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Olešničtí chystají
setkání rodáků
a absolventů školy

Weiserovi zachycují
opravdové emoce

Do Boskovic dorazil
Karel Gott

Blansko hostí
Půlmaraton
Moravským krasem

Divadlo Gabriely Filippi
uzdravuje tělo i duši

FOTO: Monika Navrátilová

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá
do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser, s.r.o.
vznikla v dubnu 1991, pronájmem tehdejších
sanitních jatek v Tišnově. Na počátku ve rmě
pracovalo 7 lidí, dnes pro rmu pracuje téměř
250 zaměstnanců.
Jatky se nachází ve Skalici nad Svitavou, výroba
probíhá v Tišnově a mimo to provozuje rma
6 vlastních prodejen. A kromě toho je možné
objednat zboží na eshopu www.kupmaso.cz.

Naše prodejny:
Tišnov
Karasova 378
Tišnov

Tišnov (u Penny)
Nádražní 1797
Tišnov

Sídlo rmy v Tišnově

Brno
Joštova 3
Brno

Rajhrad
Masarykova 391
Rajhrad

Boskovice
Masarykovo nám. 15
Boskovice

Mon�k (petshop)
Cáhlovská 17
Tišnov

Prodejna Joštova

Jméno Steinhauser bylo v našem okolí vždy spojeno s čerstvým masem,
voňavými uzeninami a úsměvem za pultem.

Navštívili jsme

Karel Gott a další hvězdy
pobláznily letní kino
Karel Gott, Petra Janů, Jitka Zelenková, Peter Nagy, Petr Spálený a Miluše Voborníková.
Taková sestava se sešla na letošním koncertu československých legend v letním kině
v Boskovicích v rámci připomenutí si výročí 100 let Československa. „RETRO festival
je unikátním projektem, který nemá v České republice obdoby. Podobná záležitost pro
lidi střední a starší generace se v tomto podání jinde nekoná,“ řekl promotér akce Ka
rel Murín.

A

znát to bylo hned od začátku. Už před třináctou hodinou, kdy byl otevřen areál letního kina, se u vstupu tísnily desítky fanoušků, kteří chtěli zaujmout
to nejlepší místo v hledišti. „Zájem byl obrovský. A ten se ještě
znásobil poté, když jsme okolo čtvrté oznámili, že Karel Gott vyjel
z Prahy. Sociální sítě ukázaly svoji sílu a během hodiny se u vstupu prodaly další vstupenky,“ doplnil Murín.
Pořadatelé tak „zavřeli pusu“ nevěřícím Tomášům, kteří
tvrdili, že Karel Gott je jen nafouknutá bublina, marketingový tah pořadatelů a do Boskovic nikdy nedorazí. „Jsem rád,
že nejen MISTR, ale i další legendy československé hudby přijely.
Podle reakcí a zpětných vazeb od návštěvníků vidím, že jsme jim
udělali radost a akce měla smysl,“ dodal Karel Murín, který
uvažuje, zda připravit pokračování a plánovat další již třetí
ročník této unikátní akce.
FOTO: MIROSLAV VÍDEŇSKÝ A PAVEL ŠMERDA
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Divadlo Gabriely Filippi
uzdravuje tělo i duši
Herečka Gabriela Filippi dělá svět krásnější. Díky svému Léčivému divadlu i tím, jak žije
a co prezentuje. S manželem, fotbalovým odborníkem Pavlem Karochem, vychovávají
dvě děti. Na konci srpna se s ní můžete potkat i osobně v Boskovicích. Při představení
Anastasia ve westernovém městečku.
Pokud je ještě lidé neznají, jak byste jim
představila Vaše Léčivé divadlo?
Jako divadlo, které s láskou a humorem uvádí
mystické divadelní hry. Uzdravuje na těle i na duši.
Dává skrze skutečné lidské příběhy nahlédnout do
reality, o které se běžně nehovoří a přitom patří
k nejdůležitějším v koloběhu lidských životů. Léčivé divadlo poskytuje, skrze umění, odpovědi na
otázky jak prožít šťastný život na zemi, jestli po
smrti existuje život po životě, jsou-li andělé a duchovní bytosti v naší přítomnosti nebo jak být zdravý a šťastný… Kromě divadelního repertoáru patří
k dramaturgii také druhá část představení, kam si
zvu hosty z různých oblastí lidského života. Lékaře,
vědce, profesory, léčitelé, mystiky a s nimi pokračujeme v povídání na témata mezi nebem a zemí.
Jak vůbec vznikl tento nápad?
Bylo to napsáno ve hvězdách. Já jsem poslechla
a Léčivé divadlo vytvořila. Jsem za něj vděčná při
každém představení. Atmosféra, která v Léčivém divadle vzniká, je mimořádná, kouzelná, uzdravující.
Do Boskovic přijedete 31. srpna s představením Anastasia (uskuteční se ve westernovém
městečku od 19:00). Představte ho trochu blíž.
Je to příběh o lásce, o smyslu života, o přirozeném soužití s přírodou. Konfrontace úspěšného
podnikatele a vědoucí ženy je neuvěřitelně humorná. On touží po balené vodě a pořádné posteli,
ona mu nabídne vodu ze studánky a spaní v lesním
brlohu... A nakonec jsou oba plní lásky, toužící tuto
lásku rozdávat všude, kam vstoupí. Představení má
muzikálový charakter, zazní v něm mnoho písní
na téma lásky. Věřím, že toto představení má sílu
měnit náladu, zdraví i vědomí diváka.
Hraje v něm společně s Vámi Mário Kubec. Proč jste si
vybrala právě jeho?
Jsme si blízcí, vydal se životní cestou, kdy naslouchá vedení shůry, je vynikajícím hercem a také skvělým kamarádem,
se kterým je radost hrát. Mimochodem mnoho návštěvníků
Westernového městečka v Boskovicích si jej může pamatovat
v roli Vinetoua.
Vaše hry dávají nějaká poselství. Jaké je to tady?
Když lidé pochopí své předurčení, přemění podobu země
4

Foto: Lenka Hatašová

a svých životů, přemění ji v kvetoucí zahradu boží touhy.
A pochopí, že lze prožít šťastný život. Ideálně ve spojení s přírodou.
Proč se podle Vás v dnešní době stále více lidí vydává
na duchovní cestu? Věnuje se meditaci, józe, řešení
vnitřního klidu?
Protože cítí vibrace proměny, která je ve vesmíru od roku
2012 patrná. Materiálno je neuspokojuje. Hledají skutečný
smysl života a také si uvědomují, že kvůli tomu, aby smysl
MyFace

Rozhovor
svého života našli, nemusí jít až na kraj svých životů, v podobě tragédii, vážných onemocnění apod. Cítí, že vědomá prace
na sobě (meditace, jóga, modlitby, čtení duchovní literatury.)
je dovede k vnitřnímu klidu, ke spojení se stvořením.
Jak jste k této cestě dospěla Vy?
Podobně jako druzí. Vnitřní neklid byl mým motorem
od dívčích let. Hledala jsem odpovědi na otázky, proč jsem
se narodila, co bude, až zemřu, jak najít duchovního učitele.
A nejvíce mě posunuly těžké životní chvíle, bolest, která mě
přiměla věnovat se nekompromisně pravidelné meditační
praxi. A pak začali přicházet učitelé, kteří mně na duchovní
cestě pomáhali najít se, důvěřovat vyššímu vedení a také se
z toho všeho nezbláznit (úsměv).
Je to asi o tom nikdy nepřestávat?
Je to ve všem, co děláme. V každé naší myšlence, záměru,
činnosti. Být vnitřně čistý a bdělý. Mohu zanadávat, ale také
se musím umět omluvit, hledat v každé situaci pohled Boha.
V tom to nepřestávání je, být neustále v Boží přítomnosti
a bdělosti. A k tomu nemusím být příslušníkem nějaké církve.
Být v srdci, v Novém poselství z Prahy je psáno myslet srdcem
a cítit hlavou. Děkovat za milost každého dne a stát se láskou.
Jak s Vámi tohle všechno sdílí Vaše rodina?
My máme obrovské štěstí a milost, že jsme všichni z jednoho těsta. Podobně smýšlející, inklinující, hledající. Někdy
mám pocit, že jsme se sešli, již dobře známá duchovní skupina
z minulosti. Každý máme trochu jiné dary, ale směr stejný.
Když máte společný volný čas, jak ho trávíte, co rádi
děláte?

Trávíme hodně času v přírodě, v lese a u moře, já pořád
toužím objevovat nová místa. Také spolu rádi chodíme na
obědy a užíváme si společný čas. Posledních sedm let spolu
tvoříme také náš rodinný příměstský tábor Multi dance camp,
kde se každý z nás věnuje dětem ve svém oboru. Já v herectví
a arteterapii, dcera v tanci, muž ve fotbale a syn v parkouru
a freerunu. Jsme zvyklí být skoro pořád spolu, ale zároveň
jsme velmi hluční, dohadující se a povahy jižanských národů,
což je v naší rodinné konstelaci velmi náročné. Submisivní tu
není nikdo, což je často velmi náročné. Pro nás i okolí.
Kam rádi cestujete, jaké místo máte nejraději a proč?
Mám ráda chalupu na Vysočině, kde jsem vyrostla, ale stejně ráda mám moře a hory. K moři jezdíme nejčastěji na ostrov
Brač. Můj muž má částečně chorvatsko-italskou krev a v dětech bublá, takže se u moře cítí jako doma. A v zimě zase rádi
sjíždíme alpské vrchy. Jsme výhledáři, i domov jsme si hledali
podle výhledu.
S manželem Pavlem máte dvě děti. Čemu se věnují?
Sofie studuje konzervatoř, obor muzikál. Hraje, točí, tančí,
rappuje. Brzy jí vyjde její debutové rappové album a myslím,
že to bude pecka. Takový návod pro mladé, jak být v životě
skutečně šťastný. Gabriel, je již ve svých 12 letech vynikajici
parkourista a freeruner, na YOUTUBE kanálu gabrielofficial se
můžete podívat na jeho videa. Je to jízda, musela jsem odložit
všechen svůj strach. Skáče na zemi dvojitá salta, tzv.doubleback a další. Obdivuji ho, vše se naučil sám a má na svých
sociálních sítích velké sledování. Vzájemně si se Sofií pomáhají i na instagramu a hlavně v životě. Mimochodem youtube
kanál má už i Léčivé divadlo. Vkládáme tam záznamy z povídání s našimi hosty, meditace a ukázky z představení.

Foto: Monika Navrátilová
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Váš život je hodně určitě i o jídelníčku. Co máte ráda
a co jíte, čemu se naopak vyhýbáte?
Preferuji zdravou, hodnotnou stravu. Je pro mne důležité,
odkud je, kdo ji vypěstoval. Když si mohu pochutnat na jablku starých odrůd, vážím si toho. A dokonce jsem si letos na
chalupě malý sad založila. Inklinuji k ovoci, zelenině, kaším,
rybám.
Máte svůj vlastní recept, který byste nám prozradila?
Jsem rychlokuchařka, ale vždy vykouzlím něco, co chutná
minimálně mně (úsměv). Můj muž miluje koláč, který je hotov
za půl hodiny. Listové těsto, na něj borůvky a maliny, drobenka
z kokosového cukru, pšeničných klíčků a žitné mouky a je to.
Ruku v ruce s tím jde i zdraví. Sázíte na klasickou medicínu, nebo alternativní? Co používáte a máte nějaký
vlastní originální recept třeba na rýmu, nachlazení?
Já jsem velký alternativec. Vážím si lékařského umění
a mám obdiv k akutní medicíně, ale velmi obdivuji lékaře
celostní. Vždy si nejdříve kladu otázku, co mé onemocnění
zapříčinilo, nemoc je důsledek našeho způsobu chování a pak
hledám cestu přírody. Nohy ve slaném škopku, tinktury, bylinky ze Serafínu a také homeopatie a autopatie. Celou rodinu
léčím tímto způsobem a klepu do dřeva, jsme víceméně zdraví
jako řípy. Skvělými pomocníky jsou knihy od Miroslava Hrabici, B. Tichanovskeho, prof. Strunecké a dalších.
Jak Vám v životě pomáhá jóga?

Jóga je má láska. Miluji své tělo a to potřebuje péči. A jóga
o tělo, ale i duši a ducha pečuje v těch nejhlubších vrstvách.
Na mém webu www.gabrielafilippi.cz naleznete i dýchací cvičení, meditace na různé oblasti ze života a novinkou je meditace štíhlosti, která hledající vede ke zdravému, spokojenému
a štíhlému tělu.
Vaše Léčivé divadlo je také o zajímavých setkáních
s výraznými osobnostmi. Které setkání se Vám nejvíce
vrylo do paměti a proč?
To bych musela hovořit o všech hostech Léčivého divadla,
každé setkání bylo výjimečné a ojedinělé, mnoho setkání je
zaznamenáno a tak se na ně čtenáři mohou podívat. Dovolím
si vybrat jednoho muže Raymonda Moodyho, který napsal
knihy o životě po životě. Točila jsem s ním rozhovor, který
najdete na mém webu, provázela jej na jevišti. Setkání s ním
bylo o neskutečné pokoře, lásce člověka k člověku. Aura lásky
v jeho přítomnosti zahalila každého. Je to mimořádný muž,
rytíř 21.stoleti, zachránce lidské společnosti, protože vrátil
po svém celoživotním bádání v oboru filozofie a psychologie
Platónskou myšlenku o věčnosti duše. Jenom naše fyzické tělo
umírá, naše duše spravedlivě podle svých zásluh putuje dál
koloběhem věčnosti. Reinkarnaci vnímám jako nejdůležitější
pochopení smyslu lidských životů.
Vaše přání do budoucna?
Aby světlo provázelo naše dny, činy i myšlenky. Kéž jsou,
skutečně všechny bytosti šťastny.		
PAVEL ŠMERDA

Sport

Půlmaraton Moravským
krasem startuje třetí
srpnovou sobotu
Sobota 18. srpna. To je datum, kdy se v Blansku uskuteční už třiadvacátý ročník Půlmaratonu Moravským krasem. Na programu budou kromě hlavního běhu i další doprovodné závody. Pořadatelství se po osmi letech ujal oddíl ASK Blansko společně
s Městem Blansko a Českou unií sportu, záštitu nad akcí převzal místostarosta Blanska
Jiří Crha.

„P

ůlmaraton je takové naše dítě, proto jsme moc rádi, že
je opět pod našimi křídly,“ říká předseda ASK Blansko Josef Vrba (od roku 2011 pořádal akci spolek
Sportuj s námi – pozn. PŠ). Na účastníky čeká celé odpoledne
bohatý program. Děti do pěti let si mohou zaběhat samy nebo
s rodiči, pro jejich starší kamarády připravili pořadatelé trať
v délce sto metrů. Chybět nebude Dětský půlmaraton na 800
metrů, Běh městem na 2,4 kilometru pro širokou veřejnost
a Běh mladých na 2,4 km o titul Mistr města Blanska pro
běžce narozené v letech 2000 až 2005. Na závěr vše vyvrcholí
Půlmaratonem Moravským krasem v délce 21 097 metrů.
„Trasa zůstává stejná jako v minulých letech. Start a cíl je na
Náměstí Republiky, závodníci poběží po silnici k Punkevní jeskyni
a zpět. Kromě nejrůznějších běhů je připraven i doprovodným program. Novinkami letošního ročníku je odpolední inline kritérium
ulicemi města a večerní inline vyjížďka. Veškeré informace jsou
na webových stránkách www.blanenskypulmaraton.cz nebo na FB
profilu závodu,“ doplnil Vrba. 		
PAVEL ŠMERDA
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Časový harmonogram
10.00 – 16.30 Prezence v budově MÚ Blansko, nám. Republiky 1
13.45 Hudební produkce DJ
13.55 Slavnostní zahájení akce – Ing. Jiří Crha, místostarosta města Blansko
14.00 Tempish Inline kriterium
15.00 Dětský půlmaraton – 800 m
15.30 Běh mladých – 2,4 km
16.15 Běh městem – 2,4 km
16.30 Hudební vystoupení skupiny Netopýři
17.30 Start Půlmaratonu Moravským krasem na 21,1 km
17.50 Vyhlášení vítězů Běhu městem na 2,4 km
19.45 Vyhlášení výsledků půlmaratonu
20.00 Hudební vystoupení skupiny P!nk
20.30 Tempish večerní Inline jízda
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ODHALENÍ
PLASTIKY
1OO DŽBÁNŮ
VÝSTAVA
EVA ROUČKA
SOUTĚŽ
KERAMICKÝ
TALÍŘ
Celodenní vstupné
100 Kč dospělí
40 Kč děti

kunštát
město
keramiky

na náměstí Krále Jiřího
Pátek 14. září
18.00 Třetí zuby · vstup volný

Sobota 15. září
9.00 Otevření jarmarku
9.30 Kunštátská dechovka
10.30 Divadelní spolek Ad hoc
Převážně pravdivé povídání Pipi Punčochaté

11.30
13.00
13.30
15.00
16.30
18.00

Malina Brothers
Slavnostní zahájení jarmarku
Milan Peroutka a skupina Perutě
Gary Edwards and the Statement
Hodiny
Rock & Roll Band
Marcela Woodmana

Neděle 16. září
9.00 Otevření jarmarku
10.00 Pohádky pana Pohádky
11.30 Mirek Kemel s kapelou
13.00 Jaroslav Uhlíř s kapelou
14.30 Vyhlášení keramické soutěže
15.00 minus123minut
16.30 Poletíme?
Těšíme se na Vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena

VELIKO

POÈET

www.listyregionu.cz

Kultura

Hrnčířský jarmark
nabízí bohatý program
Čtvrt století oslaví letos Hrnčířský jarmark v Kunštátě. Ve dnech 15. a 16. září nabídne
nejen přehlídku dovedností keramiků z celé České republiky i ze zahraničí, ale také
bohatý doprovodný program s celou řadou koncertů a vystoupení.

„K

unštátské náměstí zaplní
téměř dvě stovky keramiků
s rozmanitou nabídkou hrnčířského zboží, připravena bude ukázka výpalu keramiky RAKU, točení na hrnčířském
kruhu, oblíbené dílny pro děti. Jarmarku se
zúčastní i dílny ze Slovenska a z Bulharska,“
prozradila za organizátory akce Radka
Banyaová.
Výstava ve velkém stanu na náměstí
Klementa Bochořáka nabídne tvorbu
renomované výtvarnice Evy Roučky.
Soutěž pro keramiky má v letošním
roce téma TALÍŘ a bude probíhat po
oba dny jarmarku rovněž ve velkém
stanu na náměstí Klementa Bochořáka.
O vítězi každoročně rozhodují svým
hlasováním návštěvníci jarmarku. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v neděli.
„Město Kunštát v minulém roce získalo
nový symbol, sochu hrnčíře. I letos přibude
nová plastika. Bude výsledkem akce Dobrý
den, keramiko! s podtitulem Sto džbánů
a odhalíme ji právě při příležitosti jarmarku

POÈET - 1ks

Jaroslav Uhlíř
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již po staletí, a tak je naší snahou tuto
tradici ve městě i v regionu nejen udržet, ale
stále rozvíjet. Cílem akce je podpora tradičního řemesla a jeho prezentace jako kulturního dědictví, které by nemělo zaniknout,“
dodala Radka Banyaová.
PAVEL ŠMERDA

XXVI. HRNČÍŘSKÝ

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

v neděli přímo na náměstí Krále Jiřího,“
doplnila.
Jaký kulturní program je letos připravený pro návštěvníky? Koncerty
tvoří pouze doprovod celého hrnčířského jarmarku, ale pořadatelé se snaží
zvát do Kunštátu umělce, kteří svým
vystoupením celou akci vhodně doplní.
Páteční večerní koncert bude opět
patřit oblíbené regionální kapele Třetí
zuby. V sobotu a v neděli jsou připravena vystoupení Milana Peroutky a
skupiny Perutě, kapel Hodiny, Poletíme?, minus 123minut, Malina Brothers,
Mirka Kemela s kapelou a Jaroslava
Uhlíře. Ani letos nebude chybět tradiční koncert Rock&roll Bandu Marcela
Woodmana a dopolední pohádková
představení pro děti.
„Město Kunštát věnuje přípravě a organizaci jarmarku velkou pozornost. Hrnčířské řemeslo je v našem městě provozováno

15.-16. 9. 2018
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Montéři společnosti
Junker instalovali další
zařízení v Americe
Společnost JUNKER Industrial Equipment, která sídlí v Boskovicích, se zabývá výrobou
průmyslových pecí a zařízení. Ty jsou součástí dodávek investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a jejich tepelného zpracování. Zákazníky jsou
významné nadnárodní korporace i rodinné podniky z celého světa. I díky tomu se její
zaměstnanci dostanou při své práci do zahraniční. Z USA se nedávno vrátil Rostislav
Odstrčil se svými kolegy.

„V

yučil jsem se zámečníkem
v přerovských strojírnách,
kam jsem následně nastoupil
do svého prvního zaměstnání. Pracoval
jsem tam od roku 1989 do roku 2000. Poté
jsem přešel do firmy JUNKER Industrial
Equipment , která v té době měla v areálu
strojíren část svého montážního střediska,“
svěřil se Rostislav Odstrčil.
Vzhledem k tomu, že vykonával podobnou práci jako ve strojírnách, nebyl
pro něj přechod tak složitý. „Na tomhle
středisku jsem působil do roku 2006, převážně na montáži tavících pecí. V roce 2006 se
celá výroba koncentrovala do areálu v Boskovicích. Ze začátku jsme společně s kolegy
každý den dojížděli asi sedmdesát kilometrů, ale bylo to náročné. Hlavně v zimě, kdy
jsme často místo hodiny strávili na cestě
i třikrát více času. Z toho důvodu bylo výhodnější si zde najít ubytování“ doplnil.
Na základě svých výsledků a získaných zkušeností se Rostislav Odstrčil
propracoval až na pozici šéfmontéra.
Kromě práce v Boskovicích a zakázek
v České republice se podíval i do zahraniční. Německa, Polska, Belgie a dalších zemí. Loni v létě absolvoval svoji
první cestu „za velkou louži“. V Mexiku
strávil tři a půl měsíce, letos na stejnou
dobu odcestoval do USA.
„Vyráběli a instalovali jsme tam čtyři
tavící zařízení. Každé je určeno na tavení
dvanácti tun šedé litiny. Tento nově vznikající závod firmy East Jordan bude patřit
mezi nejmodernější na světě. Nachází se ve
státě Michigan, poblíž městečka Gaylord.
Instalace zařízení trvala čtyři měsíce. Je to
dlouhá doba, ale zařízení se před cestou lodí
demontuje na poměrně malé části, uložené
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zhruba v 25 transportních zámořských
kontejnerech, které je poté potřeba znovu
sestavit. Je to náročný úkol pro logistiku
a samotnou montáž,“ vysvětlil.
Společně s Rostislavem Odstrčilem
pracovalo na zakázce ještě dalších 14
kolegů z Boskovic. „Každá montáž je
svým způsobem specifická. Jinak to vypadá,
když instalace probíhá během nepřerušené
výroby u zákazníka, nebo v nově vystavěné
hale před spuštěním provozu. V Americe

probíhalo vše v pohodě, ve všem nám vyšli
maximálně vstříc, byli milí, přátelští, pouze
jsme občas měli potíže s jejich slangovými
výrazy a tím, jak mluví rychle. A taky jsme
bojovali s převody váhy a délky. Naše metrická soustava je poněkud jiná než v Americe. Oni neznají kilogramy a metry, my zase
jejich centy. Ještě, že existují chytré telefony,“ usmál se Rostislav Odstrčil.
Samostatnou kapitolou bylo počasí.
Zima v USA byla v únoru a v březnu
MyFace
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velmi krutá, nezřídka se stávalo, že přes
noc napadlo i pětatřicet centimetrů
sněhu. „Byli jsme rádi, že jsme se vůbec
dostali do práce. I montáž probíhala při
teplotách okolo nuly. V hale ještě chybělo
topení, takže to bylo docela náročné,“ uvedl
Odstrčil.
Vzhledem k časovému plánu zakázky neměli montéři dostatek volného
času pro své mimopracovní aktivity.
Navíc oblast, ve které působili, je poměrně vzdálená od velkých amerických
center. „Do pronajatého domu, kde jsme
všichni bydleli, jsme se většinou vraceli až
večer. Každý se pak snažil spojit se svou
rodinou a se svými přáteli, aby zjistil, co je
doma nového. Je třeba si také uvědomit, že
byl mezi námi šestihodinový časový posun,“
upozornil.
Ameriku a část Kanady si přesto
nenechali ujít. Když se zlepšilo počasí,
půjčili jsme si auto a v sobotu po práci
si udělali výlet. Na Niagarské vodopády, do Toronta, Chicaga nebo Detroitu.
„V největším městě státu Michigan jsme
byli na zápase NHL mezi domácími Red
Wings a Philadelphia Flyers. Zápas se
protáhl až do nájezdů, ale byl to zážitek.
Američané samozřejmě umějí udělat show

ze všeho, navíc jsme na vlastní oči viděli
i české hokejisty, Voráčka a Mrázka. V Chicagu jsme si zase prošli všechna významná
místa a zavítali i do české restaurace,“ vylíčil Odstrčil.
Rostislav Odstrčil potvrdil, že má
svoji práci velmi rád a cesty do zahrani-

Zveme vás na 9. ročník akce

DEN PRO DĚTI

čí bere jako určitý bonus za to, co dělá.
„Práce mě baví, je zajímavá, každá zakázka
je svým způsobem jiná. A zahraničí? Jsou to
možnosti, které bych jinde neměl a jsem za
to moc vděčný. Kdybych se mohl účastnit
dalšího projektu v zahraničí, neváhal bych,“
dodal.
PAVEL ŠMERDA

sobota
8. září
2018

v Nemocnici Blansko

RECYKLACE

na téma
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm
vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno.
Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ
S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE
• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA
• EXOTIČTÍ HADI
• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO
• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.
• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ
• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA
• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK
- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA
• TRAKTOR FENDT
• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER
• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS
• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO
• POLICIE ČR
• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM
BLANENSKA
• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO
- ÚKOLY A SOUTĚŽE

Partneři akce

Generání partner

Porsche Brno

Mediální partneři

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
MC PALEČEK
PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA
LOGOPEDICKÁ PORADNA
UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ
KOŽNÍHO ODDĚLENÍ
NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI
DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU
RODINNÉ PASY
OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA
PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ
SPŠ JEDOVNICE
KLOUZACÍ HRAD RE/MAX
OLYMPIA BLANSKO
- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ
SONS – VODÍCÍ PSI
STÁNEK AVON
STANOVIŠTĚ ZP MV ČR
FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ
ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ
PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM
na pódiu:
10:00

VELVET
písničky z pohádek

11:00

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10

CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30

RECYKLOSHOW S ÁŇOU
program plný pohybu, tance,
zpěvu a soutěží

12:30

MARTIN ŠTĚPÁNEK
pěvecké vystoupení

13:00

NEMOCNICE MÁ TALENT
zahájení prezentací

13:15

UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
heliport

14:00

DIVADLO KORÁB
pohádka O Budulínkovi

15:00

DÍVKA ČR 2018
exhibice a módní přehlídka

15:30

NEMOCNICE MÁ TALENT
talentová soutěž pro děti

16:30

ÁŇA
A PRINCEZNY

Programem na pódiu
provází RADIM KORÁB

KSMB
teamagency
agentura KORÁB
EMOTIONVIDEO
FOTO VERONIKA
SARSTEDT

DEN
OTEVŘENÝCH
ˇ
DVERI
Prohlídka špičkových technologických
pracovišť, areálu společnosti a firemní školky.
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO RODINY:
Fotobudka s tiskem fotografií
Skákací hrad
Malování na obličej
Laserová biatlonová střelnice
Trenažer dojení krávy

9:00–15:00
Průmyslová 2, Boskovice
www.gatema.cz

Na akci budou pořizovány fotografie a video záznam.

15211_00253_ddo_plakát_A4.indd 1

07.08.18 9:44

Představujeme

WeiserStudio: Umíme
zachytit pravé emoce
S kamerou je můžete potkat na svatbách, firemních, kulturních, sportovních
a společenských akcích, při natáčení nejrůznějších videí. Michael a Daniel Weiserovi
a jejich WeiserStudio odvádí skvělou práci, navíc si jejich klienti pochvalují obětavost,
skromnost, příjemné vystupování a pokoru.
přijmout téměř jakoukoliv výzvu, což
nás stále posouvá vpřed. Výjimeční
jsme i v tom, že i střih děláme oba
společně.
Na jakých projektech pracujete, nebo které jste už
realizovali?
D.W. Největší projekt,
na kterém pracujeme, je
Dívka a Princezna České
republiky. Tam se nám
díky zajímavým kontaktům otevřely dveře
ke spoustě nových příležitostí. I na základě
toho jsme začali produkovat firemní videa
a hudební videoklip.
Na ukázky naší práce
se lidé mohou podívat
na webových stránkách
www.weiserstudio.cz, kde
je i odkaz na náš youtube
kanál.
Zmínili jste Dívku České republiky. Jak vznikla vaše spolupráce s touto celostátní soutěží?
FOTO: David Podrabský
M.W. Do Dívky mě přivedl v roce 2016
fotograf David Podrabský, jelikož na jedno
soustředění Princezen jim chyběl kameraman a hledala se
Kluci, můžete v krátkosti představit vaši firmu?
náhrada. Slovo dalo slovo a já natáčel první backstage video.
D.W. Zabýváme se natáčením a celkovou produkcí evenMělo velký úspěch, proto jsem byl osloven na další, loňský
tových, propagačních a backstagových videí. Naší specialitou
ročník, kde jsem natáčel čtyři backstage
jsou svatební videa. Zvláště tam je druhá
videa. Byla to pro mě výzva, jelikož jsem
kamera velmi důležitá.
nic podobného ještě nikdy nedělal. Šel
jsem za zkušenostmi a dostal jsem mnoČím jste jiní, výjimeční oproti konhem více. Hlavně úžasné lidi a přátele,
kurenci?
kteří se o chod této výjimečné soutěže
M.W. Točíme události přesně tak,
starají.
jak jsou, bez žádných vyumělkovaných
situací. Dokážeme zachytit opravdové
Co všechno máte v projektu na staemoce, náladu i atmosféru. Jsme mladí
rosti?
kluci, plní nápadů, elánu, pozitivní energie a zapálení pro
D.W. Naše pozice je backstage kameramani, což znamená,
věc. Naši práci děláme s láskou, záleží nám na každém detaiže se staráme o krátká videa z jednotlivých soustředění, ve
lu. Snažíme se jít na hranici našich možností a vše udělat jak
kterých se snažíme lidem přiblížit jejich atmosféru a pronejlépe dokážeme. Jsme otevření novým věcem a nebojíme se
11
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gram. Chceme zachytit emoce a momenty přesně takové, jaké
na soustředěních byly, a jakou tvrdou práci, ale i zábavu zde
děvčata zažívají.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
M.W. Práce s lidmi. Radost, kterou mají, když se koukají na
naše videa. Pozitivní zpětná vazba je největším hnacím motorem naší práce.
Vzpomenete si na nějakou humornou příhodu?
M. W. Při natáčení jednoho svatebního videa jsem si roztrhl kalhoty od pasu až po zadek. Seskakoval jsem z pódia…,
a najednou to bylo. Samozřejmě jsem neměl náhradní. Naštěstí mi jeden ze svatebních hostů půjčil svetr, který jsem
dal kolem pasu a skryl si tím díru. O veselou atmosféru při
svatebním natáčení bylo rázem postaráno.
Život není jen o práci. Co studujete, co děláte ve volném čase?
M.W. Mám spoustu koníčků, kterými trávím veškerý volný
čas. Baví mě jak škola, kterou studuji, konkrétně to je Fakulta
strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design,
tak natáčení videí, kterým si přivydělávám. Ve volnějších
chvílích trávím čas sportem a odpočívám u počítače při hraní
her, koukáním na filmy nebo spánkem. Nemám rád samotu
a jsem vždy rád v centru dění, takže se snažím všechno dělat
se svojí přítelkyní, svými přáteli a kamarády.
D.W. Kromě natáčení a střihu videí se věnuji škole. Studuji

Manažerskou informatiku na VUT v Brně. Ve volném čase trénuji volejbal, sport vůbec je mojí velkou životní láskou, jsem
hodně se svými přáteli.
Máte nějaký profesní sen?
M.W. Naším společným snem je natáčení hudebních videoklipů. To se nám nedávno splnilo, věříme, že se v tomto směru budeme neustále posouvat dál. Chtěli bychom pokračovat
a zvyšovat úroveň videí jak po kvalitativní, tak i technické
stránce. Chceme nahlédnout do větších společností, mezi
známé osobnosti, na velké sportovní, kulturní a společenské
akce a festivaly, ale rádi točíme i soukromé události. Jsme otevření všemu, rádi zkoušíme nové výzvy, takže se na nás může
obrátit kdokoliv s čímkoliv. 		
PAVEL ŠMERDA

Svatební show v Lysicích
Na 2. září se chystá už osmá Svatební show Lysice. Od 10 hodin se můžete těšit na bohatý program. Letošním tématem je 100. výročí vzniku Československé republiky.

V

šichni, kteří plánujete svatbu v roce 2019, nenechte si ujít příležitost vidět a nasbírat inspiraci
a kontakty na svatební dodavatele. Můžete se
těšit na veletrh firem zabývajících se svatební tématikou, v rámci odpoledního programu budou k vidění tři
módní přehlídky. Hudební doprovod zajistí smyčcové
kvarteto Cappella Allegra, program moderuje Jaroslava
Vykoupilová. Součástí show budou opět komentované
prohlídky obřadního sálu a zámek připravil pro zájemce
opět soutěž o svatební obřad na zámku Lysice v sezóně
2019 ZDARMA
Připravena je i speciální výstava svatebních fotografií
mapujících vývoj ve svatebních trendech za posledních
100 let. „Prosíme o pomoc s touto výstavou. Kdokoli bude mít
zájem přinést své černobílé nebo barevné fotky ze svatby praprarodičů, prarodičů, rodičů i své vlastní, vystavit je na svatebním veletrhu a pomoct tak zmapovat těch sto let, stačí fotografii
ze zadní strany nadepsat alespoň přibližným rokem pořízení
a například křestními jmény novomanželů, dát do obálky
a poslat nebo přinést na zámek v Lysicích. K snímkům prosím
přidejte i kontakt na toho, kdo nám je zapůjčil, abychom mohli
fotografie vrátit zpět. Předem děkujeme za pomoc,“ vzkázala
kastelánka zámku Martina Rudolfová.

Srpen 2018

FOTO: FOTOSTR AIT
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PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT ODPADY?
Velká úspora energie je jedním z mnoha důvodů, proč má smysl třídit odpady. Ale to
není vše. Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako
je ropa, uhlí či sklářské písky. Věděli jste například, že tříděním a recyklací odpadů
ušetříme ročně 20,3 milionů GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za
téměř 160 dnů? Tolik energie spotřebuje v průměru za rok zhruba 300 tisíc domácností.

M

ožností využití vytříděných odpadů je opravdu
mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále
recyklovat a využít, je důležité, aby byl správně
vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, oranžové, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označené
nálepkami podle toho, co do nich patří.
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET
lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných
PET lahví se může vyrobit jedna dětská fleecová mikina, na
tričko jich stačí pouze deset. Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších výrobků, s kterými přicházíme denně do
styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných
plastů se vyrábějí např. plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a dálnic, přepravní
palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních
prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vytvoří tolik

papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit například nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do
speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací
a podobně.
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír.
Tímto způsobem může být použitý až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí
do stavebních hmot.
Dobře využitelný je i nápojový karton. Mimo nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají
ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo
při výstavbě montovaných rodinných domů.
Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl! Jak
vypadá „recyklační koloběh“ si můžete prohlédnout níže.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách www.jaktridit.cz
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Moje práce? Trochu
připomíná slavný film
Obchodní sládek Pivovarů Lobkowicz Bořivoj Bartoněk pracuje s pivem už dvaadvacet
let. „Vyznávám názor, že pivo je nízkoalkoholický společenský nápoj. S pivem bychom
měli vždy zacházet s úctou v každé jeho fázi, od výroby až po konzumaci,“ říká.
Co obnáší Vaše pozice obchodního
sládka?
Pro konkrétnější, ale často idealizovanou představu o činnosti obchodního
sládka, si můžete vybavit scénu ze
známého českého filmu s pivní tématikou Postřižiny, kdy sládek na svém
motocyklu objížděl hostinské a vybízel
je ke zvýšení kvality piva na čepu. Dělám skoro to samé, ale chybí mně ten
krásný motocykl. Pokud bych měl svoje
poslání popsat malinko vážněji, tak
jsou mojí hlavní činností veškeré aktivity vedoucí ke kvalitě piva na čepu.
Součástí je i školení personálu našich
zákazníků, kdy si společně procházíme
cestu piva od jeho dodávky a skladování až po čepování a servírování. Vášeň
ke kvalitnímu pivu a z toho plynoucí
poslání provádět osvětovou činnost je
to, co mě na této profesi baví a zcela
naplňuje.
Na starosti máte zajímavý projekt
Akademie Pivních Znalců, který
je o kultuře čepování a servírování
piva. Pojďme trochu udělat osvětu
čtenářům. Dostanu pivo na stůl.
Čeho bych si měl všimnout kromě
prvního dojmu a chuti?
Je několik základních pravidel, které můžeme na naservírovaném pivu zhodnotit.
Jsem přesvědčen o tom, že
většinu z nich podvědomě
děláme. První na řadě je vždy
zhodnocení vzhledu piva.
Všímáme si kvality pěny, která
musí být konzistentní bez viditelných bublin. Porézní pěna, která rychle
opadává, je výsledkem nesprávného
stylu čepování nebo mastnoty ve sklenici. Na první pohled můžeme rozpoznat i špatně umytou a teplou sklenici.
V případě špatně umyté sklenice se na
částečkách prachu na stěnách sklenice
usazují viditelné bublinky CO2. Teplá
sklenice se pozná tak, že se z piva nadSrpen 2018

měrně uvolňuje a k jeho hladině stoupá
CO2.
Hodně mýtů panuje kolem piva
natočeného „na míru“.
Pivo je živý organismus a jeho čepování je řemeslný fortel výčepních. Určitě budete souhlasit, že výčepní není
stroj a není možné mít ze sta procent
piva naprosto stejná. Mezi výčepními
existují opravdoví mistři svého řemesla
a jejich piva se této hodnotě velmi blíží.
Každopádně není možné očekávat a vyžadovat, že hladina piva bude v okamžiku servírování na rysce označující daný
objem a nad ryskou bude pivní pěna.
Pivo musí mít svoji míru v okamžiku,
kdy se pěna změní v pivo a objeví se
tzv. lysinka, hladina piva. To by byla ale
velké škoda nechat takto pivo degradovat, protože nejlépe chutná, když je
čerstvé.
Na hladinku, nebo to druhé?
Řekl bych, že to třetí. Pokud mám
možnost, objednávám si a nejlépe
vychutnám šnyt piva. Jedná se
o najednou načepované pivo do
velké sklenice s dostatečným množstvím tekuté krémové pěny. Pokud
ho načepuje zkušený výčepní, má
míru malého piva.

kvašených piv typu ALE nebo IPA, ale
pokud jdu na pivo, tak preferuji ležák.
Jak už jsem říkal, moje krédo zní: Pivo
je nízkoalkoholický společenský nápoj.
Proto nehodnotím piva podle obsahu
alkoholu, ale podle jejich celkového
chuťového profilu. Pokud je dobrá desítka, rád si ji s chutí dám.
Život není jen o práci. Co Vaše
koníčky a zájmy. Jak si nejlépe
odpočinete?
Pivo se stalo i mým koníčkem. Rád
si přečtu o nových trendech a typech
piva, protože pivní svět je neuvěřitelně
pestrý. Máme to štěstí, že se tato pivní pestrost dostává i na náš relativně
konzervativní pivní trh. Zbylý volný
čas věnuji rodině, protože si dovedete
představit, že čtyři dcery a tři vnučky
vám dokáží volný čas bezpečně vyplnit.
A když mám opravdu volno, které bývá
zpravidla o dovolené,
tak rád čtu. Během
dvou týdnů přečtu
dvě i tři knihy.
PAVEL ŠMERDA

Jaké pivo máte nejraději?
To je velmi těžká otázka,
protože každá příležitost
má své pivo. Rád vyzkouším jedno, dvě piva
z oblasti pivních speciálů
a specialit ze svrchně
11
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Jana
Rešková: Naučit se 		
zvládne každý, stačí jen 			
Jazykový institut Easyway v Blansku nabízí velké množství metod, jak se naučit cizí jazyk. Připravit se zde
dokážete například na maturitu, přijímačky či pohovor
do zaměstnání nebo prostě jen na vysněnou dovolenou
v zahraničí, abyste si dokázali objednat drink v baru
u moře. Více o této velmi zajímavé jazykové škole prozradila její majitelka Jana Rešková.

vit se
sněíma-

nickou stránku. Čeká-li
člověka pohovor v nové
práci, možnost odcestování
do zahraničí, nebo třeba
jen dovolená u moře, tak
mu rádi pomůžeme, aby
vše zvládl a v jazyce si byl
jistý.

Mohla byste, prosím, v krátkosti
představit Vaši jazykovou školu?
Jazyková škola Easyway započala
svoji činnost v září 2009, takže letos
vstupuje již do devátého roku své existence. Od počátku jsme se zaměřovali
na nabídku kurzů pro veřejnost a firmy
se všemi jazyky, na které si vzpomenete. Postupně jsme naše služby rozšířili
o doučování předmětů ze základních
a středních škol, zaměřili jsme se také
na maturanty, kteří potřebovali pomoci
s přípravou. Naše jazyková škola nabízí
také překlady a tlumočení, v létě myslíme na naše nejmenší a děláme příměstské tábory pro děti. V neposlední řadě
zajišťujeme studijní pobyty v zahraničí.
Z jakých kurzů si může klient ve
Vaší jazykové škole vybírat?
Klient má možnost volit jazykové
kurzy všech pokročilostí, skupinové
či individuální. Kurzy mohou být všeobecné, zaměřené na mezinárodní,
přijímací či maturitní zkoušky. Lidé se
na nás mohou obrátit i v případě, kdy
potřebují úspěšně složit zkoušku na
vysoké škole. Také nabízíme jazykové
kurzy zaměřené na obchodní či tech11

O jaké jazyky mají klienti největší zájem? Na
prvním místě je stále
angličtina?
Poptávka na méně obvyklé jazyky stoupá, ale
pravdou je, že největší zájem je stále
o angličtinu. Zvyšuje se počet zájemců
o jazyk německý a španělský, ale i ruština, francouzština, italština jsou u nás
v poslední době velmi žádané.

Mají lidé více zájem o skupinové
nebo individuální kurzy? Je to
u různých jazyků odlišné?
Když naše jazyková škola zahajovala
svou činnost, individuálních kurzů bylo
podstatně méně. Vzhledem k tomu, že
naše skupinky se skládají z maximálně
pěti studentů, nevyhledávali klienti
tolik kurzy jen sami pro sebe. Ovšem
postupem času zjistili, že když jsou na
hodině sami, nebo třeba ve dvou, lektor
má více možností se jim věnovat, pokroky jsou rychlejší a díky tomu se nám

skupinky začaly rozdělovat na menší
a menší. V každém případě jsme schopni nabídnout obojí a je na každém,
kde se cítí lépe, pro jakou variantu se
rozhodne. Volba jazyka v tomto směru
nerozhoduje. Hlavním měřítkem podle
mého je, jak rychle se klient potřebuje
ve znalostech posunout, na co je kurz
zaměřený či má-li pocit, že potřebuje
více času pro sebe a nechce jej brát
ostatním kolegům v kurzu.
Určitě se na jazykovou školu obrací
více mladých lidí a studentů, ale
máte kurzy například i pro starší
lidi, kteří by chtěli začít, ale mají
z toho trochu strach?
Každým rokem je u nás klientela
všech věkových kategorií. Přichází
k nám děti, které ještě navštěvují mateřskou školu, velmi se zvýšil počet
žáků ze základních škol a středoškoláci
jsou u nás již pravidelnými „návštěvníky“. Ale v žádném případě nechci
opomenout klienty středního věku a seniory. Starší lidé mají obavy, ale jejich
rozhodnutí se opět vzdělávat je natolik
povzbuzující i pro nás, že jim kurzy přizpůsobujeme na míru. Samozřejmě je
pokrok trochu pomalejší, ale tyto kurzy
nejsou o rychlosti a získání znalostí
v krátké době. Tito klienti jsou vděční
za možnost trénovat mozek, paměť,
procvičovat si naučené, mít něco, čemu
se mohou věnovat, na co se soustředí,
co je baví. A to je, myslím si, nejvíc.
Výuka probíhá především u vás,
ale najdou se určitě i takoví, co
nemají mnoho času, nebo se jim
jednoduše nechce dojíždět. Jezdíte
i za klienty?
Výuka pro veřejnost probíhá v prostorách naší jazykové školy, firemní
MyFace
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		 anglicky nebo německy
			 odhodit své obavy
klientela dochází buď za námi, nebo my
dojíždíme k nim do společnosti. Pokud
se objeví požadavek na výuku u klienta
doma, vůbec s tím nemáme problém.
Ale těchto poptávek je naprosté minimum.
Kromě jazykových kurzů, jaké další služby nabízíte?
Nabízíme doučování předmětů ze
základních, středních a vysokých škol.
Nejčastěji jde o matematiku, češtinu,
fyziku a chemii. Dále zajišťujeme
překlady (všeobecné/soudní) a tlumočení. Zvyšuje se i poptávka po studiu
v zahraničí, kam každoročně vyšleme
několik studentů. A v létě pořádáme
příměstské tábory pro děti.
Pro koho nejčastěji překládáte?
Překládáme pro každého. Obrací se
na nás klienti, kteří potřebují přeložit
vysvědčení, rodné či oddací listy, cokoliv. Nejvíce ale naše služby vyhledávají
firemní klienti.

Srpen 2018

Vy sama, kolika jazyky se dokážete
domluvit?
Snad bych nezabloudila, kdybych
potřebovala vysvětlit cestu německy,
anglicky a rusky (úsměv).

dále, nebo jen nechtěli skončit na konci
školního roku a kurz si prodloužili.
I přes léto jsou naše dveře otevřené a já
jsem moc ráda, že za kliku jich chytá
čím dál více.

Měli jste letos v jazykové škole
například i nějaké letní kurzy?

Prázdniny jsou v plném proudu.
Chystáte nějaké výrazné změny na
příští školní rok, např. nový cizí
jazyk?
Jazyky nabízíme všechny, takže „ novým“ bychom asi nikoho nepřekvapili.
Určitě chceme i nadále dělat pro naše
klienty maximum, plnit jim jejich přání a požadavky. Chceme, aby se u nás
cítili co nejlépe a aby se k nám vraceli.
Takže ať přijdou s čímkoliv, věřím, že
je nezklameme a najdeme pro ně to,
co hledají. A těm, co ještě zvažují, zda
na to mají, zda by to zvládli, bych ráda
vzkázala, že nic není nemožné! Když
odhodíte strach a obavy a necháte to na
nás, za pár týdnů si na nejisté začátky
ani nevzpomenete! Těšíme se na Vás.
ANEŽKA SKUBÝOVÁ

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY
Komenského 5a, Blansko
Tel: 774 716 151, 516 412 083
E-mail: info@kurzy-easyway.cz
www.kurzy-easyway.cz
I tento rok se na nás obrátilo několik klientů, kteří věnovali léto nejen
dovolené a odpočinku u moře, ale také
pravidelně chodili za námi. Buď se
s jazykem seznamovali, chtěli zdokonalit naučené, rozmluvit se, posunout se
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Navštívili jsme

Na Blansko jsem hrdý
Starosta Blanska Ivo Polák se ohlíží za končícím se čtyřletým volebním obdobím
a připomíná, co všechno se ve městě udělalo. A není toho rozhodně málo. Ve všech
oblastech veřejného života.
Co Vám za čtyři roky ve funkci
starosty udělalo největší radost?
Myslím, že těch věcí je několik,
ale chtěl bych vypíchnout především
posun ve věci přemostění na Staré
Blansko. Konečně jsme začali s výkupem pozemků a blížíme se k závěru.
Schválila se studie proveditelnosti Radou Jihomoravského kraje a v současné
době jsme před dokončením projektové
dokumentace pro územní řízení. Zahájili jsme jednání se Správou železniční
a dopravní cesty a bylo podepsáno
Memorandum mezi městem Blanskem
a Jihomoravským krajem, kde jsou zakotveny formy spolupráce při řešení
této velké investiční akce, pro naše
město tak důležité. Těší mě, že jsme
dokázali vyřešit problematiku Centrálního zásobování teplem a město převzalo kontrolu nad jejím provozováním.
Tím jsme mohli pro koncové uživatele
a občany výrazným způsobem snížit
cenu a splnit jeden z důležitých bodů
Programového prohlášení.
Pojďme se podívat na jednotlivé
oblasti. Začněme třeba sportem.
Na co může být Blansko právem
hrdé, jsou možnosti sportovního vyžití.
Lázně, akvapark, zimní stadion, fotbalová hřiště přírodní i s umělou trávou,
tenisové kurty, na podzim přibude i nafukovací tenisová hala, atletický ovál,
kuželna, herna stolního tenisu, in-line
okruh na sportovním ostrově, to vše
nabízí nejen místním, ale i návštěvníkům města velké možnosti sportovního
vyžití a relaxace. V poslední době jsme provedli analýzu sportovišť, která byla projednána se zastupiteli a existuje shoda na
tom, že v dalším období musí město vynaložit prostředky na
rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť. V příštím
roce začneme výměnou posuvného dna a vany bazénu v krytých lázních.
Hodně akcí se podařilo díky dotacím. Příkladem může
být, že jste se vydali cestou úspor energií ve vlastních
budovách a úprav jejich vzhledu.
Zateplili jsme základní školy, dvě mateřské školy, budovu
městského úřadu na náměstí Republiky a dům s pečovatelskou službou na Písečné. To byly významné investiční akce
s přispěním dotačních programů. Díky tomu jsme v městském
Srpen 2018

rozpočtu ušetřili desítky milionů korun.
V souvislosti s dotacemi musím zmínit
i regeneraci sídliště Sever, podporu
úspor energie veřejného osvětlení, rekonstrukci fotbalového hřiště na Sportovním ostrově či výstavbu parkoviště
nad nemocnicí. Spousta práce se také
provedla v nemocnici, což si pochvalují nejen zaměstnanci, ale především
pacienti a návštěvníci zdravotnického
zařízení.
Podařilo se nám získat v letech 2015
až 2017 ze státního rozpočtu na investičních i neinvestičních dotacích více
než 91 milionů korun, z krajského rozpočtu více než 51 milionů.
Změnil se i prostor po bývalém
hotelu Dukla.
Lidé tam začali chodit už v minulém
roce na podzim, místo ožilo i letos,
konají se tam veřejné akce. Prostor
vnímám jako příjemné místo k setkávání všech generací, díky schodišti, které
slouží i jako hlediště, se tam konají
menší koncerty, mohou tam být různá
vystoupení, divadelní představení nebo
autorská čtení. Určitě to ještě není
konečná podoba, myšlenky na výstavbu kavárny, která by toto místo ještě
více lidem zpříjemnila, jsme rozhodně
nevzdali. Také až se ještě více rozroste
zasázená zeleň, bude toto místo zase
vlídnější.
Co oblast dopravy?
V tomto volebním období jsme
konečně zrekonstruovali ve spolupráci s krajem průtah městem a místní částí Lažánky. Nebyla
opravena jen komunikace, ale také chodníky a veřejné osvětlení. Další komunikace byly opraveny v ulicích Havlíčkova,
Dobrovského, Těchovská a také v rámci regenerace na sídlišti
Zborovce. Věnovali jsme pozornost i parkovacím stáním ve
městě. Bylo dokončeno parkoviště u vlakového nádraží, vybudováno nové nad nemocnicí, u úřadu práce. Rozšířili jsme
počet parkovacích stání v rámci revitalizací sídliště Sever,
Zborovce a na již zmíněné komunikaci v ulici Těchovská.
V této souvislosti je také nutno podotknout, že všechna uvedená parkovací stání, vyjma nad nemocnicí, jsou pro uživatele
zdarma. U parkoviště nad nemocnicí pak jde spíše o symbolický poplatek deset korun za čtyři hodiny stání.
PAVEL ŠMERDA
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Zveme vás

Olešnice chystá setkání 			
Městečko Olešnice leží na Boskovicku, v severním cípu Jihomoravského kraje. Území
katastru se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina s řadou významných krajinných prvků. V městečku žije 1700 obyvatel.

N

ejstarší zmínka o obci je z roku
1073. Původními majiteli
panství byli páni z Lomnice,
kteří u obce Louka nechali vystavět
stejnojmenný hrad Louka. Nejstaršími
historickými objekty v Olešnici jsou
tři sakrální stavby. Nejstarší z nich
je kostel sv. Mikuláše na katolickém
hřbitově. Největší je kostel sv. Vavřince

kostel sv. Vavřince

na náměstí, postavený na místě vyhořelého původního kostela z 13. století.
Minoritní náboženská skupina evangelíků vystavěla v polovině 19. století
v Rovečínské ulici kostel evangelický se
hřbitovem.

Turisticky atraktivní je manufaktura
– původní rukodělná dílna modrotisku,
který se v Olešnici jako unikátní výroba
zachoval do dnešních dnů. Dále zde
nalezneme vedle kulturního domu i digitální kino, stylové koupaliště z třicá-

tisku, Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka, Muzeum historických
vozidel a stálá výstava obrazů rodiny
Hamerských. Zájem je o moderní ski-

ski-areál
evangelický kostel
koupaliště

Na trati Oulehla mezi Olešnicí
a Ústupem se odehrála v roce 1742
bitva mezi rakouskými rejtary a saskými vojsky. Na památku této bitvy zde
byla postavena „Boží muka“. Olešnicí
prochází řada cyklotras, je místem zastavení mnoha turistů, kteří vedle již
zmíněných cílů mohou využít výletů
do okolní přírody, navštívit lesopark
Skalky, starší i dva nové rybníky, prohlédnout si hráze protipovodňových
nádrží postavených po katastrofální
povodni v roce 2002, případně novou
„Boží muku“ postavenou jako památník
této povodně u polní cesty na Kněževes.
Mezi obcí Ústup a Veselka pak město
vystavělo na Zelenkově kopci rozhlednu.
22

tých let 20. století nadregionální úrovně s moderní technologií čištění vody,
moderní fotbalové hřiště, kluziště,
tenisové kurty, dětská hřiště a atletický
areál. Za zmínku stojí Muzeum modro-

-areál s technickým zázemím, novými
vleky, půjčovnou lyží, restaurací, umělým zasněžováním. Moderní stravovací
a ubytovací kapacitou je hotel Závrší na
náměstí. Výrobky Mlékárny Olešnice,
stejně jako zpracovatelů masa jsou známé daleko za hranicemi regionu.

Základní škola

Muzeum strašidel

Olešnice je centrem základního
školství od 17. století, kdy dřevěná
budova školy stávala proti radnici.
Státní školství zavedené Marií Terezií
společně s povinnou školní docházkou
vedlo k vystavění nové zděné budovy
nedaleko původní, pod kostelem. Tato
budova byla postavena v poslední dekádě 18. století a od roku 1878 sloužila
olešnickým divadelníkům jako nejstarší
MyFace

Zveme vás

			 rodáků a absolventů školy
kamenné divadlo na moravském venkově. Zbourána byla v roce 1938. Od roku
1878 do roku 1910 byla stará škola na
Moravské straně v místech dnešního

kamenné divadlo

kulturního domu, který byl jako sokolovna na základech školy postaven.
Současná škola na náměstí byla postavena v letech 1908 – 1910. Přešla řadou

stará škola na Moravské straně

přestaveb a přístaveb a slouží nejen
žákům z Olešnice, ale dnes také z dalších 12 obcí tří krajů.
Budova současné školy je centrem
elementárního vzdělávání širokého
regionu. Její lavice opustila řada velmi
úspěšných lidí, kterým škola dala dobré
základy vědění. To by nebylo možné
bez kvalitních učitelů, pro které bylo
pedagogické působení nejen povoláním, ale i životním posláním.
ZDENĚK PEŠA,
starosta města Olešnice

PROGRAM:
PÁTEK 28. 9. 2018
8.00
14.00 – 17.00
13.00 – 18.00
14.00 – 17.00
19.00 – 20.30

kostel sv. Vavřince
farní centrum Rafael
náměstí Míru
kostel sv. Vavřince
digitální kino

Mše svatá
Divadelní představení pro děti
Václavský historický jarmark
Komentované prohlídky
Film Návrat do Olešnice

SOBOTA 29. 9. 2018
8.00
9.00 – 16.00
9.00 - 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
14.00 – 16.00
9.00 – 16.00
16.00 – 17.00
18.00 -19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 24.00

kostel sv. Vavřince
základní škola
Orlovna
muzea - strašidel, veteránů,
modrotisku
Hasičská zbrojnice
kostel sv. Vavřince
Zoo koutek Dvoreček
náměstí míru
digitální kino
sál kulturního domu
sál kulturního domu

Mše svatá
Den otevřených dveří
Výstava spolků
Den otevřených dveří muzeí
Den otevřených dveří
Komentované prohlídky
Výstava chovatelů
Vysazení 2 lip svobody u kostela
Film Olešnické století
Udělení cen a plaket města
Setkání rodáků a absolventů ZŠ

Den otevřených dveří - škola

NEDĚLE 30. 9. 2018
8.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
14.00 – 17.00
9.00 - 16.00

kostel sv. Vavřince
rybník Sekera
myslivecká střelnice
fotbalové hřiště
Orlovna

Václavský historický jarmark
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Mše svatá
Dětské rybářské závody
Střelecká soutěž o pohár města
Fotbalové odpoledne – turnaj žáků
Výstava spolků

Fotbalové hřiště

Mše svatá

Den otevřených dveří - hasičská zbrojnice
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Kam vyrazit

KINO

Nám. Republiky
18. 8. Tátova volha (21.30)
24. 8. Hastrman (21.30)

Panorama
15. 8. Ant-Man a Wasp (19.30)
16. 8. Ant-Man a Wasp 3D
(17.00)
16. 8. Podivuhodná cesta
fakíra, který uvízl ve skříni
(19.30)
17. 8. Úžasňákovi (17.00)
17. 8. BlacKkKlansman (20.00)
18. 8. Úžasňákovi 2 (17.00)
18. 8. Miss Hanoi (20.00)
19. 8. Příběh koček (17.00)
19. 8. Miss Hanoi (19.30)
22. 8. Léto (19.30)
23. a 24. 8. Jurský park: Zánik
říše 3D (17.00)
23. 8. Equalizer 2 (20.00)
24. 8. Slender Man (20.00)
25. a 26. 8. Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (17.00)
25. a 26. 8. Jan Palach (19.30)
28. 8. Špión, který mi dal
kopačky (19.30)
29. 8. Kryštůfek Robin (19.30)
30. a 31. 8. Alfa (17.00)
30. 8. Skorosestry (19.30)
31. 8. Ten pravý, ta pravá?
(19.30)
Letní
15. 8. Vlasy (21.00)
16. 8. Miss Hanoi (21.00)
17. 8. Jurský park: Zánik říše
(21.00)
18. a 19. 8. Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (21.00)
20. 8. Studená válka (21.00)
21. 8. Mamma Mia! Here We
Go Again (21.00)
22. 8. Mission: Impossible –
Fallout (21.00)
23. a 24. 8. Jan Palach (21.00)
25. 8. Slender Man (21.00)
26. 8. Příběh koček (21.00)
27. 8. Chata na prodej (20.30)
28. 8. Utoya, 22. července
(20.30)
29. 8. Úžasňákovi 2 (20.30)
30. 8. Jan Palach (20.30

Letovice

Blansko

Park u Zámeckého skleníku
19. 8. Třetí zuby akusticky,
promenádní koncert (15.00)
26. 8. Kunštátská dechovka +
FS Velen, promenádní koncert (15.00)

Boskovice

16. a 17. 8. Eqalizer 2 (20.00)
18. 8. Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená (17.30)
19. 8. Úžasňákovi 2 (17.30)
19. a 20. 8. Špión, který mi dal
kopačky (20.00)
21. – 23. 8. Jan Palach (20.00)
25. 8. Jan Palach (20.00)
25. – 27. 8. Kryštůfek Robin
(17.30)
26. a 27. 8. Slender man
(20.00)
28. a 29. 8. BlaKkKlansman
(20.00)
31. 8. - 9. 9. Unica 2018, festival neprofesionálních filmů
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Koupaliště
15. 8 Špindl (21.00)

Lysice

Letní
15. 8. Pračlověk (20.30)
16. 8. Black Panther (20.30)
17. 8. Hastrman (20.30)
21. 8 Alibi na klíč (20.30)
22. 8. Pepa (20.30)
23. 8. Sherlock Koumes
(20.30)
24. 8. Zahradnictví: Nápadník
(20.30)
28. 8. Králíček Petr (20.30)
29. 8. Dvě nevěsty a jedna
svatba (20.30)
30. 8. Ready Player One: Hra
začíná (20.30)
31. 8. Coco (21.30)

KONCERTY
Blansko

Nám. Svobody
19. 8. Promenádní koncert,
hraje Dechová hudba Blansko
(10.00)
26. 8. Promenádní koncert,
hraje Dechová hudba Blansko
(10.00)
2. 9. Promenádní koncert,
Aritmic Band ZUŠ Kuřim
(10.00)
Nám. Republiky
26. 8. Rosomák Olympic revival, Letní Dukla Fest (15.00)
Zámecké nádvoří
15. 8. Spolektiv, Muzika pro
Karolínku (19.00)
22. 8. Sakrapes, Muzika pro
Karolínku (19.00)
29. 8. Večer písničkářů, Muzika pro Karolínku (19.00)

Boskovice

DIVADLO
Boskovice

Zámek
17. 8. Kristýna Štarhová a
Štěpán Kaminský, Boskovický
pohádkový hřebínek (17.00)
24. 8. Vítězslav Marčík ml.:
Eliščiny pohádky, Boskovický

pohádkový hřebínek (17.00)
Westernové městečko
31. 8. Anastasia, léčivé divadlo Gabriely Filippy (19.00)

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

VÝSTAVY
Blansko

Muzeum Blanenska
do 31. 8. Tajemství jeskynních
kostí
do 16. 9. Stopa: Vyřeš zločin

Lysice

Zámek
do 31. 10. Erwin Dubský,
diplomat lysického zámku
do 31. 10. Mezinárodní
výstava amatérského
naivního umění

Rajec-Jestřebí

Zámek
do 15. 9. Historické modely
strojů a měřidel, kterě se
používaly k výuce
Galerie Kruh
do 29. 8. 4x Kulina, výstava
obrazů

OSTATNÍ
Blansko

Nám. Republiky
2. 9. Sraz vozítek Velorex
(9.30)
Muzeum Blanenska
24. a 25. 8. Noc na zámku
s Masarykem, tradiční přespání dětí (17.00)

Kunštát

Zámek
25. 8. Zámek Kunštát, kolébka
sjednocené Evropy, kastelánská prohlídka (21.00)

Letovice

Přehrada Křetínka
18. 8. Křetínka Cup, závody
dračích lodí (9.00)
Areál hasičské zbrojnice
25. 8. Ahoj, léto a kulinářská
soutěž O nejlepší sladkou či
slanou letovickou kachli, Děti
ráje O5 a Radeček (17.00)
MyFace, měsíčník z Blanenska
a Boskovicka
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etice na podporu přípravy a realizace dálnice D43
Brno – Moravská Třebová
a Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje byla
19. července projednána v Senátu. Senát s touto peticí
souhlasí a schválil navrhovaná usnesení.
Jsem velice ráda, že více
než dvouroční práce se
zúročila a posunujeme se dál
určitým konkrétním směrem.
Celá příprava petice nebyla
jednoduchá. Než byla finálně
předána v Senátu, vyžadovala spoustu práce. Jednalo
se o spolupráci se Svazkem
obcí pro výstavbu rychlostní
komunikace R43, Spolkem
pro výstavbu dálnic D35
a D43, s podnikateli, starosty
obcí, odpovídajícími lidmi na
ministerstvech a příslušných
institucích a dalšími zainteresovanými lidmi.
Také jsem aktivně sbírala
podpisy přímo na čerpacích
stanicích. Podpisové archy
stále dochází do mé kanceláře a nyní máme celkově
18 324 podpisů. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří mi
jsou nakloněni v této aktivitě
a podporují ji.
Samotné projednání
Senátem nebylo jednoduché, vedla se k tomu dlouhá rozprava, ale nakonec
Senát schválil tuto petici
a nikdo nebyl přímo proti
tomuto návrhu usnesení.
JAROMÍRA VÍTKOVÁ , senátorka
MyFace

Inzerce

Stát půjčí mladým
rodinám na bydlení
až dva miliony korun
Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení
až dva miliony korun s úrokovou sazbou jedno procento s garantovanou dobou 20 let
a maximální dobou splácení ve výjimečných případech 25 let.

P

říjem žádostí bude zahájen ve středu 15. srpna. Pro
letošek je na půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
(SFRB) vyčleněno 650 milionů korun. Státní úvěr lze
kombinovat s hypotékou. Hypotéku tímto úvěrem ovšem
nejde splatit.
Nynější schválená verze zahrnuje tři kategorie. Na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 tisíc korun. Při koupi
bytu je maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby nebo
koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka stanovena
na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80
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procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.
Žadatelé mohou být manželé nebo registrovaní partneři,
kteří nemusí mít dítě. Ovšem pokud manželé nebudou, dítě
do 15 let je podmínkou. Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let.
Ve výjimečných případech, jako například při závažné nemoci, je doba splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je odečet
30 tisíc korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě
v průběhu trvání úvěrového vztahu.
Zdroj: ČTK
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Název
Fotoreportáž

Velká cena Blanenska
v požárním útoku
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