OSOBNOSTI • MÓDA • BYDLENÍ • ZDRAVÍ • KRÁSA • SPORT • CESTOVÁNÍ • ŽIVOTNÍ STYL
ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Z BLANENSKA A BOSKOVICKA
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ZDARMA

Sabrina Múčková
zažila v soutěži
opravdové štěstí

Kniha pro celiaky
nabízí spoustu
skvělých receptů

Dostihová stáj
má za sebou
úspěšnou sezonu

Hotel Panorama
čeká v lednu
další vylepšení

Přejeme krásné Vánoce
se svými nejbližšími

restaurant & hotel ***
hledají pracovníky na pozici

VRCHNÍ ČÍŠNÍK/SERVÍRKA – RECEPČNÍ
Náplň práce
obsluha hostů v restauraci | přijímání hotelových hostů | komunikace s hosty | spoluorganizování akcí a lidí | inventury skladů | zaučování a schopnost vedení týmu (pomocných číšníků, brigádníků) | služby dle domluvy
Nabízíme

Požadujeme

* plat dle dohody plus odměny z tržeb a osobní
ohodnocení
* práce v pěkném, moderním prostředí
* všestranná, zajímavá práce, kde se každý den děje
něco nového
* možnost ubytování přímo v hotelu, sleva na stravu,
příplatek na ošacení
* možnost růstu na jednom z našich provozů (Hotel
Lysice, Hotel U Tří volů, Porčův mlýn)

* zodpovědnost, spolehlivost,
samostatnost
* vyučení v oboru nebo praxe
(může být u nás)
* chuť se rozvíjet – učit nové
věci
* komunikativní přístup
* práce na počítači

Kontakt: Silvie Zouharová, tel. 725 378 809, e-mail: info@utrivolu.cz

AIKO tour Tomáš Zukal
EXIM partner Blansko
FIRST MINUTE ZÁJEZDY na léto 2019
SE SLEVOU AŽ 35%, DĚTI ZDARMA
DOTOVANÉ ZÁJEZDY 50+
PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA
LAST MINUTE ZÁJEZDY DO EXOTIKY
KEŇA, ZANZIBAR, KUBA, PANAMA
•

lety balonem v okolí Blanska

•

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

•

Prodáváme mezinárodní jízdenky REGIOJET

VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD U NÁS VYŘÍDÍTĚ BĚHEM 10 MINUT
VČETNĚ PLATBY A NAVÍC VÁM PŘIDÁME INFORMACE A
NAŠE ZKUŠENOSTI NA CESTU
Svitavská 1, Blansko 67801
(stejný vchod jako lékárna NA POŠTĚ u kruháče)

Tel.: 516 418 629 602 658 665
info@aikotour.cz www.aikotour.cz
ZÁJEZDY MŮŽETE VYBÍRAT A REZERVOVAT ONLINE NA WEBU

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

Navštívili jsme

Lysice. Krásné místo
v nádherné přírodě

Lysice. Jedno z nejkrásnějších míst na Blanensku a Boskovicku. Městys s téměř dvěma
tisíci obyvatel se může pochlubit tím, že lidé tam najdou téměř všechny důležité instituce, které k životu potřebují. Školku, školku, poštu, nákupní centrum, zdravotní středisko, kostel. Lysičtí jsou právem hrdí na krásný zámek, ale také nádhernou přírodu.
Více prozradil starosta Pavel Dvořáček.
Pane starosto, jak se žije v Lysicích?
Myslím, že dobře. Lysice jsou bývalá
středisková obec, kde je veškerá infrastruktura, tedy škola, školka, pošta,
zdravotní středisko, koupaliště, dá se
tady nakoupit, máme výborné dopravní
napojení na Boskovice, Blansko nebo
Brno. Naší devízou je i krásná příroda
a čisté životní prostředí.
Lysice patří mezi moderní, upravená místa. Připomeňte, co se u vás
v poslední době udělalo a co se
chystá?
Za největší úspěch, byť to není nejdražší akce, považuji autobusové zastávky na Oulehle a přechod pro chodce
s chodníkem podél místní komunikace
do školy. Zvýšili jsme tím bezpečnost
našich dětí, což považuji za velmi důležité. Kompletně se opravila budova
radnice, podařilo se připravit 22 nových
stavebních pozemků na Horkách.
Co se chystá a na čem pracujete?
Staví se nová hasičská zbrojnice. Ta
současná už je zastaralá a nevyhovuje
moderním požadavkům ani prostorově.
Chystáme stavbu čistírny odpadních
vod, momentálně je připravené výběrové řízení na zhotovitele. Uvidíme,
za kolik se akci podaří vysoutěžit.
Plánujeme vybudování komunikací na
Horkách.

ťuje v rámci celé republiky na předních
příčkách v nejrůznějších hodnoceních
kvality. Je to i zásluha vedení školy
v čele s panem ředitelem Burýškem.
Hlavním turistickým lákadlem je
zámek, kam každý rok přijede více
než 30 tisíc lidí. Nedal by se jeho
potenciál pro Lysice ještě více využít?
Zajímavá otázka, ale co bych rád
v této souvislosti zmínil, je nedostatek
parkovacích míst v obci. V letní sezoně, kdy je v provozu zámek i sousední
koupaliště, je to naprosto nedostačující.
V tomto směru plánujeme jejich rozšíření.
Jak jste spokojený s činností spolků?
Velmi. A to myslím naprosto upřímně. Pracuje jich u nás tolik a s takovým
nadšením, že nám to mohou leckde
závidět. Nechci nikoho jmenovat ani
vyzdvihovat, nerad bych na někoho
zapomněl, ale všem lidem bych chtěl

v tomto směru moc poděkovat za jejich
práci, kterou odvádějí nad rámec svých
povinností.
Je něco, co byste rád změnil, s čím
nejste spokojený?
Mrzí mě, jak tady funguje, respektive nefunguje lékařská péče. Bohužel
už i na nás dopadl nedostatek lékařů.
Nabízíme byt, nájem ordinací za minimální částku, ale bohužel zájemci
nejsou. A samozřejmě mi vadí chátrající
sokolovna. Ministerstvo chystá v závěru
roku nějaký nový dotační program, tak
uvidíme, jestli se nám podaří v tomto
směru něco udělat.
Na závěr se zeptám. Proč by lidé
měli přijet do Lysic?
Třeba kvůli krásnému zámku nebo
nádherné přírodě. Jsou tady zajímavá
zákoutí, spousta cest, kde se dá procházet nebo projet na kole, svoje si tady
najdou i rodiče s dětmi. Lysice rozhodně stojí za návštěvu.
PAVEL ŠMERDA

Co škola a školka? Jaký je o ně zájem?
Školka má kapacitu 92 dětí, která
je naplněna na sto procent. Prostředí
uvnitř i venkovní zahrada jsou pěkné,
moderní, rodiče, děti i zaměstnanci
jsou spokojení. To platí i pro školu,
která je na kvalitní úrovni, co se týká
materiálního vybavení i pedagogického
sboru. Není náhodou, že škola se umisProsinec 2018
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Lubomír Stoklásek: Vším,
čím jsem byl, jsem byl rád
Patří mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější podnikatele v České republice. Lubomír
Stoklásek, majitel Agrostroje Pelhřimov, ale také společnosti ČAD Blansko nebo
Skalního mlýna v Moravském krasu je příkladem člověka, který dokáže být úspěšný,
i když se nenarodil ve zlaté kolíbce a jeho začátky nebyly vůbec jednoduché.

Lubomír Stoklásek
Svou profesní kariéru zahájil Lubomír Stoklásek jako
projektový inženýr a postupně získal bohaté pracovní
a řídící zkušenosti v oblasti investic a výroby. Podnikat
začal v roce 1992 a nyní je majitelem pěti firem. Do
Agrostroje Pelhřimov, jedné z nejstarších strojírenských
firem v Evropě vyrábějících zemědělskou techniku, zásadně vstoupil v roce 1997, kdy vyhrál výběrové řízení
na odkup majoritního podílu. Pod jeho vedením prošla
společnost restrukturalizací, obrat se znásobil o stovky
procent a firma se stala jedním z předních zaměstnavatelů v regionu Vysočina. Agrostroj Pelhřimov je nejvýznamnějším výrobcem zemědělské techniky v ČR a největším univerzálním kooperantem v Evropě. Výrobní
program tvoří vlastní finální stroje, nástrojářská výroba
a z více než 90 procent dodávky strojů a montážních
celků v rámci kooperací pro významné nadnárodní společnosti, jako jsou Claas, John Deere, Krone, DAF, Scania,
Volvo a další. V současnosti firma dodává do 36 závodů
po celém světě a export činí 98 %. Skupina Agrostroj zaměstnává okolo 2 600 lidí a v roce 2016 měla obrat 4,62
miliard korun. 			
Zdroj: Internet

Začnu trochu netradičně. Spousta
bohatých a úspěšných lidí teď míří
do politiky. Není to i Vaše ambice?
Není to tak dávno, kdy jsem se už
nemohl dívat na to, co se u nás děje.
Uvažoval jsem o vstupu do politiky, ale
nakonec jsem se rozhodl dát přednost
svým firmám. Tam jsem asi platnější.
Myslím, že pan Babiš to zatím zvládá za
mě. Má moji plnou důvěru. Já plánuji
ještě dvacet let pracovat ve svých fir4

mách, pak možná budu o politice znovu
uvažovat (úsměv).
Myslíte to s panem Babišem vážně,
nebo ironicky?
Vážně. To, co dokázal za pár let,
přinést do státní kasy 200 miliard, to se
jen tak někomu nepodaří.
Je správně, aby stát vedli bohatí
lidé?

Na to je jednoduchá odpověď. Do
politiky většinou jdou lidé, kteří nemají
zkušenost s ničím. Zkrachovalí podnikatelé, neúspěšní lékaři a kantoři,
kteří si myslí, že tam zbohatnout. To
je problém. Nemůžu organizovat život
deseti milionům lidem a hospodařit
s miliardami ve státním rozpočtu, když
o tom nemám ani páru. Mám obavu, že
pokud by nenastoupila nová garnitura,
dopadli bychom hůř než Itálie a Řecko.
MyFace

Rozhovor
Výsledky hovoří za vše. Vyšší důchody,
investice do infrastruktury, to tady
v minulosti nebylo. Takže moje odpověď je jasná. Stát mají řídit lidé s manažerskými zkušenostmi.
Čím jste chtěl být jako malý?
Cukrářem nebo právníkem.
Proč?
Cukrářem proto, že maminka dělala
velice dobré cukrářské výrobky. A právníkem? To mi přišlo jako svobodné povolání, při kterém musí člověk používat
svoji hlavu. Realita ale byla jiná. Měli
jsme patnáct hektarů půdy, komunisté
nás nazývali kulaky, otce zavřeli do
Jáchymova, potom byl deset roků nasazený v Ostravě v dolech, aby pomáhal
budovat socialismus s lidskou tváří.
Takže Vaše startovací čára do života asi nebyla jednoduchá?
Navíc jsem ještě neřekl, že otec
v roce 1969 emigroval. Problém bylo
dostat se na střední školu, na vysokou
to už vůbec nebylo možné. Vystudoval
jsem nakonec elektrostrojní průmyslovku a než jsem nastoupil do svého
prvního zaměstnání, musel jsem obejít
sedmnáct podniků! Nikde mě nechtěli
vzít. Bylo tehdy nařízení nepřijímat
děti emigrantů. Zpětně moc děkuji, že
mě tehdy přijali do projekční kanceláře
v Brně. Byl jsem už ženatý, měli jsme
dítě a nebýt toho, tak bychom snad
umřeli hlady.
Vzpomenete si, jak, kdy a při čem
jste si vydělal první peníze?

Na galavečeru EY Podnikatel roku na Žofíně. FOTO: EY (3x)

Na střední škole, když jsem chodil na
noční brigády do Zetoru. I když jsem se
pak oženil, tak jsem si po práci přivydělával na stavbách. Postavil jsem hrubou
stavbu, prodal ji a bylo na dovolenou
(úsměv).
Než jste se stal majitelem Agrostroje Pelhřimov a dalších firem. Čím
vším jste si prošel?
Z projekční kanceláře jsem přešel na
práci investičního technika, pak jsem
čtyři roky před revolucí dělal šéfa výroby. V roce 1988 jsem chtěl emigrovat,
přes Jugoslávii. Postavil jsem si plachetnici, ale mezitím přišla Sametová
revoluce a už to nebylo třeba. Prodal
jsem plachetnici a její nový majitel s ní
přeplul pětkrát Atlantik a dvakrát kolem světě.

S Magdalenou Souček, vedoucí partnerkou pořadatelské společnosti EY v České republice a ve
střední a jihovýchodní Evropě.
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Zednické práce, stavba lodi. Po
kom jste tak manuálně zručný?
Byl jsem kluk sedláků. Uměli jsme si
poradit se vším. Celá rodina. Maminka,
bratr i sestra. Jak už jsem zmínil, měli
jsme kvůli tátově emigraci spoustu problémů, ale zvládali jsme to. Určitě nás
to posílilo a ještě více spojilo. Jak říká
klasik: Vším, čím jsem byl, jsem byl rád.
Podnikat jste začal v roce 1992. Začátky asi nebyly jednoduché. Přesto, máte nějaký recept na to, jak být
v tom co dělám úspěšný?
Spoustě lidí připravili „cestičku“
jejich rodiče. Já jsem to měl jinak. Myslím, že základ jsem dostal v rodině.
Výchovou, tím, jak jsme spolu komunikovali, jaké mezi námi panovaly vztahy.
Je to určitě dáno i geneticky. Pokud
chce být člověk úspěšný, musí do toho
dát celé své JÁ.
Co bych k tomu rád dodal. Máme
velkou výhodu v tom, že jsme exportní firma a 98 procent výroby jde ven.
V roce 1997 jsem řekl, že v České republice podnikat nebudu. Čím více jsem
pracoval, tím více jsem měl pohledávek,
a málem jsem zbankrotoval. Teď je to
lepší. Našimi zákazníky jsou špičkové
světové firmy a za dvacet let se nestalo,
že by některá z nich nezaplatila. Loni
jsme měli obrat 6,5 miliardy korun, do
roku 2021 to bude deset miliard. V Česku je špatná firemní kultura. Hodně
přemýšlíme, ale často špatný směrem.
Ve svých firmách zaměstnáváte téměř tři tisíce lidí. Jaké to je? Cítíte
za ně zodpovědnost?
Momentálně už zaměstnávám 3200
5
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lidí, ale na začátku jich bylo pět. Měl
jsem čas a peníze, teď nemám ani jedno
(smích). Ale mám dobrý pocit. Ano, jak
říkáte, je to zodpovědnost. Nejen vůči
lidem, ale také vůči regionu, našim
partnerům a svému jménu. Je to něco,
s čím se musíte vyrovnat. Práci často
věnovat i 25 hodin denně, usínat a budit se s tím, že více, co chcete.
Vím, že zaměstnanci pro Vás hodně
znamenají. Většina firem se potýká
s jejich nedostatkem. Co děláte pro
to, aby u Vás chtěli pracovat a pracovali u Vás rádi?
V současné době máme téměř nulovou fluktuaci. Pokud nepočítám odchody do důchodu nebo stěhování. Zásadní
krok, který jsme udělali ve prospěch
lidí, byl v roce 2000. Když jsem šel tehdy po firmě a viděl jsem zaměstnance
ve špinavých mundůrech, průměrný
věk byl padesát let, tak jsem si řekl, že
je něco špatně. V tom okamžiku mě
napadla geniální myšlenka. Svolal jsem
ředitele třiceti základních škola a začali
jsme společně organizovat dny otevřených dveří a individuální návštěvy
našeho podniku. Každý rok je takových
650. Aby se děti, jejich rodiče i další
lidé podívali, kde mohou pracovat, co
mohou dělat a v jakém prostředí. To
byla dobrá cesta. V současné době 42
procent lidí ve výrobě má maturitu
a průměrný věk je 36 let. Máme vlastní
systém vzdělávání, vlastní univerzitu.
Pokud někdo projde naší školou, získává certifikát Agrostroje, který mu
garantuje, že nemůže být v EU nezaměstnaný. Hodně jsme v tomto směru
investovali, ale byly to investice správným směrem.
V našem regionu vlastníte například firmu ČAD Blansko nebo Hotel Skalní mlýn. Nechystáte nějaké
další investice?
Kdysi dávno jsem chtěl koupit ČKD
Blansko, ale jsem rád, že to nedopadlo. Když jsem kupoval tehdejší ČSAD
Blansko, bylo jedním z nejchudších
v celé republice. Mělo 45 zastaralých
autobusů, deset náklaďáků a dva DAFy.
Situace byla tristní. Udělali jsme několik důležitých kroků, investovali jsme
do nových autobusů, pořídili jsme nové
kamiony, které nám zajišťují logistiku
pro Agrostroj Pelhřimov a Humpolecké strojírny. Příští rok chceme koupit
dvoupodlažní, klasický britský autobus,
který bude jezdit po celé Jižní Moravě
6

a dvakrát týdně zajíždět i do Blanska,
do budoucna plánujeme místo squashe
Dům zdraví. Aby vše nevypadalo růžově. Autobusy nám realizují dvacetimiliónovou ztrátu ročně, takže nebýt kamionů, společnost ČAD by zbankrotovala.
Ale tohle je i otázka na Jihomoravský
kraj, jak dotuje dopravu apod.
Pojďme k pozitivnějším věcem. Na
čem už nyní pracujete, je výstavba
velkého závodu v Rusku.
Je to naše první velká investice v zahraničí. Reagujeme tím na požadavek
našich obchodních partnerů, kteří už
v Rusku působí, nebo tam plánují výrobu. Rád bych řekl, že situace v Rusku
není taková, jak o ní informují česká
média. Rusko je na tom velmi dobře
a všechny velké celosvětové firmy tam
mají svoje aktivity.
V roce 2017 jste dostal vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana,
letos ocenění Podnikatel roku 2017.
Co to pro Vás znamená?
Ocenění vnímám jako odměnu pro
všechny občany, kteří pracují. Je důležité, aby si hlava státu všímala a odměňovala ty, kteří se podílejí na růstu české
ekonomiky a reprezentují naši zemi
v zahraničí. Smutné je, že jsme tam byli
jen dva lidé z podnikatelské sféry. Češi
jsou v tomto směru pokrytci a neuvědomují si, že jsou to zaměstnavatelé,
kteří vytvářejí hodnoty. Pokud se nám
nebude dařit, umělci, politici, úředníci,
učitelé, lékaři a další nebudou mít ani
na kávu. Mrzí mě, že svět se staví k podnikatelům a zaměstnavatelům jiným
způsobem. Váží si jich, věnuje jim pozornost. To u nás chybí.

Dá se říct, že Agrostroj je rodinná
firma? Kdo tam od Vás všechno
pracuje a máte už následovníka?
Pokud to rychle sečtu, tak v mém
podniku pracují tři další rodinní příslušníci. Jsme tedy, dá se říct, rodinou
firmou, ale tu podnikatelskou káru
zatím táhnu sám. Následovníkem může
být třeba můj vnuk. Je velice šikovný.
Uvidíme.
Co Váš volný čas? Jak odpočíváte,
co rád děláte, při čem nejdraději
relaxujete?
Trávím čas mezi kamarády. U vody,
v lese, na moři. To jsou lokality, které
potřebuji na regeneraci a k tomu, abych
mohl potom v práci plnit požadované
úkoly. Jsem jachtař, potápěč, miluju přírodu a dobré víno. Říkám, že Agrostroj
je jako firma v parku. V areálu jsme
vysázeli asi 650 keřů a stromů.
Patříte mezi nejúspěšnější a nejbohatší lidi v zemi. Přesto, co pro Vás
znamená radost a štěstí?
Být mezi lidmi. Pokud nemusím být
na jednání nebo v zahraničí, trávím čas
ve výrobě, komunikuji se zaměstnanci.
Na nich je vidět, že jsou spokojení. Alespoň to takto vnímám. Vždycky jsem
chtěl, aby byli loajální vůči firmě a byli
hrdými Agrostrojáky. Věřím, že to tak
je, a to mě naplňuje.
Jaké je Vaše největší přání do budoucna?
Přeji všem svým firmám hodně
úspěchů, ať vzkvétají alespoň jako doposud. A sobě trochu času, abych se
doučil jazyky a více dbal na svoje zdraví. 		
PAVEL ŠMERDA

Na světovém finále soutěže EY World Entrepreneur of the Year v Monte Carlu.
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ARAGON i letos přivezl
hvězdné herce a zpěváky
Karel Gott na Retro festivalu v Boskovicích. To je největší letošní úspěch umělecké
a produkční agentury ARAGON Art Production. Do regionu přivedla i Josefa Dvořáka,
Zlatu Adamovskou, Jiřího Bartošku, Ondřeje Vetchého, kapelu Mandrage, Dalibora Jandu či Vašo Patejdla. Její majitel Karel Murín ví, že si pro další rok nasadili laťku hodně
vysoko.

„J

sem rád, že jsme Karlem Gottem „zavřeli
pusu“ nevěřícím Tomášům, kteří tvrdili, že Karel
Gott v Boskovicích je jen nafouknutá bublina, marketingový tah pořadatelů a do Boskovic
nikdy nedorazí. Těší mě, že
nejen MISTR, ale i další legendy
československé hudby jako Jitka
Zelenková, Peter Nagy nebo
Petr Spálení přijely. Stály za tím
desítky hodin jednání, bezesné
noci, spousta rozhodování, ale
podle reakcí a zpětných vazeb
od návštěvníků je jasné, že jsme
jim udělali radost,“ ohlídl se
za Retro festivalem, největší
letošní akcí agentury Karel
Murín.
I další akce, které letos
ARAGON Art Production
pořádala, se setkaly s obrovským úspěchem. Vyprodané
koncerty hudebních legend
(na Dalibora Jandu v Chornicích se dokonce muselo
udělat i druhé vystoupení)
a divadelní představení
největších „bardů“ českého
hereckého nebe se tak už
pomalu stávají samozřejmostí. „Obrovský zájem byl
v Blansku o divadlo s Josefem
Dvořákem a Markétou Hrubešovou, v Rájci-Jestřebí lidé
vyprodali představení se Zlatou
Adamovskou a Petrem Štěpánkem, v Boskovicích se jen
zaprášilo po lístcích na Jiřího
Bartošku,“ vyjmenovává jen
část z úspěšných akcí Karel
Murín.
Co bude dál? „Uvidíme, co
rok 2019. Rozjely se nám další
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Karel Gott v Boskovicích.

Hvězdy, které už
zařídila agentura
Karel Gott, Jitka Zelenková, Peter Nagy, Václav Neckář,
Pepa Vojtek, Jakub Smolík, Hana Zagorová, Mandrage,
Slza, Citron, Jiří Bartoška, Zlata Adamovská, Josef Dvořák,
Petr Štěpánek, Jiří Langmajer, Pavel Zedníček, Petra
Černocká, Jiří Krampol, Ondřej Vetchý a další.
projekty, obrací se na nás stále
více firem, organizací, spolků,
měst a obcí, abychom pro ně
zajistili program. Momentálně

vše ladíme. Čtěte MyFace a určitě se vše brzy a včas dozvíte,“
pousmál se majitel agentury.
Karel Murín říká, že pořá-

dání a produkce akcí je jeho
srdeční záležitostí. „Tudíž mi
jde především o to, aby do regionu přicházely kulturní akce
smysluplně a byly atraktivní
pro diváky. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem našim
partnerům za letošní spolupráci, všem divákům, že přišli
na naše akce a popřát jim, aby
si i v následujícím roce našli
co nejvíce koncertů a divadel,
které jim budou dělat radost,“
dodal Karel Murín.
PAVEL ŠMERDA
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Cesta do Pravěku? Jde
prožít také v Blansku

Cesta do Pravěku. To je název zajímavé expozice, kterou si můžete prohlédnout
v Muzeu Blanenska. Více prozradil archeolog muzea Marek Novák, která tvrdí, že svoje
si v ní najdou malí i velcí návštěvníci.
Můžete čtenářům MyFace představit expozici Cesta do pravěku
Blanenska?
Expozice je umístěna ve čtyřech
místnostech v přízemí blanenského
zámku, z nichž každá reprezentuje určité archeologické období. Průvodcem
po expozici je komiksová postava Karla
Pazourka, který návštěvníkům tato
období přibližuje. Jak z názvu expozice
vyplývá, návštěvníci putují proti proudu času, od raného středověku a doby
římské přes dobu železnou a bronzovou
až do doby kamenné. V každé místnosti
se kromě stručné charakteristiky daného období rozebírají klíčová témata
spojená s regionem Blanenska.
Jaké oblasti našeho regionu představujete?
Expozice zahrnuje celý region Blanenska, včetně celé oblasti Moravského
krasu. Zatímco severní část Blanenska
(katastry Bořitova, Býkovic a Černé
Hory) spadá do zemědělsky úrodné
oblasti Malé Hané s hojnými doklady
stabilního osídlení z celého pravěku,
oblast Moravského krasu a jeho okolí
byla využívána pouze v určitých etapách a dlouhodobá pravěká sídliště tu
nacházíme spíše výjimečně. Většina
pravěkých nálezů se koncentruje do
jeskyní a jejich nejbližšího okolí.

industrie z křišťálu z Žitného jeskyně
nebo stříbrný poklad z Blanska. Radost
mám i z nových nálezů od amatérských
hledačů, kteří nám své nálezy odevzdali
a díky tomu je mohou obdivovat další
návštěvníci.
Je Cesta do pravěku Blanenska
určena i dětem?
Expozice je vhodná pro široké spektrum návštěvníků, včetně dětí. Kromě
velkého množství replik, které si mohou návštěvníci osahat, ocení zejména
děti 3D model slovanského obydlí, železářské pece nebo bronzařské dílny, ve
které si mohou projít celý proces výroby bronzových nástrojů. Speciálně pro
rodiče s dětmi je pak od října připravena nová prohlídka expozice s názvem
Pazourkova trasa. V ní děti s rodiči
hledají skryté otázky. Ty za pomoci lupy
luští a snaží se získat správnou tajenku, za kterou pak získají na pokladně
odměnu. Expozice je přístupná rovněž
osobám na vozíku a je zpracovaná i pro
nevidomé návštěvníky. K expozici patří

dále herna s archeologickým pískovištěm, dotykovou obrazovkou a virtuální
převlékárnou. Pro opravdové malé
i velké zájemce o archeologii budeme
příští rok v termínu od 1. do 3. srpna
2019 pořádat druhý ročník Pazourkovy
letní školy archeologie, kde se účastníci
seznámí s prací archeologa i konzervátora přímo v terénu.
Do kdy bude expozice Cesta do
pravěku Blanenska instalovaná?
Expozice je stálá, tudíž by měla
minimálně deset let vydržet. Máme
v ní ale instalované i artefakty z různých sbírkotvorných institucí, u nichž
je doba výpůjčky různá. Například
z Vídně je prozatím povolena do roku
2019 včetně. Prohlídka je standardně
bez průvodce, několikrát do roka však
pořádáme pro veřejnost komentované prohlídky s archeologem, nebo si
je můžou případní zájemci dopředu
objednat. Více informací najdete na
www.muzeum-blanenska.cz.
PAVEL ŠMERDA

Kdybyste měl vypíchnout nejzajímavější exponáty. Co by to bylo?
To je pro archeologa těžká otázka,
neboť pro nás je zajímavý každý doklad
o existenci našich předků. Určitě mezi
ně patří atraktivní artefakty z Býčí
skály z Wanklovy sbírky zapůjčené
z Naturhistorisches musea ve Vídni,
které se tak po 136 letech dostávají
na dobu dvou let zpět na místo svého
objevu. Za vzácný nález považuji dále
fragment okraje neolitické nádoby
s plasticky znázorněným obličejem
z jeskyně Koňská jáma, soubor štípané
8
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Josef Bareš. Vracíme se
k tomu, co už tady bylo

Firma Bambas Elektroodpady ze Skalice na Svitavou má za sebou těžké období, ze
kterého se dostala a už šlape tak, jak má. Její majitel Josef Bareš navíc realizuje koncept,
který stojí za to.
Na úvod si neodpustím zdvořilostní otázku. Jak se momentálně daří
tvojí firmě?
Děkuji za optání. Tři roky jsem řešil kompletní restrukturalizaci firmy.
Udělali jsme v minulosti spoustu chyb,
které vedly téměř ke krachu naší společnosti. Teď už jsme naštěstí z nejhoršího venku. Směr, který jsem se vydal,
se osvědčil, což mě motivuje pokračovat v něm dál.
Kolik momentálně zaměstnáváš
lidí a na čem pracují?
Máme asi šedesát zaměstnanců.
Je tady více než třicítka lidí, kteří se
podílejí na zpracování odpadů, tým
zedníků a truhlářů, kteří dělají údržbu
stávajících nemovitostí a tvoří nové
dílny a zázemí pro současné zaměstnance, ale také administrativní pracovníci nebo kuchaři a personál, který se
stará o chod naší restaurace ve Skalici.
Navyšujeme počet uklízeček a dalších
pomocných pracovníků.
Vím, že chystáš jednu velmi zajímavou věc. Představ prosím projekt nebo koncept, který je, podle
mě, velmi revoluční?
Při zmiňované restrukturalizaci
firmy jsem se zaměřil na snížení nákladů – výměna managementu, rozprodej
nepotřebného majetku, nový způsob
odměňování. Změnili jsme také způsob
vykupování materiálu na zpracování,
protože jsme ho měli nadbytek a potřebovali jsme ho zužitkovat a dostat ven
bez ztrát. Tehdy se to týkalo fungování
firmy, nyní cílím na zaměstnance a jejich základní potřeby, tedy jídlo a bydlení. I v tomto případě se bude jednat
o snižování těchto nákladů.
Můžeš být konkrétnější?
Chceme lidem poskytnout jídlo,
bydlení a volný čas za náklady, tedy za
lepší (nižší) ceny. Nepotřebuji z toho
Prosinec 2018

Majitel firmy Bambas Elektroodpady Josef Bareš

mít zisk, ale to, co vložím do svých lidí
a jejich potřeb, zase ušetřím na mzdových nákladech. Zjednodušeně řečeno.
Co se týká bydlení, cílem firmy je, aby
každý zaměstnanec měl svůj firemní
byt, který postavíme ve vlastní režii,
s vlastními lidmi a s použitím co nej-

více vlastního materiálu, který si sami
vytvoříme. Podobně to bude fungovat
i v oblasti jídla. Rekreace je kombinací
obojího mimo náš region. Mimochodem, já jsem také zaměstnanec (úsměv).
Týká se to jen zaměstnanců, nebo
do tohoto, řekněme systému mohou vstoupit i lidé zvenčí?

Firma hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a každý zákazník čerpá výhody
tohoto systému. Peníze zůstávají v regionu, což povede ke snižování cen v budoucnu. Zaměstnanci mají navíc nárok
podle předem stanovených pravidel
na slevy podle toho, jak dobře pracují.
Další skupinou jsou potom investoři
(spolumajitelé), kteří mohou čerpat
slevy díky vloženým penězům. Na ty se
chystám zaměřit v následujícím roce.
Chystám setkání, kde vše rád vysvětlím.
Co říct závěrem?
Nepřicházím s nějakým objevem
století. Vlastně jen do současné podoby
upravuji to, co tady bylo a velmi dobře
fungovalo před sto lety. Dává mi to
logiku a bude z toho mít prospěch nejen firma a lidé, co ji tvoří (zaměstnanci
a spolumajitelé), ale především zákazníci, kterým systém nabídne kvalitní
lokální výrobky za nízké ceny.
PAVEL ŠMERDA
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Rodinná firma LD seating
vyrábí nádherná sezení
Firma LD seating patří k nejúspěšnějším a nejmodernějším firmám zabývajícím se
kancelářským sezením, ale i sezením do hotelů, bank, klinik a dalších. Jejich výrobky
zdobí nejen řadu prestižních firem a podniků u nás, ale i v zahraničí. Majitelkou firmy
je Jitka Hurábová. Úspěšná podnikatelka, která za svoji práci získala i řadu prestižních
ocenění.
Můžete čtenářům, kteří firmy LD
seating třeba ještě neznají, trochu
představit?
Jsme výrobci kancelářského sezení,
máme 150 zaměstnanců a sídlíme v Boskovicích. Jsme rodinná firma, pracuji
zde já, manžel a oba moji synové.
Co Vás vedlo k tomu vyrábět kancelářský sedací nábytek?
Když měl jít můj starší syn do školy,
sháněla jsem pro něj pracovní židličku
ke stolu. Potkala jsem se tenkrát s mým
tehdejším společníkem, se kterým jsme
firmu zakládali, a shodli jsme se, že
poptávka po kancelářských židlích je
velká. Po revoluci byl u nás naprostý
nedostatek kvalitního sezení, tak jsme
se rozhodli, že zkusíme přivézt kamion
židlí z Itálie a uvidíme. Po židlích se jen
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zaprášilo, a tím to celé začalo. Po nějaké
době už nestačilo židle jen dovážet, museli jsme se začít věnovat i jednoduché
montáži. Tak jsme začali i s výrobou,
která se postupně vyvíjela až do dnešní
podoby.
Jaký sortiment máte v nabídce?
Nabízíme veškeré kancelářské sezení, ale i sezení do hotelů, bank, klinik
apod. Zaměřujeme se hlavně na kvalitní
šití a čalounění, takže naše nejlepší
výrobky se nesou v tomto duchu. Kromě sezení ke stolu děláme i konferenční
sezení a relaxační sezení.
Kde všude se můžeme s vašimi
výrobky v Česku nebo ve světě setkat? Do jakých významných firem
svoje výrobky dodáváte?

MyFace

Inzerce

V Česku dodáváme například do
T-mobile, Škodovky nebo ČSOB. Prodáváme přes síť prodejců, takže sami ani
někdy nevíme, kde se naše židle objeví.
Třeba nedávno se naše židle objevila
v přímém přenosu na TV Nova. Do
světa dodáváme hlavně do Evropy, náš
nejsilnější trh je Německo, daří se nám
ale hodně i v Maďarsku, Anglii a Skandinávii. Nejdále, kam pravidelně dodáváme, je Nová Kaledonie.
Kolik u vás pracuje lidí a hledáte
stále nové? Případně na jaké pozice?
Pracuje u nás asi 150 zaměstnanců
a stále hledáme nové. Naše výroba je
primárně ruční, takže stavíme hlavně
na kvalitních lidech. Těch máme opravdu hodně, jsou specialisty v oboru, ale
s tím jak rosteme, potřebujeme další.
Hledáme hlavně švadleny, čalouníky
a montážníky.

LD seating s.r.o.
Dřevařská 2461/19A
680 01 Boskovice
tel.: 516 454 460, 516 454 048
e-mail: info@ldseating.com
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
www.ldseating.com
V regionu podporujeme taneční
školu pro děti Tancini, denní stacionář
pro mentálně postižené děti Betany
a denní stacionář pro lidi z Alzheimerem Naděje.
Patříte mezi úspěšné podnikatelky,
za což jste získala i řadu ocenění.
Co Vás na této práci nejvíce baví?

Vždy mě těšilo, když jsem na naše
sezení někde nečekaně narazila. Nyní
mi ale největší radost dělá to, že firma
pokračuje dále a já z ní mohu pomalu
vystupovat. Podnik postupně přebírají
moji synové a z toho mám největší
radost. Vidím, že je to baví a moje celoživotní dílo se dál rozvíjí.
Přesto, jak odpočíváte, co máte
ráda, při čem nejraději relaxujete?
Ráda hraju s manželem golf, poslouchám klasickou muziku a věnuji se
vnoučkovi.
Plány a přání do budoucna?
Ráda bych, aby se firmě dále dařilo
a moje syny to i nadále bavilo.
PAVEL ŠMERDA

V Boskovicích máte krásný
showroom. Mohou se tam lidé přijít podívat, případně si koupit židle
nebo další sedací nábytek?
K nám na showroom můžete přijít
kdykoli, máme otevřeno od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin. S výběrem židle
vám rádi pomůžeme, koupi pak můžete
provést u našich prodejců. Jednoho
máme přímo v Boskovicích. Showroom
máme i v Bratislavě a v Praze, kde fungujeme stejným způsobem.
LD seating se podílí i na dění v regionu Blanenska a Boskovicka.
Jaké akce podporujete?
Prosinec 2018
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Sabrina Múčková: Výhra
mi změnila spoustu věcí
Je krásná, má uhrančivý pohled a vyzařuje z ní něco, co přitahuje snad každého muže.
A rozhodně o ní můžete s klidem říct, že je bezprostřední. To je Dívka České republiky
2018 Sabrina Múčková.
Sabri, jak se cítíš jako Dívka České republiky 2018?
Je to fakt neuvěřitelný pocit vyhrát takovou soutěž. Dokonce se pro
mě změnilo i hodně věcí, jak v kladném, tak i v záporném smyslu. Díky
soutěži jsem poznala spoustu nových
a skvělých přátel. Jako Dívka České
republiky 2018 jsem se cítila pouze
v ten daný okamžik, kdy vyhlásili
moje jméno. Jinak se cítím pořád
stejně skvěle.
Vítězství si prožila hodně emotivně. Co ti jako první proběhlo
hlavou?
Když vyhlásili číslo sedm, tak jsem
tomu nemohla uvěřit. Všichni kolem
mě začali tleskat, křičet štěstím. Jak
jsem stála na pódiu, v tu dobu jsem
si uvědomila, že tenhle večer je poslední, co s holkami můžu zažít a na
co jsme se připravovaly tak dlouho.
Bohužel ti, kteří nezažili tak skvělý
půl rok jako já a holky, tak nedokážou
pochopit, jak nás to všechny emotivně vzalo. Na tenhle večer opravdu
nikdy nezapomenu.
Co rozhodlo o tvém vítezství?
Tuhle otázku si kladu často i sama
sobě. Protože všechny holky byly
skvělé a každá byla něčím originální
a výjimečná. Pro mě jsme to vyhrály
všechny.
Jak sis užila finálový galavečer?
Užila jsem si ho přesně tak, jak
jsme si s holkami přály. Jen mě mrzí
to, že rychle utekl.
Z které disciplíny si měla největší strach a na jakou ses naopak
těšila?
Největší strach jsem měla z trampolín. V květnu jsem si totiž zvrtla
kotník, se kterým mám doteď problémy. Chůzi na podpatcích a trampolíny
11
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jsem trénovala až na poslední chvíli na
posledním soustředění. Nejvíc jsem se
těšila na svoji volnou disciplínu. Sice
jsem ji taky tolik netrénovala, ale jsem
si v ní nejvíce jistá. Jsem ráda, že se mi
nakonec vše podařilo.

jsem po finále vzala mobil do ruky
a nemohla jsem uvěřit, jak rychle se to
lidi dozvěděli. Tolik zpráv jsem v životě
ještě nedostala. Až na druhý den, kdy
jsem si k tomu mohla v klidu sednout,
jsem si všechny přečetla a všem jsem
odpověděla. Všechny zprávy mi udělaly
velkou radost, ale tu největší od zpěváka kapely Mirai.

Porotcům i divákům v sále se doslova tajil dech při tvé volné disciplíně. Moderní gymnastika je
tvoje životní láska?
Moderní gymnastice se věnuji
už od dětství. Takže za tu dobu mi
Věk: 16 let
vážně přirostla k srdci. Když mám
Bydliště: Veselí nad Moravou
špatnou náladu, tak vše díky ní
Studium/práce: studentka
dostanu z hlavy pryč. Bohužel mi
Výška: 162 cm
gymnastika brala veškerý volný
Váha: 55 kg
čas, který jsem měla, proto jsem se
Míry: 90 – 70 – 88
nemohla věnovat i jiným sportům
Zájmy: Moderní gymnastika, vedení vlastního
a zájmům. Minulý rok jsem ukonoddílu Gymdance, běh, hra na kytaru, sporty,
čila svoji kariéru a založila si svůj
atletika
gymnastický oddíl. Bohužel už neMotto: Neřiď se podle ostatních, ale buď
závodím, ale můžu se tak věnovat
sama sebou, protože to je to, co Tě dělá jedigymnastice i jiným sportům, které
nečnou.
mě naplňují.

SABRINA MÚČKOVÁ

Prozraď něco o svém oddílu?
Oddíl vznikl před rokem, kdy
jsem ukončila svoji gymnastickou
kariéru. Jelikož ve městě, kde bydlím, už jedna gymnastika je, tak
jsem se snažila svůj oddíl odlišit tím, že
holky učím nejen moderní gymnastiku,
ale i tanec a balet dohromady. Proto
získal název GYMDANCE. Minulý rok se
přihlásilo 13 holčiček ve věku 4 až 11
let. Letos jich bylo už čtyřicet, ale jelikož je trénuji sama, tak jsem si je musela rozdělit do dvou skupin.
Určitě si po finále přes SMS nebo
sociální sítě dostala nespočet gratulací. Která tě nejvíce potěšila nebo
překvapila.?
Přesně si pamatuji okamžik, kdy
Prosinec 2018

zu. Samozřejmě, že se mi někdo líbí, ale
chci se teď věnovat víc sobě a tomu, co
mě baví.
Co musí mít muž, který by tě měl
zaujmout?
Líbí se mi, když má charisma, smysl
pro humor, je upřímný a něčím výjimečný.
A opačně? Co ti vadí?
Nelíbí se mi sobectví, vychloubavost a přetvářka.
Jakou školu studuješ?
Studuji Purkyňovo gymnázium
Strážnice
Co tě tam baví a co naopak nemusíš?
Baví mě biologie, zeměpis, tělocvik a nebaví mě jazyky

Kolem dívek, které se účastní
soutěží krásy, kolují různé
Životní sen: Studovat medicínu, starat se
zvěsti, co se týká stravy. Jak je
o nemocné děti, ale mým největším snem je
to u tebe?
ten, aby byla celá moje rodina zdravá a šťastAbych pravdu řekla, tak do prvná. V budoucnu bych chtěla taky cestovat
ního soustředění jsem jedla cokoliv.
a poznávat krásy světa.
Pamatuji si, jak jsem říkala, že bych
na zdravou stravu a celkově zdravý
Objevily se i negativní reakce?
životní styl nikdy nepřešla. Dřív jsem
Objevily. Vždy se mezi krásnými
dokázala sníst klidně i tři čokolády za
zprávami objeví i negativní. Dokonce
den. Ráda jsem si s taťkou pochutnala
i ve škole zaznělo hodně negativních
na pořádném steaku. Jelikož jsem se
reakcí.
přihlásila do soutěže, kde kolem mě
měly holky krásné udržované postavy,
Pojďme k něčemu pozitivnějšímu.
tak mě to donutilo přejít na zdravou
Kolik si už dostala pozvání na ranstravu. Ze začátku to bylo velmi náde?
ročné, hlavně pro jedlíka jako jsem já.
Začala mi psát spousta kluků, kteří
Dneska jsem za to opravdu ráda.
mě chtěli někam pozvat. Ale v nejbližší
době nikoho nehledám. O prázdninách
Co tedy ráda jíš?
jsem se rozešla skoro po dvouletém
Jelikož jsem přestala jíst kuřecí,
vztahu s přítelem. Takže teď chci pauvepřové a hovězí maso, tak jsem si teď
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Představujeme
Inzerce
hodně oblíbila ryby. Ráda si dám spíš
něco lehčího, protože mě to potom tak
neunaví a není mi tak těžko.
A pití?
Voda s citronem. V létě si dávám
smoothie. Když už začíná být chladněji,
tak jsem si hodně oblíbila čaje. Často
teď piji zelený čaj.

Jaký je tvůj recept na krásnou postavu?
Snažím se svoji postavu udržovat
tak, že jsem začala běhat a chodím pravidelně cvičit. Když už začíná být zima
a venku se běhá těžce, tak si zajdu do
krytého bazénu si zaplavat. Samozřejmě, že důležitá je zdravá strava.

Protože v dnešní době chce každý
být jako někdo, ale hodně lidí si neuvědomuje, že právě to, za co ho lidé obdivují, je to, že je svůj a je něčím originální. Proto zůstanu vždy svá. Přetvařovat
se, aby mě lidi měli rádi, o to opravdu
nestojím. Buď mě vezmou takovou, jaká
jsem, nebo ne.

Jakou vlastnost zoufale postrádáš
a které by ses naopak chtěla zbavit?
Postrádám smysl pro pořádek a čeho
se chci naopak zbavit, je moc velká
důvěra k lidem.

Když se tě někdo za pár měsíců
zeptá. Na co budeš vzpomínat
v souvislosti se soutěží Dívka České republiky?
Určitě budu vzpomínat na skvělou
partu s holkami a celý tým, na všechny
krásné okamžiky, které jsem v Dívce
zažila. Získala jsem nejlepší kamarádku,
kterou jsem si vždy přála.

Co bys chtěla ve svém životě dokázat?
Chtěla bych být v životě šťastná a
úspěšná v tom, co mě baví. Mám v životě spoustu cílů, a když budu věřit, tak
vím, že se mi moje cíle splní.

Sabrina jako malá gymnastka.

Tvoje motto je: „Neřiď se podle
ostatních, ale buď sama sebou, protože to je to, co tě dělá jedinečnou.“
Proč právě tohle?

České maso a kvalitní uzenina
na vašem vánočním a silvestrovském stole.
Klidné prožité vánočních svátků
a šťastný nový rok 2019.
Prodejna Blansko
Nám. Svobody 8b, Blansko

Prodejna Rajhrad
Masarykova 391, Rajhrad

Prodejna Boskovice
Masarykovo nám. 15, Boskovice

Prodejna Tišnov
Nádražní 1797, Tišnov

Prodejna Brno
Joštova 3, Brno

Prodejna Tišnov
Karasova 378, Tišnov

www.steinhauser.cz

Co bys na závěr vzkázala čtenářům
MyFace?
Žijte život naplno, nikdy nevíte, kdy
může skončit. Proto dělejte jen to, co
vás baví! A když máte nějaký sen a věříte v něj, tak se vám splní!
PAVEL ŠMERDA

Kultura

Alband vydal nové CD
a pomalu chystá oslavu
Jaroslav Albert Kronek, Libor Machata, Víťa Franěk, Zbyněk Petržela, Mirek Horňák.
To je kapela Alband. Letos vydali nové CD, které má u posluchačů i kritiků obrovský
úspěch. Více o něm, ale také chystaných oslavách desátého výročí skupiny prozradil
frontman skupiny Jaroslav Albert Kronek.
Kolem Albandu je v posledních
měsících rušno. Vím, že jste vydali
nové CD. Co byste o něm řekl?
Druhé album ALBANDu po devíti
letech od Kalibrace smyslů hóódně
bolelo! Pár roků jsme se učili vysedávat
zlatá vejce na stoličkách při klubovém
unplugged hraní, páč to akustický
pojetí je až drsně odlišný od velkopódiového lítacího projevu. Byli jsme
příjemně statičtí, komorní a srozumitelní. Koncertní playlist jsme postupně
obměňovali a doplňovali novými nápady, takto kolébáni tím, že všechno jaksi
plyne. Až jsme zjistili, že se čas naplnil
a že je nutné se posunout o kousek dál.
No, byl materiál, sehnali jsme tintily
vantily, studio, producenta a vydavatelství, ale všechno nějak dlouho trvalo.
Mně to nezpívalo, netextovalo, chyběly
milimetry k cíli. Vždy to tak je. Lis času,
blik LEDky, polibek průhledné Múzy…
a už se mástruje, obaluje nosič, banda
finišuje nácvik, banda chystá křest…
bublinky, kávičky, jednohubky, trička…
davy… radost! CD je na světě, tak proto
je rušno.
Kolik je na něm písní a co tam
posluchači najdou? Opět kvalitní
bigbít a rockové balady?
Na albu je jedenáct autorských písniček. Je tam pánský duet Samaritáni,
ten jsme si střihli s blanenskopražským
písničkářem Aldou Petrželou, je tam
například pecka Jednou se vrátím, kterou jsem začal psát před 28 lety. A tak
dál. Mými a Machatovými texty posluchači lehce proplují. Jde o akustický
bigbít s rukopisem producenta Romana
Kašníka, v jehož studiu RESET hudba
digitálně vznikala.
Proč název Reziduum?
Reziduum je latinsky zbytek. Pracovali jsme všichni přeusilovně ve zbytku
Prosinec 2018

času a se zbytkem sil. To tvořivé v nás
zbytnělo a muselo ven. Nebylo to zbytečné.

Více o kapele, ukázky písní,
e-shop s novým CD Reziduum na
www.alband.cz.

První klip k novému CD je k písni
Trofeje. Bude i další a k jaké skladbě?
Trofeje, to obrazové ztvárnění načínáku alba. Je ve virtuálním éteru chvilku, druhý klip chystáme na jaro 2019
s překvapením. Píseň, kterou budeme

pak točit, si vyberou sami posluchači.
Poslechnou album, vyberou si pecku
a dají nám to na webovkách vědět. Nejvíce hlasů rozhodne! Vox populi!
V příštím roce oslavíte desáté výročí. Co chystáte na rok 2019 a kde
vás budeme moci vidět?
Jéje, to je trysk. V roce 2019 nás čeká
výročí hned několik a těm se bude třeba
pořádně pověnovat. Ale nejdřív se to
musí vymyslet. Jsme zvyklí naše narozky a významná výročí oslavit slušným
koncertem. Jak jinak! Co, kdy, kde a jak
budeme rozebírat s kapelou hned zkraje
roku. Dáme všem hlasitě na vědomí.
Přejeme sobě i vám všem v roce 2019
vše nejlepší!
PAVEL ŠMERDA
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Kooplast staví v Okrouhlé
dva rekreační domy

Boskovická firma Kooplast se specializuje na dodávky plastových i hliníkových profilů
a komponentů potřebných v nábytkářském sektoru. Od příštího roku ještě o něco více
rozšíří oblast svojí působnosti. O projektu, který vzniká v Okrouhlé, více prozradil majitel firmy Radek Řehoř.
Můžete čtenářům MyFace představit projekt, který se chystá
v Okrouhlé?
Naše společnost Kooplast se v obci
Okrouhlá rozhodla vybudovat dva rekreační domy s komfortně vybavenými
apartmány. Snažili jsme se je začlenit
do krásné okolní přírody tak, aby ubytovaní získali maximálně vhodné podmínky pro svůj relax.
Co Vás k této stavbě přivedlo?
Žijeme bohužel ve velmi rychlé době
a pracovní tempo nejen naší firmy, ale
většiny obchodních partnerů i zákazníků nám nedopřává mnoho prostoru pro
odpočinek. Chtěli jsme vytvořit zázemí
pro ty, kteří chtějí svůj pracovní život
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vyvážit časem stráveným s rodinou,
s přáteli anebo tím, co mají rádi. Aby si
našli čas pro sebe a načerpali zde novou
energii.

přirozeně vsadit do okolního terénu
v celé zadní i boční části. Přední strana
je prosklená a otevřená do krásné přírodní scenérie.

Jak budou objekty vypadat a co
všechno najdeme uvnitř?
Chtěli jsme, aby domy byly postaveny v duchu moderní architektury a citlivě zapadly do okolní krajiny. Dali jsme
přednost přírodním materiálům jako
jsou kámen, dřevo, sklo a kov. Svažitý
pozemek nám dal možnost obě stavby

Všiml jsem si, že při stavbě používáte i vlastní materiály a při jejich
vybavení i vlastní produkty?
Firma Kooplast patří k předním
dodavatelům profilů a komponentů pro
nábytkářský průmysl. Interiér domů
jsme se proto snažili vybavit tím nejlepším, co sami nabízíme. Díky tomu
vnitřní i vnější prostory poskytnou
přímo živou ukázku toho, čím se naše
firma zabývá a jak lze námi dodávaný
sortiment využít k praktickému i dekoračnímu účelu.

MyFace

Inzerce
Pro koho budou objekty určené
a kdo všechno si je může pronajmout?
Ubytování v apartmánech mohou
využívat nejen naši obchodní partneři,
ale kdokoli, kdo projeví zájem a bude si
chtít u nás příjemně odpočinout.

Kooplast, s. r. o.

navštívit město Boskovice anebo turisticky nejoblíbenější lokalitu, kterou je
Moravský kras.
Nejdůležitější otázka na závěr. Kdy
bude vše dokončené a kde najdeme
bližší informace?
Obě stavby by měly být dokončeny
v dubnu 2019. Od prvního června bu-

dou apartmány nabízeny k pronájmu,
jakou formou, to ještě včas upřesníme.
Bližší informace budeme zveřejňovat na
webových stránkách i prostřednictvím
sociálních sítí. Samozřejmě se velmi
těšíme na všechny, kteří se rozhodnou strávit svůj volný čas právě u nás,
a přejeme si, aby byli spokojeni.
PAVEL ŠMERDA

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
Tel.: 515 550 540, 602 567 305
E-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz
Co je podle Vás největší devízou
celého projektu? Jak se dívám, tak
asi okolní příroda a nádherný výhled?
My jsme tuto lokalitu vybrali záměrně právě pro kombinaci klidu a čisté
okolní přírody. Z pokojů i z terasy se nabízí krásný výhled do krajiny. Výhodou
je, že si tu můžete dopřát nejen odpočinek, jako například relax v sauně nebo
vířivce, ale příroda vás sama láká ven.
Ti, co mají rádi pěší nebo cyklo výlety,
určitě neodolají. V zimním období jsou
v okolí k dispozici upravené běžkařské
tratě. Výhodou je i blízkost oblíbeného
golfového areálu v Kořenci, možnost

Prosinec 2018
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Lokontrans má za sebou
další úspěšnou sezonu

Vítězství ve Slovenském derby, ale také smrt Vicodyho na Taxisově příkopu. To jsou
dvě rozdílné tváře letošního roku stáje Lokotrans, která sídlí v Újezdu u Boskovic. Více
prozradil její majitel Karel Jalový.

Jaký byl pro Vás rok 2018?
Složitý. Víceméně jsme nezaznamenali taková velká vítězství, jako bylo loni na Gran Premio v Meranu nebo v rámci
Velké pardubické. Největším úspěchem tak bylo prvenství
Mon Cheriho ve Slovenském derby, v Českém derby doběhl
třetí. Ten nám udělal obrovskou radost.
Vedete si statistiku?
Ano. Letos máme o dvě vítězství méně než v roce 2017,
na druhé straně jsme vydělali více na výhrách. Když se tak
dívám do statistiky, absolvovali jsme 158 startů a připsali si 18
vítězství.
Kdo byl z tohoto pohledu nejúspěšnější?
Už jsem zmínil Mon Cheriho, ale začal bych trochu jinak.
Někdy nemusíte vyhrát, ale stejně jste spokojený, protože váš
svěřenec podá dobrý výkon. To platí třeba o kobylce Kihnu,
11

která sice vyhrála „jen“ jednou, ale dobíhala pravidelně na
dotovaných místech. Udělala mi velkou radost. Hlavně proto,
že je to prakticky náš odchovanec. Přivezli jsme ji před dvěma a půl roky, vyrůstala na Kameňáku v Doubravici a nyní se
dokázala prosadit proti mnohem kvalitnější kunkurenci.
Co vaše hvězdy? Ideal Approach a Sir Sun.
Ideal Approach byl loni vyhlášen nejlepším mílařem na
Slovensku, i letos tam bojuje o tento titul. Vyhrál Velkou květnovou cenu v Praze, byl třetí na Evropském poháru žokejů,
uspěl i na Slovensku. Takže určitě spokojenost. To platí i o Sir
Sunovi. Dostih od dostihu se lepšili i tříletí koně. Oriental Glory nebo Barabash. Koně kupujeme většinou v Německu a oni
dospívají až tak ve čtyřech letech. Proto věřím, že v příštím
roce budou ještě lepší. Nesmím zapomenout ani na kobylku
Berouyine. Koupili jsme ji jako dvouletou, pak byla rok u trenéra Koplíka a nezaběhla nic. Chtěli jsme ji prodat, ale náš
MyFace

Sport

trenér Luboš Urbánek řekl, abychom ji přivedli k němu. Opět
se ukázalo se, že má prostě skvělý „čuch“. Zkusil to s ní, uklidnil ji, po dvou měsících přijela do Chuchle, zaběhla dobře a od
té doby co start, to velmi dobrý výsledek. Dnes patří ke špičce
sprintérů v Česku a na Slovensku.

Z koně Gryffichop při dostihu spadla žokejka. Následně neuspěl ani v Meranu. Slibovali jsme si od něj rozhodně více.
Na druhou stranu musím říct, že jsme udělali v jeho případě
i manažerské chyby. Je to extra třída kůň a věřím tomu, že
nám ještě ukáže, co v něm je.

Ještě jsme nezmínili Al Bustana.
Ano, to je asi naše nejvýraznější osobnost. Letos v červenci vyhrál Cenu Evropy v Meranu, bohužel v zářiovém Gran
Premio narazil na silněšího soupeře z Francie a doběhl druhý. Loni je porazil, letos oni jeho, tak uvidíme příští rok… Al
Bustan by měl na italských závodištích zůstat.

Nemůžeme zapomenout na Vikodyho.
Nebyl přímo z Újezdu, byl u trenéra Popelky. Jeho smrt na
Taxisově příkopu nás strašně mrzí. Oplakali jsme to a jen člověk, který u koní tráví každý den, dokáže pochopit, co to pro
nás znamenalo. Co mě mrzí snad ještě víc je fakt, jak to uchopila média, co se kolem toho vyrojilo za informace a názory.
Začali se k tomu samozřejmě vyjadřovat i lidé, kteří živého
koně v životě neviděli apod. Zakazovat kvůli tomu dostihy je
prostě nesmysl. Je to smutná událost, která nás zasáhla, ale
dotyční by si měli uvědomit, že nebýt dostihů, polovina koní
už by tady možná ani nebyla.

Cítím tam trochu zklamání?
Být druhý v dostihu nejvyšší kategorie není špatné…
Ale?
No, je tam samozřejmě rozdíl v prestiži, ale i ve financích.
Dostihy nejsou jako atletika, kde se uděluje zlato, stříbro,
bronz. Tady se počítají hlavně výhry. A nebudeme si nic nalhávat. Být první nebo druhý je i finanční rozdíl. V Meranu
třeba 70 tisíc Euro.
Dosud jsme se bavili mimo Al Bustana, jen o rovinových koních. Co vaše překážková sekce?
Překážkoví koně musí více cválat a ke konci sezony se
u nich kvůli letošním podmínkám, suchu, které panovalo
a v důsledku toho běhali na tvrdých površích, projevovala
drobná zranění. Nic závažného, ale někteří museli ukončit
sezonu dřív. Ale zpět k Vaší otázce. Velkou radost nám dělal
Lamun, který se zařadil k nejlepším steeplechase koním u nás.
Tam se zase projevil skvělý cit Luboše Urbánka.

Kde byla příčina toho, co se stalo?
Nešťastná souhra okolností… Dále bez komentáře a bez
jakéhokoli obviňovaní kohokoli.
Je konec sezony. Už myslíte na tu další?
Ano. Začínáme se pomalu bavit o tom, kteří koně mají potenciál, s kterými budeme pracovat dál a s kterými se budeme
muset rozloučit. Není to jednoduché. Hlavně u těch starších.
Když s někým trávíte osm, devět let, tak je loučení vždy těžké.
Když už k němu dojde, snažíme se každému koni najít hezké
místo na důchod, aby se měl dobře. Uděláme podzimní selekci
tak, aby stav zůstal na nějakých 25 až 27 koních.
PAVEL ŠMERDA

Co vítěz Velké pardubické z roku 2015 Ribelino?
Ten nám udělal radost především z veterinárního hlediska.
Vrátil se na dráhu po dvou letech léčení, kdy měl zlomenou
a sešroubovanou nohu. Absolvoval s anglickým žokejem Velkou pardubickou a dostal se do cíle. To je rozhodně dobrý
výsledek. Věříme, že má ještě potenciál, tak jsme ho přestěhovali z Kameňáku k nám na Újezd. Luboš Urbánek zkusí, jestli
v něm ještě něco zbylo. Pokud ne, bude si společně se svým
kamarádem Nikasem užívat zaslouženého důchodu.
Velké zklamání byly vaše plánované starty na francouzkých překážkách.
Kvůli chybné vakcinaci nás nenechali dvakrát startovat.
Prosinec 2018
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			 WELLNESS HOTEL 		
						 ...každý den je 		
Tento rozhovor byla pro mne radost. Radost ze setkání i názorů, které mají hlavu
a patu, i když někdy zavánějí tzv. „nekorektností“. Když na mne na facebooku vyskočila
zpráva o inovaci wellness hotelu Panorama, rozhodl jsem se na Češkovice nad Blanskem vyrazit na rozhovor s ředitelem hotelu Ivo Lachmanem.
Pane řediteli, jste asi nejdéle fungující hotelové zařízení v regionu. Cítíte se staří?
Starý je každý, kdo otevřel jindy než „dnes“ a neinovuje.
Některé naše hotelové části jsou miminka, některé šikovní
junioři, a pokud je něco v seniorském věku, pak je to těsně
před rekonstrukcí.
A v „seniorském věku“ je u Vás momentálně co?
Naše internetové stránky, hotelová hala a schodiště. Kolikrát mi připadne, že je to od nás troufalé mít téměř celý hotel
zrekonstruovaný. Až na vstupní halu, která dělá na klienta
důležitý první dojem. Proto bude od 3. do 24. ledna zavřeno
a pustíme se do haly se schodištěm. Pokoje, konferenční sály,
wellness a restaurace měly prioritu. Chtěli jsme zvýšit standard hotelu na 4*. A to se povedlo. Ostatně lednem 2019 obnova nekončí. Řekl bych, že naopak začíná!
Chybí-li u hotelu inovace, ztratíte během dvou až tří let
dech. Navíc rozvoj nemá vliv jen na klienty. Je důležitý i pro
stabilitu kvalitního personálu. Ten nechce „hnít zaživa“
a citlivě pozná, pokud firma žije. Razím heslo, že každý den
je nový začátek. Nikdy se nemůžete spoléhat na to, čeho jste
dosáhnul včera.
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pekárnu, před více než dvaceti lety jste postavil v Moravském krasu lanovou dráhu, zavedl tam dopravu
ekologickými vláčky, zrekonstruoval jste Skalní mlýn
i Chatu na Macoše, založil jste v Blansku obchod
s módou „Skalák“, položil jste základní kámen tzv.
Zahradního města, vytvořil jste některé tradice, o nichž
ani nikdo neví, že za jejich zrodem stojíte. Musí Vás to
všechno bavit?
Jasně, že baví! Ale mnoho aktivit jsem již dávno opustil
a dělá mi radost, že se za ně nemusím stydět. Jakmile ale
projekt opustíte, už se pod něj nemůžete podepisovat. Rychle
se vše mění. K lepšímu i horšímu. Je to o lidech. Koho práce
ve službách nebaví, neměl by se do ní ani pouštět. Práce ve
službách je specifická v tom, že stojí a padá na lidech. Ne každý také unese práci v non-stop provozu. Když máte náročný
týden, tak o víkendu neodpočíváte, ale musíte ještě přidat.
I proto je personál, který toto zvládne dlouhodobě, obrovským pokladem.

Čtyřhvězdičkový hotel. Jste v regionu jediní?
Myslím, že ne. Není to ale důležité. Slovo „hotel“ si dnes
píšou do štítu skoro všichni. A s hvězdami to není v řadě případů jiné. Pokud si představím hotel 4*, očekávám především
komplexní služby poskytované vlastními stálými zaměstnanci
a non stop recepci. Tak je tomu alespoň u nás. Znám dokonce
jeden hotel s 4* mimo region, který nemá ani restauraci.

Ale kde takové zaměstnance hledat?
Nejde o to lidi hledat, ale neztrácet je! Každý manažer
musí o zaměstnance pečovat. Mohu s čistým svědomím říct,
že se personálním věcem věnuji nejvíc. Našeho klienta zajímá
profesionální recepce, všudypřítomná čistota, profesionalita
a příjemné chování všech, s kým přijde do kontaktu. A to si
nelze vynutit nařízeními. Zaměstnanci to musí sami cítit.
Pokud ne, je někde chyba. Jsem přesvědčen o tom, že chcete-li
od kohokoliv špičkovou práci, musíte jít příkladem a nemyslet
jen na sebe. To, co vkládáte do svých podřízených, přenášejí i
oni následně do své práce a chování ke klientům.

Sleduji Vás pár let a vím, že toho máte mnoho za sebou. Po vysoké škole jste nastoupil na ekonomickou
funkci do zemědělského družstva, založil jste tam

Není přece jen rozhodující výše mzdy než atmosféra
mezi šéfem a lidmi?
Kdyby to tak nefungovalo, těžko by paní Rostya Gordon
MyFace

Inzerce

L 		 PANORAMA****
		 nový začátek
Smith (patří mezi 50 nejúspěšnějších
personalistů světa - pozn. aut.) na
svých přednáškách k manažerům
personalistiky zdůrazňovala, že šéf
musí pečovat především o zaměstnance. Pokud to dělá dobře, pečují pak oni
skvěle o klienty a firma má výsledky.
Stavím na tom od roku 1992. Mzda je
nesmírně důležitá a je základem. Každá mzda je ale po roce nízká. Pokud
firmu masivně opouštějí lidé, není to
zpravidla kvůli penězům.

Wellness hotel
Panorama****
Češkovice 168
678 01 Blansko
Tel.: 516 418 111, 725 418 111
E-mail: recepce@hotelpanorama.cz,
info@hotelpanorama.cz
www.hotelpanorama.cz

Dovolte jiné téma. Chováte v hotelu oslíky. Máte celou
oslí rodinu. Co byste o nich mohl zajímavého říct?
Že jsou chytří a lepší než uklidňující léky. Stali se
hotelovým maskotem. I díky nim se u nás mnoho změnilo.
Například jsme založili biozahradu, kde kromě ruční práce
a oslího hnoje nepoužíváme nic jiného. Máme své biošťávy,
které podáváme v restauraci, naše biočaje, které i balené prodáváme klientům, rozšířili jsme produkci bylin a „zeleného“
pro kuchyni. Dělá mi to radost. Před časem jsem dokonce
napsal i nevelkou publikaci, kterou ilustrovala Bára Fabíková.
Jmenuje se „Oslí veršovánky a omalovánky pro děti a dospělé“. Oslíci nás inspirují v mnoha oblastech.
Za chvíli budeme všichni o rok starší. Jak vidíte budoucnost oboru a Vaše cíle?
Optimisticky pro ty, kteří se v něm pohybují se znalostí
věci. Náš obor je kreativní a pokud jej děláte v malém rozsahu
jako my, je zábavný, plný změn a svobodných rozhodnutí.
Potkáváte tisíce lidí, prostě se nenudíte. Na druhé straně je
opravdu časově náročný. A těch předpisů, oprav, revizí a stálých změn. A cíl? Určitě najít v nejbližších letech pokračovatele. Moje děti jdou profesně jiným směrem. Tak se začínám
poohlížet, komu předám „žezlo“.

masáží, restaurace až po libovolné
wellness pobyty. Skvělé je, že si
hodnotu poukazu i text v něm můžete
sami určit. Vyřídit se dají u nás i
poštou.

Kdybyste mohl mít profesní přání
do nového roku, co by to bylo?
Rád bych, aby společnost radikálně
změnila přístup k dětem. Tedy jejich
výchově a vzdělávání. Už kvůli dětem
samotným a jejich budoucnosti. Patřím k těm, kteří s obavami sledují proměnu rodiny a s tím
související výchovy. Necháváme se povětšinou unést blahobytem a nevytváříme pro děti dostatečné mantinely. Necháváme
je žít ve skleníku pohodlí s minimem zodpovědnosti. Následně
jsme překvapeni, že se nechtějí nechat omezovat jakýmikoliv
povinnostmi. No a viník? Stačí se podívat do zrcadla.
To nezní na závěr optimisticky.
V tom s Vámi nesouhlasím. Problémy jsou od toho, abychom je vyslovili a řešili. Už samotné vědomí, že je něco špatně, může znamenat cestu k pozitivnímu řešení.
Děkuji Vám za rozhovor.
A já Vám a Vašim čtenářům.

Co byste našim čtenářům z Vašich služeb doporučil?
Je čas předvánoční. Tak nepochybně naše „Ježíškovské
dárkové poukazy“. Mohou být na cokoliv z našich služeb. Od
Prosinec 2018
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Lenka Dražilová: Můj den
bývá často hodně nabitý

Jak vypadá běžný den poslankyně Lenky Dražilové (ANO)? To jsme zjistili, když jsme ji
navštívili v Praze. Ale pěkně po pořádku. Lenka Dražilová byla do Poslanecké sněmovny
zvolena v říjnu 2017. Ještě než zasedla do poslanecké lavice, bylo třeba vyřešit bydlení
v hlavním městě.

„D

ostáváme příspěvek na bydlení. Buď si můžeme v Praze
pronajmout byt, nebo využít
ubytovny, které patří Poslanecké sněmovně. Zvolila jsem druhou variantu. Asi dva
měsíce jsem bydlela v Rumunské ulici,
měla jsem to do práce přibližně půl hodiny
tramvají. Od ledna jsem pak dostala byt
v ubytovně v Nerudově ulici,“ říká Lenka
Dražilová.
Ten si poslankyně pochvaluje. Do
Sněmovny to má necelých pět minut
pěšky, pokud přijede do Prahy autem
a „má štěstí“ (na 46 bytů připadá 30
parkovacích míst), může je zaparkovat
v podzemních garážích. „Je malý, ale
velmi útulný. Trávím tady většinou jen
večery a noci, takže to bohatě stačí. Jsou
tady služby hotelového typu, mění se ručníLenka Dražilová ve své kanceláři ve Sněmovně.
ky, převlékají postele a provádí se základní
úklid,“ ukazuje mi malou předsíň, kuchyňku, obývák, ložnici a sociální zařízení, které jsou velmi
Na cedulce u dveří si všímám, že vedle jejího jména je
hezky zařízené.
i jméno její kolegyně, s kterou jednu z nejhezčích kanceláří ve
„Mám okno do dvora, což je velká výhoda. Jednak hlavně v létě
Sněmovně sdílí. Není to nikdo jiný, než ministryně pro místní
Nerudova ulice docela dlouho do noci žije, navíc mám večer krásný
rozvoj Klára Dostálová. „Co je Klára ministryní, tak se tady skoro
výhled na kostel sv. Mikuláše,“ uvádí s tím, že jejím sousedem je
vůbec nepotkáváme. Přijde na zasedání Sněmovny, ale jinak tráví
poslanec za ODS a bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura.
většinu času na ministerstvu. Mám tak kancelář více méně jen pro
sebe a svoji asistentku, která řeší telefony, poštu, vodí návštěvy a za6:00 To je čas, kdy Lenka Dražilová pravidelně vstává.
řizuje další organizační věci,“ vysvětluje.
„Hned po probuzení vyřizuji emaily, od půl sedmé nám chodí monitoring. Co mi lidé píšou? Různé věci. Abych se nezpronevěřila tomu,
9:00 Začíná zasedání Poslanecké sněmovny. Dopolední
s čím jsem do Sněmovny šla, někteří se svěřují s tím, co je trápí, žáčást trvá do 13:00. Jede se v kuse, bez přestávek. Maximálně si
dají mě o pomoc, i finanční, nebo mi říkají svoje názory na aktuální
můžete zajít na toaletu, skočit na kávu nebo něco malého do
témata, která právě probíráme, a doporučují mi, jak mám hlasovat,“
bufetu. Nic víc.
vyjmenuje.
Než se Sněmovna rozdělila podle poslaneckých klubů,
Po krátké administrativě následuje snídaně. Jogurt, kaše,
seděli poslanci podle abecedy. Lenka Dražilová tak začínala
vajíčka, chleba. Tak vypadá ráno Lenky Dražilové. A k tomu
vedle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. „Teď sedím v první lavici.
televize, většinou program ČT 24. Následuje ranní hygiena
Asi jako ve škole, když jsem ten nováček (úsměv). Po pravici mám
a nezbytné úpravy zevnějšku. „Zcela výjimečně chodím na snídapana poslance Birkeho z ČSSD, vlevo sedí můj stranický kolega Januni do Parlamentu. Za rok jsem tam byla asi třikrát. Tam si objednám
lík. Abych řekla pravdu, není to nic příjemného. Lavice jsou dřevěné,
hemenex a můj oblíbený mátový čaj, ten si dávám vždy i po cestě,
nepohodlné, nedá se to srovnat se sezením na zastupitelstvu v Blankdyž jedu do Prahy vlakem,“ představuje svůj ranní „rituál“.
sku nebo na kraji, navíc je v nich minimum místa na odložení čehokoliv. Mám po operaci kolene a přiznám se, že za ten rok jsem začala
8:00 Úderem osmé odchází Lenka Dražilová do práce, kam mít problémy se zády. Na druhou stranu jsem přímo proti televizním
to má asi tři sta metrů. „V kanceláři si dám nejprve kávu a připrakamerám, takže jsem často v záběru a moji voliči mě tak mohou
vím materiály na jednání Sněmovny,“ popisuje první ranní kroky
kontrolovat, jestli jsem v práci,“ usměje se.
v budově ve Sněmovní ulici.
Jak podotýká, občané mají z televizních přenosů nebo
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záznamů pocit, že mluví stále stejní lidé. „Je třeba si uvědomit,
že přednostní právo na vystoupení mají předseda a místopředsedové
Sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů a stran.
Ti mohou mluvit stále dokola. My „řadoví“ si tak díky tomu na řeč
u pultíku občas musíme dlouho počkat,“ vysvětluje.
Lenka Dražilová je přesto velmi aktivní. Pracuje ve Výboru
pro sociální politiku, Výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj, Komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny a je předsedkyní Podvýboru pro sociální služby
a osoby zdravotně postižené. „Bohužel jsem se nedostala do
zdravotnického výboru. Je tady velká spousta lékařů a ti mají samozřejmě přednost, ale na jeho zasedání občas chodím. Přece jen tahle
problematika je mi velmi blízká, navíc spousta problémů k řešení je
tzv. zdravotně sociální pomezí. Účastním se nejrůznějších seminářů
k této oblasti a dalších jednání,“ uvedla bývalá ředitelka Senior
centra v Blansku, která také vypracovává odborná stanoviska
k zákonům týkajícím se sociální oblasti pro svůj poslanecký
klub.

13:00 Oběd. V Poslanecké sněmovně je asi šest restaurací,

Lenka Dražilová chodí střídavě do dvou z nich. „Mám ráda
obyčejná jídla. Kuřecí stehno a teplou zeleninu, španělského ptáčka,
zapečené brambory, čočku nebo třeba řízek s bramborem. K tomu
si dám polévku. Rozhodně nejsem typ, který by chodil na chlebíčky
a zákusky, tak se snažím v poledne dobře najíst, protože pak se k jídlu dostanu až pozdě večer,“ prozrazuje.
Častým tématem diskuzí občanů jsou ceny jídel ve Sněmovně. „Myslím, že je to hodně klišé, že se tady najíme za třicet
korun. Není to pravda. Oběd bez polévky stojí minimálně šedesát,
sedmdesát korun, ale některá jídla třeba i sto třicet. I za snídani
zaplatíme sedmdesát korun. To je běžná cena jako jinde,“ pokyvuje
hlavou s tím, že zbytek obědové přestávky využívá na schůzky
ve své kanceláři, kam si zve například lidi z ministerstev nebo
ty, kteří se s ní chtějí sejít v Praze.

14:30 Začíná odpolední zasedání Sněmovny. „Má podobný

průběh jako to dopolední. Úderem 19:00 končíme, i když je třeba
nějaký bod rozdělaný. Pokud se jedná o něco hodně závažného, může
předseda poslaneckého klubu požádat o prodloužení jednání,“ vysvětluje.

19:00 Zatímco většina lidí už je doma, poslanci končí svůj

pracovní den. „Restaurace musejí mít otevřeno ještě hodinu po
skončení zasedání. Dám si lehkou večeři, například nějaké maso se
zeleninou nebo salát a odcházím „domů“. Většinou za celý den tak
unavená, že na nějaké další aktivity ani nemám moc náladu. Někteří
mi říkají, jak se mám, že jsem v Praze, můžu si chodit do divadel, za
kulturou, ale tak to není. Na ubytovnu se vracím okolo osmé hodiny,
musím se chystat zase na druhý den, udělat si nějaké běžné činnosti
a hlavně, chci si odpočinout. Mám toho občas fakt hodně. A to nepočítám nejrůznější recepce a společenské povinnosti, které musím
někdy i odmítat, protože je časově nezvládám,“ vysvětluje.
Pokud si přece jen udělá „volno“, zajde posedět do nejbližšího okolí Sněmovny se svými kolegy. „Miluji také procházky
třeba Nerudovkou nebo na Hrad, kde máte jako na dlani Karlův most
a další krásná místa Prahy,“ dodala s tím, že spát chodí nejdříve
kolem jedenácté hodiny. 			
PAVEL ŠMERDA

S blanenskými seniory při návštěvě Sněmovny.
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Kniha pro celiaky je
plná chutných receptů

Dvě kuchařky věnované bezlepkové stravě napsala Vladěna Halatová z Letovic. A o obě
je velký zájem. Není divu. Nejen lidé potýkající se s celiakií tam najdou desítky chutných a zajímavých receptů.
Co Vás přivedlo k sepsání kuchařek?
Určitě nemoc, kterou mi před deseti lety diagnostikovali,
pak touha pomoci ostatním a ulehčit jim začátky na této dietě. Impulzů bylo více. Již dlouho jsem chtěla mít svoje již pravidelně používané a vyladěné recepty pohromadě a nehledat
je při každé potřebě péct po lístečkách. Navíc se mi narodil
druhý syn, takže času ubylo. Hlavní motivací bylo udělat si ve
svých receptech pořádek.
Kdy přišel nápad vydat recepty veřejně?
Prvotní myšlenkou bylo dát všechny svoje recepty dohromady a vytisknout si kuchařku jen pro sebe. Všemu předcházelo samozřejmě zjišťování jak a kde kuchařku vytisknout.
Brzy jsem přišla na to, že jedna kniha se moc nevyplatí. Na
základě toho se tedy zrodila myšlenka pomoci recepty ostatním a usnadnit jim bezlepkové pečení. Dnes jsem velice ráda,
že jsem se rozhodla kuchařky vydat. Zpětná vazba, kterou mi
lidé denně poskytují, je úžasná. Po vydání kuchařek jsem také
začala pravidelně pořádat besedy a kurzy pečení.
Pojďme ještě trochu na začátek. Kdy a jak se u Vás projevila celiakie?
Nemoc se začala projevovat již od dětství, ale v té době se
to moc neřešilo a vždy se to svedlo na nějaký stres. Jako dítěti
mi bývalo vždy večer na zvracení. S nástupem puberty přišly
průjmy, ale to se opět přisoudilo období dospívání. V 25 letech
jsem zkolabovala na vážný stav anémie. Po roce jsem se opět
dostala do normálního stavu a absolvovala z jiného osobního
důvodu několikahodinovou operaci. Posléze se začaly projevovat další zdravotní problémy a přišlo se na autoimunitní zánět
štítné žlázy, po které následovalo další snížení hemoglobinu

(červených krvinek). Na hematologii v Boskovicích mi tenkrát
paní primářka udělala podrobné krevní testy a bylo mi oznámeno, že jsem celiak. Následovaly ještě genetické testy, které
onemocnění potvrdily. Poté jsem nasadila bezlepkovou dietu,
po které se mi vše upravilo a o rok později jsem otěhotněla.
Vím, že žít s celiakií není jednoduché a člověk se musí
docela omezovat.
První rok byl pro mě strašný. Nic mi nechutnalo, když
jsem pekla, vše se drobilo, nic nedrželo pohromadě. Bezlepkové potraviny nejsou navíc zrovna levné. Vaření a pečení pro
mě byl pokus-omyl, spousta jídel skončila v koši, než se mi
podařilo recepty vyladit tak, abychom byli doma s výsledkem
spokojeni. Bezlepkově se mnou stravuje i můj manžel a děti,
v kterých mám výbornou zpětnou vazbou. Dnes již nemám
pocit omezení, ba naopak.

Celiakie je autoimunitní a z 99 procent geneticky vázané
onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu),
což je směs bílkovin obsažených v pšenici, ječmeni, žitu,
kamutu, špaldě a jejich odrůdách. Při konzumaci lepku
dochází v tenkém střevě k zánětu. Neléčená celiakie vede
k agresivní formě rakoviny lymfatických uzlin a rakovině
zažívacího ústrojí. Kromě toho celiakie málo kdy přichází
sama, většinou s dalším autoimunitním onemocněním
jako je autoimunita štítné žlázy, cukrovka I. stupně atd.
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Jídlo/Inzerce
Zpět k Vašim knihám. Kdy vyšly, v jakém nákladu a co
všechno obsahují?
První knihu, Tradiční sladké pečení-bezlepkově, jsem vydala vlastním nákladem. Obsahuje 54 receptů zaměřených
na sladké pečení a vyšla v roce 2017. Tento rok na jaře jsem
vydala druhou kuchařku s názvem Hlavní jídla, pečivo a speciality-bezlepkově. Tato kniha obsahuje recepty s podrobným
fotopostupem na přípravu pečiva, které zvládnou i začátečníci. Kuchařka zahrnuje i kváskové pečivo a podrobný návod,
jak kvásek připravit. Takže je vhodná i pro pokročilé kuchtíky.
Kde si je můžeme pořídit?
Především na mém e-shopu www.bezlepkove.com. K dostání je také ve všech knihkupectvích, různých e-shopech
týkající se zdravé výživy a v nabídce ji mají také některé lékárny.

ale i v časopise Coop Rádce,
Jaké máte další plány?
se kterým spolupracuji. Je
Facebook: facebook.com/vladenahalatova
Plánů je spousta a budou
to vše o čase, který mi kluci
Instagram: instagram.com/bezlepkovevladenahalatova
se týkat hlavně oblasti Bladovolí, rodina je pro mě na
Pinterest: cz.pinterest.com/vhalatov
nenska a Pardubického kraprvním místě, pak teprve
Daybyme: daybyme.com/vladena-halatova
je. Chystám další bezlepkové
v mezičase mohu vytvářet,
kurzy pečení a vaření, příští
rozvíjet a věnovat se svému
rok také bezlepkové kurzy ve školách. Recepty na třetí a čtvrkoníčku. Kdo bude mít chuť, může si mě a moje články najít
tou kuchařku jsou téměř nachystány. Rozepsány mám nové
na webu: www.bezlepkove.com a na sociálních sítích.
články o bezlepkové dietě, které budou nejen na mém webu,
PAVEL ŠMERDA

SPORTOVNÍ HALA SVITÁVKA
CHCE SI ZAHRÁT SVŮJ OBLÍBENÝ SPORT NEBO SI ZACVIČIT?
MODERNÍ SPORTOVIŠTĚ NABÍZÍ KRÁSNÉ ZÁZEMÍ.

FUTSAL
JÓGA

HÁZENÁ

BASKETBAL

NOHEJBAL

STOLNÍ TE

NIS

L

FLORBA

TENIS

KOLOVÁ
TON

POSILOVNA

BADMIN

AEROBIK

VOLEJBAL

Kontakt: Jaroslav Zoubek, tel. 724 097 622, email: jaroslav.zoubek@mestys-svitavka.cz, www.halasvitavka.cz, FB profil.
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Povedlo se

Gatema posiluje pozici
dodavatele ERP HELIOS

Na samotný konec roku připravila boskovická společnost Gatema jednu z významných
letošních akvizic v segmentu informačních systémů. Firma, která v posledních letech
pravidelně obhajuje pozici největšího partnera společnosti Asseco Solutions, nově
kupuje zákaznický kmen společnosti DATRON. Akvizicí získá 25 nových zákazníků, kteří
jsou uživateli ERP systému HELIOS.

N

a trhu je přitom letos aktivní už podruhé. Na začátku
roku získala do svého portfolia sedm zákazníků společnosti ASG. „Náš cíl se nemění. Být absolutním českým
leaderem v oblasti implementací a služeb spojených s informačním
systémem HELIOS. Zároveň jsme si předsevzali, že do roku 2025
zdvojnásobíme celý obrat naší divize, k čemuž vede nejen pozvolná
cesta přes dobré reference, ale také skokový růst u podobných akvizic jako v případě DATRONu. Aktivní v tomto směru plánujeme být
i v příštím roce, kdy znovu budeme hledat vhodné příležitosti,“ říká
František Vlk, jeden z majitelů společnosti Gatema, která
se kromě implementace informačních systémů zabývá také
výrobou desek plošných spojů, projektovým poradenstvím
nebo vývojem unikátního audiovizuálního lékařského
systému Apollon.
Gatema nejnovější akvizicí převezme celý zákaznický
kmen společnosti DATRON. Nově bude pečovat o patnáct
implementací ERP systému ve verzi HELIOS Orange a dalších
deset ve verzi HELIOS Green.
Kromě zmíněných akvizic Gatema rozšiřuje svoji působnost v rámci České republiky a otevřela novou pobočku. Cílem tohoto kroku je upevnění si pozice na trhu ERP systémů
a zkvalitnění služeb pro stávající i budoucí zákazníky. Nová
pobočka je otevřena od 3. září v Průmyslové ulici v Třebíči.
Společnost Gatema, která sídlí v Boskovicích, se úzce zaměřuje nejen na implementaci kvalitních systémů HELIOS,
které jsou nejrozšířenější v segmentu malých a středních
firem v České republice, ale také sama v elektrotechnické
branži působí. Znalosti výroby desek plošných spojů a zkuše-
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nosti s řízením procesů v informačním systému HELIOS přináší společnosti vlastní praktické zkušenosti, které následně
předává dále svým zákazníkům.
Mezi stěžejní požadavky v elektrotechnickém průmyslu
se řadí především oblast technické přípravy výroby, která
je často propojena s projektovými systémy CAD. Propojení
těchto systémů přináší nejen efektivní, ale i automatizovanou
přípravu podkladů pro vlastní výrobu. Důležitou součástí je
také sledování zásob, dostupnost materiálů a v neposlední
řadě kapacitní řízení materiálových, lidských a strojních
zdrojů. Další oblastí, kterou bezesporu řeší většina výrobních
firem, je sledování postupu výroby, evidence odpracovaných
časů a spotřebovaných materiálů, které lze sledovat prostřednictvím MES systému firmy Gatema.
Neopomenutelnou oblastí jsou také logistické procesy,
od automatického generování objednávek až po samostatné
skladovací procesy, řešené v systému Gatema WMS, které je
součástí ERP HELIOS. Toto řešení nabízí jednoduchou, přesnou a rychlou evidenci materiálů, polotovarů nebo hotových
výrobků a v neposlední řadě řešení skladových pozic včetně
navigace skladem pro zrychlení práce skladníků.
Tento velice vyspělý a moderní systém tak přináší ucelené
funkce pro všechny procesy ve společnosti, a to nejen pro
elektrotechnický obor, ale i pro další odvětví výroby, logistiky
a obchodu.
MyFace

Inzerce

Škola pěkně prokoukla

Kdo jezdil o letních prázdninách po Hybešově ulici v Boskovicích, nemohl si nevšimnout rozsáhlých prací na Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední
škole. Budova dostala nový „kabát“ a stala se jednou z nejkrásnějších škol v celém Jihomoravském kraji. Práce probíhaly i uvnitř. Více prozradil ředitel Pavel Vlach.

oken a úprav fasády. Tady bych pochválil nejen estetický dojem, kterého si hodně všímá i veřejnost, ale také ekonomický
efekt, který se dostavit takřka okamžitě.
Druhý projekt byl zaměřený na vybudování odborných
učeben pro zdravotní školu a pro veterinární obory. Zdravotníci dnes mají takové vybavení, že u nás budeme dělat
i doškolovací kurzy pro zdravotní sestry nemocnic v Blansku
a v Boskovicích. Veterinární prevence se dočkala důstojného
zázemí pro laboratorní práce, zbudovala se i ordinace
veterinárního lékaře. Mám
představu, že ji pronajmeme. Podmínkou bude, aby
se některých zákroků mohli
Hybešova 53
osobně účastnit i studenti.
680 01 Boskovice

Pane řediteli, vaše škola v posledních měsících hezky
prokoukla. Musíte mít radost?
To určitě mám. Ale podívejte. Každá škola má dvě části.
Pedagogickou a stavebně-technickou. Jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. Nejde provozovat kvalitní výuku ve špatně
vybavené pastoušce, na druhou stranu sebekrásnější budova
bez schopných učitelů a zapálených studentů je vám k ničemu.

Můžete to trochu rozvést?
Začnu pedagogickou
částí. Tam je to o mravenčí
práci se studenty a učiteli.
Vždy záleží na tom, jestli
se najdou učitelé, kteří jsou
ochotní dělat něco navíc
Tel. 511 123 101
nad rámec výuky a stejně
Cítím z Vás spokojenost?
E-mail: skola@vassboskovice.cz
zapálení studenti. Když se
Povedlo se toho spoustu
www: www.vassboskovice.cz
taková symbióza podaří, je
a jsem za to rád. To ano. Co
to úspěch. Můžu říct, že ve
je mně na druhé straně troškole máme například vítěze celorepublikového finále Puškichu líto, že IROP, což je program Evropské unie, nepodporuje
nova památníku, což je soutěž v ruském jazyce, naši veteriobory jako je hotelnictví a turismus, kuchař-číšník. V Česku
náři vyhráli soutěž veterinárních škol z Česka a Slovenska,
se zavírají restaurace, chybí personál, ale na vybavení učeben
programátoři byli druzí na mezinárodním klání v Petrohradu,
pro kuchaře, na to dotační tituly nejsou. My sami na to peníjsme špička v republice v soutěži lego robotů. Všechny tyto
ze nemáme. Na druhou stranu MAS Boskovicko Plus vypsala
výsledky jsou jen díky tomu, že máme v dobrém smyslu slova
projekt na podporu projektů IT. Do toho chceme jít.
„blázny“ učitele a potkali se s „blázny“ studenty.
Co tedy chystáte dál?
Ruku na srdce. Směrem k veřejnosti je přece jen více
Z projektu MAS bychom rádi vybudovali a vybavili novou
vidět, možná bohužel, ta stavební část školy. Ale i tam
učebnu výpočetní techniky. Chystáme rekonstrukci domova
se máte čím pochlubit.
mládeže, který byl vybudovaný v roce 1964 a schází tam odpoLetos jsme realizovali dva projekty v celkové hodnotě pavídající sociální zařízení. S vedením města řešíme, co se spordesát milionů korun. Tři roky jsme na nich pracovali a oba se
tovištěm. Rýsuje se i možnost stavby sportovní haly v areálu
sešly ve stejném roce. První se týkal zateplení školy, výměny
naší školy, kde jsou na to dostatečně velké prostory.

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
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Politika

Senátorský rok byl ve
znamení mnoha aktivit
Již druhým rokem senátorka Jaromíra Vítková pilně pracuje
v Senátu i ve svém regionu. Pořádá
besedy a semináře na zajímavá
témata, navštěvuje zastupitelstva obcí, přijímá návštěvy jak ve
své kanceláři v Boskovicích, tak
v Senátu. Navštěvuje kulturní,
společenské, sportovní a charitativní akce. Pomáhá spolkům, organizacím, obcím i jednotlivcům.

ích

20. ročník Olympiády dětí a mládeže žáků 1. ročníku ve Velkých Opatovic
30. 5. 2018

Slavnostní zahájení Legiovlaku v Boskovicích 17. 7.
2018

Seminář Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory
3. 10. 2018 Praha

Senátorská kancelář

22

Zahájení výstavy Ve znamení tří deklarací v Muzeu
Blanenska 10. 5. 2018

MyFace

Recenze

Big znamená velký

Být velkým je snem mnoha kluků a holek. Nemuset poslouchat, chodit večer kam chci,
nestlat postel a dělat mnoho dalších příjemných věcí. To, že se všechno splní dvanáctiletému Joshu Baskinovi, je náplní amerického muzikálu Big s podtitulem „muzikálová
pohádka o splněných přáních“.

J

ako druhou hru letošní divadelní sezony ji uvádí od 20.
října Městské divadlo Brno. Přeložil a upravil ji Petr
Gazdík, hru také režíruje a se svým týmem spolupracovníků vytvořil ojedinělé rodinné představení, srovnatelné jen
s Mary Poppins.
Napočítala jsem 28 hrajících dětí, včetně dvou chlapců
v hlavních rolích. To je „dětská company“, která tančí a zpívá
pod vedením choreografky Carli Jefferson. Vrátím se k dvěma
chlapcům v hlavních rolích. Jsou to Adam a Josef Gazdíkovi.
Mají deset let a jsou to naprosto profesionální herci. V jejich
výkonu není nic, co by se jim, jako dětem, mělo odpustit.
A když se jich někdo na tiskovce zeptal, jestli by sami chtěli
být dospělí, zaznělo rozhodně ne, jsem rád, že jsem kluk.
Zázračně dospělý třicátník Josh Baskin prožije čtyři týdny ve
světě dospělých, kterým ne vždy rozumí, protože mu zůstal
rozum dítěte. Pozná, že musí mít odpovědnost sám za sebe,
umět si najít práci a největší problém má s láskou...
Předlohou muzikálu je americký film Velký s Tomem
Hanksem v hlavní roli z konce 80. let. O deset let později uvěřili zajímavému námětu muzikáloví tvůrci David Shire a Richard Maltby a vytvořili divadelní podobu uváděnou v celé
Americe a Velké Británii. V Brně má muzikál středoevropskou

premiéru a věřte, že tento nadčasový příběh se bude líbit vám
i vašim dětem. Nejen těm menším, ale i trochu odrostlým.
Byla jsem na představení s dospělým vnukem, který znal film,
a velmi se bavil. 			
NAĎA PARMOVÁ

FOTO: Tino Kratochvil
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

13. – 16. 12. Aquaman (20.00)
13. a 14. 12. Spider-Man: Paralelní světy (17.30)
15. a 16. 12. Spider-Man: Paralelní světy (15.00 a 17.30)
17. 12. Doktor Martin: Záhada
v Beskydech (17.30 a 20.00)
18. a 19. 12. Doktor Martin:
Záhada v Beskydech (20.00)
20 a 21. 12. Smrtelné stroje
(20.00)
20. a 21. 12. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
(17.30)
22. a 23. 12. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
(15.00)
22. a 23. 12. Vánoce a spol.
(17.30)
22. a 23. 12. Ve spárech ďábla
(20.00)
26. a 27. 12. Čertí brko (17.30)
26. – 28. 12. Mary Poppins se
vrací (20.00)
28. – 30. 12. Bumblebee
(17.30)

29. – 30. 12. Bumblebee
(20.00)
31. 12. Dětský Silvestr (15.00)

Boskovice
Panorama

13. a 14. 12. Čertí brko (17.00)
13. a 14. 12. Aquaman (19.30)
15. a 16. 12. Aquaman (17.00)
14. 12. Zrodila se hvězda,
BabyBiograf (9.30)
15. a 16. 12. Gordon a Paddy
(15.00)
15. a 16. 12. Doktor Martin:
Záhada v Beskydech (20.00)
16. 12. Dílnička s Kristýnkou,
výtvarné odpoledne (16.00)
17. – 19. 12. Spider-Man: Paralelní světy (17.00)
17. 12. Toman (20.00)
18. 12. Vdovy (20.00)
19. 12. 3 dny v Quiberonu,
Filmový klub (20.00)
20. a 21. 12. Bumblebee (17.00
a 20.00)
22. 12. Bumblebee (20.00)
21. - 23. 12. Grinch (14.00)
22. a 23. 12. Mary Poppins se
vrací (17.00)

23. 12. Zrodila se hvězda
(20.00)
24. 12. Yeti: Ledové dobrodružství (10.00)
27. a 28. 12. Mimi & Líza: Záhada vánočního světla (15.00)
27. a 28. 12. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
(17.00)
27. 12. Po čem muži touží
(19.30)
28. 12. Aquamen (19.30
29. a 30. 12. Čertí brko (14.00)
29. a 30. 12. Spider-Man: Paralelní světy (17.00)
29. a 30. 12. Bohemian Rhapsody (20.00)

Letní kino

31. 12. Silvestrovské promítání (17.00)

DIVADLO
Blansko

Vystoupí žáci pěveckého oddělení ze tříd Kateřiny Šujanové a Ivany Kopecké.

DRUHÁ ADVENTNÍ SOBOTA 2018
08.12.2018 od 15:00 h na nám. Republiky Blansko

Adventní muzicírování žáků a učitelů Soukromé ZUŠ Blansko
Od 17:00 h Čertovská Krampus show na náměstí

TŘETÍ ADVENTNÍ SOBOTA 2018

15.12.2018 od 15:00 h na nám. Republiky Blansko

Nad Betlémem svítí hvězda a Andělé na chůdách hrající koledy
Program pro celou rodinu (divadlo eMILLIon)

ČTVRTÁ ADVENTNÍ SOBOTA 2018

22.12.2018 od 15:00 h na nám. Republiky Blansko

Mrazík (interaktivní muzikálová show pro celou rodinu)
VÁNOČNÍ DÍLNA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
S PRINCEZNOU ÁŇOU A JEJÍMI KAMARÁDY
Jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Naši partneři:
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Kunštát
Zámek

16. a 23. 12. Adventní koncert
(15.00)

Letovice

Kostel sv. Prokopa

6. 1. Tříkrálový koncert pěveckých sborů (15.00)

VÝSTAVY
Blansko

Muzeum Blanenska

do 25. 1. Fenomén Igráček

Galerie Jonáš

Nám. Republiky

OSTATNÍ

7. 1. Hledám milence, zn.
spěchá! (19.00)
22. 12. Mrazík, muzikálová
show (15.00)

KONCERTY
Hudební vánočka upečená v ZUŠ Blansko

15. 12. Bryan Adams Tribute
(20.00)

do 21. 12. Soňa Štossová
a Jana Vodičková

15. 12. Příběh dědka Všudefouse, představení pro děti
(14.00)
22. 12. Zapeklitá povidla,
představení pro děti (14.00)

PRVNÍ ADVENTNÍ SOBOTA 2018

Zámecký skleník

Dělnický dům

Muzeum Blanenska

01.12.2018 od 15:00 h na nám. Republiky Blansko

veckých sborů (17.00)
5. 1. Pěvecký sbor Lumír a orchestr, koncert (19.00)

Blansko

Blansko

Nám. Republiky

20. 12. Farmářské trhy (8.00)
1. 1. Novoroční ohňostroj
(18.00)

Zámecký park

25. 12. Živý betlém (14.30)

Zámecké nádvoří

24. 12. Štědrodenní zastavení,
podávat se bude polévka a
svařené víno (10.00)

Kostel sv. Martina

Boskovice

Muzeum Blanenska

26. – 28. 12. Vánoční prohlídky (16.00).

26. 12. Vánoční koncert Rastislav (16.00)
21. 12. Vánoční koncert s číší
vína: Od belcanta ke koledám
(19.00)

Zámecká sýpka

19. 12. Vánoční koncert: Hana
Korčáková – zpěv, Miloš Pernica – kytara (19.00)

Boskovice
Sokolovna

14. 12. Harlej, Možná tour
2018 (18.45)
15. 12. 35 let Silver Band
(19.00)
23. 12. Vánoční koncert pě-

Zámek

Lysice
Zámek

25. a 31. 12. Vánoce na zámku
(10.00)
MyFace, měsíčník z Blanenska
a Boskovicka
Vydavatel:
Mediaportal s. r. o.
se sídlem 17. listopadu 2185/19
680 01 Boskovice
IČO: 03769143
Časopis je registrován Ministerstvem
kultury ČR, registrace MK ČR E 21983.
Tisk: SAMAB Press Group a. s.

MyFace

LETOPLAST

S.R.O.

DĚLEJ
U NÁS

CO TĚ BAVÍ
A V ČEM JSI

NEJLEPŠÍ
Kdo nemiluje, nepoznal Boha,
protože Bůh je láska.
/1 Jan 4,8/

Radostné a požehnané
vánoční svátky,
pevné zdraví a mnoho štěstí
v novém roce 2019

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
TECHNIK SEŘIZOVAČ JUNIOR
ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
NÁSTROJAŘ

AUTOMOTIVE

MEDICAL

Ing. Jaromíra Vítková
senátorka Parlamentu ČR

LISOVÁNÍ l LAKOVÁNÍ l MONTÁŽE

KONTAKT

Vám přeje

Gambro

Audi, BMW, Porsche, Jaguar
a další

+420 516 490 900, +420 608 413 554
kariera@letoplast.cz
www.letoplast.cz
www.facebook.com/Letoplast

Pražská 258/91
679 61 Letovice

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI!
Obdarujte své blízké dárkem, který potěší a přinese praktický užitek.
Překvapte je dárkovým poukazem na jazykový kurz dle vlastního výběru.
Poukaz Vám vystavíme přímo na míru.

			
			
			
			

Pro více informací nás kontaktujte
Jazyková škola Easyway
osobně: Blansko, Komenského 5a
tel: 774 716 151
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

Seminář pro veřejnost
PRÁVA A POVINNOSTI ZASTUPITELŮ A RADNÍCH
Datum: 31. 1. 2019
Místo konání: Gatema a.s. Průmyslová
2503/2, 680 01 Boskovice
Zaměření semináře: Praktický výklad
nejen zákona o obcích určený (zejména)
pro nově zvolené zastupitele měst a obcí.

Lektor: Mgr. Petra Bielinová
Specializuje se na komunální sféru, přednáší, publikuje v odborných časopisech, je autorkou komentáře k
Zákonu o registru smluv. V současné době se věnuje
zejména správnímu právu, veřejným zakázkám, registru
smluv a také široké problematice územně samosprávných celků - její práce byla oceněna cenou Bílé lilie za
mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě

V průběhu semináře se dozvíte odpovědi mj. na tyto otázky:
•

Jaká práva a povinnosti má zastupitel obce

•

Trestní a civilní odpovědnost zastupitele aneb jak se nedostat do problému

•

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí s mandátem zastupitele

•

Majetkoprávní dispozice s majetkem obce a úřední deska obce (prodej, pronájem)

•

Průběh zasedání zastupitelstva, předkládání návrhů, hlasování, podklady pro jednání zastupitelstva, zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva

•

Práva (nejen) občanů obce, co je veřejné a co nikoliv

•

Vydávání radničních periodik – právo nebo povinnost?

Harmonogram: 8:30 – 9:00 registrace účastníků 9:00 – 13:00 seminář + diskuze
Registrujte se prosím na e-mailu: projekt@gatema.cz do 17. 1. 2019

Semináře pro veřejnost (obce, společnosti) konané v první polovině roku 2019
31. 1. 2019

Práva a povinnosti zastupitelů a radních

21. 2. 2019

Jak na zakázky malého rozsahu pro začátečníky - od vyhlášení až po uzavření
smlouvy

21. 3. 2019

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

25. 4. 2019

Elektronizace veřejných zakázek

23. 5. 2019

Insolvenční a exekuční řízení pro potřeby mzdové personalistiky a účetnictví

