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Zdenûk Látal v akci. 

TakÏe budete studovat obor,
kter˘ Vás baví. Jaké byly Va‰e za-
ãátky?

Na konci osmé tfiídy tedy vloni,
jsem byl s dal‰ími úspû‰n˘mi Ïá-
ky pozván k paní starostce na
radnici. Zde jsem se seznámil
s Ing. Jaroslavem Parmou a zaãa-
la na‰e spolupráce. Letos jsem
pomáhal v kvûtnu s natáãením na
Boskovick˘ch bûzích a pozdûji
jsem se seznámil s panem
Lubo‰em Su‰ilem, pravideln˘m
pfiispivatelem ListÛ regionÛ.
Spoleãnû jsme udûlali jiÏ nûkolik
akcí v Boskovicích.

Pofiádáme nábor dûtí od 10 let, co mají zájem o sport
a chtûjí se zdokonalit. Pofiádáme pravidelné skupinové
i individuální tréninky a soustfiedûní. 

Hledáme malé i velké sportovní nad‰ence, pomáháme
v dûtech rozvíjet talent, zlep‰ovat jejich pohybové
schopnosti a uãit je nov˘m pohybov˘m dovednostem.
Nabízíme dûtem moÏnost úãastnit se a uÏít si atmosféru
atletick˘ch soutûÏí.

Tfieba právû Vy máte doma budoucího vrcholového
sportovce!

Atletika – Triatlon – BûÏecké a Sjezdové lyÏování –
Cyklistika. Tréninky pro ‰irokou vefiejnost. BûÏecké
a kondiãní tréninky, fitness a hubnutí, bûÏecké kempy,
trenér do domu.

www.jankohut.com

„Jmenuji se Zdenûk Látal, je mi patnáct rokÛ, bydlím v Boskovicích. Od záfií budu
studovat stfiední ‰kolu v Prostûjovû se zamûfiením na multimediální tvorbu.  Budu tam
na internátû, takÏe ãasu na mého zatím jen koníãka budu mít ménû, vlastnû jen o ví-
kendech, o prázdninách…”

Ale Va‰e vlastní tvorba je je‰tû
star‰ího data…

Ano, vlastní krátké filmy jsem za-
ãal natáãet ve dvanácti nebo tfiinácti
letech. 

Kolik jste jich natoãil?
No, asi tak deset. Krátk˘ film s ná-

zvem Mrtv˘ svût – 2.díl má uÏ tisíc
zhlédnutí, na v‰echny mé krátké fil-
my se mÛÏete podívat na mém
YouTube kanálu AJS CAMERA. 

TakÏe by jste chtûl b˘t v budoucnu
reportérem nebo redaktorem? 

No, nejradûji bych byl kamerama-
nem, stfiihaãem nebo by se mi také lí-
bilo b˘t asistentem kameramana. 

ZdeÀku, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám úspû‰né studium a hodnû pove-
den˘ch filmÛ a reportáÏí. 

Renata Kuncová Polická.
Foto: Lubo‰ Su‰il

Mlad˘, nadûjn˘ redaktor – reportér

Elite Sport Team

7. a 8. fiíjna 2016 
volby do Senátu

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

KANDIDÁTKA DO SENÁTU
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PaedDr. Zdenûk Pe‰a
Starosta Ole‰nice

Jindfiich Koucour
Jednatel spoleãnosti

Ing. Franti‰ek HasoÀ
¤editel spoleãnosti
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7. a 8. fiíjna 2016 volby 
do zastupitelstva Jihomoravského kraje


