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Osobně Tě znám jako podnikatele, rytíře OEVE, člověka podporujícího charitu
a hlavně správného chlapa.

čtu 235 prodejen potravin po celém Jihomoravském kraji. Tedy zanedlouho budeme již 30 let
na trhu.

Jsi jednatelem a spolumajitelem Maloobchodní sítě BRNĚNKA, spol. s r.o. Když
jsem se Tě zeptal, kolik těch prodejen
vlastně je, vyrazilo mi to dech… Mohl
bys tuto otázku trošku rozvést?
Naše společnost, kterou jsme založili s kolegou
Petrem Liškou, vznikla s jednou prodejnou
v roce 1992 v Brně-Králově Poli a za tu dobu
jsme se ve franšísovém formátu rozrostli do po-

Pro rok 2017 – 2019 se Brněnka stala
již potřetí držitelem ocenění „Spokojený
zákazník Jihomoravského kraje“. Máš
rád své zákazníky?
Určitě, vždyť právě pro ně zde již tak dlouho
jsme… A tohoto ocenění si velmi vážíme, vždyť
je to takové vysvědčení za naši každodenní práci…
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Chodíš někdy nakupovat potraviny ke konkurenci?
Někdy se mi to podaří , rád poznávám nové věci a přístupy,
člověk se musí stále učit a snažit se jít s dobou… Zkušenosti
čerpáme i ze zahraničí…
Těšíš se do práce?
Kupodivu, i po tolika letech stále ano, tvůrčí práce mě stále baví,
zvlášť když jsou pak i vidět výsledky té práce, kdy obchody
„jedou“ a stále se něco vymýšlí a buduje… A věřím, že i většina
našich zákazníků je snad s námi i spokojena…
Výše zmíněná charitativní činnost je snad nejvíce veřejnosti známa spojením s akcí Vánoční strom splněných přání
Ano, na vybraných našich prodejnách jsou vánoční stromy s přáními dětí z dětského domova v Brně-Bystrci. A naši zákazníci
si pak nějaké to dětské přání vyberou a dárek dětem tam pod
stromeček donesou. No a my dárky pak odvezeme do dětského
domova a dětem je tam předáme… Je to hezký počin hlavně
našich zákazníků dětem (moc děkujeme), u kterého my můžeme být a svým dílem k tomu přispět…
Jsi rytířem řádu Ordo Equestri Vinni Europae…
Ano, je to řád prvořadě určený k šíření myšlenky ideálních
hodnot, přátelství, k propagaci a posílení znalectví vína a vinné
kultury a ke zvýšení důležitosti vína ve společnosti. Mám zde
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mnoho dobrých přátel, kterých si velmi vážím… To, že mi byla
svěřena k vedení celá organizační jednotka Legát Morava, mě
obzvlášť zavazuje…
Jsi čestným předsedou Regionální hospodářské komory Brno a čestným členem představenstva Hospodářské komory České republiky, co to pro Tebe znamená?
Delší dobu jsem pracoval v těchto funkcích „naplno“, měl jsem
potřebu svým dílem pomoci podnikatelskému prostředí v Brně,
i na národní úrovni… Když jsem před 2 lety pak z obou funkcí
po mnoha letech odcházel, kolegové mi tímto poděkovali za ta
léta spolupráce… a já děkuji i jim, byla to dobrá léta práce
a velkých a zajímavých zkušeností…

nemáme. Tak se snažím svým dílem přispívat aspoň ve vedení
klubu a v řízení chovu tohoto krásného a ušlechtilého plemene
u nás. Je to zajímavá práce, velmi odpočinková a i užitečná…
a mnoho krásných psů i lidí kolem… .
Dokázal bys nakreslit Brněnského krokodýla?
No tak to už určitě lépe svedou moji dva vnuci (8 a 6 let), ten
třetí (roční) zatím ještě nee.. 
Děkuji za rozhovor, Michal Šmoldas
Foto: Michal Šmoldas a archiv Miloše Škrdlíka

Jsi ještě místopředsedou Asociace českého tradičního
obchodu (AČTO)…
Ano, v naší asociaci jsou sdružené tradiční české obchody, pracující v samostatných aliancích a družstvech (Brněnka, COOP, Bala,
Enapo, CBA, Eso market – dohromady cca 7.000 prodejen)
a mnozí významní čeští výrobci. Společně se snažíme bojovat
za zájmy a práva českého tradičního maloobchodu, aby přežil
a nezanikl… 
Jsi předsedou dozorčí rady Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. Máš doma psa?
Leta jsme s manželkou měli maďarské ohaře, dokonce i chovatelskou stanici, bohužel už jsou v psím nebi a další zatím

5

Několik otázek podle dotazníku Marcela Prousta
Na co byste rád měl talent?
Určitě na zpěv, na hru na nějaký hudební nástroj a na
malování… nic z toho mi (zatím) nejde.. 
Čeho si nejvíc vážíte u svých přátel?
Férovosti, empatie, spolehlivosti a pomoci v případě potřeby.
Co považujete doposud za svůj největší životní úspěch?
To jak se podařilo vybudovat (z ničeho) naše současné firmy.
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Jaká je vaše oblíbená cesta?
Za dcerou a našimi vnuky do Francie (kde žijí)
Máte nějaká životní či jiná hesla?
Životní heslo: „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, že jsi
vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za Tebe mluvily…“
(Komenský)
A rytířské heslo: „IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI“
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ZÁŘÍ

ORIGINÁLNÍ E-SHOP
ŠKODA ODMĚŇUJE
Nakupte nad 1 000 Kč a vyhrajte
nebo další skvělé ceny

vůz ŠKODA SCALA*

PŘÍSPĚVKOVÁ OGRANIZACE, BRATISLAVSKÁ 32, 602 00 BRNO, TEL.: 533 440 020

Pohádky pro nejmenší

neděle
15. 9.

J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček

neděle
29. 9.

J. Kainar, V. Peška, režie: V. Peška
Zlatovláska

pondělí
30. 9.

J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček

Malá scéna

pro děti od 1 do 3 let
začátky v 10.00 a v 16.00 hod.
pro děti od 4 let
začátky v 10.00 a v 16.00 hod.

Malá scéna

pro děti od 1 do 3 let
začátek v 16.00 hod.

*Bezplatné zapůjčení vozu na jeden rok

Nakupte na ŠKODA E-shopu a vyhrajte
zbrusu nový model ŠKODA SCALA
Chystáte se vybavit svůj vůz na letní dovolenou? Spojte příjemné s užitečným.
Navštivte od 19. 6. do 17. 9. ŠKODA E-shop a nakupte alespoň za 1 000 Kč.
Získáte možnost vyhrát bezplatné zapůjčení automobilu ŠKODA SCALA na jeden rok
a mnoho dalších hodnotných cen.
eshop.skoda-auto.com

Hromadné objednávky, předprodej vstupenek: Divadlo Radost
Cejl 29: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., tel.: 533 440 020, 730 870 374.
Předprodej na září bude zahájen ve čtvrtek 15. srpna 2019.
Zbylé vstupenky v prodeji u pokladny divadla 1 hodinu před začátkem představení. Vjezd do divadla možný
z ulice Cejl 29, parkování ve dvoře. Bližší informace, aktuální nabídky a rezervace na www.divadlo-radost.cz.
Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Změna programu vyhrazena.
Statutární město Brno dotuje provoz Divadla Radost, příspěvkové organizace

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 211
www.autonova.cz

9

Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky
ročních vozů, které mají najeto maximálně
30 000 km, a navíc prodlouženou
značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte
po široké nabídce vyzkoušených ojetých
vozů s garancí prověřené historie
a technického stavu.

ŠKODA PLUS

ŘÍJEN

MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
NA PLUSY

PŘÍSPĚVKOVÁ OGRANIZACE, BRATISLAVSKÁ 32, 602 00 BRNO, TEL.: 533 440 020

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTONOVA BRNO
Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz

Untitled-237 1

Celou řadu chytrých technologií
využijete kdykoliv v novém voze
ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši
prodejnu a využijte jedinečnou příležitost
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího
modelu ŠKODA KAMIQ.

20.8.2019 14:08:17

NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ

Budete si rozumět

novykamiq.cz

neděle
6. 10.
neděle
6. 10.
pátek
11. 10.
neděle
13. 10.
pátek
18. 10.
neděle
20. 10.
pátek
25. 10.
neděle
27. 10.
pondělí
28. 10.
pondělí
28. 10.
úterý
29. 10.
středa
30. 10.
čtvrtek
31. 10.
čtvrtek
24. 10.

Pohádky a příběhy pro děti

J. Čapek, režie Z. Mikotová
O pejskovi a kočičce
V. Peška, režie: V. Peška
Jen počkej, hlemýždi!
A. Lindgrenová, P. Trtílek, režie: M. Sopuch
Pipi Dlouhá punčocha
V. Peška, režie V. Peška
Sněhurka a sedm trpaslíků
V. Peška, režie V. Peška
Krkonošské pohádky aneb Trautenberk a Krakonoš
S. Havelka, P. Chvojka, L. Beneš, režie V. Peška
Jája a Pája
J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Kao a Maki
M. Macourek, A. Born, režie: V. Peška
Mach a Šebestová
A. Lindgrenová, P. Trtílek, režie: M. Sopuch
Pipi Dlouhá punčocha
J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Kao a Maki
J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Kao a Maki
J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček
J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová
Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček

pro děti od 3 let
začátky v 10.00 a ve 14.30 hod.
Malá scéna
pro děti od 3 let
začátek v 10.00 hod.
pro děti od 6 let, mládež a dospělé
začátek v 18.00 hod.
pro děti od 5 let
začátek v 10.00 a ve 14.30 hod.
pro děti od 4 let
začátek v 18.00 hod
pro děti od 4 let
začátky v 10.00 a ve 14.30 hod.
Malá scéna
pro děti od 1 do 3 let
začátek v 16.00 hod.
pro děti od 5 let
začátky v 10.00 a ve 14.30 hod.
pro děti od 6 let
začátek v 10.00 hod.
Malá scéna
pro děti od 1 do 3 let
začátek v 16.00 hod.
Malá scéna
pro děti od 1 do 3 let
začátek v 15.00 hod.
Malá scéna
pro děti od 1 do 3 let
začátek v 16.00 hod.
Malá scéna
pro děti od 1 do 3 let
začátek v 16.00 hod.

Představení pro mládež a dospělé
J. Nohavica, V. Peška, režie V. Peška
Kabaret Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce

pro mládež a dospělé
začátek v 19.00 hod.

Hromadné objednávky, předprodej vstupenek: Divadlo Radost
Cejl 29: pondělí – pátek 7.00 – 18.00 hod., neděle 9.00 – 18.00 hod., tel.: 730 870 374, 533 440 020
Předprodej na říjen bude zahájen v pondělí 16. září 2019.
Zbylé vstupenky v prodeji u pokladny divadla 1 hodinu před začátkem představení. Vjezd do divadla možný z ulice Cejl 29,
parkování ve dvoře. Bližší informace, aktuální nabídky a rezervace na www.divadlo-radost.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Změna programu vyhrazena.
Statutární město Brno dotuje provoz Divadla Radost, příspěvkové organizace

již od

379 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

11

DIVADLO
BOLKA POLÍVKY
9. 9. po
19.00

KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
autor: B.Polívka, režie: B.Polívka, hrají: B.Polívka, 		
M.Lasica, P.Halberstadt, M.Sedláček, K.Valůšková / 		
G.Štefanová

ZÁŘÍ
19. 9. út CAVEMAN / Agentura Point
19.00
autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
Na představení nelze uplatňovat slevy.

20. 9. pá
MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S 19.00
autor: S.Benchetrit, režie: J.Nvota, hrají: M.Lasica, 		
B.Polívka, S.Venclovská, M.Hofmann
21. 9. so
19.00
11. 9. st MISERY / Studio DVA divadlo
19.00
autor: W. Goldman, režie: O.Sokol, hrají: Z.Adamovská,
P.Štěpánek, P.Pěknic / P.Meissel
10. 9. út
19.00

12. 9. čt
19.00

TURECKÁ KAVÁRNA / Agentura Harlekýn
autor: R.Tomas, režie: P.Háša, hrají: J.Boušková, 		
V.Vydra, N.Konvalinková, M.Hádek / M.Davídek / 		
M.Kubačák

13. 9. pá HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko,
E.Novotná
14. 9. so RE-KABARET / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor a režie: M.Randár, účinkují: P.Seriš, F.Teller,
M.Chmelařová, J.Šprynar, M.Chovanec, O.Klíč,
J.Sýkorová, M.Sýkora, kapela VeHiBa

DNA / Divadlo Bolka Polívky
autor a režie: B.Polívka, hrají: A.Polívková, B.Polívka,
J.Fretti Pfeifer, J.Barin Tichý / M.Maršálek
DROBEČKY Z PERNÍKU / Agentura Harlekýn
autor: N.Simon, režie: M.Schejbal, hrají: S.Stašová, 		
A.Daňková, Č.Gebouský, H.Karochová, E.Čekan / F.Cíl,
V.Záveský

22. 9. ne PRO TEBE COKOLIV / Divadlo Kalich
19.00
hrají: J.Paulová, P.Zedníček, D.Suchařípa,
P.Vojáčková-Rychlá, L.Hampl, K.Kašpar, S.Lewandowska
23. 9. po ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
19.00
/ Divadlo Bolka Polívky
autor: R.Alfieri, režie: Z.Dušek, hrají: Ch.Poullain,
M. Kraus
24. 9. út HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko,
E.Novotná / Jitka Ježková

15. 9. ne SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo
19.00
autor: M.Riml, režie: D.Abrahámová, hrají: J.Krausová,
K.Roden

25. 9. st SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor a režie: T.Svoboda, hrají: J.Polášek, M.Sýkora,
P.Šimčík, M.Dalecký, I.Kristeková, K.Štarhová,
M.Chmelařová, M.Vyhnálková

16. 9. po VYSAVAČ / Studio DVA divadlo
19.00
autor a režie: P.Hartl, hraje: B.Klepl

26. 9. čt
19.00

17. 9. út CAVEMAN / Agentura Point
19.00
autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
18. 9. st 4 SESTRY / Studio DVA divadlo
19.00
autor a režie: P.Hartl, hrají: I.Chýlková, J.Stryková
/ L.Pernetová, A.Šišková, B.Kohoutová, R.Štabrňák

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
/ Divadlení a filmová agentura
autor: G.Aron, režie: J.Kališová, hraje: E.Balzerová

30. 9. po MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf
19.00
autor a režie: L.Balák , hrají: Z.Kronerová, O.Navrátil

Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Kancelář divadla: 542 214 692, Rezervace a informace:
www.divadlobolkapolivky.cz na tel.: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz. Vstupenky je možné také zakoupit na webu
divadla a v prodejní síti Ticketportal.

DIVADLO
BOLKA POLÍVKY
1. 10. út
19.00
2. a 3. 10.
st a čt
19.00
4. 10. čt
19.00
5. 10. so
19.00
6. 10. so
10.00
6. 10. ne
19.00
7. 10. po
19.00
8. 10. út
19.00
9. 10. st
19.00
10. 10. čt
19.00
11. 10. pá
19.00
12. 10. so
19.00
13. 10. ne
19.00
14. 10. po
19.00

15. 10. út
19.00

LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
režie: P.Jarčevský, hrají: M.Chovanec, O.Klíč
KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
autor: B.Polívka, režie: B.Polívka, hrají: B.Polívka, M.Lasica,
P.Halberstadt, M.Sedláček, K.Valůšková / G.Štefanová
EH! ŽIVOT JE KRÁSNEJ!
moderují: P.Halberstadt, M.Etzler, host: B.Polívka
SMOLÍKOVI / Studio DVA divadlo
autor: H.Miró, režie: M.Hanuš, hrají: S.Remundová, B.Klepl
/ M.Hanuš, J.Stryková, V. Jílek, J.Ployhar, R.Madeja, E.Hanušová
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
/ Divadlo ZA2 Praha
autor a režie: L.Jeník, hrají: L.Jeník, M.Laurinová, R.Snítil / 		
D.Voráček, J.Zýka / M.Dadura
FILUMENA MARTURANO / Agentura Harlekýn
autor: E.De Filippo, režie: Z.Kaloč, hrají: S.Stašová, S.Skopal,
Č.Gebouský, J.Tvrzníková / J.Pokorná, M.Pachlová / A.Fialová
/ A.Daňková, F.Skopal, K.Heřmánek ml. / J.Ťoupalík, P.Srna
BOŽSKÁ SARAH / Divadlo Kalich
autor: J.Murrell, režie: A.Nellis, hrají: I.Janžurová, I.Orozovič
/ K.Hádek
VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky
autor: P.Zelenka, režie: A.Nellis, hrají: I.Chýlková, B.Polívka,
J.Stryková / L.Pernetová, K.Hádek / P.Stach, R.Zach		
Na představení nelze uplatňovat slevy.
ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky
autor a režie: B.Polívka, hrají: V.Polívka, B.Polívka,
M.Chovanec, O.Klíč, J.Barin Tichý / M.Král, J.Fretti Pfeifer, D.Rotter
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko, 		
E.Novotná / J.Ježková
LADY OSKAR / Divadlo Kalich
autor: G.Mélanie, režie: J.Paulová, hrají: J.Paulová, D.Suchařípa,
L.Hampl, J.Kříž, F.Prokešová, V.Fialová, B.Vyskočilová
STARÉ DÁMY / Štúdio L+S SLOVENSKO
autor: P.Mangor Kvammen, T.Nag, J.Arne Sægrov, P.Inge 		
Torkelsen, režie: J.Nvota, hrají: Z.Studenková, K.Magálová
VEPŘO, KNEDLO, ZELO / Divadlo MALÉhRY
autor a režie: MALÉhRY, hrají: J.Polášek, M.Bumbálek, 		
B.Seidlová, N.Zbytovská, D.Zbytovská
THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA
/ Divadlo Bolka
Polívky a StageArtCZ
autor: D.Simpson, režie: P.Halberstadt, hrají: G.Míčová,
P.Špindlerová, D.Choděrová / K.Apolenářová, A.Hladká /
HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko,

ŘÍJEN
16. 10. st OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Studio DVA divadlo
19.00
autor: D.Fo, F.Frame, režie: P.Hartl, hrají: J.Krausová, K.Roden,
P.Pěknic
17. 10. čt ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
19.00
/ Divadlo Bolka Polívky
autor: R.Alfieri, režie: Z.Dušek, hrají: Ch.Poullain, M. Kraus
18. 10. pá MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf
19.00
autor a režie: L.Balák, hrají: Z.Kronerová, O.Navrátil
19. 10. so ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI / Divadlo Kalich
19.00
autor: P.Kolečko, režie: D.Drábek, hrají: J.Lábus, O.Kaiser
20. 10. ne CAVEMAN
14.00
/Agentura Point na představení nelze uplatňovat slevy.
autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
20. 10. ne SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor a režie: T.Svoboda, hrají: J.Polášek, M.Sýkora, P.Šimčík,
M.Dalecký, I.Kristeková, K.Štarhová, M.Chmelařová, M.Vyhnálková
21. 10. po MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadelní a filmová agentura
19.00
autor: G.Aron, režie: J.Kališová, hraje: E.Balzerová
22. 10. út MALÝ PRINC / Studio DVA divadlo
19.00
autor: A.de Saint-Exupéry, režie: Š.Caban, hraje: J.Cina
23. 10. st MARYŠA / Divadlo Petra Bezruče
19.00
autor: A. a V.Mrštíkovi, režie: J.Ryšánek Schmiedtová,
hrají: P.Gajdošíková, N.Lichý, M.Haroková, D.Urban, V.Říha,
M.Čapková, K.Krejčí, M.Viková, M.Matulová, M.Tkačíková
24. 10. čt ZKURVENÍ HAVLISTI / Divadlo Komediograf
19.00
autor a režie: L.Balák, hrají: D.Gondík, M.Hanuš, T.Měcháček
25. 10. pá JE, ÚCHVATNÁ / Divadlo Na Jezerce
19.00
autor: P.Quilter, režie: J.Hřebejk, hrají: J.Sedláčková,
L.Švormová, J.Hrušínský, M.Pleštilová, V.Tobrman
26. 10. so CAVEWOMAN
14.00
/ Agentura Point na představení nelze uplatňovat slevy.
autor: E.Peirson, režie: I.Žantovská, hraje: D.Choděrová
26. 10. so CAVEMAN
19.00
/ Agentura Point na představení nelze uplatňovat slevy.
autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
27. 10. ne RUKOJMÍ BEZ RIZIKA / Agentura Harlekýn
19.00
autor: A.Reynaud Fourton, režie: J.Novák, hrají: V.Vydra, J.Šťastný
/ S.Skopal, M.Zahálka / M.Davídek, J.Boušková / J. Malá
/ M. Peňázová, L.Zahradnická / B.Šťastná Petrová, F.Skopal
29. 10. út RUDY LINKA – ONE MAN SHOW
19.00
OSLAVA 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
30. 10. st KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
19.00
/ Studio DVA divadlo
autor: K.Magnusson, režie: J.Jirků, hrají: B.Klepl / M.Maděrič,
K.Hádek / V.Jílek, M.Slaný / P.Bláha, F.Blažek / R.Štabrňák
31. 10. čt PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky
19.00
autor: P.Seriš, režie: H.Mikolášková, hraje: P.Seriš

Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Kancelář divadla: 542 214 692, Rezervace a informace:
www.divadlobolkapolivky.cz na tel.: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz. Vstupenky je možné také zakoupit na webu
divadla a v prodejní síti Ticketportal.

Ve čtvrtek 20. června se v Rytířském
sále Nové radnice v Brně uskutečnilo
setkání hlavních partnerů a spolupořadatelů 22. ročníku mezinárodní
přehlídky ohňostrojů STAROBRNO
IGNIS BRUNENSIS spojené s poděkováním a předáváním pamětních listů
za spolupráci z rukou Petra Hýblera,
člena Rady Jihomoravského kraje,
Jiřího Duška, senátora a ředitele
Hvězdárny a planetária v Brně
a Jiřího Morávka, hlavního
producenta SNIP & CO.
1.

1 – Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravském kraje při
oficiálním zahájení
2 – Alena Bradáčová, odbor kultury Městské části Brno Medlánky
3 – Miloš Machek, dirigent, člen odborné poroty STAROBRNO
IGNIS BRUNENSIS
4 – Vladislav Bláha, předseda České kytarové společnosti
a člen odborné poroty
5 – Hana Orošová, tisková mluvčí České televize Brno a členka odborné poroty
6 – Radomír Řezáč – kameraman České televize Brno a člen
odborné poroty
7 – Pavel Šváb, tiskový mluvčí Krajského ředitelství JMK
Policie ČR
8 – plk. Milan Janík, zástupce ředitele, Městského ředitelství
Brno Policie ČR
9 – kpt. Jiří Kábrt a por. Lukáš Grábl, odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR
10 – Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno
11 – mjr. Ing. Bronislav Kocman, vedoucí pracoviště IZS,
Hasičský záchranný sbor JMK
12 – Jan Seitl, provozní ředitel Dopravního podniku města Brna
13 – Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK
14 – Ludmila Čechová, manažerka PR, Heineken ČR - pivovar
STAROBRNO - titulární partner festivalu
15 – Hana Ondryášová, ředitelka, Českého rozhlasu Brno hlavní mediální partner
16 – Jiří Wiener, programový a hudební ředitel Rádia Krokodýl
– hlavní mediální partner
17 – Milan Suk, vedoucí technického útvaru, Přemysl Veselý,
stavební a inženýrská činnost, s.r.o.
18 – Tereza Šimoníková, správní ředitel Brněnské komunikace
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19 – David Pokorný, ředitel marketingu AGROTEC Group
20 – Gregor Mareček, majitel BASTA Catering
21 – Veronika Šťastná, vedoucí marketingu DELIKOMAT
22 – Michal Šmoldas, vydavatel COLOSSEUM REVUE
23 – Roman Fürle, ekonomický náměstek, Filharmonie Brno
24 – Jiří Dušek, senátor a ředitel Hvězdárny a planetária Brno
25 – Libuše Nivnická, ředitelka Knihovna Jiřího Mahena
26 – Andrea Musilová, oddělení marketingu Lesy města Brna
27 – Miloš Škrdlík, majitel Maloobchodní síť Brněnka
28 – Barbora Javorová, vedoucí marketingu Moravské zemské
muzeum
29 – Gabriela Kyzlinková, vedoucí oddělení komunikace Muzea
města Brna
30 – Robert Vystrčil – prygl.net - oficiální festivalový fotograf
31 – Jan Radoberský, ředitel Sportovní klub policie KOmeta
32 – Mgr. Radek Žák, náměstek ředitele Technického muzea
v Brně
33 – Josef Šaroun, provozně technický ředitel Technické sítě
Brno
34 – Ivan Martinek, majitel a ohňostrůjce Theatrum pyroboli
35 – Jan Furiš, jednatel Unicon - dodavatel pontonů pro
ohňostrojnou přehlídku
36 – Ctibor Dolanský, VINAŘSKÝ FOND ČR
37 – Petr Karas, ředitel ZUŠ Smetanova
38 – moderátor předávání Tonda Kala, Rádio Krokodýl
39 – Náměstek hejtmana Petr Hýbler přebírá pamětní list
za spolupráci Jihomoravského kraje při festivalu
40 – Petr Hýbler, Jiří Dušek a Jiří Morávek za spolupořadatele
festivalu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Příští rok se těšíme v hlavním termínu od
29. května do 21. června 2020 při 23. festivalu.
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28.
Mezinárodní
kytarovy
festival
a kurzy
Brno´19

18

Pozornost posluchačů dobré hudby a kytaristů byla od
4. do 10. srpna 2019 zaměřena na Brno, kde se uskutečnil po osmadvacáté kytarový festival patřící k nejzajímavějším kytarovým festivalům Evropy. Nechyběla tradiční Noc flamenca na Biskupském dvoře MZM. Na letní
scéně pod Petrovem vystoupilo také například brazilské
kytarové duo Assad Brothers, které je považováno
za nejlepší svého druhu na světě. Hlavní koncerty
tradičně doprovázely kytarové kurzy a mezinárodní
soutěž GuitarTalent.
Letošní 28. Mezinárodní kytarový festival Brno se
konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR, hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
a starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla.
Festival se uskutečnil za finanční podpory statutárního
města Brna a Jihomoravského kraje, ve spolupořadatelství České společnosti klasické kytary, z.s. a SNIP
& CO, reklamní společnost, s.r.o. Uměleckým garantem
a ředitelem festivalu je světově uznávaný kytarista
Vladislav Bláha.
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V Divadle BARKA připravujeme
na sezónu 2019 / 2020
Program září 2019
6. 9. PÁ

9. VINOHRADSKÉ VOZÍKOHRANÍ

Příjemné odpoledne v sídle Ligy vozíčkářů s bohatým
15.00–
programem: Lidové písně – Jaroslav Volf (zpěv), Kristián
21.00 hod. Kobiela (zpěv), Jiří Fejfuša (akordeon), Dětský folklórní

soubor Javorníček, Podhorácký soubor Lhotár, Diskotéka
pod širým nebem – DJ Luk, Soutěže a hry pro děti,
Nevídáno, neslýcháno – pohádka pro malé i velké,
Výstava amatérské tvorby klientů Ligy, Vozíčkářský pětiboj
Automobil upravený pro vozíčkáře, Handbike, Lehokolo –
možnost vyzkoušení, Stiga hokej – možnost si zahrát,
Blešák, Výtečné občerstvení
Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno – Vinohrady,
www.ligavozic.cz

12. 9. ČT

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

BROUČCI
11.00
a 17.30 hod. Baletní pohádka pro děti i dospělé

Příběh o malém broučkovi a jeho přátelích na motivy
stejnojmenné knihy Jana Karafiáta v nastudování studentů
Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace.
Rezervace vstupenek: tel. 724 927 151
vstupné: 100Kč www.tkbrno.cz

14. 9. SO

ERBOVNÍ SLAVNOSTI V BARCE

14:00–
14:30 hod.

VÍLY PRO DĚTI
vernisáž
Vernisáž výstavy reprodukcí uměleckých výmaleb
Nadačního fondu Víly pro děti. Celý výtěžek prodeje bude
využit na Uměleckou výmalbu Dětské nemocnice FN Brno.
Výstava potrvá do konce října 2019.

14:00–
18:00 hod.

BARKA – SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ DÍLNA
FOTOATELIÉR S KOSTÝMY, PROHLÍDKY DIVADLA A BUDOVY
Přijďte se na chvíli stát hercem, herečkou, osvětlovačem,
zvukařem, nebo si jen projít prostory divadla. Vhodné
pro jednotlivce i rodiny :-)

22.00–
22:30 hod.

JUKI BAND
Pozdněvečerní koncert pořádaný Městkou částí
Brno-Královo Pole v rámci Erbovních slavností.

19. 9. ČT

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

BROUČCI
11.00
a 17.30 hod. Baletní pohádka pro děti i dospělé

Příběh o malém broučkovi a jeho přátelích na motivy
stejnojmenné knihy Jana Karafiáta v nastudování studentů
Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace.
Rezervace vstupenek: tel. 724 927 151
vstupné: 100Kč www.tkbrno.cz

28. 9. SO

SUUD činohra, muzikál, pohádka
(září – červen)
Taneční konzervatoř
(září – květen)
DJP – improvizační divadlo
(říjen – květen)
Proty boty – pohybové divadlo
a scénický tanec
(listopad)
Noc divadel
(listopad)
Pohádky pro nejmenší
(listopad – únor)

SUUD VRAŽDA NA VEČEŘI

19.00 hod. „Dobrou chuť a hodně štěstí!“

Nejslavnější detektivové světa byli pozváni do sídla pana
Twaina na večeři. Nečeká je však kulinářský zážitek,
nýbrž jedna záhadná vražda a několik smrtících překvapení.
Kdo je oběť? Kdo je vrah? A kdo svlékl toho slepého sluhu?!
Hrají: Lubomír Friml, Kateřina Gregorová, Tomáš Pšorn,
Marek Babinec, Jaroslav Fibinger, Robert Vrba, Eliška
Petulová, Michal Blaha a další Režie: Vlasta Jelínková
www.suud.cz

30. 9. SO

6. ročník festivalu
integorvané tvorby FEST IN
(říjen)

Cestovatelské besedy s promítáním
(leden – březen)
Benefiční koncerty a představení

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

BROUČCI
11.00
a 17.30 hod. Baletní pohádka pro děti i dospělé

Příběh o malém broučkovi a jeho přátelích na motivy
stejnojmenné knihy Jana Karafiáta v nastudování studentů
Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace.
Rezervace vstupenek: tel. 724 927 151
vstupné: 100Kč www.tkbrno.cz

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Představení v anglickém
a německém jazyce

www.divadlobarka.cz

Naši činnost podporují:
Za ﬁnanční podpory
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna,
Městské části Brno-Královo Pole

www.ligavozic.cz

Milan Hruška - Island
Kolikrát jsi byl na Islandu?
Na Islandu jsem byl zatím, záměrně říkám zatím, neb
tak krásný ostrov, bych rád ještě několikrát navštívil…,
tedy třikrát. Každý měsíc je toto místo jiné, protože Island
je vulkanicky aktivní. Ve vnitrozemí se nacházejí lávová
pole, pohoří, ledovce. Břehy ostrova jsou omývány Golfským proudem, který významně ovlivňuje zdejší klima.
Počasí se mění 4x za hodinu a to doslova. Na Islandu
vznikly krásné fotky i pomocí dronu.
Kam se chystáš?
Cestovaní mě baví, chystám se do severní Indie. Mluvil
jsem s cestovatelem Jirkou Kolbabou a dal mi knihu o se-

veru Indie. Chci projet Dillí, Bombaj, Kalkatu, západní
Bengálsko a uvidím, na co zbyde čas a finance. Veškeré
cesty si hradím sám.
A co Čína, to je jen kousek na sever…
Čína je super, na tu šetřím – zatím.
Šlo ti už na cestách o život?
Vyloženě naštěstí ne, ale když člověk zachraňuje techniku
v drsných podmínkách, tak se dokážeš pořádně vyhecovat a skočit i do ledové vody pro dron.
A skočil bys do té vody i pro ženskou?
Jasně.
…škaredou?
Taky :)
Michal Šmoldas
& Milan Hruška
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vize Archer výhradně určené především pro speciální
jednotky a ozbrojené složky. Na základě velké poptávky
veřejnosti převážně z řad myslivecké komunity můžeme
být nyní svědky uvedení na trh nové řady přístrojů Archer
určených speciálně pro myslivecké účely a outdoor aktivity. Již za velmi krátkou dobu vývoj na trhu ukázal, že
tento druh produktů je velmi žádaným pro svoje skvělé
vlastnosti a použitelnost.
Na několik otázek nám odpověděl majitel společnosti
Michal Baier:
Kdy a jak jste založil firmu TVT – EUROPE a jaký
je okruh Vašich zákazníků, kam všude na světě
vyvážíte své výrobky?
Firmu jsme založili v dubnu 2015 a své výrobky
vyvážime do celého světa, od USA přes Afriku, Asii až
po Australii.
Kde všude se přístroj uplatní?
Termovizní přístroje mají možnost velmi širokého
uplatnění v praxi.
Naší zákazníci jsou převážně armáda, policie, speciální
jednotky, poříční a lodní policie, pyrotechnici, bezpečnostní
a security služby, pohraniční služba, ostraha letiště.

Společnost TVT – Europe s.r.o. je česká
společnost která se zabývá výrobou, prodejem a servisem
špičkových termovizních přístrojů Archer, které
patří mezi světovou elitu.
Naše portfolio zahrnuje termovizní puškohledy, binokuláry, monokuláry a bezpečnostní kamery. Výrobky
Archer splňují nejpřísnější kritéria na kvalitu, díky které
se staly za své již desetileté působení na trhu vysoce vyhledávaným produktem v oblasti termovizních systémů,
jak mezi bezpečnostními složkami policie, armády ČR,
IZS, tak i v myslivecké komunitě.
K výrobě přístrojů Archer používáme jen výběrové
komponenty od předních světových výrobců v oblasti
termovize. Spolupráce s těmito světovými lídry ve spojení
s naším know how ve výrobcích Archer, zaručují dlou24

hodobý a bezproblémový provoz v těch nejnáročnějších
podmínkách. Produkty Archer splňují normu odolnosti
IP 67. Pro Archer jsme vyvinuli vlastní ovládací software, který každému uživateli dává možnost jedinečného individuálního nastavení. Ovládání při střelbě je velmi
praktické a zvládnete jej i po slepu. Neustálým vývojem
inovujeme naše přístroje tak, aby využívaly nejmodernější poznatky nejenom z oblasti termovizí, ale především
z oblasti balistiky a přesné střelby. Již před více než třemi
lety jsme na trh uvedli jedinečný termovizní přístroj vybavený balistickým kalkulátorem a výkonným LRF (laserovým dálkoměrem). Tento produkt se stal okamžitě hitem.
Sofistikovaný balistický software a pozitivní reference
bezpečnostních expertů z produktů Archer udělaly vyhledávanou a oblíbenou novinku. Koncepce výrobků Archer
ukázala směr, kterým se bude výroba termovizí ubírat
v nadcházejícím období. Do současné doby byly termo-

Spektrum našich uživatelů a zákazníků je opravdu
široké. Termovize Archer jsou vhodné i pro zabezpečení
objektů s vysokou prioritou a zvýšenými bezpečnostními
riziky, např. muničních skladů, elektráren apod. Dále se
termovize uplatňují v různých odvětvích průmyslu. Nejen
v oblasti ochrany, ale také při monitoringu. Termovize
na dronech např. monitorují rozvody kabelů vysokého
napětí, ropovody, plynovody. Termovizemi jsou vybaveny například některé dražší verze vozů kvůli bezpečnosti. Vrtulníky s termovizemi pomáhají při vyhledávání
tepelných cílů, ve stavebnictví se používají termovize pro
zjišťovaní teplotních úniků, v petrochemickém průmyslu
pro kontroling a monitoring spravné provozní teploty,
termovizemi jsou vybaveny např. jachty a jiná mořská
plavidla opět kvůli bezpečnosti. Dá se říci, že termovize si
nachazí čím dál větší uplatnění v praxi.

Za zmínku ještě stojí například uvést, že termovize
slouží i pro záchranáře, horskou službu, apod. Používají
se také při monitoringu osob při vstupu prevážně do exotických zemí ke zjištění zda-li člověk nemá horečku, která
by mohla být symbolem nějaké nákazy. Také si můžete
všimnout termovizí v prostorech pasové kontroly při vstupu do některých lokalit se zvýšeným rizikem nákazy, atd.
Je možné s termálním přístrojem pozorovat
i za denního světla?
Ano. Termovize je nezávislá na světle,pracuje na základě vyobrazovaní rozdílných teplot, takže přes den
i v noci získáte stejně kvalitní obraz.
Na jakou vzdálenost za úplné tmy je možné
sledovat zdroj tepla kupř. živého tvora?
Jak jsem již zmínil, není rozdíl, zda-li za tmy či světla. Zde je nutné podotknout, že detekční vzdálenost je
závislá na několika parametrech termovize. Nejzákladnější je velikost čočky a materiál, z kterého je vyrobena. Nejlepší je germanium a je také nejpoužívanější,
dále pak jaké jádro je použito – nejkvalitnější jádra
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jsou ta, která používají senzory na bázi oxidu vanadia, jsou i silikon křemíkové, ale ty jsou ve zhoršených
podmínkách o poznání méně kvalitní. Dalším důležitým parametrem je také citlivost detektoru (udavá se
v milikelvinech mK ). Dále je potřeba si uvědomit, že
máme dva základni typy termovizních jader, takzvaná
nechlazená a chlazená jádra.
Nechlazená jsou malá, většinou zhruba 3x3x3 cm,
jsou nehlučná a méně náročná na spotřebu energie,
jsou podstatně cenově dostupnější, ale zároveň méně
výkonná. Chlazená jádra obsahují kromě jiného také tzv.
chladič (něco jako kompresor u ledničky), rozmerově jsou
podstatně větší zhruba 10x10x10 cm náročnější na spotřebu energie a relativně hlučnější, vzhledem k činnosti
chladiče.Tato chlazená jádra jsou, ale mnohem výkonější
a používají se většinou už v systémových řešeních, například pro pozoravaní cílů na velké vzdálenosti, ostraha
hranic, letadla, pobrežní hlídky apod.
Takže vezmeme-li v úvahu přístroj s čočkou o průměru cca 75 mm a nechlazeným jádrem a clonou F1 budeme
schopni detekovat teplé zdroje například člověka nebo
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zvěř s podobnou teplotou na přibližně 2-3 km, vozidlo
zhruba na 5 km.
Použijeme-li stejnou čočku v kombinaci s chlazeným
jádrem docílíme zhruba 2x až 3x lepších výsledků.
Je přístroj voděodolný?
Všechny naše výrobky splňují normu IP 67, tzn. že
jsou vodotěsné po dobu minimálně 1 hodiny v půlmetrové
hloubce a nebo půlhodinu v metrové hloubce. Dále jsou
prachotěsné a mají zodolněnou konstrukci proti nárazům.

Kromě jiného prochází naše kamery vibračními a teplotními testy, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost.

po připojení k přístroji dodá energii pro dalších zhruba
10-12 hodin.

Jak dlouho vydrží baterie?
Baterie u našich produktů vydrží zhruba 5-8 hodin
nepřetržitého provozu.

Není přístroj příliš těžký?
Váha přístrojů se pohybuje v rozpětí od 0,3 kg až
po 1,5 kg. Nejlehčí jsou právě monokuláry,malé ruční
přístroje k pozorování okolí s velikostí čočky cca 4-5 cm,
přes termovizní puškohledy vážící cca 1 kg, až po binokuláry, které váží cca 1,5 kg a jsou většinou osazeny čočkou
o průměru 7,5 cm. Pevná konstrukce přístroje zajišťuje jeho
bezproblémový provoz a spolehlivost i při těch nejextrémnějších mechanických i povětrnostních podmínkách.

Většina našich výrobků pracuje na čtyři AA tužkové
dobíjecí baterie, pouze binokuláry z naší řady pracují
na 6 ks AA baterií. Ke všem přístrojům je možné dokoupit
tzv. battery packet o velikosti cca krabičky cigaret, který

Je možné přístroj aplikovat např. na fotoaparát?
Přístroj na fotoaparát potřeba aplikovat není, jelikož
všechny naše přístroje jsou vybaveny vnitřní 16 GB pamětí a umožňují pořizovat jak fotografie, tak natáčet
videa. Propojení přístrojů Archer je možné s jakýmkoli
operačním systémem.
V čem spatřujete význam termovizních technologií při výkonu myslivecké praxe??
Termovizní prostředky bych doporučoval zejména
z hlediska bezpečnosti, a to jak při vlastní střelbě, kdy
jsme schopni lépe detekovat cíl a prostor střelby, tak i při
následném případném dohledávání. Zároveň lze termovizi velmi efektivně využít při odhalení činnosti pytláků
nebo pro efektivnější sčítání zvěře v revíru. Možnost kvalitního záznamu foto/video umožňuje i následné vyhodnocení jak střelby, tak i natočení důkazních materiálů.
Použití termovizní techniky je velmi široké.
Děkujeme za rozhovor
JUDr Kamil Klečka, Michal Šmoldas
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