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KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV U BLANSKA
26. 9. od 18.30 – INDIE – TĚŽKO UVĚŘITELNÁ ZEMĚ – Jakub Venglář – cestopisná přednáška s humorným 
nadhledem a skvělými fotkami. Vstupné: dospělí 100 Kč  /  studenti a senioři 80 Kč. 
17. 10.  od 18.30 – TO NEJLEPŠÍ ZE SEDMIMĚSÍČNÍ CESTY NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU v živelném 
podání úžasného vypravěče a uznávaného fotografa P. Svobody. Dva lidé, dva batohy, pět zemí  
a sedm měsíců dobrodružství. Splnění cestovatelského snu o velké cestě, svérázné historky a videa  
z inspirativní cesty po Ekvádoru, Peru, Bolívii, Argentině a Chile!   Rozeklané Andy, indiánské trhy, 
cesta k pramenům Amazonky, Machu Picchu, Patagonie. Vstupné dobrovolné. Činnost je realizována 
za podpory města Blansko.
8. 10. od 18.30 – JOSEF A. NÁHLOVSKÝ – Večer plný humoru a písniček. Přístup Pepy Náhlovského  
k životu a všemu okolo nás je svérázný a písničky v podání Pepy Štrosse jen umocňují bezva večer. Přijďte a zapome-
nete na vaše starosti a chmury. Vstupné: 220 Kč / 250 Kč. 
7. 11.  v 18.30 – MUDr. RADIM UZEL – cestovatelská přednáška trochu jinak – Sex na všech  
kontinentech – Humorné vyprávění známého sexuologa, které vás nenechá chladnými, vychází z jeho knihy Cesty 
za romantikou a erotikou. V ní popsal své putování po afrických zemích, Austrálii, Číně a Chile. Vstupné: 200 Kč / 230 Kč. 

RezeRvace: jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724 266 931

v 16 letech od juniorů, se láme chleba 
a pozná se, zda na to člověk má, či ne. 
Každopádně  mladým  na  Blanensku 
fandím!
	 Od	kolika	let	jezdíš	a	kdo	Tě	k	biket-
rialu	dovedl?
  Jezdím  od  šesti  let,  kdy  se  jelo  
v  Blansku  v  roce  1996  mistrovství 
světa. Tehdy jsem se tam byl s takou 
mrknout  a  v  Blansku  fungoval  klub, 
který  vedl  pan  Hollmann.  Postupně 
tvrdým  tréninkem  jsem  se  dostával 
výš a výš, což se nakonec v podstatě 
daří až do dnes. Nyní jezdím 22let bi-
ketrial,  letí  to.  Jen  škoda,  že  to  není 
olympijský sport. Bylo by to v ČR bra-
né úplně jinak a podpora od státu a od 
armádního sportovního centra Dukla, 
pod které patřím, by byla o 100 pro-

cent vyšší. Hold jsem srdcař. Závodění 
a porovnávání s ostatními na kole mi-
luji, jinak bych se na to už dávno vy-
kašlal.
	 Trénuješ	celoročně	-	od	jara	do	zimy	
venku	na	kole	nebo	jak?	
  Ano,  celoročně.  Závody  jsou  po 
celý rok, ale samozřejmě ladím formu 
na  ty  důležitější  jako  je  MS,  které  
je vždy v biketrialu v srpnu a v UCI 
Trialu  v  listopadu  (poslední  tři  roky  
v Číně). V létě trénuji bu v Blansku  
v  lese,  kde  jsem  vyrůstal  a  nebo  na 
trial  parku  na  sportovním  ostrově. 
Hodně  také  cestuji  po  ČR,  takže  
v Blansku nejsem pořád a dost trénuji 
i  u Prahy,  nebo v Brně. V zimě pak 
chodím  pravidelné  do  posilovny,  na 
kole trénuji v menší hale. Na jaře pak 

trénuji v posilovně více do výbušnosti 
a nabírám fyzičku, takže chodím bě-
hat a skákat schody a už se více věnuji 
kolu. Také jezdím vždy cca na měsíc 
do Španělska za teplem a trénuji tam 
se svými soupeři a kamarády. 
	 Co	Tě	ještě	letos	čeká?	
  Letos  mě  ještě  čeká  celkem  hodně 
závodů. Nyní píšu tenhle rozhovor ako-
rát po čtvrtfinále na světovém poháru  
v uci trialu v Italském Val Di Sole, kte-
rý se jede hned víkend po MS v Kra-
molíně. Bohužel tak nebyl čas ani titul 
pořádně oslavit a odpočnout si  jak po 
zranění,  tak  po  těžkých  závodech. 
Hrozně rád bych si vyjel někam na do-
volenou bez kola, tak snad se mi to po-
daří, ale možná mi tam kolo bude chy-
bět. Letos mě čeká mistrovství Evropy 
a třetí světový pohár v Italském Ciocco. 
Také jsem pozvaný na závod do Lon-
dýna v září a pak do Barcelony. Celou 
sezónu pak ukončuje MS v uci  trialu  
v Číně. Kromě závodění doplňuji do-
provodný program na  různých akcích 
jak  v  ČR,  tak  ve  světě  se  svojí  Bike 
Show, která vždy diváky skvěle pobaví. 
Také se individuálně věnuji dětem i po-
kročilým,  co  se  chtějí  zlepšit  a  posu-
nout dál na svém kole. A už na mtb, 
enduro,  trial,  bikros  nebo  i  motorce, 
protože kolo je skvělý základ pro mno-
ho sportů. Určitě se můžete podívat na 
můj  web  www.vasekkolar.com  a  pří-
padně mě kontaktovat. 

	 Jakého	vítězství	za	svoji	kariéru	si	nej-
víc	vážíš,	nebo	jaký	závod	byl	nejtěžší?
  Vážím si každého vítězství, jelikož 
stát na prvním stupínku a poslouchat 
českou hymnu  je krásný pocit. Záro-
veň také přemýšlím, kolikrát se mi to 
ještě ve své kariéře podaří, jelikož mla-
dí jezdci jsou moc šikovní a mě trošku 
začíná trápit zdraví. Třeba to bylo letos 
naposledy, třeba ne, ke všemu je potře-
ba i trošku štěstí, jak při tréninku, tak 
při závodě. Člověk si to neuvědomuje, 
ale může se zranit během vteřiny a ne-
musí to být ani na kole. Hodně mě na-
plňuje také focení a natáčení videí, kde 
člověk třeba zajezdí věci, co nikdo jiný 
na  světě  neumí  a  potom  mi  dodávají 
energii  kladné  komentáře  a  lajky  od 
TOP světových jezdců z různých bike 
disciplín. Bohužel laik videím na kole 
nikdy nemůže rozumět a salto na kole 
je pro něj daleko víc, než nějaké tech-
nické ježdění s flow, pro které musí mít 
člověk dar od boha a trénovat desítky 
let. Každopádně zpět k otázce. Nejvíce 
si vážím asi prvního titulu mistra světa 
v  roce 2014 v elitní kategorii, kdy  to 
byl můj sen a ten se mi splnil. Také pá-
tého místa na MS v uci trialu v Jižní 
Africe. Bylo to krásné a v podstatě po-
řád je.
  Vašku, děkuji Ti za rozhovor, přeji 
Ti pevné zdraví a ještě hodně titulů. 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Vaška KolářeVašek Kolář při závodě v Itálii


