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Zveme vás

Na kunštátském náměstí se před-
staví téměř dvě stovky keramiků 
s rozmanitou nabídkou hrnčíř-

ského zboží. K vidění bude ukázka výpa-
lu keramiky RAKU, točení na hrnčířském 
kruhu, pro děti budou připraveny oblíbené 
dílničky. Jarmarku se zúčastní i zahraniční 
keramické dílny ze Slovenska, Bulharska 
a Polska. Průřez jedinečnou tvorbou kera-
miků Zdeňka Lindovského a Karla Ševčíka 
nabídne výstava ve velkém stanu na náměstí 
Klementa Bochořáka. Na stejném místě bu-
dou představeny i džbány, které vznikly při 
červnové akci Sto džbánů, konané v rám-
ci prvního ročníku celoevropské události 
Dobrý den, keramiko! Město Kunštát získá 
i svůj nový symbol – sochu hrnčíře, která 
bude slavnostně odhalena na náměstí Kle-
menta Bochořáka v neděli v 11 hodin. Auto-
rem je kunštátský sochař a keramik Zdeněk 
Lindovský.

Soutěž pro keramiky má v letošním roce 
téma keramický tác. V informačním centru 
na náměstí Krále Jiřího budou po oba jar-
mareční dny vystaveny soutěžní výrobky, 
o vítězi rozhodnou svým hlasováním ná-
vštěvníci jarmarku. Slavnostní vyhlášení 
vítězů se uskuteční v neděli ve 14.30.

Bohatý bude letos i kulturní program. 
Pořadatelé ho sestavili jako malou retro-

spektivu koncertů, které během pětadva-
ceti let trvání jarmarku v Kunštátě zazněly 
a měly velký ohlas u návštěvníků. Vystou-
pí kapela Buty, České srdce, Tomáš Kočko 
a Orchestr, Robert Křesťan a Druhá tráva, 
Mirai, Michal Hrůza s kapelou a nebu-
de opět chybět Rock&Roll Band Marcela 
Woodmana.

„Město Kunštát věnuje přípravě a or-
ganizaci jubilejního Hrnčířského jarmarku 
velkou pozornost. Má zájem, aby se ná-
vštěvníci i prodejci v Kunštátě cítili co nej-
lépe. Naším cílem je rovněž zachovat kva-
litu a úroveň této přehlídky keramických 
výrobků a hrnčířského řemesla, podpořit 
zachování keramických tradic nejen v Kun-
štátě, ale získat i zájem zahraničních kera-
miků ze zemí s hrnčířskou tradicí. Připravit 
tak akci, která je svým zaměřením a kva-
litou výjimečná a ojedinělá nejen v našem 
regionu, ale i v celé České republice“ dodal 
starosta města Zdeněk Wetter.

PAVEL ŠMERDA

Pátek 15. 9.
18.00 Ukulele Troublemakers
19.30 Třetí zuby

Sobota 16. 9. 
  9.00 Otevření jarmarku
10.00 Kunštátská dechovka
11.30 Jamie Marshalls The Ampli
fied Acoustic Band
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
13.30 Mirai
15.00 Robert Křesťan a Druhý tráva

16.30 Hamleti
18.00 Rock and Roll Band Marcela 
Woodmana

Neděle 17. 9.
  9.00 Otevření jarmarku
10.00 O princezně Koloběžce
11.30 Tomáš Kočko & Orchestr
13.00 Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
14.30 Vyhlášení keramické soutěže
15.00 České srdce
16.30 Buty

Jarmark letos slaví čtvrtstoletí.
Přijedou Mirai a Michal Hrůza
Keramiku ze všech koutů České republiky i ze zahraničí, ale také výstavy a bohatý kulturní pro
gram nabídne letošní už pětadvacátý ročník Hrnčířského jarmarku, který se uskuteční od 15. 
do 17. září v Kunštátě.

Program Hrnčířského jarmarku

Mirai. Foto: Benedikt Renč



Náš roZhovor

Slyšel jsem, že už jste 
se po letech cestování 

a pobytu převážně 
zahraničí vrátila 

domů. Proč?
C h t ě l a 

jsem potěšit 
svojí hud-
bou také 
české pu-
b l i k u m , 
i když 

musím při-
znat, že se ještě 

občas do zahraničí vra-
cím. V září pojedu hrát 
mimo jiných na veletrh do 
Hannoveru. Díky tomu, že 
jsem se naučila bavit i me-
zinárodní posluchače, 
vystupuji pro společnosti 
ze zahraničí, které navští-

ví naši zemi. Například 
začátkem srpna jsem hrála 
na konferenci pro NATO 
v Praze, kde se sešli gene-
rálové z celého světa.

Asi jste toho najezdila hod-
ně? 

Některé roky jsem najez-
dila skoro jako profesionální 

řidič autobusu. Povídala jsem 
si o tom ve Švýcarsku s jedním 

německým řidičem. Na rozdíl od 
něj jsem ještě bavila lidi, což je 

hodně těžká práce. Spolu s řízením 
to bylo náročné.

Slyšel jsem i o veselých příhodách 
z couvání. 

Tak to nevím, kdo to o mně říká, ale 
sem tam nějaký oděrek mě rozhodně 

nezastaví. Horší je, když mi pod 
kola auta několikrát vběhla srna. 
Naštěstí jsem měla bezpečné auto, 

které vždy zůstalo ve směru jízdy. Když jde 
jen o plechy, tak je to v pohodě.

Kde všude a na jakých akcích jste při za-
hraničních angažmá hrála?

Účinkovala jsem v Rakousku, Švýcar-
sku, Itálii, Německu, ale občas jsem vyjela 
i do Maďarska, na Slovensko, do Polska, 
hrála jsem i pro naše vojáky v Kosovu. Přes 
zimu jsem vystupovala převážně v hotelích, 
ale byla jsem zvaná i na různé jiné události. 
Například festivaly, firemní akce, městské 
slavnosti, v Itálii dlouhé noci, v Rakousku 
dámský podnikatelský veletrh, kde jsem se 
prezentovala mezi místními firmami. Těch 
akcí bylo tolik a v tolika zemích, že bych 
o nich a zážitcích kolem mohla napsat po-
řádnou knihu.

U herců se novináři ptají na veselé histor-
ky z natáčení. Co jste při svých vystoupe-
ních zažila Vy?

Jednou při sjezdu z horského střediska 
na mě spadla lavina, v Itálii jsem zažila ze-
mětřesení a v Německu povodně. Vždycky 
se však hrálo dál.

Jak jste se vůbec dostala k hraní v zahra-
ničí? 

Prvně jsem si tam jezdila spíš přivydělat 
a zalyžovat s rodinou, potom jsem zůstala 
na pět roků doma, ale po horách se mi stýs-
kalo. Mým dětem taky, tak jsem se rozhodla 
vyjet znovu, ovšem víc intenzivně. 

Jste známá jako česká Vanessa Mae. Jak 
jste se vůbec dostala ke hře na housle, po-
tažmo elektronickým houslím? 

Na můj talent upozornily moji maminku 
učitelky v mateřské škole. Chtěla jsem hrát 
na klavír. Když jsem přišla do LŠU v Blan-
sku, tak mně řekli, že klavír už je obsazen 
a potřebují hráčku do souboru ruských písní 
na housle. Prvně jsem protestovala, ale když 
mně ukázali moje první krásně jasně oran-
žové housličky, přistoupila jsem na to. Zača-

Ilona Stryová: Nacestovala jsem 
toho jako profesionální řidič 

V posledních letech těšila svým hudebním umě
ním především posluchače v zahraničí. Nyní se 
vrátila domů. Řeč je o Iloně Stryové. Úspěšná 
houslistka z Jabloňan chce nyní dělat radost 

hlavně svým domácím fanouškům.



Náš roZhovor

la jsem dojíždět do LŠU v Rájci a studovat 
jazykovou školu v Blansku. Po dokončení 
jsem vystudovala Konzervatoř v Brně a uči-
la jsem v ZUŠ ve Znojmě a v Břeclavi. Při-
tom jsem hrávala po nocích. Protože bylo 
problém nazvučit klasické housle, pořídila 
jsem si elektronické. A najednou na mě lidi 
začali pokřikovat: Zahrej Vanessu. Prv-
ní jsem se naučila Destiny a potom i další 
skladby, které hraje. Snažila jsem si však 
budovat svůj repertoár a vybírala i ty, kte-
ré byly šité přímo pro mě. Dodnes mě do-
provází můj pan skladatel Miroslav Hanák 
z Brna, který mi připravuje doprovody od 
klasiky po rockové melodie atd. Některé 
doprovody mi dodal rakouský trumpetista 
z Imstu Albert Lechleitner, skvělý muzikant 
a hlavně výborný kamarád. S těmito dvě-
ma pány se mi hraje opravdu skvěle! Letos 
oslavím čtyřicetileté výročí mého „houslo-
vání“. Chtěla bych udělat nějakou akci, ale 
nevím, jestli to v zápalu boje stihnu.

Máte stále ty stejné housle jako na začát-
ku?

Původně jsem měla hnědé, potom mi 
prodal Michal David černé. Ty mi nejvíce 
padly do ruky. Ještě mi Yamaha zapůjčila 
červené, ale ty mi nesedly. Takže hraji po-
řád na ty černé.

Co Vás baví a při čem si nejlépe odpoči-
nete?

Mám ráda domácí práce, zahrádku a ma-
lování. Snažím se vytvářet útulný a krásný 
domov. Užila jsem si hodně lyžování, sáň-
kování, v létě jsme s dětmi chytali v Alpách 
ryby a chodili po horách.

Vím, že máte dva syny. Jdou také umělec-
kou dráhou? 

Ne. Můj starší syn má společnost za-
bývající se realizací výstavních expozic 
ve světě a vypadá to, že se k němu přidá 
i mladší syn. Ten však ještě studuje.

Na uměleckou dráhu se nevydali? 
Oba synové jsou nadaní. Starší Michal 

hrál na cimbál, mladší Lukáš na housle, ale 
potom přešel na bicí. Podporovala jsem je, 
ale žádný z nich nevydržel. Nutit je nemá 
smysl. Cestu k hudbě si musí najít sami. Na-
víc jsou dospělí, takže teď už s nimi moc 
nenadělám.

Teď jste zpátky doma. Co chystáte v nej-
bližší době? 

Jako rozcvičku jsem si po krátké pauze 
dala prázdninové hudební show v boskovic-
kém westernovém městečku. Přitom však 
hrávám i další akce, jako například městské 

slavnosti, festivaly, firemní akce, konferen-
ce, narozeniny, svatby. Chtěla bych se za-
měřit zase na koncertní hraní. K tomu po-
třebuji trochu klidu. Ten přijde v září, kdy 
nebudu hrát každý den. Potřebuji vyměnit 
techniku a docvičit skladby, které jsem za-
pomněla. Mám v repertoáru kolem osmi set 
skladeb a písniček a další cvičím, takže prá-
ce mám nad hlavu.

Kde Vás lidé mohou vidět v nejbližších 
měsících hrát? 

V našem regionu mě můžete vidět na-
příklad 16. září na Medovém jarmarku ve 
Sloupu. Chystám také vystoupení na módní 
přehlídce na zámku v Litomyšli.

Zeptám se na závěr. Co Vám několikaleté 
hraní v zahraničí dalo a vzalo? 

Měla jsem a zatím ještě mám možnost 
rozdávat lidem krásu a přitom poznávat 
země, kulturu a jazyky. Je to však tvrdá 
práce, hodně samoty na cestách a odlouče-
ní od blízkých. Dětem to však vynahradím 
jako babička! Už mám doma namalovanou 
rodinnou památku – kolébku. Chceme si 
vylepšit bydlení, abychom se k nám všich-
ni vešli. Chtěla bych si konečně užít trošku 
více domova. Poslední roky byly opravdu 
velmi náročné.              PAVEL ŠMERDA
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Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové
I po svém zvole-

ní do Senátu je můj 
program v regionu 
velmi nabitý. O vý-
jezdním zasedání 
Výboru pro vzdě-
lávání, vědu, kul-
turu, lidská práva a 
petice Senátu PČR, 
které jsem pořádala 
v červnu na Bla-
nensku a Boskovic-
ku, jsem se už na stránkách MyFace zmiňovala.

Ve svém volebním obvodu se zúčastňuji 
stále mnoha kulturních, společenských a spor-
tovních akcí. Jednak těch, kam jsem zvána jako 
senátorka, ale i těch, které jsem navštěvovala 
v minulých letech. Bez kontaktu s lidmi si ne-
dovedu svoje působení představit, těší mě jejich 
zájem i to, že se na mě obrátí se svými problé-
my. Bohužel, ne všude jsme vítána, a tento pří-
stup mě mrzí.

Snažím se být aktivní i v propagaci horní ko-
mory Parlamentu. Pro seniory v Lipůvce, žáky 
ZŠ Boskovice a střední školy v Letovicích, ob-
čany Petrova a v Katolickém domě v Blansku 
jsem uspořádala besedy o Senátu.

Mimo základní povinnosti senátora jsem při-
vítala žáky ZŠ Boskovice a seniory z Lipůvky 
v prostorách Senátu. Také jsem nabídla možnost 
výstavy v těchto krásných prostorách malířce 
Janě Bayerové. Myslím, že vernisáž se velmi 
vydařila.   Jaromíra Vítková, senátorka

STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE  A ZÁMECKÁ ZAHRADA 
OD 10 HODIN

 Svatební
show  Lysice

7. 
RO

ČN
ÍK

17. září 2017 

moderuje 

Jaroslava 
Vykoupilová

V MODELU  
OD HELLERDANCE 

A TYLEXU LETOVICE
I. vicemiss aerobik 2016

Finalistka České Miss 2017

VELETRH DOPROVODÍ SMYČCOVÉ KVARTETO CAPPELLA ALLEGRA
SOUTĚŽ NEJEN PRO SNOUBENCE – ZÁMECKÉ KLÁNÍ  
O SVATEBNÍ OBŘAD NA ZÁMKU LYSICE V SEZÓNĚ 2018

NADAČNÍ FOND  
KOMETA  

v zámecké zahradě

vip host 

Tereza Jedličková  

Pořadatelé: Hlavní partneři: Partneři:

NEJLEPŠÍ SVATEBNÍ 
DODAVATELÉ 

čtyři módní přehlídky, 
svatební salóny, fotografové,  

svatební doprava, svatební  
cukroví, svatební kytice,  

pánské obleky, 
líčení a účesy

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY  
O HODNOTNÉ CENY 
Komentované prohlídky obřadního 
místa na zámku ve 13.00, 14.00,  
15.00 a 16.30 hod.
Show se koná za  
každého počasí.
Svatební koláčky.
Vstupné dobrovolné.

FOTOSTRAIT
FOTOSTUDIO &ATELIÉR

Dělám ženu 
krásnou

Klára Brabcová Mary Kay

Malinn
PHOTOGRAPHY

KADEŘNICE 
VERONIKA 

HNILIČKOVÁ 

Sponzoři:Mediální partneři:

 

 

 

 

 

 

 

 

             A g r o   a. s. 
         Černovice 

 

 

 

BRUČ 

Eliška Koblerová, Make-up Artist

DRAŽBA PODEPSANÉHO DRESU  
HOKEJOVÉHO TÝMU KOMETA BRNO
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Proč jste se rozhodla kandidovat do Poslanecké sněmovny?
Hlavním důvodem bylo, že mohu využít zkušenosti z předcho-

zích volebních kampaní a pomoci aktivitami v okrese Blansko ji-
homoravské kandidátce KDU-ČSL jako celku. Ve chvíli, kdy se 
odevzdávaly přihlášky, jsem netušila, jaké bude mé místo na jiho-
moravské kandidátce.  

Jaká oblast je Vám nejbližší a jaké záležitosti byste v Poslanec-
ké sněmovně chtěla řešit?

Nejblíže je mi oblast služeb pro rodiny a sociální politika. KDU-
-ČSL vnímá rodinu z hlediska vícegeneračního soužití. Kvalita ži-
vota rodin s dětmi a rodin se seniory se odvíjí od dostupnosti so-
ciálních služeb, tedy zda daná pomoc, služba existuje pro klienta 
v dostupné vzdálenosti a zda si ji může finančně dovolit. Sociální 
a další služby pomoci rodinám jsou poskytovány nejen státem, kra-
ji, městy a obcemi, ale také neziskovými organizacemi a komerční-
mi subjekty. Neziskové organizace v tomto systému hrají nezastu-
pitelnou roli a je potřeba zajistit jejich podporu, stejně jako podporu 
státních poskytovatelů. Současně je klíčová důchodová reforma, 
rodinám s dětmi vstřícná daňová politika a prevence zadlužování 
seniorů. Zejména v situaci, kdy se ekonomice a České republice 
daří, je potřeba brzdit narůstající trend chudoby a zadlužování se-
niorů, a to i přesto, že se tento problém týká pouze části lidí v dů-
chodovém věku.

Momentálně pracujete jako místostarostka Boskovic. Jaká byla 
Vaše cesta do komunální politiky?

K politice jsem se dostala přes práci v neziskovém sektoru. 
V roce 2003 jsem poznala nově vznikající boskovické mateřské 
centrum, které se věnovalo také problematice dětských hřišť, bez-
bariérovosti ve městě a podpoře veřejných provozoven a budov 
vstřícných rodinám s dětmi. V roce 2009 jsem vstoupila do KDU-
-ČSL a práce v místním muzeu, zastupitele a posléze radní mě, hod-
ně nečekaně, přivedla k funkci místostarostky.

.
Už jste si za tři čtvrtě roku, co jste převzala funkci po Jaromíře 
Vítkové zvykla na práci na radnici? Co Vám to vzalo a dalo?

Mou velkou výhodou pro místostarostování je dlouholetá zkuše-
nost zastupitelky a ředitelky příspěvkové organizace města. Dobře 
znám, jak město Boskovice a městský úřad fungují procesně. Práci 
mi také usnadnila dlouholetá spolupráce s bývalou místostarostkou 
a dnes senátorkou Jaromírovu Vítkovou. Pozice místostarostky 
zahrnuje širokou oblast – od vodovodů a kanalizací, přes životní 
prostředí až po dopravu. Což byly pro mě oblasti zcela nové, do 
kterých jsem musela rychle proniknout (mimo jiné s využitím od-
borných konzultací). Naopak v oblastech školství, památkové péče 
a cestovního ruchu mám dlouholeté zkušenosti. Rozhodující pro mě 
je, že jak práce v muzeu, tak práce na městě je hodně o komunikaci 

s lidmi. Současně obě profese vyžadují nejen řešení řady provoz-
ních jednotlivostí, ale vyžadují myšlení a plánování v delších časo-
vých relacích. A právě tyto stránky mé současné práce mi nejvíce 
vyhovují. 

Co máte na Boskovicích nejraději a co Vám tam ještě chybí? 
Miluji pěší vycházky a projížďky na kole Boskovicemi a oko-

lím. Na Boskovicích nejvíce oceňuji historické budovy, z kterých 
nejen dýchá minulost, ale které nabízí mimo jiné také díky kvalit-
ním amatérským souborům a neziskovým iniciativám neskutečně 
bohatou kulturní a společenskou nabídku. 

Jako místostarostka pochopitelně vidím v Boskovicích mnoho 
věcí pro zlepšení. S ohledem na aktuální dění v Boskovicích mě 
těší, že byla zřízena pozice městského architekta. Postupně by jeho 
práce měla přinést zlepšení architektonické kvality a funkcí veřej-
ných prostranství a budov. Zvláště v době, kdy město plánuje stav-
bu či rekonstrukci několika veřejných budov, může městský archi-
tekt hodně pomoci.    

       
Při čem si nejlépe odpočinete? Jaké činnosti Vás baví?

Nejlepším odpočinkem je pro mě čas společně prožitý s mými 
dětmi, neteřemi a synovci, s rodinou. V červenci jsme měli pár dní 
na prázdninách dvě nejmladší neteře a synovce. Toulali jsme se po 
Boskovicích a okolí a to byl pro mě nejmilejší a nejpříjemnější re-
lax.       

Přání do budoucna?
Naší politice bych přála, aby se dokázala směřovat k delším 

časovým horizontům. Abychom čelili trendu a voličské poptávce 
po volebních programech s marketingově silným slibem. Z hledis-
ka fungování státu, tvorby legislativy jsou čtyři roky hodně krátká 
doba. A je nezbytné, aby koalice a opozice, jak na místní, krajské, 
tak i celostátní úrovni hledaly společnou řeč a posouvaly cíle konti-
nuálně. Bez toho není možná důchodová reforma, reforma školství 
či zdravotnictví.

Dagmar Hamalová chce pomáhat
svému regionu i z poslanecké lavice
Na kandidátce KDU-ČSL do říjnových parla
mentních voleb je také bývalá ředitelka bos-
kovického muzea a nynější místostarostka 
Bos kovic Dagmar Hamalová.
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„Věřím, že se v Drnovicích lidem 
žije skvěle. Obec se snaží při-
pravit potřebnou občanskou 

vybavenost. Opravujeme silnice, moderni-
zujeme školu a školku, podporujeme spol-
ky,“ říká starosta.

Lesní park i molo
Pumptrackové hřiště, lesní park, zahrada 

v přírodním stylu u mateřské školy, mola 
nad rybníkem v centru obce, komunitní 
kompostrána. To je jen stručný výčet pro-
jektů, které se v Drnovicích v posledních 
letech realizovaly. „Už dříve jsme zrekon-
struovali školu, včetně přístavby, částečně 
opravili kulturní dům, postavili dvě dětská 
hřiště, cyklostezku, vylepšili několik míst-

ních komunikací a chodníků,“ vyjmenoval 
Ducháček.

Mateřská škola
Aktuálně tam pracují na dokončení pří-

stavby mateřské školy, pokračování cyklo-
stezky a brzy zahájí rekonstrukci a přístav-
bu bytového domu. „Rád bych se trochu 
podrobněji zastavil u mateřské školy. Jde 
o opravdu velký a náročný projekt. Dlou-
ho jsme pracovali na jeho přípravě. Získali 
jsme dotaci asi dvacet milionů korun. Další 
přibližně tři miliony půjdou z obecního roz-
počtu,“ uvedl. 

Z původní budovy v podstatě zbyly jen 
obvodové zdi a i ty musely být zpevněny 
železnou konstrukcí. Aktuálně je v provozu 

první nadzemní patro a starosta věří, že po-
čátkem příštího roku zprovozní i to druhé. 
Výsledek bude moderní a komfortní pro-
středí pro asi sedmdesát dětí. 

Drnovice jsou každým rokem krásnější
Drnovice nepatří, co se velikosti a počtu obyvatel týká, k nej
větším místům na Blanensku a Boskovicku. Ale rozhodně jim 
patří jedno z předních míst, co se týká realizace akcí a neu
stálého vylepšování prostředí. Nejvíce o tom ví starosta obce 
Petr Ducháček

Něco málo o Drnovicích
Obec Drnovice se nachází necelých 

15 km severozápadně od Blanska a 9 
km jihozápadně od Boskovic. Žije 
zde více než 1200 obyvatel. 

První písemná zpráva o existenci 
osady pochází z roku 1353. Drnov-
ice také byly jako samostatné panst-
ví a sídlil zde rytířský rod z Drnovic, 
jehož vznik sahá až do třináctého 
století.  

Nejvýznamnějšími stavbami jsou 
Kostel Nejsvětější Trojice, socha 
svatého Floriána, statek, v dřívějších 
mapách uváděný jako zámek a bu-
dova obecního úřadu pocházející 
z konce 14. století, dříve sloužící jako 
tvrz. Více na www.drnovice.cz.

NavštívIlI jsme
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Cyklostezka 
Další náročnou stavbou letošního roku 

je cyklostezka do Zbraslavce. „Primárně 
jde o zvýšení bezpečnosti cyklistů. Úsek 
mezi Drnovice a Zbraslavcem je rizikový. 
Ale stavba má i celou řadu dalších výhod. 
Vzhledem k tomu, že jde o cyklostezku se 
smíšeným provozem, tedy i pro chodce, 
vznikne tak chodník, který obslouží nema-
lou část obce,“ prozradil starosta Petr Du-
cháček. 

Kostel i rybníky
I když se Drnovice nepyšní hradem, 

zámkem nebo muzeem, i přesto stojí ná-
vštěva tohoto krásného místa za to. „Co 
bych doporučil, jsou určitě už zmíněná mola 
v centru obce. Ale za návštěvu každopádně 
stojí náš kostel, který je díky své poloze 
skutečnou dominantou. Krásná místa jsou 
rybníky Boří nebo vodní tůně v Kruzích,“ 
připomněl. 

V Drnovicích je i celá řada šikovných 
řemeslníků a podnikatelů. Největší tradici 

a historii má továrna paličkových krajek 
TOPAK, která vyrábí od poloviny minulého 
století a svou výbornou technikou je uni-
kátem v Evropě i ve světě. V obci působí 
i spousta drobných podnikatelů. 

Mikuláš a lávka
Společenský a kulturní život v obci je 

velmi bohatý. „Je toho opravdu hodně, co 
se u nás koná. V zimě je to hned šest ple-
sů. Pak jsou to adventní a velikonoční jar-
mark, příjezd Mikuláše, Drnovická lávka, 
letní kina na molech, pivní slavnosti, dětské 
dny a další,“ vyjmenoval starosta. Na jejich 
pořádání se podílejí především Sokol, Orel, 
myslivci, zahrádkáři, hasiči, červený kříž, 
klub důchodců a jezdecký klub Bonun.

Moderní škola
O školce už byla řeč. Ale Drnovičtí mo-

hou být právem hrdí i na svoji školu. „Do 
školy jsme v poslední letech investovali 
mnoho milionů. Ještě nám zbývá k rekon-
strukci jedna třída a dovybavení kuchyně. 

Do toho se pustíme příští rok. Zájem o školu 
každopádně je. Za poslední roky se z má-
lotřídky stal plně organizovaný první stupeň 
s pěti kmenovými třídami a asi sto dětmi. 
Bez kvalitní školy a školky se obec nemůže 
dál rozvíjet,“ uvedl Ducháček.

A proč by lidé měli přijet do Drnovic? 
„Jsou tu skvělí a milí lidé. Máme výbornou 
polohu, krásnou přírodu i atrakce pro děti. 
Najdete zde i příjemné hospůdky s výbor-
ným jídlem a pitím. Přijeďte a uvidíte,“ do-
dal.               PAVEL ŠMERDA

NavštívIlI jsme



#Renault SEZNAMKA
Dáme vám čas poznat nový Renault KADJAR

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Kadjar: spotřeba 3,6–7,0 (l/100 km), emise CO2 99–132 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů 
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Systém pohonu čtyř kol ALL MODE 4x4-i • velkorysý prostor na zadních sedadlech

Půjč si mě!
seznamka.renault.cz

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.renaultdealer.cz

Renault_KADJAR_297x210_dealer_V06.indd   1 28.06.17   17:29

AUTECO BS, spol. s r.o.
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 453
www.autecobs.cz

Děkujeme za Vaše objednávky a těšíme se na Vás

Cestovní agentura AIKO tour

Tomáš Zukal, Svitavská 1 Blansko 67801
(bývalá pošta-stejný vchod jako do lékárny)

Tel.: 516 418 629, 602 658 665    info@aikotour.cz

Jsme členem sítě EXIM partner, platby kartou,
užší spolupráce s největší českou CK EXIM tours

LAST MINUTE zájezdy většiny českých cestovních 
kanceláří (ČEDOK, FISCHER, BLUE STYLE, VÍTKOVICE 
tours a mnohé další) – při prodeji vždy ověřujeme aktuální 
cenu, žádné příplatky navíc

ZÁJEZDY VYBÍREJTE A REZERVUJTE ONLINE 
NA WEBU WWW.AIKOTOUR.CZ

Vstupenky na kulturu a sport v sítích
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, 

COLOSSEUM TICKET
Vstupenky tiskneme na počkání dle Vašeho výběru

Cestovní pojištění ALLIANZ a UNIQA
za výhodné ceny

Prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET
LETY BALONEM Blansko a okolí
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Co chystáte na školní rok 2017/2018?
Určitě zaměříme více pozornosti na kurzy českého jazyka a ma-

tematiky s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Rádi 
bychom nabídli také kurzy maminkám na mateřské dovolené spo-
jené s hlídáním jejich malých ratolestí. Bohužel kolikrát by ma-
minky kurzy rády navštěvovaly, ale nemají-li možnost svěřit své 
dítko někomu v rodině, kurz je pro ně nereálný. Tento problém jim 
chceme vyřešit. Stejně tak bychom chtěli mezi klienty rozšířit výu-
ku formou Skypu, která je velmi oblíbená a studenti o ni projevují 
zvýšený zájem. Nadále budeme pokračovat v tom, co děláme dopo-
sud.  Zakládáme si na nejvyšší kvalitě našich služeb, předkládáme 
atraktivní cenové nabídky, stabilitu a seriózní, osobní přístup. Naše 
výuka je rozmanitá, zajímavá, jsme připraveni naslouchat požadav-
kům našich klientů a plnit je v plném rozsahu.

Vaším primárním zaměřením je 
výuka cizích jazyků. Jaké kurzy 
v novém školním roce nabízíte?

Nabízíme kurzy všech světo-
vých jazyků pro veřejnost i firmy. 
Mohou přijít děti od čtyř let, ale 
stejně tak i senioři. Zaměřujeme 
se jak na kurzy všeobecné, tak 
na obchodní, konverzační, pří-
pravné k maturitě, mezinárodním 
zkouškám, přijímacím zkouškám 
na střední a vysoké školy, pomá-
háme studentům vysokých škol 
při skládání zkoušek pro zápočet. 
Doučujeme studenty základních 
i středních škol a to nejen v jazykové rovině, ale mohou se na nás 
obrátit i s matematikou, češtinou, chemií, fyzikou a dalšími před-
měty

O jaké kurzy je největší zájem?
Největší zájem je samozřejmě o angličtinu. A to jak u dětí, které 

potřebují pomoci ve škole, nebo se naopak chtějí posunout dále, 
než by ve škole mohly, tak i u klientů dospělých, kteří se chtějí do-
mluvit na dovolených, potřebují angličtinu v práci, nebo při hledání 
nového zaměstnání a angličtina je podmínkou. Nemohu ale opome-
nout ani zvyšující se zájem o němčinu, ruštinu, španělštinu, italštinu 
a francouzštinu. Škála jazyků je opravdu velká a my se snažíme pro 
každého najít to nejlepší, co potřebují a co od nás očekávají.

Výuka probíhá u vás, nebo jezdíte i za svými klienty?
Výuku nabízíme v prostorách naší jazykové školy, ale dojíždíme 

i ke klientům domů, učíme ve firmách. Nejdůležitější je, abychom 
získali co nejvíce informací o tom, jakou výuku by si kdo přál. Vždy 
se snažím s klientem projednat veškeré detaily, tedy o jaký jazyk či 

typ kurzu má zájem, zda by uvítal výuku skupinovou či individuál-
ní, potřebujeme vědět časové možnosti, které dny a časy by pro něj 
byly nejvhodnější. Sami si zjišťujeme pokročilost, kterou student 
má - formou testu a osobního pohovoru. Teprve poté jsme schopni 
udělat maximum pro to, abychom nabídli to, co klient potřebuje, 
očekává a chce. Poté následuje ukázková hodina, ta je nezávazná 
a zdarma, až po jejím absolvování si vše potvrzujeme, vyplňuje se 
přihláška a kurz se rozjíždí. Kurzy jsou většinou na celý školní rok, 
tedy od září/října do června, ale vzhledem k tomu, že máme skupin-
ky pro maximálně pět lidí a jsou velmi rychle naplněny, nové oteví-
ráme v průběhu celého roku. Není tedy podmínkou hlásit se pouze 
v září a v lednu, ale kdo má zájem, přijít může kdykoliv. Výuka 
u nás probíhá od brzkých ranních hodin až po pozdní večerní čas.

Mají lidé zájem o individuální 
kurzy, nebo spíše skupinové?

Zpočátku byl zájem hlavně 
o skupinové kurzy, ale poslední 
dva tři roky se obsazenost kurzů 
zmenšuje a studenti vítají sku-
pinky ve dvou, maximálně třech 
osobách, popřípadě přecházejí na 
výuku individuální. Je pravdou, 
že čím menší obsazenost, tím 
více klient z výuky má, pokroky 
jsou znatelné. Jedná-li se o kurzy 
individuální, tyto mají bezesporu 
ty největší výhody. Všeobecně ale 
přizpůsobujeme výuku požadav-
kům studentů, jejich nárokům, 

schopnostem a cílům.

Slyšel jsem, že připravujete také doučování matematiky a čes-
kého jazyka?

Vzhledem k tomu, že vznikla nová povinnost skládat zkoušku 
z matematiky a českého jazyka při přijímacích zkouškách na střed-
ní školy, rádi bychom rozšířili naše služby právě o tyto specifické 
kurzy.

Jazyková škola Easyway rozjíždí
nový školní rok. Bude nabitý
Jazykový institut Easyway není jen o výuce angličtiny a dalších cizích jazyků, ale také o přípra
vách na zkoušky nebo doučování. Tím je u svých klientů oblíbený a jeho služby vyhledává čím 
dál tím více lidí. Více prozradila majitelka Jana Rešková.

Jazyková škola Easyway
Komenského 5a
678 01 Blansko
Tel.: 774 716 151, 516 412 083
E-mail: info@kurzy-easyway.cz
Otvírací doba: PO-PÁ: 8:30-11:30, 12:30-16:30
www.kurzy-easyway.cz
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Začnu trochu netradičně. Vaším hlavním 
sportovním zaměřením je momentálně 
golf, ale co vím, nebylo tomu tak vždy.

Nebylo. Nikdy jsem netušil, že budu hrát 
golf. Narodil jsem se v Rudě nad Moravou. 
Od útlého dětství jsem lyžoval a myslel 
jsem si, že nic jiného dělat nebudu. Mým 
sousedem, kamarádem ze školky, spolužá-
kem ze základní i střední školy byl Ondra 
Bank. Nebylo tedy nad čím přemýšlet. 

Lyžování tedy pro Vás byla jasná volba?
Dělal jsem všechno a nic. Kromě lyží 

jsem přičichl k tancování, věnoval jsem se 
latinsko-americkým tancům, do toho jsem 
koketoval s atletikou, kde jsem dokonce 
získal mezi žáky stříbrnou medaili na mis-
trovství ČR v hodu diskem. Měl jsem silné 
nohy, už v jedenácti docela velké „rozpětí 
křídel“, tak mi to létalo daleko (úsměv).  
Kromě toho jsem hrál rekreačně tenis, vo-
lejbal, jezdil jsem na surfu.

Úspěch z atletiky jste zmínil. Ale co me-
daile z tancování a lyžování?

V tancování jsem měl jednu z nejhezčích 

a v současné době nejúspěšnějších tanečnic 
v České republice Veroniku Hanušovou. To 
byl můj největší úspěch (úsměv). V lyžování 
jsem se dostal do národní reprezentace, zís-
kal medailová umístění na národních šam-
pionátech a procestoval jsem celou Evropu. 

Ještě se vrátím k Vašemu kamarádovi 
Ondřeji Bankovi, který je „proslulý“ ne-
jen skvělými výsledky, ale i mnoha zraně-
ními. Jak jste na tom v tomto směru Vy? 

Při lyžování se mi nic nestalo. Jako bych 
v tomto směru trochu vypároval Ondru, kte-

Vlastimil Štefl: Kořenec? Ten si
jednoduše a prostě  zamilujete
Bývalý reprezentant v lyžování, nyní ředitel golfového resortu v Kořenci. Baví ho moderování 
akcí, miluje, když může trávit čas se svojí rodinou. Vlastimil Štefl je člověk, kterého si Kořenec 
získal a nedá na něj dopustit.

Vlastimil Štefl s Ondřejem Bankem.
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rý si toho naopak „užil“ až až. Počkejte, na 
jedno zranění, které malinko s lyžováním 
souvisí, si vzpomínám. Po jednom těžkém 
závodě v Rakousku jsem uklouzl ve sprše 
a naštípl jsem si holenní kost (úsměv). 

Kariéru lyžaře jste ukončil poměrně 
brzy. Proč?

Jezdil jsem po světě, ale brzy jsem pojal 
podezření, že mě lyžování neuživí. Tak jsem 
začal studovat vysokou školu. Rekreologii 
se zaměřením na sportovní management 
a ekonomiku středních podniků na Univer-
zitě Palackého v Olomouci.

Díky tomuto studiu jste se také dostal do 
Kořence. 

Po vysoké škole jsem se ocitl na jižní 
Moravě, na severním koutu v Boskovicích. 
K lyžím bylo daleko, ale zjistil jsem, že 
je odtud blízko ke golfu, který jsme měli 
jako jeden z předmětů ve škole a už jsem 
ho i hrál. V roce 2005 jsem si zajel do Ko-
řence, kde se v té době zrovna otevírala 
druhá devítka. To místo mě totálně dosta-
lo. Seděl jsem v klubovně a zeptal jsem se, 
jestli někoho nehledají. Zrovna nabízeli po-
zici recepčního. Okamžitě jsem řekl, že jdu 
do toho. Po pár měsících jsem nahradil ve 
funkci bývalého manažera resortu. 

Co pro Vás znamená golf?
Mají to tak všichni golfisté. Je to jako 

milenka, které propadnete. Nic jiného ne-
vidíte, uděláte jí první poslední, podřídíte 
jí všechno. Nejíte, nespíte, jen přemýšlíte, 
jak hrát golf. Po čtyřech letech přijde tro-
chu vystřízlivění a stane se z toho životní 
styl. Postupně před hraním dostalo přednost 

i okolí, nebo lépe řečeno jsem se začal více 
věnovat manažerské práci.  

Jaký máte momentálně hendikep?
Jedenáct. Úspěšně jsem se zhoršil ze 

sedmičky na jedenáctku. Je to dané prací. 
Pro laika vysvětlím to zhoršení. Znamená 
to, že jsem musel minimálně čtyřicetkrát 
zahrát na nějakém turnaji velmi špatně, pod 
svou úroveň.  A to už je slušná dávka potup-
ných výsledků (úsměv).

Vím, že v Kořenci i žijete. Jak se Vám 
tam líbí?

Lépe řečeno u Kořence. Pro mě je to 
místo, které má esenci přírody a horalství.  
Vzduch tady voní jako na horách, žijí tady 
lidé s horalským naturelem. Na jižní Mora-

vě v nížině bych asi nebyl tak šťastný jako 
tady. Mám to kousek do Boskovic nebo do 
Prostějova. Navíc je to skvělé místo pro ro-
dinu. Nedovedu si už představit, že by moje 
děti, druhé je právě „na cestě“, vyrůstaly 
jinde. Žijeme téměř na samotě u lesa, v pří-
rodním parku, u pramene řeky Bělé. Když 
vidím svoji dceru, jak si hraje na zahradě 
nebo na louce, jsem přesvědčen, že jsem 
zvolil dobře. Protiváhou téměř člověčí ru-
kou nedotknuté přírody je moderní svět gol-
fu. Je tady zkrátka směsice esencí, které dě-
lají z Kořence neuvěřitelné místo kontrastů.

U jaké činnosti si nejlépe odpočinete?
I díky tomu, že jsem v lyžování dosáhl 

na národní úroveň, nemám potřebu si něco 
dokazovat v golfu. Baví mě charita. Pomo-
hl jsem několika nadačním fondům rozjet 
jejich turnaje. Největší srdcovka je pro mě 
organizace Debra, která pomáhá pacientům 
s nemocí motýlích křídel. Pro nadaci Modrý 
hroch, která působí pod Úrazovou nemocni-
cí Brno, jsem „zlanařil“ Ondru Banka. Ruku 
v ruce s tím moderuji akce. Nejen golfové, 
ale i plesy, konference, mám za sebou i ně-
kolik benefičních a zábavných večerů v br-
něnských divadlech nebo ve slavných vilách 
Tugendhat a Stiassni. 

Proč by lidé měli přijet do Vašeho golfo-
vého resortu?

Kouzlo Kořence se těžko zprostředková-
vá. Kdo sem přijede, tak to na něj dýchne. Je 
tady zajímavá směsice architektury, přírody, 
staveb, zajímaví a milí lidé, do toho se po-
dařilo zasadit moderní centrum pro volno-
časové aktivity, večírky a kongresy. V tom 
je Kořenec unikátní a neopakovatelný.

PAVEL ŠMERDA
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Vyhrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili opět možnost zahrát si o za
jímavou cenu. Stačí k tomu jediné. Správně vyluštit tajenku, odpověď poslat na adresu 
redakce@my-face.cz a čekat, jestli budete vylosovaní. A co jsme pro vás připravili? Úspěšný 
a vylosovaný luštitel získá volné vstupenky do Minifarmy ve městě v Drválovicích.



INZerce

V roce 2014 opravili studánku U korýtka mezi Jabloňany 
a Krhovem. „Byla ve stavu kaliště, takže nejprve museli 
najít pramen, prokopat se k němu, následně prostor obez-

dili kamením, vyčistili okolí, udělali oplocení a novou lávku s po-
sezením,“ uvedl majitel firmy Testo Václav Barák. Po provedení 
rozboru vody se navíc zjistilo, že je pitná. „Je lepší než z kohoutu 
nebo z plastových lahví,“ podotkl. 

V roce 2015 se hasiči pustili do studánky U hájenky, která sto-
jí mezi Bořitovem a Oborou. „Celou ji rozdělali, vydláždili nové 
dno, udělali novou obezdívku a střechu. I tam samozřejmě uklidili 
a opravili okolí,“ doplnil Barák.

V okolí Obory tak vznikla dvě nádherná místa, která lákají 
k procházce nebo k posezení. „Rád bych touto cestou poděkoval ne-
jen našim hasičům, konkrétně Jakubu Alexovi, Ondrovi Barákovi, 
Dominiku Barákovi, Janu Havířovi, Lubomíru Janíčkovi, Davidu 
Müllerovi a Aleši Peterkovi, za odvedenou práci, ale také bývalému 
starostovi obce Jabloňany Pavlu Hlaváčkovi a starostovi obce Kr-
hov Jaroslavu Řezníčkovi,“ dodal.       PAVEL ŠMERDA

Mladí hasiči upravili dvě studánky
Kdo v poslední době zavítal do okolí Obory, narazil možná při svých toulkách na dvě krásně 
upravené studánky. Obě místa, to je především práce místních mladých hasičů, kteří ve svém 
volném čase realizovali projekt firmy Testo.



Pokud se právě zabýváte stavbou 
nebo rekonstrukcí domu či 
garáže a stojíte před výběrem 
vhodných garážových vrat, kte-

rá budou chránit Vaše auto, motorku, 
kola, atd. a tápete v nabídkách na trhu, 
společnost TRIDO je tu pro Vás, aby 
Vám poradila a usnadnila rozhodnutí. Již 
řadu let se zabývá výrobou garážových 
a průmyslových vrat, modernizuje své 
produkty tak, aby uspokojila i ty nejná-
ročnější požadavky zákazníků a drží stále 
krok s dobou při vývoji svých výrobků.

V minulých číslech tohoto časopisu 
jste se mohli již něco dočíst a dozvědět 
o � rmě TRIDO, o klasických garážových 
vratech, o křídlových vratech, o patento-
vaném řešení vrat Trido EVO a o levnější 
řadě vrat Trido EASY. 

Dnes si povíme něco o jedinečném
řešení vrat – o vratech posuvných.

Již sám název napovídá, že se nejedná 
o běžná vrata, jenž se zasouvají pod strop 
garáže, ale o vrata, která zajíždí do boku, 
podél boční zdi garáže. Vrata posuvná 
se doporučují všude tam, kde je nedosta-
tek prostoru či překážka na stropě. Toto 
jedinečné řešení také umožňuje navolit 
jen částečné otevření vrat pro průchod 
osob, průjezd na kole, motorce či malého 
traktůrku a podobně.

Vratové křídlo je složeno ze čtyř a více 

Doba prázdnin a léto nám poma-
lu končí. Vracíme se z dovolených, 
mimořádných návštěv a odpočinek 
měníme za běžný pracovní proces.

Posuvná vrata TRIDO

V říjnovém vydání Vám TRIDO představí
pohodlné otvírání vrat mobilem.

vertikálně uložených sekcí. Spoje mezi 
sekcemi jsou speciálně tvarované tak, 
aby v provozu nemohlo dojít k sevření 
prstů. Sekce jsou při pohybu vedeny 
v závěsné kolejnici, která zajišťuje klidný 
pohyb vrat a vedení vrat tvoří nerezový 
podlahový práh. Nabízíme Vám širokou 
škálu designů, barev RAL nebo odstínů 
imitující dřevo. Věříme, že z bohaté 
nabídky si vybere každý zákazník. Další 
důležitou a mnohdy opomíjenou součás-
tí garážových vrat je automatický pohon, 
jenž dotváří ideální řešení pro Vaši garáž.

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

Posuvná garážová vrata TRIDO na míru podle Vašich představ-

TRIDO – to je individuální přístup, 
dokonalá technická řešení a vrata navr-
žená přesně podle Vašich představ.

S výběrem a s realizací vrat Vám vždy 
poradí obchodní zástupci � rmy Trido. 
Volejte na bezplatnou linku 800 800 874 
nebo pište na obchod@trido.cz. 

Více informací na www.trido.cz


