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V Ohradě si skvěle pochutnáte
K rodinnému centru Ohrada ve Vískách, kde 

se dospělí i děti zabaví po celý den, neodmy-
slitelně patří i restaurace. Stylová nekuřácká 

restaurace s krbem a venkovní zahrádkou 
nabízí kromě regionálních potravin i pochoutky 
z hovězího masa z vlastního chovu. 

Steaky z chovu masného skotu Highland 
ocení nejen znalci dobrého masa, ale rozdíl 
v kvalitě pozná každý. A aby toho nebylo málo, 
tak dobré jídlo si zaslouží i dobré pivo. A nej-
lepší pivo je pivo z vlastního minipivovaru. 
Pivo, u jehož zrodu stojí místní sládek Martin, 
který s láskou pečuje o každý uvařený litr.

Rodinné centrum Ohrada je ideálním 
místem pro trávení volného času. Výuka jízdy 
na koních, relaxační zóna se saunami a hyd-
romasážní vanou, vnitřní bazén, pivní lázně, 
masáže a v neposlední řadě i outdoorové 
zázemí, které ocení hlavně děti. 

Toto všechno se zejména o prázdninách dá 
využít především při delších pobytech, které 
lze okořenit výlety za turistickými lákadly 
jako je Macocha a spousta dalšího. Rodinné 
centrum proto připravuje na hlavní prázd-
niny zvýhodněné pobytové balíčky, které 
pravidelně zveřejňuje na svých stránkách 
www.ohrada.cz.

Hledáte zosobnění kvality 
a nadčasového designu? Seznamte 
se s vozem ŠKODA Fabia. Stylový 
hatchback nabitý moderní technikou, 
včetně pětileté záruky a zvýhodnění 
30 000 Kč, může být při financování 
se ŠKODA Financial Services Váš 
již od 210 890 Kč. Vyzkoušejte vůz 
ŠKODA Fabia přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu 
Fabia: 3,6–4,8 l/100km, 93–110 g/km

NepřehlédNutelNá
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 239 900 Kč (cena s financováním VWFS 210 890 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 62 920 Kč 
(30 %), výše úvěru 147 970 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 188 543 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 201 935 Kč, RPSN vč. 
pojištění 16,18 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 84 356 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková sazba p. a. 
11,38 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) 
a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojeskodafabia.cz

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

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

Agrocentrum Ohrada 

Vísky 100 tel. 605 298 420 

www.ohrada.cz



editorial
Blíží se Velikonoce, kterým se říká svátky jara. No, svátky 

jara. Podle počasí, které nás v posledních letech provází, se 
tak bude za chvíli říkat i Vánocům. Abych nepřeháněl, tak 
možná Třem králům nebo Hromnicím. Zima se letos opravdu 
předvedla. Teda spíš nepředvedla. 

Řidiči a ti, kterým to studené, co občas padá z nebe, špatně 
se na tom jezdí, ne moc dobře se v tom chodí, studí to a musí 
se to odklízet, tento fakt asi ocení, ale milovníci lyžování, 
stavění sněhuláků, válení se ve sněhu, aby se pomalu stěhovali 

jinam, protože v našich zeměpisných šířkách uvidí zimu leda tak na obrázku. A to už nemluvím 
o provozovatelích lyžařských areálů, kteří rok co rok investují nemalé peníze do rozvoje svých 
zařízení, ale návratnost je v nedohlednu. K tomu se dá zavzpomínat na jedno heslo z dob 
dávno minulých. Větru dešti neporučíme. I když v zemi, kde zítra znamenalo již včera, se o to 
několikrát pokoušeli…

Co na vás čeká v březnovém vydání MyFace? Na hlavní rozhovor jsme se sešli s novým 
ředitelem boskovické nemocnice Milošem Janečkem. Uznávaný odborník prozrazuje nejen 
spoustu zajímavostí ze své profese, ale také svého soukromí. Vyzpovídali jsme místostarostu 
města Boskovice Petra Malacha, krásnou Lucii Salabovou, učitele tance Jiřího Míšenského 
i účastníka Rallye Dakar Petra Vodáka. 

Máme pro vás pozvánku na nové divadelní představení v Městském divadle v Brně, 
přinášíme příběh holčičky, která se kvůli zdravotním problémů učí co nejlépe chodit nebo 
fotoreportáž z taneční soutěže v Kunštátě. Pokud přemýšlíte, kam v březnu vyrazíte, máme pro 
vás spoustu tipů nejen z našeho regionu. Nechybí zajímavé recepty, přidali jsme už tradičně 
rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího. 

 
Příjemné chvíle při čtení březnového čísla časopisu MyFace vám přeje 

Pavel Šmerda, šéfredaktor

MyFace, lifestylový měsíčník z Blanenska a Bosko-
vicka. Vydavatel: Mediaportal s. r. o. se sídlem 17. lis-
topadu 2185/19, 680 01 Boskovice. IČO: 03769143. 
Redakce: Pavel Šmerda, tel.: 737 127 680, e-mail: 
smerda@my-face.cz, facebook.com/myface.mediaportal. 
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Milan Daněk, Zuzana Šafářová, Šárka Konečná, Jana 
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sterstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 21983. Tisk: 
SAMAB Press Group a. s. Foto na titulní straně: Marek 
Bláha, sportovní manažer, foto: Honza Fučík

Francouzské zápisky
Francie od nás 

není zase tak daleko, 
ale přesto to místním 
lidem nepřekáží 
položit Vám někdy 
dost zvláštní otázky. 
Pobavila mne 
rodina, která se 
ptala, jestli znám 
kiwi nebo jestli 
máme také nějaké 

hudební kapely. Vypadly mi však málem oči 
z důlků při otázce: „A jak často chodíš k moři?“ 
A to jsem si myslela, jak už mne nic nemůže 
překvapit, když jsem si zvykla i na to, že jsme 
pro mnohé stále Československo, popřípadě nás 
někdy zahrnou do termínu „východní země“. 

To už většinou nevydržím a horlivě začínám 
vysvětlovat, jak se věci mají. Asi nejvtipnější 
otázky samozřejmě pokládají děti. Jedna malá 
holčička, když slyšela mou konverzaci s rodiči 
o tom, že nemáme všude okenice na domech 
jako tady, zeptala se mne s vážnou tváří, jestli 
také máme na záchodech toaletní papír. 

Potom je tu druhá skupina lidí, která si díky 
cestování trochu rozšířila obzory. Poznáte je 
hned, když jim sdělíte, že jste z České republiky. 
Rozzáří se jim oči jako dětem a už se mě ptají, 
jestli jsem z Prahy. Poté mi začínají radostně 
vypravovat, jak se jim tam líbilo. Ano, jsem moc 
ráda za jejich převážně pozitivní zkušenosti. 
Stejně tak, že jim chutnalo jídlo, alkohol 
a dokonce i Francouzky si myslí, že Češky jsou 
krásné holky. Ale stejně mám pak vždy chuť 
povykládat jim, jak kromě levného piva u nás 
mohou mimo jiné najít třeba i krásnou přírodu. 

Nenechte se ale mýlit, je tu dokonce i třetí 
skupina znalců. Tentokrát doslovně. Těch, kteří 
znají opravdu hodně. Většinou jsou to odborníci 
v nějakém konkrétním oboru. Už mi takhle pár 
lidí vyprávělo třeba o naší architektuře, historii, 
některých známých osobnostech, literatuře nebo 
třeba animovaných filmech. Moc ráda jsem se 
přiučila, co jsem ani sama nevěděla. 

Pak je tu ještě skupina těch, kteří lépe či hůře 
zvládají dokonce mluvit naší rodnou češtinou. 
Protože jsem dříve od okolí slýchávala, že jsou 
Francouzi líní mluvit i anglicky, jsou pro mě 
rovněž překvapením. 

Mám pocit, že snad všichni rádi probírají 
témata jako kulturní rozdíly, klišé, jazykové 
zajímavosti apod. Obzvlášť, když je konverzace 
založená na historkách ze života. Člověk se 
u toho hodně nasměje a zároveň mnoha věcem 
přiučí. 

A na co vy byste se zeptali Francouzů? 

Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

PETR VODÁK LÍČÍ ZÁŽITKY ZE SLAVNÉ 
RALLYE DAKAR V JIŽNÍ AMERICE, KTEROU 
I LETOS PROVÁZEL VELKÝ ZÁJEM DIVÁKŮ

ŘEDITEL BOSKOVICKÉ NEMOCNICE 
MILOŠ JANEČEK CHCE VYTVOŘIT 
ZAŘÍZENÍ, KDE SE BUDOU CÍTIT 

PŘÍJEMNĚ ZAMĚSTNANCI I PACIENTI

MILOVNÍCI BĚHŮ A DOBRÉ 
ZÁBAVY MAJÍ JASNO. V NEDĚLI 

1. KVĚTNA SE KONÁ DALŠÍ 
ROČNÍK BOSKOVICKÝCH BĚHŮ

TANEČNÍ STUDIO M MANŽELŮ 
MÍŠENSKÝCH LETOS SLAVÍ 
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V ČELE BOSKOVICKÉ NEMOCNICE STOJÍ PŘIBLIŽNĚ DVA MĚSÍCE MILOŠ JANEČEK. 
UZNÁVANÝ ODBORNÍK S MNOHALETÝMI ZKUŠENOSTMI MÁ NA POZICI ŘEDITELE 

ROZHODNĚ ZDRAVOTNICKÉMU ZAŘÍZENÍ CO NABÍDNOUT A DÁT.

Před Ordinací v růžové 
zahradě dávám 

přednost knihám
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vaše cesta do nemocnice boskovice byla 
hodně rychlá.

Hodně (úsměv). O výběrovém řízení jsem 
se dozvěděl na poslední chvíli, měl jsem 
pouze deset dnů na to, abych se přihlásil 
a vypracoval koncepci. Moje rozhodnutí 
nakonec hodně ulehčil fakt, že jsem plánoval 
na konci roku 2015 odejít ze svého předcho-
zího pracoviště. A ještě jedna věc…

povídejte.
Možná víra, že existuje něco jako osud. 

Celá polovina mé rodiny ze strany maminky 
totiž pochází z Boskovic. Maminka se tady 
narodila, můj otec tady studoval gymnázium, 
tady se seznámili. V Boskovicích bydlí moji 
bližší i vzdálenější příbuzní. Na náměstí, kde 
je dnes cukrárna, bylo dřív řeznictví, které 
vlastnili rodiče mojí maminky. Bral jsem to 
tedy i tak, že mě sem nějaký vítr má zavát zpět 
(úsměv).

boskovice tedy nejsou pro vás neznámé 
místo?

Rozhodně ne. Často jsme sem jezdili, když 
ještě žili sourozenci mojí maminky. Trávili 
jsme čas na koupališti, znám město i jeho 
okolí.

připomeňte, odkud jste do boskovic 
přišel?

Pracoval jsem v Úrazové nemocnici v Brně. 
Byl jsem tam pět přednostou kliniky trauma-

tologie, primářem ortopedického oddělení 
a dva roky ředitelem nemocnice.

boskovická nemocnice už zažila 
v minulosti pár zemětřesení. jak vás 
přijali kolegové a zaměstnanci?

To je spíše otázka na ně, ale jak už jsem 
zmínil, bylo vypsáno výběrové řízení, uspěl 
jsem a víc k tomu nemám co říct. Podívejte, 
nespadl jsem z Marsu, přišel jsem z lékař-
ského prostředí, s velkou spoustou lidí 
z boskovické nemocnice se znám, potkávali 
jsme se na různých akcích, takže o to byla 
moje cesta sem jednodušší.

kde momentálně bydlíte?
V České u Brna. Říkám, že z ulice, kde jsem 

šestnáct let každé ráno odbočoval vpravo, 
teď odbočuji vlevo (úsměv). Když není žádný 
problém, za dvacet minut jsem v Boskovicích. 
Ráno stojí občas souvislá kolona do Brna, 
odpoledne je to zase obráceně, takže se tomu 
pokaždé vyhnu. 

nad čím po cestě přemýšlíte?
Ráno, když jedu do práce, mám puštěné 

rádio, poslouchám zprávy, co je nového u nás, 
ve světě, ve sportu. Moc nad ničím nepřemýš-
lím, pokud zrovna není problém, který člověk 
musí řešit.

před příchodem do boskovické 
nemocnice jste musel sestavit určitou 

koncepci. na čem byla založená?
Je to stejné jako všude. Máte oblast ekono-

mickou a medicínskou. Ekonomika je tady 
nastavena pozitivně, a je potřeba to udržet. 
Co se týká druhé části, chci rozpohybovat jed-
notlivá oddělení, aby primáři více přemýšleli 
o nových metodách, které by se k nám mohly 
zavést.

po personální stránce je boskovická 
nemocnice stabilizovaná?

Jako všude schází na některých odděleních 
dostatek zdravotních sester, ale to je celore-
publikový problém. Na některých primariá-
tech je velká propast mezi staršími a mladými 
kolegy. To je věc, které se budeme věnovat. 
Chci, aby si zkušení lékaři vychovávali svoje 
nástupce, předávali jim zkušenosti.

Prof. MUDr . Miloš Janeček 

Věk: 65 let

Místo narození: Jihlava

Studium:  LF UJEP (dnes Masarykova 
univerzita)

Práce:  Přednosta kliniky traumatologie, 
primář ortopedického oddělení, ředitel 
nemocnice

Zájmy: motorismus, čtení, vnoučata

Motto: Napravuji, co se dá
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zmínil jste nedostatek sester. je to, jak 
se říká, jen a pouze o penězích? 

Rád bych řekl, že odměňování lidí v naší 
nemocnici není špatné. Na konci i na začátku 
roku jsme vypláceli odměny, v průměru 
o 3,8 procenta se zvedly platy všech zaměst-
nanců. Samozřejmě, někomu více, někomu 
méně. Podle počtu odpracovaných let. 
Myslím, že většina zaměstnanců si na finanční 
ohodnocení nemůže stěžovat, ale samozřejmě 
se budeme snažit výplaty dále navyšovat.

zeptám se tedy jinak. máte plán, jak 
přilákat zdravotní sestry do boskovické 
nemocnice?

Je to o lidech z regionu. Těžko se někdo 
v Aši rozhodne, že se přestěhuje do Bosko-
vic a bude tady pracovat. Jde tedy o to, aby 
sestřičky věděly, že naše nemocnice poskytuje 
dobré zázemí a dobré pracovní podmínky. 
Ony za to budou odvádět dobrou práci a obě 
strany budou spokojené.

boskovická nemocnice prochází 
v posledních letech po technické 
stránce velkou obměnou. jak vypadá 
momentální situace a co je dále 
v plánu?

Největším projektem je přestavba části 
nemocnice na tzv. MIRP (multioborová 
intenzivní a resuscitační péče), kde budou 
ležet nejtěžší pacienti ze všech oborů. Dokon-
čujeme první část rekonstrukce dětského 
oddělení, přes léto přijde na řadu druhá část. 
Když člověk prochází nemocnicí, stále jsou 

zde věci ze šedesátých let minulého století, 
které nepůsobí zrovna pozitivně, takže máme 
na čem pracovat. Peníze se samozřejmě nesy-
pou z nebe, je potřeba všechno naplánovat, 
ale věřím, že krok za krokem vytvoříme za pár 
let krásnou, moderní nemocnici, kde se jak 
personál, tak i návštěvníci a pacienti budou 
cítit příjemně. 

co se týká vás. zůstáváte už jen 
v ředitelské pozici, nebo se ještě 
věnujete lékařské praxi?

Lékařskou praxi jsem přerušil, ale jelikož 
se na mě obrací spousta lidí, o které jsem se 
v minulosti staral, kde jsem, co dělám, tak 
uvažuji o tom, že bych si ještě jednou v týdnu 
odpoledne otevřel ortopedickou ambulanci. 
Čas ukáže, co se z toho vyvine. 

stejně jako spoustu dalších lidí 
z lékařského prostředí, ani vás 
v minulosti neminula politika. je to pro 
vás uzavřená záležitost?

V podstatě se dá říct, že ano. Byl jsem šest 
let v senátu, něco jsem se tam naučil, poznal 
nové lidi, i z jiných než jen lékařských kruhů, 
ale myslím, že není nutné se do stejné řeky 
vracet podruhé.

co vám politika dala a naopak vzala?
Vzala mně spoustu osobního času. Ces-

tování mezi Brnem a Prahou bylo náročné, 
víte, jak vypadá v poslední době dálnice D1. 
Naopak jsem získal i kontakty s lidmi z jiných 
oblastí, než je medicína. Měl jsem možnost 

se podívat do zahraničí a vidět, jak funguje 
zdravotnictví jednak v rozvojových zemích, 
ale i těch nejvyspělejších. 

když se z tohoto úhlu podíváte na české 
zdravotnictví. v jaké je kondici?

České zdravotnictví je ve smyslu kva-
lity v dobré kondici, o tom nemůže nikdo 
pochybovat. Ať jste pán či kmán, dostanete 
to nejlepší, co potřebujete. Na čem je potřeba 
zapracovat, je větší možnost výběru. Je sice 
svobodná volba lékaře, ale co se týká systému 
soukromých praxí, měli bychom se inspi-
rovat modelem, jaký funguje v Německu 
a v Rakousku.

už jsem se na to jednou ptal 
v souvislosti se zdravotními sestrami. 
mladí čeští lékaři často odcházejí po 
vystudování do zahraničí za lepšími 
podmínkami. co s tím? 

Je to třeba brát v celém kontextu. Jestliže 
máme třetinové platy než jsou v Rakousku 
nebo v Německu, těžko může někam do 
nemocnice nebo na kliniku přijít mladý 
lékař po promoci, že chce sto tisíc. Tam je 
jiná výkonnost, jiná životní úroveň. Člověk 
se musí podívat na své okolí, v čem žije, a ne 
jen žádat peníze navíc. Každý by chtěl víc. 
Školství, obrana, bezpečnost, zdravotnictví. Je 
důležité, aby to bylo rozdělené spravedlivě.

dá se v dnešní době sázet, když to 
přeženu, i na národní hrdost? tady jsem 
vystudoval, tady mě všechno naučili, 
tady budu pomáhat…

Myslím, že je to individuální. Já jsem 
generace, která vyrostla v úplně jiné době, 
v jiném prostředí, v jiných podmínkách. Stu-
doval jsem v Brně, pracoval jsem ve Vojenské 
nemocnici, v nemocnici u sv. Anny, nakonec 
v Úrazové nemocnici. Vždycky jsem měl 
příslušnost ke své alma mater, k svému městu. 
Člověk se postupně vzdělával a rostl, navíc my 
jsme nemohli moc cestovat. Dneska stu-
denti už od školy jezdí i na zahraniční stáže, 
poznávají, jak to funguje jinde, a jen na nich 
pak záleží, jak se k tomu postaví. Podívejte. 
Když dostuduji, budu svobodný, umět jazyk, 
tak je ideální, abych jel třeba na zkušenou 
do zahraničí, ale potom se vrátil. A tady je 
kámen úrazu. Člověk si v zahraničí zvykne na 
určitý příjem a těžko se pak vrací do našich 
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podmínek. Dnes je jiná doba. Ale není to jen 
o penězích. Akreditační systém je odbouraný, 
systém postgraduálního vzdělávání se nesmy-
slně rozkopal. Přibývá papírování, a spousta 
dalších věcí odvádí mladého doktora od jeho 
práce.

pojďme náš rozhovor trochu odlehčit. 
co rád děláte a čemu se věnujete ve 
volném čase? 

Celý život jsem měl blízko k motorismu. 
Auta, motorky, to byly moje hobby. Jezdili jsme 
s kamarády na výlety, bylo to fajn. Teď už jsem 
tuto oblast opustil. Doprava je hodně hustá, 
čím je člověk starší, tím je více zranitelný. Nej-
více mě teď naplňují vnoučata. Dva kluci, kteří 
mají dva a tři roky. Rodiče jsou zaneprázdnění, 
tak musí občas zaskočit dědeček a babička 
(úsměv). Moc nás to baví. Máme také psa, takže 
s manželkou chodíme na procházky. Místo 
televize dávám přednost čtení. Než koukat na 
seriály, tak si raději sednu s knížkou. 

co rád čtete?
Hlavně detektivky, u kterých člověk musí 

přemýšlet.

ordinace v růžové zahradě tedy asi není 
zrovna váš šálek kávy?

Přiznám se, že když začínaly seriály z lékař-
ského prostředí, tak jsem se na ně rád podíval. 
Jenže za začátku to bylo o medicíně. Jako 
příklad uvedu první sérii Nemocnice na kraji 
města. Ta se mi líbila. Pokračování a další 
seriály, to už je jen o tom, kdo s kým a jak. 

právě v nemocnici na kraji města 
hraje hlavní roli primář sova, který 
je ortoped. to je i váš obor. čím je tak 
zajímavý a specifický?

Dělal jsem dva roky všeobecnou chirurgii, 
ale pak jsem přešel na ortopedii. Otec byl také 
ortoped, tak jsem, obrazně řečeno, převzal 
rodinné žezlo. Co mě na něm lákalo? Bylo tam 
více plánované práce, hlavně spojené s trauma-
tologií končetin a pohybového aparátu. 

je ortopedie královnou lékařského 
prostředí?

Každý obor v lékařství má svoje, každý je 
důležitý. Když budete mít problémy s očima 
nebo s kůží, tak vám může být nějaký ortoped 
ukradený (smích).

při své práci jste si jistě zažil 
i nepříjemné situace. jak jste je zvládal?

Člověk se s tím musí umět vyrovnat. Na 
ortopedické klinice jsem se deset let věnoval 
i oblasti kostních nádorů, měli jsme tam děti 

i dospělé, a ne vždy to dopadlo, jak bych si 
přál. Když vám ve službě zemřel desetiletý 
kluk, tak to nebylo jednoduché. I když člověk 
věděl, že udělal maximum. Někdy proti osudu 
je i medicína krátká. Ale život jde dál…

zeptám se na závěr na vaše cíle. ať už 
osobní, nebo profesní?

Když jsem nastupoval do nemocnice, tak 
jsem s nadsázkou říkal, že jsem dítě pětiletek 
(úsměv). Budu tedy moc rád, když se nám za 
tu dobu podaří společně s mými spolupra-
covníky splnit plány, které jsem si dal. Chci, 
aby tady byla dobře zařízená nemocnice, 
s lékaři a sestrami, kteří mají kladný vztah 
k pacientům a mají svoji práci rádi. Osobní 
přání? Aby rodina byla zdravá, všichni byli 
šťastní a dařilo se jim. To pak člověku přináší 
uspokojení.  pavel šmerda



  

BŘEZEN 2016

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

450.000,- Kč

Chata 2+kk Boskovice    

890.000,- Kč

RD 4+1 Jevíčko, Horní   

1.350.000,- Kč

Stavební pozemek
Drnovice 1.500 m2  

5.500.000,- Kč

Venkovská usedlost 6+kk 
Slatina u Jevíčka 

Novostavba RD 4+kk Knínice u Boskovic

Info v RKNÍZKOENERGETICKÝ

Novostavba RD 6+kk Boskovice, Na Chmelnici

6.999.000,- Kč

6.000.000,- Kč

RD 4+1 Brno, Ivanovice 

1.199.000,- Kč

RD 3+1 Pamětice, 
pozemek 2.550 m2 

RD 3+1 Uhřice 

650.000,- Kč

1.700.000,- Kč

RD 4+kk Letovice  

Info v RK

Venkovské stavení 6+1 
Cetkovice

Penzion s kempem Suchý, pozemek 18.142 m2 

Info v RK

Stavební pozemek,
komerce Boskovice, 2.679 m2  

Info v RK

RD 4+kk Velenov

Info v RKNADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

RD Brno, bratří Mrštíků 

Info v RK

RD 5+1 Borotín  

Info v RK
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Thali má velký sen. 
naučit se chodit 

THALI JE DEVÍTILETÁ SLEČNA. CHYTRÁ, VNÍMAVÁ, MÁ SPOUSTU ZÁJMŮ. RÁDA ZPÍVÁ, 
HRAJE NA FLÉTNU, MILUJE VODU, POTÁPĚNÍ A NAROZENINOVÉ OSLAVY. ŽIVOT K NÍ ALE 

NEBYL OD NAROZENÍ ÚPLNĚ PŘÍVĚTIVÝ. NARODILA SE S ROZŠTĚPEM PÁTEŘE.

„Thali je nejstarší z našich čtyř dětí. Hned 
po narození prošla náročnou neurochi-
rurgickou operací. Má voperovaný vývod 
mozkomíšního moku. Už v prvním roce 
života prodělala celkem osm operací,“ uvedla 
maminka Iva. 

I přes tuto nepřízeň osudu bojuje o své 
místo v životě. Chodí do Waldorfské základní 
školy v Brně, kde jí pomáhá asistent, za jehož 
práci rodina platí ročně asi padesát tisíc 
korun. Škola ji baví. Zapojuje se do všech 
činností, zvládá skoro vše, i když o něco 
pomaleji než ostatní spolužáci. 
Zpívá a hraje na flétnu písničky. 
Svědomitě rehabilituje, cvičí ve 
speciálním oblečku v Renona 
centru a učí se správně chodit 
a držet tělo. 

„Co ji baví? Tím, že sama 
musí cvičit, být masírovaná 
a podstupuje různé terapie, 
ráda v tomto duchu tvoří 
i hry. Masíruje celou 
rodinu, hraje si na 
cvičitelku, dokonce 
nám i kyvadlem 
a kartami radí, 
co máme dělat. 
Ráda si hraje ve 
Western parku 
v Boskovicích, 
kde navštěvuje 

svoji babičku. Miluje malování na obličej, 
tetování a kopání pokladů. Ráda vymýšlí, co by 
mohla návštěvníkům prodávat, aby se jim to 
líbilo, a pak se to snaží i vyrobit. Ráda si s lidmi 
povídá. Často přifrčí na trojkolce za babičkou, 
že něco hrozně rychle potřebuje, že na ni 
někdo z návštěvníků čeká. Má ráda oslavy, už 
dopředu vymýšlí, v jakém duchu budou. Napo-
sledy měla narozeninovou party v pyžamech. 
Letos poprvé vyzkoušela lyžování na speciální 
lyži monoski,“ prozradila maminka.

Má ráda oslovení Thali, naopak jí vadí, 
když jí většinou doktoři a lidé, kteří 

vidí její jméno Nathalie na papíře, 
říkají Natálko. Náročné jsou pro 
ni ostřejší zvuky. Jít kolem psa za 
plotem, který štěká, kašle nebo 
frká jako její pes Eroš, je hrůza 
a alespoň se snaží si zacpat obě 
uši. 

Thali má nyní největší pro-
blém s tím, že společně s růstem 
se jí chodidla stáčí dovnitř. 

Našlapuje na venkovní 
hranu chodidel, kde se jí 
stále tvoří otevřené rány, 
což způsobuje trvalý 
zánět v těle. V posled-
ních dvou letech nastalo 
zhoršení, a už vůbec na 
chodidlo nedošlápla.

Speciální operace 

Ulzibat, kterou loni prodělala, jí uvolnila 
spasmy na nohách. Následně v listopadu 
absolvovala první speciální neurorehabilitaci 
v zařízení Renona Rehabilitation na Slovensku 
s cílem dostat nohy do správného postavení. 

„Částečné kladné výsledky jsou již vidět, 
proto chceme v rehabilitaci pokračovat. 
Operace Ulzibat, i následně nutné opakované 
rehabilitace, bohužel nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou a nadace přispívají jen více posti-
ženým dětem. Operace nás přišla 2 500 eur, 
následná jedna rehabilitace stála 3 000 eur. 
Především díky pomoci dárců jsme ji dokázali 
zaplatit. Další nutné rehabilitační pobyty, které 
potřebuje dva až třikrát v roce, aby prodělaná 
operace měla dobrý efekt, představují stejnou 
částku,“ upozornila maminka.

Thali nevydrží delší dobu chodit, rodiče ji 
musí vozit autem nebo pro přepravu na kratší 
vzdálenosti používat speciální trojkolku, která 
jí je už malá, a tak potřebuje novou. Řešením 
je kolo se speciální úpravou, jehož cena je asi 
dvacet tisíc korun, aby se mohla pohybovat 
sama. Potřebuje také speciální boty a ortézy, 
které jí pomáhají v chůzi.

„Prosíme vás o finanční pomoc pro naši 
dceru. Na rehabilitace, školní asistentku, 
pořízení kola i pomůcky nemáme dostatek 
financí. Za podporu v našem snažení začlenit 
dceru mezi zdravé lidi, učinit ji soběstačnou 
a splnit jí přání chodit vám budeme velmi 
vděční,“ dodala maminka. Více informací 
na thali-tancuje.webnode.cz, na e-mailu 
ivathali@gmail.com nebo na telefonních 
číslech 739 593 558 a 603 203 410. 

 pavel šmerda

„Ahoj kamarádi, 
jmenuji se Thali. Je mi 9 let a chci 

dobře chodit a radostně tančit jako 
ostatní, ale potřebuji absolvovat 

rehabilitace, které stojí moc peněz.“

Číslo účtu na pomoc Thali 

218891301/0600
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Lucie Salabová: Při 
focení cítím napětí 

VE FINÁLE DÍVKY ČESKÉ REPUBLIKY 2015 SKONČILA NA DRUHÉM NEJVYŠŠÍM STUPÍNKU. KRÁSNÁ 
BLONDÝNKA Z CHOMUTOVA NA SEBE V ROZHOVORU PROZRADILA SPOUSTU ZAJÍMAVOSTÍ.

luci, v dotazníku před dívkou české republiky si na sebe 
práskla, že ráda rybaříš. jak ses dostala k tomuto pro holky 
netradičnímu koníčku?

Zase ta záludná otázka ohledně rybaření (smích). K rybaření a k dal-
ším podobným věcem jsem se dostala už v dětství, kdy mě v okolí řeky 
Ohře dědeček bral na různá místa, kam jen mohl. Odmalička mě to 
táhlo k přírodě. Musím se přiznat, že nenajdu větší klid než tam. 

co je zatím tvým největším úlovkem?

Nějaké ty ryby bych určitě mohla jmenovat, ale můj doposud největší 
úlovek byla ryba, kterou jsem vlastně nikdy neviděla (smích). Takže 
spíše taková latentní ryba, která se mi utrhla z háčku a pokračovala dál 
vstříc svému osudu.

jaké další činnosti tě baví? co ráda děláš?
Celý život jsem závodně tancovala. Začínala jsem v taneční škole 

Stardance a později jsem přestoupila do Beethoven D.C v Chomutově, 
kde jsem získala i úspěchy na mistrovství světa. Baví mě psychologie, 
zajímám se o filozofii a zkoumám tajemno. Taky si ráda zahraju na 
kytaru. Jinak po většinu roku dělám GridGirl na závodech TriolaCupu 
po severních Čechách. Už se těším na další sezonu.

studuješ uměleckou školu, obor fotografie v karlových 
varech. co z tebe jednou bude?

Co ze mě jednou bude? Tuhle otázku pokládám sama sobě velmi 
často, ale bohužel na ni zatím nedokážu odpovědět. Neplánuji moc do 
budoucnosti. Žiju přítomností, tady a teď. Samozřejmě, že mám nějaké 
sny, cíle, plány. Mám jich mnoho a nejsou zrovna moc skromné. Ale 
nechávám tomu volný průběh a sama uvidím, co mi život přinese.

proč ses rozhodla právě pro tuhle školu? 
Na tuto školu jsem se připravovala už od sedmé třídy, kdy jsem 

docházela ve 13 letech s tehdejšími uchazeči, kteří se hlásili do prvního 
ročníku, na přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Vlastně ani nikdo 
v tu dobu nevěděl, že nejsem v deváté třídě jako oni. Vím, je to možná 
trochu zvláštní, ale měla jsem jasno už od prvního stupně základní 
školy. Chtěla jsem jít uměleckým směrem. Umění obdivuji a chtěla jsem 
prohloubit své znalosti.

co tě ve škole baví a co by jsi naopak nejraději zrušila?
Ve škole mě baví vlastně úplně všechno. A co mě nebaví? Musím se 

pořádně zamyslet. Ale nic mě opravdu nenapadá, co bych řekla. Jediná 
nepříjemná věc je, že přejíždím z Chomutova do Karlových Varů. Je to 
přes 60 kilometrů, ráno vstávám v pět a vracím se v půl sedmé večer. 
Není to opravdu zrovna procházka růžovou zahradou. O delším spánku 
nebo volném čase pro sebe už ani nemluvím.

kromě toho, že ráda fotíš, se velmi často objevuješ i na druhé 
straně, tedy před aparátem. co tě na tom nejvíce baví?

Fotografování mě baví celkově. Ať už před nebo za foťákem. Je 
pravda, že před objektivem se cítím nejlépe. Je to opravdu to, co mě 
naplňuje a čemu bych se jako jedné z věcí v budoucím životě chtěla 
věnovat. Líbí se mi adrenalin a napětí, které pokaždé cítím v žilách. 

jaké zajímavé kampaně si už nafotila?
Za dva roky, co se tomu aktivně věnuji, jsem měla možnost nafotit 

krásné a zajímavé kampaně. Např. pro sportovní značky Sweep, Shatsu 
atd. Rok jsem dělala generální modelku pro značku s názvem Fake. Pro-
běhla spolupráce se značkou Mitass, se kterou jsem jela na největší spor-
tovní veletrh v Evropě, který byl na švýcarsko-německých hranicích.

fo
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šla by jsi i do nějakých odvážnějších fotek? spodní prádlo, 
nebo i něco ještě ostřejšího?

Vzhledem k tomu, že jsem chodila módní přehlídky v plavkách i ve 
spodním prádle, tak by mi nedělalo problém něco slušného nafotit. 
Nevidím na tom nic špatného. Ale všechno s rozmyslem a na nějaké 
úrovni. Myslím si, že na tohle mám ještě čas.

jakou hudbu posloucháš?
Různou (úsměv). Elektrické beaty, soul, moc nemusím ty komerční 

hlouposti z rádií. Ovšem v hudbě 60. a 80. let 20. století jsem se našla. 

při čem si nejvíce odpočineš?
Největší klid najdu se zvířaty, nebo jak už jsem zmínila, v přírodě. 

Nejlépe, když jsem tam s někým. Je toho možná i více, ale to už si 
nechám pro sebe (úsměv).

jaká móda je ti nejbližší, co nejraději nosíš?
Móda pro mě nemá žádné hranice. Nosím všechno, co se mi líbí, 

a nenechávám se nikým ovlivňovat. Mám ráda, když můžu mít na sobě 
třeba úplně všechno černé. Cítím se v tom dobře. Taky mám v oblibě 
upnuté věci, dlouhé kabáty a svetry až ke kotníkům, nebo plno věcí 
několik desítek let starých, a nikdo to nikdy nepozná. Také sleduji plno 
lidí, kteří mě inspirují.

jakému klubu fandíš v hokeji a ve fotbale?
Nesleduji hokej ani fotbal natolik, abych mohla hodnotit. Takže bych 

buď lhala, nebo bych mohla hodnotit týmy možná tak podle designu 
dresů (smích).

na jakém místě v česku nebo ve světě se ti nejvíce líbilo?
Jako se nedá určit nejkrásnější žena ani nejlepší jídlo, tak nedokážu 

říct jedno nejhezčí místo, na kterém jsem byla. Ráda vzpomínám na 
Turecko, kde jsem s maminkou prožila nejkrásnější dovolenou.

máš z něčeho strach?
Strach mám, určitě. Ale kdybych ho neměla, tak by bylo něco špatně.

jací kluci se ti líbí?
No, jak začít? (smích). Možná začnu tím, jací se mi nelíbí, to bude 

jednodušší. Opravdu nemám ráda nemachrovaný frajírky, co si myslí, 
že když nahodí ramena a snaží se na sebe za každou cenu upozornit, 
tak mají vyhráno. Nebo kluky, kteří, když kolem mě prochází a mrkají, 
jako by jim spadlo něco do oka (smích). Líbí se mi, když má kluk něco 
v hlavě a ví, co mluví. Důležité je pro mě charisma a smysl pro humor. 

Podle vzhledu si nevybírám, ale slabost pro černochy nezapírám 
(smích).

důležitá zpráva pro tvoje případné nápadníky. seš zadaná?
Po dlouhodobém vztahu teď nikoho nemám.

jak vzpomínáš na soutěž dívka české republiky? 
Soutěž Dívka České republiky ve mně zanechala mnoho krásných 

zážitku. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale opravdu to nedokážu jinak 
říct. Přihlásila jsem se s úmyslem zúčastnit se a nabrat zkušenosti. 
Nenapadlo mě, že se vůbec dostanu do finále, natož, že se dokonce 
umístím. S holkama jsme byly super parta a všechno jsme si navzá-
jem přály. Tedy aspoň já můžu s klidem říct, že jsem holkám upřímně 
fandila.

proč by se tam holky měly přihlásit?
Opět nedokážu vypíchnout jednu věc, ale určitě jsem si hodně užila 

vůbec první soustředění, kdy jsme fotily profilové fotky. Soutěž Dívka 
České republiky je pro všechny slečny, které chtějí zažít srandu, naučit 
se novým věcem a udělat něco pro sebe. Mít ze sebe dobrý pocit, ale 
zároveň si uvědomit, že nejsou na světě samy a vzhled není to hlavní. 
Kolem nás je tolik krásných žen, a každá má něco, co jiná ne. V tu chvíli 
přichází na řadu jiné faktory, jako vystupování na veřejnosti, inteli-
gence, charisma a smysl pro humor. Tohle všechno soutěž Dívka české 
republiky pomůže slečnám rozvinout a vylepšit.

máš nějaký sen, přání, co by sis chtěla splnit?
Mám plno snů. Chtěla bych dlouho studovat a po škole odcestovat do 

zahraničí. Možná si i v cizině udělat další vysokou školu. V hlavě toho 
mám hrozně moc. Chci v životě něco dokázat, něco zažít a mít vedle 
sebe někoho, s kým to všechno budu prožívat.  pavel šmerda

Lucie Salabová (17)

Bydliště: Chomutov

Studium: Umělecká škola v Karlových Varech

Míry: 88–64–89, 169 cm, 55 kg

Znamení: vodnář 

Řekla o sobě…

Zájmy Fotografování, restaurátorství, hostesing, móda, sportování 
(squash). Ale nejlépe je mi v přírodě, hlavně na vesnici mezi domácími 
zvířaty. Miluju rybaření, všechna domácí zvířata a prozkoumávání 
nových míst v přírodě.

Ocenění v soutěžích V disco dance jsem získala kolem 50 titulů, 
z toho 28 zlatých medailí. Mým největším úspěchem bylo zlato na 
mistrovství světa. Umístila jsem se také v soutěži Mladý záchranář, kde 
šlo o pionýrské znalosti a základy první pomoci.

Motto Můžete být, čím chcete, jen když v to dostatečně věříte 
a konáte podle toho s vírou, protože všechno, co mysl dokáže 
vymyslet a v co věří, může i uskutečnit. 
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Na Morava park festu 
zahrají Olympic i Slza 
DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY, SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ, DYNAMIT, JASNÁ ZPRÁVA, JAKO ZA MLADA. HITY 
KAPELY OLYMPIC SI MOHOU JEJICH PŘÍZNIVCI POSLECHNOUT V SOBOTU 2. ČERVENCE NA MORAVA 
PARK FESTU V BLANSKU. V ZÁMECKÉM PARKU ZAHRAJÍ TAKÉ MŇÁGA A ŽĎORP, MANDRAGE A DALŠÍ.

Program

12.00  Otevření areálu

13.00  RESERVOAR DOGZ

14.30  MANDRAGE

16.00  MAREK ZTRACENÝ

17.30  OLYMPIC

19.00  MŇÁGA A ŽĎORP

20.30  SLZA

22.00  DARA ROLINS

23.00  DJ PAVEL CEJNAR

Informace o akci, která odstartuje letní prázd-
niny, prosákly na veřejnost ještě předtím, než 
pořadatelé zveřejnili podrobnosti. Není se co divit, 
podobný festival ještě v Blansku nebyl. „Nechtěli 
jsme to zveřejňovat předčasně, ale těch dotazů bylo 
tolik, že jsme zprávu museli potvrdit. Teď už je 
program doladěný včetně časového rozvrhu, spustili 
jsme i předprodej vstupenek,“ popisuje dramaturg 
festivalu Tomáš Mokrý. 

Morava park fest cílí na tři tisícovky návštěvníků. 
Předprodej začal koncem února a zatím to vypadá, 
že je po tomto druhu hudebního festivalu poptávka. 
Prodejní místa už hlásí tři stovky prodaných vstu-
penek. Ty lze koupit na tradičních místech jako je 
informační kancelář Blanka, informační středisko 
Boskovice, ale i jinde na Blanensku nebo v Brně. 

„Máme deset míst, kde si lze vstupenku zakoupit, 

další budeme přidávat podle poptávky našich návštěv-
níků,“ popisuje Mokrý. Nejlevnější vstupné je možné 
pořídit do konce března za 390 korun. Děti do 12 let 
v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Letošní festival odstartuje v Blansku jednu hodinu 
po poledni mladá kapela Reservoar Dogz. Po nich 
nastoupí Mandrage, Marek Ztracený a Olympic. Večer 
pokračuje koncertem Mňágy a Žďorp, Slzy a Dary 
Rolins. Hudební akci zakončí DJ Pavel Cejnar, který 
také bude celým festivalem provázet. 

Organizátoři Morava park festu myslí i na ty, kteří 
nepotřebují cítit decibely v celém těle. „Přemýšlíme 
o relax zóně u zámeckého rybníčku, kde bude slyšet 
hudba, ale ne už tak intenzivně,“ nastiňuje Mokrý 
další plány. Na přípravu akce má jeho tým ještě 
necelé čtyři měsíce. Více na www.moravaparkfest.cz 
a www.facebook.com/moravaparkfest. 
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Barvy roku 2016: 
ROSE QUARTZ & SERENITY

Každoročně americká společnost Pantone 
Color Institute, která je s celosvětovou autoritou 
v udávání trendů co se barev týče, vyhlašuje 
barvu roku. Ta bude vládnout světu módy 
i designu v nadcházející sezoně. Pokud tento 
trend sledujete, pak vám jistě neuniklo, že pro 

letošní rok byla poprvé porušena dlouhodobě 
zarytá tradice a barvy byly odhaleny rovnou dvě! 
Zvolen byl pastelový odstín starorůžové s názvem 
Rose Quartz a pastelově modrý odstín Serenity. 

Spojení romantické růžové a nebesky 
modré podle průzkumu působí povzbudivě na 

naši psychiku a je symbolem touhy po klidu 
a životní rovnováze. Jsou to také odstíny, které 
symbolizují rovnost mužů a žen.

Chcete být letos IN? Pak by ve vašem šat-
níku tyto dvě barvy rozhodně neměly chybět, 
inspirujte se.

 DOLLY Královna Růží PETTI sukně, POSHme

 Banned retro kabelka, Scandal, modrá, POSHme

 Vices lodičky Pastelky, růžové, POSHme

 LindyBop retro pouzdrové šaty Vanessa, pastelově růžové, POSHme

 LindyBop pouzdrové retro šaty Vanessa, pastelově modré, POSHme



renault.cz

MEGANE_34frontE3_Dny_A4sirka_dealer.indd   1 19.02.16   10:33

Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel. +420 516 454 453
www.autecobs.cz
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začnu možná trochu netradičně. jak se člověk v poměrně 
mladém věku stane asistentem premiéra české republiky?

Tuto otázku jsem tak trochu čekal (úsměv). V mladém věku už moc 
ne, spíše v pokročilém. V roce 2013 to byla shoda náhod. Panu před-
sedovi odcházel asistent a bylo vypsáno výběrové řízení na tuto pozici. 
Tak jsem si řekl, zkusíš to a ono to nějak dopadne. Když to „dopadlo“, 
nejprve jsem tomu nevěřil a říkal si, že to odřeknu. Přece jen, cestování 
po celé republice mě moc nebralo. Dnes jsem velice rád, že jsem tuto 
příležitost nepromarnil. Je to časově náročná, ale velmi zajímavá práce. 

co všechno tato pozice obnáší?
Starám se panu předsedovi o program v rámci jeho návštěv v Jiho-

moravském kraji. Zabezpečuji poslaneckou kancelář ve Vyškově, kde 
se pravidelně v pondělí setkáváme s občany. Pan předseda se v kance-
láři zastaví vždy cestou na Moravu. Během týdne řeším poštu a různé 
schůzky. V současné době se už připravujeme na krajské a senátní volby. 

na jaká setkání či události v souvislosti s touto činností 
nejvíce vzpomínáte?

Velice zajímavý byl rozhovor s rodinou Michalákových o jejich 
dětech, které jsou drženy v Norsku. Ale popravdě. Při této práci je skoro 
každá schůzka zajímavá. Když už se chce člověk potkat s premiérem, 
nejde za ním s nějakou banální věcí.

nenarušuje vám to práci na radnici v boskovicích?
Vůbec. Mám týdenní plán a přesně vím, co který den budu dělat. 

Musel jsem se naučit s časem hospodařit efektivně. Spousta kamarádů si 
ze mě dělá legraci, že bez diáře bych se ztratil. A ona je to trochu pravda.

prozraďte něco více o sobě. jaké školy jste vystudoval a jaká 
je vaše pracovní minulost?

Studoval jsem Vyšší odbornou školu v Boskovicích (dříve ISŠT), 
obor management strojírenství, poté jsem pokračoval na stejné škole, 
ale vyšší odborné, na obor Agropodnikání a Ekologie. V roce 2005 
jsem nastoupil do společnosti TOPNET SERVICES, kde jsem pracoval 
do roku 2013. Protože mě politika vždycky bavila a vždycky jsem se 
zajímal o dění ve městě, tak jsem v roce 2008 vstoupit do ČSSD. Sociální 
demokracie byla až do roku 2014 v opozici, ale důslednou prací se nám 
podařilo vyhrát volby a usednout na radnici.

v pozici místostarosty jste přibližně rok a půl. už jste si zvykl 
na práci ve vedení města, ve kterém žijete?

Trochu mně trvalo, než jsem si zvykl, jak co funguje. Dnes už to jde 
skoro samo, ale pořád se učím a objevuji nové a nové věci. Boskovice 
jsou velice krásné město, proto je třeba k práci a lidem tak přistupovat.

co je na této pozici nejtěžší?
Nejtěžší je mít peníze na všechno, co byste chtěl vybudovat. Jedni 

chtějí opravené chodníky, druzí knihovnu, třetí horolezeckou stěnu 
a další skate park. Kdyby bylo jen na mně, zbudujeme všechno, ale je to 
o penězích. Není potřeba všechno mít okamžitě, ale je třeba pracovat 
s rozvahou.

vím o vás, že jste velký sportovec, bývalý basketbalista, 
běháte. sport je vaše největší láska?

Sportovec spíše na amatérské úrovni. Basketbal v Boskovicích bohu-
žel skončil, tak jsem začal běhat. Běhání je časově nenáročné, vyčistím 
si při něm hlavu a mám čas přemýšlet nad vším, co se během dnů či 
týdnů stalo a co šlo udělat jinak. Spolupracuji také s Petrem Bartoškem 
na přípravách Boskovických běhů. To mě neskutečně chytlo. Tímto bych 
chtěl všechny čtenáře pozvat na generálku, která se uskuteční 10. dubna 
v 9.30 na Masarykově náměstí s názvem POJĎME TO ZKUSIT. Vůbec 
největší láskou je v současné době moje rodina, která mě podporuje, 
a hlavně syn, kterému věnuji svůj čas.

co máte na boskovicích nejraději?
Mám Boskovice rád jako celek. Je to krásné město. Místa jako jsou 

Pilské údolí, vyhlídka pod hradem a mnoho dalších jsou kouzelná. 
 pavel šmerda

Boskovice? Krásné 
a kouzelné město 

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BOSKOVICE, VELKÝ SPORTOVEC, ALE TAKÉ 
ASISTENT PREMIÉRA ČESKÉ REPUBLIKY. TO JE PETR MALACH. MLADÝ 

A AMBICIÓZNÍ POLITIK PŘINESL DO VEDENÍ MĚSTA NOVOU KREV.
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Jana Strecková si 
Otevřela vlastní fitko 

FITNESS INSTRUKTORKA A PORADKYNĚ PRO VÝŽIVU. TO JE JANA STRECKOVÁ ZE SVITÁVKY. 
ZÁJEMCI O JEJÍ SLUŽBY JI MOHOU VYHLEDAT NEJEN NA INTERNETU NA STRÁNKÁCH WWW.IFIT.CZ, 

ALE MOHOU PŘIJÍT I PŘÍMO DO JEJÍHO FITKA JA.S, KTERÉ SÍDLÍ NA NÁMĚSTÍ V LETOVICÍCH.

Ve svém království nabízí skupinové lekce především pro ženy. „Co 
konkrétně? Je toho docela hodně. Začnu například cvičením Bodyform, 
což je rychlejší lekce pro ty, kteří si chtějí dát více do těla a zároveň 
formovat problémové partie. Kdo má raději pomalejší záležitosti, může 
využít kombinaci Bodybalance a Pilates. Což je úžasné cvičení, při kte-
rém posilujete svaly, které je třeba posílit, zároveň si protahujete svaly, 
které mají tendenci ke zkrácení. Prostě ideální cvičení pro ty, kteří chtějí 
mít nejen krásně pevné a tvarované, ale i zdravé tělo. Dělám i speciální 
lekce Pilates pro těhotné, do toho cvičení na VibroGymu, které je velmi 
efektivní. Třicetiminutová lekce nahradí celou hodinu v posilovně,“ 
vyjmenovala možnosti Jana Strecková.

Do jejího fitka mají dveře otevřené i maminky s malými dětmi. „Pro 
maminky s malými dětmi, které si chtějí zacvičit, ale zároveň nemají hlí-
dání nebo chtějí svůj čas trávit společně se svým děťátkem, jsou ideální 
lekce Strolleringu, které kombinují cvičení s prvky Pilates. Tak, aby se 
maminky co nejdříve a co nejbezpečněji dostaly zpět do formy. Do toho 
nabízím i cvičení pro děti, kdy pomocí básniček, písniček a hraní pod-
porujeme motorický rozvoj nejmenších,“ vysvětlila fitness instruktorka.

Kdo neholduje cvičení, ale zajímá ho spíše výživové poradenství, má 
možnost využít individuální konzultace. Ať už jde klientům o redukci 
hmotnosti, nabírání svalové hmoty, úpravu jídelníčku ze zdravotních či 
jiných důvodu, nebo poradenství v oblasti suplementace.

„Pro ty, kteří chtějí vědět, 
jak si na tom jejich tělo stojí, 
zde máme měření na InBody, 
kdy zjistíme kompletní slo-
žení těla, tedy množství svalů, 
tuku, vody v těle a mnoho 
dalšího. Nebo měření na 
přístroji MaxPulse. Jedná 
se o neinvazivní vyšetření 
variability srdeční frekvence, 
kvantitativní hodnocení auto-
nomního nervového systému, 
zatíženosti organismu stresem a průchodnosti cév. No a pro všechny, 
kteří o sebe pečují, je zde možnost koupit si i některé speciální zdravé 
potraviny. A nesmím zapomenout na koutek pro děti, ty jsou totiž ve 
fitku JA.S vždy vítány,“ doplnila Jana Strecková.

A jaké má Jana plány do budoucna? „Chci nadále rozšiřovat nabídku 
různých cvičení. A to i o lekce, během kterých bude o děti postaráno. 
A protože vím, že k tomu, aby naše tělo správně fungovalo, jen cvičení 
nestačí, mohou se klienti JA.Su těšit i na další aktivity v péči o tělo. Tak, 
aby bylo zdravé, krásné a v pohodě,“ dodala. 
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Ovesná chia kaše
Ovesná kaše se v poslední době stala přímo hitem internetu. 

Ohromné množství lidí si ji dopřává na snídaně. Podle fotek s těmito 
hashtagy poznáte, že nejde jen o vysypání instantního pytlíku s kaší do 
misky, ale lidé si ji sami vaří a zdobí podle vlastní fantazie. Dá se říci, že 
příprava kaše se pro mnohé stala příjemným rituálem, jak začít den. 

Velmi oblíbenou se také stala pohanková kaše, kterou fanoušci ozna-
čují jako #mojepohankova. Musím říct, že i já jsem si oblíbila na snídani 

kaše. Nemusím je mít každý den, ale pokud mám chvíli čas, ráda si je 
připravím. Nejraději mám ovesnou kaši, ale své místo má i pohanková. 
Jakožto celiak naštěstí ovesnou kaši jíst mohu, ale musí být připravena 
z „čistých“ bezlepkových vloček. Oves je totiž ve své přirozené formě 
bezlepkový, neobsahuje gliadin, ale avenin. A ten naštěstí většina celiaků 
velmi dobře snáší.

Lepek se do ovsa dostává kontaminací buď z půdy, nebo při zpra-
cování. Proto, pokud trpíte celiakií, připravujte si vaši kaši vždy pouze 
s vloček označených jako bezlepkové. Příprava domácí kaše není nic 
složitého a zabere vám sotva deset minut. Následující recept neobsahuje 
lepek ani laktózu, aby vyhovoval všem. Pokud ale s těmito potravinami 
nemáte problém, nahraďte je běžnými.  iveta ratislavová

Ingredience
60 g   (6 polévkovách lžic) ovesných bezlepkových vloček

400 ml   sójového či jiného rostlinného mléka

 1 polévková lžíce medu

 1 polévková lžíce chia semínek 

Postup

V kastrolku si zahřejeme mléko a necháme v něm rozpustit med. Při-
dáme ovesné vločky a přivedeme je k varu. Za stálého míchání vaříme 
tři minuty a potom odstavíme. Do kaše zamícháme chia semínka 
a přikryjeme ji pokličkou na pět minut (necháme jen malou škvírku, 
aby odcházela pára), poté servírujeme. Kaši si můžete dochutit vším, co 
máte rádi: ovocem, oříšky či semínky, čokoládou, arašídovým máslem.

Dnešní recept bude z oblasti míchaných nápojů. Jde přímo o vítězný drink z loňského ročníku 
barmanské soutěže Amundsen cup. Jeho autorem je student Střední školy gastronomické Blansko 
Petr Hlaváček a jeho název zní Banánové pokušení.

První místo za tento nápoj bylo zcela zasloužené. Petr skvěle obstál v technické části, v níž se 
hodnotí profesionální příprava koktejlu podle přísných pravidel obvyklých na podobných sou-
těžích, ale především se mu podařilo vymyslet a náležitě dotvořit harmonický komplex vzhledu, 
vůně a chuti, která komisi i návštěvníky okouzlila svou neotřelostí a odvážným pojetím.

ingredience

0,02 l  bílého Key rumu

0,02 l  vodky Amundsen apple

0,01 l  skořicového sirupu

0,01 l  sirupu s příchutí bílé čokolády

0,05 l  banánového džusu

Všechny suroviny se promíchají 
v šejkru. Po nalití do sklenice se 
posypou strouhanou čokoládou 
a ozdobí kolečky banánu.

martin jaglář, střední škola  
gastronomická, s.r.o. blansko

Amundsen Cup. To je 
barmanský svátek

Jedna z hlavních gastronomických akcí, 
barmanská soutěž Amundsen cup, se 
uskuteční 16. března od 10.00 v Dělnickém 
domě v Blansku. Autorem námětu 
a hlavním pořadatelem soutěže je Střední 
škola gastronomická Blansko. Soutěž 
spadá do kategorie junior, účastní se jí 
tedy soutěžící do 21 let. Kromě mladých 
barmanů z Jihomoravského kraje, také 
kolegové z Vysočiny, Olomouckého 
a Zlínského kraje. 

Akce trvá celý den a kromě samotné 
soutěže se po celou dobu odehrávají 
také prezentace garantů a partnerů, 
míchání nápojů pro veřejnost, akce 
zaměřené na popularizaci barmanství 
a nápojové gastronomie, ale rovněž různé 
doprovodné programy a prezentace. Vstup 
je zdarma a každý návštěvník navíc obdrží 
slosovatelný kupon o zajímavé ceny.

Banánové pokušení
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Návrat do Afriky? 
Někde leda s tankem

NEJTĚŽŠÍ, NEJSLAVNĚJŠÍ. TAKOVÝ PŘÍDOMEK MÁ RALLYE DAKAR. I KDYŽ SE UŽ NĚKOLIK 
LET NEJEZDÍ NA AFRICKÉM KONTINENTU, STÁLE POUTÁ POZORNOST MILIONŮ PŘÍZNIVCŮ 
MOTORISMU PO CELÉM SVĚTĚ. UŽ TRADIČNÍM ÚČASTNÍKEM JE PETR VODÁK Z BOSKOVIC. 

„Svoji pozici bych definoval jako řidič dopro-
vodného vozidla, výdejce materiálu a výpo-
mocný mechanik při řešení nenadálých situací,“ 
říká o své práci v týmu Bonver Dakar Project.

přečtu titulky z internetových stránek 
vašeho týmu. vrátný vymetl příkop… 
llovera převrátil auto na střechu… 
prasklá hadice stála vrátného hodinu 
a půl… vrátný urazil hadici… asi jste 
se letos nenudili, že?

Nenudili se ti, kteří "vymetali příkopy, urá-
želi hadice a obraceli auto na střechu“. A pak 
si to museli hned na místě opravit, aby vůbec 
dojeli do cíle etapy a ke svému zázemí (smích). 

neříkejte, že se vás nic z toho netýkalo. 
kolik jste toho letos naspal? 

Práce bylo dost. Celou noc, ale protože 

i přes den je nutno se přemisťovat po silnici, 
tak to máme rozděleno tak, že ti, kteří mají 
přes den sedět za volantem, tak se musí 
alespoň trochu vyspat. Takže pokud jde o mne 
jako o řidiče doprovodného vozu, tak jsem si 
volil okamžik odchodu „do hajan“ podle času 
odjezdu následující den a délky a obtížnosti 
přejezdu.

 Jednou či dvakrát se stalo, že jsem ponoco-
vání musel trochu protáhnout, ale to vyplývá 
ze skutečnosti, že ne vše umíme úplně přesně 
naplánovat nebo předpovědět. Kluci mecha-
nici dosti často „fungovali“ až do rána, práce 
totiž nekončí přípravou závodní techniky, 
ale přípravou mechaniků (sprcha, snídaně) 
a sbalením celého „doprovodného cirkusu“. 
Nářadí, stanů, malých motocyklů, teleko-
munikačního zařízení, rozvodů stlačeného 
vzduchu, elektrické energie a vody. 

jaká vůbec byla letošní dakarská rallye?
Byla tak trochu jiná než ty předchozí. Pořa-

datelé museli zaimprovizovat s trasou poté, 
co se Chile a Peru zřekly podílu na pořádání 
rallye. Trať proto vedla jen územím Argentiny 
a Bolívie a měla více charakter soutěží typu 
WRC než cross country. Je to dáno místními 
zeměpisnými podmínkami (hory, vegetace, 
zemědělsky využívané oblasti). Tyto okolnosti 
nutí organizátory využít pro trať stávající 
komunikace, což pro soutěžící znamená jet 
více takzvaně v jedné stopě. Je to nepříjemné 
i zvýšenou prašností a horšími podmínkami 
pro předjíždění.

slyšel jsem i něco o nové zkušenosti se 
„zvířátky“? 

Se zvířátky, jo? (smích) Výjimečně nepří-
jemný byl noční útok hmyzu na vše živé 
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v bivaku na závodním okruhu Termos de Río 
Hondo. V loňském roce jsme tam byly také, 
ale nic podobného nás nepotkalo. Pohybovalo 
se tam letmo a lezmo několik druhů hmyzu, 
největší asi pět centimetrů velkých, v počtech 
tisíců kusů. Občas mě i něco kouslo, naštěstí 
bez zjevných následků (úsměv).

co musíme určitě zmínit je jedna rarita. 
v týmu jste měli hendikepovaného 
andorrského pilota alberta lloveru. 
prý jste pro něj museli nějak speciálně 
upravovat vozidlo?

Ano, s úpravou to je pravda, i když jsme 
ji neprováděli my, ale specializovaná firma. 
Bylo to docela narychlo a pro techniky bych 
poznamenal pár detailů. Náklaďáky se běžně 
na ruční ovládání nepřestavují, použitý 
systém proto pocházel z osobního vozu. 
Ovládání spojky bylo páčkovým potenciome-
trem na hlavici řadicí páky přes servomotor, 
ovládání provozní brzdy a akcelerátoru pouze 
táhly a pákami od dvou kotoučů na volantu. 
No a teď si přepočtěte chod a sílu nohy na 
pedálu vzduchotlakové brzdy na podobný 
chod kotouče pod volantem a sílu rukou, 
přitom musíte točit volantem, palci přidávat 
plyn pomocí kotouče nad volantem a občas 
taky řadit… Takže na vše zbývá někdy jen 
jedna ruka. Zkusil jsem si krátkou jízdu jen 
rukama mimo běžný provoz a byl to pro mne 
docela masakr.

přesto llovera na rozdíl od svých 
„zdravých“ kolegů dojel do cíle a navíc 
dosáhl skvělého výsledku.

Albert Llovera dokončil Rallye Dakar jako 
vůbec první handicapovaný jezdec za volantem 
náklaďáku v historii. Jeho 35. místo je hodně 
velký úspěch. Rád bych v této souvislosti ještě 
zmínil 11. místo Artura Ardavichuse, což je 
prozatím nejlepším týmovým umístěním Bon-
ver Dakar Projectu na této soutěži. Neznamená 
to ale, že by nebylo co zlepšovat. Stále máme 
koho na trati předjíždět (úsměv).

co jídlo na dakaru? 
Stravování klasika. Ráno snídaně v bivaku, 

obvykle balíček na cestu a večer večeře 
v dalším bivaku – často i se steaky. Celý den 
jsme nejedli, celý den jsme jeli. Pokud jsme 
náhodou nejeli, když byly smyčkové etapy 
nebo den volna, tak místo balíčku na cestu 
byl lehký oběd v bivaku.

a pití?
Pokud jde o pití, tak jsme vybaveni širo-

kým spektrem nápojů z našich i tamních 
zdrojů. Užíváme je podle okamžitých potřeb 
s uvědoměním si okolností následujících 
(smích). 

jaký byl v jižní americe o soutěž zájem 
mezi diváky? 

Vystihnout to lze myslím jednoduše. 
V Argentině již běžné prázdninové zpest-
ření, v Bolívii událost století. Mohu doložit 
fotografiemi z průjezdu bolivijskými městy 
Tarija a Potosí.

kolik jste letos ujeli kilometrů?

Podle vozového tachometru naší servisní 
Tatry to bylo 6 054 kilometrů. 

jaké počasí provázelo závod?
Počasí bylo zpočátku značně nestabilní. 

Silné deště způsobily zrušení druhé rychlostní 
zkoušky, vysoké teploty během etapy Belén 
– Belén způsobily problémy motorkářům 
v dunách. Následně došlo ke zkrácení této etapy 
pro kamiony, protože bylo nutno vyprošťovat 
nepojízdné motocykly. Jinak průměrné denní 
teploty se pohybovali od 35 do 40 °C v nížinách, 
naopak v horách v noci klesaly až k nule. Ale 
nic extrémního a nečekaného. To jsou pod-
mínky, na které jsme zvyklí a připravení.

vím o vás, že každý rok si ze soutěže 
vozíte nějaký suvenýr. co to bylo 
letos?

Letos to byly jako už po několikáté kameny. 
Tentokrát z Bolívie, z horské říčky v nadmoř-
ské výšce asi 3 500 metrů.

začíná se opět spekulovat o návratu 
rallye dakar do afriky. co si o tom 
myslíte?

Spekulace jsou jedna věc, realita je věc 
druhá. Měl jsem možnost zúčastnit se této 
rallye osmkrát v Africe. Projíždělo se státy, 
kde to zkrátka momentálně není možné. 
Pokud tedy nemáte tank nebo něco podob-
ného. Takže možnosti jsou nyní omezenější 
než dříve. Pokud dojde k přesunu do jiné 
oblasti Afriky – třeba na jih, jak jsem zasle-
chl, tak se tím začnu zabývat až tehdy, pokud 
to pro mne bude aktuální.

co vás ještě závodně čeká v roce 
2016?

Co se přesně stane, to opravdu nevím. 
Pokud jde o účast na závodech, tak je na 
obzoru soutěž Silk Way 2015 na trase Moskva 
– Peking, která může určitě zdatně konku-
rovat jihoamerickému Dakaru. O případné 
účasti a početnosti výpravy Bonver Dakar 
Projectu se bude teprve rozhodovat, takže se 
nechejme překvapit.  pavel šmerda
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Sportuj s námi chystá 
opět zajímavé akce

BOSKOVICKÉ BĚHY, PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM A SPORT LIFE RUN. TO JSOU 
VLAJKOVÉ LODI SPOLKU SPORTUJ S NÁMI, KTERÝ BYL ZALOŽEN ZA ÚČELEM PODPORY 

SPORTU A KULTURY V REGIONU. JEHO ZÁKLADNÍM CÍLEM JE NABÍDNOUT VŠEM ZÁJEMCŮM 
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ A NOVÝ ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.

„Naším cílem je pořádat sportovně-spo-
lečenské akce pro celé rodiny. Jinak tomu 
nebude ani letos. Milovníci sportu a dobré 
zábavy se mohou těšit na sedmé Boskovické 
běhy, které letos startují v neděli 1. května. 
Už 21. ročník Půlmaratonu 
Moravským krasem se usku-
teční v sobotu 27. srpna a třetí 
ročník Sport Life Runu, v rámci 
kterého se v sobotu 5. listo-
padu běží v areálu brněnského 
výstaviště Ženský běhy na 
5 kilometrů a v neděli 6. lis-
topadu Veletržní běh na deset 
kilometrů,“ uvedl předseda 
spolku Petr Bartošek.

Stát se tradičními se snaží 
dva nové projekty – Generálka 
na Boskovické běhy a Dětský 
duatlon. Generálka na Bos-
kovické běhy je připravena na 
neděli 10. dubna. Sraz zájemců 
je v 9.30 na Masarykově 
náměstí v Boskovicích. Akce 
je určena pro všechny, kteří si 

chtějí zaběhnout celou trať hlavního závodu 
a pro ty, kteří nebudou moci z jakéhokoliv 
důvodu běžet 1. května. Pro všechny účast-
níky je připravena pozornost od hlavního 
sportovního partnera.

„Pro předběžný odhad účast-
níků žádáme všechny zájemce, 
aby se na generálku přihlásili 
v události na FB. Zde také 
najdou podrobné informace,“ 
doplnil Bartošek. Patronem 
generálky je boskovický mís-
tostarosta a běžec Petr Malach, 
který všechny zve: „Pojďme si 
to zkusit!“

„Dětský duatlon je dlou-
hodobějším projektem, který 
jsme odstartovali v loňském 
roce pro žáky prvních tříd 
základních škol. Letos se k nim 
přidají druháci a postupně se 
takto bude projekt rozšiřovat 
na žáky od první do páté třídy 
základní školy. Zatím se jedná 
o duatlon – děti tedy soutěží 

v jízdě na kole a v běhu, ale od účasti žáků 
třetích tříd přidáme ještě plavání a završíme 
tak náš projekt Dětského triatlonu,“ vysvětlil 
předseda spolku. Letos odstartuje Dětský 
duatlon na koupališti Červenka v Boskovicích 
v sobotu 25. června od 12 hodin.

Boskovické běhy se blíží
Prvním letošním závodem budou 1. května 

Boskovické běhy. „Co bych vzkázal těm, kteří 
se chtějí akce zúčastnit? Ať neváhají s regis-
trací! Registrovat se na Boskovické běhy za 
výhodnou cenu s garancí získání trička je 
možné jen do 31. března. Loni se stalo, že na 
ty, co váhali s registrací, již trička nezbyla. 
Letos by to bylo dvojnásob škoda, protože 
s návratem hlavního sportovního partnera 
získá každý, kdo se včas zaregistruje do hlav-
ního Běhu za sedmizubým hřebenem, funkční 
tričko. Registrovat je možné samozřejmě 
na všechny naše letošní závody,“ vzkázal 
Bartošek.

Základní informace o všech akcích, 
jejich program a registraci do závodů 
najde každý na webových stránkách 
www.sportujsnami.cz. Aktuální novinky, 
soutěže o ceny a komentáře jsou umístěny na 
FB profilech jednotlivých běhů a samozřejmě 
i na FB/Sportuj s námi – oficiální profil.“

Pokud tedy máte chuť běhat a bavit se, 
určitě se nezapomeňte do konce března 
zaregistrovat. V neděli 10. dubna si přijďte 
na generálku vyzkoušet, jak jste připraveni 
na 1. května na 7. Boskovické běhy. A pokud 
máte děti, nezapomeňte je přihlásit na Dětský 
duatlon, který startuje v sobotu 25. června. 
Naplníte tak základní heslo spolku „Sportuj 
s námi“ – Přijď a běhej!  jaroslav parma

Co na vás čeká 1. května

Dětské běhy

Lidový běh na 800 m

Zámecký běh na 2,5 km

Běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km



Taneční soutěž v Kunštátě
Na mezinárodní taneční soutěži O pohár 

města Kunštátu se představilo na 1 300 taneč-

níků z celé České republiky i ze zahraničí. 

Diváci sledovali vystoupení v kategoriích 

street dance, show dance, disco dance, plesové 

tance, parketové taneční kompozice, aerobik 

a mažoretky. Akce pod taktovkou skvělé 

Míši Bartošové a jejího úžasného kolektivu 

spolupracovníků dopadla jako vždy na jed-

ničku a soutěžící i diváci si ji užili. Více na FB 

časopisu MyFace. 
Foto Pavel Šmerda a Karel Podsedník
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přesedněte do vozu Octavia G-TEC a užívejte si mimořádně 
výhodnou kombinaci ekologie a úspornosti! Jízdou na CNG totiž 
šetříte nejen přírodu, ale i svou peněženku – přesvědčte se 
sami v online kalkulačce na www.octaviagtec.cz. Samozřejmostí 
„zeleného” modelu Octavia je také prostorný a praktický interiér, 
vysoký bezpečnostní standard a spousta moderní techniky. 
Seznamte se s vozy ŠKODA Octavia G-TEC a Octavia Combi G-TEC 
přímo u nás.

skoda-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC: 
5,3 l (CNG od 3,4 kg)/100 km, 124 (CNG 94) g/km

JEZDĚTE AŽ 
O POLOVINU 
LEVNĚJI S CNG!

ŠKODA Octavia G-TEC. 
Šampion v zeleném stylu. 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Untitled-553   1 26.2.2016   12:26:09

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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Míšenští učí lidi 
tancovat už 40 let

KDYŽ V ROCE 1975 ZAKLÁDALI TANEČNÍ STUDIO M V BLANSKU, ANI V NEJMENŠÍM NETUŠILI, 
ŽE JEJICH HISTORIE BUDE ČÍTAT ČTYŘI DESETILETÍ. MANŽELÉ ALENA A JIŘÍ MÍŠENŠTÍ ZA TU 
DOBY NAUČILI TANČIT VÍCE NEŽ TŘICET TISÍC LIDÍ. V JEJICH KURZECH PŘITOM NEJDE JEN 

O VÝUKU JEDNOTLIVÝCH TANCŮ, ALE ZAMĚŘUJÍ SE TAKÉ NA SPOLEČENSKOU VÝCHOVU, ZÁSADY 
ETIKETY A PŘÍPRAVU MLADÝCH LIDÍ NA VSTUP DO ŽIVOTA DOSPĚLÝCH A DO ZAMĚSTNÁNÍ.

zavzpomínáte, jak to všechno začalo?
Když bych měl začít u sebe, tak od 6 

do 17 let jsem dělal gymnastiku. Byl jsem 
dokonce nejlepší gymnasta kraje ve své 
věkové kategorii. Jenže pak přišlo zranění, 
utrhl jsem si zádový sval, a bylo po vrcho-
lové gymnastice. Začal jsem tedy jezdit na 
motorce terénní soutěže. Dostal jsem se i do 
širšího výběru pro slavnou Šestidenní, ale 
následovala ošklivá nehoda. Než jsem se vrátil 
z nemocnice, táta motorku prodal a s moto-
rismem byl konec. 

počkejte, jak to souvisí s tancováním?
Hodně. Gymnastika a motorismus šly tedy 

postupně stranou. V 16 letech jsem začal 
chodit do tanečních, z gymnastiky jsem měl 
nějaké pohybové návyky, bavila mě hudba. 
V tanečních nás učili manželé Dočekalovi 
z Jihlavy, byli skvělí a přesvědčili mě, že bych 
se tanci mohl věnovat naplno. Začal jsem tedy 

dojíždět do taneční školy do Jihlavy, přišla 
první partnerka a první soutěže.

to jste ještě bydlel v okříškách 
u třebíče. po průmyslovce v třebíči 
přišel přechod na vysokou školu do 
brna a změna.

Ano. Začal jsem chodit do věhlasné 
taneční školy Starlet. Našel jsem si tam novou 
partnerku a v roce 1974 se seznámil i se svojí 
pozdější ženou. Poznali jsme se na kole-
jích, kde jsem měl na starost vysokoškolský 
studentský klub, byl jsem šéfem kolejní rady 
a připravoval jsem prázdninové programy pro 
studenty. Alena byla vedoucí dětských táborů. 
I ona byla bývalá gymnastka, hrála na housle, 
tak jsem jí nabídl spolupráci. Zjistili jsme, že 
nám to spolu jde a po měsíci tréninků jsme na 
první soutěži už stáli na bedně. 

jaký byl váš největší taneční úspěch?

Byli jsme mistři Moravy ve třídě B v deseti 
tancích.

po krátké taneční spolupráci přišel 
i vzájemný vztah. jak to vlastně 
vzniklo?

Bylo nám tehdy kolem 23 let. Oba jsme 
byli volní, trávili jsme spolu na trénincích tři, 
čtyři hodiny denně, o víkendu jsme spolu byli 
na soutěžích, nebo jsme natáčeli pro televizi. 
Nic jiného než studium a tanec jsme neznali, 
věnovali jsme tomu veškerý volný čas. Vzá-
jemně jsme se poznávali a zjistili jsme, že si 
rozumíme i jinak než na parketu. Asi po půl 
roce jsme si řekli, že bychom to spolu mohli 
zkusit (úsměv).

trochu jsme to možná přeskočili, ale 
jak jste se dostali do adamova, kde jste 
bydleli, potažmo do blanska?

Alena pochází z Adamova a já jsem před 
pátým ročníkem uzavřel s Adamovskými stro-
jírnami jako budoucí strojní inženýr smlouvu, 
dostal jsem stipendium a pak pracovní 
smlouvu a byt. A nakonec jsem v Adastu 
pracoval 19 let na různých vedoucích pozi-
cích. Dokonce jsem byl i tři roky předseda 
představenstva.

dostáváme se pomalu k založení 
tanečního studia m.

V roce 1975 fungoval v Blansku amatér-
ský taneční klub. Scházeli se tam zájemci 
o tanec, ale neměli odborné vedení. Alois 
Polák, který „tancák“ vedl, se zeptal majitele 
Starletu v Brně Vladimíra Buryana, jestli 
nemá někoho, kdo by klub mohl vést. Bydleli 
jsme v té době v Adamově, oslovil nás a bylo 
to. Vybudovali jsme tedy při Závodním klubu 
Metra Taneční studio M. Začali jsme trénovat, 
jezdit na krajské a celostátní přehlídky. Moje 
žena je profesí učitelka na základním stupni 
a po dokončení pedagogické fakulty v Brně 
začala studovat taneční konzervatoř v Praze, 
zaměřenou na společenský tanec a choreo-
grafii, kterou ukončila v roce 1978. Já jsem ji, 
pokud mi to práce dovolila, dělal tanečního 
partnera na soustředěních, a tak jsem získal 
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také spoustu teoretických i praktických zkuše-
ností z této školy.

tanec není jen o samotném výkonu na 
parketu.

Nacvičit jen předtančení není nic jednodu-
chého. Vybrat hudbu, vymyslet choreografii, 
ušít oblečení, byla to spousta práce. I po 
nocích. Věnovali jsme se tanečnímu studiu 
15 let. Až do roku 1990. Tehdy zanikl Závodní 
klub Metra Blansko, kde jsme působili, 
a neměli jsme kam jít. Protože jsme měli 
každý svoji práci, vyrůstali nám děti a na 
zábavu nezbývalo tolik času, rozhodli jsme 
se, že se budeme věnovat dál jen pedagogické 
činnosti při výuce v tanečních kurzech pro 
mládež i pro dospělé. V tanečních jsme začali 
učit v roce 1978 v Boskovicích a od roku 1980 
nepřetržitě učíme i v Blansku a okolí.

od roku 1978 do současnosti je to 
dlouhých 38 let. kolik lidí vašimi kurzy 
prošlo?

Naučili jsme tancovat asi 30 tisíc lidí. Tedy 
dvě generace. Nebo jedno větší okresní město 
(úsměv). A taky jsme nacvičili se členy Taneč-
ního studia M téměř 100 choreografií.

vím, že vaše kurzy nejsou jen 
o tancování, ale vůbec o základech 
společenského chování. dají se 
srovnávat začátky v 80. nebo 
90. letech s tím, co je nyní?

Doba je úplně jiná. Totálně upadly spole-
čenské mravy, mnoha lidem chybí základní 
principy slušnosti. Dneska vnímat pozdrav 
jako něco normálního, není pro většinu lidí 
normální. Bohužel. Když někoho potkám, 
měl bych se na něj usmát. Ale proč? Student 
střední školy nepozdraví učitele nebo ředitele, 
někdy ani soused souseda. Jeden si neváží 
druhého.

ale vy se snažíte to napravit.
Podívejte, když k nám přijdou studenti 

a učni ve věku 16 nebo 17 let, jsou většinou 
nezkušení v oblasti společenského styku. 
Snažíme se, aby pochopili, že život není 
jen o penězích, majetku a společenském 
postavení. Všechno vychází už z rodiny. Tam 
vázne komunikace. Dnes není normální, aby 
všichni obědvali pohromadě, mluvili doma. 
Pak se nemůžeme divit, že kluci nebo holky 
neumějí pořádně formulovat věty, protože 
nejsou zvyklí komunikovat. Tedy jsou, ale 
hlavně elektronicky. Kluci s dívkami nechodí, 
nevezmou se za ruku, protože 
si nemají za chvíli co říct, 
radši komunikují přes 
mobil nebo Facebook. 
Než bych zklamal, tak se 
tomu radši vyhnu. My 
jim chceme v kurzech 
ukázat, že se dá hezky 
obléct, usmát se, povídat 
si, usnadňujeme vzájemné 
seznamování. Například 

takové oslovení slečny v autobuse nebo na 
nějaké akci vyžaduje kus osobní odvahy, ale 
když už klukovi dám hezkou holku do náruče, 
tak už by to opravdu musel být nevím co, aby 
toho nevyužil a nezačal s ní mluvit. 

určitě ve vašich kurzech vzniklo 
spoustu párů, které spolu začaly chodit 
a pak se i vzaly. je to tak?

Určitě. Občas nám přicházejí i svatební 
oznámení, nebo přijde někdo s tím, že k nám 
chodili do tanečních, budou se brát a chtěli 
by si zopakovat základy, aby na svatbě před 
babičkou nevypadali, hlavně kluci, jako 
kopyta (úsměv). Je to milé a děláme to rádi.

jaký je průměrný věk návštěvníků vašich 
kurzů?

U těch pro školy je to jasné, tam jsou to 
pánové a dámy ve věku 16 až 17 let. Co se 
týká kurzů pro dospělé, tak věk se pohybuje 
v průměru okolo 35 až 40 let. Je to generace 
lidí, které odrůstají děti, začíná zase nějakým 
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způsobem společensky žít, něco z toho, co dříve uměla, zapomněla, 
a chce se to zase naučit. Taneční jsou ideální prostředím k tomu se 
pobavit, dát si dvě deci dobrého vína a zapomenout na běžné starosti 
všedního dne.

kolik by měl člověk znát tanců?
Podle mě aspoň pět základních. Waltz, valčík, polku, tango a jive. 

Problém je, že kapely tuto hudbu nehrají. Lidé by si na to i rádi zatanco-
vali, ale… Proč chodí lidé do kurzů? Aby to, co se naučí, pak praktiko-
vali. Ale nemají kde. Starší generaci uspokojíte jednou polkou a jedním 
valčíkem před půlnocí, a tím to hasne.

kde všude momentálně učíte?
Samozřejmě v Blansku a v Boskovicích, ale také v Kotvrdovicích, 

v Letovicích, na Oboře a v Adamově. I ve Křtinách, Jedovnicích a Černé 
Hoře byly v minulosti několik let naše kurzy pro dospělé.

v tanečních, co si pamatuji, se zažila i spousta legrace. máte 
nějakou veselou historku, na kterou si vzpomenete?

O tom, jak kluci běhají při pánské volence, by se dalo povídat hodiny 
(úsměv). Každému je jasné, že jen na rychlosti záleží, jestli získá dívku, 
kterou skutečně chce. A jak to tak bývá, sprinty končí velmi často až pod 
židličkou (smích). Ale je to milé. 

a co slečny? stalo se vám, že nějaká zůstala tak zvaně na 
ocet? 

To se nesmí stát a máme již dost zkušeností, abychom tomu předešli. 
Vzpomínám si, jednou chodila do tanečních dívka, která byla trochu 
„přerostlá“. Vážila asi 130 kilo, měřila asi metr osmdesát na výšku, navíc 
na každé lekci seděla na balkóně i její maminka, která měla ještě o něco 
více. Kluci, kteří v tomto věku mají tak 65 kilo, před ní prchali ve zdě-
šení, že by si mohla vybrat právě je. Paradoxní na tom bylo, že to byla 
dcera jednoho z úředníků, který nám dával povolení učit. Jednoho dne 
nastal obrat, kluci pro ni začali chodit sami a nemusel jsem je nahá-
nět. Přemýšleli jsme, co se stalo, až jsme se dozvěděli, že šlo o sázku. 
Dívenka, jak byla korpulentnější postavy, tak byla i nahoře více vyvinutá 
a kluci se sázeli, kdo hlouběji zaboří hlavu do jejího výstřihu. Co k tomu 
říct…

asi popojdeme dál (úsměv). je třeba říct, že taneční kurzy není 
vaše hlavní pracovní činnost. čemu se nyní věnujete?

Alena celý život učí na prvním stupni, nyní prvňáčky v Základní 
škole v Rudici. Já jsem po letech v Adastu pracoval pro šest německých 
firem, hlavně pro Heidelberger Druckmaschinen. Do Německa jsem 
jezdil 14 let a strávil jsem tam mnoho času. Jinak jsem měl obchodní 
a servisní zastoupení pro tyto firmy v Olomouci. V současné době 
pracuji pro několik firem v Brně a Praze jako obchodní ředitel a kon-
zultant v oblasti polygrafie, kterou jsem dělal celý život. Ve volných 
chvílích dělám i marshalla a rozhodčího na golfovém resortu. No a také 
se angažuji v komunální politice. Jsem v zastupitelstvu města Blanska, 
v různých komisích – kulturní, školské, finančním výboru a dozorčí 
radě společnosti Služby města Blanska. Nová situace vznikla nyní, kdy 
jsem dostal důvěru kolegů a budu kandidovat na senátora v podzimních 
volbách.

zbývá vám ještě nějaký volný čas? 
Samozřejmě. K našemu životu patří neodmyslitelně sport. Odma-

lička. Bez sportu nemůžeme být ani teď. Hrajeme tenis, jezdíme na 
kole, plaveme, lyžujeme, hrajeme bowling a golf. Do toho jsme se 
oba začali věnovat zimnímu plavání a otužování, chodíme spolu do 
posilovny. 

máte nějaké přání do budoucna?
Podívejte, už jsem o tom mluvil. Velmi mě mrzí pokles vnímání 

slušného chování a společenské úrovně. Lidé chodí do divadla v riflích 
a v tričku, na plese se objeví ve svetru nebo v košili bez kravaty. Byl bych 
rád, kdybychom svými tanečními kurzy pomohli tento trend změnit, 
nebo alespoň vylepšit. Jsem v tomto směru velmi vděčný televizním 
pořadům jako je Stardance. Lidé tam mohou vidět, jak jsou na světě 
krásní a inteligentní lidé, kteří se umí chovat a pohybovat v hezkém 
prostředí. A to by mělo lidi obohacovat, přinášet jim estetický prožitek 
a také vychovávat k tomu lepšímu.  pavel šmerda
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Pojištění odpovědnosti není 
vyhazováním peněz

V souvislosti s novým občanským záko-
níkem je odpovědnost často diskutovaným 
tématem a neustále si zdůrazňujeme, že každý 
z nás by ji měl brát opravdu vážně. O tom, 
že opakování je matka moudrosti, svědčí 
především statistiky. Pojištění odpovědnosti 
má uzavřeno pouze třicet procent z nás, a to 
většinou na velmi nízké částky.

Často se setkáváme s tím, že se jedná o zby-
tečně vyhozené peníze pojišťovně. Pojďme se 
tedy podívat na to, jaké situace nám mohou 
udělat nečekaný vítr v peněžence. Velmi častým 
zdrojem škod jsou děti. Vaše děti nemusí patřit 
zrovna mezi ty hyperaktivní, abyste si doká-
zali představit jejich ne vždy zvládnutelnou 
pohybovou aktivitu v obchodě s elektronikou či 
u regálu s vínem, která může skončit přemís-

těním vystaveného zboží na podlahu. Také 
návštěvu u známých může znepříjemnit rozbitá 
televize nebo jiný kus nábytku či elektroniky, 
okno nebo drahocenný kousek po babičce.

Další v pořadí jsou domácí mazlíčci. Nejsou 
to jen situace, kdy váš pejsek někoho pokouše. 
Ale domácí mazlíčci mohou v obchodech a na 
návštěvách u známých působit stejně destruk-
tivně jako děti. A takové rozkousané boty 
vaší kamarádky, zatímco jste popíjeli kafíčko, 
nemusí být také zrovna levnou záležitostí.

Ale i těm z nás, kteří děti a zvířata nemají, 
hrozí celá řada příhod. Majitelům bytů asi 
není nutné připomínat jejich noční můru 
z vytopení sousedů, sportovcům zase srážku 
při lyžování na sjezdovce nebo nezvládnutí 
jízdy na kole v blízkosti nejnovějšího modelu 
luxusního automobilu. Nebo taková jízda 
s plným nákupním košíkem po parkovišti před 
supermarketem. Kdo z nás nemá na svém 
vozidle památku na nějaký nákup. Z pojištění 
odpovědnosti lze ale uhradit i mnohem proza-
ičtější škody, jako je červené víno na světlém 
koberci či kostýmku některé z dam.

Nemusí se jednat vždy o statisícové odškod-
nění za ublížení na zdraví, ale i drobné škody 
se mohou pohybovat v řádech tisíců korun, 
jak ukazují statistiky pojišťoven. Pojištění 
odpovědnosti stojí pár stokorun ročně, ale 
kryje odpovědnost celé rodiny. 

 ing. jana krupová,  
vedoucí analytik společnosti  
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O společnosti
Společnost Prosperity Financial Services 

byla založena 12. března 2014 s cílem posky-
tovat nadstandardní finanční služby na území 
České republiky. Ve vedení společnosti stojí 
lidé s mnohaletými zkušenostmi z finančního 
trhu.

Naše hodnoty
Profesionalita – je pro nás klíčovou vlast-
ností. Proto dbáme na kvalitní vzdělávání 
všech našich spolupracovníků.
Dlouhodobost – upřednostňujeme před rych-
lým ziskem. Jen tak lze fungovat dlouhodobě 
a získávat kvalitní doporučení od spokojených 
zákazníků.
Individuální přístup – ke každému klientovi 
přistupujeme jako k individuální osobnosti. 
Pečlivě nasloucháme, aby výsledné řešení 
přesně odpovídalo vašim cílům a představám.
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Kde je to přehnané 
sebevědomí?

Měla jsem období depresí. Vlastně pořád 
mám. Vzhledem k mé logické povaze jsem 
se snažila o analýzu svého neštěstí a došla 
k tomu, že nevím, proč být šťastná. Můj tatínek 
na to má jasnou teorii. Problém naší generace 
je to, že máme mnoho času. On čas neměl. 
Musel pomáhat rodičům a pracovat, a tak 
neměl čas přemýšlet nad takovými blbostmi, 
jako je smysl života, a tudíž nevěděl, proč by 
měl být nešťastný. 

Musela jsem s ním souhlasit. Ačkoli roz-
hodně nejsem zastánce úkolování mladistvých 
a už vůbec ne omezování osobní svobody, 
nemohu pominout, že toto tvrzení dává smysl. 
Kdyby po mně chtěli, abych šla nasekat dřevo, 
vytáhla bych argument, že moje volba mít 
krb to nebyla, tudíž nevím, proč bych se o něj 
měla starat. A pokud jde o mě, vezmu si raději 
svetr a budu v zimě. Kdybych to vehnala do 
extrému, nadhodila bych, že já tam bydlet 
vůbec nemusím a pokud jím vadí, že se tam 
během svého studia přiživuji, během týdne 
můžu být z domu. Vážně bych měla kde bydlet 
– neházím prázdné fráze. 

A to je naše generace. Netvrdím, že všichni 
jsou prohnaní manipulátoři, ale souvisí to 
s výraznějším projevem revolty.

Zatímco problém předešlé generace bylo, 
že měla málo svobody, dnešní jí má prý moc 
a v důsledku toho neví, co dělat. To na nás 
křičí z médií, tak to tak asi bude. Navzdory 
tomu se mi v České republice naopak zdá, že 
všichni moji vrstevníci jsou smíření s tím, že 
po škole půjdou na úřad práce, budou rádi, 
když dosáhnou minimální mzdy a nedožijí se 
důchodu. Tohle mě nikdy ani nenapadlo, ale 
co jsem odposlechla, jsem u nás opravdu jedna 
z mála. 

Od starší generace kolem sebe vnímám řeči 
o nové generaci, která nezná hranice a věří, že 
jim svět leží u nohou, ale to, co slyším od ní, 
opravdu nezní jako slova hráčů a už vůbec ne 
vítězů. 

Jak mohou moji současníci takhle všechno 
vědět? A zde se dostáváme k médiím. Médiím, 
které nás tímhle momentálně zahlcují. Bohu-
žel k médiím toho typu, jemuž jsem nikdy 
nevěnovala pozornost, neboť zprávy jely ve 

stejný čas jako Glossip Girl. Podle jedné teorie 
přeinformovanost škodí, protože informace 
nás se netýkající nám jen zbytečně zaplňují 
mysl věcmi, které vědět nepotřebujeme, 
a zbytečně v nás vzbuzují negativní emoce. Já 
si sledováním Glossip Girl naopak budovala 
vědomí, že můžu všechno a zvládnu, co se mi 
zamane. 

Nemusím asi zmiňovat, že při střetu 
s reálným světem nastal celkem slušný náraz. 
Mít vzor v dětech newyorské smetánky, která 
zdědí hotel a může si volně létat po světě, je 
sice hezké, ale můj tatínek hotel nevlastnící mi 
tento cíl poněkud kazí. Při druhém přestupu 
na střední škole mi také došlo, že s pokorou 
k profesorským autoritám můžeme sice nesou-
hlasit, ale to je tak jediné, co s tím z naší stu-
dentské pozice uděláme. Pokud si nechceme, 
tak jako v mém případě, obhlédnout hned tři 
školy během čtyř let, z toho jednu dokonce 
dvakrát. Přesto si stále stojím za tím, že jsme 
sami strůjci svého štěstí a všeho dosáhnout 
můžeme, jen to chce nečekat všechno hned 
a využít každou příležitost.  žaneta alexová

Inzerujte 
v MyFace
a budete vidět!

Volejte 737 177 367 nebo pište na e-mail smerda@my-face.cz

Více než 60 000 čtenářů

20 000 výtisků  
každý měsíc

OSOBNOSTI • MÓDA • PENÍZE • ZDRAVÍ • KRÁSA • SPORT • CESTOVÁNÍ • AUTO–MOTO 

ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS Z BLANENSKA A BOSKOVICKA

LISTOPAD 2015
ZDARMA

Petra Šimberová. Herečka, která umí skvělé minidortíky
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Kam směřuje realitní trh. Ceny 
nemovitostí se dostávají na maximum 

Podle odhadu serveru realitymorava.
cz překonal objem sjednaných hypoték 
v lednu 2016 v České republice o více než dvě 
miliardy loňské lednové maximum. Navzdory 
rostoucím průměrným příjmům českých 
domácností už není dosažitelnost vlastního 
bydlení, co bývala. Proč? 

Ceny bytů rostou od roku 2013 a podle 
stejného zdroje i našich odhadů v příštích 
měsících dosáhneme cenové maximum 
roku 2009. Růst cen začal v ekonomicky 
silných městech a následně regionech (Praha, 
Brno). V regionech se silnou ekonomikou již 
ceny nerostou tak rychle, jako v loňském či 
předloňském roce a naopak lze zaznamenat 
skokový růst cen v ekonomicky slabších regi-
onech s relativně nízkou cenovou hladinou 
například na Vysočině, v Ústeckém a Morav-
skoslezském kraji. Vesměs se jedná o regiony, 
kam růst cen bytů dorazil jako poslední. Na 
opačném konci spektra jsou nemovitosti 
v Libereckém kraji nebo Jihočeském kraji, 
kde v lednu meziročně stagnují nebo už 
dokonce mírně klesly. 

O tom, že na problémy nemusíme čekat 
dlouho, mluví i naši a zahraniční ekonomové. 
Jak píše server iDNES.cz, z České národní 
banky začínají zaznívat varovné hlasy před 
vznikem realitní bubliny. Velké množství 
příliš levných hypoték vede k rychlému zdra-
žování domů a bytů a hrozí, že se mnoho lidí 
dostane do problémů se splácením.

Všechny výše uvedené zprávy dokumentují 
situaci, které jsme v menším měřítku svědky 
i v našem regionu. Ceny nemovitostí se dostá-
vají na historické maximum, jejich nabídka, 
a to především nabídka bytů a rodinných 
domů, nestačí pokrýt poptávku ani v oblasti 
prodejů ani v oblasti pronájmů. Veškeré 

indicie však napovídají tomu, že tento vývoj 
zřejmě v dohledné budoucnosti nabere jiný 
směr. Určitě není na místě obávat se nějakých 
výrazných změn, nicméně celá situace na 
realitním trhu minimálně stojí za zamyšlení. 

Zůstává pravdou, že ceny jsou opět his-
toricky vysoko a pokud uvažujete o prodeji 
svého bytu nebo domu, doba prodejům přeje. 
A to i ta roční, neboť jaro je pro prodej nemo-
vitostí tím nejlepším obdobím. Rozhodujícím 
faktorem při koupě bytu nebo domu se stává 
„pocit“, jaký z budoucího bydlení rodina má. 
Pocit zlepšuje řada faktorů a jedním z nejvý-
znamnějších je denní světlo. Toho je nejvíce 
a je nejpříjemnější na jaře. 

Pokud uvažujete o prodeji nebo proná-
jmu svého domu či bytu, přijďte se třeba jen 
nezávazně poradit nebo se rovnou přesvědčit 
o tom, že to umíme. Můžeme Vám nabídnout 
20 let zkušeností v regionu a služby profesio-
nálů na té nejvyšší úrovni.

Mgr. Jaromír Dvořák, jednatel  
REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.  

a člen asociační rady ARK ČR
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Ingredience
100 g  Šmakoun Mexico

50 g  spařené brokolice

50 g  nastrouhané mrkve

 vejce

 žampión

 šunka

 sýr

Dle chuti: olivy, rajčata, tuňák, cibulka

Postup
Šmakouna nastrouháme půlku nadrobno, půlku nahrubo. Přidáme 

nastrouhanou mrkev, brokolici, vejce a mixujeme. Rozprostřeme na 
pečící papír a pečeme 15 minut na 200 stupních. Poté přidáme ingredi-
ence jako šunku, sýr, olivy a pečeme dalších 10 minut. Pokud chceme 
křupavé a opálené okraje, pečeme na 220 stupních. Dokořeníme 
pepřem a oregánem.

No není to sen? Zdravá, rychlá a hlavně CHUTNÁ pizza! Více na 
www.macuisine.cz.  amálie foltýnová

Pizza Mexico

Kapela No 
Name zpívá 
S láskou
Nejpopulárnější slovenská skupina 
současnosti, No Name, vydala 
nové album S láskou. S ním vyrazí 
kapela také na koncertní tour, které 
má stejný název. Na jaře navštíví 
česká a slovenská města, ve čtvrtek 
17. března a pátek 18. března 
vystoupí „slovenští chalani“ 
v brněnském Sono centru. Jako host 
všech koncertů se představí kapela 
Všichni Svatí.

Helena 
Vondráčková  
potěší fanoušky
Královna české populární hudby Helena 
Vondráčková vystoupí ve čtvrtek 24. března 
od 19.00 v brněnském Sono centru. Její 
fanoušci se mohou těšit na písně Přejdi 
Jordán, A Ty se ptáš co já, Já půjdu dál, To 
tehdy padal déšť, Sladké mámení, Dlouhá 
noc, Lásko má já stůňu nebo Červená řeka.

Bavič Karel Šíp 
míří do Svitav
Minipárty s Karlem Šípem 
a Josefem Aloisem Náhlovským 
se uskuteční ve středu 23. března 
od 19.00 ve Fabrika clubu ve 
Svitavách. Zcela nová zábavná Talk 
show baviče, moderátora a textaře 
Karla Šípa vznikla na motivy 
televizního pořadu Všechnopárty, 
tentokrát s jediným hostem, 
J. A. Náhlovským.

Honza Nedvěd  
je zpět na pódiu
Honza Nedvěd se po téměř dvouleté přestávce vrací 
na pódium. V pátek 11. března od 19.30 vystoupí ve 
Fabrika clubu ve Svitavách. Nejznámějšího českého 
folkového a trampského písničkáře jistě netřeba 
představovat, vždyť jeho písně se učí i děti ve školách 
z čítanek.
Letos oslaví Honza 50 let na pódiu. Za tu dobu vydal 
přes 20 desek. Po dvou letech odmlky, kdy se věnoval 
především skládání a odpočinku, se nyní rozhodl znovu 
se postavit na „prkna“ a vyslyšet přání svých fanoušků.



„Pomáhat je v módě, tak pomozte i Vy!“

www.prehlidka.bk.cz

9. prodejní

Výtěžek bude věnován na pomoc lidem v ukrajinské obci Čechohrad

o d  15 :00 s o b o ta   2.4 .2016 D ě l n i c k ý  d ů m  B l a n s ko

30 kam vyrazit   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

výstavaKINO

Polednice
Jedna z  nejobsazovanějších domácích hereček Aňa 
Geislerová a  herecká dáma Daniela Kolářová v  poloze, 
v  jaké jsme ji ještě neviděli, se setkávají v hlavních rolích 
původního českého hororu Polednice. Eliška s  malou 
dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého 
muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného 
přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního 
dávného neštěstí. Přestože titul filmu odkazuje ke slavné 
básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh 
zasazený do současnosti je velmi volná.

Blansko: 13. – 15. 3. ve 20.00 
Boskovice: 13. a 14. 3. v 19.30 

Zámek ozdobí kamélie
Kamélie posel jara. To je název letošní výstavy rájecké sbírky kamélií, která 
se uskuteční do 13.  března. Výstava je otevřená ve všední dny od 9.00 do 
16.30 hodin, o víkendu pak od 9.00 do 17.00. Kvetoucí keře kamélií vyzdobí 
reprezentační sály v přízemí zámku spolu se sakurami a dalšími netradičními 
i  klasickými jarními květinami. Zámek budou zdobit jak staré keře, tak 
nově vyšlechtěné odrůdy ze zámeckého zahradnictví. Součástí výstavy je 
i  zámecká kaple s  největšími rostlinami kamélií a  výtvarnými díly od firmy 
Vitráže Bruštík. Více informací na www.zamekrajec.cz, e-mailu: rajec@npu.cz 
nebo na telefonních číslech 516 432 013, 723 398 968.






