
osobnosti • móda • peníze • zdraví • krása • sport • cestování • auto–moto 

čtení pro volný čas 
z blanenska a boskovicka

květen 2016
zdarma

Jaromír Nohavica zazpívá 
v letním kině v Boskovicích



Proč objednat nyní 
a nečekat až na léto?

do domu nebo bytu
Klimatizace

19 900 Kč + DPH za 21 900 Kč
22 885 Kč s 15% DPH při objednání do 31. 5. 2016.

(cena je uvedená s montáží, materiálem i dopravou)

Web: www.81klima.cz

Telefon:  511 114 890

E-mail:  info@81klima.cz

• Výrazně ušetříte, protože v létě budou 
ceny vyšší a klimatizace vyprodané.

• Prodloužíme Vám záruku o celé měsíce 
zbývající do července 2016, abyste za své 
peníze dostali to stejné jako při nákupu až 
v létě.

• Nabídneme Vám splátky s 0% navýšením.

• Budete mít na výběr z více a bližších termínů 
instalace než v létě, kdy bude standardní 
dodací doba 2-3 měsíce.

Rok 2016 bude nejteplejším 
rokem v historii lidstva, tvrdí 
meteorologové.



editorial
Česko sportuje. Běh, cyklistika, in-line brusle. Tenhle 

sportovní trojboj zachvátil v posledních letech statisíce lidí.
Ruku na srdce. Pokud si takový výběh do malebné přírody, 

projížďku na kole po cyklostezce nebo lesních cestách, případně 
sklouznutí na bruslích po krásně upravené trase užijete, není nad 
příjemnější pocit. Nejen, že si tím zlepšíte náladu, strávíte super 
čas s přáteli či rodinou, ale hlavně, uděláte něco pro svoje zdraví. 

Ale tady pozor! Hlavní je užít si to. Vracet se z takového 
výběhu nebo vyjížďky zničený, otrávený, už v polovině trasy 

nadávat s kyselým výrazem ve tváři, proč jsem to dělal, tak to raději zůstaňte doma.
V příštím čísle MyFace pro vás chystáme zajímavý přehled a pár tipů na to, kde se dá ve vašem 

okolí najít vhodné trasy na in-line brusle, kam si jít zaběhat. Nenechte si tedy ujít červnové vydání.
Co na vás čeká v tom květnovém? Na hlavní rozhovor jsme se sešli s bývalým gymnastou, nyní 

horolezcem, skokanem do vody a kaskadérem Tomášem Rydvalem, který prozradí, co ho spojuje 
s Matějem Hádkem a jaké to je dublovat americké hvězdy. Představíme mladou spisovatelku Ivanu 
Havelkovou, vyzpovídali jsme plážovou volejbalistku Kristýnu Kolocovou a ukážeme, co všechno 
obnáší fenomén s názvem Spartan race.

Pozveme vás na charitativní akci You Dream We Run, na taneční soutěž do Boskovic, Velkou 
cenu Blanenska v požárním útoku, Svatební show do Lysic a mnoho dalších akcí. 

Víte o tom, že Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová měla na světové soutěži Miss Universe 
v USA na sobě čelenku z Olešnice? Slyšeli jste, že sportovní střelec Robin Daněk je pod čepcem? To 
a více nechybí rovněž na stránkách aktuálního vydání.

Samozřejmostí je zajímavý recept, přidali jsme už tradičně rady z oblasti financí, módy, 
životního stylu a mnoho dalšího. 

Příjemné chvíle při čtení dubnového 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. 
Spolupracovníci redakce: Adéla Surá, Eva Chloupková, 
Milan Daněk, Zuzana Šafářová, Šárka Konečná, Jana 
Čechová, Kristýna Kyánková. Časopis je registrován Mini-
sterstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 21983. Tisk: 
SAMAB Press Group a. s.  Foto na titulní straně: Vladimír 
Jurkovič

Francouzské zápisky
Poté, co 

jsem známému 
povyprávěla pár 
veselých zážitků, 
povzdychl si: „To 
by se u nás stát 
nemohlo.“ Tato 
spontánní reakce 
mne dovedla 
k zamyšlení. 

Ano, je sice pravda, 
že u nás je většině 

lidí například jedno, jakým způsobem jíte sýr. 
Nebudou vám ukazovat, jak si ten sýr přiložit 
na kus bagety před tím, než ho vložíte do úst. Je 
také fakt, že v Česku dá trochu více práce najít 
akci, kde si blázni, teda pardon, odvážní muži, 
porovnávají síly s rozzuřenými býky. Myslím si, 
že se častěji než Francouzi třeba doma zouváme 
z bot, převlékáme do domácího, ovoce se 
zeleninou před konzumací umýváme a nemáme 
všichni naučené svačit o čtvrté. Rovněž věřím, 
že nemíváme nikde zavřeno preventivně již 
večer před státními svátky a dětem nekupujeme 
v tak hojném počtu pracovní sešity s úkoly 
i na prázdniny. Není asi nic otravnějšího, než 
psát diktát o letních zážitcích místo skutečných 
prožitků. 

Pokud ale věříme, že jen mimo domov se 
může stát něco zajímavého nebo veselého, přijde 
mi to smutné. Nemá to většinou žádný logický 
důvod. Ba naopak. Slyším za tím jen výmluvy. 
Například někdo se každý den chová úplně 
stejně, dělá stejná rozhodnutí, i myšlenky se 
mu ubírají stále stejným směrem. To vše kvůli 
předsudkům. Nebude se přece nijak namáhat, 
když „ví“, jak to u něj ve městě a rodné zemi 
chodí. 

Když vyjede za hranice, to je jiná. Tam si 
dovolí popustit uzdu fantazie, posunout některé 
hranice ve své mysli. Chce se nechat překvapit, 
jak to chodí jinde, a není tolik omezen zažitými 
přesvědčeními, které nám tvoří naši realitu. 
A také ho odlišná kultura a zvyky donutí 
fungovat trochu jinak. Třeba musí častěji 
oslovovat neznámé lidi. A zážitky jsou na světě. 

Sice mi u nás ještě nikdo cizí po chvilkovém 
rozhovoru ve vlaku nestrčil do ruky padesát euro 
na dárek k Vánocům, jako se mi stalo nedávno 
v Nîmes. Není však nikde na světě mezi těmi 
„cizími lidmi“ na ulici těžké potkat někoho, koho 
si budeme pamatovat až do konce života díky 
jeho úsměvu nebo radě, dárku nebo nabídce 
přátelství či spolupráce. Jestli máme někdy pocit, 
že šťastné „náhody“ se dějí jen někomu, v jiné 
zemi, pouze na jiné planetě, položme si alespoň 
dvě otázky: Mohu si být opravdu jistý? Nebrání 
mi jen mé vlastní myšlenky?

Ivona Zálešáková
studentka francouzštiny

IVANA HAVELKOVÁ DOPSALA 
TŘETÍ KNIHU. TENTOKRÁT SE 
ZAMĚŘILA NA TÉMA VZTAHY 

TOMÁŠ RYDVAL ŽIJE ADRENALINEM. 
PRACUJE JAKO FILMOVÝ KASKADÉR 

A LEZECKÝ INSTRUKTOR

KRISTÝNA KOLOCOVÁ MÁ NOVOU 
PARTNERKU A PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

SI CHCE HLAVNĚ UŽÍVAT 

ROBIN DANĚK JE POD ČEPCEM. 
V OLEŠNICI PŘIPRAVILI 

ČELENKU NA MISS WORLD 
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Tomáš Rydval: 
Kaskadér , který 
zastupuje hvězdy

KASKADÉR A LEZECKÝ INSTRUKTOR. TO JE TOMÁŠ RYDVAL Z BLANSKA. PŘI 
SVÉ PRÁCI SE POTKAL S HVĚZDAMI STŘÍBRNÉHO PLÁTNA JAKO MORGAN 

FREEMAN, MICHAEL DOUGLAS, ADRIEN BRODY, ALE TAKÉ „OKUSIL“ SPOUSTU 
ZRANĚNÍ. „SCÉNY JSOU OBČAS NEBEZPEČNÉ, ALE KAŽDÝ ROZUMNÝ 

KASKADÉR SE SNAŽÍ RIZIKO MINIMALIZOVAT,“ ŘÍKÁ KE SVÉ PROFESI.

SÓLO LEZENÍ NAD MONTE CARLEM
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jste dobře pojištěný?
Pojištěný nejsem. Snažím se dělat vše tak, 

abych pojištění nepotřeboval.

ptám se, protože činnosti, kterým se 
věnujete, jsou hodně rizikové. nebo vám 
to nepřipadne?

Rizikové jsou, ale rozumným přístupem se 
dá toto riziko snížit na únosnou mez. 

začínal jste jako gymnasta, absolvoval 
jste skoky do vody, lezení po skalnatých 
stěnách. co máte v tomto směru za 
sebou?

Všem těmto sportům jsem se věnoval 
mnoho let, ve všech jsem také soutěžil na 
národní úrovni. Ve světových měřítkách jsem 
v žádném nijak nevynikal, ale získal jsem při 
nich slušnou všestrannost, která mně hodně 
pomohla při práci kaskadéra.

když se ohlédnete zpět. kde všude jste 
skákal a lezl?

Hlavně díky lezení jsem procestoval slušný 
kus světa. Podíval jsem se do spousty zemí 
Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. Nejraději 
vzpomínám na expedici do Etiopie, kde 
jsme se spolulezcem v nádherném prostředí 
skalních věží nepotkali za celou expedici ani 
živáčka.

upřímně. vždy se tyto aktivity obešly bez 
zranění?

Zraněn jsem byl mnohokrát. Od nataže-
ných šlach, přes potrhané vazy, až k mno-
hočetným zlomeninám. Šéf naší agentury 
Filmka Robin Lahoda by řekl: „Seš nešika“ 
(úsměv).

bál jste se někdy o život? jakou 
nejnebezpečnější situaci jste zažil?

Nebezpečné situace je potřeba co nejrych-
leji řešit, ne se v nich bát o život. Pár nepří-
jemných situací jsem zažil při lezení v horách, 
kde jsem v několikasetmetrové výšce spadnul 
do starého, rezavého jištění. Naštěstí vždy 
vydrželo.

co vaše rodina a přítelkyně. co na to 
říkají?

Přítelkyně lezla dávno předtím, než jsme se 
seznámili, takže má pro to pochopení. Lezení 
v horách nevidí úplně nejraději, ale toleruje 
ho. Lezení bez lana mi ale zakázala (smích). 
Naše dvouletá dcerka leze na všechno a padá 
ze všeho a pořád, takže až začne pořádně mlu-
vit, nepředpokládám, že by mi moje aktivity 
vyčítala (smích).

další oblast, které se věnujete, je 
freerunning. 

Freerunningu se s přibývajícími léty věnuji 
stále méně a méně. 

přesto, jak jste se k tomu dostal?
Už jako děti jsme před gymnastickou tělo-

cvičnou přeskakovali plot a skákali ze zídky 
na zídku. Jen se tomu tehdy ještě neříkalo 
freerunning.

můžete laikům říct, o co se jedná?
Pro mě je to akrobacie za využití nejrůz-

nějších překážek ve městě, v přírodě nebo 
v tělocvičně.

jak trénujete a kde?
Připravuji se většinou v gymnastické tělo-

cvičně, kde se dají všechny skoky bezpečně 
nacvičit do žíněnek nebo molitanové jámy. 

když jsem se díval na videa, je to 
hlavně městská aktivita. kde všude ji 
provozujete?

S trochou rozumu téměř všude. Většina 
dnešních freerunerů si je vědoma, že ničením 
památek nebo soukromých nemovitostí 
svému sportu nijak neprospějí a jednají podle 
toho.

díky freerunningu a lezení jste 
dostal šanci pracovat pro prestižní 
kaskadérskou agenturu filmka. takže 
tam si to, co v „normálním“ životě 
děláte tzv. načerno, můžete vyzkoušet 
oficiálně?

Za to, že si mě ve Filmce všimli, vděčím 
hlavně blanenské gymnastice. Díky ní a trošce 
štěstí se mi kdysi podařilo vyhrát casting 
na reklamu pro T-Mobile. Při natáčení této 
reklamy mě oslovila právě tato agentura. 
Neváhal jsem a nabídku přijal.

BOULDERING V POSVÁTNÉM HAMPI (INDIE)

lezení v dolomitech
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co jste musel už absolvovat a jaké 
kaskadérské kousky předvést? 

Během deseti let, co u filmu pracuji, 
jsem toho absolvoval spoustu. Padal jsem 
z 20 metrů do vody, do airbagu (vzduchový 
polštář), sráželo mě auto, padal na mě dvoutu-
nový strom nebo jsem skákal ze střechy na 
střechu. Díky výborné práci rekvizitářů, fil-
mové stavby, kostymérů, maskérů a dalších se 
každý natáčecí den ocitám v různých světech. 
Hrál jsem zombíka i dubloval prince. Bojoval 
v První, Druhé i Třetí světové válce, šermoval 
na pirátské i vesmírné lodi, střílel ve vlaku, 
v letadle i v ponorce. 

i tam je to určitě občas na hraně. bál 
jste se někdy, nebo zvažoval, že do toho 
nepůjdete?

Děláme vše tak, aby akce na hraně nebyla. 
Využíváme žíněnky, krabice, vzduchové 
polštáře, chrániče, při hoření gely na vodní 
bázi a speciální spodní prádlo, které oddálí 

popálení. Pokud to záběr dovolí a je potřeba, 
použijeme tenká kaskadérská lanka, která se 
později digitálně vymažou.

Každý rozumný kaskadér se riziko snaží za 
všech okolností minimalizovat. Koneckonců 
potřebuje do práce přijít i následující den, ne 
se odrovnat hned ten první. Cílem kaskadér-
ského kousku je spíše nebezpečně vypadat, 
než být opravdu nebezpečný. Spíše než strach 
z toho, že se zraním, mám občas obavu, že 
se akce nepovede tak, jak si štáb představuje. 
Některé scény jsou tak drahé, že můžu pro-
dukci svojí chybou připravit o několik stovek 
tisíc.

jakou nejnáročnější scénu jste musel 
zahrát?

Těžko říct. Náročné bývá především to, že 
se scéna musí mnohokrát opakovat a s úna-
vou pak může i přes všechna bezpečnostní 
opatření dojít ke zranění. Nebo se naopak 
musí povést na poprvé, tzv. na první dobrou. 

Především náročnější a tudíž dražší scény se 
proto i několik dní zkouší a připravují. Hlavně 
u zahraničních filmů bývá někdy třeba týden 
zkoušek kvůli 15 vteřinovému záběru.

v jakých filmech už jste hrál? jsou to 
jen domácí snímky, nebo i zahraniční?

Pracoval jsem na českých i zahraničních 
filmech. Namátkou např. Kobry a užovky, 
Piknik, Život je život, Škoda lásky, Red Tails, 
Snowpiercer, Emperor, Underworld, Anthro-
poid nebo Last Knights.

Kaskadérská práce však není vyžadována 
jen pro film. Snad více než filmy točím 
reklamy. Spolupracovali jsme na natáčení 
reklam pro automobilky, letecké společnosti 
i potravinářské giganty. 

koho všeho jste zastupoval?
Setkal jsem se s oscarovými herci jako je 

např. Morgan Freeman, Michael Douglas, 
Adrien Brody, Tilda Swinton nebo Octavia 

Tomáš Rydval (34)

Místo narození: Brno

Znamení: Panna

Bydliště: Praha

Sporty:  freerunning, cliffdiving, gymnastika, 

sportovní lezení

Zaměstnání: kaskadér, lezecký instruktor

Škola:  Fakulta tělesné výchovy a sportu na 

Univerzitě Karlově v Praze

tomáš rydval zastupoval ve filmu i jana třísku

FOTO: JAN ZÁTORSKÝ
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Spencer. Zastupoval jsem třeba v poslední 
době populárního Jamieho Dornana nebo 
údajně nejlépe placeného herce Bollywoodu 
Hrithika Roshana. Mnohem více si ale 
cením dublování českých herců jako je Jan 
Tříska, Ivan Trojan, Kryštof Hádek nebo Jiří 
Mádl.

jak se k vám chovají filmové hvězdy? 
máte s nimi nějaké veselé příhody 
z natáčení? 

Všichni herci, které jsem zastupoval, se ke 
mně chovali slušně, většinou přátelsky. Za 
odvedenou práci vždy poděkovali. Úsměvná 
příhoda byla, když na plac přinesli z cateringu 
svačinu, celý štáb se do jídla nadšeně pustil, 
jen Jan Tříska začal nadávat, že přijel pracovat 
a ne žrát. O chvíli později se odřel při lezec-
kém záběru na skále a v podobném duchu 
jako odmítnul jídlo, odmítnul i doktora, který 
ho chtěl ošetřit: „Už ke mně toho lapiducha 
nepouštějte, potřebujeme to dotočit a ne si 
foukat bolístky.“ Nakonec se však zranění 
stejně muselo ošetřit, protože krev začala 
prosakovat kostýmem a záběr by proto nebyl 
použitelný.

nechtěl jste být někdy slavný a objevit 
se na „druhé straně“, přímo v roli 
herce?

Jako kluk jsem slavný být chtěl (úsměv.) Být 
v roli herce mě ale nikdy nelákalo víc, než být 
kaskadérem.

hrajete jen v česku?
Nejvíce pracuji v České republice, ale 

do zahraničí se s filmem taky podívám. 
Natáčel jsem v Indii, v marocké poušti, 
tureckých horách, v Chorvatsku a dalších 
zemích.

na čem momentálně pracujete?
Momentálně mám na starosti akční scény 

v norské pohádce Ash Lad. Pro tento projekt 
připravujeme třeba rvačku v historické 
hospodě, souboj herce a herečky v řece, pád 
z koně nebo skoky ze skály.

kaskadérství je asi náročná branže?
Jak kdy. Běžný natáčecí den trvá 12 hodin, 

točí se šest dní v týdnu. Do toho můžou být 
i několikahodinové přesčasy. Vydržet takto 
třeba dva měsíce v kuse a stále podávat kva-
litní výkon, je náročné. Na druhou stranu se 
někdy stane, že jste 14 dní na place a nedě-
láte téměř nic. Spíše než kaskadéři, kteří jsou 
většinou najímáni jen na akční scény, to mají 
náročné lidé z ostatních filmových profesí, 
kteří na place tráví každý den, od rána do 
noci.

co vás na tom nejvíce naplňuje? 
adrenalin, nebezpečí, nebo něco jiného?

Vynikající catering (smích). Odmalička 
mě přitahoval sport a dobrodružství. Díky 
kaskadéřině si obojí užívám plnými doušky. 
Prožívám to, na co bych se, nebýt této práce, 
jen díval v kině nebo v televizi.

máte nějaký sen, koho byste chtěl 
dublovat, nebo koho byste chtěl 
zastupovat?

Mým přáním je se práci kaskadéra věnovat 
co nejdéle. pavel šmerda

DVOJITÉ SALTO ZE STOJKY NA MALLORCE

s rodinou



  

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

400.000,- Kč

Chata 2+kk Boskovice    

450.000,- Kč

Stavební pozemek Svitávka  

RD 3+1 Uhřice 

550.000,- Kč

Penzion s kempem Suchý, pozemek 18.142 m2 

RD 4+kk Velenov

Info v RKNADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ

Venkovské stavení 6+1 
Cetkovice

2.999.000,- Kč

Byt 3+1 Křtěnov  

530.000,- Kč 350.000,- Kč

Roubenka Újezd u Kunštátu 

3.200.000,- Kč

RD 5+kk Benešov 

1.999.000,- Kč

Byt 2+kk Boskovice

Novostavba usedlosti 4+kk 
Pamětice  

Info v RK

Prodej/Pronájem  
RD Kunštát  

Info v RK

KVĚTEN 2016
Novostavba RD 4+kk Knínice u Boskovic

NÍZKOENERGETICKÝ 3.690.000,- Kč

Stavební pozemek 
s projektem Velké Opatovice 

400.000,- Kč

850.000,- Kč

Byt 3+1  Velké Opatovice

Stavební pozemek 795 m2

Kunštát

795.000,- Kč

Pronájem obchodního 
prostoru Boskovice  

13.000,- Kč + zálohy /měsíc

9.999.000,- Kč



„Hlavní náplní akce je 24 hodinový 
štafetový běh, kterého se může zúčastnit 
neomezený počet přihlášených družstev 
s libovolným počtem členů. Může to být 
firma, organizace, spolek, klub, sdružení, 
škola, nebo třeba skupina kamarádů. Při-
hlášky přijímáme do 31. května na e-mailu 
ydwr.blansko@seznam.cz,“ říká hlavní orga-
nizátor akce Roman Jančiar ze spolku Prosen.

Podmínkou je, že družstvo musí po dobu 
24 hodin udržet štafetový kolík na atletickém 
ovále. Každý člen absolvuje v jakémkoliv 
tempu, během nebo chůzí, libovolný počet 
okruhů, poté předá kolík dalšímu. „Nejde 
o závod, každý přizpůsobí účast svým 
možnostem, nejsou stanovena žádná pevná 
pravidla. Hlavní myšlenkou akce je setkání 
napříč generacemi, profesemi a životními 
osudy za účelem pobavit se, posílit sociální 
cítění a zakoupením účastnického trika splnit 
sen někomu, kdo to potřebuje,“ vysvětlil 
organizátor. 

Sen: Vidět Paříž
Letos to bude šest dětí a šest dospělých. 

Mezi sny je například přání vidět noční Paříž, 
pobyt v termálních lázních nebo u moře, 
tablet, kolečkové brusle a další.

V Blansku koná již čtvrtý ročník akce. Za 
tři předešlé ročníky se tam a na partnerské 
akci v Brně podařilo vybrat na splnění snů 

více než 380 tisíc korun. „Budeme rádi, 
pokud se nám podaří navýšit loňské číslo, 
tedy 140 tisíc korun. Vše záleží na lidech. 
Tak pojďte do toho s námi,“ vzkazuje orga-
nizátor.

Nedílnou součástí You Dream We Run je 
také doprovodný program. Hvězdami letoš-
ního ročníku budou kapela O5 a Radeček, 
Marek Ztracený a Pavel Callta. Chybět nebude 

silák Franta, skupina Akcent, žonglérská sku-
pina Knock–Knock, kouzelník a řada dalších.

Pro nejmenší návštěvníky budou během 
dvou dnů připraveny zábavné atrakce, skákací 
hrady a skluzavky, stejně jako loni se mohou 
účastníci akce těšit na seskok padákem, přílet 
vrtulníku nebo paintballovou střelnici. Více 
na www.youdreamwerun.cz a na facebooku. 
 pavel šmerda
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Běžci budou plnit sny 
hendikepovaným 

YOU DREAM WE RUN. BĚŽÍME PRO TVŮJ SEN. TO JE NÁZEV CHARITATIVNÍ AKCE, 
KTERÁ SE LETOS USKUTEČNÍ UŽ POČTVRTÉ V BLANSKU. VE DNECH 10. A 11. ČERVNA 

SE MŮŽETE V AREÁLU ASK AKTIVNĚ ZAPOJIT NEJEN DO 24 HODINOVÉHO BĚHU, 
ALE TAKÉ SE TĚŠIT NA ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM, VE KTERÉM NEBUDE 
CHYBĚT VYSTOUPENÍ MARKA ZTRACENÉHO, PAVLA CALLTY A MNOHO DALŠÍHO. 

Jaké sny se Budou plnit

Kategorie dospělých: Radka (46 let, vidět noční Paříž), 
Michaela (25 let, vybavení pokoje), Jiřina (18 let, pobyt 
v termálních lázních na Slovensku), Jana (42 let, televize a šatní 
skříň), Andrea (42 let, tablet), Tomáš (33 let, tablet).

Kategorie dětí: Nathalie (9 let, pobyt u moře), Eliška T. (10 let, 
rehabilitační pobyt Klimkovice), Alex (5 let, diagnostický pobyt 
Praha Apla + pobyt v Praze), Nicolas (5 let, rehabilitační pobyt 
Klimkovice), Eliška K. (5 let, rehabilitační pobyt Klimkovice), 
Dominik (12 let, kolečkové brusle). 
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co vím, tak jste začala psát už ve velmi 
nízkém věku. jak to všechno začalo?

Bylo mi dvanáct, když jsem vymyslela 
příběh, který tehdy vycházel na pokračování 
v místních novinách. Po čase vznikl nápad, že 
by mohl vyjít i knižně.

o čem byl?
Kniha Blízko smrti byla o dívce, která trpěla 

anorexií. 

autobiografický příběh?
Ne. Ale tohle téma bylo, a myslím, že i je, 

stále velmi aktuální. Mluvilo se o něm ve škole, 
zajímalo mě, tak jsem si začala zjišťovat infor-
mace. Oslovila jsem na spolupráci i brněnské 
sdružením Anabell, což je organizace, která řeší 
poruchy příjmu potravy. Pomáhá dívkám v celé 
České republice, které se potýkají s anorexií 
nebo bulimií. Kniha tehdy vyšla v nakladatel-
ství Albert v nákladu 300 kusů, z toho 200 knih 
směřovalo přímo k nemocným dívkám. 

jaké jste zaznamenala ohlasy, když se 
kniha dostala ke konkrétním lidem?

Psaly mi dívky, které měly problémy 
s anorexií, že jsem dokázala dobře vystih-
nout pocity, které zažívaly, že jim kniha moc 
pomohla. Tím, že jsem příběhy vymýšlela ve 
12 letech, jsou psané dětskou řečí. Tím jsou 
možná ještě více autentické. Na základě této 
knihy pořádám i besedy.

napsala jste první knížku. co bylo dál?
Řekla jsem si jedna a stop. Neplánovala 

jsem vydat nic dalšího. Šla jsem na střední 
školu do Letovic a můj život plynul nějakým 
směrem. Impulsem k vydání druhé knihy 
byla moje nemoc, kterou jsem prodělala 
v 18 letech. 

takže další závažné téma?
Ráda bych řekla, že je pozitivnější než ta 

první. Už svým názvem. I za mraky je obloha 
stále modrá. Je psaná formou deníku, nebo 
spíše dvou deníku, které se navzájem prolínají. 
Popisuji v ní období svojí nemoci. V osmnácti 
letech jsem prodělala těžkou mozkovou pří-
hodu a ochrnula jsem. Můj příběh se v knize 
prolíná s příběhem mladého muže, kterému 

zemře otec. Prochází těžkým obdobím, začne 
být závislý na pervitinu. Oba osudy mají 
hodně společného. Odehrávají se ve stejném 
městě, ti dva na sebe stále nějakým způsobem 
narážejí, i když ne fyzicky, a na konci se samo-
zřejmě potkají. V knize jsem vystihla období 
před nemocí, během nemoci i po ní. Jak se 
měnilo moje myšlení, pohled na okolní svět.

jak se tedy změnilo vaše myšlení, pohled 
na okolní svět?

Myslím, že problémy beru víc s nadhledem, 
než dřív. Taky si daleko víc vážím obyčejných 
věcí, které jsem předtím bralo jako samo-
zřejmost. Tím ale nechci říct, že jsem stále 
pozitivní a nadšená. Tak to není. Jako každý 
mám dny, kdy mi není fajn.

na rozdíl od první knihy jste se tady, 
obrazně řečeno, svlékla donaha 
a napsala o tom, co potkalo přímo vás. 
jak to bylo těžké? 

Chtěla jsem se vypsat ze svých pocitů. 
V tomto mně psaní hodně pomáhá. Nechtěla 
jsem svému okolí neustále vysvětlovat, 

VE SVÝCH JEDENADVACETI 
LETECH UŽ NAPSALA TŘI 

KNÍŽKY. IVANA HAVELKOVÁ 
Z BOSKOVIC BOŘÍ MÝTY A JE 

DŮKAZEM TOHO, ŽE VĚK 
NENÍ PRO PLNĚNÍ SI SVÝCH 

SNŮ ŽÁDNÝM LIMITEM. 
JEJÍ KNIHY MAJÍ ÚSPĚCH. 
JSOU TOTIŽ O SITUACÍCH, 

KTERÉ NÁS PROVÁZEJÍ 
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.

Ivana Havelková 
vydává třetí knihu 

ivana havelková (21)

Bydliště: Boskovice

Škola:  Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity, speciální pedagogika

Zájmy: psaní, četba, sport, děti, hudba

Motto:  Být teď a tady, a dovolit si souznít… 
je mým řešením budoucnosti.
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co se stalo, tak jsem se rozhodla to napsat do 
knížky.

co na to lidé z vašeho okolí?
Názory byly různé. Lidé z blízkého okolí 

to vzali hodně osobně, viděli mě trochu jinak 
než dosud, na druhou stranu knížka byla 
napsaná tak, jak jsem se cítila. Se vším všudy. 
Nechybí tam tedy ani sprostá slova, věci, které 
třeba někteří lidé nepobrali nebo nechtějí číst. 
Objevily se tedy i negativní reakce, ale celkově 
kniha splnila účel, který jsem chtěla.

…a pak zase přišlo podruhé a dost?
Začala jsem studovat vysokou školu, spe-

ciální pedagogiku v Brně, pracovat jako asis-
tentka pedagoga v základní škole. Moje myšlení 
se zase nějakým způsobem změnilo, posunulo, 
a já se rozhodla napsat něco pozitivnějšího. 
Nakonec z toho vyšla humorná knížka.

už jen názvem je zajímavá. tři grácie 
aneb hledá se chlap. kdo tedy toho 
chlapa hledá. zase vy?

(úsměv) Knížka je o ženě, která má 30 let 
a stále nemůže najít vážný vztah. Hledá 
potenciálního partnera, kterého se jí snaží 
dohazovat i její matka a babička. Stále je to ale 
katastrofa, nedaří se jí, už sama nevěří, koho 
potkává, co se jí v životě děje. Přemýšlí, jestli 
za to může ona, jaké typy přitahuje, nebo jestli 
za to náhodou nemohou ty dvě, které jí sice 
radí, ale jejich rady jsou často velmi scestné 
a humorné… 

pro koho je kniha určená?
Já si myslím, že každý si prochází nebo 

prošel nějakým hledáním. Především je tedy 
pro mladé ženy, které stále nemohou najít 
toho pravého. Dnešní doba je v tomto směru 
hodně složitá. Především muži se chtějí 
dlouho bavit, užívat si. Nehledají vážný vztah, 
nechtějí zakládat rodinu. Teď jsem všechny 
chlapy hodila tak nějak do jednoho pytle… 
Ale já mám vážně takový pocit!

určitě si tam ale to svoje najdou i muži 
a může jim to třeba otevřít oči? 

V knize se objevují různé typy mužů. 
Čím bych je chtěla možná nalákat, je to, že 
v knize popisuji přesně to, co ženám vadí 
(smích).

takže taková kuchařka i pro muže?
Přesně tak (úsměv).

kdy kniha vyjde? 
Křest je naplánovaný na 16. června 

v restauraci VIVA v Boskovicích. Ráda bych 
ještě podotkla, že ke knize jsme natočili 
i video, které na ni poutá. Zájemci je najdou 
na youtube nebo na mém FB profilu. 

kdo se nedostane na křest. kde všude 
knihu najde?

Samozřejmě ve vybraných knihkupec-
tvích, bude možné si ji půjčit v knihovnách 
a určitě si o ni mohou zájemci i napsat. Bude 
vydána v trochu vyšším nákladu. Hlavně 
díky sponzorům, boskovickým firmám 
a městu Boskovice, které mě podpořily. Pat-
ronem mojí knihy bude místostarosta Petr 
Malach. Dvě předchozí knihy jsou již dnes 
bohužel úplně rozebrané. Bylo jich totiž 
docela málo. 

jaké máte další plány? dovedete si už 
vůbec bez psaní svůj život představit? 

Nevytvářím na sebe tlak, nechci tlačit na 
pilu. Všechno má svůj čas, ale už teď chystám 
pokračování knihy Tři Grácie.

kdy nejčastěji píšete? ráno, večer, při 
dobré náladě?

Píšu večer až v noci, to je pro mě nejlepší 
čas. Ale co se týká nálady, to je jedno. Píšu, 
když mám, jak se říká múzu… 

co po pracovní stránce? kam směřujete?
Určitě se chci do budoucna věnovat posti-

ženým dětem.

takže možná i tam vznikne nápad na 
novou knihu?

Možná. Tohle prostředí k tomu přímo 
vybízí. Těch osudů, příběhů, je tam spousta. 
Tak uvidíme. pavel šmerda

foto: marcel tenora
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Jaromíra Vítková: Žena, která 
dává Boskovicím lidský rozměr

Jméno Jaromíra Vítková má v Boskovicích 
svoji váhu. Už 14 let pracuje ve vedení 
města, na starost má hned několik oblastí. 
A výsledky její práce jsou vidět.

Jak se z ženy, která se věnuje zemědělství 
a životnímu prostředí, stane politička?

Studovala jsem Vysokou školu zemědělskou 
v Brně. Co se týká mého profesního zaměření, 
řadu let jsem se pohybovala v oblasti život-
ního prostředí. Pracovala jsem na Magistrátu 
města Brna, Městském úřadu v Boskovicích, 
České inspekci životního prostředí. 

Pokud se vrátím více do minulosti, naše 
rodina měla tradičně blízko k Českosloven-
ské straně lidové. I když jsem se o politiku 
nezajímala, v rodině a mezi přáteli se jí nedalo 
vyhnout. Po sametové revoluci přišlo nadšení 
a nové naděje. Do tehdy ještě ČSL jsem vstou-
pila v lednu 1990. A chuť podílet se na věcech 
veřejných mi vydržela a práce místostarostky 
mě baví.

Už jste si zvykla, že to není zrovna „pro-
cházka růžovým sadem“, nebo jsou stále 
situace, které vás dokáží překvapit?

Město je organismus, společenství, které je 
stále v pohybu. Navíc každé čtyři roky volby 
vedení města promění. O nečekané a někdy 

i náročné situace není nouze. Já v komunikaci 
mezi lidmi oceňuji otevřenost a snahu všech 
zúčastněných o dobrá a efektivní řešení. To 
co mě dokáže překvapit, je arogance. Stále 
také nezřídka platí, že ženy nemají, a to nejen 
v politice, na růžích ustláno. 

Co Vás vůbec na politice baví?
To, že mohu pomáhat a nabídnout své zku-

šenosti pro nové projekty. Mám radost z toho, 
že se otevírají stále nové a nové možnosti 
spolupráce, přibývají lidé, spolky a nadšenci 
s nápady a chutí rozvíjet město a region. Baví 
mě i to, že se stále dovídám nové informace 
a stále se učím.

Jakým oblastem se věnujete? Ať už na komu-
nální úrovni v Boskovicích, nebo na kraji?

Na kraji pracuji jako předsedkyně komise 
pro sociální věci. Intenzivně podporuji mateř-
ská a rodinná centra. V Boskovicích mám 
v gesci i péči o zeleň a odpadové hospodářství. 
K oblastem, kterým se věnuji na úrovni města, 
patří také školství, po čtyřech letech jsem 
v roce 2015 dostala na starost oblast cestov-
ního ruchu. 

Co Vám v poslední době udělalo největší 
radost? Ať už v pracovním, nebo soukro-
mém životě?

Radost mám z ocenění, které jsem pře-
vzala pro město Boskovice při příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel na 
Pražském hradě. Jedná se o Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace 
městských památkových zón v Jihomo-
ravském kraji za rok 2016, která je nejen 
morálním povzbuzením, ale přinese městu 
i 100 tisíc korun. V osobním životě mně 
udělá radost každá chvilka s vnučkami Adél-
kou a Klárkou.

Boskovice jsou krásné město. Přesto, co 
byste si přála ještě zlepšit, změnit?

Na jedné straně jsou pro další rozvoj města 
nezbytné investiční záměry. Pro nejbližší 
období považuji za klíčové najít efektivní 
a dlouhodobá dopravní řešení nejen v dopra-
vou přetížených částech Boskovic, ale také ve 
věci R43. Na straně druhé je to kvalita života 
a celková mezilidská atmosféra Boskovic 
a přilehlého regionu. Je proto důležité podpo-
rovat a dále rozvíjet sociální služby, zdravot-
nictví a životního prostředí. 

Život samozřejmě není jen o práci. Co Váš 
volný čas? Jaké máte zájmy, co Vás baví? 

Rodina je pro mě pevnou a vstřícnou 
oporou. Volný čas se snažím nejvíce pod-
řídit svým dvěma vnučkám. Těší mě, když 
společně kuchtíme, když jim můžu ušít 
výbavičku pro panenky nebo když společně 
vyrazíme na výlet. Dlouhodobě je mou 
zálibou cyklistika. Na kole jezdíme nejen 
po okolí, ale když je příležitost, společně 
s manželem rádi objevujeme krásy Česka, 
Slovenska a Evropy. 

Kdo je Jaromíra Vítková
Jaromíra Vítková vystudovala Gymnázium Boskovice, následně Vysokou školu zemědělskou 
v Brně. Po svatbě a narození dcery a syna strávila pět let na mateřské dovolené. Od roku 1987 
pracovala v zemědělství. Nejprve na praxi v JZD Rájec, potom v Agropodniku Skalice nad Svita-
vou. V roce 1991 jako referentka Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Blansku, dále 
jako vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v  Boskovicích, vedoucí Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Brna a inspektorka České inspekce životního prostředí. 
Od roku 2002 je místostarostkou Města Boskovice. Na jaře 1990 vstoupila do tehdy ještě ČSL 
a zapojila se do politického života. V současné době pracuje jako předsedkyně Městské orga-
nizace KDU-ČSL v Boskovicích, předsedkyně okresního výboru Blansko a místopředsedkyně 
krajského výboru Brno.

Jaromíra Vítková (58)
Místo: Boskovice

Školy:  Gymnázium Boskovice, Vysoká 
škola zemědělská v Brně, fakulta 
agronomická

Práce: Místostarostka Města Boskovice

Zájmy: sport, zahrada, čtení, ruční práce

Rodina: manžel Jaroslav, dcera Tereza, syn 
Jaromír
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Pokud sukni vhodně zkombinujete, můžete 
ji nosit téměř kdykoli a kamkoli. Nechte se 
inspirovat slavnou seriálovou ikonou Carrie 
Bradshaw a vyrazte v ní na svatbu, do práce, 
nebo jen tak tak na procházku. 

Stačí sukýnku doplnit jednobarevným 
topem, krátkým sáčkem a lodičkami a můžete 
v ní vyrazit do práce. Na procházku pak stačí 
vyměnit sáčko za riflovou nebo koženou 
bundičku a balerínky, popřípadě tenisky. Na 

významnější společenské události zkombi-
nujte sukýnku s krajkovým tílkem nebo topem 
a vykouzlíte dokonalý romantický look. Doby, 
kdy byly tylové sukýnky výsadou pouze baletek, 
jsou dávno pryč. Podlehněte jejich kouzlu i Vy!

Podlehněte kouzlu 
stylových sukní

PŘEMÝŠLÍTE, ČÍM VHODNĚ DOPLNIT SVŮJ JARNÍ ŠATNÍK? VYBERTE SI Z ŠIROKÉ 
NABÍDKY EXKLUZIVNÍCH TYLOVÝCH SUKNÍ. TYLOVÉ SUKÝNKY SE VYRÁBÍ 

V RŮZNÝCH BAREVNÝCH VARIANTÁCH A PŮSOBÍ HRAVĚ, VZDUŠNĚ I ROMANTICKY. 
JSOU DOPLNĚNÉ SATÉNOVOU SPODNIČKOU A PASEM, KTERÝ VÁM PERFEKTNĚ 
ZVÝRAZNÍ KŘIVKY. ROZHODNĚ BY TEDY NEMĚLY CHYBĚT VE VAŠEM ŠATNÍKU! 

 modelky lucie dvořáčková (vlevo), amálie foltýnová
 styling  poshme.cz
 photographer  vojtěch michalec
 place  dvorek pod petrovem a star studio brno
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Být či nebýt…  
finančním poradcem? 

O finančním poradenství jako takovém 
koluje řada mýtů a polopravd. Pojďme si 
pro příklad uvést některé z nich.  

finanční poradce pouze nutí klientům 
finanční produkty.

Doba pouhého prodeje finančních pro-
duktů je dávno pryč. Klienti dnes vyžadují 
mnohem sofistikovanější služby, chtějí 
porovnat více produktů. Vyřešit hypotéku, 
investice, zajistit majetek apod. K tomu, 
abych klientovi dobře poradil, musím udělat 
důkladnou finanční analýzu, na základě které 
mohu teprve doporučit některý z finančních 
produktů.

v dnešní době už je trh v české republice 
finančními produkty přesycený. 

Ano, je pravda, že dnes na trhu existuje 
velké množství distributorů (bank, pojišťo-
ven apod.). S tím souvisí i značné množství 
produktů, které jsou klientům nabízeny. Pro 
klienta mimo obor je tak velmi obtížné se 
v takto rozsáhlé nabídce zorientovat. Proto je 
práce finančního poradce důležitá.

nepotřebuji finančního poradce, vše 
najdu na internetu. 

Je pravdou, že internet je studnice infor-
mací. Existují spousty internetových srov-
návačů apod. Ale velice těžko si podle takto 
neúplných informací klient zvládne sestavit 
kvalitní finanční plán či vyjednat nejvýhod-
nější úrokovou sazbu na hypotéce.

ve finančním poradenství už dnes 
nejdou vydělat peníze.

Naopak, podle statistik patří finanční pora-
denství společně s energetickým průmyslem 
a IT k nejlépe placeným oborům vůbec. 
I přesto by ale toto neměl být u potenciálního 
uchazeče o tuto práci hlavní motiv.

Přes toto všechno si myslíme, že finančního 
poradce nemůže dělat každý. Jako klíčové 
vlastnosti uvádíme minimálně SŠ vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou, splnění 
veškerých legislativních nároků, proaktivní 
přístup, dobrá znalost práce s PC, vztah 
k financím a ekonomice, zodpovědnost, dobré 
komunikativní schopnosti a v neposlední řadě 
obchodní talent. 

Domníváme se, že nároky na kvalitu 
poradců budou časem dále narůstat a v této 
branži zůstane prostor jen pro opravdu 
kvalitní odborníky, kteří budou schopni 
nabídnout klientovi nadstandardní službu 
a opravdovou přidanou hodnotu.

SOUTĚŽ
A co vy? Troufli byste si na práci finančního 
poradce? Nebo vás prostě jen zajímá více 

informací o této problematice? Zašlete nám 
svůj stručný životopis a získejte bezplatnou 
vstupenku na náš informativní seminář. Tři 

z vás navíc vylosujeme a získají digitální 
fotoaparát SONY a 2× mp3 přehrávač.

 
 
 

Průměrné platy dle oboru: 
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Celkem průměr ČR
Ubytování, stravování a pohostinství

Administrativní a podpůrné činnosti
Ostatní činnosti

Zemědělství, lesnictví a rybářství
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

Činnosti v oblasti nemovitostí
Stavebnictví

Doprava a skladování
Obchod, opravy motorových vozidel

Zdravotní a sociální péče
Zásobování vodou, činnosti související s odpady

Zpracovatelský průmysl
Vzdělávání

Těžba a dobývání
Profesní, vědecké a technické činnosti

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví

Zelená linka: 
800 737 347, info@prosperityfs.cz, 
www.prosperityfs.cz nebo navštivte 
některou z našich poboček v tomto regionu:

Brno – AZ tower 18. patro, Pražákova 1008/69 

Boskovice – 17. listopadu 19 

Jevíčko – Palackého nám. 27 

Těšíme se na setkání s Vámi!  
Tým Prosperity FS

Společnost Prosperity Financial Services je ryze 
česká společnost s českým kapitálem, jejíž obrat 
v loňském roce překročil hranici 58 milionů Kč. 
Působí po celé České republice prostřednictvím 
16 klientských center a o finance jejích klientů 
pečuje více než 150 kvalifikovaných odborníků. 
Svým klientům pomáhá zejména v oblastech 
zhodnocení kapitálu, řešení vlastního bydlení 
a zajištění rizik. 



Dívka České republiky 
zná letošní finalistky

V HOTELU SLADOVNA ČERNÁ HORA SE KONALO SEMIFINÁLE SOUTĚŽE DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY 
2016, VE KTERÉ SOUTĚŽÍ SPORTOVNĚ A POHYBOVĚ NADANÉ SLEČNY VE VĚKU 7–9 A 16–22 LET. 

V POROTĚ NECHYBĚLA ANI TVÁŘ A PATRONKA SOUTĚŽE, HEREČKA ANDREA KERESTEŠOVÁ.

Semifinalistky se nejprve představily, poté předvedly svoji volnou 
disciplínu. Aerobik, gymnastiku, street dance, pole dance, moderní 
tanec, mažoretkový sport a další. Následoval rozhovor s porotou, pro 
starší dívky navíc i promenáda v plavkách. Poté porota rozhodla o šesti 
finalistkách v mladší kategorii a osmi v hlavní kategorii. 

První soustředění absolvují finalistky Dívky České republiky 
v květnu v Hotelu Sladovna Černá Hora, kde nafotí profilové foto-
grafie, budou natáčet medailónky, učit se chůzi, ale užijí si také 
krásné wellness. Od 20. do 22. července se sejdou v Hotelu Lidový 
dům v Lysicích. Tam je čeká nácvik choreografií a volných disciplín, 
natáčení tematického videa a mediální trénink. Podobný program 
je připraven i v srpnu v Hotelu Zámecká sýpka v Blansku. V rámci 
tohoto soustředění si navíc zahrají turnaj v bowlingu a absolvují 
závody dračích lodí. Princezny České republiky čeká příprava na finále 
9. června v Lysicích a od 3. do 5. srpna v Černé Hoře. Dívka České 
republiky vyvrcholí finálovým galavečerem, který se uskuteční 27. září 
v Boby centru v Brně. Záštitu nad letošním ročníkem akce převzali 
místostarosta Blanska Jiří Crha a europoslanec Tomáš Zdechovský. 
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Finalistky Dívky ČR
Nikola Dorková, 17 let (Drnovice u Vyškova)
Dominika Girethová, 20 let (Loděnice u Berouna)
Iveta Maurerová, 17 let (Znojmo)
Kateřina Havlíková, 17 let (Rosice)
Aneta Šimečková, 20 let (Třeboň)
Natálie Pilná, 19 let (Hradec Králové)
Pavla Mezzeiová, 20 let (Ostrov)
Veronika Sciarpa, 17 let (Uherský Ostroh)

Finalistky Princezny ČR
Veronika Nováková, 8 let (Zlín) 
Kristýna Hošková, 8 let (Kuřimská Nová Ves) 
Aneta Bedrnová, 7 let (Poděbrady) 
Tereza Vlachyňská, 8 let (Uherské Hradiště) 
Sára Matochová, 8 let (Šumperk) 
Klaudie Hynek, 8 let (Ostrava-Zábřeh)fo
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Kristýna Kolocová: 
Když se nudím, jdu 
většinou uklízet

KRÁSNÁ PIHOVATÁ ZRZKA, KTERÁ UMÍ HRÁT DOST DOBŘE PLÁŽOVÝ VOLEJBAL. TO JE KRISTÝNA 
KOLOCOVÁ. ANO, JE TO TA, CO HRÁLA S MARKÉTOU SLUKOVOU NA OLYMPIÁDĚ V LONDÝNĚ 

A PAK SE SPOLU ROZEŠLY. KRISTÝNA ZŮSTÁVÁ SVÁ. SYMPATICKÁ A BEZPROSTŘEDNÍ.

kristýno, kde budete letos v srpnu?
Jestli narážíte na to, že v Riu budou olympijské hry, tak ty se mě asi 

týkat nebudou.

jak to?
Takto (smích). Ne, vážně. Společně s mojí novou parťačkou Míšou 

Kvapilovou nemáme nahráno dostatek bodů. Budeme se snažit dostat 
na turnaje Světové série, vyhrávat, ale těch podmínek k účasti je mno-
hem více a cesta je hrozně dlouhá. Pro nově vzniklý tým je to hodně 
vysoká meta a já přemýšlím reálně. Nejsem snílek, který lítá na obláč-
cích. Nechci se roztrhat, hrát každý týden a upínat se na něco, co má jen 
malou naději na úspěch.

takže co vás letos čeká?
Jak už jsem řekla. Budeme se snažit hrát turnaje Světové série, 

ale pokud to nevyjde, čeká nás Evropská tour, turnaje v Česku, 
v Rakousku… Uvidíme. Chceme si plážový volejbal hlavně užívat 
a sbírat zkušenosti. Je to jako v životě, když tlačíte moc na pilu, většinou 
to nedopadne.

upřímně. nemrzí vás, že v riu asi nebudete?
Možná se budu opakovat, ale u mě nefunguje co by kdyby. Vlastně 

se ani nezamýšlím nad tím, jaké by to bylo, kdybychom byly s Mar-
kétou a tak. Svět se mi tím nezboří. Mám kolem sebe skvělé lidi, 
úžasnou rodinu, a přijde mi, že jsou důležitější věci, než dostat se na 

olympiádu. Zvlášť po tom, co všechno se odehrálo. Tady mám pocit, 
že by to bylo jako jít přes mrtvoly. A stejně to nemusí vyjít, pouze by 
následovalo velké zklamání.

váš letošní rok se vůbec hodně liší od těch předchozích.
Už jen tím, že jsem se posledního půl roku dávala dohromady po 

operaci ramene. Nikdy jsem neměla nějaká vážnější zranění. Je pravda, 
že rameno mě trápilo už několik let, ale pořád se to dalo nějak přežít, 
zpevnit, abych s tím mohla hrát. Kdybych byla „normální člověk“, tak 
bych ani nevěděla, že se něco děje, ale tím, jak se zatěžovalo neustálým 
smečováním, tak se opotřebovalo a musela jsem na operaci. Hodně jsem 
poté cvičila, mám nastaveno jinak spoustu svalů a jsem sama zvědavá, 
co od toho očekávat. Na druhou stranu hned od prvních letošních 
zápasů jsem viděla, že člověk má v sobě uložené stereotypy a za těch 
dvacet let, co hraju volejbal, se pořád opakují. Velké změny, co se týká 
mé osoby, tedy asi nepřijdou. Něco jiného je situace v týmu.

myslíte to, že jste vystřídala za půl roku tři spoluhráčky?
Hrála jsem na konci sezony s Hankou Skalníkovou, občas jsem si přes 

zimu zahrála se svojí trenérkou Lenkou Háječkovou, ale nikdy ne na 
velké akci, halové mistrovství republiky v Brně jsem absolvovala s Kris-
týnou Adamčíkovou. Mojí stálou partnerkou v letošní sezoně bude Míša 
Kvapilová. Když se tak teď nad tím zamýšlím, na to, že jsem předtím 
deset let neměnila partnerku, tak to vypadá, že jsem se stala přelétavou 
(smích). 

platí to jen ve sportu?
Samozřejmě. Přítele mám stejného, neměním ho a ani měnit nechci 

(smích). Jsem hodně rodinný typ. Nikdy jsem nebyla na krátkodobé 
vztahy. Ve dvaceti jsem měla čtyřletý vztah, teď jsme s přítelem tři roky. 
Mám ráda rodinné zázemí, klídek, pohodu. Diskotéky a podobné záleži-
tosti mě minuly obloukem.

nedávno vám bylo, myslím, že to u vás můžu říct, 28 let. už 
přemýšlíte, že se usadíte a založíte rodinu?

S přítelem jsme nedávno oslavili tříleté výročí, pořídili jsme si 
společné bydlení a všechno se vyvíjí směrem, kterým oba chceme. Na 
druhou stranu to neznamená, že teď hned plánuji děti. Necháme všemu 
volný průběh. Ale pokud se můj život dál bude ubírat tak, jak doposud, 
budu spokojená. 

při sportu jste hodně cestovala. plánujete do budoucna 
bydlet v česku?

Mám hodně širokou rodinu. Situaci, že je tady všechny nechám 
a pojedu si na svoje triko někam do zahraničí, si tedy vůbec nedovedu 
představit. Mám je všechny natolik ráda, že bych Českou republiku 
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neopustila. Nevím, jestli je to nejlepší místo 
k žití, ale jsem tady doma a kvůli rodině chci 
zůstat.

volejbal hrajete takřka dvacet let. 
dovedete si život bez něj představit?

Bez volejbalu ano, ale určitě ne bez pohybu. 
Mám ráda sport, rodina je sportovně založená, 
s přítelem také hodně sportujeme. Sport tedy 
bude vždy jednou z hlavních náplní mých 
volnočasových aktivit. Už jen proto, že přináší 
spoustu pozitivního a poučného do života. 

vím o tom, že máte vystudovaný 
sportovní management. takže 
v budoucnu z vás bude trenérka, nebo 
spíš manažerka?

Trenérské zkušenosti mám z kempu. 
Myslím si, pocitově, že mám co předat, ale 
nedovedu si představit, že to bude můj denní 
chleba. Uvidíme. Nikdy neříkej nikdy… 
Mám nějaké vize, koukám se okolo, když je 
příležitost, snažím se jí chopit, ale co budu 
konkrétně dělat za pět nebo deset let, to ze 
mně nedostanete. Určitě, až to přijde, chci být 
matkou na plný úvazek, ale zbytek nevím.

co volný čas. jak ho trávíte?
Teď jsem ho měla více, než předtím. Začala 

jsem se tedy stýkat se známými a zjistila jsem, 
že je to fajn. Dřív jsem si nebyla ani schopná 

najít si čas na kafíčko s kamarádkami. Volný 
čas trávím, jak jinak, než sportem. Začali jsme 
s přítelem a kamarády hrát nohejbal, baví nás 
stolní tenis, doma máme šipky. Když už jsem 
předtím zmínila naše nové bydlení, hodně 
času jsme v poslední době trávili zařizováním 
domu, vylepšovali jsme si zahradu. Co dál? 
Ráda vařím, a pak odpočívám (úsměv).

co představa celého dne stráveného 
v posteli? 

Přijde mi, že jsme s přítelem oba moc akční 
na to, abychom to zvládli (smích). Je škoda 
zabít takto celý den. Hlavně přítel, když je 
volný víkend, pořád něco vymýšlí. Když to 
nedopadne, tak jsme doma, ale ani jeden 
nejsme televizní maniaci, že bychom strávili 
den u televize. Občas si něco pustíme, ale to 
je tak všechno. Hlavně já nevydržím dlouho 
ležet a nic nedělat. Když už mě to nebaví, jdu 
uklidit nebo pověsit prádlo.

co kultura? na čem jste byli naposledy 
v kině nebo v divadle?

Docela chodíme do kina i do divadla. U nás 
doma teď frčelo Bratrstvo neohrožených 
(smích). Hlavně pro přítele. Každý den začínal 
otázkou, kdy si pustíme další díl (smích). Diva-
dlo? Mám problém, že si nepamatuju žádné 
názvy představení, ani kdo tam hrál. Mám 
v tomto směru zvláštní mozkový výpadek, 

tyhle věci se mi neukládají, takže vám ani 
neřeknu, na čem jsem byla (smích). Ale jsme 
kulturně zaměření.

při sportu je to hodně o „teplácích“. 
oblečete se někdy také ráda do 
večerních šatů, namalujete, upravíte 
a vyrazíte do světa jako dáma? 

Snažím se to prolínat. Když mám schůzku, 
řešíme sponzory, tak si vezmu něco hezkého 
a podpatky, když trénuji, mám svoje teplákové 
dny (smích). Mám ráda obojí, je mi příjemně 
tak i tak. 

říkala jste, že sice nejste televizní 
maniak, ale stíháte sledovat jiné 
sporty? fotbal, hokej nebo biatlon?

Myslím, že celkem jo. Sleduji hlavně spor-
tovce, které znám. Třeba s Gábinou Soukalo-
vou jsme se párkrát potkaly a moc jí fandím. 
Přítel hraje fotbal, takže ten u nás doma také 
občas běží, hokej spíš jen tehdy, když hraje 
reprezentace. 

jaký jste divák? klidný nebo impulzivní?
Baví mě biatlon, ale je pravda, že když 

Češi třikrát netrefí terč, tak jdu dělat něco 
jiného. Nebaví mě, když naši jedou okolo 
pětadvacátého místa. Jak to není napínavé, 
není to nic pro mě. Ale to asi pro žádného 
diváka. Jak už jsem řekla, televize u nás 
rozhodně není věc, bez které bychom si 
nedovedli život představit. Tím bych to asi 
uzavřela (smích).

co politika a zprávy?
Ty sleduji spíš na internetu. Že bych vyhle-

dávala o půl osmé zprávy, a ještě k tomu na 
Nově, tak to tedy rozhodně ne (úsměv).

potkaly jste se v poslední době s vaší 
bývalou spoluhráčkou markétou 
slukovou?

Od našeho rozchodu jsme se potkaly jed-
nou, a ani jsme spolu příliš nemluvily.

takže třeba k vánocům jste si nepřály?
Nevyjadřovala bych se k těmto věcem. 

Nezlobte se.

užíváte si, že je o vás trochu menší 
mediální zájem, než dřív?

Kupodivu toho nebylo v poslední době 
zase až nějak extrémně méně. Úsměvné je, 
že možná ještě větší haló než naše výsledky, 
sklidil náš rozchod. Když jste úspěšní, tak není 
takový zájem, jako když se něco stane, nebo 
se vám něco nepovede. V poslední době jsem 
něco točila pro televizi, byla tiskovka… A teď 
jste tedy Vy, takže zájem o mě pořád je (smích).

vidíte, odjedete si do brna a zase vás 
otravují novináři s žádostí o rozhovor?

Nikdo mi nedá pokoj (smích). Myslela jsem, 
že aspoň v Brně budu mít klid, ale to jsem 
se mýlila. Samozřejmě si dělám legraci. Těší 
mě to.  pavel šmerda

Kristýna „kiki“ 
Kolocová (28)

Místo narození: Nymburk

Výška: 170 cm

Váha: 62 kg

Úspěchy: 5. místo na OH 2012, vítězka 
turnaje světové série Grand Prix, 
několikanásobná mistryně republiky

Zájmy: sport, cestování
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Jozef Regec: Z cyklistiky do politiky
Na konci dubna uplynulo třicet let od výbuchu elektrárny v Černo-
bylu. Senátor Jozef Regec byl tenkrát přímým účastník katastrofy. Jen 
dva týdny po výbuchu se s prostředím nasyceným radiací vyrovnal 
nejlépe ze všech a vyhrál kyjevskou etapu Závodu míru. 

Celý Kyjev žil na začátku května Závodem míru. Mnoho místních lidí 
vůbec nevědělo, že se jen osmdesát kilometrů odtud stala katastrofa. 
Komunistický režim se tehdy snažil informace zamlčet. „Moc se o tom 
tenkrát nemluvilo. Následky jsme ale viděli. Sledovali jsme například, 
jak vystěhovávali celé rodiny do bezpečnostních pásem,“ vzpomíná 
senátor. 

Zrušit nebezpečnou etapu nepřipadalo v úvahu. Především z poli-
tických důvodů. Závod míru byl prestižní akcí, která vedle vysoké 
sportovní úrovně měla hlavně politickou a ideologickou funkci. Komu-
nistický režim se proto snažil informace tajit. „Moc jsme toho nevěděli. 
Někteří západní sportovci měli obavy a vůbec do závodu nenastoupili,“ 
povídá Regec, jak hrozící nebezpečí blízkosti Černobylu oslabilo star-
tovní pole. Celý východní blok ale závodil.

Odmítnutí? Nemožné
Jedenadvacetiletý Regec jet musel. Odmítnout by znamenalo konec 

kariéry. Jako nováček šel tenkrát do rizika a zadařilo se. Českoslo-
venský reprezentant jako první proťal cílovou pásku a vyhrál první 
etapu ročníku 1986. Závod tehdy nastartoval jeho úspěšnou kariéru. 

„Vítězný žlutý dres jsem držel až do Německa, kdy mě v desáté etapě 
porazil Olaf Ludwig, tehdejší velká hvězda světové cyklistiky,“ nastí-
nil.

Regec sice přišel o žlutý dres, ale v Praze, kde se jela poslední etapa 
závodu, skončil na výborném sedmém místě. „Byl to pro mě velký 
vstup do cyklistiky. V hlavním městě mě přivítalo mnoho lidí a byl 
to obrovský zážitek,“ přibližuje začátek kariéry. Noviny o něm začaly 
pravidelně psát, přicházely žádosti o rozhovory, byl velmi populární.

Závod míru jel celkem pětkrát. „V Banské Bystrici v roce 1988 
jsem znovu vyhrál etapu a po dvou letech opět oblékl žlutý trikot,“ 
říká bývalý sportovec. Ve stejném roce byl úspěšný i na olympijských 
hrách v jihokorejském Soulu, kde skončil na desátém místě, což je 
dosud nejlepší umístění českého cyklisty pod pěti kruhy. 

Obhájit chce i Senát
Zmiňovanou etapu v Kyjevě jel tenkrát jako neznámý cyklista 

a vítězství obhájil. „Podobně bych chtěl teď obhájit senátorské křeslo, 
které jsem poprvé získal v roce 2010,“ říká politik, který bude na 
podzim znovu usilovat o hlasy voličů. 

Přesto, že už není aktivní sportovec, sportu se věnuje i jako sená-
tor. Působí i jako poradce prezidenta Miloše Zemana. „Prezident 
potřebuje mít přehled. V poslední době jsme například diskutovali 
o novele zákona o podpoře sportu. Máme pravidelně schůzky jednou 
za dva měsíce,“ přibližuje Regec. 

Kariéru sportovce ukončil v roce 1999. Od roku 2000 začal dělat 
národního trenéra a poté také trenéra v zahraničí. „Po návratu jsem 
se začal starat o mládež, a to až do roku 2010, kdy jsem se stal senáto-
rem,“ vypráví Regec.

Stejně jako pro mnoho další sportovců, i pro Regece byla jedním 
z vrcholů kariéry účast na olympijských hrách. „Na olympiádě jsem 
byl třikrát. V roce 1988 v jihokorejském Soulu jako sportovec, v roce 
2004 v Aténách jako trenér a v Londýně 2012 jako vedoucí výpravy. 
Byl to pro mě obrovský zážitek,“ usmívá se.

Cyklistiku sleduje rodák ze Slovenska stále a sportovcům fandí. 
„Máme nyní nejlepšího československého cyklistického závodníka 
na světě. Peter Sagan vyhrál mistrovství světa i další závody. V České 
republice je nejlepší Leopold König, úspěšný je Zdeněk Štybar a dobře 
si vede i Jan Bárta. A také mladý Petr Vakoč, o kterém si myslím, že do 
několika let bude velmi úspěšný,“ předpovídá odborník.

Návrat k aktivní cyklistice neplánuje. „Teď už jezdím jenom 
rekreačně a užívám si to. Občas si například vyjedu s dětmi,“ povídá 
Regec. Zpátky do sedla se vrátí v létě, kdy začne objíždět města a ves-
nice v regionu, aby se představil jako kandidát do senátu. 
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Ingredience
250 g mrkve

60 g vloček

vejce a dva bílky

lžička prášku do pečiva

20 g medu

20 g stévie

40 g nasekaných vlašských ořechů

Navrch: tvaroh, med

Postup
Nachystáme dvě misky. V jedné vyšleháme tři bílky, ve druhé 

rozmixujeme mrkev s vločkami, medem, PDP, stévií a oříšky. 
Poté bílky jemně vmícháme do mrkvové směsi. Dáme na pekáč 
a pečeme 40 minut při 180 stupních. 

Já jsem měla větší formu, takže cake byl nižší, ale to vůbec 
nevadí. Cake nechte opravdu důkladně vychladit a pak pokrá-
jejte na trojúhelníčky, které promažte tvarohem smíchaným 
s jogurtem. Můžete dát dvě vrstvy jako já, nebo klidně i tři 
a více. Nelekejte se, koláč je vláčný, ne nedopečený. Po vychla-
zení nebyl s krájením vůbec problém. Dozdobte podle vaší 
fantazie, posypte skořicí. 

www.macuisine.cz, amálie foltýnová

jak připravit carrot cake

Růžové nám. 12
Boskovice

Sezóna začíná u nás - prodej a péče o vaše kolawww.bike-pro.cz
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Akce
měsíce

Zlevnili jsme
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy
nejžádanější vozy

Vybírejte až z 8000
kvalitních vozů.

Akční cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena vozu 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, t.j. 75 000 Kč. Doba trvání úvěru 
60 měsíců. RPSN 8,27 %. Měsíční splátka 3546 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem 212 760 Kč 
(splátka x počet splátek). Úroková sazba 7,97 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. U výpočtu financování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty 
RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky 
spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Společnost AAA Auto International a.s. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více věřitelů. Nejedná 
se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Jednotlivé marketingové akce nelze kombinovat ani je uplatňovat zpětně. Dostupnost jednotlivých vozů je třeba ověřit telefonicky na zákaznické lince.

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

100 000 Kč
Slevy

až

Akční cena
79 999 Kč

         

Akční cena
79 999 Kč

Běžná cena

112 999 Kč
ŠKODA FABIA, 2010, 1.2i, 44 kW, nové v ČR, servisní knížka, ABS, 
centrál, el. okna, el. zrcátka, klimatizace, palubní počítač, zamykání 
řadicí páky a více.

900 vozů Škoda Fabia

410 KčMěsíčně od:

Akční cena
124 999 Kč

Akční cena
124 999 

Běžná cena

149 999 Kč
VW GOLF, 2009, 1.4i 16V, 59 kW, nové v ČR, 1. majitel, servisní 
knížka, klimatizace, tempomat, automatické denní svícení, ABS, 
ASR, ESP, el. okna, el. zrcátka, palubní počítač a více.

200 vozů VW Golf

544 KčMěsíčně od:

Akční cena
179 999 Kč

Akční cena
179 999 

Běžná cena

229 999 Kč
OPEL ASTRA COMBI, 2013, 1.7 CDTi, 81 kW, diesel, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace, tempomat, parkovací asistent, 
multifunkční volant, asistent rozjezdu do kopce, ABS, ASR, ESP a více.

150 vozů Opel Astra

730 KčMěsíčně od:

BRNO, Černovická 38 PO–NE 8:00–21:00

Nikol Švantnerovou 

zdobila na Miss Universe 

čelenka z Olešnice
Krásná čelenka z luč-

ních květů, kterou měla 
na Miss Universe v Los 
Angeles na hlavě Česká 
Miss 2015 Nikol Švantne-
rová, pochází z Olešnice. 
Krásný doplněk je dílem 
pracovnic Moraviafloru 
Olešnice. 

„Šaty vytvořil módní 
návrhář Petr Kalouda 
se svými žáky, z materi-
álu na šaty jsme potom 
vyrobili čelenku. Jsme 
na to moc hrdí a máme 
radost, že jsme se mohli 
podílet na reprezentaci 
České republiky na tak 
prestižní akci,“ řekla 
jednatelka společnosti 
Helena Synková.

Robin Daněk je pod čepcem
Český reprezentant ve sportovní střelbě Robin Daněk to má za sebou. 

V pátek 1. dubna řekl své ANO dlouholeté partnerce Renatě Koubíkové. 
Svatba se konala v Kunčině Vsi a sympatické dvojici dělaly při obřadu 
doprovod kromě řady hostů i tři jejich děti. 
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Kvalitní spánek. Jak ho dosáhnout 
Jaro je dávno tady, příroda se probudila k novému životu. Jen vy jste 
i přes energické sluníčko stále unavení a ráno se cítíte hůř, než když 
jste šli večer do postele? Přitom postel je právě to místo, kde by se 
naše pomyslné baterie měly nabíjet nejvíc. 

To, jak spíme, se promítá do našeho celkového zdravotního stavu, ale 
i do nálady celého dne. Pokud se špatně vyspíme, naše schopnosti jsou 
výrazně utlumené‚ pozornost se snižuje a jsme podráždění. Nedosta-
tek spánku také může způsobit různé úzkosti, deprese, bolesti hlavy, 
malou aktivitu a nevýkonnost. Kromě toho může mít nekvalitní spánek 
výrazný dopad na celkový imunitní systém a naše srdce. Nespavost je 
velmi nepříjemný problém, kterým trpí zhruba 30 procent populace.

Příčiny nekvalitního spánku
•	 nekvalitní	matrace	a polštář
•	 přemýšlení	o starostech,	řešení	různých	problémů,	které	nás	nutí	být	

vzhůru
•	 jídlo	bezprostředně	před	spaním
•	 chození	spát	v nepravidelnou	noční	dobu
•	 velké	horko	nebo	zima	v místnosti
•	 zapnutý	počítač,	usínání	u televize

Všechny formy nespavosti jsou velmi stresující a mnoho lidí se 
okamžitě uchyluje k řešení situace různými prášky na spaní. Ty by však 
měly být až na posledním místě. Co bychom tedy mohli zkusit ovlivnit 
ještě před tím, než se uchýlíme k použití nějakých léčiv?

Matrace je základ
Správná pozice ve spánku je pro regeneraci páteře klíčová. Tělo se má 

dostat do uvolněné pozice, která nebude pohybový aparát blokovat. Jed-
notlivé obratle by se měly uvolnit, aby mohly regenerovat i meziobrat-
lové ploténky. Uvolnit by se měly i klouby – chrupavka by neměla tlačit 
na kloubní jamku. V takové pozici může pohybové ústrojí relaxovat 
a napravit škody, které vznikají přes den.

Hlavním úkolem matrace je vytvořit tělu perfektní anatomickou 
podporu, která tělu umožní dokonalé uvolnění. Pokud máte v posteli 
příliš měkkou matraci, prohýbá se páteř do nepřirozeného oblouku, 
meziobratlové ploténky jsou nepřirozeně stlačeny a následkem jsou 
bolesti zad. Chybu ale dělají i ti, kteří spí na příliš tvrdé matraci. Páteř 
se opět dostává do nepřirozené polohy, nedochází k uvolnění, ramenní 
a kyčelní klouby jsou nesprávně podepřeny, matrace na ně vyvíjí tlak 
a mohou také začít bolet – nepočítáme-li bolesti od otlačenin, které se 
také mohou objevit. Správná matrace by se tedy v oblasti páteře měla 
přizpůsobit jejímu přirozenému zakřivení a v oblasti kyčlí by měla tělo 
podpírat tak, aby se nepropadalo. 

Je třeba vzít v úvahu: pro koho je matrace určena – věk, váha, výška, 
v jaké poloze nejvíc spáváte – na zádech, na boku, na břiše; jakou tuhost 
matrace preferujete – tvrdší, měkčí, středně tuhou; na jakém podkladu 
bude matrace uložena – laťový rošt, lamelový rošt- polohovací nebo 
nepolohovací; specifické zdravotní problémy – např. vyhřezlá ploténka, 
skřípnutý nerv mez obratli, skolióza, bolesti kloubů apod.; případné 
potíže např. s alergií, pocením apod. A samozřejmě kolik chceme do 
matrace, resp. do svého zdraví zainvestovat. 

Proto je zásadní matraci při pořizování osobně vyzkoušet. Udělat si 
na výběr čas, minimálně čtvrt hodinky si na matraci poležet, nejlépe 
v poloze, jak jsme zvyklí spát. Vnímat jak nás matrace podpírá, zda 
je nám příjemná či naopak. Toto nám nezprostředkuje ani sebelepší 
popis v katalogu, na internetu apod. Naprosto zavádějící je „zkoušení“ 
matrace stlačením ruky nebo jen sednutí na matraci. Pokud si i přesto 
někdo není jistý výběrem, je možné si matraci v prodejně Dobrý spánek 
v Boskovicích zapůjčit domů.

Potah matrace by měl být z hlediska hygieny snímatelný a pratelný. 
Především bychom se měli zajímat o jeho složení a použité materiály. 
Mezi špičku na našem trhu patří potahy z přírodních materiálů, které 
jsou mimo jiné antialergické. Potahy s použitím speciálních technolo-
gicky vyspělých látek využívají např. termoregulačních vlastností, což 
ocení zejména osoby se zvýšenou potivostí a s výkyvy teploty.

Matrace nesmí obsahovat žádné zdraví škodlivé látky, které by mohly 
při kontaktu s kůží vstupovat do těla. Proto se při jejich nákupu vyplatí 
poptat na jejich certifikace a nezávislé testy. Nejvyšší zdravotní certifi-
kací je Medical Device Class 1, která platí v celé Evropské unii a kterou 
se mohou pochlubit skutečně jen zdravotní produkty 1. kategorie. 
Matrace této kategorie najdete v naší prodejně Dobrý spánek v Boskovi-
cích, která získala certifikaci k prodeji těchto produktů firmy Magniflex. 
 pokračování příště

Bezručova 2321/18, Boskovice
tel. 777 118 954

jana.7sevcikova@centrum.cz

po–pá 9–12, 13–17, so 8–11



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
pořádá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Michala Haška a starostky města Boskovice 
Bc. Hany Nedomové

krajskou soutěž ve 

VYPROŠŤOVÁNÍ 
ZRANĚNÝCH OSOB 
Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL 

Masarykovo náměstí Boskovice 
2. ČERVNA 2016,  od 9:00 hodin  

PØÍPRAVKY NA 

OCHRANU ROSTLIN
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Vize Svitávky počítá 
s úpravou náměstí 

i stavbou sportovní haly
ÚPRAVY NÁMĚSTÍ, VYLEPŠENÍ ATRAKTIVNÍ SECESNÍ VILY ČI STAVBA NOVÉ MODERNÍ 

SPORTOVNÍ HALY. S TÍM VŠÍM POČÍTÁ VIZE SVITÁVKY, KTEROU VYTVOŘIL TÝM 
MLADÝCH ARCHITEKTŮ ZE SPOLEČNOSTI CITY UPGRADE. „TENTO MATERIÁL POSUNE 

MĚSTYS DÁL, NEŽ BY SE DALO ČEKAT,“ ŘÍKÁ STAROSTA JAROSLAV ZOUBEK. 

„Myslím, že je potřeba vědět, kam Svitávku 
směřovat. Proto jsme oslovili skupinu, která 
nám s tím pomohla,“ uvedl starosta. 

Deset měsíců mladí architekti komuniko-
vali s občany, zástupci spolků i vedení města, 
aby zpracovali kompletní vizi rozvoje městyse. 
„Kdybychom měli podobný dokument před 
deseti, nebo patnácti lety, určitě by u nás 
nedošlo k neuváženému prodeji některých 
pozemků a budov, které nám bohužel budou 
bránit v budoucnu v dalším rozvoji. Také je 
dobré mít tento materiál pro další tvorbu 
územního plánu, který plánujeme do roku 
2020. Určitě z něj budeme vycházet,“ doplnil. 

Vize zahrnuje spoustu akcí, starosta s úsmě-
vem říká, že na jejich realizaci by Svitávce 
nestačilo 800 milionů. „Co se mi líbí, je nová 

podoba náměstí. Momentálně bych to ani 
náměstím nenazýval. Nový projekt je velice 
zajímavý a počítá s návratem do podoby, jaká 
byla v minulosti a kdy se tam odehrávalo vše 
podstatné,“ vysvětlil Zoubek.

Park dostane  
Novou tvář

Zmenší se park, vzniknou nová parkovací 
místa, nebude chybět Dům služeb, kam by 
se přesunuly zdravotní středisko, lékárna 
a pošta, která momentálně sídli v nevyhovu-
jící chátrající budově. Před objektem bývalého 
kina a radnice by vznikl prostor, kde by se 
mohly konat menší akce nebo poutě.

Dalším záměrem, s kterým vize počítá, 
ale vedení městyse na něm pracuje už nyní, 

je stavba nové sportovní haly. Momentálně 
totiž mají sportovci ve Svitávce k dispozici 
pouze malou nevyhovující zastaralou tělo-
cvičnu u základní školy. „Pochází z 80. let. 
Je dobrá maximálně na cvičení a tréninky, 
ale oficiálně se tam nedá nic pořádat. Proto 
jsme nechali zpracovat studii na novou halu. 
Myslím, že městys velikosti Svitávky by si 
něco takového zasloužil,“ upozornil starosta.

Studie, kterou budou mít radní na stole 
koncem května, počítá s dvěma varian-
tami. Menší halou pouze pro místní účely, 
a větší, která by sloužila i okolním městům 
a obcím. Ta počítá například s možností 
pořádání florbalových a futsalových utkání, 
její součástí je i hlediště pro přibližně dvě 
stě diváků. 

O vilu je zájem
„Nebude to levná stavba. To víme. I proto 

o ní chceme diskutovat s lidmi a zástupci 
spolků. Na druhou stranu postavit halu je 
jedna věc, na to si myslím, že peníze sehnat 
dovedeme, druhá věc je její provoz. Budeme 
se tedy zajímat i o levné energie a poptávku 
okolních obcí a sportovních klubů. To vše pro 
nás bude při rozhodování podstatné,“ uvedl 
Zoubek s tím, že dopoledne by hala sloužila 
škole, odpoledne a o víkendu pak široké 
veřejnosti. 

Vize samozřejmě nezapomíná ani na 
dominantu Svitávky, secesní vilu a okolní 
park. „Je to velký tahák pro turisty a lidi, kteří 
nás navštíví. Už dnes je o ni velký zájem. 
Konají se tam menší koncerty, výstavy, to vše 
vilu více posouvá do povědomí veřejnosti. 
V nebližší době počítáme s úpravou bývalých 
kanceláří městyse na menší multifunkční 
muzeum, kde se mohou konat i výstavy 
a koncerty. Na příští rok pak chystáme 
přestavbu horního patra, kde sídlí knihovna 
a hudební škola. Obě zařízení by měla mít 
důstojnější prostředí, navíc tam vznikne 
i informační centrum,“ dodal starosta. 

 pavel šmerda

plánovaná podoba náměstí ve svitávce
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Spartan race. Závod, 
kdy si sáhnete až na 

dno svých sil
DESÍTKY TISÍC LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ PODLEHLI KOUZLU S NÁZVEM SPARTAN RACE. JDE 
O PŘEKÁŽKOVÉ ZÁVODY, PŘI KTERÝCH NECHYBÍ ADRENALIN, SKVĚLÁ ZÁBAVA, ALE TAKÉ 

SÁHNUTÍ SI AŽ DOSLOVA NA DNO SVÝCH SIL. SVÉ O TOM VÍ EVA ZEMÁNKOVÁ A PETR BOŘIL. 
OBA SPORTOVCI SE TOMUTO FENOMÉNU VĚNUJÍ KRÁTCE, ALE UŽ BY NEMĚNILI.

„Patnáct let jsem hrál fotbal, od svých 
jedenadvaceti jsem jezdil na horských 
kolech. Pak jsem na videu viděl ukázku ze 
Spartan race. Měl jsem tehdy docela natré-
nováno, tak jsem si vyzkoušel jeden závod 
a dokonale mě to chytlo,“ říká Petr Bořil. 

Sportovní minulost a současnost má i Eva 
Zemánková. Cyklistika, horská kola, cyklo-
kros, aerobik, tancování, golf. To všechno 
najdeme v jejím sportovním životopise. 
„O Spartan race mi řekl Petr. Začala jsem 
chodit na tréninky, ale rozhodně jsem do 
toho nešla s tím, že se tomu budu věnovat. 
Chtěla jsem si to jen vyzkoušet. Myslela 
jsem, že na to nemám. Teď už vím, že ano,“ 
směje se Eva.

Spartan race má letní a zimní závody, 
které jsou rozděleny do tří úrovní obtížnosti. 
Nejkratší trvá přibližně 45 minut a trať s pře-
kážkami měří od šesti do devíti kilometrů. 
Střední závod má délku přibližně 12 kilome-

trů a běžci ji absolvují za hodinu a půl až dvě 
hodiny. Nejtěžší a nejdelší Spartan race měří 
od 22 kilometrů výš a na jeho absolvování 
potřebují účastníci minimálně tři hodiny, 
při extrémnějších délkách klidně také šest 
až osm hodin. Trať pro muže a ženy je téměř 
vždy stejná.

„Startuje se po vlnách. Nejdříve elitní 
muži, pak elitní ženy a následně ostatní. 
Závod většinou začíná náročným kopcem 
nebo sjezdovkou, aby se takzvaně oddělilo 
zrno od plev. Kdyby třeba sto nebo dvě 
stě lidí zároveň vběhlo na první překážku, asi 
by to nedopadlo dobře,“ vysvětluje Petr.

Lano i plazení se 
v bahně

Na nejkratší distanci je asi dvacet 
překážek, ta nejdelší jich obsahuje třeba 
až padesát. Začíná se těmi jednoduššími, 
čím více se blíží cíl a ubývá vám sil, tím se 

náročnost překážek zvyšuje. „Představte si 
vojenský výcvik nejtěžšího kalibru. Tak nějak 
to vypadá,“ popisuje Spartan race Eva. 

Závodníci tak musejí kromě běhu napří-
klad přelézt vysokou zeď, vyšplhat na lano, 
překonat řeku, vytahovat pytel s pískem, 
lézt v bahně pod ostnatým drátem, ručkovat 
na tyči, přeskakovat kůly a mnoho dalších. 
„To není vše. Když překážku nezdoláte, 
musíte udělat třicet ‚angličáků‘ (klik – dřep 
– výskok). A právě to vás stojí nejvíce sil. Ti 
nejlepší je zvládnou za minutu, ale když už 
vám docházejí síly, není to žádný med. Co si 
pamatuju, tak jsem jich při jednom závodě 
dělala 180. K tomu x kilometrů běhu, 
desítky překážek,“ pokyvuje hlavou Eva. 
Navíc. Čím delší závod, tím těžší překážky.

Až na dno svých sil
Není tedy divu, že si závodníci sáhnou 

až na dno svých sil. „Hlavně, když nemáte 
natrénováno. Není to pro každého, to musím 
říct,“ upozorňuje Petr. Vyčerpání, dehydra-
tace. To jsou asi největší problémy, které vás 
mohou potkat. Do toho samozřejmě občas 
nějaký ten vyvrknutý kotník. „Skvělé je, že 
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i když závodíme, je tam neuvěřitelné propojení lidí. Nikdo by nikdy nikoho 
nenechal ve štychu, všichni si pomáhají,“ přiznává Eva, která vzpomíná, že 
nejvíce na dno svých sil si sáhla při třicetikilometrovém závodu v Tatranské 
Lomnici. „Z původních 22 se nakonec vyklubalo více než 30 kilometrů. 
Neměla jsem tolik naběháno. V polovině závodu jsem totálně upadla do 
krize, psychika byla v…, říkala jsem si, že to nedám, přemlouvala jsem se. 
Nakonec jsem ve stavu polomrtvá dorazila do cíle,“ popisuje svůj „nejhorší“ 
zážitek ze Spartan race. 

Stejně jako při každé jiné fyzické aktivitě, základem je kvalitní trénink. 
„Pokud člověk nemá naběháno, tak nemůžu uspět. Samozřejmě jde i o sílu 
a koordinaci. Takže musíte i posilovat, hlavně ruce a ramena,“ radí Petr.

Nesmíte podcenit pitný režim
Na trati závodu jsou občerstvovací stanice, ale samozřejmě každé zasta-

vení závodníka zpomaluje. „Hlavně na krátké trati nemá cenu se nikde 
zdržovat. Vezmu si k sobě jen gel a běžím,“ prozrazuje Petr. „Na krátký si 
neberu nic, na střední pití, hlavně jonťáky, a gely. Při dlouhém jich spotře-
buji třeba i šest. Přiznám se, že jsem to jednou podcenila a nevyplatilo se mi 
to. Tento závod je neúprosný a jakékoliv zaváhání se vám hrubě nevyplatí,“ 
upozorňuje Eva.

O Spartan race je nejen ve světě, ale i v České republice čím dál tím větší 
zájem. Na krátké tratě se tak vydává třeba až osm tisíc závodníků, na ty nej-
delší zhruba polovina.

„Spousta lidí to dělá jen pro fotku na Facebooku. Hlavně různí podni-
katelé a manažéři. Velká spousta závodníků se ale rekrutuje ze současných 
nebo bývalých sportovců. Profesionálních i amatérských,“ říká Petr. 

Spartan race je v první řadě o překonání sebe sama. „Někteří nechápou, 
proč to děláme. Je to o posouvání se v životě. Nejen po fyzické stránce, ale 
hlavně té psychické. Tento závod je i o hlavě. Když překonáte sama sebe, 
pomůže vám to v osobním i pracovním životě. Pokaždé si v cíli řeknu 
a dost, už do toho nejdu, ale jak to vyprchá, nejde nepokračovat,“ usmívá 
se Eva.

Petr i Eva už mají za sebou i několik úspěchů. Petr si například přivezl 
druhé místo ze závodů v Polsku, desátý skončil na mistrovství Evropy. Nej-
lepším umístěním Evy je šesté místo ze závodů v Koutech nad Desnou. 

I když ve světě jsou i v tomto sportu už profesionálové Petr i Eva berou 
Spartan race hlavně jako svůj koníček. Oba trénují několikrát týdně v klubu 
SRTG Brno a shodně vzkazují. „Přijďte mezi nás a vyzkoušejte něco, co jste 
ještě nikdy nezažili.“ Více na facebooku „extra brno“.  pavel šmerda



vyzkoušejte pestrou
paletu vozů škoda

dNy testovaCÍCH jÍzd škoda 2016

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až 
do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali 
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA 
až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést 
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma.

Těšíme se na Vás!

testovacijizdyskoda.cz

Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

28. 5. 2016
Blansko, areál zámeckého parku 

Untitled-309   1 21.4.2016   8:41:06

Pizzerie Emanuel Deutsch se nachází v historických prostorách původní budovy v srdci zámeckého městyse Lysice. 
V domácí atmosféře si pochutnáte na vynikající pizze, hamburgerech a čerstvých salátech, které jsou dělané s láskou.

Pro rodiče s dětmi máme k dispozici dětský přebalovací pult a na vyřádění se u nás nachází i dětský mini koutek. Restaurace je 
zcela nekuřácká. V zimních měsících nabízíme příjemné posezení u domácího krbu, v létě je k dispozici zastřešená zahrádka.

Prostory jsou vhodné i k pořádání menších rodinných oslav, či firemních večírků. Pro 
malé i velké hosty nabízíme kopečkovou zmrzlinu různých příchutí.

Nabídka:
čerstvé domácí dezerty / pizza / minutky / obědové menu

Otevírací doba:
úterý–čtvrtek 11–22  pátek–sobota 11–24  neděle 11–21

více na fb.com/pizzerielysice
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Startuje KVASAR Cup 
Velká cena Blanenska 

HASIČI A HASIČKY NEJEN Z BLANENSKÉHO OKRESU BUDOU I V LETOŠNÍM ROCE BOJOVAT 
O VÍTEZSTVÍ V KVASAR CUPU VELKÉ CENĚ BLANENSKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU.

„Do celkového bodování tohoto hasičského 
seriálu se započítávají výsledky z dvanácti 
soutěží pořádaných v různých obcích Bla-
nenska a Boskovicka. Soutěží se v kategoriích 
muži a ženy,“ říká Martin Koutný, předseda 
Rady Velké ceny Blanenska v požárním 
útoku.

Každé ze soutěží se účastní v průměru 
35 mužských a 16 ženských družstev. Nejen 
z Blanenska a Boskovicka, ale i Žďárska, 

Třebíčska, Svitavska, Prostějovska a Brněnska, 
nebo i vzdálenějšího Znojemska či Vyškovska.

Ročník 2015 ovládl v mužské kategorii 
Sbor dobrovolných hasičů z obce Hluboké na 
Třebíčsku, v ženské kategorii zvítězila Šošůvka 
z Blanenska.

Soutěže o nejrychlejší požární útok, 
z nichž budou družstva sbírat body do 
celkové ligové tabulky, se budou v roce 2016 
konat 22. 5. v Žernovníku, 29. 5. v Jabloňa-

nech, 5. 6. v Bořitově, 12. 6. v Senetářově, 
26. 6. v Ostrově u Macochy, 3. 7. v Sychotíně, 
24. 7. v Paměticích, 31. 7. v Černovicích, 
14. 8. v Němčicích, 21. 8. v Rudici, 4. 9. v Lysi-
cích a 10. 9. v Sudicích.

„Další dvě soutěže, 19. 6. v Oboře a 10. 7. ve 
Žďáře, mají status tak zvaných kandidát-
ských soutěží, nebudou tedy v letošním 
roce bodovány,“ dodal Koutný. Více na 
www.vc-blanenska.com.
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„Zvolili jsme měsíc září, kdy bude zámecká zahrada ještě krásnější než na jaře, navíc bude pro budoucí 
novomanžele vhodný čas k plánování svateb na rok 2017,“ říká za organizátory Martina Sýsová.

Svatební show Lysice se uskuteční 18. září. Svatební veletrh v době od 10 do 17 hodin, hlavní část od 
15 hodin. Program zůstává překvapením a bude postupně odtajněn. „Zatím jen prozradíme, že se návštěv-
níci mohou těšit na přehlídku 
svatebních šatů Svatebního 
salonu La Queen z Boskovic 
a na vystoupení Taneční skupiny 
VO CO GOU Letovice. K vidění 
bude spousta novinek a vše, co 
k svatbám patří. V září se na vás 
těší nejen pořadatelé – Státní 
zámek Lysice, Svatební agentura 
Elysée a Květinový salón Sissi, ale 
i všichni, co se na Svatební show 
podílejí,“ doplnila Sýsová.

Více informací na FB 
svatební show lysice a stránkách 
pořadatelů www.zameklysice.cz, 
www.svatby-blansko.cz 
a www.kvetinovysalonsissi.cz.

Svatební show Lysice 2016
I V LETOŠNÍM ROCE SE USKUTEČNÍ NA STÁTNÍM ZÁMKU V LYSICÍCH SVATEBNÍ SHOW. 

OPROTI MINULOSTI ALE TENTOKRÁT V NETRADIČNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU. 

Hotel Rudka 
Krásná svatba v příjemném prostředí 

Pokud přemýšlíte nad tím, kde strávíte svůj den D, máme pro Vás tip. Atrak-
tivním místem pro pořádání romantické svatby je Hotel Rudka. Nabízí 
kompletní služby od svatební hostiny na míru až po ubytování.

„Svatební den připravíme takový, jaký si přejete,“ vzkazuje provozní vedoucí 
hotelu Andrea Krčmářová. K dispozici je sál s kapacitou až pro 86 hostů, samo-
zřejmostí je zajištění ubytování přímo v hotelu. 

„Náš personál je schopný připravit velkolepou oslavu o několika chodech 
a zajistit profesionální obsluhu. Oslavu může doprovázet hudební produkce. 
Po ukončení akce můžeme nabídnout ubytování pro hosty v našich pokojích. 
Celkem pro 26 osob. Pro novomanžele je samozřejmostí svatební apartmán,“ 
upřesňuje provozní hotelu Andrea Krčmářová.

V Hotelu Rudka uspořádají svatební hostinu jak finančně úspornou, tak i pro 
nejnáročnější klienty. „Stačí, když nám sdělíte Vaše požadavky, tedy předpo-
kládaný počet osob a termín, a představu, jak má svatební hostina vypadat. 
Také, zda máte zájem o celodenní akci, svatební oběd nebo jen večerní hostinu. 
Podle těchto informací Vám můžeme vyhotovit nabídku na míru,“ dodává 
Krčmářová.

K doplňkovým službám patří například doprava hostů a svatebčanů pomocí 
mikrobusu pro osm osob. Více informací najdete na www.hotelrudka.cz.

Rudka 220, 679 72 Kunštát
tel.: 539 083 405, 722 947 994

e-mail: info@hotelrudka.cz
www.hotelrudka.cz

foto: veronika pernicová

foto: www.fotostrait.eu



K dobré knížce si můžete dát 
i něco dobrého na zub

Knihkupectví založené těsně po revoluci 
v roce 1989 Josefem Ryšávkou, umístěné ve 
spodní části Masarykova náměstí v Bosko-
vicích, před dvěma lety doplněné o prodej 
ručně vyráběných pralinek české značky 
Bon-Bon.

V knihkupectví, které se nachází v prvním 
patře, naleznou čtenáři široké spektrum knih 
a literatury většiny českých nakladatelství – 
Albatros, Argo, Ikar, Rebo, Svojtka, Librex, 
Knižní Klub, Slovart, Fragment, Eminent 
apod. Regály jsou zaplněny knihami různých 
žánrů. Nechybí válečná literatura, histo-
rické romány, detektivky, bestsellery, česká 
literatura ale i kuchařky a literatura esoterická 
a sportovní. Zkrátka každý čtenář si zde najde 
svůj koutek.

„Zabýváme se také odbornou literaturou 
(nakladatelství Grada), v prodejně naleznete 
široký výběr cizojazyčné literatury, ale také 
slovníky cizích jazyků a od loňského roku také 
hudebniny – zpěvníky, noty i učebnice. Ve 
všech knižních odvětvích sledujeme novinky 
a snažíme se o jejich pravidelnou aktualizaci 
přímo u nás v prodejně,“ říká majitelka knih-
kupectví Kateřina Ryšávková.

Prodejna je zaměřena na individuální 
přístup k zákazníkovi. To znamená, že si 
každý může knihy zcela bezplatně objednat, 
po jejich dodání na prodejnu (maximálně 
dva dny) je informován SMS zprávou nebo 
mailem o stavu své objednávky, a v klidu 
si knihu přijde prohlédnout. Vše je zcela 
bezplatné a není podmíněno odběrem nebo 
koupí knihy. Zákazník tak nemá pocit kupo-
vání „zajíce v pytli“.

„S blížící se turistickou sezónou nabízíme 
rozšířený sortiment veškerých turistic-
kých, cykloturistických a vodáckých map 

a průvodců jak pro celou Českou republiku 
a sousední Slovensko, tak zahraniční kapesní 
i větší průvodce. Zde opět platí, pokud 
nemáme konkrétní zboží přímo na prodejně, 
do dvou dnů vám rádi vše objednáme,“ dopl-
nila Ryšávková. Součástí nabídky jsou také 
autoatlasy v různých provedeních.

„Nově jsme tento měsíc spustili E-SHOP. Na 
stránkách knihkupectvirysavka.cz si zákaz-
níci mohou své zboží – knihy objednat v klidu 
z domova. I zde platí, že zboží lze vyzvednout 
u nás v prodejně a zaplatit přímo na místě. 
Zákazník tím pádem ušetří za poštovné, 
ale hlavně si v klidu může svou objednanou 
knihu prohlédnout a prolistovat,“ upozornila 
majitelka

V knihkupectví Ryšávka si můžete také 
zakoupit palubní lístek na let balónem společ-
nosti Viktoria vzduchoplavební. A to jak na 
let veřejný, tak i soukromý, zcela podle přání 
zákazníka.

Ručně vyráběné pralinky 
„Ihned při vstupu do prodejny zákaz-

ník nemůže přehlédnout prodejnu ručně 
vyráběných pralinek značky Bon-Bon. S paní 
Kovandovou, majitelkou továrny a značky 
pralinek Bon-Bon, to byla ihned po první 
návštěvě jasná volba. Firma svým konceptem 
a přístupem naprosto předčila naše očekávání, 
a to nejen v jakosti dodávaných čokoládových 
výrobků, ale také svým osobitým přístupem,“ 
uvedla Ryšávková.

Každá pralinka je ručně vyráběná v továrně 
na čokoládu v Černovicích u Tábora, a dá 
se tím pádem říct, že má svou minulost. 
Velký výběr pralinek z hořké, mléčné i bílé 
čokolády doplněný o kusový sortiment čoko-
ládových výrobků, je příjemným zpestřením 

knihkupectví. Najdete zde i poněkud nety-
pické chutě a kombinace surovin s čokoládou 
– chilli, sůl a další. 

„Otevírací doba naší prodejny knihkupectví 
i pralinek je denně od 8.00 do 17.00, v sobotu 
pak od 8.00 do 11.00. Těšíme se na Vaši 
návštěvu,“ dodala Kateřina Ryšávková.
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www.knihkupectvirysavka.cz
www.bon-bon.cz



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

Kino

blansko
9. 5. Jak se zbavit nevěsty (17.30)
10.–11. 5. Jak se zbavit nevěsty (20.00)
12.–13. 5. Hardcore Henry (20.00)
14.–15. 5. Angry Birds ve filmu (15.00)
14.–15. 5. Angry Birds ve filmu 3D (17.30)
14.–15.  5. Captain America: Občanská válka 
(20.00)

16. 5. Jak básníci čekají na zázrak (17.30)
16.–17. 5. Captain America: Občanská válka 3D 
(20.00)
18.–19. 5. Jak přežít single (20.00)
21. 5. X–Men: Apokalypsa 3D (20.00)
22.  5. Bella a  Sebastian 2: Dobrodružství 
pokračuje (15.00)
22. 5. X–Men: Apokalypsa (17.00)
22.–23. 5. X–Men: Apokalypsa (20.00)
23.  5. Bella a  Sebastian 2: Dobrodružství 
pokračuje (17.30)
24. 5. Filmový klub: Spotlight (20.00)
25.–26. 5. Sousedi 2 (20.00)
28–29.  5. Alenka v  říši divů: Za zrcadlem 3D 
(17.30)
28.–30. 5. Návštěvníci 3: Revoluce (20.00)
29. 5. Alenka v říši divů: Za zrcadlem (15.00) 
30. 5. Jak se zbavit nevěsty (17.30)
31. 5. Filmový klub: Projekt 100: Mlčení jehňátek 
(20.00)

boskovice
9.  5. Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na 
záchranu světa (19.30)
10. 5. Ani ve snu! (19.30)
11. 5. Teorie tygra (19.30)
12.  5. Captain America: Občanská válka 3D 
(17.00)
12. 5. Filmový klub: Eva Nová (20.00)
13.  5. Captain America: Občanská válka 3D 
(17.00)
13.–14.  5. Captain America: Občanská válka 
(20.00)
14.  5. Bella a  Sebastian: Dobrodružství 
pokračuje (17.00)
15. 5. Bijásek: Omalovánky (15.00)
15. 5. Zootropolis: Město zvířat (17.00)
15. 5. Já, Olga Hepnarová (19.30)
16. 5. Filmový kvíz (19.00)

17.–18.  5. Captain America: Občanská válka 
(19.30)
18. 5. Senioři: Teorie tygra (15.00)
19. 5. Filmový klub: Ben Hur (19.30)
20. 5. Babybio: Teorie tygra (10.00)
20.–21. 5. Angry Birds (17.00)
20. 5. Sousedi 2 (19.30)
21.–22. 5. Jak se zbavit nevěsty (19.30)
22. 5. Angry Birds 3D (17.00)
24. 5. Už je tady zas (19.30)
25. 5. Kniha džunglí (17.00 a 19.30)
26. 5. X–Men: Apokalypsa 3D (17.00)
26. 5. Iggy Pop–Live in Basel 2015 (20.00)
27. 5. Angry Birds 3D (17.00)
27. 5. X–Men: Apokalypsa 3D (19.30) 
28.–29. 5. Angry Birds (17.00)
28.–29. 5. X–Men: Apokalypsa (19.30)
31. 5. Maggie má plán (19.30)

Divadlo

blansko

dělnický dům
24. 5. Partička (20.00)
divadlo kolárka
12.  5. Pitchwork, představení z  cyklu Kuřecí 
čtvrtky (20.00)
29.  5. POLEŤ!, divadelní představení pro děti 
(10.30)

boskovice

zámecký skleník
10.  5. Pavel Trávníček: Zase ta sborovna, 
divadelní představení (19.00)

letovice

kulturní dům
13.  5. Manželský čtyřúhelník, divadelní 
představení (19.00)

koncerty 
blansko

divadlo kolárka
27. 5. Koncert muzikálových melodií (18.00)

boskovice

zámecký skleník
18. 5. Open Mic vol. 17 (19.00)

letovice

kulturní dům
18. 5. BAROCK & Barokní a rockové hity, koncert 
KPH (18.30)
sál zuš letovice
12.  5. IV. absolventský koncert žáků ZUŠ 
Letovice (15.30)

výstava
blansko

kino blansko
1. 5.–31. 5. Slovinsko – Evropa v malém, výstava 
v předsálí kina
městská knihovna
13.  5.–3.  6. Záložky, výstava týkající se všeho, 
čím si čtenáři svoje čtivo zakládají a následně 
v knihách zapomínají

letovice
knihovna

10.–27.  5. Spolu porosteme hravě, výstava 
z činnosti SVČ Letokruh

sport
blansko

sportovní ostrov ludvíka daňka
22.  5. Mistrovství České republiky v  biketrialu 
(10.00)

boskovice

zimní stadion
21.  5. Taneční soutěž Summer Dance 2016 
(7.30)

ostatní akce
blansko
muzeum blanenska
20. 5. Pohádková muzejní noc (17.00)
městská knihovna
10.  5. Hudební toulky – Zuzana Navarová, 
beseda (18.00)
11.  5. Prodej vyřazených knih, časopisů a  LP 
desek (9.00)
18.  5. Sylva Lauerová – žena mnoha tváří, 
beseda (18.00)
kino blansko
10. 5. AIDS vs. ŽIVOT, přednáška (19.00)
27. 5. Slavnostní shromáždění a premiéra filmu 
Ježek a parní válec (18.00)
klub ulita
11.  5. Peru a  Bolívie – V  náručí Pachamany, 
přednáška (19.00)

boskovice

muzeum boskovicka
14. 5. Muzejní noc 
zámecký skleník
12. 5. Pěvecká soutěž RH Faktor 2016 (18.00)

černá hora
sokolovna
20. 5. Oldies Disco (20.00)
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Vesnický pivovar OHRADA
Letos tomu budou již tři roky, co byl 

v areálu Agrocentra Ohrada ve Vískách ote-
vřen minipivovar. „Za tu dobu jsme tradič-
ním postupem uvařili přes 1 800 hektolitrů 
nefiltrovaného a nepasterizovaného piva. Díky 
kvalitní technologii a používání nejlepších 
surovin v našem pivu zůstává maximum 
prospěšných látek a samozřejmě má také 
vynikající chuť,“ říká Michal Kamba z Vesnic-
kého pivovaru Ohrada. 

Díky neustálému hlídání kvality a důsled-
nému dodržování dob potřebných pro 
ležení a zrání si piva z Vísek našla v regionu 
spoustu fanoušků. Ochutnat je mohou přímo 
v pivovarské restauraci Agrocentra Ohrada, 
v Hotelu Dermot v Letovicích, příležitostně 
také v Penzionu Kopeček v Rájci-Jestřebí 
a v neposlední řadě na letních festivalech 
a akcích po celém regionu. 

„Pro zájemce nabízíme možnost exkurzí 
v prostorách pivovaru s výkladem od našeho 
zkušeného sládka. Ten mimo jiné neustále 
přemýšlí nad novými recepturami a postupy, 
a tak se už letos v létě můžete těšit na další 
speciál z Vesnického pivovaru Ohrada,“ dodal 
Michal Kamba.

Ocenění
Pivo Pacholek 12° polotmavý ležák
3. místo Pivo České republiky 2014
1. místo Zlatá pivní pečeť 2015

Pivo Vísecká pšenka 13° pšeničný speciál
Regionální potravina Jihomoravského kraje 2013

Poznejte vůz Octavia vybroušený k dokonalosti. Vtiskli jsme do 
něj více než 100 let naší vášně pro motoristický sport, současně 
jsme ale zachovali všechny kvality, kterými si Octavia získala 
přízeň našich zákazníků. Model RS tak dokáže plnit nároky na 
praktický a komfortní automobil pro každodenní použití. Stačí 
však málo a s nadšením Vám ukáže sílu svého motoru i svou 
touhu po rychlosti. Seznamte se s vozem ŠKODA Octavia RS  
přímo u nás.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Octavia RS: 4,4–6,4 l/100 km a 115–149 g/km

ADRENALIN JIŽ 
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

ŠKODA Octavia RS. 
Dynamická třída sama pro sebe.

skoda-auto.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



Inzerujte v MyFace
a budete vidět!

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

Zdarma distribuce do domovních schránek

Více než 60 000 čtenářů

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


