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Zajímá vás

O bowlingový ráj v Brně
mají lidé velký zájem
Dvacetidráhová bowlingová herna v Brně Židenicích je bezesporu jedním z nejkrás
nějších a nejmodernějších center tohoto sportu v Evropě. A to nejen díky svému interiéru, ale také okolí, kde si můžete zahrát velké venkovní šachy, posedět na rozlehlé
terase nebo si užít plážový volejbal. Na majiteli Bowlingu Brno Vlastimilu Chládkovi je
po více než sto dnech provozu vidět spokojenost.

„V

ěta, kterou jsem kdysi pronesl, že kdo v Brně postaví
moderní a krásnou minimálně šestnáctidráhu, bude
králem, se bezezbytku naplňuje. Už teď v létě jsou dny,
kdy máme všechny dráhy zaplněné. Jsem zvědav, jak bude vypadat
podzim a zima, kdy budou lidé mnohem více směřovat dovnitř,“
usmál se Vlastimil Chládek.
Byť mu zájem o hernu dělá radost, přehnané euforii nepodléhá. „Začátky nebyly vůbec jednoduché. Především bylo potřeba, aby si sedl kolektiv. Teď už mohu říct, že máme tak ze sedmdesáti procent zdravé jádro pohromadě. Tímto bych chtěl zároveň vyzvat
zájemce, kteří u nás chtějí pracovat, že pro ně máme stále dveře
otevřené. Ať se mi ozvou na číslo 602 501 962,“ doplnil majitel.
Provoz herny je v plném proudu. Konají se tam turnaje,
scházejí se lidé, kteří chtějí prožít příjemné chvíle v krásném
prostředí s přáteli, kolegy z práce nebo kamarády. A padají
už i rekordy. Na tabulce svítí první třístovka a nové prostředí
„motivovalo“ i samotného majitele. „Budu bojovat o nominaci
do seniorské reprezentace, kterou čeká příští rok mistrovství světa.
Vyzkoušel jsem si turnaj, kde hrála víceméně česká špička. Když
jsem měl po dvou hrách průměr 235 a byl jsem v čele, tak mě to
docela nakoplo,“ svěřil se Vlastimil Chládek.
Současná podoba interiéru už je zdá se konečná, ale nebyl
by to Vlastimil Chládek, kdyby už neměl v hlavě další vylepšení areálu. „Na venkovní terasu se chystá bronzová socha hráčky
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bowlingu v životní velikosti. Jejím autorem bude Zdeněk Makovský.
Bude to dominantní prvek, který ještě více pozvedne krásu a mimořádnost našeho zařízení. A v prostorách nad kurty na plážový volejbal plánujeme atraktivní hřiště na adventure golf,“ dodal.
PAVEL ŠMERDA
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Fotbalista Lukáš Vorlický
si jde za svým snem
Nejlepší dorostenec České republiky roku 2017. To je Lukáš Vorlický. Mladík, který
začínal s fotbalem v Boskovicích, momentálně hraje v italském klubu Atalanta Bergamo.
Prozraď čtenářům MyFace, jaké byly tvoje fotbalové začátky.
S fotbalem jsem začal ve čtyřech letech v boskovické přípravce. Pod vedením taťky a pánů Odehnala
a Vykoukala. I když… Taťka říkal, že jsem do balónu
kopal už od chvíle, kdy jsem začal chodit (úsměv).
Hrál si od začátku v záloze?
Hrál jsem vždycky v útoku. Ale jelikož jsem hodně
univerzální, tak jsem i v průběhu zápasu měnil posty.
A z útoku se stahoval do zálohy.
Vím o tobě, že jsi vždycky dával poměrně
hodně gólů.
Góly jsem si nikdy nějak výrazně
nepočítal, vždy byl pro mě důležitější týmový výkon a můj
vlastní rozvoj. Ale vzpomínám, že jednou na Eon
Cupu v Boskovicích, to mi
bylo deset, jsem v sedmi
zápasech nastřílel 45 branek. V semifinále jsme
vyhráli 14:1 a já jsem
skóroval třináctkrát.
Máš, nebo si měl
nějaký fotbalový
vzor?
Vzor jako takový
jsem nikdy neměl.
Od každého se snažím učit, něco si
vzít, ale nikoho
nenapodobuju.
Chci jít vlastní
cestou. Mým oblíbeným hráčem byl
například Zidane,
obdivuju, co dokázal taťka, mám
k němu respekt za
jeho kariéru, ale
jinak se řídím sám
sebou.
Když se vrátíme
k tvému životo4

pisu. Prvním krokem do velkého
fotbalu byl přestup z Boskovic
do Zbrojovky Brno.
Kolem deseti let jsem začal na
střídavý start hrát v Brně, přestup
se zrodil, když mi bylo třináct. Hrál
jsem za starší žáky a docela si mi dařilo. Byl jsem i kapitánem mužstva.
Ze Zbrojovky si poprvé nakoukl
i do reprezentace.
Byl jsem pozvaný na výběrový kemp.
Hráli jsme tam modelové utkání, které
„můj“ tým vyhrál 7:4. Dal jsem
tehdy tři góly a na čtyři jsem
nahrál. Od té doby jsem
začal jezdit na reprezentační srazy. Párkrát jsem
byl poctěn i tím, že jsem
byl kapitán mužstva, to
se stalo myslím dvakrát,
nebo třikrát. Ten pocit,
když stojíte na hřišti
v národním dresu a slyšíte českou hymnu, se nedá
popsat.
Jak se zrodil tvůj přestup do Itálie?
Ve 14 letech přišla
nabídka ze Sparty a Slavie. Ale věděl jsem, že chci
ven. Byl to můj sen, za kterým jsem si šel. Pak se ozval
Rapid Vídeň, Red Bull
Salcbur, Fulham a některé
další týmy, které mě chtěly na zkoušku, ale ještě to
stále nebylo to, co jsem
si přál. I když s Fulhamem to bylo zajímavé.
Povídej.
Fulham hrál na
turnaji v Boskovicích
a dostal jsem k nim
pozvánku na týdenní stáž. Vůbec
MyFace
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jsem nevěděl, že mě testují, nebral jsem to vážně a než jsem
se stačil rozkoukat, jel jsem domů. A tak to neklaplo. Byl jsem
z toho zklamaný, ale nakonec to bylo dobře, protože prostě
mělo přijít něco jiného. Dnes to beru jako obrovskou zkušenost a jsem za to moc rád.
Atalanta Bergamo. Proč právě tento tým?
Taťkovi se ozval manažer, že by o mě měli zájem. Přijeli se
na mě podívat na zápas do Jihlavy, kde jsem se paradoxně po
dvaceti minutách zranil. Obrečel jsem to, ale hned po zápase
nám řekli, že už při rozcvičce byli rozhodnutí, že mě chtějí
koupit. Odjel jsem tam a hned jsem věděl, že je to přesně to,
co chci. Atalanta má nejlepší akademii v Itálii a s mládeží
pracují výborně. Půl roku jsem tam trénoval a v lednu, když
mi bylo šestnáct, jsem podepsal smlouvu.
Zajímaly se o tebe i jiné kluby?
Za půl roku, co jsem strávil v Itálii, se stalo hrozně moc
věcí. Odehrál jsem čtyři zápasy za reprezentaci, dva proti
Francii a dva proti Německu, které se mi docela povedly. Volali mi z Dortmundu, Interu Milán, poté se ozval Pavel Nedvěd,
že o mě má zájem Juventus, měli jsme hovory z Bayernu nebo
Liverpoolu.
Neříkej, že to s tebou nezamávalo?
Jsem v těchto věcech silný, a protože vím, co chci, neměl
jsem důvod svoje rozhodnutí pro Atalantu měnit. Nad každou
nabídkou jsem přemýšlel tak dvě minuty. V Atalantě jsem
spokojený, věří mi tam a pokud vše půjde podle plánu, tak
bych mohl hodně brzo začít s A týmem. To je ale vše na mně
a mé výkonnosti. Dostal jsem prestižní číslo deset a i život
v Bergamu se mi líbí.

Tím, že studuju dálkově Střední pedagogickou školu v Boskovicích, která mi hodně vychází vstříc a chtěl bych jim za to
poděkovat, tak mám relativně dost času. První půlrok to tak
kvůli italské škole nebylo, ale teď už tam nechodím. V pondělí máme volno. Tréninky jsou od úterý do pátku vždy od
půl čtvrté do půl šesté, sobotu máme volnou a v neděli zápas.
Jinak večerka na internátu, kde společně s dalšími fotbalisty
bydlím, je ve 23 hodin.
Trénujete jednofázově?
Ano. Myslím, že je to dobře. Kluci chodí do školy. Mít před
tím trénink, pak sedět pět hodin v lavici a jít znovu trénovat,
není nejlepší. Takhle vím, že mám odpoledne trénink, do něj
dám všechno a pak mám dostatečný čas na regeneraci.
Jak vypadají tréninky v Itálii?
Fotbal je všude stejný a já to mám odmalička nastaveno
tak, že tuhle hru miluju. Vidím balón, deset spoluhráčů a jedenáct protihráčů. Je mi jedno, jestli je to v Brně nebo v Itálii. Samozřejmě, zázemí klubů, rychlostní a silové nasazení
hráčů, to je nesrovnatelné. A taky vztahy. I když jsem kluk
z Česka, který jako jediný má v tomto věku smlouvu, nedávají
mi to sežrat.

S mladší sestrou, tátovou přítelkyní, italským manažerem a tátou.

Ani osobnost Pavla Nedvěda nezabrala?
Pavel Nedvěd mi řekl, že hráč jako já by měl mít ty nejvyšší cíle a u nich bych si je mohl splnit. Slyšet tohle od takové
osobnosti jako je právě on je moc příjemné. Řekl jsem mu,
že cíle mám ty nejvyšší, ale chci nahoru postupně. Vážím si
toho, že Juventus a on mají o mě zájem, ale rozhodl jsem takto. Pavel Nedvěd mě pochopil a popřál mi hodně štěstí s tím,
že u nich mám vždy dveře otevřené.
Jak se žije v Itálii a jak tam vypadá život mladého fotbalisty?
Září 2018

Zmínil ses, že máš poměrně hodně volna. Jak vypadá
tvůj čas mimo fotbal?
Hraju playstation (smích). Ne vážně, beru to jako odreagování, ale rozhodně u něj nesedím od rána do večera celý týden. Taky se musím učit, abych zvládal střední školu, protože
na dálku je to složitější. Chodím hodně ven do města nebo
jezdím za svým manažerem do nedalekého Milána.
Určitě tvoje fanoušky bude zajímat, jestli si užíváš život fotbalisty?
Jestli narážíte na pařby a noční tahy, tak to není nic pro
mě. Když jdeme na týmovou večeři, tak je to jasný, ale na
diskotéky nechodím. Třeba teď, když jsem v Česku tak občas
někam zajdu s kamarády, s kterými jsem hrával tady v Bosko5
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S prezidentem klubu

vicích. Hlavně se nesnažím nijak povyšovat nad ostatní nebo
ukazovat, že jsem něco víc. Jsem stejný jako všichni. To, že
mám nějaké úspěchy v sportu, který mě baví, nic neznamená.
Zatím jsem nedokázal nic velkého. Samozřejmě je ale moc
příjemné, že se občas se mnou někdo chce vyfotit a lidi mě
poznávají.
Máš už v Bergamu svoje oblíbená místa?
Chodím do staré části města, která je velmi krásná, je tam
spousta kaváren, dobrých restaurací, obchodů a příjemných
zákoutí.
Tvoje oblíbené jídlo?
Bylo pro mě poměrně lehké si zvyknout na italskou gastronomii. Měl jsem jejich jídla rád už tady u nás v Česku. Pasta,
špagety, pizza. Jejich kuchyně je skvělá.

čísla sedm kvůli Ronaldovi a jedenáct kvůli Neymarovi, nakonec jsem skončil u desítky. Když jsem přestoupil do Atalanty
a přišel za mou prezident klubu s dresem s číslem deset, hrozně mě to potěšilo. V Itálii je desítka hodně prestižní.
Tvůj fotbalový sen?
Sny mám, ale ty dlouhodobé si nechám pro sebe. Řídím
se takovým motem: „Neříkej lidem svůj plán, ukaž jim svůj
výsledek, potom můžeš říct, jestli to byl tvůj plán.“ Důležité
je, aby sny byly reálné a splnitelné, a já věřím, že ty moje jsou.
Krátkodobým cílem je jít příští rok do přípravy s A týmem. To
by bylo fantastické. Pokud jde o dlouhodobý cíl, jen napovím.
Dělal jsem rozhovor pro isport.cz a titulek byl Boskovice,
Brno, Bergamo… Věřím, že i můj čtvrtý klub v životě by mohl
začínat na B (úsměv). 			
PAVEL ŠMERDA

Co Italština?
Mluvím plynule anglicky. Italštinu jsem se učil v angličtině. Chodil jsem na hodiny italštiny, ale za půl roku jsem
to ukončil a učím se sám. Není to ještě stoprocentní, ale co
potřebuju, tak vyřídím. Velká zkouška pro mě byla, když jsem
měl mluvit k asi 350 dětem, které k nám přišly do klubu na
návštěvu. Byl to pro mě osobně takový test a myslím, že jsem
to zvládl velice slušně. V Bergamu se fotbalem žije, takže se
stává i to, že mě jako 16 letého kluka poznávají a fotí se jen
proto, že jsem hráčem Atalanty.
Fotbalista se neobejde bez dobrého zdraví. Jak seš na
tom?
Měl jsem dříve růstové problémy, ale teď už je vše tak, jak
má být. Snažím se cvičit a tělo se dává dohromady. Zatím to
musím zaklepat, vážnější zranění spojená s fotbalem se mi
vyhýbají.
Co tvoje číslo na dresu?
Dříve jsem měl osmičku, kvůli taťkovi. Pak jsem vystřídal
6

S maminkou a babičkou
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Dívka České republiky je
velká část mého života
Aneta Kuklínková. Zakladatelka a ředitelka soutěže Dívka České republiky. Osoba, bez které by tento projekt
nevznikl. V příštím roce oslaví už desáté jubileum.
Anetko, když se řekne Dívka České republiky. Co se ti jako první
vybaví?
Parta lidí, kteří jsou na podobné
vlně. Lidí, kteří se snaží žít svůj život
smysluplně, kteří si na nic nehrají, je
s nimi spousta zábavy. Vybavím si úžasné vysmáté finalistky a skvělý organizační tým. Dívka České republiky už má
velmi málo společného se soutěží. Je
to spíš životní styl, projekt, velká část
mého života.
Dovedla sis před devíti lety, kdy
celý projekt začínal v Blansku v tělocvičně, vůbec představit, že se
někdy dostane až tam, kde je dnes?
Při prvním ročníku určitě ne. Opravdu jsem si tenkrát přála udělat soutěž
především pro holky z mého aerobikového týmu. Ale je krásné vidět, jak se to
zvrtlo (úsměv). Je pravda, že když jsem
byla na prvním soustředění Miss aerobik, kde jsem sama soutěžila, tak jsem
si moc přála něco podobného pořádat.
Myslím, že se mi tohle přání plní nádherně. Po pár ročnících Dívky jsem si
malovala své sny, že bych si přála mít
velký finálový galavečer. Dokonce mi
přišla taková vize, že je to v Boby centru. Celá tato vize a můj sen se splnily.
Dívka České republiky je celoroční projekt a na hodnocení je ještě
brzy. Přesto. Jaký je letošní ročník
z tvého pohledu?
Tento ročník bych nazvala jako
transformační. Když mám k tomu něco
říct, dojímám se k slzám. Vytvořilo se
něco neskutečného. Vůbec tu už nejde
o nějaké finále, soutěživost. Ve finalistkách jsem poznala osm úžasných osobností, každá je jiná, každá tvoří důležitý
článek naší party a všechny jsem si moc
oblíbila. Úplně to nejde popsat slovy.
Hodně si povídáme. Díky tomu, že jsem
se letos holkám hodně otevřela, posunuly jsme se všechny dál i po duchovní
Září 2018

stránce. Hodně se věnujeme
osobnímu rozvoji, ale přitom
jsme stále nad věcí. Mám
pocit, že se pořád smějeme.
Společně milujeme hudbu,
tančíme, blbneme, myslím,
že se z nás stali opravdoví
přátelé a že na tento ročník nikdy nezapomenu.
Emočně a vztahově je pro
mě určitě nejsilnější.
Blíží se finálový galavečer letošního ročníku.
Na co bys nás do Zoner
BOBYHALL pozvala
a proč bychom si akci neměli nechat ujít?
Díky tomu, jaká jsou holky
parta, jsme vytvořili jedinečnou
show. Přijďte si ve středu 26. září
vychutnat tu energii, nasát atmosféru

Aneta Kuklínková
Věk: 29 let
Bydliště: Blansko
Práce: lektorka, moderátorka, animátorka, cvičitelka, choreografka,
zakladatelka a ředitelky soutěže Dívka
a Princezna České republiky
Zájmy: sport, pohyb, osobní rozvoj,
hudba, čtení knih
a také se podívat na úžasné volné disciplíny malých i velkých finalistek. Holky
kromě toho, že jsou úžasné bytosti, jsou
i velmi talentované. No a mimo opravdu úžasné finalistky, které by stačily
na celou show úplně samy, se můžete
těšit na podle mě jednoho z nejlepších
moderátorů u nás (pro mě je nejlepší)
Ondru Urbana, který je neuvěřitelný
profesionál, na vystoupení mých oblíbených zpěváků Pavla Callty a půvabné
Kristie. Letos se speciálně těším na ra-

pera
Suverena,
který je neskutečně obohacující, duchovně založený
a jeho vystoupení a energie je zážitek.
Jsem vděčná, že přijal pozvání. Také se
těšte na spoustu překvapení, videoklipy
a zkrátka na nádherný strhující večer,
který letos poprvé uvidí diváci i ze
záznamu v televizi.
Tvoje přání do budoucna?
Zbavit se soutěživosti, předávat
prostřednictvím svých aktivit lásku
a radost, založit rodinu a mít miminko.
Zastavit se a uklidnit se. A také napsat
knihu o tom mém bláznivém životě.
Přání v projektu Dívka České republiky
je udělat ho ještě trošku jinak, ne jako
soutěž, ale ještě více jako show, motivovat prostřednictvím tohoto projektu
ještě více slečen ke zdravému sebevědomí. Jubilejní desátý ročník chci udělat výjimečný. Přeju si, aby všichni lidi
na planetě byli co nejvíce sví a měli se
upřímně a bezpodmínečně rádi.
PAVEL ŠMERDA
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Pošlete hlas a vyberte
Dívku a Princeznu České
republiky Sympatie 2018
Která z letošních finalistek je pro vás jedničkou a měla by se stát Dívkou nebo Princeznou České republiky sympatie 2017? Neváhejte a dejte jí svůj HLAS!
inálový galavečer devátého ročníku soutěže Dívka
a Princezna České republiky se uskuteční ve středu 26.
9. 2018 v 19.30 v Boby centru v Brně. Součástí finálového galavečera bude nejen soutěž osmi krásných finalistek
hlavní kategorie ve věku 16-22 let a malých Princezen ve věku
7-9 let, ale také vystoupení zpěváků Pavla Callty, Suverna
a Kristie.
Večer moderuje Ondra Urban, v porotě zasednou kromě zástupců organizátorů soutěže a významných partnerů

F

i vzácní hosté, fotbalista Petr Švancara, hokejista Komety Jan
Hruška a další. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketlive.

SOFIE TŘETINOVÁ

NATÁLIE SUDÍKOVÁ

Věk: 9 let
Bydliště: Valašské Meziříčí
Zájmy: Tanec, balet, zpěv, hra

Věk: 8 let
Bydliště: Šumperk
Zájmy: Sportovní aerobik, ko-

Hlasovat může každý, kdo má vytvořený profil na Facebooku. Stačí dát „To se mi líbí“ na profil soutěže Dívka a Prinezna České republiky a poté LIKE k dané fotografii. Pozor!!!
V případě, že dáte pouze LIKE k fotografii a ne ke stránce
Dívky ČR, nebude tento hlas platný!

na housle, jízda na kole, lyžování
Čím bys chtěla být: Baletkou
a tanečnicí
Nejoblíbenější zvíře: Pes

merční aerobik, jízda na kole
a koloběžce, segway, cestování,
gymnastika.
Čím bys chtěla být: Lékařka, doktorka
Nejoblíbenější zvíře: Kůň, pes

VERONIKA VLÁDKOVÁ

VALENTÝNA PECHAČOVÁ

Věk: 8 let
Bydliště: Ostrava Zábřeh
Zájmy: Sportovní aerobik, ke-

Věk: 8 let
Bydliště: Komárov u Hořovic
Zájmy: Tanec, gymnastika,

ramika, jízda na kole, tenis, gymnastika, plavání
Čím bys chtěla být: Trenérka
aerobiku
Nejoblíbenější zvíře: Morče

zumba, hra na flétnu, četba knih,
kočky
Čím bys chtěla být: Učitelka
na 1. stupni ZŠ
Nejoblíbenější zvíře: Kočka

ADÉLA CZYŽOVÁ

LAURA MALUŠKOVÁ

Věk: 8 let
Bydliště: Těrlicko
Zájmy: Tanec, škola, lyžování,

Věk: 8 let
Bydliště: Kunovice
Zájmy: aerobik, tanec, tenis,

horolezecká stěna, knížky, zvířátka
Čím bys chtěla být: Zubařka
nebo zvěrolékařka
Nejoblíbenější zvíře: Kůň, pes
8
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lyžování, bruslení, jízda na kole,
plavání, poslouchání hudby
Čím bys chtěla být: trenérkou
aerobiku nebo biatlonistkou.
Nejoblíbenější zvíře: Opice
MyFace

Společnost
BÁRA HOŠKOVÁ

KATEŘINA KUČEROVÁ

Věk: 18 let
Bydliště: Zábřeh na Moravě
Studium/práce: studentka
Výška: 155 cm
Váha: 43 kg
Míry: 87 – 62 – 88
Zájmy: Tanec, tvorba choreogra-

Věk: 18 let
Bydliště: Šumperk
Studium/práce: studentka
Výška: 176 cm
Váha: 55 kg
Míry: 85 – 63 – 93
Zájmy: Aerobic, trénování dětí,

fií, posilování, šití šatů pro sebe i pro ostatní
Životní sen: Chtěla bych mít svou rodinu, která mě miluje.
V profesním životě bych chtěla být dobrá návrhářka a založit
si svou oděvní značku.

tenis, lyže, plavání, cestování, hudba, modeling

Životní sen: Mít šťastnou a zdravou rodinu, mít práci, která

mě bude naplňovat a hodně cestovat.

NIKOL LACKOVÁ

NATÁLIE KOČAŘOVÁ

Věk: 17 let
Bydliště: Litoměřice
Studium/práce: studentka
Výška: 160 cm
Váha: 51 kg
Míry: 83 – 66 – 83
Zájmy: Populární zpěv, street

Věk: 16 let
Bydliště: Prostějov
Studium/práce: studentka
Výška: 165 cm
Váha: 57 kg
Míry: 93 – 69 – 91
Zájmy: Sportovní gymnastika –

dance, herectví na letní herecké škole, natáčení reportáží,
youtubering
Životní sen: Po střední škole studovat na Konzervatoři muzikálový obor nebo odcestovat do Ameriky, kde bych chtěla žít,
užívala bych si krásného počasí a zapojila bych se do tanečních a pěveckých projektů. A ráda bych poznávala nové lidi
a kultury.

HANA CERMANOVÁ
Věk: 17 let
Bydliště: Liberec
Studium/práce: studentka
Výška: 169 cm
Váha: 47 kg
Míry: 89 – 61 – 94
Zájmy: Dogdancing, agility, zpěv,

tanec, hra na klavír, dobrovolnictví na kroužcích zaměřených
pro děti s autismem
Životní sen: Inspirovat ostatní k tomu, aby si plnili své sny.

Freerun, fitness, street dance, četba knih, běh, lyže, studium
Životní sen: Po ukončení gymnázia chci vystudovat vysokou
školu, mít zdravou a šťastnou rodinu.

SABRINA MÚČKOVÁ
Věk: 16 let
Bydliště: Veselí nad Moravou
Studium/práce: studentka
Výška: 162 cm
Váha: 55 kg
Míry: 90 – 70 – 88
Zájmy: Moderní gymnastika,

vedení vlastního oddílu Gymdance, běh, hra na kytaru, sporty, atletika
Životní sen: Studovat medicínu, starat se o nemocné děti,
ale mým největším snem je, aby byla celá moje rodina zdravá
a šťastná. V budoucnu bych chtěla také cestovat a poznávat
krásy světa.

NATÁLIE KOČENDOVÁ

SÁRA LAHODOVÁ

Věk: 18
Bydliště: Karviná
Studium/práce: studentka
Výška: 174 cm
Váha: 64 kg
Míry: 90 – 66 – 96
Zájmy: Mažoretky, fitness, tanec,

Věk: 19 let
Bydliště: Brno
Studium/práce: Obsluha recep-

trenérka malých mažoretek, modeling, fotomodeling
Životní sen: Být úspěšná v tom, co mě baví a co mě naplňuje.
Mít skvělou práci, která mě bude bavit, milující rodinu a být
šťastná tak, jak jen to půjde.
Září 2018

ce Jetsaamgym Brno
Výška: 163 cm
Váha: 53 kg
Míry: 83 – 67 – 88
Zájmy: Fotomodeling, posilovna,
thajský box, pole dance, tanec
Životní sen: Žít tak, jak nejlépe dokážu. Dělat to, co mě baví
a naplňuje. Cestovat a pomáhat druhým.
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Nemocnice Boskovice
slaví šedesáté výročí
Celý letošní rok se v Nemocnici Boskovice s. r. o. nese v duchu oslav 60. výročí jejího
založení. Některé akce má zdravotnické zařízení už za sebou, jiné se teprve chystají.

A

V souvislosti s touto akcí chystáme v Hotelu Sladovna slavnostní
ktivity, které se letos váží k výročí, v Boskovicích
večer, kde bude premiérově promítnutý film, který mapuje současrozdělili na předprázdninové a podzimní. „Jako první
nost a posledních deset let boskovické nemocnice. Počítáme s tím, že
proběhla v květnu přednáška pro zdravotnickou veřejnost,
se objeví i na internetu a podívat se na něj tedy může i veřejnost,“
kterou připravilo Středisko rané péče SPRP Brno Domov je doma.
podotkl jednatel nemocnice.
Týkala se činnosti této organizace, konkrétně dětí, které mají zraVelká akce se chystá na 26. října. Jedná se o den otevřekový hendikep. Ve druhé polovině června jsme slavnostně uvedli
ných dveří. Od 9 do 11 hodin
do provozu babybox, který je
si lidé mohou prohlédnout
umístěný u vstupu do nemocnipředevším centrální operační
ce. Zatím nebyl využitý, ale to
sály, tedy místa, kam se běžně
že tady je, má rozhodně smysl,“
nepodívají. Kromě toho bude
řekl jednatel nemocnice Miloš
připravená prezentace práce
Janeček.
14. 9. Koncert Ruly Machačové (Zámek Boskovice)
zdravotnické záchranné služCo se chystá dál? Už 10.
21. a 22. 9. Konference (Zámecký skleník)
by a program chystá i Zdrazáří přijmou v nemocnici
26. 10. Den otevřených dveří (Nemocnice Boskovice)
votní pojišťovna Ministerstva
oficiálně prvního člověka
Více na www.nembce.cz
vnitra. „Od 11 do 15 hodin si
narozeného v tamní porodnipak Středisko rané péče Domov
ci. „Podařilo se nám ho najít i za
je doma připravuje zážitkový seminář, na kterém si lidé mohou
pomoci vašeho časopisu,“ doplnil Janeček. O čtyři dny později,
vyzkoušet různé interaktivní hry. Při nich se mohou vžít do situace
v pátek 14. září, se v prostorách Zámku Boskovice uskuteční
nevidomého nebo slabozrakého člověka,“ upozornil Janeček.
od 19 hodin slavnostní koncert Ruly Machačové.
Bližší informace o plánovaných akcích najdou zájemci na
„Ve dnech 21. a 22. září chystáme konferenci týkající se praktické
webu nemocnice, FB nebo se o nich dozví z Rádia Petrov.
medicíny. Vystoupí na ní pozvaní hosté a lékaři z naší nemocnice.

Výběr z akcí k oslavám
Nemocnice Boskovice

Září 2018
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Romana Špačková:
Jsme hrdí Minerváci
Minerva Boskovice. Podnik se slavnou
minulostí, ale také skvělou současností
prošel za více než sto třicet let svojí existence mnoha změnami a za zdmi závodu
se vystřídaly tisíce zaměstnanců. Více
prozradila předsedkyně představenstva
Romana Špačková.
Začnu trochu netradičně. Jaké je to vést podnik s tak
slavnou minulostí?
Je to poslání pokračovat ve 137 let trvající tradici výroby
špičkových kvalitních šicích strojů, mít zodpovědnost za
zachování a udržení pracovních míst pro naše pracovníky,
s perspektivním výhledem zajištění příjmů pro rodiny. Pracují
u nás celé generace z boskovického regionu.
Dříve se říkalo, že snad v každém domě měla žena šicí
stroj z Minervy. Pokud snad někdo Minervu ještě nezná, jak byste ji v krátkosti představila?
MINERVA od svého vzniku v roce 1881 prošla mnoha změnami. Z podniku zaměřeného na výrobu rodinných šicích
strojů se stala firma specializovaná na průmyslové šicí stroje.
Z původně soukromé firmy se stal v padesátých letech národní podnik. V rámci privatizace se roku 1991 Minerva změnila
na akciovou společnost. V roce 1997 se stala majoritním akcionářem německá firma Dürkopp Adler AG Bielefeld, v roce
2005 většinu akcií firmy Dürkopp Adler AG převzala čínská
firma SGSB Group Co., rovněž výrobce průmyslových šicích
strojů. Tím MINERVA vstoupila do mezinárodní skupiny. Majoritním akcionářem firmy zůstává firma Dürkopp Adler AG,
která dala Minervě novou perspektivu ve výrobě průmyslových šicích strojů. Spojení s čínským kapitálem přineslo nové
investice, nová pracovní místa a prodej strojů na velký asijský
trh. V roce 2013 se skupina SGSB rozšířila o firmu Pfaff Industriesysteme und Maschinen, výrobce šicích a svařovacích
strojů, a o firmu KSL, zaměřenou na systémová řešení automatizace výrob.

Kolik druhů šicích strojů momentálně vyrábíte a kam
všude svoje výrobky vyvážíte?
Vyrábíme 130 různých typů šicích strojů prakticky pro
všechna odvětví oděvního průmyslu. Stroje vyvážíme do celého světa prostřednictvím sítě dealerů nebo přímým prodejem
koncovým zákazníkům. Minerva je jedna z mála firem vyrábějících i stroje pro šití obuvi v Evropě, čímž udržuje dlouholetou tradici. V Boskovicích sídlí už více než 80 let.
Kolik lidí u vás pracuje?
V současné době u nás pracuje 830 zaměstnanců, z toho
106 přes agenturu práce. Naši pracovníci jsou převážně z regionu. Nabídky agenturních pracovníků ze zahraniční jsme
zatím nevyužili.
Týká se i Minervy nedostatek pracovních sil? Případně
na jaké pozice hledáte lidi, zaměstnance nebo pracovníky?
S nedostatkem pracovních sil se potýkáme obdobně jako
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většina strojírenských firem. Máme neustále otevřená pracovní místa strojních profesí: obsluhy a seřizovače CNC strojů,
frézaře, brusiče, strojní mechaniky, zámečníky a dělníky do
výroby, mechaniky šicích strojů, do konstrukce elektroinženýry. Minerva je připravená zaučovat nové pracovníky, neboť
lidé se vzděláním ve strojních profesích jsou v současné době
na trhu práce nedostatkovým zbožím.

Jaké jsou další plány?
Pracujeme na vývoji nových typů šicích strojů a prověřujeme další možnosti a cesty distribuce. Inovativnost je to, čím
se lišíme od konkurence. Přizpůsobujeme se novým trendům
plně automatizovaných strojů a sázíme na vysokou kvalitu
a technickou úroveň našich výrobků, což nám otevírá přístup
na nové trhy.

Vaše práce je velmi náročná. Při čem si nejlépe odpočiMohou si lidé koupit šicí stroj i přímo u Vás?
nete?
Šicí stroj pro domácnost si u nás již nekoupíte. TechnoloNejraději v přírodě, jógou, sportem nebo u dobré knihy.
gie šití se rozvíjí a přešli jsme z výroby rodinných šicích strojů
Mám ráda cestování a poznávání jiných kultur. Uznávám
v 50. a 60. letech na průmyslové šicí stroje. Naše stroje jsou
zdravý životní styl a věřím ve vyšší smysl lidského bytí. Baví
plně automatizovány a využívány v automobilovém průmymě práce s lidmi, koučuji, mentoruji, motivuji a podporuji
slu na šití sedaček - autopolstrů, oděvní průmysl, galanterii,
různé nadační projekty.
nábytkářský sektor - čalounictví. Vyrábíme obuvnické stroje,
které dodáváme výrobcům obuvi po celém světě. Jsme zákazPřání do budoucna?
nicky orientovaní, to znaZachování výroby a vývomená, že podle specifických
je kvalitních šicích strojů v
požadavků jsme schopni
Boskovicích pro další pokokonstrukčně navrhnout,
Sokolská 1318/60
lení. Děláme vše pro to, aby
prototypově odzkoušet a
680 01 Boskovice
byla Minerva inovativním
udělat řešení přímo na míru
Tel. 516 494 211
lídrem na trhu v šicích techa přání zákazníka například
E-mail: sales@minerva-boskovice.com
nologiích a měla za sebou
na šití koňských sedel či
www.minerva-boskovice.com
spokojené zákazníky, kteří
golfových bagů.
budou opakovaně obnovovat
linky našimi stroji. Cílem je získávat i nové zákazníky.
Minerva se hodně podílí i na podpoře kulturního
Pro zaměstnance chceme i nadále vylepšovat pracovní
a společenského života v regionu. Jaké akce podporuprostředí, vytvářet příznivé a stabilní podmínky k práci. Veljete?
mi nás těší, když jsou naši zaměstnanci hrdými „Minerváky“.
Největší akcí je Běh za sedmizubým hřebenem pořádaný
V rámci Průmyslu 4.0 spojeného s digitalizací a automatizací
vždy 1. května v Boskovicích, kde jsme hlavním sponzorem.
výroby hodláme pořídit hi-tech technologie pro zefektivnění
Za Minervu se pravidelně účastní asi 20 závodníků. Podporuvýroby a procesů, které v důsledku povedou k úsporám náklajeme pohyb a vážíme si úsilí, vytrvalosti a sportovního nasadů a v rámci prodeje k rozšiřování tržních příležitostí.
zení všech zúčastněných. Dále přispíváme na lokální akce.

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Září 2018
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Drago Sukalovský: Kuřim 		
Druhé volební období stojí v čele Kuřimi Drago Sukalovský. A město pod jeho vedením
rozhodně nespí. Právě naopak. Neustále se vylepšuje. A do budoucna tomu nemá být
jinak.
Pane starosto, co pro Vás znamená Kuřim?
V první řadě domov, kam se člověk rád vrací. Kde mám
svou rodinu, hrob svého tatínka, své nejlepší přátele. I když
jsem pracoval a žil v Brně nebo v Praze, vždy jsem se těšil, až
pojedu domů.
Jaká místa máte nejraději a kam chodíte na procházky?
Jsou to místa kolem rybníka Srpek a na Zlobici. Je tam
kousek přírody, kde je klid, nejezdí tam téměř žádná auta
a přinášejí mi duševní relax. A také Babí lom s rozhledem do
široka, daleka.
Většina lidí Vás zná jako starostu města. Čím vším jste
si v komunální politice prošel?
Ke komunální politice jsem se dostal v 90. letech, kdy
jsme s nynějším panem místostarostou Holmanem a panem
Brabcem založili místní noviny Zlobice. Začal jsem psát o
komunální politice. V roce 1998 jsem z nevolitelného místa
kandidoval do zastupitelstva, ani jsem neměl ambice být
zastupitelem. Časem jsem ale pochopil, že když chce člověk
věci utvářet, tak nestačí jen o nich psát, ale musí mít v rukách
„moc“ je měnit. V roce 2002 jsem se už dostal do zastupitelstva, v roce 2006 jsem se stal radním a v roce 2010 starostou.
Jaká je vlastně Vaše původní profese?
Původně jsem na brněnském VUT vystudoval obor číslicové počítače. Řadu let jsem pracoval jako programátor, systémový inženýr, správce sítě, později jako analytik. V devadesátých letech přišel čas na změnu, přes počítačovou grafiku
a sazbu jsem se dostal k psaní textů a posléze k novinařině.
A nakonec jsem na dlouhá léta zakotvil v marketingu a public
relations. Na radnici jsem přešel ze své vlastní malé agentury, pracovali jsme mimo jiné pro brněnské veletrhy, Armádu
České republiky, české zastoupení automobilky Volvo nebo
třeba Hartmann-Rico.
Na jaké akce, které se pod Vaším vedením podařilo
v Kuřimi uskutečnit, jste nejvíce hrdý?
Když se stavěla v 50. letech minulého století železniční
trať na Havlíčkův Brod, udělal se nádražní podchod jen do
jižní části města, takže šedesát let lidé z větší části Kuřimi
přecházeli přes koleje. Ještě jako radní jsem si říkal, že není
možné, aby se to nepodařilo vyřešit. Začal jsem jednat s Českými dráhami a Správou železniční dopravní cesty. První dva
roky to bylo chození od čerta k ďáblu, odpovědní lidé se mi až
vysmívali, nezajímalo je, že je nádraží nebezpečné, že se může
stát a občas se i stane malér. Po dvou letech se ledy prolomily
a po dalších čtyřech letech se podařilo podchod zprovoznit.
Není to největší investice, technicky nejsložitější zařízení, ale
i tak jsem na to hrdý. Ukázalo se, že když má člověk jakýkoliv
cíl, byť zpočátku vypadá nedosažitelně, věnuje tomu energii
a čas, tak se dá splnit.
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Co další akce ve městě?
Máme kompletně opravenou železniční stanici za tři čtvrtě
miliardy, v září bude otevřená nová výpravní budova. Rekonstrukcí prošel průtah od Brna na Tišnov, dokončujeme stavbu
sportovní haly, zásadní rekonstrukcí prochází kulturní dům
a k tomu bych mohl jmenovat desítky menších staveb a investic. Velkou pozornost věnujeme životnímu prostředí a úklidu
města, vysadili jsme stovky stromů, vytvořili odpočinkovou
zónu s ekologickými krajinnými prvky a herními prvky pro
děti u rybníka Srpek a další. Druhá věc je, že se podařilo
dostat na systematickou úroveň podporu kulturního života
a sportu. Říkám, že spokojené město nedělají budovy, stavby
a domy, ale lidé, kteří tam žijí. A lidé budou spokojeni jen
tehdy, když ve městě bude nejenom moderní infrastruktura
a slušné životní prostředí, ale bude to také tak říkajíc žít. Budou fungovat kulturní a sportovní aktivity, spolky, dobrovolnické organizace, bude se kde potkávat a bavit se sousedy.
Vím, že v Kuřimi máte připravené i další projekty. Co
je v plánu?
Na rekonstrukci vlakového nádraží chceme navázat opraMyFace
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se bude i nadále rozvíjet
vou autobusového nádraží, výstavbou parkoviště a zázemí pro
cyklisty. Plánujeme rekonstrukci průtahu městem od silnice
Brno-Svitavy po náměstí 1. května, včetně úprav parkovišť,
zeleně a veřejného osvětlení, ve spolupráci s ŘSD připravujeme a snad brzo vzniknou dvě nové mimoúrovňové křižovatky
na silnici I/43. O kulturním domě a sportovní hale už jsem
mluvil. Soukromí investoři tady chystají výstavbu zimního
stadionu a hotelu, které dotvoří celý sportovní areál. Připravujeme i rekonstrukci fotbalového hřiště a sektorů pro lehkou
atletiku včetně 400 metrové dráhy. Chystáme několik oprav
kanalizací, povrchů silnic v některých ulicích a chodníků,
zahajujeme přestavbu bývalé kotelny na klub pro seniory,
v plném proudu je výstavby cyklostezky přes město až na
Lipůvku. Akcí je spousta.
Práce starosty je velmi náročná. Při čem si nejlépe odpočinete?
Na koníčky mně moc času nezbývá. Ještě nedávno to byl
aktivně sport, hlavně futsal. Bohužel mi vypovědělo službu
koleno a s pohybem je to horší. Rád chodím na koncerty, hlavně vážné hudby, ethna a jazzu, miluji cestování. Není toho
času tolik, ale snažím se aspoň jednou do roka podívat tam,
kde jsem ještě nebyl. Z „donucení“ je mým koníčkem práce na
zahrádce (úsměv). 			
PAVEL ŠMERDA

Komunální volby 2018
MĚSTO BOSKOVICE
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Mgr. Dagmar Hamalová

Ing. Michal Knödl

místostarostka, 49 let,
KDU-ČSL

obchodní manažer, 34 let,
KDU-ČSL

3

č. 7

4

5

Mgr. Tomáš Pléha

Bc. Barbora Palánová

Ing. Jaromíra Vítková

středoškol. učitel, dirigent
SOMB, 34 let, KDU-ČSL

asistentka senátorky, 29 let,
KDU-ČSL

senátorka, zastupitelka JMK,
61 let, KDU-ČSL

www.kducsl-boskovice.cz, www.facebook.com/kduboskovice
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Žijeme v obdivuhodném
městě, ale nedokážeme
to často vůbec docenit
Svoje tvrzení o obdivuhodném městě opírám o svoje zkušenosti s návštěvníky Boskovic
– a to i zahraničními. Mnohá (i větší) města v České republice by nám mohla závidět.
Naši předchůdci nám předali město jako nadčasový organismus (i s vědomím, že ne
vždy se vše podařilo) a my se musíme pokusit ho nejen udržet, ale i neustále zlepšovat.

K

de se dostane běžný občan volným krokem do 15 minut chůze do lesa? Ve kterém městě se snoubí historická zástavba se zástavbou rodinných i bytových domů
a je poměrně vhodně doplněna i industriální zástavbou? Ne
každé město je vybaveno takovou výsadbou zeleně, jako je
tomu u nás. Jsme poměrně dobře vybaveni infrastrukturou
v oblasti kultury, sociálních služeb, zdravotnictví, školství.
I přes celoplošnou kritiku na tom nejsme zase tak špatně
s infrastrukturou v oblasti sportu.
Jsme městem, které díky počtu středních škol patří mezi
centra vzdělanosti v regionu Jižní Moravy. Jsme přirozeným
centrem zaměstnanosti. Stejně tak se můžeme pochválit za
systém zásobování – máme obchodní centra zásobující celý
region. Přes výše uvedené klady jsme však stále nespokojeni.
První úroveň nespokojenosti je pochopitelná – chceme
stále víc – lepší vybavení pro sportovce, pro kulturu, pro
zdravotnictví. Chceme zlepšovat životní prostředí – zejména
v oblasti obnovy zeleně, případně nové výstavby. Ale také
musíme řešit dopravu (a to zejména parkování), zlepšit třídění odpadu. A těchto legitimních požadavků je pochopitelně
mnohem víc.
Druhá úroveň je již méně pochopitelná. Nakoupí se nový
městský inventář (koše, lavičky, květináče) a na mnoha místech nepřežije první větší „kulturní“ akci. A to někteří naši
spoluobčané umí v těchto případech velice důsledné poničit
i novou výsadbu letniček a dalších okrasných prvků města.
Nejsložitějším problémem jakéhokoli vedení města bylo, je
a bude stanovení priorit u velkých investičních akcí. Základní
otázka zní – jak seřadit frontu do pořadí – sportovní hala,
nemocnice, knihovna se zázemím pro seniory, revitalizace
Červené zahrady, řešení nedostatků na kanalizaci a rozvodech
vody (i když to není vidět, je to spící lev), parkovací domy
(či jiné řešení parkování), a tak by se dalo pokračovat. Jde
o zásadní zlepšení kvality bydlení v našem městě. Myslím, že
by se každé volební období měla minimálně jedna velká akce
zahájit.
Jde o to pokusit se najít konsensus mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Nelze nikdy uspokojit zájmy všech současně.
A to nemluvím o tom, že jen některé zájmové skupiny mají
jasno v tom, co by chtěly. Jako příklad uvedu sportovce – ti
jasně deklarují již několik let, že je v Boskovicích potřeba
sportovní hala (a dokázali již specifikovat i parametry, které
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by měla splňovat). Na druhé straně jsou naši mladí, kteří trvale tvrdí, že se v rámci kultury pro ně nedělá nic. Přitom na
dotaz – co by si přestavovali, neumí pregnantně odpovědět.
V této míře nejistoty se pak rozhoduje politické vedení
města. Proto je třeba v rámci zastupitelstva co nejširší dohoda
nad prioritami. Je tristní, když se pořadí priorit mění každé
čtyři roky a nejhorší je, když se za celé volební období nic
zásadního ani nezahájí. 		
Mgr. Ing. Pavel Vlach
Autor je lídr kandidátky
VOLBA PRO BOSKOVICE s podporou TOP09
MyFace
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Jan Machač. Uznáváný
lékář chce zlepšovat
kvalitu zdravotní péče
Amatérský sběratel obrazů, vášnivý golfista, milovník rybaření. To je primář gynekologicko-porodnického oddělení boskovické nemocnice, ale také předseda Okresního
sdružení České lékařské komory Jan Machač.

V

e svém oboru je uznávanou
kapacitou i za hranicemi České
republiky. Za desítky let svojí
profesní kariéry přivedl na svět tisíce
dětí. V blížících se komunálních volbách bude v barvách ODS bojovat o hlasy voličů v Boskovicích.
„Jsem rodák z Brna, ale do Boskovic jsem
se přestěhoval společně se svojí ženou už
v roce 1974. Hned po promoci. Boskovická
nemocnice byla moje první pracovní místo.
Ze začátku jsem absolvoval měsíční praxi
v LDN v Letovicích, pak jsem pracoval rok
jako zastupující obvodní lékař v Lomnici
a v Rájci-Jestřebí. Začátky byly velice pestré, nečekané, ale dnes už na to vzpomínám
s jistou nostalgií, protože to byla krásná
průprava do mého dalšího lékařského života,“ svěřil se Jan Machač.
Po roce „venku“ se vrátil zpět na
gynekologicko-porodnické oddělení do
Boskovic, ještě před atestací pracoval
také v nejrůznějších gynekologických
ambulancích po celém okrese. Ve Křtinách, Jedovnicích, Lysicích, Benešově,
Šebetově, Adamově, v Metře Blansko
a v Rájci-Jestřebí. „V Boskovicích jsem
zůstal do roku 1983. Poté jsem odešel do
Vyškova, kde jsem pracoval jako zástupce
primáře a od roku 1990 jako primář tamního
gynekologicko-porodnického oddělení. Celou
dobu jsem se ale připravoval na návrat do
Boskovic. Považuji je za svoje domovské
město. Stejně jako celý okres, který znám
velmi dobře,“ zavzpomínal.
V roce 1993 se dočkal návratu
„domů“. A od té doby pracuje v Boskovicích jako primář gynekologicko-porodnického oddělení, které považuje za
jedno ze svých „dětí“. „K nemocnici mám
hluboký vztah. Je to moje srdeční záležitost.
Stejně jako město, které je krásným místem
k životu. S nádhernou přírodou, dobrým
kulturním vyžitím, pracovitými lidmi

Září 2018

MUDr. Jan Machač
Patří mezi nejvýznamnější české
odborníky v oblasti porodnictví a gynekologie. Pravidelně vystupuje na
seminářích, celostátních i mezinárodních kongresech v České republice
i v zahraničí. Svoje oddělení v boskovické nemocnici vede v rodinném duchu s maximálně nejlepším přístupem
k pacientkám. Ve volném čase má rád
přírodu. Rybaří, houbaří, hraje golf
a pracuje na zahrádce. Je dlouholetým předsedou Okresního sdružení
České lékařské komory a emeritní
president Rotary International Brno.

a nádherným okolím,“ doplnil lékař.
V komunální politice se Jan Machač
pohybuje velmi dlouho. Byl radním
i zastupitelem města, v roce 2016 kandidoval do Senátu.
„Zajímám se o politiku a vůbec veřejné
dění velmi aktivně. Beru to jako důležité
poslání. Nebýt lhostejný, vnímat a snažit
se ovlivňovat to, co se děje okolo mě. Znám
podrobně problematiku zdravotnictví.
Pokud budu zvolený, chtěl bych se pokusit
úroveň zdravotnické péče v okrese, zvláště
v boskovické nemocnici minimálně udržet
alespoň na stejné úrovni jako je teď, pokud
to půjde, tak i zlepšit,“ naznačil s tím, že
za největší problém považuje nedostatek lékařů a středního zdravotnického
personálu.
11
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Lukáš Holík: Záleží mi
na lidech a totéž
musí i Boskovicím!
Před pár dny se poprvé v životě stal tátou. Je vždy zdvořilý, slušný a pokorný, což se
dnes už příliš nevidí. Tvrdí, že město by tu mělo být pro občany, nikoli občané pro město! A nejen tohle se rozhodl změnit. Jak? I na tuto otázku naleznete odpověď v rozho
voru s tím, kdo se možná už za pár dnů - opět poprvé v životě - stane novým boskovickým starostou…
Lukáši, co považujete za svou nejsilnější stránku?
Schopnost vidět v každém jedinečnost!
Je něco, z čeho máte strach?
Z krys.
Pouze ze zvířat, nebo obrazně řečeno?
Řekl bych, že je to pro mě jistý
symbol, ale ze začátku to bylo čistě jen
zvíře.
Už jste přišel na to, jaký je váš životní úkol?
Pomáhat lidem. Vnitřně to tak už
několik let cítím.

Proč jste tedy místo ekonomie nevystudoval např. teologii?
Cesty Páně jsou nevyzpytatelné!
A navíc je celá řada dalších oborů, ve
kterých může být člověk co platný, užitečný a také přímo pomáhat lidem.
Rozhodl jste se pomáhat
lidem prostřednictvím politiky.
Zrazoval vás
někdo od
tohoto
úmyslu?
Určitě…
Ale já to
beru jako pohled daného

Ing. Lukáš Holík (31), rodák z Boskovic, vystudoval obor
Manažerská informatika na Podnikatelské fakultě VUT
v Brně, po jehož absolvování získal bakalářský titul. Na
téže vysoké škole pokračoval ve studiích oboru Řízení
ekonomiky podniku, který úspěšně zakončil v roce 2013
a získal titul inženýr. Již v průběhu studií se aktivně zajímal o politiku, do které posléze vstoupil na komunální
úrovni coby člen hnutí ANO. Absolvoval řadu kurzů a seminářů, např. Kurz efektivní komunikace, Komunikačního vyjednávání, či Psychologii komunikace. Jeho nejoblíbenější
barvou je modrá, nejoblíbenější herečkou Michelle
Pfeiffer a za svůj lidský i profesní vzor považuje globálního stratéga, kouče a manažera, který 15 let působil v nejvyšším vedení firmy Microsoft – Jana
Mühlfeita. Lukáš je od loňského roku
ženatý a manželka Lucie mu letos 17.
srpna přivedla na svět jejich první
dítě, dceru Lili.
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člověka, což je v pořádku, protože každý jsme originál a každý to může vnímat jinak. Navíc politika sama o sobě
není v obecném vnímání lidí oblíbená,
čehož jsem si vědom.
Pátral jste po tom, proč je neoblíbená?
Protože v ní chybí slušnost,
musí z ní odejít egoismus
a pocit nadřazenosti,
že „já“ jsem něco
víc, než všichni
ostatní. Tohle není
a nikdy nebyla
pravda. Všichni
jsme lidé a nikdo
z nás není víc,
nebo míň, než
kdokoli druhý.
Krásně se to
poslouchá, ale
je známo, že už
spoustu velmi
slušných lidí vstup
do politiky semlel!
Pokud by
něco takového

MyFace
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a s dovolením bych ji parafrázoval
na dotaz: Uklidíte i boskovickou
radnici?
Na tyto práce se najímá úklidová
firma.
Myslel jsem personálně.
Vše potřebuje svůj čas.
Tímto jste mi ale neodpověděl.
Zeptám se tedy jinak, v případě, že
Vám bude umožněno řídit boskovickou radnici, budete se zajímat
o pracovní náplně a jejich dodržování u všech zaměstnanců?
Samozřejmě, že ano.

S manželkou Lucií tráví Lukáš nejvíc svého volného času...

reálně hrozilo mně, okamžitě odcházím.
V tuto chvíli přicházíte coby lídr
kandidátky ANO a je na místě
otázka, co opravdu pro Boskovice
uděláte v případě, že se dostanete
do starostovského křesla?
Až tak! Nyní jste mě zaskočil, protože i když je v tomto ohledu jistá
možnost, o všem rozhodnou až v říjnu
voliči.
Představte si tedy, že voliči rozhodli a Vy jste vyhrál.
Jsem srdcem patriot a rozhodně mi
není lhostejné, jakým směrem se vývoj
Boskovic bude ubírat. V komunální
politice se už nějaký ten rok pohybuji,
takže vím, o čem mluvím. Záleží mi na
lidech a rozhodně chci, aby tady bylo
město pro občany. Nemělo by to být
naopak! Čili bych se mimo jiné postaral
o to, aby vedení města aktivně spolupracovalo s občany. Chci jim vrátit
zpátky důvěru, že Boskovice jsou zde
skutečně pro ně.
O co dalšího se pro občany postaráte?
O to, aby například boskovická
nemocnice, která svého času byla vyhlášeným zdravotnickým zařízením
v rámci celého našeho okresu, zůstala
městu. Patří sem, patří zdejším občanům a tohle by se nemělo v žádném
případě měnit. Včetně toho, že bych se
rád zasadil o to, aby došlo k její modernizaci a zefektivnění služeb, které zde
v tuto chvíli nejsou.
Září 2018

V rámci spádovosti by zřejmě nebylo od věci, aby se do boskovické
nemocnice vrátila nepřetržitá pohotovost.
Myslím, že tohle je potřeba a za to
bych byl velmi rád.
S chodem současného vedení města
jste spokojen?
Narovinu řeknu, že tady mi velmi
chybí týmová práce! Bohužel. Až na
pár výjimek je to víceméně o individualismu a tohle bych rozhodně řešil
prioritně.
Nyní se mi vybavily vámi pořádané
akce „Ukliďme Boskovice“ v rámci kampaně „Ukliďme Česko!“

V případě, kdy zjistíte, že dotyčná
osoba svou práci nedělá, jak má,
není pro ni dostatečně kvalifikovaná, nebo si např. samovolně zkracuje pracovní, ne-li přímo úřední
hodiny… atd. Budete to řešit, nebo
přehlížet?
Rozhodně to budu řešit. Tohle jsou
věci, které ani nelze přehlížet.
Nyní se zeptám hypoteticky: Jak
budete řešit úplatky či zvýhodňování jedněch na úkor druhých,
kteří např. dotyčného úředníka
neznají osobně?
V případě, že se tyto věci budou dít,
budu je řešit okamžitě a tak, že se to
už nezopakuje. Samozřejmě s odpovídajícím postihem dotyčné osoby. Ať už
se bude jednat o úředníka, radního, či
zastupitele. Tohle se prostě nesmí odehrávat.

...hlavně pak cestováním a poznáváním nových míst.
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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
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MĚNÍME BLANSKO

Nemocnice musí zůstat v majetku a pod kontrolou města.
Podpora aktivit seniorů a udržení standartu sociálních služeb.
Realizace přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko.
Více na

www.facebook.com/ivo.polak.92

„Na Blansko jsem hrdý.“
VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

POÈET - 1ks
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Mgr. Ivo Polák, starosta města
lídr kandidátky
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Jiří Crha: Běh je pro
mě úžasná relaxace
Lídrem kandidátky ODS v Blansku bude místostarosta města Jiří Crha. Zkušený
a úspěšný politik, milovník sportu, který také velmi rád tráví čas se svojí rodinou a při
čtení.
Pane Crho, kromě toho, že patříte mezi oblíbené komunální politiky, jste také vášnivým sportovcem. Jaké
sporty máte nejraději?
Odmala jsem miloval fotbal, který jsem léta aktivně hrával.
I dnes fotbalem žiji. Nejen jako fanoušek, ale také jako předseda FK Blansko. Snažím se, aby náš klub opět fungoval jak má,
mládežnickými celky počínaje a A týmem konče. Jinak jsem
měl vždycky rád prakticky všechny sporty. Plavání, běh, cyklistiku. Je toho hodně, ale samozřejmě roky přibývají..
Je pravda, že čas nikdo z nás nezastaví. Pociťujete na
sobě s rostoucím věkem nějaké limity?
Samozřejmě už to není jako dřív, ale snažím se udržovat
v kondici. Každý týden chodím do posilovny, s rodinou jezdíme na kole, v zimě rád lyžuji. V poslední době jsem si pak
oblíbil běh, je to pro mě úžasný relax a možnost si vyčistit
hlavu od každodenních starostí.
V Blansku máte na starosti mimo jiné právě podporu
kultury a sportu. Vnímáte nějaké trendy? Mění se přístup občanů ke sportu?
To bezesporu. Stačí se podívat kolem sebe, kolik lidí si jde
zaběhat, projet na kole, na bruslích. Myslím, že lidé začali
mnohem více dbát o svoje zdraví a životní styl. I proto se
v Blansku snažíme sport maximálně podporovat, a to nejen
ten profesionální, ale hlavně rekreační.
Máte nějaké konkrétní plány?
Je pravda, že před pár lety běhalo jen pár nadšenců
Teď bych rád prosadil třeba osvětlení oválu u basebaloa dnes jsou to desetitisíce lidí…
vého hřiště, tzv. triangl. Je to vlastně maličkost, ale spoustě
Přesně tak, stačí se podívat, kolik lidí se každým rokem
lidí pomůže. V dnešní hektické době se lidé vrací z práce
účastní blanenského půlčasto opravdu pozdě a na
maratonu. Dříve komorní
sport jim tak zbyde čas až ve
závod dnes láká stovky nebo
večerních hodinách, což je
tisíce lidí z celé republiky. Je
hodně limitující.
Datum narození: 21. dubna 1960
úžasné vidět každý rok tolik
Město: Blansko
nadšenců, mladých i starNěkolikrát jste zmínil
Práce: 1. místostarosta města Blanska
ších, atmosféra a nálada je
běh. Čím si vysvětlujete
V minulosti: Přednosta okresního úřadu a ředitel Krajskétady vždycky super.
obrovskou popularitu
ho úřadu Jihomoravského kraje
běhání?
Politická příslušnost: ODS
Když na závěr odbočím
Běh je nejpřirozenější
od sportu. Jak nejraději
pohyb a zároveň aktivita,
trávíte svůj volný čas?
která nejméně zatíží váš rozpočet. Stačí vám tenisky, kraťasy,
Samozřejmě se svojí rodinou a hlavně vnučkami. Člověk
tričko a můžete vyrazit. Navíc běhat můžete prakticky kdesi v kruhu svých nejbližších vždycky uvědomí, co je na světě
koliv a kdykoliv. A to nemluvím o příznivém vlivu na zdraví
opravdu důležité. No a když mě holky utahají, rád si odpočinu
a kondici. U nás v Blansku máme navíc tu výhodu, že je město
u pěkné knížky. Jen toho času na čtení není tolik, kolik bych
zasazeno do krásné přírody, tak možností, kam vyběhnout, je
si přál.
celá řada. Až teda na ty kopce (úsměv).

Ing. Jiří Crha
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O Gatemáček je mezi
rodiči obrovský zájem
Gatemáček. To je název školky, která se nachází v nově vybudovaných prostorách
společnosti Gatema v Průmyslové ulici v Boskovicích. Ředitelkou školky je Lucie
Chlupová.
Paní ředitelko, můžete, prosím, na
úvod představit Vaši školku?
Zřizovatelem školky je firma Gatema, držitel ocenění „Společnost přátelská rodině“, která se rozhodla vybudovat vzdělávací zařízení pro předškolní
děti, aby tak podpořila zajištění maximálních příznivých podmínek pro
sloučení profesního a rodinného života.
Školka zahájila svůj provoz 1. 9. 2016.
Je otevřena pro děti z řad zaměstnanců
firmy i ze širokého okolí. Standardní
otevírací doba pro přihlášené děti je
každý všední den od 6 do 17 hodin.
Kolik tam máte dětí a v jakém
věku?
Školka má kapacitu 15 dětí a od začátku provozu je plně obsazena. Věkové
rozmezí dětí je od 2 let do 6 let.
Jaká je vůbec vaše filozofie?
Jsme školkou, jejíž prioritou je
všestranně rozvíjející výchova. S dětmi
pracujeme na základě plánu výchovy
a péče s názvem „S Gatemáčkem do
světa“. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat
jejich zdravé sebevědomí, rozvíjet je-

jich talent, tvořivost a schopnosti. Náš
program charakterizuje cestu - hrou
a prožitkovým učením vedeme dítě
k jeho rozvoji.
V čem je školka jiná oproti podobným zařízením?
Velkou výhodou naší školky je, že
se o 15 dětí starají tři pedagogické pracovnice. Proto je u nás zajištěn opravdu
individuální přístup ke každému dítěti.
Další výhodu vidím v provozní době.
Děti k nám přichází již v 6:00 a školku
Září 2018

zavíráme v 17:00. Žádná jiná instituce
ve městě nezajišťuje tak dlouhou péči
o děti. Navíc celoročně, včetně letních
prázdnin.
Jaké u vás mají děti k dispozici
prostory a hračky?
Vnitřní i vnější prostory splňují
nejpřísnější hygienické parametry. Děti
mají k dispozici velkou hernu, která je
moderně vybavena didaktickými po-

můckami včetně interaktivní tabule.
V přilehlých prostorách se nachází dvě
hřiště, která jsou určena výhradně dětem ze školky. Obě jsou plně vybavena
certifikovanými hracími prvky.
Zapojujete se do nějakých projektů?
Zapojili jsme se do projektu Celé
Česko čte dětem - podporujeme lásku
k jazyku, zájem o knihy, rozšiřujeme
slovní zásobu, zlepšujeme konstruktivní myšlení a soustředěnost dětí.

Naše školka spolupracuje druhým
rokem s Mensou ČR. Nabízí unikátní
projekt NTC Learning, který za pomoci
speciálně sestavených cvičení vede
ke zvýšení intelektových schopností
u dětí předškolního věku. Pomocí aktivit rozvíjíme osobnost dítěte, není
k tomu zapotřebí žádných speciálních
schopností, program je určen pro
všechny děti. Vzdělávací aktivity jsou
nabízeny v průběhu celého dne. Dalším
projektem je Gatemáčkova knihovna.
Rodiče si mohou vypůjčit dětské knihy
ze školky domů, společně s dětmi je
přečíst a poté je zase vrátit do knihovny. V neposlední řadě pořádáme Klub
deskových her pro děti i dospělé. Samozřejmostí jsou divadla, kroužek plavání,
slavnosti apod.
Chystáte v nejbližší době nějaké
změny, novinky?
Co již nyní můžeme prozradit je to,
že od září zavedeme kroužek anglického jazyka a Edukativně – stimulačních
skupin pro předškolní děti. Nadále
budeme pokračovat ve spolupráci
s Mensou ČR. Na dětech je díky jejich
unikátní vzdělávací metodě vidět velký
pokrok ve vývoji.
PAVEL ŠMERDA
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
KOLEM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Kolem třídění odpadů koluje celá
řada mýtů a polopravd. Velkou
část z nich již každý zkušený
třídič odhalil i díky předchozím
článkům, které jsme pro Vás
připravili. Jistě jste si ale sami
mnohokrát položili otázky tohoto
typu: Mám vymývat kelímky od
jogurtů nebo ne? Musí se ze sklenic odstraňovat etikety? Zjistili
jsme za Vás odpovědi a na vybrané otázky Vám je přinášíme.
Musím před vhozením do kontejneru
kelímky od jogurtů a skleničky od
jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí
tedy, když potravinu důkladně dojíte
nebo z obalu vyškrábete. Ideální je obal
lehce vypláchnout, ale není to podmínka! Pokud chodíte s tříděným odpadem
jednou za čas, je dobré obaly vymýt, tedy
i ty od jogurtu. Z důvodu nepříjemného
zápachu, který po čase nastane, pokud jej
brzy po použití neodneseme do správného kontejneru.
Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kovové svorky?

Svorky není třeba odstraňovat. Při
dalším zpracování v papírnách jsou odloženy při rozvláknění a následném několikastupňovém dotřídění.
Co je nápojový karton a kam patří?
Nápojový karton je obal od mléka, od
džusů, různých omáček. Je označený jako
C/PAP a patří všude tam, kde je kontejner
označen oranžovou nálepkou. Ovšem
pozor, některé sáčky (například od polévek, od kávy), mají také označení C/PAP,
ovšem ty mezi nápojové kartony nepatří.
Je nutné před vytříděním nápojového
kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem
odhoďte do kontejneru nebo oranžového
pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.
Je třeba před vhozením do kontejneru
odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při
dalším zpracování automaticky odděleno.
PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to
již nedotahujte! Nesešlápnuté láhve jsou
objemné a tím zdražují přepravu, kompli-

kují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.
Musím před vhozením do kontejneru
na papír z dopisních obálek vytrhnout
fóliové okénko?
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování
v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou
odloučeny. Pokud však vyhazujete obálku
s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je
potřeba odstranit.
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do kontejneru na směsný odpad.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami,
ředidly a jinými chemickými látkami
odevzdejte na místa určená ke sběru
nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech
zpětného odběru, což mohou být čerpací
stanice a autoservisy. Lepší je nechat si
olej vyměnit v servisu. Ve většině případů
je toto uvedeno na etiketě výrobku.
Více otázek a odpovědí ke třídění
a recyklaci odpadů naleznete také na
www.jaktridit.cz.
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Husí slavnosti nabízí
opět bohatý program
Husí slavnosti. Jedna z největších kulturně-společenských událostí v regionu. Každý
rok přiláká do Boskovic tisíce lidí. Nejinak tomu bude i letos, kdy se uskuteční ve dnech
29. a 30. září už po patnácté. Více o akci jsme si popovídali s ředitelem Kulturních
zařízení města Boskovice Oldřichem Kovářem a dramaturgem Ivo Legnerem.
Začnu možná takovým menším
chytákem. Vzpomenete si, kdo přišel před 15 lety s nápadem uspořádat v Boskovicích Husí slavnosti?
O.K. Není to chyták. Byl to náš společný nápad s tehdejším ředitelem muzea Přemyslem Reiblem. Město zadalo
příspěvkovým organizacím, aby vymyslely akci, kterou by se mohly Boskovice
prezentovat. A díky tomu vznikly Husí
slavnosti.
Pro ty, kdo to ještě neví. Proč Boskovice a Husí slavnosti?
O.K. Přemysl Reibl objevil v materiálech muzea zmínku o tom, že Židé v Boskovicích v minulosti vykrmovali husy
pro Víděňáky, kteří sem jezdili na letní
byty. Starali se o ně a pak je na podzim
posílali železnicí do rakouské metropole na jejich stoly. Moc se nám to líbilo
jako námět pro vznik nových slavností.
Jaké byly začátky této akce?
O.K. Musíme přiznat, že první dva
ročníky jsme se nesetkali příliš s nadšením lidí a podnikatelů. Ani hoteliéři
nevěřili, že by husa byla pro lidi takový
magnet. Od třetího ročníku jsme se rozhýbali. Programově i obsahem. Začaly
doprovodné akce, výstavy v muzeu,
na náměstí i v areálech. Vyvrcholením
byla soutěž o nejlepší husí pokrmy. Loni
už se pekly v osmnácti restauracích,
jedenáct z nich soutěžilo o nejlepší husí
menu.

Pojďme do současnosti. Připravili
jste na letošní rok nějaké novinky?
I.L. Máme kompletně nový design,
loga, grafiku i zbrusu nový web. Je bohatší na informace, mapku, parkování
a veškeré organizační záležitosti. Co se
týká programu, připravili jsme druhé
pódium na Masarykově náměstí. Vstup
je zdarma, bude tam samostatný program i se stánky s občerstvením.
Vstupné do areálu zůstává stejné?
Pokud nechci stát frontu, kde si
lístky mohu pořídit v předprodeji?
I.L. Máme dvojí vstupné. Dvoudenní
přijde na 200 korun, jednodenní na 150.

Září 2018

Děti do 10 let a zdravotně postižení
s kartou ZPT mají vstup zdarma. Předprodej probíhá do 25. září v Městském
informačním středisku na náměstí, zvýhodněné dvoudenní vstupenky si lidé
mohou také pořídit přes naše webové
stránky www.kulturaboskovice.cz nebo
www.husi-slavnosti.cz.
Když nahlédneme pod pokličku
programu. Na co se můžeme těšit
na pódiu v letním kině?
I.L. Vypíchl bych skupinu Mirai,
která se nám osvědčila jako předskokani Ewy Farne a jejich popularita
jde neustále nahoru. Poptávka byla
22
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Husí slavností 2018
Výběr z programu
Sobota 29. 9.
13:00 MIRAI
15:00 INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK
17:00 UKULELE TROUBLEMAKERS
Neděle 30. 9.
12:00 STANLEY´S DIXIE STREET BAND
14:00 SLZA
16:00 QUEEN REVIVAL PRINCESS

po návratu skupiny Slza, velký zájem
očekáváme o vystoupení frontmana
kapely Kabát Josefa Vojtka s kapelou
Inflagranti. Držíme se také tradice dvou
revivalů. Letos to budou skupiny Ukulele Troublemakers a Queen Revival
Princess.
Program není jen
o areálu letního kina, ale
i o okolí zámeckého skleníku
a rezidence. Co
chystáte pro
návštěvníky
tam?
I.L. Kolem jezírka
u zámeckého
skleníku
bude opět
jarmark tradičních řemesel
a výrobků. Přímo v sále zámeckého skleníku bude fungovat restaurace, která
bude podávat husí
menu. Po celé Hradní
ulici budou vystaveny
exponáty zemědělského muzea. Mlátičky,
traktory, stará technika
a moderní traktory
Zetor od firmy Bohatec. Za rezidencí bude
probíhat ve spolupráci se
svazem chovatelů výstava
drobného zvířectva.
22

Zejména rodiče bude zajímat, co
jste si připravili pro děti?
I.L. Pro děti jsme připravili dětský
palouk pod letním kinem. Tam vystupují Komedianti na káře s pohádkami
nebo žonglérskou dílnou. Chybět nebudou soutěže pro děti, výtvarná
dílna a v areálu okolo zámeckého
skleníku skákací hrad
a malování na
obličej.
Musíme připomenout,
že restaurace
v Boskovicích
a okolí
budou
opět po
oba dny
vařit speciální menu.
O.K. Budou
vařit klasické
husí menu, které
si mohou lidé objednat, přihlášené
restaurace budou
navíc soutěžit o nejlepší husí pečínku.

Kapela Mirai
FOTO: Benedikt Renč

Každý rok je
o Husí slavnosti
větší a větší zájem.
Jaký očekáváte letos a jak se to změnilo
s tím, když tato akce
začínala?

První roky jsme začínali na 390
účastnících, menší pódium tehdy stálo
u zámeckého skleníku. Zlom nastal,
když jsme akci přesunuli do letního
kina. Loni už akci navštívilo za dva
dny 12 tisíc lidí. Pokud nám bude přát
počasí, s podobným zájmem počítáme
i letos.
Chystáte do budoucna nějaké změny. Jaké jsou vůbec další plány
s touto akcí?
Už letos jsme chtěli udělat průvod
folklórních souborů přes náměstí, ale
kvůli dožínkám, kde se konalo něco
podobného, jsme to o rok odsunuli. Do
budoucna plánujeme na Husí slavnosti
udělat větší gastro akci. Vystoupení
známého kuchaře, degustaci piva nebo
vína…
Na závěr se zeptám. Proč by lidé
měli přijet do Boskovic na Husí
slavnosti?
Pro potěchu těla i duše. Je tam skvělý program, špičková kultura, ze které
si vybere každý. Akce je zasazena do
krásného městečka, s přírodou, historií
a kulturou. Ať lidé přijedou díky této
akci objevit Boskovice.
PAVEL ŠMERDA

Vstupné
Jednodenní vstupné: 150 Kč
Dvoudenní vstupné: 200 Kč
Děti do 10 let a držitelé průkazu ZTP
nebo ZTP/P mají vstup zdarma
Předprodej: dvoudenní vstupné
150 Kč (do 25. 9. 2018) v Městském informačním středisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1,
tel. 516 488 677, nebo on-line na
www.kulturaboskovice.cz
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Husí slavnosti 2017 ve fotogalerii

FOTO: Jaroslav Parma a Pavel Šmerda
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Sobota 29. 9.
10.30 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /divadlo pro děti
11.00 Masarykovo nám.

DECHOVÁ HUDBA BOSKOVĚNKA
11.30 Letní kino

FOLKLÓRNÍ SOUBORY VELEN A BOROVĚNKA
12.00 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /žonglérská dílna
13.00 Letní kino

MIRAI

14.00 Masarykovo nám.

MARIACHI ESPUELAS
14.00 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /divadlo pro děti
15.00 Letní kino

INFLAGRANTI A JOSEF VOJTEK
16.00 Masarykovo nám.

THE 6 FIREBALLS
17.00 Letní kino

Slavnosti připomínají někdejší proslulost
boskovických husí, ceněných zejména na
vídeňských trzích.
Areál parku u Zámeckého skleníku obsadí po oba
dva dny trh lidových řemesel, kde nebude chybět
nabídka husího sádla a dalších husích pochoutek.
Vybrané boskovické restaurace budou po celý
víkend podávat jídla z husí, případně kachniček,
husí pečínka bude dostupná i přímo v místě konání
v Zámeckém skleníku, který se promění v obří
restauraci.
V areálu za muzeem můžete navštívit soutěžní
výstavu chovatelů drobného zvířectva. Vše doplní
výstava historické i současné zemědělské techniky.

www.husi-slavnosti.cz

UKULELE TROUBLEMAKERS
18.00 Masarykovo nám.

TŘETÍ ZUBY

Neděle 30. 9.
11.00 Masarykovo nám.

BOSKOVICKÁ KAPELA
11.00 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /divadlo pro děti
12.00 Letní kino

STANLEY’S DIXIE STREET BAND
13.00 Masarykovo nám.

4 PSI

13.00 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /žonglérská dílna
14.00 Letní kino

SLZA

15.00 Masarykovo nám.

JANANAS

15.00 Park pod Letním kinem

KOMEDIANTI NA KÁŘE /divadlo pro děti
15.45 Letní kino

O NEJLEPŠÍ HUSÍ PEČÍNKU – vyhlášení výsledků
ÖǇÜÝØ
ËØÜÔØßÒÌÎ

ZAL.
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16.00 Letní kino

QUEEN REVIVAL PRINCESS
17.00 Masarykovo nám.

LE MALÉR TRIO

Navštívili jsme

Ve Svitávce už otevřeli
novou sportovní halu
Místo staré tělocvičny moderní hala. V rekordním čase vzniklo ve Svitávce bezesporu
nejkrásnější sportoviště v regionu. Slavnostní otevření haly se konalo v závěru srpna.

D

iváci sledovali exhibiční fotbalové utkání osobností a výběru
Svitávky, trénink malých fotbalistů, ukázky kolové, krasojízdy a florbalu, taneční vystoupení nebo program
dětí z místní základní školy. Akci moderoval Ondřej Tomek z České televize.
Na nové sportoviště mohou být lidé
ze Svitávky právem hrdí. „Halu budou
v první řadě využívat děti ze školy a místní
organizace a spolky. Hlavně pro ně se sportoviště stavělo, protože řada z nich musela
za svými sporty dojíždět do okolních měst
a obcí. Samozřejmě nabídneme prostory
i zájemcům z okolí, počítá se s tím, že se tam

budou konat nejrůznější turnaje, soustředění, ale také kulturní akce,“ řekl starosta
městyse Jaroslav Zoubek.
Hala má oficiální rozměry na veškeré sálové sporty, tedy házenou, futsal,
florbal či tenis. Další aktivity, jakou jsou
kolová, volejbal, basketbal či badminton, bude navíc možné provozovat na
více hřištích. Plocha půjde při velkém
vytížení v odpoledních a večerních
hodinách, o víkendech nebo v době
konání turnajů rozdělit až na tři části.
Velkou výhodou při pořádání větších
akcí je hlediště, do kterého se vejde 350
diváků.

Hala má dostatek šaten a sociálních
zařízení. „V horním patře nad tribunou je
sál, který může být využívaný na cvičení
aerobiku, jógy, pilates nebo stolní tenis.
V hale je krásná moderní posilovna (více si
ji představíme v příštím čísle – pozn. PŠ).
Vedle něj navíc občerstvení s kapacitou až
40 míst, kde se dají dělat i rodinné oslavy
a další akce,“ připomněl starosta.
Více informací, možností rezervace
a další najdou zájemci na webových
stránkách www.halasvitavka.cz, nebo
na speciální aplikaci pro tablety a chytré mobilní telefony.
PAVEL ŠMERDA

FOTO: Darina Stloukalová
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

13. – 16. 9. Predátor: Evoluce
(20:00)
15. 9. Příběh koček (17:30)
16. 9. Příběh koček (15:00)
16. 9. Predátor: Evoluce
(17:00)
17. 9. Žalman aneb Naslouchám tichu země (17:30)
17. – 19. 9. Sestra (20:00)
20. 9. Jan Bobr Pořízek, premiéra filmu (17:30)
20. – 23. 9. Po čem muži touží
(20:00)
22. 9. Kubík hrdina (17:30)
23. 9. Kubík hrdina (15:00)
23. 9. Spolu to dáme (17:30)
24. 9. Spolu to dáme (20:00)
25. a 26. 9. Upgrade (20:00)
27. 9. Alfa (20:00)
28. a 29. 9. Alfa (20:00)
29. 9. Yeti: Ledové dobrodružství (15:00 a 17:30)
30. 9. Yeti: Ledové dobrodružství (15:00 a 17:30)
30. 9. – 2. 10. Ten pravý, ta
pravá? (20:00)
1. 10. Všechno bude (17:30)

Boskovice

Panorama
13. 9. Pradátor: Evoluce
(19:30)
14. 9. Mamma Mia! Here We
Go Again, BabyBiograf (9:30)
14. a 15. 9. Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (17:00)
14. 9. Spolu to dáme (19:30)
15. a 16. 9. Úsměvy smutných
mužů (19:30)
16. 9. Malá čarodějnice
(17:00)
17. 9. Filmový kvíz (19:00)
18. 9. Sestra (19:30)
19. 9. Hastrman (15:00 a
19:00)
20. 9. Zpívání v dešti (19:30)
21. a 22. 9. Po čem muži touží
(17:00 a 19:30)
23. 9. Králíček Petr (17:00)
23. 9. King Skate (19:30)
25. 9. Cesťáky, Václav Malinský – Pěšky pro Emičku
(19:00)
26. 9. Po čem muži touží
(19:30)
27. a 28. 9. Po čem muži touží
(17.00 a 19:30)
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29. a 30. 9. Yeti: Ledové dobrodružství (17:00)
29. 9. Hell Fest: Park hrůzy
(19:30)
30. 9. Beze stop (19:30)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
24. 9. Tchýně na zabití, komedie (19:00)

Letovice

Kulturní dům
20. 9. Jednou hole, jednou na
nože, účinkuje Divadelní spolek Rájec-Jestřebí (19:00)

Velké Opatovice

Malá scéna stálého kina
29. 9. Co víc si přát, představení divadelního spolku Divadlo NaŽivo (20:00)

KONCERTY
Blansko

Muzeum Blanenska
13. 9. Hudba na blanenském
zámku, hraje Komorní orchestr města Blanska (18:00)

Boskovice

Zámek
14. 9. Koncert Ruly Machačové (19:00)
Sokolovna
15. 9. Sestry Havelkovy &
Orchestr (19:00)
5. 10. Mandrage, Mandrage
Tour 2018 (19.30)

VÝSTAVY
Blansko

Muzeum Blanenska
do 16. 9. Stopa: Vyřeš zločin
Knihovna
do 1. 10. Fotografie Vladimíry
Poláškové
Kino
do 30. 9. Aida Teimourlouie,
fotografie

Boskovice

Muzeum Boskovicka
do 28. 10. Nejdelší noc

Borotín

Arboretum
15. a 16. 9. Podzim v květech
(9:00)

Boskovice

Zámecký skleník
16. 9. Iris, barevný kosatec,
vernisáž výstavy Libuše Baďurové (15:00)

Lysice

Zámek
do 23. 9. Obrazy Lucie Fialové
do 31. 10. Erwin Dubský, diplomat lysického zámku
do 31. 10. Mezinárodní výstava amatérského naivního
umění

Rajec-Jestřebí

Zámek
13. – 16. 9. Babí léto na zámku, rájecké jiřinky
do 15. 9. Historické modely
strojů a měřidel, které se
používaly k výuce
Galerie Kruh
do 14.10. Jiří Havlíček, Krajiny a keramika.

Velké Opatovice

Kostel sv. Jakuba
16. 9. Koncert pro kardinála
Tomáše Špidlíka, hraje BaczBand (18:00)
Zámecký skleník
19. 9. Chris Bergson, koncert
newyorského kytaristy a
zpěváka (19:00)

Dům zahrádkářů
29. 9. – 1. 10. Podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin
(9:00)

OSTATNÍ
Blansko

Nám. Republiky
13. 9. Farmářské trhy (8:00)
27. 9. Farmářské trhy (8:00)

Knihovna
18. 9. Moravské Švýcarsko na
starých pohlednicích, představení a křest nové knihy
Milana Sýkory a Milana Šustra (18:00)
19. 9. Erik Tabery: Opuštěná
společnost, beseda (17:30)
Dům zahrádkářů
28. a 29. 9. Výstava ovoce,
zeleniny a květin (9:00)
Ul. Poříčí
15. 9. Blanenská desítka, závody v běhu, na in-line bruslích a na koloběžkách (9:00)
Dělnický dům
21. 9. Dědek Kořenář, přednáška bylinkáře, léčitele a
životního optimisty (17:00)
Kostel sv. Martina
15. a 16. 9. Dny evropského
dědictví (9:00)
28. 9. Den věží a rozhleden
(9:00)
Zámek
15. a 16. 9. Blanenské zámecké dny v rámci Dnů evropského dědictví (9:00)
Areál ASK
30. 9. Mistrovství Moravy a
Slezska mladších žáků a žákyň (10:00)

Boskovice

Letní kino
29. a 30. 9. Husí slavnosti,
Mirai, Slza, Inflagranti a Josef
Vojtek a další.

Kunštát

Náměstí krále Jiřího
15. a 16. 9. Hrnčířský jarmark

Velké Opatovce

Areál zámeckého parku
15. 9. Oslava 100 let vzniku
samostatného Československého státu, ukázka legionářské bitvy, Fleret, Argema a
další (13:00)
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Inzerce

Veselý Malíček poskytuje
dětem rodinné zázemí
Od června letošního roku působí v Letovicích Dětská skupina Veselý Malíček. Sídlí
v Tyršově ulici a je jednou z poboček MC Veselý Paleček z Blanska. Koordinátorkou,
zakladatelkou a vedoucí je Ivana Kuncová.
Projekt dětské skupiny Veselý Malíček
má za cíl podpořit rodiny s dětmi a pomoci jim ve sladění osobního a pracovního života. Kapacita dětské skupiny je
12 dětí od dvou do šesti let a na starost
je mají dva odborní pracovníci, Jitka
Kakáčová a Petra Pátková.
Skupina poskytuje dětem rodinné
a zároveň mimořádně podnětné prostředí s prvky montessori. Provozní
doba skupiny je od pondělí do pátku od
6.30 do 17.00. Rodiče si mohou zvolit
celodenní nebo půldenní pravidelnou
či nepravidelnou docházku. Cena školného je 3000 Kč za celý měsíc včetně
stravy.

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

MC Veselý Malíček
Tel.: 605 831 372
email: dsveselymalicek@seznam.cz.
Facebook: Dětská skupina Malíček.

Profesionální garážová vrata

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

