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Dívka České republiky 2018
Šestnáctiletá studentka gymnázia z Veselí nad Moravou Sabrina Múčková je novou
Dívkou České republiky. Titul získala na finálovém galavečeru, který se konal v Zo
ner Bobyhall v Brně.

„N

emůžu tomu uvěřit, že právě já jsem se stala Dívkou
České republiky. Je to nádherný pocit. Chtěla bych poděkovat celému týmu Dívky České republiky, ale hlavně své rodině za velkou podporu,“ uvedla
vítězka, která měří 162 centimetrů a váží
55 kilogramů. Princeznou České republiky 2018 se stala Adéla Czyžová z Těrlicka.
Více na www.divkaceskerepubliky.cz.
FOTO: David Podrabský, Ivo Ryšavý,
Pavel Felkl, Pavel Hrtoň

Říjen 2018
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Tereza Pergnerová na
utajeném natáčení
v Boskovicích
Víme
!
první

Pro většinu z vás bude překvapením, že Boskovice nedávno navštívila Tereza Pergnerová. Společně se dvěma štáby televize Nova tam
v utajení natáčeli stěžejní záběry pro první díl druhé řady pořadu
Mise nový domov, který za uvidíte už 31. října na obrazovkách. MyFace jako jediný mohl být u toho!

V

průběhu letních prázdnin byla celý týden
v Hotelu a restauraci Pod
Zámkem ubytovaná mladá maminka se
dvěma dcerkami, jejichž momentální
životní příběh, který není vůbec záviděníhodný, a rozhodně
nikomu z vás jej nepřejeme, zaujal kreativní tým televizního
pořadu Mise nový domov natolik, že se pustil do práce. Jejich
příběh oslovil i pana Dominika Božka, který neváhal a rozhodl
se jim pomoci. Přinejmenším tím, že uvedené trojici věnoval
ubytování se vším všudy ve svém hotelu a v poslední den
jejich pobytu jim připravil, nebo byl přímo součástí dalších
překvapení, které pro rodinu Lidických byly přichystány
a v hotelu, v restauraci, v nejbližším okolí, v boskovickém
zámku a zámeckém parku natočeny.
Dva televizní štáby souběžně pracovaly na příběhu, jehož
šťastný konec uvidí na vlastní oči diváci v celé republice.
Díky Misi nový domov se mnozí seznámí s místy, která jsou
nedílnou součástí Boskovic a jeho charakteristických krás. Při
samotném sledování natáčení nás překvapilo, jak k pořadu
a jeho vlastní realizaci přistupuje jeho moderátorka Tereza
Pergnerová. I když právě nebyla v hledáčku televizních ka-
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mer, stále sledovala dění okolo,
emoce ve tvářích všech přítomných, včetně hlavních aktérek
tohoto dílu pořadu.
Jakoby se držela stranou
a na otázku, jestli to není
škoda, že by mohla být ve více
záběrech, se rozesmála a zareagovala: „Vůbec ne! Znám
úmysl našeho týmu, a ten je
stěžejní. Nechci strhávat pozornost a drtit emoce na maximum. Chci pomoct, chci soucítit,
vidím rozdíl mezi lítostí a soucitem. A i tohle je důvod, proč Misi
dělám. Často totiž přijdete k příběhům, které si ani ve snu nedokážete
představit. Díky nim najdete nové
pohledy na věc. Jsem plná obdivu
k těm lidem. Vážně!“
Když jsme se Terezy zeptali, jak se jí v Boskovicích
líbí, okamžitě odpověděla, že
se sem určitě vrátí, ale nikoli
s kamerami, ale jen tak na
výlet se svou rodinou, protože se tady cítí velmi dobře.
Se stejnými pocity ostatně
odjížděly za doprovodu
televizního štábu z Boskovic i paní Rozina Lidická
s oběma dcerkami. Byly
nadšené a to, co pro ně
bylo připraveno, ještě
nikdy nezažily.
Ostatně o tom
se budete
moci přesvědčit
se

MyFace
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startem druhé série pořadu Mise nový domov na obrazovkách
Novy.
Na závěr jsme dali slovo i Dominiku Božkovi, který nám ve
spojitosti s natáčením poskytl krátký rozhovor.
Podle čeho si televize Nova vybrala právě Hotel a restauraci Pod Zámkem a zámek k natáčení s Terezou
Pergnerovou?
Tohle je otázka spíše pro Luboše Nečase, se kterým spolupracuji v oblasti marketingu a PR. S tímto nápadem přišel
vloni, jelikož už řadu let pracuje v médiích a věděl, že pořad
Mise nový domov bude mít pokračování. Mně se ten nápad
zamlouval, tak se Luboš pustil do práce.

hnalové mlčenlivost. Vím, jak to chodí a Nově pochopitelně
záleží na výsledném efektu.
Prozradíte, co všechno jste věnoval rodině?
Paní Lidická s dcerami u nás byla celý týden ubytovaná
a mohla plně využívat služby hotelu a restaurace. O dalších
„překvapeních“ mluvit nemohu. Ale nebojte se, o nic nepřijdete a vše uvidíte takříkajíc na vlastní oči, když se sami
podíváte na tento díl v druhé řadě Mise nový domov, který
odvysílá TV Nova 31. 10. ve 20:20 hodin.

Co Vám v rámci natáčení udělalo největší radost?
Že můžeme udělat dobrou věc pro rodinu, která ji potřebuje. Myslím, že paní Rozina Lidická s oběma svými holčičkami
byly spokojené. Mám radost, že si pobyt v našem hotelu užívaly, stejně jako jejich velký den plný překvapení. Všechny
tři byly vděčné, neuvěřitelně skromné a ta jejich radost byla
opravdu upřímná, to mě potěšilo velmi.
Odehrálo se něco, co Vás pro změnu zaskočilo?
Pokud myslíte protipól k té radosti, tak nic takového. Ale
čistě pozitivně mohu říct, že mě příjemně zaskočila ochota
obecně obou štábů, které u nás souběžně natáčely, všech zainteresovaných, samozřejmě včetně Terezy Pergnerové. Bylo
zřejmé, že se jedná o víc než jen pouhé natáčení, oni ti lidé
celým projektem Mise nový domov opravdu žijí.
Bylo těžké utajit, že u Vás TV Nova natáčí svůj pořad
a Tereza Pergnerová společně se štábem dokonce spí ve
Vašem hotelu?
Nebylo to těžké. Samozřejmě, že se mne pár lidí ptalo,
nehledě na to, že část natáčení probíhala i s návštěvníky naší
restaurace, protože jisté záběry se točily i na naší venkovní
terase. Nicméně o spoustě dalších konkrétních věcech, včetně
ubytování takové hvězdy jako je právě Tereza, jsme drželi na
doporučení Luboše a kreativní producentky Novy Lucie SeŘíjen 2018
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Hlava je při dlouhých
bězích velkým hráčem

Ivana Hrdličková se sportu věnuje odmalička. Přes plavání, gymnastiku či lyžování
se dostala až k dálkovým běhům. Málokdo ví, že rodačka z Boskovic je dvojnásobnou
mistryní republiky v etapovém ultramaratonu. Lví podíl na jejích úspěších má nejen
vytrvalost a píle, ale také životní nastavení a hlava.
Vím, že pochzíte ze sportovní rodiny. Čím vším jste si už ve sportu
prošla?
Moje dětství bylo plné pohybu. Lví
podíl na mém nasměrování ke sportu
mají rodiče. Mamka, moje učitelka tělocviku a trenérka plavání v jednom,
mě vedla k disciplíně a pravidelnosti.
Táta, všestranný sportovec, mě učil, že
nejdobrodružnější cesty vedou přes
kopce a někdy je třeba zatnout zuby. Prázdniny pro
nás znamenaly vzít kola,
stan, plavky a batohy
(úsměv). Do maturity
jsem asi třináct let
závodně plavala, prošla základy gymnastiky,
atletiky, byla dlouholetou instruktorkou indoor cyclingu a absolvovala
nespočet lyžařských
kurzů.
Co Vaše sportovní výsledky? Jakých
úspěchů si
nejvíce ceníte?
V plavání jsem se
pravidelně
účastnila
republikových
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soutěží. Nejvíce si vážím umístění na
Mistrovství České republiky dorostu.
Do svých nej běžeckých úspěchů řadím
vítězství na dvou srdcových akcích.
Jednou z nich je Moravský ultramaraton, což je mezinárodní běžecký etapový závod sedmi maratonů v sedmi
po sobě následujících dnech. Se svým
celkovým převýšením téměř 7000 metrů platí za nejdelší a nejtěžší běžecký
etapový závod pořádaný na území
České republiky. Díky dvěma vítězstvím jsem se stala dvakrát
mistryní republiky v etapovém
ultramaratonu. Další parádní
záležitostí byla vítězství na
Beskydské sedmičce, kterou
jsem absolvovala společně se
svým přítelem Lukášem. Jde
o horský maraton dvojic v extrémním přechodu Beskyd. Je
označován za nejextrémnější horský
závod v České
republice. Loni
jsme absolvovali
kratší trasu na
86 km, letos na
95 km v kategorii sport. Obě
se nám podařilo vyhrát.
Gratuluji.
Zmínila
jste Mo-

ravský ultramaraton. Prozraďte, jak
jste se k této extrémní disciplíně
dostala?
S dlouhými tratěmi jsem začala pozvolna. Jako fyzioterapeutku mě běh
jako přirozený pohyb fascinoval. Trénovala jsem při něm správné dýchání,
došlap, nastavení pánve... Postupně
jsem se při něm naučila meditovat
a splynout s přírodou. Kilometry začaly
utíkat samy a nohy začaly být mým dopravním prostředkem. Takový běh mě
učí trpělivosti, pokoře, že vše má svůj
čas a přírodní zákony neoblafneme. Přináší mi svobodu, při které si uvědomuji,
jak málo ke štěstí potřebujeme. Plánování běžeckých akcí bylo vždy výsadou
mého Lukáše. Startovních výstřelů jsem
již slyšela hodně a do závodů jsem se
nehrnula. Seznámili jsme se tehdy se
skupinou běžců kolem Milana Daňka,
Alenky Žákovské a Oldy Šperky pořádající nádhernou akci Kolem okresu
Blansko. Tito zkušení běžci dobrodruzi
s námi sdíleli své zážitky a Moravský
ultramaraton byl jedním z nich. Chtěli
jsme to zažít...
Sedm maratonů v sedmi dnech. To
určitě vyžaduje speciální přípravu.
Jak vypadá Váš trénink?
O nějaké speciální přípravě nevím
(úsměv). Slovo trénink nepoužívám, většinou říkám, že si jdu vyběhnout. Běh
mě baví, tak běhám. Běhám k rodičům
domů, do práce, z práce. Přítel mi běhá
naproti a pak se někdy oklikou vracíme
domů (úsměv). Jeden zrychlí, druhý
také. Některé kopečky vyskáčeme, jiné
se snažíme splynout s přírodou, abychom ji nerušili funěním a dupáním...
Nejraději dobíhám s nějakými natrhanými bylinkami v kapse. Běháme i na
dovolených, po horách. Znáte Forresta
Gumpa? Ten běhal, protože chtěl. Lidé
by měli dělat, co mají rádi. Nejvíce
kilometrů za týden, když nepočítám
MyFace
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Moravský ultramarton, jsem naběhala
asi 130. Dost ale čísel, sama běhám bez
hodinek měřící cokoliv, takže vzdálenosti stejně jen odhaduji. Nepostradatelnou část mé přípravy tvoří jógová
cvičení, rehabilitační cvičení, protahování a meditace.

le zmapovaný terén a vím, kde co roste
(úsměv). Ultramaratony (maratony
nad 42,195 km) přitahují svérázné lidi,
dobrodruhy, samorosty. Takový dlouhý
běh pak zdaleka není jen o výkonu. Ale
o přátelství, dobrodružství a silné atmosféře.

Určitě je to i o jídelníčku. Jak vypadá?
Vypadá barevně. Tíhnu k veganství,
proto je můj jídelníček bohatý a pestrý.
Spousta semínek, oříšků, ovoce, zeleniny, luštěnin, obilovin a sem tam vajíčka
od babičky. S přítelem jsme na stejné
vlně a naše důvody pro výběr této stravovací filozofie by vydalo na samostatný článek (úsměv).

Co klasické maratony na silnici. Ty
Vás nelákají?
Přiznám se, že jsem se vloni přece
jenom jednoho maratonu s přáteli
zúčastnila. Byl součástí našeho podzimního výletu do Nizozemska, kdy jsme si
v malém batůžku vezli i běžecké obleče-

Vím, že spousta maratonců je
unavených po jednom 42 195
metrů dlouhém závodě a potom
několik dnů regeneruje. Jak se dá
zvládnout sedm maratonů v sedmi
dnech? Je to jen o tréninku, nebo
i o hlavě či vůli?
Musím se pochlubit, že mou silnou
stránkou je regenerace. Díky fyzioterapii propojuji svoje tělo s hlavou, běhám
na pocit. Nejsem rychlík, užívám si
harmonického plynutí. Díky tomu se
mi daří držet téměř konstantní výkon
během celého maratonského týdne.
Hlava je tedy během dlouhých běhů
velkým hráčem, a vůle jakbysmet. Při
těchto extrémních bězích tvoří hlava
sedmdesát procent úspěchu, v lidském
těle je ukrytý obrovský potenciál, který
díky ultramaratonu můžu stále objevovat. Tím se sebepoznám a posouvám
kupředu.

Věk: 29 let
Rodné město: Boskovice
Úspěchy: 2 x mistryně republiky
v dlouhém ultramaratonu, vítězka
Beskydské sedmičky
Zájmy: běh, čtení, vzdělávání se, procházky, odpočinek

Ivana Hrdličková

ní a zaběhli si maraton. V cíli jsem byla
za tři hodiny a 26 minut. K silničním
maratonům zatím nemám motivaci
a ani přizpůsobené své výběhy. Nikdy
ale neříkej nikdy. Možná až budu časem
běhat s kočárkem (úsměv).
Sedm maratonů v sedmi dnech
musí mít vliv na tělo, zdraví. Jak se
to projevilo u Vás? Jaké části nejvíce trpí?

Zatím vidím jen pozitivní projevy.
Jsem vyrovnanější, spokojenější, sebevědomější, hlava je naprosto čistá. Šlachy, svaly a klouby se přizpůsobují zátěži. Občas se při běhu nějaká ta lapálie
objeví, ale na Moravském ultramaratonu jsem žádnou z bolístek nedonesla do
cíle etapy a vždycky se vyřešila v průběhu. Ve čtvrté etapě se mi třeba mírně
zvrtl kotník, ale v cíli už jsem o potížích
nevěděla. Po tomto závodě tělo na pár
dnů uvítá jiný pohyb. Plavání a kolo je
pro mě ideální.
Příprava, trénink, závody. Máte čas
i na jiné aktivity? Co Vás baví, při
čem si nejlépe odpočinete?
Na jiné aktivity si čas vždycky najdu.
Ráda čtu. Jezdím na vzdělávací kurzy. Miluji procházky a odpočívání na
zahradě u rodičů. Nepohrdnu dobrou
kávičkou v příjemné společnosti.
Daniel Orálek, Milan Daněk,
Tomáš Rusek. Všichni tito ultramaratonci jezdili a jezdí i na další
extrémní závody v zahraničí. Je
Moravský ultramaraton takový Váš
vrchol, nebo jaké jsou Vaše další
sny a cíle?
Zahraniční závody zatím neplánuji.
Miluji naše hory, kde je tu stále co objevovat. Na začátku září se nám s přítelem splnil sen, když jsme závodili jako
dvojice na Beskydské sedmičce a zvítězili ve své kategorii. Silné momenty
utužují vztahy. Dlouhodobým cílem je
být stále aktivní a běhat pro radost aspoň do sta let (úsměv). PAVEL ŠMERDA

Důležitá je určitě i podpora nejbližších. Jak je to u Vás?
Podpora je veliká. S přítelem, jak už
jsem zmiňovala, běháme spolu. Rodiče
jsou také velmi aktivní a na spoustu
akcí mě jezdí podpořit. Není to zrovna
divácky nejzajímavější sport, o to víc si
jejich podpory cením.
Několik hodin na trati. Na co při
běhu myslíte?
Začala jsem běhat pro souznění
s přírodou, a to stále platí. Jsem kochač
a ten potřebuje rozhled, stromy, kopečky, pestrý terén a měkký povrch. Při
běhu většinou nemyslím. Rozhlížím se,
jindy dávám v terénu pozor pod nohy.
Často si také zpívám nebo poznávám
bylinky. Po běhu mám většinou dokonaŘíjen 2018
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Kooplast nabízí novinku.
Koupelnový set Bianca

Firma Kooplast se sídlem v Boskovicích působí na trhu již více než dvacet let. Pro nábytkářský průmysl nabízí bohatý skladový sortiment různých typů profilů ve standardních i nestandardních dekorech, který neustále přizpůsobuje nejnovějším evropským
trendům i požadavkům trhu.

H

lavní činností firmy jsou dodávky plastových i hliníkových
profilů a komponentů potřebných v nábytkářském sektoru. Základní
skladový sortiment tvoří nábytkové
rolety, těsnicí profily, sokly, okopové
plechy, úchytové a dekorativní profily.
Majitele a zakladatele firmy Radka Řehoře jsme se zeptali
Můžete představit vaši novinku,
koupelnový set Bianca?
Koupelnový set Bianca je naprostá
novinka v našem sortimentu, která dále
rozšířila možnosti našeho působení na
trhu s nábytkářským průmyslem. No-
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vinkou je zejména dodání již kompletního setu včetně skříňky. Doposud jsme
se zabývali zejména výrobou roletových
setů bez skříní. Tentokrát jsme však
chtěli zákazníkovi nabídnout hotový
kompletní produkt připravený přímo
k instalaci. Tento set je cenově dostupný pro jakoukoli běžnou domácnost.
V čem je jiný, zajímavý, unikátní
oproti předchozím podobným produktům?
Chtěli jsme vymyslet něco revolučního, něco, co tu ještě nebylo. Skloubili
jsme tedy kvalitu, jednoduchost a design a vznikl nám tento koupelnový set,

který dostal jméno Bianca, symbolizující čistotu a zářivě bílou barvu, hodící se
do koupelny každé domácnosti. Navíc
tento roletový systém otevírání skříněk je velice praktický, nezabírá totiž
v místnosti zbytečný prostor jako je
tomu při otvírání klasických dvířek.
V jakých rozměrech a barevných
odstínech ho dodáváte?
Skříňku je možné objednat pouze
v zářivě bílé barvě. Pořídit lze ve dvou
provedeních, podle toho, jak a kam si
chce zákazník skříňku umístit – vertikální a horizontální. Vertikální provedení skříňky je o rozměrech: výška 700
MyFace
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mm, šířka 350 mm a hloubka 250 mm.
Uvnitř vertikální skříňky jsou 2 police. Horizontální provedení skříňky je
o rozměrech: výška 350 mm, šířka 700
mm a hloubka 250 mm. Uvnitř horizontální skříňky je 1 police.
Důležitá otázka. Jak je to s instalací, zvládne to i středně manuálně
zručný člověk?
Jelikož se jedná o kompletní roletovou skříňku, instalace je opravdu jednoduchá a zvládne ji každý, jakkoli zručný
člověk, během chvilky. Stačí pouze vybalit z krabice a zavěsit na zeď.
Kde se na něj můžu podívat a kde
si ho mohu pořídit?
Tuto novinku si můžete přijít vyzkoušet a případně objednat do našeho
prodejního střediska v Boskovicích
v Chrudichromské ulici 22, kde se Vám
bude věnovat ochotný a proškolený
personál. Zájemci nás mohou kontaktovat na telefonech: 515 550 540
a 602 567 305 nebo e-mailem:
info@kooplast.cz a určitě také doporučujeme navštívit naše internetové
stránky www.kooplast.cz.

Kooplast, s. r. o.
Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
Tel.: 515 550 540, 602 567 305
E-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz
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Sport

Klára Stloukalová přivezla
stříbro z mistrovství Evropy
Odchovankyně blanenského basketbalu Klára Stloukalová si přivezla stříbrnou medaili ze srpnového Mistrovství Evropy do 16 let, které se konalo v Litvě. Talentovaná
hráčka na klubové úrovni momentálně hájí barvy družstva BK Žabiny.

Jaká byla Vaše cesta k basketbalu?
Začala v osmi letech, ve školní družině, kde jsme si chodili hrát na hřiště.
Tam jsem si poprvé hodila na koš, a jelikož jsem byla už od malička vysoká,
s rodiči jsme se shodli, že by to byl pro
mě dobrý sport. Na tréninky se mnou
chodili i moji kamarádi, takže mě basketbal bavil o to víc.
Dělala jste i jiné sporty?
Než jsem začala hrát basket, tak jsem
závodně plavala, stepovala a tancovala.
Později kvůli basketu na to bohužel
nezbyl čas.
Předpokládám, že jste začínala
v Blansku. Kdy a jak se zrodil Váš
přestup do Brna?
Ano, začínala jsem v dívčím klubu
na ČKD. Po prvním roce jsem však přešla hostovat do BBK Blansko, kde jsem
11

mohla hrát pouze do 13 let, takže mi
trenéři domluvili hostování a pozdější
přestup do Brna, konkrétně do týmu BK
Žabiny.

Klára Stloukalová
Věk: 16 let
Tým: BK Žabiny
Úspěchy: stříbro na ME do 16 let, vicemistryně republiky v kategorii U17,
2. místo na Olympiádě dětí a mládeže
Zájmy: hudba, odpočinek, přátelé
S tím určitě přišly Vaše první klubové úspěchy. Jaké dosud byly?
V sezoně 2017/2018 jsme s týmem
U17 skončili na mistrovství České republiky na druhém místě. Mezi velký
úspěch řadím také druhé místo na
Olympiádě dětí a mládeže v minulém

roce, kde jsem s ostatními spoluhráčkami reprezentovala Jihomoravský kraj.
Jaká byla Vaše cesta do české reprezentace a co všechno už jste s ní
absolvovala?
Už minulý rok jsem se zúčastnila
výběru do reprezentace kategorie U15,
ale tam mě na další srazy nepozvali. Byl
to však pro mě impuls k tomu, abych
na sobě ještě více pracovala a vyšlo
to. Dostala jsem se do reprezentace
U16, která se připravovala na evropský
šampionát. Soustředění nám začalo
už na konci listopadu 2017, ale hlavní
příprava se odehrávala od konce května
do poloviny srpna. To znamenalo čtyři
až pět dnů v týdnu soustředění nebo
ježdění na turnaje a přípravné zápasy
v Česku i v zahraničí.
Pojďme k mistrovství Evropy, kde
MyFace

Sport
jste získaly společně se spoluhráčkami stříbro. Jaké to pro Vás na
šampionátu bylo?
Byl to obrovský zážitek. Basketbal na
této úrovni je rychlejší a silově vyspělejší. Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost. Co se týče kolektivu, s holkama
jsme si skvěle sedly jak na hřišti, tak
i mimo hřiště, proto jsme byly velmi
silný tým, který se dokázal za všech
okolností povzbudit.
Stříbro. Je to úspěch, nebo když
chyběl tak malý kousek k titulu, je
to malinko zklamání?
Určitě je to velký úspěch. Než jsme
na šampionát odjížděly, bavily jsme
se tak mezi sebou a všechny jsme se
shodly, že budeme rády, když skončíme
do osmého místa. Nečekaly jsme, že to
můžeme dotáhnout takhle daleko a ze
stříbra jsme byly všechny nadšené.
Samozřejmě nás prohra ve finále mrzí,
ale rozhodně to není zklamání.
Kromě basketbalu. Čemu se věnujete, co studujete, při čem odpočíváte?

Letos jsem absolvovala ve hře na
klavír a od Vánoc hraji na ukulele.
U toho také většinou odpočívám, protože na nic jiného není moc času. Když se
nějaký navíc najde, snažím se ho trávit
s kamarády. Tento školní rok jsem nastoupila do prvního ročníku na blanenské gymnázium.

Jaké jsou Vaše cíle a čeho byste
ráda ve sportu dosáhla?
Upřímně řečeno žádný cíl nemám.
Po maturitě bych chtěla studovat a hrát
basketbal v zahraničí, ale to je spíš takový sen. Mám ještě čas na přemýšlení
a nevím, co mě za čtyři roky na střední
škole čeká.
PAVEL ŠMERDA

present

REST IN BEATS vol. 3
aka The Resurrection

3/11/2018 Boskovice CZECH REP.
SOKOLOVNA 12:00
Breaking & Allstyle
Speciální koncept

Mezinárodní porota

Breaking:
Yan (RU)
Kido (PL)
Honza (CZ)

Allstyle:
Shaik (USA)
Valentino (BEL)
Endrewstyle (CZ)

vstup zdarma

světová taneční událost

Kultura

Mám štěstí na dobré
lidi, přátele a učitele

Studentka režie s hledáním vlastní cesty. Tak se označuje mladá talentovaná umělkyně
Kateřina Reichová z Blanska. V nejbližší době ji čeká premiéra autorské hry V proudu.
Začnu možná trochu netradičně.
Čím se cítíš nejvíce? Zpěvačkou,
herečkou, učitelkou, scénáristkou,
fotografkou, režisérkou?
To je těžká otázka. Nemám moc
ráda, když o sobě někdo říká, čím je.
Myslím, že to musí posoudit ostatní.
Co se ale reálné práce týče, tak jsem
věčný student a živí mě učení zpěvu
v ZUŠ v Boskovicích a zpěv. Kdybych
měla odpovědět pocitově, tak bych se
označila za studentku režie s hledáním
vlastní cesty.
Jaká byla tvoje cesta k umělecké
dráze?
Řekla bych, že úplně přirozená. Jako
jiné dítě inklinuje například ke sportu,
a tak se cítí dobře na hřišti či s míčem,
pro mě bylo od mala přirozené se vyjadřovat pomocí hudby, zpěvu a divadla.
Samozřejmě strašně záleží, na koho
v životě narazíte. Já naštěstí měla,
a myslím si, že stále mám, štěstí na
dobré lidi, přátelé a učitele kolem sebe,
takže se mi nikdy nestalo, že by nějakým způsobem moji cestu zatarasili.
Pocházíš z kulturní rodiny? Kdo
se u vás doma věnoval hudbě nebo
divadlu?
Je to zvláštní, ale moje rodina žádný hluboký vztah ke kultuře nemá,
alespoň co vím. Až na taťku a babičku,
kteří umí zpívat a zpívají rádi. Taťka

V brněnské kavárně Tivolli. FOTO: LILY KORES
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rád zpívá Kryla s kytarou,
babička zase vede pěvecký
sbor v klubu důchodců. Ale
nikdo z naší rodiny to nedělá a nedělal na profesionální
úrovni.
Počítám s tím, že si začala
chodit do ZUŠ. Čemu ses
tam věnovala?
V ZUŠ Blansko jsem si
prošla vším možným, ale
hlavně to byly obory Zpěv
a Dramatická výchova. Ve
zpěvu jsem chodila k panu
učiteli Vráblíkovi, který mě
nikdy nesvazoval a dával
mi velkou volnost, později
k paní Holišové. Návštěva
„dramaťáku“ ve mně nechala
velice hluboké stopy. Vedla
jej a stále vede Eva Petrželová, které jsem dodnes velice
vděčná nejen za divadelní
průpravu, ale hlavně za pohled na život, jaký mám.
Co tě na tom nejvíce bavilo?
Zpěv byl pro mě přirozený, takže mě
bavil. A trošku mi i šel, takže jsem tam
chodila ráda, ale jako malá jsem si neuvědomovala technickou stránku zpěvu
a cokoliv podobného. V „dramaťáku“
to bylo jiné, neboť jsme si mohli vyzkoušet nejen role herců, ale i jiné role
„inscenačního týmu“ – byli jsme chvíli
scénáristy, chvíli režiséry, potom zase
herci. Už jako děti jsme byli vedení ke
komplexnímu vnímání divadla a jeho
částí. Nejen, že jsi herec, tak se postavíš
na jeviště a bavíš lidi.
Byly naopak okamžiky, kdy sis
řekla a dost?
V dětství nejspíš ne. Koníčky
a kroužky, které jsem dělala, mě vždycky naplňovaly. Nemůžu ale říct, že jsem
si dost nikdy neřekla teď, v dospělosti.

Jako dítě si neuvědomujete, že Vás
ostatní hodnotí, není tak kladen důraz
na výkon. Čím jsem ale starší, tím víc
nad touto otázkou přemýšlím. V mojí
branži je vše srovnáváno a hodnoceno a někdy přijde krize, kdy si říkám,
jestli věci, které dělám, mají opravdu
smysl. Ale to je asi normální. Většinou
to skončí dobře, lidé tleskají, nebo moji
práci pochválí, ocení, a to je pro mě odpověď na to, jestli pokračovat, nebo ne.
Na jaké divadelní role nejraději
vzpomínáš?
Rolí bylo spoustu. Ale spíš než na
role divadelní vzpomínám na role inscenační. To, že můžete být součástí
procesu tvoření s lidmi, které máte rád,
stáváte se trochu režisérem, trochu
scénáristou, trochu kostymérem, a to
všechno v dobrém kolektivu, tak na to
MyFace

KNultura
ázev
nejraději vzpomínám. A navíc musím
podotknout, že tyhle procesy se dějí na
Kolárce stále, což je moc příjemné. Je to
zkrátka líheň různorodých lidí, kteří se
scházejí na jednom místě a pojí je láska
k divadlu.
Už jsme to zmínili, jsi dívka mnoha profesí. Ale zastavil bych se
u zpěvu. Po maturitě na Obchodní
akademii a Střední zdravotnické
škole v Blansku si absolvovala brněnskou konzervatoř, obor klasický zpěv, nyní studuješ operní režii
na brněnské JAMU. Jaká hudba je
ti nejbližší a jaké projekty máš za
sebou?
Asi nedokážu odpovědět jednoznačně, protože hudbu mám ráda téměř
všechnu – poslechnu si od jazzu přes
klasiku, klezmer až po indie. Po pěvecké
stránce mám moc ráda klasickou/vážnou hudbu, ale nebudu lhát, mé srdce
patří nejvíce českým šansonům, folku,
lidovkám či autorským písním. Hudební
projekty, které mám za sebou, jsou stejně různorodé, ale kdybych měla zmínit
ty, na které ráda vzpomínám, tak to
jsou například koncertování ve Vídni,
Koncerty písní Jiřího Bulise, Koncerty
Pocta Zuzaně Navarové a v neposlední
řadě koncertování s kapelou eLiška.
Kde všude vystupuješ a kdy tě
budeme moct vidět v nejbližším
okolí?
Nejvíce vystupuji s již zmíněnou
kapelou eLiška. Hráli jsme několikrát
v Blansku, Boskovicích a v okolí v rámci
festivalů či jiných příležitostí. Teď kapelu čeká živé hraní k inscenaci V proudu, kterou dělám s Divadlem Kolárka.
Zastavme se u autorské hry
V proudu, která vznikla na motivy
Divé Báry. Co bys nám o ní řekla?

Lektoři divadelního příměstského tábora v Olomouci,
momentka s kolegou Danem Mišákem.
FOTO: JAN KŘIVÁNEK
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Elektro-folková skupina eLiška. Na fotografii členové: Markéta Brothánková, Tomáš Skalský
a Kateřina Reichová. 					
FOTO: JAN KŘIVÁNEK

Tato inscenace vznikla tak zvaně na
míru pro Divadlo Kolárka. Chtěla jsem
pokračovat ve stylu, který je mi nejbližší – a to vytvořit dílo hudebně-dramatické. Mám velice ráda lidové písně,
inspirují mě, a tak pro mě byla tato
cesta přirozená. Napsala jsem divadelní
zpěvohru na motivy Divé Báry Boženy
Němcové, která je protkaná lidovými
písněmi a písněmi skupiny eLiška – to
vše v soudobém pojetí. Z povídky Divé
Báry mě nejvíce zaujala aktuálnost témat manipulace a stádovosti lidí. Takže
v podstatě to nebude jen inscenace
o Báře, která je jiná než ostatní – bude
to o nás všech. Hlavní role ztvární Kamila Hrnčířová a Tomáš Žilinský, dále
uvidíme Michaelu Rykrovou, Markétu
Nesrstovou, Marka Čecha a Veroniku
Zaplatilovou. Inscenaci supervizuje
a scénografii obstarává Eva Petrželová
a jak už jsem zmiňovala, živě budou
k inscenaci hrát Markéta Brothánková
a Tomáš Skalský.
Kdy se na ni můžeme podívat?
Premiéra proběhla v rámci festivalu
Kolotoč 2018 v pátek 12. října ve 20
hodin v Divadle Kolárka v Blansku.
Nejbližší reprízy plánujeme 18. 10 v 19
hodin ve sklepní scéně Experimentálního Divadla v Brně a 24. října v 19 hodin
v Pánském dvoře v Boskovicích. Na
všechny představení moc srdečně zvu,
ale jen musím upozornit, že nebude
vhodné pro děti do 15 let.
V této „branži“ musí být člověk asi

hodně extrovert a v dobrém smyslu
slova exhibicionista?
Myslím si, že je to spíš naopak. Ale
chápu, že si to spoustu lidí mimo „branži“ musí myslet (úsměv).
Při tak velkém rozsahu tvojí činnosti. Máš čas vůbec odpočívat?
Nebo všechno to bereš i jako svůj
koníček?
Práci beru jako svůj koníček, jinak
by to ani nešlo. Ale i přes to se snažím najít si čas na odpočinek, nebo
jinou činnost, aby si „tvůrčí hlava“
odpočinula. Ráda chodím do přírody, do
lesa, anebo si sednout do kavárny a poklábosit s kamarádkou…
Máš ještě další pracovní plány do
budoucna?
Ano, na jaře 2019 mě čeká režie klasicistní opery od Domenica Cimarosy: Il
matrimonio segretto v Divadle na Orlí
v Brně. Tahle dvouaktová opera buffa
se bude hrát celá v italském jazyce, pod
taktovkou italského dirigenta Damiana
Binettiho. Dále jsem byla oslovena souborem Opera Diversa, a to k režii Horroroper autorů P. Drábka a O. Kyase, což
mě čeká také v příštím roce. Na tento
projekt se obzvlášť těším. Hudebně
a textově je tohle dílo velice povedené.
Jaké jsou tvoje další sny a přání?
To je prosté. Být šťastná, zdravá
a mít zdravou rodinu. Možná to zní jako
klišé, ale tohle je hlavní.
PAVEL ŠMERDA
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

14. a 15. 10. Bella a Sebastian
3: Přátelé navždy (17.30)
15. a 16. 10. Zrodila se
hvězda (20.00)
17. 10. Domestik (20.00)
18. a 19. 10. Zlý časy v El
Royale (20.00)
20. a 21. 10. Princezna a
dráček (15.00)
20. a 21. 10. Čarodějovy
hodiny (17.30)
20. a 21. 10. Ticho před bouří
(20.00)
22. 10. Po čem muži touží,
představení pro seniory
(17.30)
22. a 23. 10. Hovory s TGM
(20.00)
24. 10. Jack staví dům,
Filmový klub (20.00)
25. 10. Johnny English znovu
zasahuje (20.00)
26. a 27. 10. Johnny English
znovu zasahuje (20.00)
27. 10. Když draka bolí hlava
(15.00 a 17.30)
28. 10. Když draka bolí hlava
(15.00)
28. 10. Johnny English znovu
zasahuje (20.00)
28. a 29. 10. Jak se moří
revizoři (20.00)
29. 10. Když draka bolí hlava
(17.30)
30. a 31. 10. Halloween
(20.00)

Boskovice
Panorama

15. 10. Filmový kvíz (19.00)
16. 10. Po čem muži touží
(17.00)
16. 10. Zlý časy v El Royale
(19.30)
17. 10. Chata na prodej, Kino
senior (15.00)
17. 10. Po čem muži touží
(17.00 a 19.30)
18. a 19. 10. Čarodějovy
hodiny (17.00)
18. a 19. 10. Halloween
(19.30)
20. 10. Yeti: Ledové
dobrodružství (17.00)
20. 10. Zrodila se hvězda
(19.30)
21. 10. Yeti: Ledové
dobrodružství (14.00 a 17.00)
21. 10. Dílnička s Kristýnkou,
výtvarné odpoledne (16.00)
21. a 22. 10. Hovor s TGM
(19.30)
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23. 10. Venom (19.30)
24. 10. Venom (17.00)
24. 10. Démanty noci,
Filmový klub (20.00)
25. – 28. 10. Když draka bolí
hlava (17.00)
25. a 26. 10. Johnny English
znovu zasahuje (19.30)
26. 10. Po čem muži touží,
BabaBiograf (9.30)
27. 10. Toman (19.30)
28. 10. Na Chesilské pláží
(19.30)
29. 10. Ticho před bouří
(19.30)
30. 10. Petr Jan Juračka:
K2, cestovatelské povídání
(19.00)
31. 10. Když draka bolí hlava
(17.00)
31. 10. Jak staví dům (19.30)

(14.00)

Kunštát

Kulturní dům

13. 10. Halasův Kunštát
(19.00)

Letovice

Kulturní dům

28. 10. Oslava výročí 100 let
Československé republiky
(16.00)
MyFace, měsíčník z Blanenska
a Boskovicka
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DIVADLO
Blansko

Dělnický dům

2. 11. Tři muži na špatné
adrese, komedie (19.00)

Boskovice
Sokolovna

20. 10. Čochtan vypravuje,
hraje Josef Dvořák (19.00)
31. 10. Mnoho povyku pro
nic, Divadlo bez zábradlí
(19.00)

Letovice

Kulturní dům

21. 10. Manželské vraždění,
hraje Divadelní soubor
Eduarda Vojana Brněnec
(19.00)

OSTATNÍ

Blansko-Těchov

Hospůdka Na točně

18. 10. Postel, hospoda,
kostel, talk show Zbigniewa
Czendlika (18.30)

Knihovna

25. 10. Čeští prezidenti
ve srovnávací perspektivě
+ Miloš Zeman: Příběh
talentovaného pragmatika
v bonmotech, přednáška
Lubomíra Kopečka (17.00)

Dělnický dům

26. 10. Halloween na Dělňáku
(19.30)

Boskovice

Arboretum Šmelcovna

13. 10. Vyřezávání dýní
(9.00), skupina Trní na větvi,
soutěž o nejkrásnější dýni

Tancini club
přináší nový
taneční projekt

R

est in Beats je název
taneční soutěže, která
proběhne v sobotu 3. listopadu od 12 hodin v boskovické
sokolovně. Cílem akce je seznámit veřejnost s novodobými tanečními styly, vstup pro
návštěvníky je zdarma.
V jeden den, na jednom
místě se divákům představí
přes 300 nejlepších tanečníků
z České republiky a ze zahraničí. Do Boskovic zavítají
tanečníci z Ruska, Polska,
Slovenska, Ukrajiny, USA,
Německa a Itálie. V porotě
zasednou světové legendy
ve streetových tanečních
stylech, například Chris
Shaik Mathias z USA, který
je ikonou streetového tance
v NYC a byl choreografem
Samanthy Fox, Johnny Kempa, Run DMC, či skupiny Guy.
Představí se prvotřídní DJs,
kteří hrají na akcích typu
Hip Hop Kemp, Street dance
Camp a jiných.
Pro návštěvníky je připraveno skvělé občerstvení, mohou přijít do relax zóny, kde
najdou doprovodné atrakce
včetně možnosti ostříhání od
mistra holiče z barber shopu.

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

C

ílem Dnů evropského dědictví (DED) je posílit historické povědomí s důrazem na
mezinárodní kontext národního kulturního dědictví. V České republice organizuje tuto
aktivitu Sdružení historických
sídel a letošním tématem bylo
Společné dědictví, společné
hodnoty. Město Boskovice se
pravidelně zúčastňuje a pořádá
v rámci DED řadu aktivit. „Ráda
se aktivně zúčastňuji těchto dnů,
jako místostarostka jsem organizovala doprovodné akce, které přilákaly mnoho návštěvníků,“ uvedla
Vítková.
V Boskovicích byly zpřístupněné významné památky,
mezi nimiž nechyběl kostel
sv. Jakuba st., kostel Všech
svatých, evangelický kostel, Synagoga, Židovský obecní dům,
Radniční věž, zámek a další
památky.
Z doprovodných akcí se velkému zájmu posluchačů těšil
koncert pro kardinála Tomáše
Špidlíka uspořádaný senátorkou Jaromírou Vítkovou. „Benefiční koncert přilákal více než 150
návštěvníků. Výtěžek z koncertu
byl 23 tisíc korun a obnos bude
připsán na účet veřejné sbírky
určený na výstavbu památníku
pro kardinála T. Špidlíka. Největší
dík patří sboru BaczBand pod
vedením Františka Bačovského,“
uvedla Vítková. Doprovodnou
akcí byla také vernisáž výstavy
Vzhůru, máme svůj vlastní
stát, záštitu nad výstavou převzala senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka Dagmar
Hamalová.
„V rámci Dnů evropského
dědictví jsem navštívila také Blansko - areál Centra sv. Martina, kde
probíhaly mimořádné prohlídky
s doprovodným programem. Zde
průvodcovské služby zajišťovali
studenti oboru Cestovní ruch na
Střední škole cestovního ruchu
a gastronomie s.r.o. Blansko v rámci odborné praxe. Díky studentům
jsem se dozvěděla řadu zajímavých údajů o historii kostela sv.
Martina,“ zakončila Vítková.
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Dovezte si vlastní slivovicku na kost, dále si dovezte burty na ohen a klidne
i malé grily a maso na nej. Na akci se nebude prodávat zádné obcerstvení.
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