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Vladimír Stejskal pfii náv‰tûvû jachtafiÛ 
na Kfietínce. Foto: Petr Hanáãek

Ing. Dohnálek s dcerou a synem. Foto: archiv 
Ing. Dohnálka

Cestujete rád? Kde
jste byl nejdále?

Cestuji rád, ale mu-
sím fiíct, Ïe hlavnû
v posledních letech se
rád vracím; na cestách
se velice tû‰ím domÛ.
Nejsem zcela jistû
svûtobûÏník, zatím
jsem neopustil hrani-
ce Evropy, ale lákají
mne jak USA, tak tfie-
ba i Rusko. Snad se
najde ãas a tím svûto-
bûÏníkem se alespoÀ
na chvíli stanu.

Provozujete nyní
nûjak˘ sport aktiv-
nû? 

Odpovídá starosta mûsta
BOSKOVICE

Ing. Jaroslav Dohnálek:

Pane starosto, mÛÏete se prosím ve
struãnosti pfiedstavit?

Jsem stár 48 let, Ïenat˘, máme 2
dûti; dcera má 17 rokÛ, syn 14.
Studoval jsem na VUT Brno, strojní
fakultû. Po vystudování jsem pÛsobil
v bankovnictví a také jako finanãní
manaÏer. Poslední moje profesní zafia-
zení pfied tím, neÏ jsem se stal staros-
tou, bylo vedení spoleãnosti vlastnûné
mûstem. 

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Pro mnû byl jednoznaãnû na prvním
místû sport; za Minervu Boskovice
jsem mnoho let hrál kopanou. Musím
fiíci, Ïe jsem nehrál nijak moc dobfie, za-
to ale velice rád a dodnes mám z té do-
by obrovské mnoÏství kamarádÛ a pfiá-
tel. Ona vlastnû k tomu fotbalu patfiila
vÏdy i velká porce zábavy, o kterou
jsem urãitû nebyl ochuzen. A k té po-
slední otázce - Don Juan jsem zcela jis-
tû nebyl, tûmto typÛm kamarádÛ jsem
ti‰e závidûl.   

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Jako absolvent vysoké ‰koly jsem byl
na vojnû jen rok, ov‰em po dvou pfied-
chozích letech vojenské pfiípravy, která
byla souãástí povinné v˘uky na fakultû.
Vojnu jsem proÏil v Plzni u dûlostfielec-
kého útvaru.

Dnes jiÏ opravdu jen rekreaãnû a ne-
pravidelnû - pfiedev‰ím v zimû si zahra-
ji s pfiáteli v hale fotbal.

Jako diváka mne láká kopaná, hokej
a atletika.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

V hudbû jsem se nepotatil; mÛj otec
byl vynikající muzikant, hrál v˘bornû
na klarinet i saxofon. Já jsem do sv˘ch
18 rokÛ hrával na trubku, ale s poãát-
kem studia na vysoké ‰kole jsem ji od-
loÏil a za 30 uplynul˘ch rokÛ jsem ji vy-
táhl jen dvakrát.

V hudbû nemám vyhranûn˘ Ïánr,
klidnû si poslechnu v‰e - od váÏné mu-
ziky pfies dechovku aÏ po rock – záleÏí
jen na tom, na co mám aktuálnû náladu.

Na koncerty, do divadla, ãi do kina
nechodím k mé ‰kodû ãasto. Z filmÛ
preferuji díla ãesk˘ch reÏisérÛ, v diva-
dle jsem byl v Brnû jen na nûkolika 
operách. V oblasti literatury se musím
pochlubit, Ïe mám pfieãteno skoro v‰e
od Fredericka Forsytha; je mnû ale jas-
né, Ïe tím zcela jistû nepotû‰ím pfiízniv-
ce klasické literatury. 

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koní-
ãek?

Je-li leno‰ení také koníãek, tak mne
baví dodnes, ale spí‰ jen jako zboÏné
pfiání, ve skuteãnosti na nûj nemám Ïád-
n˘ ãas. S postupujícím vûkem se zaãí-
nám ãím dál více ohlíÏet po moÏnostech
zahrádkáfiské ãinnosti; tedy mimo oko-
pávání, na které mám pfiímo alergii.
Baví mne prostû nûjaká fyzická aktivita.
Pfiedev‰ím se  snaÏím ve voln˘ch chví-

lích vûnovat rodinû, kterou aã nerad
a nedobrovolnû, ale pfiesto zanedbávám.

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

BohuÏel léta praktikuji nepravidelnou
snídani a aÏ poslední dobou se snaÏím
s tímto zlozvykem nûco dûlat. Je na mû
i vidût, Ïe nepohrdnu dobr˘m pivem

a klasick˘mi ãesk˘mi jídly. Mám rád 
omáãky, ke kter˘m patfií knedlík; mezi
má oblíbená jídla patfií také ‰penát, ka-
pusta, segedínsk˘ gulá‰... Ov‰em ani do-
br˘ steak rozhodnû neodmítnu. Z m˘ch
stravovacích návykÛ a chutí vstávají
pfiíznivcÛm zdravého jídelníãku vlasy
hrÛzou na hlavû, ale to co mû chutná, uÏ
ve svém vûku asi neumím zmûnit. 

Odpovídá starosta mûsta
LETOVICE

Vladimír Stejskal:

Pane starosto, mÛÏete se pro-
sím ve struãnosti pfiedstavit?

Je mnû krásn˘ch 54 let, jsem ‰Èast-
nû podruhé Ïenat˘. Mám celkem 4
dûti, samá dûvãata ve vûku 30, 28,
18, a 12 let. Do na‰í domácnosti pat-
fií i psí dáma Kikina, ta má 7 psích
let. Po ukonãení Z· jsem nastoupil
do uãení a získal v˘uãní list strojního
zámeãníka. Pfii zamûstnání jsem pak
formou veãerního studia absolvoval
strojní prÛmyslovku v Brnû. Pfied
vstupem do komunální politiky a na
letovickou radnici jsem byl obchod-
ní zástupce pro JmK v oblasti kovo-
vého a barevného odpadu.

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Pfii studiích byl na prvním místû sport,
pak zábava, cestování a kultura. Ta posled-
ní otázka je dobrá, musím neskromnû fiíct,
Ïe v‰ude jsem pro‰el bez ztráty kytiãky.
V uãení jsem asi byl Don Juan, mûli jsme
ve tfiídû 22 dûvãat; a to bylo moc dobré
(smích). Rád pozdravuji touto cestou dívky
z Tylexu, které se uãily v letech 73 aÏ 76.

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Jo, vojna, hned bych si ji zopakoval,
a rád. Hrál jsem v Dukle volejbal; kdyÏ
jsem ‰el do civilu, tak kanady byly jako no-
vé, zato vycházkové polobotky jsem zniãil
patery. Na vojnu opravdu rád vzpomínám.

Cestujete rád? Kde jste byl nejdále?
Cestuji rád, vût‰inou po Evropû, jed-

nou jsem byl za velkou louÏí a pak také
v Africe na dovolené. 

Provozujete nyní nûjak˘ sport aktivnû? 
Sleduji ve‰ker˘ sport jako divák,

hlavnû hokej a fotbal. Aktivnû hraji je‰-
tû hokej v brance za místní druÏstvo.
Jediné, co mû nebaví, je box.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

Poslouchám v‰echno. V populární
hudbû jsem odkojen interprety jako
Gott, ABBA, ·pinarová, Neckáfi a mno-
ho dal‰ích podobn˘ch. Ale zároveÀ si ta-
ké rád poslechnu hudbu na‰ich klasikÛ.

Z filmÛ mám rád hlavnû ãeské a také
rÛzné detektivky a váleãné filmy.

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koníãek?
Moje hlavní zájmy tvofií rodina, pak

sport a zase sport. V mládí to bylo je‰tû
lepení modelÛ letadel. Teì zaãíná b˘t
m˘m velk˘m koníãkem leÏení u spor-
tovního pfienosu :-)

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

Co se jídel t˘ãe tak jsem náruÏiv˘ gur-
mán; mám rád tataráãek, smaÏen˘ fiízek,
steak z dobrého masa. Nemusím dr‰Èko-
vou polévku, zato miluji buchtiãky s má-
kem a kynuté knedlíky s meruÀkami. 

Na zapití dobfie vychlazené pivo, ví-
no mám radûji ãervené a dobrou slivo-
viãkou urãitû také nepohrdnu.

Starosty vyzpovídal a za odpovûdi 
podûkoval Petr Hanáãek.
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Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605


