťan a Jiří Pavlica 
(19.00)

VÝSTAVY
Blansko
Muzeum Blanenska
do 31. 8. Tajemství jeskyn-
ních kostí

Boskovice
Železniční stanice
17. – 22. 7. Legiovlak, unikát-
ní expozice replik legionář-
ských vagónů (9.00)
Kino
19. 7. T. G. Masaryk a želez-
nice, vernisáž výstavy (16.00)

Lysice
Zámek
do 31. 10. Erwin Dubský, 
diplomat lysického zámku
do 31. 10. Mezinárodní vý-
stava amatérského naivního 
umění 

Rájec-Jestřebí
Zámek

do 15. 9. Historické modely 
strojů a měřidel, které se pou-
žívaly k výuce
Galerie Kruh
15. 7. 4 x Kulina, vernisáž 
výstavy obrazů (15.00)  

OSTATNÍ
Blansko
Dětské hřiště
12. 7. Den otevřených dveří 
(12.00)
Restaurace Myslivna 
18. a 25. 7. Taneční zábava 
s kapelou Tom Sawyer Band 
(18.00)
1. 8. Taneční zábava s kapelou 
Tom Sawyer Band (18.00)
Náměstí republiky
19. 7. Farmářské trhy (8.00)
2. 8. Farmářské trhy (8.00)
Zámecký park
28. 7. Gulášobraní (9.00-
17.00)
Klepačov – hasičská zbroj-
nice
28. 7. Pivní slavnosti (15.00)

Boskovice
Zámek
19. a 26. 7. Noční prohlídky 
(20.00)
Modrá věž
4. 8. Pochod po stopách Páte-
ra Ševčíka, pěší i cyklo (9.00)
Farní sál 
23. 7. TV Noe, televize dob-
rých zpráv pro všechny, bese-
da s Petrem Kudelou (16.00)

Kunštát
Zámek
27. 7. Zámek Kunštát – koléb-
ka sjednocené Evropy, kaste-
lánská prohlídka (21.00)

Rájec-Jestřebí
Zámek
14. a 20. 7. Případ vdovy, 
noční prohlídky, nutná rezer-
vace (19.00-22.00) 
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