osobnosti

•

móda

•

peníze

•

zdraví

•

krása

•

sport

•

cestování

•

auto–moto

čtení pro volný čas
z blanenska a boskovicka

únor 2016
zdarma

Olympia Ráječko: Dravec,
který čeří fotbalové vody

2

inzerce

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agrocentrum Ohrada: Místo pro
firemní setkání i rodinné akce
Konference, školení, semináře, teambuildingy, relax program pro
zaměstnance, cvičební pobyty, společenské akce. To vše a ještě mnohem více nabízí firmám, společnostem i jednotlivcům Agrocentrum
Ohrada ve Vískách.
„Agrocentrum Ohrada Vísky bylo budováno jako multifunkční areál
se širokým spektrem služeb jak pro firemní zákazníky, tak i pro jednotlivce a rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou u nás také svatby, rodinné
oslavy a srazy spolužáků,“ říká Iva Světlíková z Agrocentra Ohrada.
Kongresové centrum ve Vískách nabízí prostory s širokým využitím
pro firemní i soukromé účely. Je vhodným místem pro pořádání seminářů, školení zaměstnanců, pracovní porady, firemní meetingy a další
firemní akce.
„Disponuje hned několika prostory. Velký konferenční sál s kapacitou až 80 osob nabízí kompletní technické vybavení (plátno, dataprojektor a ozvučení) a je situován do klidné části budovy. Malý konferenční sál je určený až pro 60 osob a je kromě oficiálních akcí vhodný
i pro méně formální setkání,“ uvedla Světlíková.
Pivovarský salonek s kapacitou 20 osob a výhledem do srdce pivovaru je vhodný pro menší rodinná setkání nebo jako workshopový
salonek při větší firemní akci. Samozřejmostí při firemních setkáních
je i zajištění gastro služeb. Od coffee breaků, přes obědová menu až po
společenské rauty a venkovní grilování.
Účastníci akcí mohou při svých pracovních nebo soukromých
akcích využít i volnočasové aktivity v samotném areálu. Vyjížďky na
koních, wellness, krytý bazén, pivní lázně, posilovnu, masáže, samozřejmostí je také ubytování.

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

Agrocentrum
Ohrada
Vísky 100, tel. 605 298 420
www.ohrada.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone,
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA
Financial Services již od 300 890 Kč, včetně 5leté záruky v rámci
paketu Mobilita Plus.
V našem autosalonu Vám naservírujeme akční nabídku Fresh
i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti. Navštivte nás a poznejte je
osobně během testovací jízdy.
skodafresh.cz

Váší autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

AUTOSPOL, s.r.o.
Náměstí 9. května 1
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz

editorial

Francouzské zápisky

Únor je ve znamení plesů. Také se vám zdá, že se s nimi
v posledních letech doslova roztrhl pytel? Hasiči, myslivci,
zahrádkáři, sportovci, ale také pejskaři nebo divadelníci. Ti
všichni a další se kromě svých aktivit starají o kulturní život ve
městech a obcích. A to je dobře.
Ruku na srdce. Nemáme během roku zase až tak moc
příležitostí se krásně obléct, upravit, navonět a vyrazit do
společnosti stejně krásně oblečených, upravených a navoněných
lidí. Pak už záleží jen na nás, jak si slavnostní večer užijeme.
Někdo na parketu se svojí partnerkou, jiný dává přednost povídání se svými známými. Najdou
se i tací, kteří stráví většinu plesu v blízkosti občerstvení, a leckdy se stává, že půlnoční tombola
je už zastihne ve stavu, kdy nerozeznají židle a stoly, natož aby slyšeli čísla losů, které moderátor
hlásí. Takových je naštěstí stále menšina a plesy si tak uchovávají svoji společenskou úroveň.
Pokud jste tedy ještě letos nebyli, určitě vyrazte!
Co na vás čeká v únorovém vydání MyFace? Na hlavní rozhovor jsme se tentokrát sešli
s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou. Není to jen bývalý ředitel krajského úřadu
a oblíbený komunální politik, ale také zapálený milovník sportu. Představíme vám ředitelku
blanenského muzea Pavlínu Komínkovou a boskovického podnikatele Pavla Schwarzera.
Podívali jsme se pod pokličku úspěšného fotbalového klubu v Ráječku, zmapovali jsme pro
vás návštěvu prezidenta Miloše Zemana na Blanensku a zjistili jsme, na čem si pochutnával
v Hotelu Sladovna. Přinášíme i rozhovor s loňskou Princeznou České republiky Julinkou
Minářovou ze Šebrova a představení nového ročníku soutěže Dívka České republiky, jehož
patronkou se stala krásná herečka Andrea Kerestešová.
Pokud přemýšlíte, kam v únoru vyrazíte, máme pro vás spoustu tipů. Nechybí zajímavé
recepty, přidali jsme už tradičně rady z oblasti financí, životního stylu a mnoho dalšího.
Příjemné chvíle při čtení únorového čísla časopisu MyFace vám přeje
Pavel Šmerda, šéfredaktor
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MÍSTOSTAROSTA BLANSKA
JIŘÍ CRHA O SVÉM MĚSTĚ,
SPORTU I SVÝCH ZÁJMECH

ŘEDITELKA MUZEA BLANENSKA
PAVLÍNA KOMÍNKOVÁ SE OHLÍŽÍ ZA
PRVNÍMI MĚSÍCI VE SVÉ POZICI

16-17

BOSKOVICKÝ PODNIKATEL
PAVEL SCHWARZER JE
VELKÝM MILOVNÍKEM
AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ

– „Dobrý den! Jak se
máte?“
– „Skvěle, děkuji.
A co Vy?“
– „Taky, děkuji
Vám.“
– „Ráda Vás vidím!“
– „Ale to je od Vás
milé, já Vás taky.“
– „Krásný den Vám
přeji!“
– „Vám taky, brzy na viděnou! Zavoláme si.“
– „Skvěle. Tak brzy!“
– „Pěkný zbytek dne.“
– „Vám taky.“
– „Děkuji.“
– „Mějte se!“
Když jsem se poprvé dostala do francouzské
společnosti, zjistila jsem, že se mám v projevech
laskavosti ještě čemu přiučit. Ano, i při koupi
jedné bagety se dá využít nejméně šest zdvořilostních slovíček a frází. Také je jedno, zda mají
třeba revizoři, kuchaři či prodavači ranní nebo
večerní šichtu, úsměv s pohledem do očí a milé
fráze jsou tu na denním pořádku. Vím, že se tak
zdaleka neděje pouze ve Francii a i tady najdou
nějaké ty výjimky, které potvrzují pravidlo.
Tento jev však vzpomenul snad každý cizinec,
kterého jsem se ptala na jeho dojmy.
Co mě doopravdy překvapuje, je spontánnost
a zájem i cizích lidí. Ve Francii jsou zvyklí často
se ptát, zda je vše v pořádku a jestli se máte fajn.
Sem tam se mi chce odpovědět ironické: „Ano, za
těch deset minut se mi výrazně změnila nálada,
to je dost, že se ptáš!“ Samozřejmě nezapomínají
na nenucené lichotky mířené na vaši osobu,
takže si to ve skutečnosti vlastně užíváte.
Ze zdvořilostních frází na konci dopisů už si
pak dělají srandu i rodilí mluvčí. Formulky typu:
„Zdvořile Vás žádám, pane, abyste přijal vyjádření mé úcty,“ v kombinaci s někdy i banálními
obsahy dopisů působí asi trochu vtipně.
Rozhodně je hezké, když nám ani spěch nedokáže zabránit pozdravit všechny, které potkáme,
a prohodit s nimi pár slov. Jednou jsem v Brně
potkala dva francouzské kamarády přímo na
přechodu pro chodce. Uvažovala jsem, jak vyřeší
nedostatek času při míjení se před čekajícími
auty a jejich zvyk vždy se na chvíli zastavit,
dát si nejméně dva polibky na tváře a zeptat se,
jak jde život. Zbytečně jsem se obávala, že to
nestihnou nebo budeme muset jít stranou. Oni
se klidně zastavili uprostřed a provedli všechny
zdravící rituály. U nás řidiči byli možná překvapeni. Ve Francii pro to mají pochopení. Nedivím
se, protože když do toho člověk pronikne, najednou zjistí, že ta gesta mají své kouzlo.
Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

18-19
PŘEDSTAVUJEME PRINCEZNU
ČESKÉ REPUBLIKY 2015, JULII
MINÁŘOVOU ZE ŠEBROVA
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Jiří Crha: Blansko? To
je především můj domov
LIDÉ HO ZNAJÍ JAKO VELMI PRACOVITÉHO A SVĚDOMITÉHO
ČLOVĚKA, KTERÝ NEODMÍTNE POMOC KOMUKOLIV, KDO SE
NA NĚJ OBRÁTÍ. JIŘÍ CRHA JE ALE TAKÉ VELKÝ MILOVNÍK
SPORTU, MÁ RÁD PŘÍRODU, CESTOVÁNÍ A DOBROU HUDBU.
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rozhovor
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co pro vás znamená blansko?

Naše město pro mě znamená v životě
hodně. Pokud bych se měl vyjádřit jedním
slovem, pak je to především můj domov.
jaká místa máte ve městě nejraději
nebo kam chodíte na procházky?

Každé místo má své kouzlo, ale protože
mám rád přírodu a zeleň, rád se procházím
například kolem přehrady nebo v zámeckém parku.
jste přímo rodák z blanska?

V Blansku žiji téměř třicet let, takže
i když sice nepocházím přímo odsud, jsem
s naším městem spjatý nejdelší etapou
svého života.
možná trochu osobní otázka. čím jste
chtěl být, když jste byl malý?

To bylo různé, hodně záleželo na věku.
Zprvu mě hrozně fascinovala auta, takže
jsem toužil stát se řidičem. Pak jsem měl
také období, kdy jsem chtěl být učitelem.

většina lidí vás zná jako úspěšného
politika. ale vaše cesta nebyla, jako
u některých současných politiků, tak
přímá. vy jste si musel svoji vyšlapat.
čím vším jste si prošel?

Pracoval jsem na nejrůznějších převážně
řídících pozicích ve veřejné správě. Já se ale
jako politik primárně nikdy necítil, spíše mě
bavila práce pro lidi, a tak mě osud dovedl
až do pozice zastupitele a místostarosty.
co musíme zmínit je, že jste pracoval
jako ředitel krajského úřadu. jak
na deset let ve vedení této instituce
vzpomínáte?

Bylo to poměrně dlouhé období a mnohé
jsem se naučil. Každá pracovní zkušenost vás
něčím obohatí. Měl jsem možnost vidět, jak
velký je rozdíl mezi světem politiky a reálnou
praxí v úřadu. I proto se dnes snažím k politice přistupovat jinak.

jiří crha se svou dcerou martinou (vlevo) a svojí partnerkou. foto: archiv jiřího crhy

z pozice místostarosty města blanska
můžete přímo ovlivňovat chod města,
kde žijete. co byste chtěl do budoucna
v blansku změnit?

Řada věcí se již povedla, další na nás čekají.
Určitě bych ale rád dotáhl projekty, ke kterým
jiří crha se svými vnučkami.

(5×)

jsme se zavázali v programovém prohlášení.
Můžu jmenovat třeba přemostění řeky Svitavy
nebo dokončení nové podoby náměstí. Je toho
ale mnohem víc.
asi nejblíže ze všech odvětví máte ke
sportu. bylo to tak už od dětství?

Sport mě opravdu bavil už od úplného
dětství.

jakým sportům jste se aktivně věnoval?

Fotbal byl pro mě vždy na prvním místě
a dlouho jsem ho hrál aktivně.
na jakém postu?

Střední záloha, občas jsem také vypomáhal
na předstoperovi.
dal jste nějaký krásný nebo
nezapomenutelný gól?

Nebyl jsem zrovna kanonýr, ale pár hezkých
gólů na kontě mám. Na druhou stranu se mi
povedlo také několik nádherných vlastenců.
co pro vás sport vůbec znamená?

Především relaxaci a možnost vyčistit si
hlavu od každodenních starostí.

6
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To byste se musel zeptat spíše mojí rodiny.
Určitě ale máte pravdu v tom, že sport
pomáhá při formování lidské osobnosti.
ještě jsem zapomněl na jednu
dobrou průpravu ze sportu .
mít občas ostré lokty . to se asi
v politice hodí , že ?

Někdo razí ostré lokty, někdo spíše metodu
kompromisu. Pro mě platí spíše to druhé.
co vůbec říkáte na současnou politiku?

Aktuální politické dění na celostátní
úrovni mně radost opravdu nedělá. Nechci
ale čtenářům kazit náladu, tak si své názory
raději tentokrát nechám pro sebe.
sport provozujete stále nejen aktivně,
viděl jsem vás na několika bězích, ale
také jako funkcionář a divák. jaký je váš
nejsilnější sportovní zážitek?

Myslím, že každý sportovní zážitek má své
kouzlo, ať už z pozice aktivního sportovce,
nebo jen diváka. Naposledy mě uchvátila
utkání Komety pod širým nebem.
říká se, že sport je velmi dobrou
průpravou pro podnikání a další
oblasti, protože učí člověka píli,
houževnatosti, bojovnosti. je to i váš
případ?

čemu se kromě sportu věnujete ve
volném čase?

Hodně času mi zaberou starosti kolem
blanenského fotbalu, kde jsem v současnosti
předsedou klubu. A když k tomu připočtu
rodinu, tak mi mnoho času na další koníčky
nezbývá. Mám rád hudbu, kterou poslouchám
zejména při jízdě autem.
jakou hudbu rád posloucháte?

Nejraději mám rock, ale nevyhýbám se ani
současnému popu. Vždy záleží na konkrétním
interpretovi.
co cestování? nebojíte se létání?

Jiří Crha (55)
Zastupitel Jihomoravského kraje,
1. místostarosta města Blansko
(ODS), bývalý ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Vystudoval Vysoké
učení technické v Brně a Masarykovu
univerzitu v Brně. Mezi lety 1992–2001
působil na Okresním úřadě Blansko,
v letech 1995–2001 jako jeho přednosta.
Od roku 2001 do roku 2010 pak zastával
funkci ředitele Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. V 90. letech byl po
čtyři roky zastupitelem města Blansko,
do zastupitelstva a rady města se opět
dostal v roce 2010, od té doby je též
1. místostarostou. Člen ODS. V roce 2012
byl zvolen zastupitelem v Jihomoravském
kraji. 
Zdroj: Internet

Kdybych si mohl vybrat, asi bych se létání
spíše vyhnul. Ne vždy je to ale možné.
na jakém nejkrásnějším místě jste kdy
byl?

Bude to znít jako klišé, ale mně se líbí
vlastně úplně všude. A když se odněkud vracím, těším se domů do Blanska, kde se mi líbí
nejvíce. 
pavel šmerda
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soutěž
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Dívka České republiky.
Finále bude v Brně
NOVÝ SYSTÉM PŘIHLÁŠENÍ, VÍCE AKTIVNÍHO POHYBU A PŘEDEVŠÍM FINÁLOVÝ GALAVEČER
V BRNĚ. TO JSOU ZÁSADNÍ NOVINKY LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY.
DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY HLÁSÍ I DALŠÍ ZÁSADNÍ NOVINKU. PATRONKOU SOUTĚŽE
A ZÁROVEŇ TVÁŘÍ SE STALA KRÁSNÁ A SYMPATICKÁ HEREČKA ANDREA KERESTEŠOVÁ.
„Soutěž Dívka České republiky i letos nese
podtitul Hledáme sympatickou sportující dívku.
Přihlásit se do ní tedy mohou nejen aktivní sportovkyně, ale i dívky, pro které je sport a pohyb
přirozenou součástí života. Tím se odlišujeme
a jsme jiní oproti klasickým soutěžím krásy,“ říká
ředitelka soutěže Aneta Kuklínková.
Soutěž má i letos dvě hlavní kategorie. Princezna České republiky, která je určena pro dívky
od 7 do 9 let, a Dívka České republiky, do které
se mohou přihlásit slečny ve věku od 16 do 22 let.
Máš ráda sport a tanec? Jsi mažoretkou,
nebo se věnuješ společenskému tanci? Je pohyb
náplní tvého života? Cvičíš aerobik? Tancuješ
street dance? Hraješ tenis, basketbal, volejbal,
věnuješ se gymnastice, krasobruslení, atletice
nebo jinému sportu? Chceš zažít spoustu legrace,
zážitků, poznat nové přátele, získat cenné zkušenosti a v neposlední řadě vyhrát krásné ceny od
partnerů soutěže? Pozorně si přečti pravidla soutěže a zkus své štěstí! Těmito slogany letos lákají
pořadatelé budoucí finalistky Dívky a Princezny
České republiky.
Semifinále soutěže se uskuteční v kongresovém sále Hotelu Sladovna Černá Hora. Pro
princezny 20. dubna 2016, pro dívky 21. dubna
2016. „Ze semifinále postoupí do finále osm
dívek v hlavní kategorii a šest princezen. Starší
i mladší finalistky poté čeká několik soustředění,
kde absolvují focení, natáčení videí a nácvik
choreografií. Nebude chybět ani relaxace,
mediální trénink a aktivně se zapojí do některých
sportovních akcí. V plánu máme například účast
na závodech dračích lodí v Letovicích,“ prozradil
manažer soutěže Pavel Šmerda.
Akce vyvrcholí finálovým galavečerem, který
se uskuteční v úterý 27. září 2016 od 19.30
v Laser Show Hall Boby centra v Brně.
„Jsem moc rád, že patronkou a tváří naší
akce se stala Andrea Kerestešová. Proč padla
volba právě na ni? Je to nejen skvělá a oblíbená
herečka, ale také člověk s pozitivním a úžasným
pohledem na svět…,“ dodal Pavel Šmerda.
Přihlásit do soutěže Dívka České republiky
se mohou zájemkyně na základě
zaslané videonahrávky, nebo odkazu
na svoje vystoupení nejpozději do 31. 3.
2016. Bližší informace a podrobnosti
najdou na internetových stránkách
www.divkaceskerepubliky.cz.

dívka české republiky 2015 klára melišíková. foto: bronislav šmatera

ÚNOR 2016
Novostavba RD 6+kk Boskovice, Na Chmelnici

RD 4+kk Letovice

6.999.000,- Kč

RD 4+kk Velenov

NADSTANARDNÍ
VYBAVENÍ

Info v RK

Venkovské stavení 6+1
Cetkovice

Info v RK

Chata 2+kk Boskovice

450.000,- Kč

Prvorepubliková vila
Drnovice, pozemek 7.787 m2

3.500.000,- Kč

RD 4+1 Jevíčko, Horní

890.000,- Kč

Penzion s kempem Suchý,
pozemek 18.142 m2

Info v RK

1.700.000,- Kč

Zemědělská usedlost 5+1
Újezd u Boskovic

3.100.000,- Kč

890.000,- Kč

RD 3+1 Pamětice,
pozemek 2.550 m2

Novostavba RD 4+kk Knínice u Boskovic

NÍZKOENERGETICKÝ

Polyfunkční budova Valchov

Info v RK

Venkovská usedlost 6+kk
Slatina u Jevíčka

5.500.000,- Kč

Stavební pozemek,
komerce Boskovice, 2.679 m2

Info v RK

RD 4+1 Brno, Ivanovice

1.199.000,- Kč

Byt 3+1 Křtěnov

6.000.000,- Kč

Stavební pozemek Hrádkov

550.000,- Kč

Stavební pozemek
Drnovice 1.500 m2

Info v RK

1.350.000,- Kč

Všechny uvedené ceny nemovitostí jsou bez provize RK.
Třída energetické náročnosti budov – info v RK.
Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice | 723 282 282, 516 454 008 | www.tajovskyreality.cz
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Snídaňový pletenec
INGREDIENCE
400 g
300 ml
35 g
1 pl
80 g

špaldové mouky
půlka droždí
mléka
jedno vejce
dvě tabulky hořké čokolády
kokosového oleje
vanilkového extraktu
mandličky na posyp
lžička třtinového cukru
stévie

POSTUP
V jedné misce smícháme droždí, trošku
mléka a lžičku třtinového cukru. Necháme
15 minut odležet. Ve druhé misce mouku,
čokoládu, stévii a špetku soli. Ve třetí mléko,
rozpuštěný kokosový olej a vanilkový extrakt.
Kvásek a směs z mléka vylijeme do moučné
směsi, přidáme vejce a vypracujeme nelepivé
těsto. Pokud je řídké, přidáme mouku.
Necháme asi hodinu na teplém místě
vykynout. Poté rozdělíme na
libovolný počet (já měla 10)
a každý rozdělíme na další
tři a zapleteme copánek, který stočíme do
kruhu. Potřeme vajíčkem nebo mlékem,
posypeme mandlemi
a pečeme osm minut
na 200 stupních, poté
45 minut na 150 stupních.
Super tip na
jídlo plné bílkovin
a sacharidů!
amálie foltýnová

pečení
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Tuňákové placičky
(Na jednu porci)

100 g

tuňáka ve vlastní šťávě
vejce
mražená zelenina dle chuti
žampión
sušená rajčata
jedna velká brambora
cibule
kmín, sůl
mozzarella light (hermelín, eidam)

Postup
Smícháme tuňáka, zeleninu, rajčata, cibuli,
předsmažený nakrájený žampión, vejce a na
pánev tvoříme placičky. Lepší je dělat tenké,
aby se nerozpadaly při otáčení. Na rozpálené
pánvi smažíme asi tři minuty na každé straně.

Příloha
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme
a rozpůlíme. Každý kousek pokmínujeme,
osolíme a dáme plátek mozzarelly. Pečeme
v troubě asi pět minut, dokud nám mozzarella
nezezlátne. Pak je krásně křupavá! Více na
fb.com/macuisineavecam.

amálie foltýnová

Tiramisu Cupcakes
Ingredience na
12 cupcakes
100 g
40 ml
140 g
45 g

hladké mouky
mléka
cukru krupice
másla
dvě vejce
dva žloutky
1/2 lžičky kypřícího prášku a soli
lžička vanilkového extraktu

Na krém
250 g
250 ml
60 g
50 ml

mascarpone
smetany ke šlehání
práškového cukru
silné kávy
lžíci mandlového likéru (Amaretto)
kakao na posypání

Postup
1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Připravíme si formy na cupcakes, které vyložíme
papírovými košíčky. Prosejeme mouku
s kypřícím práškem a solí. Dáme stranou.

2. Ohříváme mléko s vanilkovým extraktem. Až začne vařit, dáme ho stranou
a necháme v něm rozpustit máslo.
Necháme vychladnout.
3. V nádobě nad párou zahříváme cukr.
Přidáme vejce a žloutky a mícháme bez
přestání asi 6 minut, dokud se směs
nespojí. Nesmíme přestat míchat, aby se
vejce nezačala vařit.
4. Odstavíme z vodní lázně a šleháme, dokud
nezískáme světle žluté nadýchané těsto.

5. Prosátou mouku rozdělíme na tři části,
které postupně a krátce všleháme do těsta.
6. Tuto směs vmícháme (nešleháme) do
vychladlého mléka s rozpuštěným máslem.
7. Rozdělíme těsto do formiček, které naplníme do dvou třetin.

Krém
1. Ušleháme smetanu a dáme stranou.
2. Šleháme mascarpone s cukrem.
3. Obě směsi smícháme, už nešleháme.

Zdobení
1. Připravíme si kávu, kterou smícháme se
lžící Amaretta.
2. Pomocí širší strany cukrářské hubičky
vykrojíme prostředek piškotu.
3. Vzniklý otvor naplníme lžičkou kávy a krémem. Přiklopíme vykrojeným piškotem.
4. Zdobíme pomocí cukrářského sáčku
a hubičky.
5. Posypeme kakaem.
Dobrou chuť přeje Petra Šimberová
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Muzeum bude
otevřenější k dětem
VÍCE PŘIBLÍŽIT MUZEUM RODINÁM S DĚTMI I SAMOTNÝM DĚTEM, JEŠTĚ
VÍCE NAVÁZAT KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ. TO JSOU HLAVNÍ PLÁNY
NOVÉ ŘEDITELKY MUZEA BLANENSKA PAVLÍNY KOMÍNKOVÉ.
PO DESETI MĚSÍCÍCH VE FUNKCI JSOU UŽ VIDĚT KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY.
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prozraďte čtenářům myface, jaká byla
vaše cesta do blanenského muzea?

Vystudovala jsem právnickou fakultu
Masarykovy univerzity, zároveň s tím i fakultu
sociálních studií, konkrétně žurnalistiku
a environmentalistiku. Po škole jsem pracovala v Praze na ministerstvu, pak na krajském
úřadě v Brně. Zabývala jsem se právnickou
činností zaměřenou na ochranu životního
prostředí. Ve volném čase jsem se věnovala
organizování volnočasových aktivit, dělala
jsem dobrovolnici v mateřském centru, kde
jsem vedla kurz výtvarné výchovy. S několika
kamarády jsme navíc založili občanské sdružení a pořádali nejrůznější akce. Angažovala
jsem se tedy i v občanském životě. Organizování akcí mě hodně baví. Troufám si říct, že
jsem kreativní, mám spoustu nápadů a pozice
ředitelky muzea je pro mě příležitostí, jak je
zrealizovat.
ředitelku muzea si představuji spíše jako
dámu v nejlepších letech, zatímco vy
patříte spíše k mladší generaci. jak vás
přijali v novém kolektivu?

V muzeu je dobrý kolektiv obětavých
a pro svou práci nadšených lidí, proto jsem
moc ráda, že mě přijali mezi sebe. Přesto, že
netušili, kdo je čeká a stejně jako já měli na
začátku určité obavy. Když jsem nastupovala,
byla jsem ze stálých pracovníků nejmladší,
přemýšlela jsem, jestli mě budou respektovat,
ale všechno je tak, jak má být. Nejsem vyloženě autoritativní člověk, snažím se s kolegy
fungovat formou partnerství. Myslím, že to
nese svoje ovoce a všem to vyhovuje.

s nástupem nového člověka se vždy
vyrojí spekulace o velkých změnách. jak
to bylo v muzeu?

Lidé to mají v sobě zakořeněné, často
počítají s horším, ale to je možná dobře. Pak
jsou alespoň pozitivně překvapení, když to
tak není. Myslím, že není vždy nezbytné hned
všechno od základů měnit. Změny se dějí
postupně. Co funguje, zůstává a přibývají
nové aktivity. Nejvýznamnější pro nás v tomto
okamžiku je přechod pod Jihomoravský kraj,
který nese spoustu nutných změn, hlavně ve
vnitřním chodu organizace.
můžete se ohlédnout za prvními deseti
měsíci v muzeu?

Vidím je pozitivně a myslím, že jsou
už vidět i výsledky. Zapojili jsme do týmu
muzejní pedagožku, která pracuje na tvorbě
vzdělávacích programů. Mají velký úspěch
a dětem i pedagogům se na zámku líbí, což
nás velice těší. Do budoucna máme spoustu
plánů a nápadů. Aktuálně řešíme, jak bude
vypadat web, jak nastavíme propagaci, vylaďujeme akce na rok 2016 a pomalu plánujeme
i akce na rok 2017. V letošním roce také
začneme pracovat na obnově archeologické
expozice a budování interaktivních místností
pro děti. Věřím, že se vše ubírá správným
směrem.

udržujete kontakt s bývalou ředitelkou
evou nečasovou, která vedla muzeum
více než dvacet let?

Ano, máme dobré vztahy, když něco potřebuji, tak jí můžu kdykoliv zavolat. Letos by
měla mít v muzeu také přednášky o významných osobnostech z regionu. Udělala tady
spoustu práce. Má rozhodně velké zásluhy na
tom, kde dnes muzeum je.
do pozice ředitelky muzea jste určitě
přišla s určitými plány. jak se daří je
naplňovat?

Už v počáteční fázi jsem se chtěla zaměřit
na děti. Naplnit koncept výchovy návštěvníka muzea od začátku. Jako matka dvou
dětí jsem měla pocit, že to v nabídce chybí.
Samozřejmě, je otevřeno, dítě sem může
kdykoliv přijít, ale sama vím, že je pro mě
lépe uchopitelné, když existuje atraktivní
nabídka, která má konkrétní podobu. Proto
jsme spustili vzdělávací programy. Mají svůj
název, formu, je jasně dané, jak budou dlouhé,
co tam děti budou dělat. Navázali jsme je na
rámcový vzdělávací program, aby byly lépe
zařaditelné i do osnov a do vyučovacích hodin
pro základní a střední školy.

Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1
678 01 Blansko
tel.: 516 417 221
e-mail: muzeum@blansko.cz
www.muzeum-blansko.cz

Další věcí, kterou se snažím v činnosti
muzea uplatňovat, je možnost vnímání všemi
smysly, interaktivita, aktivní získávání informací prostřednictvím zážitku. Kombinujeme
při vernisážích různé žánry a propojujeme
témata tak, aby si návštěvník odnesl nejen
fakta, ale i příjemný prožitek.
jedna skupina jsou děti z mateřinek,
školáci a studenti, další pak rodiny
s dětmi. co máte pro ně?

Chceme rozšířit nabídku i směrem k nim.
Muzejní noc, velikonoční, vánoční i svatební
akce, divadla, koncerty, ale i třeba tvořivé
dílny. To jsou záležitosti, které tady budeme
pořádat. Chci zařadit interaktivní prvky i do
klasické prohlídky. Máme vymyšlený koncept,
který se zatím jmenuje Putování za osobnostmi Blanenska. Návštěvníci s dětmi dostanou na začátku tzv. Pážecí pas. Při prohlídce
muzea děti narazí na stanoviště věnovaná
významným osobnostem, kde budou plnit
drobné úkoly a za ně dostávat razítka nebo
samolepky. Na závěr pak získají diplom

rozhovor
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Pavlína Komínková (32)
Funkce: ředitelka Muzea Blanenska
Zájmy: sport, knížky, tvoření, rodina,
sledování filmů

nebo zámeckou pečeť. Chceme prohlídku
muzea, která trvá zhruba hodinu, udělat i pro
malé návštěvníky co nejvíce záživnou. Děti
rády plní úkoly a dostávají odměny. Věřím,
že i tohle je způsob, jak rodinám s dětmi
muzeum ještě více přiblížit. Zaměříme se
na nejmladší generaci i proto, aby k nám
chodila i do budoucna a muzeum pro ni bylo
místem, kde se dá konstruktivně trávit volný
čas. Samozřejmě v programu muzea myslíme
i na seniory a spoluobčany se specifickými
potřebami, např. nevidomé. Zámek je také
přístupný pro návštěvníky na vozíčku.
velmi důležitá je v dnešní době také
komunikace s návštěvníky. jak to vypadá
u vás v tomto směru?

Od dubna, kdy jsem nastoupila, jsme založili FB profil, kde prezentujeme akce a zveme
lidi. Facebook je v tomto úžasný prostředek.
Navíc tam zveřejňujeme fotky z akcí, kde se
lidé poznávají, mohou na ně reagovat, máme
tedy i zpětnou vazbu. Nové webové stránky
zjednodušíme. Chci nastavit srozumitelnou
a jednoduchou prezentaci, která bude lákat
návštěvníky. Novinkou na stránkách bude
online rezervační systém pro vzdělávací
programy i skupinové prohlídky. Ke všem
akcím máme plakáty, rozesíláme pozvánky
a snažíme se návštěvníky zvát i prostřednictvím médií.
kde vidíte budoucnost blanenského
muzea?

Chceme jít s dobou, takže muzeum vidím
jako moderní, veřejností oblíbenou a zároveň
respektovanou instituci. Chci využít i jeho
„zámecké“ kouzlo a respektovat historický
ráz muzea. Jsem přesvědčená, že obojí může
fungovat zároveň. Muzeum by mělo veřejnost
seznamovat s cennými doklady lidské existence a činnosti v minulosti, ale pro efektivní
seznamování a předávání informací je třeba
respektovat současné trendy. Sem patří určitě
už zmíněná interaktivita, ale i využití nových
technologií.
abychom rozhovor zakončili malinko
odlehčeně. jak vypadá váš volný čas?

Věnuji se rodině, chodíme do přírody, ráda
čtu, sportuji, také chci začít pravidelně běhat
a plavat (úsměv). Práce v muzeu je pro mě
zároveň koníčkem i relaxací. I když odpočívám, čtu si, jsem doma, tak mám stále spoustu
myšlenek, které pak můžu využít v práci.
Nápady přicházejí pořád, hlavně před spaním
(úsměv). 
pavel šmerda

12

inzerce


��������������������������������������������������������������������������

VIDA! Věda je zábava
Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak se projet na kole po laně sedm
metrů nad zemí, projít obřím srdcem, postavit
magnetickou sochu, pokusit se zachránit
lidský život, vyzkoušet trénink pilotů stíhaček
a nakonec zmrazit vlastní stín. Neuvěřitelné?
Ne, to je jen ukázka zážitků, které si můžete
odnést ze zábavního vědeckého parku VIDA!,
který najdete v bývalém pavilonu brněnského
výstaviště. Každou neděli se navíc můžete těšit
na speciální programy pro rodiny s dětmi.

představení s pokusy
Je možné vyrobit světélkují sliz? Zatlouct
banánem hřebík? Zapálit oheň kostkou ledu?
Na tyto a spoustu dalších otázek dostanete
odpovědi během vědeckých show, které jsou
v ceně vstupenky a konají se několikrát během
dne.

VIDA! science centrum
Křížkovského 12, Brno, otevřeno denně
kontakty: +420 515 201 000, info@vida.cz
vida.cz fb.com/vidabrno
Zábavní vědecký park VIDA! provozuje Moravian Science
Centre Brno, příspěvková organizace Jihomoravského kraje.

151 interaktivních exponátů
na ploše 4 600 m2
4 sekce (Planeta, Civilizace, Člověk
a Mikrosvět) + Dětské science centrum
Více než 220 000 návštěvníků
od otevření 1. prosince 2014
3,5 hodiny je nejčastější doba,
kterou v centru návštěvníci stráví
600 milionů korun bylo
potřeba na zbudování
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zdraví

13

Karident. K zubaři
se budete těšit
POKUD HLEDÁTE DOBRÉHO ZUBAŘE, MÁME PRO VÁS TIP. A ZARUČENĚ JE TO NĚCO
JINÉHO, NEŽ JSTE DOSUD ABSOLVOVALI. NOVÉ STOMATOLOGICKÉ CENTRUM OTEVŘELI
NEDÁVNO V BRNĚ V KRÁLOVĚ POLI. JMENUJE SE KARIDENT A NABÍZÍ VŠE NA JEDNOM
MÍSTĚ, V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ. ZUBNÍ ORDINACI I DENTÁLNÍ HYGIENU.

„Nechtěli jsme dělat další klasickou zubní
ordinaci. Nebudeme si nic nalhávat. Návštěva
zubaře není pro většinu lidí zrovna nejpříjemnější zážitek. A to chceme alespoň částečně
změnit. Naším přáním je, aby se u nás lidé od
prvního kroku do čekárny cítili příjemně,“
řekla MDDr. Karina Nimrichtrová.
Design a vybavení stomatologického centra
nejsou v typickém zdravotnickém stylu. „Jsme
zaměřeni na bezbolestnou péči. Základem všeho je komunikace mezi pacientem
a personálem, vřelý přístup a hlavně, více
času pro každého. To jsou naše zásady. Vítáni
jsou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny, kde
můžeme lépe a komplexně řešit jejich problémy,“ vysvětlila Bc. Markéta Šuráňová.
V Karidentu se snaží pacientům vycházet
vstříc už od prvního zavolání a objednávání
se. Moderně zařízená čekárna je pak příjemným vstupem do ordinace zubní lékařky nebo
hygienistky.
„Snažíme se s pacienty co nejvíce komunikovat. Vysvětlit jim, jaký mají problém, co
s tím budeme dělat, kolik to bude stát atd.

Na zubařském křesle, v našem případě spíše
lehátku, fotíme pacientovi jeho zuby, kazy,
plomby, zubní kámen. Dále pak zhotovujeme

rentgeny, abychom se podívali i z jiného úhlu
na stav chrupu – jestli má pacient parodontózu, mezizubní kazy, kazy pod plombami
a jiné. Ať se to zdá být neuvěřitelné, tak
v nemalém počtu případů nám lidé při ošetření na křesle i usnou. Pro mě je to známkou
toho, že pacient má ke mně veškerou důvěru,
že ho nic nebolí a je v naprostém klidu,“
doplnila MDDr. Karina Nimrichtrová.
Velký důraz kladou v Karidentu na prevenci. K tomu je pak ideální právě spojení
zubní lékařky a hygienistky na jednom místě.
„Není to jen o tom, že vyřešíme nějaký
akutní problém, ale základem je, aby lidé
chodili pravidelně na kontroly a dobře se
starali o své zuby. Skvělé je to, že spolu s hygienistkou můžeme konzultovat stav pacienta
a vymyslet optimální léčebný plán,“ uvedla
MDDr. Karina Nimrichtrová.
To je další odklon od toho, co lidé znají
z klasické zubní ordinace, tam přicházejí
pacienti většinou jen s akutním problémem.
„U nás chceme nejen řešit problémy, ale vrátit se na začátek. Kde problém vznikl a proč.
Zdůrazňujeme lidem, že musejí převzít
zodpovědnost za své zdraví a má význam se
o svoje zuby starat,“ dodala MDDr. Karina
Nimrichtrová.
pavel šmerda

14 životní styl
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Pryč s přebytečnými kily!
V DÁVNÉ MINULOSTI LIDÉ NEKONZUMOVALI TOLIK JÍDLA, NAVÍC NEZDRAVÉHO, JAKO NYNÍ. NAPŘÍKLAD
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE NAŠICH PŘEDKŮ SE NESKLÁDALA ZE SMAŽENÉHO KAPRA A BRAMBOROVÉHO
SALÁTU, ALE DALO BY SE ŘÍCI VELICE SKROMNÉHO, NICMÉNĚ ZDRAVÉHO POKRMU, JAKO BYL HOUBOVÝ
KUBA, JÁHLOVÁ, PROSNÁ ČI HRACHOVÁ KAŠE. VŠE SE PROKLÁDALO OVOCEM, NEJČASTĚJI JABLKY.

Navíc před vypuknutím samotných Vánoc
se držel čtyřtýdenní půst. Nekonzumovalo se
většinou vůbec maso a nesměl se pít alkohol.
Jídelníček byl odlehčený a skládal se především z luštěnin, obilovin, ovoce a zeleniny.
Pokud jste přes vánoční svátky měli
problémy se zažíváním nebo jste přibrali,
přináším vám dietu, díky které máte šanci
zhubnout a navíc si zdravotně neublížit. Určitě
znáte dělenou stravu, kterou u nás zpopularizovala herečka Lenka Kořínková. Níže vám ji
přináším v modifikované, mnohem jednodušší
podobě. Z praxe musím potvrdit, že velice
dobře funguje jak na redukci tělesných tuků,
tak i úpravu zažívání. Lékaři ji moc neuznávají,
neboť poukazují, že naše trávení je přizpůsobeno přijímat potravu smíšenou. Jinými slovy,
že je taková dieta zbytečná, naše tělo zvládá
bez problému trávit dohromady jak potraviny
sacharidového, tak bílkovinného charakteru.
Na druhou stranu léčitelé včetně světově proslulého profesora biochemie Michaila Tombaka jsou zastánci dělené stravy jako ideálního
stravovacího systému. Profesor Tombak tvrdí,
že kvůli nesprávné kombinaci potravy vznikají v organismu hnilobné procesy. „Proces
zažívání vyžaduje spoustu času a využívá pro
různé potraviny rozdílné žaludeční šťávy.
V žaludku se při smíšené stravě vytvoří
taková směsice, že žaludek neví, co má trávit
dříve,“ upřesňuje. Pravdou je, že právě dělená
strava se často i lékaři nasazuje jako léčebná
dieta při onemocnění trávicího ústrojí. Držet
dělenou stavu celoživotně je docela obtížné,
budete nuceni si jídla připravovat, můžete
mít problém s výběrem v restauraci a někdy
je těžké určit zařazení potraviny do skupiny.
Osobně ji doporučuji využívat spíše účelově na
omezenou dobu. Kromě jídla si hlídejte i pitný

režim, měl by se skládat v případě redukce
především z vody. Vodu dále doplňte denně
o sklenici vysokomineralizované Vincentky,
která je velmi bohatá na jód, a ovocným, zeleným či bylinkovým čajem. Oblíbenou kávu si
nemusíte odepírat, jen ji nepijte ihned po jídle,
blokujete tak vstřebávání cenných látek z jídla.
Jak tedy kombinovat potraviny při dělené
stravě? Potraviny jsou rozděleny do tří skupin.
Podle návodu kombinujte potraviny, ale vždy
jen v rámci jednoho jídla.
SKUPINA A: produkty s převahou bílkovin
– maso, ryby, vejce, masové vývary, vysokoprocentní šunka, ořechy, mandle, semínka,
mléčné výrobky.
SKUPINA B: produkty s převahou sacharidů – obiloviny, pečivo, obilné kaše jako je
ovesná, pohanková, jáhlová, müssli, těstoviny,
brambory, rýže, polenta, čočka, fazole, cizrna,
moučné výrobky, palačinky, med, cukr,
džemy, kompoty, čokoláda, zákusky.
SKUPINA C: máslo, oleje, zelenina a ovoce
(i tepelně upravená včetně sušené), kromě

brambor, zeleninové a ovocné šťávy, houby,
mléko, meloun a banán nejlépe konzumovat
zvlášť, neslučuje se s jinými potravinami.
Můžeme kombinovat: A s C a B s C
Raději nekombinujte: A s B

Příklad jídelníčku
Snídaně: míchaná vajíčka na cibulce, bez
pečiva, syrová zelenina mix
Dopolední svačina: nastrouhaná mrkev
přelitá šťávou z pomeranče se lžičkou
medu, rozinky
Oběd: sacharidové jídlo se zeleninou,
např. zeleninová polévka, čistý vývar
nezahuštěný, zeleninové rizoto či kuskus
Odpolední svačina: bílý jogurt
s mandlemi nebo ořechy
Večeře: pečené krůtí maso na švestkách,
jablkách, cibuli a česneku, příloha pečená
dýně
Druhá večeře: sklenice kefíru
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sv. valentýn

Svatý Valentýn.
Blíží se Svátek všech
zamilovaných
MÁME TU ÚNOR A K NĚMU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ SVATÝ VALENTÝN. V ČECHÁCH SE
JEDNÁ O POMĚRNĚ MLADÝ SVÁTEK, KTERÝ SE ZAČAL SLAVIT AŽ PO ROCE 1989. MNOHO
LIDÍ SE NA NĚJ KAŽDÝ ROK TĚŠÍ, ALE NAJDOU SE I TACÍ, CO HO ODMÍTAJÍ S TÍM, ŽE JDE
O VYMYŠLENÝ AMERICKÝ KOMERČNÍ SVÁTEK A RADĚJI DÁVAJÍ PŘEDNOST 1. MÁJI.

Z historických pramenů lze však zjistit, že Valentýn byl opravdu skutečnou historickou postavou. O jeho životě existuje mnoho příběhů.
Tradiční datum 14. února je pak odvozeno od křesťanské legendy.
Podle ní měli ve starém Římě setnout hlavu knězi Valentýnovi, který
oddával mladé páry přes císařův zákaz. Poprava byla vykonána
14. února roku 296 a jeho posledním vzkazem byla slova: „Od tvého
Valentýna“. Valentýn se stal patronem všech milenců.

čím obdarovat drahou polovičku?
Čokoláda a kytice patří k naprosté klasice, kterou nic nepokazíte.
Pro ozvláštnění můžete využít nabídky rozvážkové služby některých
květinářství a nechat partnerce zaslat květiny do práce. O to více bude
překvapená a splníte tak její romantické představy. Nic nepokazíte ani
pěkným šperkem. Každá žena šperky prostě miluje. Vhodným dárkem
může být také oblíbený parfém. S parfémy raději neexperimentujte
a nezkoušejte nic nového, pokud nenajdete takový, co má rada, raději
zvolte něco jiného.
Velmi oblíbené se v poslední době, a to hlavně díky různým slevovým portálům, staly prodloužené víkendy či zážitkové akce. Partnerku
můžete také překvapit naplánováním romantické večeře. Pokud ji
chcete pozvat do oblíbené restaurace, rozhodně nečekejte s rezervací
na poslední chvíli. A samozřejmě nezapomeňte opět na hezkou kytici.

proč slavit tento svátek?
Berte ho jako příležitost potěšit partnera. Každá drobnost udělá
tomu druhému radost. Tak proč přemýšlet nad jiným datem, když je
k tomu Valentýn přímo stvořený. V tento den navíc nemusíte myslet
jen na své partnery, můžete ho také využít k obdarování svých blízkých. Čokoláda určitě potěší i vaši maminku či babičku.

iveta ratislavová
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Stará auta mě
fascinovala od dětství
PODNIKATEL, MAJITEL CENTRA KRAS, RADNÍ MĚSTA, ALE TAKÉ VÁŠNIVÝ
FANDA AUTOMOTOBILOVÝCH VETERÁNŮ A MILOVNÍK RYBAŘENÍ. TO JE PAVEL
SCHWARZER Z BOSKOVIC. „JAKO KLUK JSEM SNIL O TOM, ŽE BUDU SBÍRAT
ANGLIČÁKY A MALÁ AUTÍČKA. ALE NEBYLY NA TO PENÍZE,“ ŘÍKÁ.

koukal jsem se na vaše veterány. jsou
nádherní. auta vás zajímala už od
dětství?

Je to tak. Asi jako každého kluka. V osmnácti letech jsem si po brigádách vydělal na
starou Octavii combi. Rozebral jsem ji do
šroubku a celou opravil. Sám jsem si ji i nalakoval a ušil čalounění. To byl vlastně můj
první veterán.
jaká vozidla následovala?

Asi před třiceti lety se mi podařilo koupit
Škodu Felicii. Tu jsem renovoval přibližně
deset roků, většinou po večerech, protože
jsem v té době ještě opravoval svépomocí
domek.
to bylo zatím vaše poslední auto?

Teď renovuji další. Je to zdlouhavá práce
a časově velmi náročná. Všechno se musí do
šroubku rozmontovat, očistit, pozinkovat,
natřít a potom zase znovu poskládat.

kluci většinou obdivují super
rychlá žihadla. co vás fascinuje na
veteránech?

Já to mám tak všechno dohromady. Líbí
se mi rychlá auta, rád s nimi jezdím a občas
si i zazávodím. Ale fascinuje mě i nádhera,
jednoduchost a účelnost starých aut. A taky
je to o pocitech. S veteránem se vracíte do
jiné doby, k jiným hodnotám a pocitům, které
zažívali naši tátové a dědové.
asi se dá těžko spočítat, kolik hodin už
jste při opravách strávil?

To se doopravdy nedá spočítat, ale jen svařování karoserie na Felicii představuje asi tak
kolem 400 hodin. Znám milovníky veteránů,
kteří si sami opravovali auto třináct, nebo
dokonce osmnáct let.

co všechno dokážete na autě opravit,
vylepšit?

Snažím se udělat si na autě co nejvíc sám.
Podvozek, renovaci převodovky a všech
ostatních agregátů, svařím karoserii včetně
vytmelení pod lak. Motor rozeberu, generálku
nechám provést v odborné dílně, a pak ho
zase smontuju. Jen lakování a čalounění raději
přesouvám na specialisty.
jste speciálně zaměřený na nějakou
značku?

Na značku ne, ale mám jen česká auta,
protože to je naše minulost a tradice. Bohužel
opravdu jen česká auta jsou dnes už minulostí. Výrobci jsou již globální.
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asi nejkrásnější pocit je nasednout
do vlastnoručně opraveného auta
a poprvé vyjet. dá se to popsat?

Pro mě je úžasný pocit už jen to, když
si sám montuji v dílně a tvořím krásno
vlastníma rukama. Člověk má radost, že vidí
výsledek své práce hned. Nejkrásnější je pak
ta chvíle, když člověk auto úplně dokončí,
poprvé se projede a vyzkouší, jestli všechno
funguje. A taky mě těší, když se při shánění dílů a informací setkávám s fachmany
a pamětníky, kteří ještě kdysi tato auta běžně
opravovali. Je to vždycky velký zážitek si
s nimi popovídat o zašlých časech.
kde všude jste se svými auty byl?

Dnes je velká spousta akcí, kam se dá
s veteránem zajet. Ale není na to moc času,
tak jezdíme většinou na akce v okolí, nebo
jen tak v létě v podvečer se vykoupat k vodě.
Nebo někam na kávu. Nejdál jsem byl po
vlastní ose ve Františkových Lázních. Ale
bylo to fajn. Nádherné počasí a akce se
opravdu vydařila. Bylo tam mnoho krásných
veteránů, včetně třeba nádherně zrenovovaného auta Škoda Populár Sport Monte Carlo,
které je snad nejkrásnějším českým autem
vůbec.
jste hodně vytížený podnikatel, radní
města. kde na to vůbec berete čas?

Času je málo. Pracuji proto v dílně jenom
v zimě po sobotách, nebo o svátcích, někdy

odpoledne, nebo večer místo koukání na
televizi.
stojíte i za opravou bývalé budovy
krasu, ze které se stala krásná nákupní
zóna. je to už konečná podoba?

Kras je jiné téma, ale má s veterány hodně
společného. Koupili jsme budovu na pokraji
životnosti a již pět roků ji za pomoci úvěrů
renovujeme. Pokud to všechno dopadne
podle plánů, měli bychom příští rok dokončit
hlavní opravy a zprovoznit poslední prostory.
Aby byl celý komplex dokončený, chtěli
bychom ještě upravit objekt z Jiráskovy ulice.
Máme v plánu vybudovat parkovací stání,
postavit nový výtah k pětipodlažní budově
a přistavět a zrenovovat „Červenou halu.“
Pokud se to podaří, změní se Jiráskova ulice
k lepšímu a celý areál Krasu bude mít úplně
jinou tvář. No a pak bychom potřebovali ještě
opravit na celém objektu i fasády, podobně
jako je to v průčelí ze Sokolské ulice. Bohužel
všechno hradíme z úvěrů a vlastních peněz,
bez jediné koruny dotace, tak je to zatím
jenom ve výhledu.
jaké máte další plány v boskovicích?

Momentálně máme v plánu dobudovat
půdní byty v bytovkách v Sokolské ulici
vedle Minervy. Mělo by jich být šest. Po
dokončení byty prodáme zájemcům o kvalitní a cenově dostupné bydlení. V Krasu
ještě vybudujeme vnitřní rozhlas, abychom

xxx
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mohli informovat návštěvníky o novinkách
v Centru Kras. Uvažujeme také docela vážně
o vydávání vlastních informačních letáků
Centra Kras.
co je pro vás ten nejlepší relax
a odpočinek od všech starostí a práce?

To nevím. Naučil jsem se být pořád
v pohybu a nerozlišovat čas na práci a ostatní
činnosti. Co je ale opravdu relax, to je
každoroční pobyt v létě v Lázních Třeboň.
Odpočinek, bez kterého si už nedovedu život
představit. Cykloturistika, koupání, rybaření, společenská zábava, koncerty, divadlo
a hlavně nádherná krajina Jižních Čech. Je to
čas bez starostí a opravdu bez práce.
máte ještě nějaké další koníčky kromě
veteránů?

Nemá smysl dělat výčet. Myslím si, že mám
poměrně mnoho aktivit a zájmů. Ale přeci
jenom. Takový velký kůň je rybaření. Na
ryby chodím už od dětství. Miluju přírodu,
vodu, zvířata a rostlinky. Pořád mě fascinuje
si sednout v noci k přehradě. Cítit vůně noci,
poslouchat všechny ty zvuky a vychutnávat si
krásu a sílu přírody.
co byste si přál do roku

2016?

Tak to vím úplně přesně. Přál bych všem
lidem dobré zdraví, a aby ve světě byl mír.
Tak málo a zároveň tak hodně potřebujeme
ke štěstí. 
pavel šmerda
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Julie Minářová má cíl.

Naučit se na snowboardu
I V DNEŠNÍ DOBĚ NA MORAVĚ ŽIJÍ PRINCEZNY. ŽE TO NENÍ PRAVDA? ALE
JE. JEDNA TAKOVÁ BYDLÍ V ŠEBROVĚ. JMENUJE SE JULIE MINÁŘOVÁ,
JE JÍ DEVĚT LET A LONI SE STALA PRINCEZNOU ČESKÉ REPUBLIKY 2016.
VĚČNĚ USMĚVAVÁ VÍTĚZKA NA SEBE PROZRADILA SPOUSTU ZAJÍMAVOSTÍ.
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julinko, jak se ti žije jako princezně
české republiky 2015?

Myslím si, že žiju pořád stejně jako před
tím. V mém běžném životě se nic nezměnilo,
ale je pěkné, že když se podívám na poličku
nad postelí, uvidím korunku a můžu si
zavzpomínat na krásné dny s touto soutěží.
máš i nějaké princeznovské manýry?
nechce se ti ráno vstávat do školy,
dělat úkoly, uklízet a pomáhat doma?

Jestli jsou toto princeznovské manýry, tak
to určitě ano (smích). Do školy se mi opravdu
vstávat nechce, psát úkoly také moc ne, ale
doma alespoň občas pomůžu.
už si to naznačila, ale jak vzpomínáš na
soutěž dívka české republiky?

Na soutěž vzpomínám s radostí a ještě
pořád se mi po ní občas zasteskne. Byl to
opravdu krásný zážitek.
co se ti na ní nejvíce líbilo?

Na soutěži se mi nejvíce líbilo, že jsme byli
všichni výborná a veselá parta, poznala jsem
mnoho nových lidí a kamarádů. Moc jsem si
užila víkend v hotelu Sladovna s výborným
jídlem a krásným wellness, i den v zábavním
parku Wikyland, kde jsme si dost zařádili.

vítězství v soutěži není tvůj první
úspěch. prozraď, čeho všeho si už
dosáhla ve svém oblíbeném aerobiku?

představujeme
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miluji Americkou limonádu. A samozřejmě
mám ráda zmrzlinu.

V loňském roce jsem se umístila na prvním místě ve finále MIA festivalu v pražské
Lucerně, na soutěži Summer dance cup
v Kunštátu jsem skončila druhá a hlavně
jsme posbírali mnoho medailí s mým týmem
ATOB Blansko se sestavou RIO, se kterou
jsme objeli na jaře mnoho závodů.

čím bys chtěla jednou být?

co tě baví kromě aerobiku?

Měly by se přihlásit, protože je čeká spousta
zábavy, nových kamarádů, no prostě výborná
parta lidí, kteří se o ně budou skvěle starat.
Také spousta zážitků jako česání a malování
od lidí, co to opravdu umí, strojení do krásných šatů a nakonec závěrečný galavečer, kde
budou všechny pohromadě i s Dívkami ČR.
To bylo úplně nej. 
pavel šmerda

Hraji na flétnu, navštěvuji dramatický kroužek a kromě toho moc ráda lyžuji, bruslím,
jezdím na kole a miluji si doma hrát se svým
pejskem a dvěma kočičkami. Jo a letos mám
před sebou jeden velký úkol. Naučit se jezdit
na snowboardu jako to umí moje dvě starší
ségry. Na to jsem sama zvědavá (úsměv).

Zatím nemám samozřejmě jasno, ale ráda
bych pracovala se zvířaty. Asi něco jako
ošetřovatelka nebo veterinářka.
začíná nový ročník soutěže dívka české
republiky. proč by se měly holky jako ty
přihlásit?

co naopak nemusíš a nemáš ráda?

To je docela těžká otázka. Ráda zkusím
skoro všechno, ale docela nerada uklízím svůj
pokoj (úsměv).
jaké jídlo a pití jsou tvoje oblíbené?

Mezi má oblíbená jídla patří určitě těstoviny, klidně i suché, pizza, pečené kuře
a pořádný vývar s hodně nudlemi. Na pití

Julie Minářová (9)
Bydliště: Šebrov
Škola: ZŠ Šebrov
Koníčky: Sportovní aerobik, hra na flétnu,
dramatický kroužek, lyžování,
plavání a brusle
Můj sen: Chtěla bych se stát
ošetřovatelkou v zoologické
zahradě

tři nejkrásnější princezny české republiky 2015. foto: bronislav šmatera
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Anketa: Jaké jsou vaše
zkušenosti s politikou
1.

Napiště jména tří současných politiků z okresu Blansko:
1. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.

Který z nich je podle vás nejlepší? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.

Který z nich je nejhorší? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.

Znáte jméno starosty(ky) obce či města, kde žijete?
............................................................................................................................................................................ 

5.

Znáte jméno hejtmana Jihomoravského kraje?
............................................................................................................................................................................ 

6.

Jste spokojeni s jeho prací?

ano

ne

7.

Pokud nejste spokojeni, koho byste si přáli za hejtmana Jihomoravského kraje po krajských

nevím

volbách 2016? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8.
9.

Byli jste někdy řešit nějaký problém v blanenské kanceláři poslance Ing. Lubomíra Toufara?
Pokud ano, byli jste spokojeni s jeho přístupem, měl snahu Váš problém řešit?

ano

ne

ano

ne

10. Máte za to, že se Lubomír Toufar dostatečně zapojuje do dění v okrese Blansko a pomáhá regionu?
ano

ne

11. Byli jste někdy řešit nějaký problém v blanenské kanceláři senátora Jozefa Regece? 		

		
ano
ne
12. Pokud ano, byli jste spokojeni s jeho přístupem, měl snahu Váš problém řešit?

ano

ne

ne

nevím

13. Chcete, aby senátor Regec zastupoval váš region i po podzimních volbách?
ano

14. Pokud nejste s prací senátora Regece spokojeni, koho si přejete za nového senátora?
............................................................................................................................................................................
15. Jaký největší problém vidíte v našem okrese, popř. v naší zemi, kterým by se měli zabývat politici
nejvíce? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

vyplněnou anketu posílejte na adresu
mediaportal s. r. o., 17. listopadu 2185/19, 680 01 boskovice
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Jak se obléci na
Svatého Valentýna
DEN SV. VALENTÝNA, ZNÁMÝ TAKÉ JAKO SVÁTEK VŠECH ZAMILOVANÝCH, SE NEZADRŽITELNĚ
BLÍŽÍ. PŘESTOŽE JEHO TRADICE V ČESKÉ REPUBLICE NENÍ TAK DLOUHÁ, KAŽDOROČNĚ
PŘIBÝVÁ PÁRŮ, KTERÉ SE ROZHODNOU TENTO DEN OSLAVIT. AŤ JIŽ ROMANTICKOU VEČEŘÍ
ČI JINOU SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ. POKUD NA TAKOVOU ROMANTICKOU SCHŮZKU
VYRÁŽÍTE A STÁLE JEŠTĚ TÁPETE, CO SI VEZMETE NA SEBE, NEZOUFEJTE A INSPIRUJTE
SE NÁSLEDUJÍCÍM ČLÁNKEM. VÝJIMEČNÁ UDÁLOST SI TOTIŽ ŽÁDÁ VÝJIMEČNÝ ODĚV.

podlehněte
červené
K Valentýnu a obecně k lásce neodmyslitelně patří červená barva. Červená evokuje
lásku i vášeň, proto je ideální barvou,
i přestože nechcete být příliš vyzývavá. Stačí
ji zkombinovat s bílou nebo černou barvou,
doladit psaníčkem, popřípadě zlatým
páskem a budete působit velmi sexy, ale
i elegantně.

romantická růžová
Pokud byste raději dala přednost jiné barvě, můžete zvolit některou z pastelových barev,
ideálně růžovou. Pokud navíc zvolíte krajku, budete působit jemně, originálně a romanticky.
Nebojte se zaměřit i na nejmenší detaily, jako jsou doplňky a šperky, právě ty dokonale
podtrhnou celý outfit. Rozhodně nevynechejte boty na podpatku. S výběrem oblečení by
mělo korespondovat také líčení,
které je pomyslnou třešničkou
styling poshme.cz
na dortu každého
model dominika prchalová, martin bárany
outfitu.
photographer
place

styling
model
photographer
place

poshme.cz

petra šimberová, dalibor novotný
vojtěch michalec
kavárna era

vojtěch michalec
palác padowetz
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Nová éra fotbalu
v Ráječku slaví 10. výročí
MAREK BLÁHA – SPORTOVNÍ MANAŽER KLUBU, MARCEL MOKRÝ – PŘEDSEDA KLUBU. TRENÉŘI
A HLAVNÍ ČLÁNKY VÝBORU VĚŘÍ, ŽE POCTIVÁ TÝMOVÁ PRÁCE A LÁSKA K FOTBALU MOHOU I NA MALÉ
VESNICI SPOJIT LIDI A PŘINÉST ÚSPĚCHY, KTERÉ SE DAJÍ SROVNÁVAT S PRVOLIGOVÝMI KLUBY.

SPOLEK SK OLYMPIA,
RÁJEČKO, z. s.
I na malé vesnici se může hrát fotbal, na
který se dá koukat
I bramborová pozice může mít cenu zlata
Každý fotbalista chce hrát, ne sedět.
I malá soutěž potřebuje velkou dávku
odhodlání.
SK OLYMPIA RÁJEČKO je důkazem, že
profesionální přístup, nadšení a čistá hra
vždy přinesou adekvátní výsledky.

Ráječko patří mezi TOP kluby v našem
regionu i kraji. „Nadšení, tradice, odvaha,
týmová spolupráce, osobní zkušenost
v obchodě a obrovská podpora obce Ráječko
jako generálního sponzora dovedly SK Olympia Ráječko k zaslouženým úspěchům, s kterými jsme před deseti lety vůbec nepočítali.
Vlastně jsme ani nevěděli, do čeho jdeme,“
říká předseda klubu Marcel Mokrý.
jak to vlastně všechno začalo?

marcel mokrý: Ráječkovský fotbal
tenkrát prožíval těžké období. Nepřipravená
generační výměna vedení málem přivedla
klub, jak se říká, na buben. Bylo potřeba
jednat a já se nechal přemluvit. Moje přesvědčení vzešlo z historie. Fotbal jsem hrál, proto
jsem se lehce vžil do situace. Měl jsem již
tehdy vlastní názor, jak bych si představoval
fungování klubu, tak jsem se rozhodl to zkusit
v realitě.
marek bláha: Já jsem byl také před
deseti lety osloven staršími členy výboru,
jestli bych nechtěl vstoupit aktivně do vedení

ráječkovského
fotbalu. Mojí podmínkou bylo, že chci
o věcech aktivně rozhodovat, ne být jen člen do
počtu. Na samém začátku
jsme si nastavili pravidla, a ta
držíme do teď. Celý můj život je
o výzvách a dosahování různých cílů a met.
Jedním takovým cílem je vykonat pro obec,
ve které jsem se sice nenarodil, ale prožil jsem
v ní kus svého mládí něco, co se třeba jednou
zapíše do historie.
v poslední době se o fotbale v ráječku
mluví docela v superlativech. máte
nějaký recept na úspěch?

marcel mokrý: Děkujeme za pochvalu,
v Ráječku se moc nachválí (smích). V posledních třech letech jsme postupně nasadili do
každé věkové kategorie kvalitní trenéry. Jako
zásadní považuji angažování Jiřího Pokoje
staršího k nejchoulostivější kategorii, kterou
je dorost. Nechci nikoho vyzdvihovat, ale

i Robin Matuška, který trénuje
přípravku, nastolil koncepci
i u těch nejnižších kategorií.
Fotbal v Ráječku může
hrát absolutně každé
dítě, i holky, když mají
zájem.
Roční náklady
vychází pro rodiče asi
na 120 korun (členský poplatek FAČR
klubový příspěvek),
za což opět děkujeme
vedení obce. Snažíme
se intenzivně podporovat
všechny věkové kategorie
klubu, a daří se nám to. Dětí je
čím dál víc a máme dokonce tzv. předpřípravku, kterou vedou bývalé opory mužů
Honza Sehnal a Jarda Carda Kopecký. Celé to
začíná fungovat, ale ovoce ve formě začlenění
dorostenců do krajských soutěží budeme
samozřejmě sklízet až v příštích sezonách.
marek bláha: Absolutní souhlas
s Marcelem. Ještě pro dokreslení můžu sdělit,
že s respektem a úsměvem plánujeme od
příští sezony přihlásit do nejnižší okresní
soutěže muže C, což by byla na téhle úrovni
docela rarita. Ale zpět ke koncepci. Já navíc
vycházím z myšlenky, že podpora hráčů
a všech, co mají dočinění s ráječkovským
fotbalem, musí být komplexní. Takže se snažíme všem vyjít vstříc v každé rovině, ulehčit
a zpříjemnit spolupráci s námi. V praxi to
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znamená třeba to, že najdeme práci hráči
nebo jeho manželce, případně zajistíme bydlení. On nám na oplátku odvádí fotbalovou
kvalitu na hřišti a klub to nestojí ani korunu.
Já i Marcel to máme v tomhle jednodušší,
protože oba podnikáme a máme spoustu
možností, ale samozřejmě to chce velké úsilí
i z naší strany.

sport
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někde zakotvit. My chceme, aby tomu bylo
ideálně v Ráječku, ale hlavně aby neskončil
a dál se věnoval sportu. Klíčovým faktorem ve
fotbale je dát šanci hrát. Dnes mohu potvrdit,
že Ráječko je jeden z nejstabilnějších klubů
v kraji. Snažíme se skloubit fotbalovou vášeň
s ekonomickou realitou. Cit pro komunikaci
a obchod a zdravý přístup nám pomáhají

předseda klubu marcel mokrý.

moje životní meta, která mě žene vpřed. Tato
soutěž se v Ráječku nikdy nehrála, tak proč
nepřepsat dějiny.
v tabulce návštěvnosti jste na třetím
místě. jaký je zájem o fotbal v ráječku
ze strany fanoušků?

po podzimu patří ráječku čtvrté místo
v krajské soutěži. jak jste spokojeni
s tímto umístěním?

marcel mokrý: Pro někoho, kdo celou
situaci pozoruje z role fanouška, by bramborová medaile nemusela nic znamenat, ale pro
nás má v kontextu výše uvedeného cenu zlata.
Dali jsme si cíl, že budeme prosazovat mladé
hráče z regionu. To jsme dodrželi, takže
jsme spokojeni. Pochopili jsme, že je důležité
vychovávat a podporovat talentované mladé
hráče, a tomu jsme podřídili celou strategii
klubu. Když dorostenec přechází mezi muže,
tak by měl mít podle své výkonnosti možnost

spojovat ty správné lidi, kteří nám ulehčují
realizovat naše vize.
a co třeba sen o postupu ráječka do
divize?

marek bláha: Každý klub potřebuje kvalitní fotbalisty, my ale i tak preferujeme hráče
z blanenského regionu. Dnes máme osmnáct
z celkových devatenácti členů kádru z blanenského regionu, jen Kuba Mičko dojíždí z Brna.
Když se spojí dobré řízení klubu s trenérskou
dovedností a podporou mládežníků, jsem si
jist, že postup do divize je jenom otázka času.
Vracím se úplně na začátek. Divize je právě ta

marek bláha: Jak jsem říkal, fotbal
v Ráječku je tradice stará 84 let. Z toho
nepřetržitě posledních 45 let hrajeme krajské
soutěže, Ráječko patnáct let nekleslo níže
než do krajského přeboru. Děkuji všem
fanouškům za podporu. U obce s počtem
obyvatel 1 300 a průměrnou návštěvností
250 lidí na zápas se jenom utvrzuji v tom,
že to nemůžeme vzdát. I tady podotýkám,
jak je pro nás důležitý komplexní přístup
a rodinná atmosféra klubu. Mezi fanoušky
nejsou jenom tatínci a dědečci, ale celé
rodiny včetně maminek s kočárky.
musím se tedy v této souvislosti zeptat.
chystáte v blízké budoucnosti úpravy
stadionu?

marcel mokrý: Jako odměnu pro
fanoušky, a taky za tvrdou práci celého
výboru klubu, kterou ovšem děláme s otevřeným srdcem, máme vypracovanou studii na
rekonstrukci stadionu v celkovém nákladu
4,5 milionu korun. Akci chceme financovat
z fondů Evropské unie. Čímž také podpoříme
fotbal v Ráječku z dlouhodobého hlediska
na úrovni generací. Zlepšíme sportovní
podmínky dětí, mládežníků a mužů. Opět
ale podotýkám, že bez podpory obce Ráječko
jako generálního sponzora by tohle všechno
nešlo zrealizovat. Všechny kluby od roku
2015 mají za povinnost mít status právního
subjektu, takže i my jsme jako jedni z prvních
v okrese museli přejít pod status spolek. SK
Olympia, Ráječko, z.s se stal regulérní firmou,
která musí prosperovat. Je na nás všech, jak
tato firma bude úspěšná. Na závěr bych chtěl
všem, kdo nás jakkoliv podporují, poděkovat, protože bez podpory nejde zrealizovat
sebelepší projekt nebo záměr.

pavel šmerda, natália golitková

Vinotéka u Hájků
Holštejn 50, 679 13, tel. 725 442 997
www.vinohajek.cz, e-mail: vinotekauhajku@seznam.cz

Zabýváme se prodejem kvalitních vín z produkce
moravských malovinařů, sýrů z Holandska, kávy,
specialit z tuňáka a dalších delikates.

Každý, kdo přepraví hrozen do naší vinotéky a přinese
nám ukázat, jak to dokázal, dostane odměnu

!!!!!
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foto: pavel šmerda a archiv jihomoravského kraje

foto: pavel šmerda a archiv jihomoravského kraje

Tři dny strávil prezident České republiky
Miloš Zeman se svojí ženou Ivanou v Jihomoravském kraji. Při své návštěvě nevynechal ani
Blanensko a Boskovicko. Nejprve zamířil do
Černé Hory, kde se v Hotelu Sladovna uskutečnil pracovní oběd s poslanci a senátory
zvolenými za Jihomoravský kraj. Prezident
poté v doprovodu hejtmana Michala Haška
navštívil společnosti ČKD Blansko Engineering a Adast systems.

(5×)

Miloš Zeman si pochutnával na obědě v Hotelu Sladovna
U příležitosti návštěvy Jihomoravského kraje zavítal prezident Miloš Zeman na oběd do Hotelu Sladovna. Na čem si on a společně s ním poslanci
a senátoři pochutnávali?
pití Znovín Classic Sekt Brut, sekt kvašený
v láhvi, Znovín Znojmo
Rulandské šedé 2014, kabinet, suché,
Vinařství Mádl, Velké Bílovice
Frankovka barrique 2013, pozdní sběr,
suché Moravíno Valtice

předkrm Rillettes z králíka,dušená jablka
s medem a chilli
polévka Silný bažantí vývar s masem,
zeleninou a domácími nudlemi

hlavní chod Konfitovaný bůček na černohorském medovém pivu,
cibulové zelí, pivní štrůdl
dezert Pečená hruška v karamelu na
portském víně, skořicová zmrzlina,
káva Espresso

26 zajímavosti
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BambiFEST. Představení
organizací pro děti
i koncerty místních kapel
Jako každý rok zaplní v květnu blanenský zámecký park stánky organizací pro děti
a mládež. Na druhém blanenském BambiFESTu
se ve dnech 20. a 21. května představí organizace i jednotlivé kroužky z Blanska a okolí.
Na pátečním večerním koncertě zahrají místní
kapely.
BambiFEST je neziskovou akcí, kterou každoročně pořádá skupinka dobrovolníků převážně
z řad skautského střediska Světla. „Bereme to
trochu jako skautskou službu veřejnosti. Chceme,
aby měla přínos pro nás všechny, ale zejména
pro děti,“ uvedl hlavní koordinátor Miroslav
Martinek.

Festival nabídne aktivní představení místních
organizací, sdružení i spolků zaměřených na
volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé.
Návštěvníci si navíc mohou v parku na vlastní
kůži vše vyzkoušet. Zájemci z řad organizací,
kteří by na BambiFESTu rádi představili sebe
a svou činnost, se mohou již hlásit organizátorům
na email bambifest@bambifest.com.
„Připravujeme také pokračování loňského
hudebního festivalu. Chceme i letos nabídnout
začínajícím hudebním kapelám, aby si vyzkoušely, jaké to je hrát s technickým zázemím na
podiu před větším množstvím lidí,“ vysvětlil
hlavní koordinátor. Organizátorům se tak mohou
kromě volnočasových organizací hlásit i začínající (či známější) hudební kapely z Blanska
a okolí.
Vstupné na akci zůstává zdarma. „Přijít může
kdokoliv. Jen tak nakouknout, nebo i něco
vyzkoušet. Vyzýváme také blanenské školy, aby se
svou účastí zapojily do akce v pátek dopoledne,“
doplnil Martinek.
Vzhledem k dobrovolnickému zázemí celé
akce hledají organizátoři partnery a sponzory.
„Rádi bychom oslovili osoby a firmy, které by
chtěly svými i nefinančními prostředky pomoci
této dobrovolnické a občanské aktivitě, aby se
nám ozvaly. Chceme dělat BambiFEST každým
rokem lepší a lepší, zajistit všem dostatečné
zázemí a prostor, i proto potřebujeme vaši
pomoc,“ vzkázal hlavní koordinátor.
Zájemci z řad organizací pro děti a mládež
i hudebních kapel se mohou ozývat na e-mailovou adresu bambifest@bambifest.com.

Brankář FK Blansko David Juran se stal nejlepším fotbalistou okresu Blansko za rok 2015
a obhájil tak loňské prvenství. Na druhém místě skončil Martin Sehnal z Ráječka a třetí Jan
Trtílek z FK Blansko. Ocenění pro nejlepšího trenéra si odnesl Tomáš Šenk (Jedovnice),
prvenství mezi dorostenci získal Jan Matuška (FK Blansko), kategorii žáků opanoval jeho
oddílový kolega Tomáš Farník a kategorii přípravek František Čejka (Boskovice). Nejlepším
rozhodčím se stal Jakub Hlubinka. Do Síně slávy fotbalu okresu Blansko uvedl předseda
OFS Blansko Vladimír Kristýn Milana Veselého a Zdeňka Kuběnu. Akci moderoval Oldřich
Kovář a hudebně ji doprovodila skupina Mariachi Espuelas.

foto: pavel šmerda

Boskovice hostily
nejlepší fotbalisty
okresu Blansko

lístky na
Grand Prix
v prodeji
Turistické informační centrum
města Brna spustilo on-line prodej
vstupenek na Grand Prix České
republiky 2016.
Základní třídenní vstupenku
SILVER, která platí na tribuny B, D,
E a G, pořídíte za 1 190 korun. Vstupenka GOLD na všechny přírodní
tribuny stojí 1 590 korun a vstupenka
JUNIOR 200 korun.
Vstupenka SILVER opravňuje
ke vstupu na čtyři přírodní tribuny
Masarykova okruhu, mezi kterými
může její majitel volně procházet. Na
každé tribuně bude k dispozici plné
zázemí včetně občerstvení a velkoplošné obrazovky před tribunami
D a G. Se vstupenkou GOLD se
její majitel může do areálu dostat
kteroukoliv branou a procházet může
i tranzitní trasy včetně tunelů START
a SCHWANTZ.
Za nejnižší možnou cenu v rámci
předprodeje, která je stejná jako
v loňském roce, si fanoušci motorek
mohou koupit vstupenky pouze
v první vlně předprodeje právě v termínu od 14. 1. do 6. 3. 2016.
Prodej vstupenek probíhá
prostřednictvím rezervačního
systému TIC Brno – ticbrno.cz/cs/
predprodej. Odkaz na předprodej
a další informace najdete na –
www.czechgp.com.
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focení Jako
v pohádce
To se tak někdy stává, že vzniknou věci, které vlastně vůbec ani neplánujeme… Povětšinou jsou ty nejlepší, protože jsme uvolnění a pohoda, štěstí
a energie, která z nás vychází, je znát.
Začalo to andělskými křídly, které jsem tvořila pro naši obec na Mikuláše. Tak jsem si je zamilovala, že jsem si je nakonec ponechala. Napadlo
mě, co k nim došít svatební andělské šaty a pokud napadne sníh, nafotit je.
Že seženu i koně, to jsem ani netušila (úsměv).
Mám velké štěstí, že v mojí blízkosti jsou úžasný lidičky, kteří měli chuť
zpříjemnit si jednu lednovou neděli focením. Díky tomu vznikly tyto
pohádkové andělské snímky. Holky, jste úžasné, bylo mi ctí s vámi pracovat
a prožít tento pohádkový den. 
zuzana machorková

šaty

zuzana machorková

mua

veronika musilová

vlasy
foto
model

simona skotáková
veronika perníková
ema fránková
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Bydlení v pronájmu,
nebo hypotéka?
Na hypotečním trhu je dnes rušno, protože
rekordně nízké úrokové sazby hypoték
vytvořily ideální podmínky pro financování
vlastního bydlení. Avšak nájmy se také snížily
a pro mnoho lidí mohou být výhodnější. Na
to, zda je zrovna pro Vás lepší koupit nemovitost, nebo být v nájmu, působí řada vlivů. Při
zvažování hypotéky či nájemního bydlení je
nutné pečlivě posoudit své potřeby, preference, životní styl, možnosti i věk.
Zásadní vliv na to, zda si vzít hypotéku,
nebo raději zvolit nájemní bydlení, má
aktuální životní styl. Založení rodiny či
kariérní růst bývá motivem k vlastnímu bydlení. Obecně lze říci, že pokud jste se už rozhodli pro určité místo, má pořízení vlastního
bydlení smysl, protože na rozdíl od pronájmů
nabízí mnohem větší jistotu. Dalšími efekty
vlastního bydlení může být také dlouhodobý
růst cen nemovitostí, a tím růst hodnoty
vlastního majetku, možnost přizpůsobit si byt

či dům svým představám nebo jako zajištění
na stáří.
Jedním ze zásadních vlivů je cena nemovitostí. Zatímco úrokové sazby hypoték jsou
v celé zemi stejné, ceny nemovitostí a pronájmů se značně liší. Hypoteční úvěr se vyplatí
tam, kde je jeho splátka stejná nebo nižší než
tržní nájem. V současnosti toto tvrzení platí
například pro Ostravu, pro Ústí nad Labem,
ale i pro Brno. Naopak v Praze jsou nemovitosti tak drahé, že jsou tam stále oblíbenější
nájemní byty.
Při kalkulaci výhodnosti nájemního nebo
vlastního bydlení nesmíte zapomenout
zohlednit veškeré náklady obou variant –
pojištění, fond oprav, náklady na údržbu
nemovitosti, ale také cenu energií. Pokud
bude nájem levnější než takto upravená
splátka hypotéky, může být lepším řešením.
Navíc ceny pronájmů z důvodu levných hypoték také klesají.

Nájemní bydlení je vhodné především
pro mladé páry, které ještě nemají stabilní
zaměstnání a nevědí, kde vlastně chtějí bydlet.
Dále v situaci, kdy chcete mít otevřenou cestu
ke snadnému odstěhování nebo na hypotéku
nedosáhnete kvůli věku či finančním možnostem. Bydlení v nájmu je obvykle výhodné
i tehdy, pokud v dohledné době očekáváte
nemovitost jako dědictví nebo dar.
Dalším argumentem pro nájemní bydlení
může být skutečnost, že o vlastní bydlení se
musíte starat, jinak zchátrá. Péče o majetek
bývá často finančně i časově náročná. U nájemního bydlení má povinnost starat se o majetek
jeho majitel. Pokud tak nečiní, můžete se
rozloučit a najít si jiné bydlení.
Obě varianty mají svá pro a proti a je nutné
zvážit všechny okolnosti, které ovlivňují právě
Vaši situaci. Přesto bydlení „ve svém“ upřednostňuje většina Čechů – podle aktuálního průzkumu ho vlastní už 77 % lidí.  prosperityfs.cz

WOHNOUT / ARAKAIN
ZOCI VOCI

KERN

/
/ BLACKSTARS BAND
NA STOJAKA / FANCY FOXX / NOTION DEEP . . .
/

V PRODEJI POUZE 1500 ks VSTUPENEK

ONLINE PŘEDPRODEJ
/

VÍCE INFO NA
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Horké nebo svařené?
ZIMA SE SICE PŘEHOUPLA DO SVÉ DRUHÉ PŮLE, ALE NEŽ CHLADNÉ OBDOBÍ SKONČÍ,
PROTEČE JEŠTĚ HODNĚ VODY. A SVAŘÁKU. K AKTUÁLNÍM MĚSÍCŮM JEHO CHUŤ A VŮNĚ
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ, TAK SE NA NĚJ TENTOKRÁT POJĎME PODÍVAT TROCHU ZBLÍZKA.
Tak tedy svařák – nebo je tento název
nesprávný? Pomineme-li nespisovnost zkráceného tvaru, tak ani výraz „svařené víno“ není
z odborného hlediska bez chyby. A i přesto, že
tisíce nápojových lístků v celé zemi vám budou
„svařák“ nabízet, dopouštějí se tak tisíckrát opakované chyby – svařeným by se neměl nazývat
nápoj, který se nevaří. Správná receptura totiž
vždy počítá s důkladným prohřátím, nikoli
varem. Teplota, které by se mělo při přípravě
dosáhnout, se pohybuje mezi osmdesáti a devadesáti stupni. Každá vteřina varu totiž ubírá
z chuťového i aromatického zážitku a především takto dochází k rychlému odpařování
alkoholu! Odborná literatura se proto nejčastěji
kloní k názvu „horké víno“, ale přiznávám, že
v nabídce provozoven bych toto sousloví hledal
těžko a ani si nejsem příliš jistý, zda by takové
objednávce vůbec rozuměla obsluha… Vědomi
si této nepřesnosti zůstaňme i v tomto článku
u zavedeného názvu, ostatně má jít o jednoduchý recept na domácí použití.

Jak na to? Základem je vždy totéž: kvalitní
– a ještě jednou podotkněme kvalitní! – víno,
nejlépe suché (které si následně dosladíme dle
chuti). Nápoj z nekvalitního vína se na chuti
pozná a nezachrání to ani množství cukru nebo
koření. Navíc riskujeme zbytečný bolehlav.
Takže žádný krabičák, ale standardní např.
odrůdové víno, které ale nemusí být nijak drahé.
A co do barvy, šlágrem je samozřejmě víno
červené, méně se setkáme s nápojem z bílého
a víceméně raritou je svařák růžový. Všechny
druhy se ale připravují stejně, rozdíl je snad
jen v tom, že bílé víno, které je lehčí, se nemusí
tolik sladit a u růžového se zase díky jeho často
výrazně ovocné chuti nepředpokládá větší
množství koření.
Kromě cukru, který já osobně radím nabízet
raději na stole a nechat na hostech, zda vůbec
a jak silně si váš výtvor osladí, je k dochucení
zapotřebí především koření. Tradičním je
skořice, hřebíček a badyán, ale i muškátový květ,
nové koření nebo kardamom. I zde platí, že

fantazii se meze nekladou. Koření při přípravě
vhodně nápoj doplňuje, ale později už spíše
překáží – jednak při konzumaci skřípe mezi
zuby a také ve víně dále pracuje, takže než se
porce dopije, znatelně změní či dokonce zničí
tu pravou chuť! Proto určitě před podáváním
doporučuji scedit. Dále se často používá pomerančová a citronová kůra, rozinky a také přímo
čerstvé ovoce. Co je důležité – všeho s mírou.
Dochucovací složky se musí s vínem snoubit,
nikoli jej znásilňovat.
Samotný postup přípravy nemůže být jednodušší. Zkrátka se víno s kořením a dalšími
ingrediencemi prohřejí na mírném ohni asi 10
až 15 minut. Po scezení se podávají v silnostěnných skleničkách ozdobených dílkem citronu
nebo pomeranče.
Ať už budete oblíbenou zimní pochoutku
nazývat jakkoliv, přejeme vám díky ní hodně
voňavou a chuťově správně vyváženou zimu!

martin jaglář, střední škola

gastronomická, s.r.o. blansko

Obec Šebetov nabízí k pronájmu

uvolněné prostory po gynekologické ambulanci v budově
zdravotního střediska č.p. 117. K dispozici je celkem
58 m2 ve čtyřech místnostech. Roční nájemné činí
14 066 Kč + úhrada služeb spojených s pronájmem.

Bližší informace podá
OÚ Šebetov,
tel. 516 465 429, e-mail:
podatelna@sebetov.cz
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zábava
Taneční soutěž
Mezinárodní taneční soutěž O pohár města Kunštátu se uskuteční v sobotu
27. února od 8 do 19 hodin ve sportovní hale v Kunštátu. „Diváci se mohou těšit
na taneční skupiny z celé republiky i ze zahraničí. Představí se v disciplínách street
dance, show dance, disco dance, plesové tance, parketové taneční kompozice,
aerobik a mažoretky. Soutěž je rozdělena na věkové kategorie – mini děti, děti,
junioři, dospělí, senioři,“ řekla hlavní pořadatelka Michaela Bartošová. Celou soutěž
bude hodnotit odborná porota.

Lída Baarová
Dlouho očekávaný film o prvorepublikové herečce
láme hned od svého uvedení do kin rekordy v návštěvnosti. Klíčovou postavou celého děje je v Evropě
a především celém Německu známá a obdivovaná
herečka Lída Baarová. Žena, která našla obdiv, úspěch
i neúspěch v profesním či soukromém životě. Film se
stal opravdu skvostem celé kinematografie. Táňa Pauhofová, která si zahrála hlavní hrdinku, během natáčení vystřídala okolo 85 kostýmů. Muži doprovázená
Lída neskrývala ani sympatie se samotným Hitlerem,
který po návštěvě ateliérů Baarovou pozval na soukromou audienci do Říšského kancléřství. Jak to vše
dopadne, se dozvíte v únoru také v našich kinech.
Blansko:
15. 2. 17.30, 20.00; 16. 2. 20.00
Boskovice:	9. 2. 10.00, 17.00, 19.30;
10. 2. 17.00, 19.30

přednáška
Poznejte
krásu Bali
Ostrov Bali, můj druhý domov.
Přednáška s tímto názvem se
koná v úterý 23. února od 18.00
v Kulturním domě v Letovicích. Celý program se skládá ze
zážitků a postřehů cestovatele
Jiřího Kolbaby. Výklad, doprovázený jeho vlastními fotografiemi
přímo z Bali, dostane snad každého. Nenechte si ujít cestu do
exotiky.

hudba
Zrní oslaví
výročí
Kladenská kapela Zrní, která
má na svém kontě desítky
skladeb a alb, slaví 15 let své
existence. Koncert, kde zazní
všechny jejich skladby, se uskuteční v sobotu 20. února od
20.00 v Zámeckém skleníku
v Boskovicích. Více informací na
www.kulturaboskovice.cz.

Připravila Adéla Surá

přednáška
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Daně. Jaké změny nás
čekají v letošním roce
NOVÝ ROK PŘINESL MNOHO PŘEDSEVZETÍ A ZÁROVEŇ I KRUŠNÉ ROČNÍ OBDOBÍ
S MNOŽSTVÍM DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ A ZMĚN. MYFACE PROTO VYZPOVÍDAL EKONOMKU
A PROFESIONÁLNÍ ÚČETNÍ DAGMAR ŠTĚPÁNOVOU ZE SPOLEČNOSTI ERMINEA S.R.O.

Příjemná informace pro zaměstnance je navýšení minimální mzdy
od 1. 1. 2016 na 9 900 Kč. Další milou změnou je zvýšení daňového
zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě se jedná o částku
1 417 Kč/měsíc, na třetí a další 1 717 Kč/měsíc. Uvedené zvýšení musí
ještě schválit obě komory Parlamentu a prezident.
Hlavní diskutovanou novinkou pro plátce DPH je povinnost sestavení a podání kontrolního hlášení. Pro právnické osoby každý měsíc
do 25. dne v následujícím měsíci a pro fyzické osoby podle frekvence
podávání DPH. Pokud jsou čtvrtletním plátcem, podávají hlášení
jedenkrát za čtvrtletí. Formulář kontrolního hlášení je na daňovém
portálu.
Plátci DPH, kteří dosud mohli odevzdávat přiznání v papírově
podobě, musí podávat daňová přiznání v elektronické podobě. A to již
za prosinec 2015.
U osob s datovou schránkou již nebude možné podat přiznání přes
daňový portál a ztvrdit jej e-tiskopisem. Jediný možný způsob již tedy
je forma ztvrzení elektronickým podpisem, přístupovými údaji datové
schránky, nebo přes datovou schránku.
Změny se týkají i sociálního a zdravotního pojištění: Minimální
záloha OSVČ na důchodové pojištění je 1 972 Kč. Minimální záloha
OSVČ na zdravotní pojištění je 1 823 Kč.
V tuto chvíli nastává zpracování daňových přiznání za rok 2015
a toho se dotýkají změny, které již byly k roku 2015 schváleny:

Do kdy podat daňová přiznání:
• 1. 2. 2016 daň silniční za rok 2015
• 1. 2. 2016 daň z nemovitosti
• 1. 3. 2015 vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních
požitků za rok 2015
• 1. 4. 2015 daň z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2015
• 1. 4. 2015 vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní
sazby za rok 2015
Přehled nejdůležitějších novinek a změn pro občany na rok 2016 je
zveřejněn na finanční správě.
V této zkrácené formě nelze více obsáhnout, doporučujeme navštívit
stránky ministerstva financí, obrátit se na svého daňového poradce, na
účetní firmu nebo v rámci základního poradenství kontaktujte přímo
Dagmar Štěpánovou přes webové stránky www.erminea.cz.
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Omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů
• u řemeslných živností 80% částkou 1,6 milionu Kč, což znamená
v příjmech max. 2 miliony Kč
• u neřemeslných živností 60% částkou 1,2 milionu Kč což znamená
v příjmech max. 2 miliony
Přesahující částky výdajů již nelze uplatnit
• odstupňované daňové zvýhodnění na dítě dle počtu dětí
– 1 dítě: 1 117 Kč/měsíc
– 2 dítě: 1 317 Kč/měsíc
– 3 dítě: 1 417 Kč/měsíc
Sazby daní zůstávají stejné:
– 15 % fyzická osoba
– 19 % právnická osoba

27. 2. 2016
:00
Začátek: 20

drink

NRISE.

TEQUILA SU

Vstupné
dobrovolné

ESPUELAS
Rezervace stolů na tel. čísle: 602 453 256

