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Poděkování od klienta:  
“… Jsem opravdu šťastný, 
že celý obchod a vše s ním 

spojené proběhlo hladce bez vedlejších 
nedostatků, a to s maximální profesionalitou 

a nadstandardní péčí.”  
R.C., Borotín723 282 282

www.tajovskyreality.cz červen 2016

reality

Všechny uvedené ceny 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

Všechny uvedené ceny 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

RD 4+kk po zásadní rekonstrukci Velenov

Zavedený penzion s kempem Suchý, pozemek 18.142 m2

RD 4+kk Knínice

3.990.000 Kč

9.999.000 Kč

3.490.000 Kč

RD 5+1 Kunštát

2.690.000 Kč

Usedlost k bydlení  
a podnikání Lhota u Lysic

2.290.000 Kč

Byt 3+1 Křtěnov

530.000 Kč

Stavební pozemek 
Kunštát 795 m2

675.750 Kč

RD 5+kk s garáží Benešov Byt 2+kk Boskovice Novostavba usedlosti 4+kk 
Pamětice

2.850.000 Kč 1.550.000 Kč 2.500.000 Kč

Roubenka  
Újezd u Kunštátu

350.000 Kč

Rozestavěná novostavba 
5+kk s garáží Lysice

1.290.000 Kč

Byt 3+1 Velké Opatovice

850.000 Kč

Stavební pozemek  
s projektem Velké Opatovice

400.000 Kč

Venkovské stavení 5+kk 
Cetkovice

2.999.000 Kč

RD 3+kk k rekonstrukci 
Svitávka

450.000 Kč

Komerční pozemek  
2.679 m2 Boskovice

info v RK



Editorial Francouzské zápisky
V květnu jsem při-
letěla na chvíli do 
Česka. A můj mozek 
se za hodinu a půl 
v letadle nějak nestihl 
přepnout do češtiny. 
Po delším pobytu 
v cizině to někdy není 
jednoduché. Sem tam 
si najednou nemůžete 
vzpomenout na slova 
ve svém rodném 
jazyce, nebo třeba 

vejdete do obchodu a omylem pozdravíte francouzsky. 
Okolí si někdy myslí, že se vytahujete. To však ne. Váš 
mozek je zmatený. Odjeli jste do Francie s vizí zdokonalit 
si libozvučnou francouzštinu, ale najednou máte pocit, 
že se už neumíte smysluplně vyjádřit v češtině. Je to 
prý znak toho, že mozek se jazyk učí konečně opravdu 
efektivně. A při únavě už nestíhá. To mě uklidnilo.

Asi nejhorší je to s citoslovci nebo některými 
častými výrazy. Není to tak dlouho, kdy jsem 
nechápala, jak bych někdy mohla při pocitu bolesti 
zakřičet něco jiného než au. Je to jako reflex. Dnes 
mi to nedělá problém. 

Nyní zase v češtině začínám postrádat fran-
couzské výrazy, jako například „Oh, là là“ nebo 
„Voilà“. Přeložit samozřejmě jdou, ale pocitově by 
mi najednou nepřišly stejně uspokojující. Stejně 
tak jako někomu nestačí ve vzteku vyslovit vulgární 
slovo bez hrčivého R. Nebylo by to ono.

Další kritické chvíle nastávají v polospánku. 
Probouzíte se a českému kamarádovi začnete 
nevědomky odpovídat francouzsky. Samozřejmě 
se to stává i naopak. Nejednou jsem na cizince 
začala mluvit česky. Jejich vyděšené výrazy pak 
byly k nezaplacení. Čeština je překvapuje často 
i ve chvílích, kdy ví, že ji uslyší. Francouzi mají 
totiž potíže vyslovit tři a více souhlásek za sebou. 
Jednou po mně chtěli, abych jim řekla své příjmení 
a rodné město. Suverénně jsem rychle odpověděla: 
„Zálešáková z Valašského Meziříčí“. Nerozeznali 
ani jednotlivá slova. Jen vtipně poznamenali: „Na 
zdraví“. Jako bych si jen kýchla. Asi si tedy dovedete 
představit, jak zábavné je vytasit na ně české jazy-
kolamy nebo jednoduše třeba jen slovo čtvrtek. 

Velmi zajímavé mi také přijde, jak funguje 
naše schopnost rozpoznat rodný jazyk, pokud ho 
nečekáme. Když jednou kamarád ze srandy přimí-
chal do francouzštiny pár českých slov, i přes jeho 
snaživou výslovnost jsem slovo lékárna nepoznala. 
Říkala jsem si: „To bude asi francouzský člen 
„les“, kde se koncové „s“ nevyslovuje. Ale co je to 
kruciš ta karna?“ Rozesmálo mě to nahlas. „Aha. 
Jo, lékárna!“

Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

Blanensko a Boskovicko je líhní mimo-
řádných sportovních talentů. O tom není 
pochyb. Někteří mají svůj vrchol už za 
sebou, jiní se na výsluní právě vyhřívají, 
další tam krůček po krůčku směřují.

Jména jako Yvetta Hlaváčová, Jan 
Kolář, Přemysl Kovář, Silvie Rybářová, 
Michaela Hrubá nebo Ivo Koblasa mají ve 
svých sportech zvuk.

Zatímco například Yvetta Hlaváčová 
už si užívá zasloužený odpočinek po 
náročné kariéře a dvojnásobný hokejový 
mistr republiky Jan Kolář dohrává kariéru 
v nižší soutěži, o jménech výškařky Hrubé, 

která míří letos na olympiádu do Ria, cyklisty Koblasy, který zavítá na 
paralympijské hry, nebo bikerky Adély Šafářové, která se nedávno zaskvěla 
na evropském šampionátu a na přelomu června ji čeká mistrovství světa 
v Novém Městě na Moravě, ještě určitě hodně uslyšíme.

Co vás čeká v červnovém čísle? Pozveme vás na největší hudební událost 
letošního roku, Morava Park Fest v Blansku, kde během jediného dne 
vystoupí na pódiu například Olympic, Mandrage nebo Slza. Na rozhovor 
jsme se sešli se sběratelem modelů aut Jiřím Tajovským, vedoucí lékařkou 
kožního oddělení blanenské nemocnice Petrou Vidourkovou či úspěšnou 
bikerkou Adélou Šafářovou. 

Víte, že součástí letošního Motosrazu ve Voděradech bude i dražba 
dresů známých sportovců? Výtěžek půjde postiženým dětem. To a ještě 
mnohem více nechybí na stránkách červnového vydání.

Samozřejmostí jsou zajímavé recepty, přidali jsme už tradičně rady 
z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího. 

Příjemné chvíle při čtení červnového čísla časopisu MyFace vám přeje 
  Pavel Šmerda, šéfredaktor

MyFace, lifestylový měsíčník z Blanenska a Boskovicka.  
Vydavatel: Mediaportal s. r. o. se sídlem 17. listopadu 
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, Ivona Zálešáková, 
Lucie Meluzínová, Veronika Čermáková, Amálie Foltýnová. 
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrace 
MK ČR E 21983. Tisk: SAMAB Press Group a. s. 
Foto na titulní straně: Tomáš Nosil/Universal Music.

Chystá se hudební událost roku. 
Morava Park Fest v Blansku.

Petra Vidourková radí, na co si 
máme dát pozor na kůži.

Na Motosraze ve Voděradech 
budou letos pomáhat dražbou 

dresů známých sportovců. 

Jiří Tajovský sbírá už více než 
čtyřicet let modely automobilů. 
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Hudba

Blíží se hudební pecka roku.
Morava Park Fest v Blansku
Olympic, Mandrage, Slza, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins. 
Taková je sestava interpretů na prvním ročníku Morava Park Festu, 
který se uskuteční v sobotu 2. července v Zámeckém parku v Blansku.

Akce, která odstartuje letní prázdniny, 
nemá v Blansku obdoby. „Podobný 
projekt tady ještě nebyl. I podle před-

prodeje je vidět, že jsme zacílili správným 
směrem. Svoje majitele má už více než 
polovina vstupenek. Ti, kdo ještě váhají, by si 
je měli co nejdříve koupit, předprodej posled-
ních výhodných lístků končí už 23. června,“ 
řekl dramaturg festivalu Tomáš Mokrý. 

Morava Park Fest cílí na tři tisícovky 
návštěvníků. Lístky si mohou zájemci 
pořídit hned na několika místech v Blansku 
a v Boskovicích, ale také v Letovicících, 
Černé Hoře, Ostrově u Macochy nebo v Brně. 
Více informací najdou na webových strán-
kách akce v sekci vstupenky. 

„Nejvýhodnější vstupenky už jsou fuč, 
nyní mohou zájemci pořizovat lístek za cenu 
490 korun, na místě zaplatí ještě o sto korun 
více. Děti do 12 let v doprovodu rodičů mají 
vstup zdarma,“ doplnil Mokrý.

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
21.30  THE FASHION LOVE NIGHT  
 Zuzany Machorkové

22.00  DARA ROLINS

 
Festivalem bude provázet 

moderátor PAVEL CEJNAR.

Hrajte o dvě vstupenky na 
Morava Park Fest v Blansku

Vstupenky na Morava Park Fest v Blansku rychle mizí. 
MyFace vám dává unikátní možnost vyhrát dva lístky 
a vyrazit s kamarádem nebo s kamarádkou, s manželkou 
či přítelkyní na tento hudební hit letošního roku.

Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás 
připravili soutěž o dvě vstupenky. Jak vyhrát? Úkol 
je jednoduchý. Stačí, když správně odpovíte na násle-
dující čtyři lehké otázky, svoje odpovědi s telefonním 
číslem pošlete nejpozději do 20. června na mail 
redakce@my-face.cz a pak už budete jen čekat, jestli se 
na vás usměje štěstí a budete vylosovaní.

1. O jakém zvířeti zpívá v jedné ze svých nejslav-
nějších písní kapela Olympic?

2. Jak se jmenuje letošní turné kapely Mandrage?
3. S kým nazpívala v dětství svůj legendární duet 

Dara Rolins?
4. V jaké profesi vystupuje ve svém aktuálním klipu 

zpěvák kapely Slza?

Znáte odpovědi? Pokud ne, nebo nechcete soutěžit, 
lístky si můžete zajistit na předprodejních místech 
(více na www.moravaparkfest.cz v sekci vstupenky) 
nebo 2. července přímo na místě.  

První ročník festivalu odstartuje 
v Blansku už jednu hodinu po poledni 
mladá talentovaná kapela Reservoar Dogz. 
Po nich nastoupí Mandrage, Marek Ztracený 
a Olympic. Večer se na pódiu přestaví Mňága 
a Žďorp, Slza a Dara Rolins. Festivalem bude 
provázet moderátor Pavel Cejnar.

Organizátoři Morava Park Festu myslí i na 
ty, kteří nepotřebují cítit decibely v celém 
těle. „U zámeckého rybníčku chystáme rela-
xační zónu pro děti i dospělé. Bude tam slyšet 
hudba, ale ne už tak intenzivně. Součástí akce 
bude pestrá nabídka stánků s kvalitním jídlem 
a pití, takže určitě není třeba v sobotu vařit 
doma,“ nastiňuje dramaturg. 

V programu bude večer také módní pře-
hlídka Zuzany Machorkové,  bohatý program 
pro návštěvníky festivalu chystá i Muzeum 
Blanenska. Více na www.moravaparkfest.cz a 
www.facebook.com/moravaparkfest.

 PAVEL ŠMERDA 
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Hudba

Mandrage. Lidé nás zvou
na svatby i svoje narozky
Vít Starý (zpěv, kytara), Pepa Bolan (kytara, zpěv), Michal Faitl (basa), Matyáš Vorda (bicí), 
František Bořík (klávesy). Jedním z vrcholů Morava Park Festu v Blansku bude vystoupení 
plzeňské kapely Mandrage.

Kapela Mandrage jde od jednoho 
úspěšného vystoupení k druhému. Jak 
si to užíváte?

Moc. Máme ohromné štěstí, že stále 
zřejmě zajímáme velkou spoustu lidí, 
dostáváme pozvání na super festivaly. 
Pořadatelé nám vycházejí vstříc s veš-
kerými našimi nápady. Zejména na 
Majálesech, které pořádá skvělý Michal 
Šamánek, k nám přistupovaly velmi 
nadstandardně, díky čemuž naše show 
mohla vypadat přesně tak, jak jsme chtěli. 
Dovoluje nám to myslet ve velkém, neustále 
pracovat, vymýšlet další a další kravinky 
a zlepšovat se. O něčem podobném sní 
každá kapela a my máme velkou radost, 
že teď můžeme hrát zrovna takto.

Je to hodně vyčerpávající koncertovat 
několikrát týdně, nebo vás fanoušci 
nabíjejí energií?

Obojí je pravda. Cestování je náročné, 
ustavičně spíte v hotelech různé úrovně, 
většinou se do postele dostanete až pozdě 
v noci... Je pravda, že když už jedeme na 
několikátý koncert v řadě, stojíme někde 
v koloně a víme, že z auta vylezeme až 
za několik hodin, občas propadneme lehké 
frustraci. Tahle frustrace ale vždycky zmizí 
třeba půl hodiny před koncertem, kdy se 
začneme převlíkat. To ji pak nahradí lehká 
nervozita a těšení. Po koncertě už máme 
zase všichni na tvářích úsměvy a energie 
na rozdávání. Tenhle život je sice emočně 
trošku jako na houpačce, ale za nic 
bychom ho nevyměnili.

Určitě dostáváte spoustu vzkazů. 
Je nějaký, který vás v poslední 
době překvapil, zaujal, nebo byl 
něčím originální?

Jojo, to je fakt, lidi nám píšou hodně. 
Nejvíce vzkazů jsme letos dostali stran 
našeho patnáctého výročí, ale lidé jsou 
různí. Zvou nás na svoje svatby, narozky, 
občas chtějí peníze, nebo si jen tak zana-
dávat. Máme fanynku z Litvy, která na 
nás nikdy nebyla, protože "i to Brno je tak 
strašně fuckin far away..." Asi nic neob-
vyklého. Všechno čteme a na všechno se 

snažíme odepisovat, tedy pokud to má 
alespoň trochu hlavu a patu.

Hází vám fanynky na pódium nějaké 
dárky? Co všechno už vám tam přistálo?

Zatím máme docela málo spodního 
prádla, což je strašně smutný. A našemu 
klávesistovi Františkovi teď v Děčíně 
upadl ventil od podtlakové hadice na Ford 
Tourneo, tak kdybyste někdo měli jeden 
navíc, tak mu ho hoďte, protože mu teď 
ten americkej kočár moc nebrzdí. (smích)

V sobotu 2. července vystoupíte 
v Blansku. Na co se mohou vaši 
fanoušci těšit?

Máme připravený festivalový set plný 
těch největších hitů, spousty konfet, tance, 
blaha a veselí. Nebojte se, že byste se 
nudili, to nehrozí.

Dá se říct, která písnička má největší 
úspěch a bez které byste nemohli odejít 
z pódia?

Nepřekvapivě jsou to singly. Šrouby 
a matice, Františkovy Lázně, Brouci 
atd. V současnosti jsme na tom tak, že 
máme festivalový set složený téměř jen 
ze singlů a z pódia nemůžeme, dokud 
nezahrajeme všechny. Je to srandovní, 
ale je to super.

V čem je podle vás síla vašich písniček? 
V melodii nebo textu?

Hudba je hrozná alchymie, které ve 
skutečnosti nikdo moc nerozumí, ani 
my ne. Pokud se nějaká písnička stane 
úspěšnou, je to vždycky kombinace textu, 
melodie, zvuku, nějakých trendů, toho 
jak se trefíme do současného vkusu větši-
nového posluchačstva. U každé písničky 
je poměr jednotlivých ingrediencí trošku 
jiný. Z písničky by asi měla nejvíc koukat 
nějaká upřímnost, emoce, takové to něco, 
co vás donutí buď tancovat, plakat, nebo 
se zamilovat... Čím víc se do písničky 
dostane tohohle nehmotného čehosi, tím 
je písnička silnější.

PAVEL ŠMERDA

www.mandrage.cz
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Móda

Nebojte se puntíků, 
nikdy nezestárnou
Vyhlaste válku jednotvárné nudě! 

Jak nosit puntíky
Nejoblíbenější barevnou variantou jsou nepochybně bílé 

puntíky na červeném nebo modrém podkladu. V současné 
nabídce však naleznete celou řadu dalších puntíkovaných vzorů, 
barevných kombinací, velkých či malých velikostí. Jednotlivé 
kousky je ovšem třeba vkusně sladit a celý outfit promyslet do 
posledního detailu, aby nebylo puntíků příliš. Snažte se o to, aby 
jeden motiv byl ústřední, není dobré, když se mezi sebou, co do 
velikosti a barevnosti, přetahují puntíky o pozornost. Nemusíte 
se bát ani kombinace puntíků a proužků, stačí, když zachováte 
barevnost a kombinaci širokých pruhů a drobných teček, nebo 
naopak. Dodá to Vašemu looku svěžest, mladost i šmrnc!

Pokud byste rády takové šaty vlastnily a jste z Brna, pak by 
Vaše kroky měly směřovat do prodejního showroomu POSHme, 
který kromě jedinečných šatů nabízí také další skvělé zážitky. 
Více informací naleznete na www.poshme.cz.

Modelky:  Kateřina Štanclová 
Petra Šimberová (modré šaty)
Monika Kolejková (černé šaty)
Denisa Krejčová (červené šaty)
Místo:  Ateliér VAMA,
 21 Rock'n'Roll Cafe
Fotograf: Vojtěch Michalec (3x),  
 FLYMEN studio

Puntíky jsou jedním z nekrásnějších, nejoblíbenějších 
i nestárnoucích vzorů. Již od počátku svého vzniku se staly 
symbolem ženskosti, sex-appealu a vytříbeného módního 

vkusu. Není se čemu divit, puntíky rozjasní, rozveselí a oživí 
vše, na čem se objeví. Módní návrhář Marc Jacobs o nich jednou 
řekl: „Nemyslím, že by existovala příležitost, pro kterou by se 
puntíky nehodily.“
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Jozef Regec: Pomáhat občanům 
je pro mě velmi důležité

Inzerce

Senátorovi a bývalému cyklistovi Jozefu Regecovi i po třiceti letech od vítězství v etapě Závodu 
míru stále chodí dopisy od fanoušků. Častěji ho ale kontaktují lidé z regionu, kteří žádají o pomoc. 
„Část týdne jsem v Praze, ale jinak se snažím být doma, abych měl přehled o regionu a hlavně mohl 
pomáhat lidem, kteří to potřebují,“ říká Regec, který bude senátorské křeslo v říjnu obhajovat. 

Jak vypadá váš pracovní týden?
Každé pondělí jsem v kanceláři v Blansku v Sukově ulici, kde 

mě může kdokoli navštívit a obrátit se na mě. V úterý objíždím 
region a navštěvuji obce a jejich starosty, abych se zajímal o 
aktuální dění a případné problémy. Ve středu většinou bývám 
v Praze na schůzích výborů a podvýborů, jejichž jsem člen, 
případně se účastním společenských akcí. Na středu a čtvrtek 
připadají schůze Senátu. Pokud schůze není, čtvrtky věnuji opět 
regionu. V pátek bývám v regionální kanceláři, nebo objíždím 
sportovní akce na Blanensku a Boskovicku. Také víkendy trávím 
mezi lidmi. Mám přehled o tom, jaké akce, oslavy či soutěže se 
v regionu konají a snažím se jich osobně účastnit.

Co máte jako senátor na starost?
Často slýchám, že Senát je v České republice nepotřebný. Škoda, 

že to někteří lidé takto vnímají. Senát funguje jako důležitá pojistka 
vůči Poslanecké sněmovně. Když se rozpustí sněmovna, Senát 
může pokračovat dál v práci zákonodárců a ve schvalování zákonů.

V Senátu jste člen Výboru pro obranu a bezpečnost. Proč jste 
si vybral zrovna tento?

Zahraniční politiku jsem si zvolil, protože 
jako sportovec jsem jezdil po 
světě a poznal jsem spoustu 
cizích zemí, jejich problémů 
a zároveň jsem se naučil 
jazyky. Díky tomu jsem 
získal dobrý přehled a 
základ pro práci v zahra-
ničním výboru. 
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Předsedáte senátnímu podvýboru pro sport. Jakými tématy se 
nyní zabýváte?

Například vznikem ministerstva, které by mělo na starosti 
sport. Aktuálně diskutujeme dva návrhy. Buď samostatná kapitola 
pod ministerstvem školství, pod které oblast sportu nyní spadá, 
nebo samostatné ministerstvo sportu. Na zahraničních cestách 
se potkávám se spoustou ministrů sportu a ve všech vyspělých 
státech je toto ministerstvo běžná záležitost. Myslím, že i naše 
republika by ho potřebovala.

Proč je důležité, aby ministerstvo sportu stálo samostatně?
Před rokem 1989 u nás fungoval Český svaz tělesné výchovy 

a sportu. Měl svého zástupce ve vládě a vedl také olympijský 
výbor. Ten člověk měl tedy tři kompetence. Dnes je sport jako 
oblast ministerstva školství odsouvaný, protože problémů ve 
školství je bohužel dost. Ministryně Kateřina Valachová sice 
rozumí školství, ale má mezery ve sportu. Problematiku musí 
mít na starost člověk, který sportu rozumí. Ministerstvo má sice 
odbor sportu, ale pracuje v něm málo lidí a povinnosti nezvládají. 
Vznikem samostatné kapitoly nebo ministerstva sportu by v této 
oblasti mohlo pracovat víc lidí, kteří by si povinnosti rozdělili 
a dělali je kvalitně.

Co na návrh říká ministerstvo školství?
Diskuze vedeme několik let. Návrh konzultuji s poslanci,  sportov-

ními osobnostmi a zástupci několika ministerstev. Vše se ale odvíjí 
od politické vůle a chuti politických stran. Sportovní terminologií 
řečeno jsme rozběhli maraton, ale zatím jsme na jeho začátku. 
Připravovaný zákon o sportu může být naše šance vložit do něj 
vznik ministerstva sportu. Sportovcům by to pomohlo. 

Když mluvíme o sportu, stále se mu aktivně věnujete?
Volného času je málo, ale pokud ho mám, věnuji se mladým 

sportovcům v Blansku. Jsem v týmu, který trénuje přípravku dětí 
na hokej. Rád si zahraji tenis a občas jezdím na kole. Můj největší 
koníček je ale zahrada, kde se vždy odreaguji. 
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Na Motosraze budou dražit 
dresy slavných sportovců
Charitativní tombola a dražba dresů známých sportovců a klubů budou letos součástí čtvrtého 
ročníku Motosrazu KilianGang, který se uskuteční od 22. do 24. července ve Voděradech. 
I letos půjde výtěžek na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou.

„Pomáhat lidem, kteří to potřebují, jsme 
na akci začali už loni. Přímo, nikoliv 
zprostředkovaně, nebo sběrem víček. 

Díky tombole a pomocí společné akce s jedním 
z generálních partnerů se nám podařilo vybrat 
částku 45 tisíc korun, kterou jsme rozdělili na 
tři části a věnovali rodinám s dětmi, které trpí 
dětskou mozkovou obrnou. Tyto akce dokazují, 
že lidé mají stále chuť pomáhat, jen potře-
bují mít možnost,“ uvedl za organizátory akce 
Tomáš Opluštil. 

V letošním roce vybrali pořadatelé čtyři děti. 
Konkrétně Emičku z Knínic, Kryštůfka z Drnovic, 
Lukáška z Letovic a Filípka z Brna. „Děti trpí 
různými formami dětské mozkové obrny a trápí 
je i jiná onemocnění. Některá z rodin potřebuje 
peníze na pomůcky, jiná na léčbu, někomu 
nezbývá dostatek financí na dostatečný servis 
pro jejich nemocné děti. Všichni budou v sobotu 
hosty naší akce. Chceme, aby si užili příjemné 
odpoledne a podařilo se nám pro ně získat co 
nejvíce peněz,“ vysvětlil Opluštil.

Přispět mohou návštěvníci Motosrazu dvěma 
způsoby. Tím prvním je zakoupení losu do tomboly.  
Jeho cena bude dvacet korun, partneři věnovali 
věcné dary a poukazy v hodnotě 60 tisíc korun. 

Druhá část je novinkou letošního ročníku 
Motosrazu. „Oslovili jsme známé české sportovce, 
aby nám podepsali svůj dres, nebo startovní 
číslo, a věnovali jej do charitativní dražby. Dresy 
jsme poté nechali zarámovat a věříme, že budou 
atraktivní ozdobou pracoven nebo kanceláří lidí, 
kteří je vydraží za co nejvyšší částku. I po letech 
si pak při pohledu na hezkou dekoraci vzpomenou, 
jak tehdy svými prostředky pomohli dobré věci,“ 
doplnil Opluštil. 

Z akce si tak mohou zájemci odnést například 
dres fotbalistů Sparty, hokejistů Komety Brno, 
podepsané startovní číslo biatlonistů Gabriely 
Soukalové nebo Ondřeje Moravce, dres nejlep-
šího českého cyklisty Leopolda Königa, plážové 
volejbalistky Kristýny Kolocové nebo fotbalového 
brankáře Přemysla Kováře. Nechybí ani dres 
našeho nejlepšího FMX jezdce Libora Podmola.

„Chtěl bych poděkovat partnerům a sponzorům 
za dary do tomboly a všem sportovcům za jejich 
vstřícnost, důvěru a podporu tohoto projektu. Dresy 
budou před Motosrazem vystaveny pouze jednou, 
a to v sobotu 25. června v letním kině v Lysicích na 
koncertě Jaroslava Uhlíře,“ upřesnil Opluštil.

Pomáháme

Motorkári pomáhají

v ramci

Gabriela Soukalová

AC Sparta Praha Tomáš Enge

Leopold König

HC Kometa Brno Vašek Kolár

Kristýna Kolocová

Ondrej Moravec

Libor Podmol Premysl Kovár

Ceny v hodnote 60 000Kc

Tombola

Hlavní mediální partneři

Charitativni tombola 
a drazba dresu

1 los 
=

20Kc 

Vytezek z tomboly a drazby dresu
bude rozdelen rovnym dilem a venovan detem

Ivo Koblasa
(paralympik ČR)

23.7.2016

Tombola

23.7.2016

Dekujume vsem sportovcum a partnerum,
 kteri podporili tuto akci

Filípek z Brna Emička z Knínic Lukášek z Letovic Kryštůfek z Drnovic774 812 654 733 763 415 608 031 622 777 619 783

Host dražby

Ivo Koblasa
(paralympik ČR) 

Jozef Regec
senátor ČR 

Vašek Kolár
mistr světa v biketrialu

Na Motosraze budou v prodeji losy do tomboly od pátku až do sobotního 
podvečera, kdy proběhne losování a následná dražba všech deseti dresů. Jako 
spoludražitelé se představí mistr světa v biketrialu Václav Kolář a senátor Jozef 
Regec, mimo jiné bývalý skvělý československý reprezentant v cyklistice. Na 
akci je také pozván jako speciální host, paralympijský reprezentant v cyklis-
tice Ivo Koblasa z Černé Hory, který přijde dodat energii a elán rodinám, že 
i s dětskou mozkovou obrnou se dá dostat až na největší sportovní událost. 

PAVEL ŠMERDA

9červen 2016
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Inzerce

TRIDO. Firma, která udává trend 
ve výrobě garážových vrat
Firmu TRIDO z Blanska zná snad každý. Jejich automatické dveře, průmyslová a garážová 
vrata jsou pojem a zdobí řady významných budov, firem, obchodů i rodinných domů. Jaká je 
historie firmy, kam firma směřuje a další zajímavosti prozradila spolumajitelka Věra Hasová.

Jak to všechno začalo?
Firmu jsme založili společně 

s manželem v roce 1995. 
Začínali jsme v Kotvrdovicích, v 
pronajaté garáži se třemi lidmi. 
V úvodu jsme nabízeli pouze 
automatické dveře do bank, 
hotelů a jiných institucí. Když 
přišla expanze výstavby čerpa-
cích stanic, požadovali po nás 
zákazníci nejen automatické 
dveře do prodejny, ale i vrata 
do myček. Proto jsme sortiment 
firmy rozšířili o průmyslová 
vrata. Ke garážovým vratům to 
pak byl už jen malý krůček. 

Co tedy bylo dál?
Z počátku jsme kupovali průmyslová 

vrata v Holandsku. To se ale velmi brzy 
ukázalo jako nevhodné. Na náhradní díly 
pro akutní opravy jsme v Holandsku čekali 
tři týdny. Bylo jasné, že pokud chceme 
mít spokojené zákazníky, musíme vzít 
iniciativu do vlastních rukou. Nakoupili 
jsme všechny díly potřebné pro opravy a 
rovnou zjistili, že z těchto dílů můžeme 
začít vyrábět vrata sami, navíc s rychlými 
dodacími lhůtami. 

Asi se shodneme na tom, že vaším 
nejslavnějším výrobkem jsou garážová 
vrata TRIDO Evo?

Určitě, je to jednoznačně náš TOP 
výrobek, který nemá na trhu obdoby 
a je tudíž mezi zákazníky velmi žádaný 
a oblíbený. Toto jednoduché technické 
řešení jsme nechali i patentově chránit.

V čem je jeho hlavní přednost, výhoda?
Manžel je šikovný technik a vymyslel 

unikátní stavební patent. Osazení nových 
vrat bez bourání těch starých. Ideální jsou 
do rekonstrukcí domů, ale samozřejmě 
se hodí i do těch nových. Výhody? Už 
nemusíte volat zedníky, aby vybourali 
stará vrata a zapravovali fasádu. Ušetříte 
čas i peníze. Je to rychlé a úsporné řešení, 
do tří hodin jsou nová vrata namonto-
vaná. A bez starostí. (úsměv)

Abychom nezapomněli, s rozšiřováním  
Vašeho sortimentu přišlo i rozšiřování  
a stěhování Vaší firmy. 

Na Starém Blansku jsme od začátku 
roku 2002. V minulosti jsme měli část 
firmy v Kotvrdovicích, část v Ostrově, 
část v Senetářově a vedení a obchod 
v Blansku. Byli jsme rozkousko-
vaní a hledali jsme vhodné prostory, 
abychom měli vše na jednom místě. To 
pravé místo jsme našli až na Starém 
Blansku. Ze zkrachovalé pily Jakubec, 
kterou jsme koncem roku 2001 koupili, 
toho moc nezbylo. Areál jsme z gruntu 
přestavěli. Zbourali jsme sušárnu řeziva, 
pilnici, zásobník pilin…. Postupně jsme 
vystavěli nové montážní haly, sklady, 
expedice, rozšířili obchodní oddělení, 
přistavěli školicí místnost a showroom. 
Abych pravdu řekla, dnes už nám je to 
tady zase malé, ale jinam už nepůjdeme. 
(úsměv) Chystáme ještě další přístavbu, 
aby měli naši zaměstnanci příjemné 
pracovní prostředí.

Vaši zákazníci určitě nejsou jen z České 
republiky?

Český trh je pro nás významný. Jsme 
tu doma. Zahraničí je ale pro nás také 
důležité.  Dnes už vyvážíme 25% naší 
produkce a očekáváme, že toto číslo bude 
dál růst. Nejvíce do Německa, Slovenska, 
Rakouska, Švýcarska, Belgie, Slovinska 
a dalších zemí.

Bavili jsme se o TOP výrobku, 
ale kolik druhů čítá sorti-
ment, který momentálně 
nabízíte zákazníkům?

Základ tvoří automatické 
dveře, průmyslová vrata 
a garážová vrata, která se 
dělí na různé typy a pro-
vedení. Typů je opravdu 
mnoho.  Největší zajímavostí 
a specializací naší firmy jsou 
pak atypické výrobky. Jako 
příklad můžu uvést speciální 
karuselové dveře do České 
národní banky nebo speciální 
dvoutunová vrata v pavilonu 

P na BVV. Tam, kde si ostatní firmy 
z oboru neví technicky rady, tam je naše 
silná parketa. 

O co je největší zájem?
Určitě o garážová vrata, ta nám dělají 

největší produkci.

Určitě i u vrat jsou klienti, kteří 
chtějí ušetřit, a naopak ti, kteří jsou 
náročnější?

Dokážeme uspokojit zákazníka, který 
nemá moc peněz, ale i toho, který chce do 
této oblasti investovat více. Nabízíme vrata, 
která se dají pořídit od 18 tisíc korun. Na 
druhé straně jsme už dodávali i speciální 
garážová vrata, která stála 400 tisíc korun. 
Máme skoro neomezené možnosti. Děláme 
vrata na míru, designová, zkrátka taková, 
jaká si kdo představuje. Imitace dřeva, hli-
níková, bezpečností, protipožární. Záleží, 
s čím klient přijde a kolik chce do svých 
představ investovat. Neznáme spojení „to 
nejde“. Vždycky se s problémem popereme. 
Pokaždé se snažíme zákazníkovi vyjít 
vstříc a nabídnout mu vhodné řešení. 

Jaké speciální zakázky máte za sebou?
Děláme i výrobky, které běžně na 

trhu nejsou. Je to naše významná 
přidaná hodnota. Jak už jsem uváděla, 
dělali jsme speciální karuselové dveře 
pro Českou národní banku. Od inves-
tora byly takové technické požadavky, 
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Inzerce
že ostatní výrobci těchto dveří řekli, 
že to nejde. Manžel vymyslel technické 
řešení, které složité požadavky investora 
splnilo. Specifické byly i automatické 
dveře přímo ve vratech pro pavilon P 
brněnského výstaviště. Unikátní vrata 
jsme dělali i v Praze na Chodově do nej-
většího obchodně-servisního střediska 
Mercedes. I tam byly tak specifické 
požadavky investora, že si s tím nikdo 
jiný nedokázal poradit. 

Chystá se ve vašem oboru nějaká 
převratná změna, novinka?

Trh je stabilní a najít nové možnosti 
není zase až tak jednoduché. Je to dané 
technickými možnostmi. Muselo by 
přijít úplně něco nového, převratného. 
Možná v ovládání. Uvidíme. Pokrok vše 
posouvá dopředu.

Po personální stránce je vaše firma 
konsolidovaná?

Odborníků není nikdy dost. Lidem 
se ale v naší firmě líbí. Mnozí jsou 
s námi již od počátku, nebo alespoň 
celou řadu let. Občas hledáme nové 
zámečníky a elektrikáře. Nejsložitější je 
to s obchodníky. Hlavně časová náročnost 
zaškolení. Naučení základních informací 
trvá nejméně několik měsíců a pak další 
rok je potřeba k tomu, než nový člověk 
vstřebá všechny potřebné informace a 
zaběhne se k plné samostatnosti. 

Kolik lidí momentálně zaměstnáváte?
Jak jsem řekla na úvodu, začínali jsme 

ve třech lidech, dnes je nás přibližně 130.

Pokud  se po přečtení článku rozhodnu 
objednat si váš výrobek, jak mám 
postupovat?

Kdo nás chce oslovit, najde nás na 
internetu.  To je dnes nejčastější cesta. 
Stačí zadat www.trido.cz. Zde najdete 
kontakty na obchod, servis, v e-shopu 
doplňky k vratům, zkrátka vše. Zákazníci 
se mohou přijít podívat i osobně do 
našeho showroomu v Blansku. Pobočky 
máme i v Praze, Plzni a Opavě. Po celé 
republice je pak mnoho regionálních 
zástupců pro prodej, montáž a servis 
našich garážových vrat.

Z internetu se na zákazníky hrne 
obrovské množství nabídek. Jak 
těžké je vybrat cenově zajímavý, ale 
i kvalitní výrobek?

Lidé se při hledání na internetu leckdy 
nechají nalákat levnou cenou a nepře-
mýšlí, co bude, když někdo nedopatřením 
nabourá vrata a budou potřebovat opravu. 
Krásně to vystihuje jedno staré pořekadlo, 
které říká:  „Nejsme tak bohatí, abychom 
si mohli dovolit kupovat levné věci.“  
Firma, která vám nabídne levná vrata, 
už většinou nedokáže zajišťovat rychlý 
a kvalitní servis, nebo akutní opravu.  
Prostě na to nemá rezervy.  Aby mohla mít 

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 3 
678 01 Blansko
tel.: 516 527 211
e-mail: trido@trido.cz
www.trido.cz

nízkou cenu, musí někde ušetřit.  Buďto na 
kvalitě výrobku, nebo na kvalitě služeb. 
My máme všechny náhradní díly skladem, 
máme množství konstruktérů a servisních 
techniků. Ti sice stojí nějaké náklady, ale 
díky jim dokážeme zákazníkovi poskyt-
nout plný servis a plnit jeho náročné 
požadavky téměř „na počkání“.  Na to 
klademe důraz od počátku vzniku naší 
firmy a to je jistě důvod, proč se k nám 
zákazníci spokojeně vracejí.  
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Připravte se na prázdninové cesty. 
Stylová, prostorná a bezpečná 
Fabia Combi s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním může být Vaše již 
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti 
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

NepřehlédNutelNá

mojefabiacombi.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, 
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba 
p. a. 11,63 %. 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.

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

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:
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Inzerce

Revoluci v módě rozpoutaly 
kvalitní a moderní tašky Solier

Nejen žena potřebuje kvalitní a moderní tašku. Tato 
módní povinnost zasáhla také mužskou část populace 
a je nutno říct, že velmi stylově. Doby, kdy si pánové 
plnili kapsy nezbytnými věcmi jako je mobilní telefon, 
peněženka, diář, pero a jiné, jsou minulostí.

Moderní muž však netouží pouze po praktičnosti. 
Hledá kvalitu, dostupnost, možnost výběru a to 
vše v nejkratším možném čase. Tým mladých lidí 

z ryze české společnosti Solier mužským touhám rozumí 
a na trh uvedl pánské tašky, které splňují nejen několik 
základních požadavků jako je kvalita, dostupnost a styl.

Jejich velmi přehledný, uživatelsky jednoduchý 
a moderní internetový e-shop www.solier.cz nabízí 
několik typů pánských tašek přes klasické tašky, cestovní 
tašky, pánské aktovky až po crossbody tašky. Zaměřuje 
se na eleganci, praktičnost a využití vysoce kvalitní eko 
kůže a jiných kvalitních materiálů. Díky široké nabídce 
typů a velikostí pánských tašek si najde své i ten nejná-
ročnější uživatel. V Solieru mysleli na vše a neopomněli 
ani pánské doplňky jako boty, peněženky, opasky či obaly 
na dokumenty. Svůj nově objevený styl tedy můžete 
doladit do posledního detailu.

Každý zákazník je jedinečný, stejně jako každá z nabíze-
ných pánských tašek Solier. Na své si přijdou jak milovníci 
originality, tak příznivci ležérnosti a elegance. Pánské tašky 
Solier osloví všechny věkové kategorie a uspokojí vaše 

požadavky po všech stránkách. Nákupu se 
proto nemusí bát studenti ani pracující. Při 
výběru budete překvapeni nejen příjemnou 
cenou, ale bonusy v podobě 80 výdejních 
míst a dopravy zdarma nad arun.

Na e-shopu si ale na své přijdou i ženy 
v podobě širokého sortimentu neméně 
kvalitních dámských kabelek. Při nákupu 
proto můžete udělat příjemné překvapení 
i své drahé polovičce.  

Pro čtenáře MyFace 

10% sleva 
na veškerý sortiment. Stačí 

do poznámky při objednávce 
uvést heslo MyFace. 

 *akce platí do 31. července 2016

AKCE !!! 
Celý sortiment pánských 

tašek a doplňků si můžete 

prohlédnout na webových 
stránkách 

www.solier.cz a na FB.

info@solier.cz
778 766 556 
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S blížícím se létem je problematika 
ochrany kůže velmi aktuální. Doporučení, 
jak se bezpečně chovat, jsou tedy velmi 
důležitá, upozorňuje Petra Vidourková, 
vedoucí lékařka kožního odddělení 
Nemocnice Blansko.

Když se vám 
něco nezdá, 
vyšetření 
neodkládejte

MyFace

Nedávno se konal Evropský den melanomu, do kterého 
se blanenská nemocnice už pravidelně zapojuje. Jaký je 
o něj zájem?

Pacienti o něj mají velký zájem. Hlavně díky médiím, kde se 
o této akci hodně mluví. Evropský den melanomu berou jako pre-
ventivní akci, při které mohou pro sebe a svoje zdraví něco udělat. 

Co je jeho náplní?
Vyšetření znamének a dalších útvarů na kůži. Výhodou je, 

že nevyžaduje ze strany pacienta žádnou přípravu, na rozdíl od 
jiných oborů, je tedy velmi pohodlné a bezbolestné. 

Jak dlouho vyšetření trvá?
Záleží na množství znamének na kůži. Většina pacientů 

odchází za deset, maximálně patnáct minut.

Co následuje potom?
Pokud zjistíme nějaký podezřelý nález, jsme pacientovi 

okamžitě schopní v rámci našeho pracoviště nabídnout řešení. 
Máme k dispozici sálek, kde provádíme drobnější zákroky, pokud 
by se jednalo o rozvinutější nález, kontaktujeme tzv. melano-
movou komisi, která pracuje v rámci Onkologického ústavu 
v Brně. Odborníci z oblasti chirurgie, radiologie a dermatologie 
tam rozhodují, jaký postup je pro pacienta nejvhodnější tak, aby 
časová prodleva od nálezu po řešení byla co nejkratší.

Evropský den melanomu se koná jen jednou ročně, ale člověk 
může na vaše oddělení přijít kdykoliv. Zásadní otázka. Kdy je 
to vhodné?

Pokud vyhodnotí, že se mu něco na kůži nezdá, má tam nějaký 
podezřelý útvar, který vznikl nově, nebo se v poslední době změnil, 
případně si ho podráždil. Potom je potřeba přijít co nejdříve. 

Především starší generace má leckdy z jakéhokoliv vyšetření 
a nálezu obavy. Můžete je vyvrátit?

Vím, co myslíte. Že se znaménko musí odstranit, to byl a stále 
je pro mnoho starších lidí strašák. Můžu v klidu říct, že je to 
přežitek. My jim vysvětlujeme, že odstranit znaménko, které má 
rizikové faktory, je rozhodně lepší, než aby se vyvinul nádor. 
Důležitá je včasnost řešení. 

Asi i v tomto případě tedy platí třikrát opakovat slovo prevence.
Snažíme se pacienta naučit, aby svojí kůži rozuměl. Občas 

někdo přijde s problémem, který mu vadí, myslí si, že je nebez-
pečný, ale on není. Nemám ráda, když se vzbuzuje v lidech strach, 
spíše se s nimi snažím komunikovat, vysvětlit jim, čeho si mají 
všímat, co hledat, jaké proměny registrovat. 

Přesto. Jsou lidé, kteří jsou ke vzniku melanomu náchylnější?
Jsou to především lidé s nejnižším fototypem 1 a 2, nebo osoby, 

které se v mládí či v dětském věku spálily. Tam je prokázaný 
nárůst četnosti znamének a v dospělosti větší riziko možného 
vzniku melanomu. Nebezpečí může být i u lidí, kteří svlečení 
pracují na zahrádkách nebo na stavbách. 

Nález melanom je typičtější ve starším věku. Průměrný věk 
je 54 let, ale je pravda, že v posledních čtyřiceti letech se počet 
případů zvýšil sedmkrát a záchyty se posouvají a jsou četnější 

Zdraví
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i u mladších lidí. Není výjimkou, že se objeví nádor i u poměrně 
mladé ženy, která holduje kultu opálené kůže.

Jak tedy melanomu předcházet?
Platí pár základních rad. Je vhodné omezit pobyt na slunci 

mezi jedenáctou a patnáctou hodinou. Pokud už musíme být 
venku, je dobré se chránit. Oděvem, pobytem ve stínu, použí-
váním slunečních brýlí a fotoprotekce. I při běžném pobytu na 
slunci například ve městě je vhodné aplikovat fotoprotekci mini-
málně s faktorem 15. Malé děti do jednoho roku nevystavujeme 
sluníčku vůbec, obecně u dětí používáme ochranné krémy, které 
jsou pro ně přímo vyvinuté. 

Zmínila jste, že nejvíce slunečního svitu dopadá mezi 
jedenáctou a patnáctou hodinou, ale chránit bychom se měli 
asi celý den?

Přesně tak. Mezi jedenáctou až patnáctou je nejrizikovější 
doba, ale ochranu není radno podceňovat ani v jiných časech. 
Důležitá je také správná aplikace ochranných krémů nebo sprejů. 
Ideální je dvacet až třicet minut před sluněním, v dostatečném 
množství. To odpovídá asi šesti čajovým lžičkám. Chápu, že 
některým to může být nepříjemné, mají pocit, že jsou přemazaní, 
ale šetřit se nevyplácí. Dobré je myslet i na to, že mazání je třeba 
opakovat. Sportujeme, koupeme se, otíráme se ručníkem a účinek 
fotoprotekce klesá.

Bavíme se neustále o melanomu, ale to není asi jediný možný 
nález na kůži?

V rámci prevence necílíme 
jen na melanom. Když vidíme 
kůži jako celek, tak si všímáme 
i dalších změn. Například kožních 
nádorů jako je bazaliom a spina-
liom, které jsou četnější a častější 
než melanom, ale nemusí být pro 
pacienta tak nebezpečné.

Můžete oba pojmy vysvětlit? Co 
je to bazaliom?

Je to nádor, který vzniká na 
obličeji nebo v dekoltu, tedy 
na častěji osluněných místech. 
Projevuje se jako červený uzlík, 
někdy na něm bývá ranka nebo 
stroupek.  Ranka se dlouhodobě 
nehojí a pozvolna se zvětšuje. Nebo 
může mít charakter šupícího ložiska 
s tužším perličkovým lemem. Je 
typičtější u starších pacientů.

A spinaliom?
Ze začátku může vypadat 

podobně jako bazaliom, ale 
roste rychleji a zasahuje více 
do hloubky, snadno krvácí a 
na povrchu vředovatí. Přesnou 
diagnózu určujeme po odstranění 
a histologickém vyšetření.

Vyšetření kůže a znamének 
tvoří jen část práce vašeho 
oddělení. Čemu dalšímu se 
věnujete?

Jednotliví lékaři se specializují na určité oblasti. Kolegyně 
Jurajdová se zabývá ekzémovými onemocněními a kožní 
alergologií. Já se už léta specializuji na otoky končetin ať už 
v souvislosti se žilním onemocněním  nebo charakteru lymfo-
dému vrozeného nebo v důsledku zánětlivých onemocnění, 
poúrazových stavů nebo u onkologických pacientů jako důsledek 
operačního řešení či radioterapie. Pracoviště lymfodrenáží máme 
nově zrekonstruované.  Kolegyně Vysloužilová má na starosti 
všeobecnou dermatologii a přebírá pacienty s bércovými vředy.  
V rámci kožního oddělení provádíme i kožní operativu, máme k 
dispozici operační laser a věnujeme se i estetické medicíně. Pro 
pacienty s ekzémem a psoriázou máme k dispozici denní  stacionář 
s možností aplikace lokální terapie, balneoterapie a světloléčby.

Co složitější případy?
Spolupracujeme s klinikami v Brně u sv. Anny nebo 

v Bohunicích, kam posíláme pacienty, kteří vyžadují například 
biologickou léčbu. 

Praktická rada na závěr. Pokud vyrazím do některé z vašich 
ambulancí. Potřebuji doporučení od praktického lékaře?

Co se týká vyšetření u kožního lékaře, nepotřebujete mít 
doporučení, pouze se předem objednáte na naší recepci.  Při 
akutnosti stavu ale může obvodní lékař vyhodnotit a doporučit 
bezodkladné vyšetření. Pak pacienty ošetříme bez objednání. Je 
vhodné kvůli lepší orientaci v případu vzít si s sebou související 
zdravotní dokumentaci. 

 PAVEL ŠMERDA

Zdraví

Foto: Veronika Pernicová
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Synthon, špičková mezinárodní  
farmaceutická společnost

Synthon je neustále rostoucí mezi-
národní farmaceutická společnost. 
Ačkoliv je relativně mladá, letos slaví 

25. výročí od svého založení, pyšní se šesti 
výzkumnými a výrobními centry a dalšími 
třemi obchodními pobočkami po celém 
světě, v nichž celkově pracuje přes 1500 
zaměstnanců. Zrozena v Nizozemsku, 
vyrostla mimo jiné i díky odbornosti 
a nadšení, které do počátečních projektů 
vložili jedni z prvních zaměstnanců, 
špičkoví chemici z Moravy i Čech. 

Firma Synthon sídlí na samém okraji 
města Blanska, kde pro své záměry v roce 
2000 zakoupila areál bývalé společnosti 
Lachema. Investicemi do modernizace, 
nové výstavby a špičkových techno-
logií zde vybudovala prestižní centrum 
odpovídající vysokým kvalitativním 
požadavkům farmaceutického výzkumu, 
vývoje i výroby. Disponuje dvěma výrob-
ními halami a moderními laboratořemi 
vybavenými pro práci s vysoce účinnými 
léčivými látkami. Laboratoře i výroba jsou 
neustále pod drobnohledem pravidelných 
auditů mezinárodních certifikačních 
úřadů, jako jsou například Státní ústav 
pro kontrolu léčiv a americká Food and 
Drug Administration.  

„Naším záměrem je přispět k tomu, 
aby byla potřebná léčiva dostupná pro co 
možná nejvíce pacientů. Tohoto se snažíme 
dosáhnout prostřednictvím našich velmi 
kvalitních a účinných generických pří-
pravků, které činí léčbu celkově finančně 
méně náročnější, tedy i lépe dostupnější, 
než v případě originálních výrobců. Naší 
vizí je dělat to, na co si jiní netroufají. Díky 
vysoce kvalifikovanému a motivovanému 
týmu lidí si dokážeme poradit i s těmi 
nejsložitějšími projekty v podobě výzkumu, 
vývoje a výroby léčivých látek určených 
k léčbě těch nejzávažnějších onemocnění,“ 
řekl ředitel společnosti Petr Čermák.

To, čím se specialisté Synthonu denně 
zabývají, je hledání optimálních řešení 
pro vývoj a výrobu účinných léčivých 
látek, které pomáhají pacientům zejména 
v terapeutických oblastech onkologic-
kých onemocnění a nemocí centrálního 

registrační šarže účinných látek budou-
cích léčiv. Jestliže všemi předchozími 
fázemi projde projekt úspěšně, převádí 
se na jednu ze tří výrobních linek, kde 
se již ověřené a dobře popsané chemické 
reakce odehrávají ve výrobních reaktorech 
o objemech až přes 1000 litrů. Z Blanska 
putují účinné léčivé látky do dalších 
zemí, kde je z nich vyroben finální lékový 
přípravek. Ten potom v podobě tablety, 
injekce, kapsule či jiné putuje přímo k 
pacientům, kteří ji potřebují.

V Blansku už má Synthon dlouho-
letou tradici a za tu dobu se prokázal 
jako stabilní zaměstnavatel, který nabízí 
moderní pracovní prostředí se špičkovým 

nervového systému se speciálním 
zaměřením na roztroušenou sklerózu. 
V Blansku se na tomto poslání podílí 
přes 200 lidí – výzkumníků, technologů, 
laborantů, operátorů výroby, ale i zaměst-
nanců administrativy a dalších profesí. 

Od chemického výzkumu až 
po komerční výrobu

Nový produkt vždy začíná svůj život 
v laboratořích chemického výzkumu 
a vývoje, kde se v malém měřítku, 
v objemech několika desítek mililitrů, 
uskutečňují počáteční laboratorní expe-
rimenty, prostřednictvím kterých se 
výzkumníci vydávají na objevnou cestu 
hledání nových syntetických postupů. 
Chemické procesy jsou dále optimalizo-
vány v laboratořích chemické technologie. 
Životaschopnost nových produktů se 
následně testuje ve větších aparaturách 
pilotního poloprovozu o kapacitě několika 
desítek litrů, kde také vznikají první 

Pro společnost Synthon, která je leaderem v oblasti humánních generických léčiv, je zajištění 
lépe dostupné zdravotní péče posláním. Probíhá zde výzkum, vývoj a výroba léčivých látek, 
které z Blanska putují do celého světa.

Inzerce

Naší vizí je dělat to, na co 
si jiní netroufají. Díky vysoce 

kvalifikovanému a motivovanému 
týmu lidí si dokážeme poradit 
i s těmi nejsložitějšími projekty.
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vybavením a zajímavou práci v oboru pod 
vedením zkušených odborníků. Protože 
se společnosti daří a je úspěšná, neustále 
roste a rozvíjí se. To jí umožňuje každý 
rok vytvářet nové pracovní příležitosti 
a tato tendence bude dále pokračovat.

Tomáše Horáčka, operátora chemické 
výroby, jsme se zeptali, v čem spočívá 
jeho práce a co je na ní nejnáročnější?  
„V první řadě je třeba zmínit, že moje 
pozice zahrnuje opravdu nepřeberné 
množství různých činností. Taková práce 
je potom velmi různorodá a díky tomu 
nespadá do stereotypu. Pokud bych to 
měl však nějak zobecnit, tak je to obsluha 
různých zařízení jako jsou reaktory, 
odstředivky, filtry apod. a s tím spojené 
řízení chemických syntéz, kdy na konci 
všeho je vyrobená API, tedy léčivá látka. 
Vzhledem k tomu, že při výrobě léčiv je 
třeba dodržovat režim GMP (tedy správné 
výrobní praxe), je kladen velký důraz na 
preciznost. Vše má svůj řád a není tu 
místo pro chyby.“

V Synthonu jsou si vědomi toho, že 
právě na lidech závisí trvalý úspěch 
společnosti. Snaží se tedy získávat 
a motivovat talentované ženy a muže, 
kteří sdílejí stejné hodnoty. Cílem je, aby 
lidé, kteří pracují pro Synthon, tak činili 
s hrdostí a dobrým pocitem ze své práce. 
Společnost hledá lidi, kteří jsou ochotni 
podělit se o své znalosti s ostatními, kteří 
jsou připraveni usilovně pracovat a kteří 
jsou týmovými hráči.

Synthon pomáhá
Synthon má také co nabídnout. Je 

totiž společností, která jde nad rámec 
běžných zaměstnaneckých výhod. Chce 
být zodpovědnou a přívětivou firmou 
nejen vůči svým lidem, ale také vůči 
ostatním v okolí. Proto již dlouhodobě 

Inzerce

podporuje malé i větší sociálně potřebné 
či přínosné společnosti a aktivity 
v blanenském regionu.

Inspirativním příkladem v této oblasti 
je projekt dobrovolnictví zahájený 
v roce 2015 pod názvem „Synthon 
pomáhá.“ Hlavní myšlenkou projektu 
je aktivně zapojit zaměstnance do  
pomoci potřebným s možností věnovat 
se vybraným dobrovolnickým akcím 
v rozsahu jednoho dne v roce v rámci 
pracovní doby. Nejedná se tedy pouze 
o finanční podporu, kterou Synthon 
poskytuje, ale také o manuální pomoc. 
Například při mytí oken v Domově Olga, 
úklidu v okolí silnice směrem na Olešnou 
nebo stavbě tábora pro Charitu Blansko. 
Zaměstnanci však projevili velký zájem 
také o tzv. integrační aktivity a zapojili se 
například do turnaje v kuželkách s klienty 

Domova Olga nebo do organizace soutěže 
vodících psů ve spolupráci s organizací 
Bílý klíč porozumění. Společnost je navíc 
již třetím rokem hlavním partnerem cha-
ritativní společensko-sportovní akce You 
Dream We Run. „Podařilo se nám propojit 

sportovní nadšení našich zaměstnanců 
s myšlenkou Synthonu - pomáhat 
potřebným,“ uvedl Petr Čermák.

Společnost podporuje své zaměstnance 
také v péči o zdraví a zdravý životní styl. 
Již dlouholetou tradicí se staly četné spor-
tovní akce, jako jsou turnaje ve fotbale, 
stolním tenise či každoročně pořádané 
lyžařské, cyklistické a turistické výlety. 
Synthon dále nabízí možnosti relaxačních 
masáží, poskytuje vitamínové balíčky, 
očkování a také možnost trávení rodinné 
dovolené na firemní chatě. Nezapomíná 
také na zábavu, a proto svým zaměst-
nancům zprostředkovává lístky na 
divadelní představení a organizuje další 
společenské akce. Jedna velká je nyní 
právě čeká. Oslava 25. výročí založení 
společnosti, která se bude odehrávat 
v prostorách Státního zámku Lysice.

Jedním z dalších cílů Synthonu je pro 
zaměstnance vytvářet příjemné pracovní 
prostředí. „Ochrana životního prostředí, 
zdraví a bezpečnost je nedílnou součástí 
veškerých našich činností. Úcta k člověku 
a životnímu prostředí je v samém centru 
všeho, co děláme. Používáme jedny z nejlep-
ších dostupných technologií k ochraně 
životního prostředí a opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
včetně ochranných prostředků,“ sdělila 
nám vedoucí oddělení Environmental 
Health and Safety Lenka Vlčková. Od 
roku 2013 společnost úspěšně zavedla 
systém environmentálního managementu 
dle EN ISO 14001 a systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
ČSN OHSAS 18001.

Pokud vás zajímá chemie či farmacie 
a jste nakloněni tomu přijmout výzvy, 
které nabízí práce v mezinárodní farma-
ceutické firmě, neváhejte kontaktovat 
firmu Synthon a dozvědět se více aktuál-
ních informací. www.synthon.cz
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Káva. Škodlivá droga, nebo 
úžasný lék?

První zprávy o účinku pití kávy byly publikovány již v roce 
1820. Tehdy německý vědec Friedlieb Ferdinand Runge 
objevil alkaloid kofein a popsal stimulující účinky na činnost 

určitých orgánů. A to nikoliv pouze v pozitivním slova smyslu. 
Ještě dnes i mezi odbornou veřejností převládá názor, že pití 

kávy je velmi rizikové. Existují obavy, že zvyšuje pravděpodob-
nost vzniku nádorů močového měchýře, vaječníku a pankreatu. 
Nejnovější studie však tyto mýty vyvrátily a naopak dokazují, 
že při pití kávy převládají jednoznačně pozitivní účinky nad 
negativními. Pravdou ale zůstává, že káva není pro každého.

Je pití kávy bezpečné?
Při pražení kávy probíhá tak zvaná Maillardova reakce. Při této 

reakci dochází ke vzniku sloučenin, které dávají kávě typickou 
barvu, chuť a vůni. Bohužel některé z nich, jako je především 

Káva se řadí mezi nejkontroverznější nápoje. 
Vliv její konzumace na lidský organismus je 
předmětem nejrůznějších odborných studií 
a diskuzí po několik generací. 
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Mýty o kávě
• zvyšuje krevní tlak – těm, co nejsou zvyklí konzumovat 

tento nápoj s určitou pravidelností, opravdu po vypití 

může na krátkou dobu tlak vylétnout nahoru. Na 

chronické pijáky kávy působí jen omezeně.

• zvyšuje cholesterol – ano, ovšem jen nefiltrované kávy, 

ale navýšení je stejně pouze zanedbatelné.

• vyvolává nádory močového měchýře, vaječníku, 

pankreatu – bylo naprosto vyvráceno.

• vede k dehydrataci – diuretické účinky se opět objevují 

jen u těch jedinců, kteří kávu běžně nepijí. V rozumné 

míře při pravidelné konzumaci nevede k odvodňování 

organismu.

• způsobuje odvápňování a osteoporózu – studie, které 

zkoumaly vliv kofeinu na metabolismus vápníku, 

mají protichůdné výsledky. Lze tedy předpokládat, že 

nadměrné pití může opravdu snižovat obsah vápníku 

v lidském těle.
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akrylamid a potencionálně i furan, jsou látky s mutagenními 
a karcinogenními vlastnostmi, tedy zdravotně nepříznivé. Na 
druhou stranu káva obsahuje obrovské množství antioxidantů, 
podle výzkumů dokonce mnohem více než zelený čaj. 

Nejnovější studie rozptýlily původní obavy, že by káva 
vyvolávala rakovinu a potvrzují, že představuje naopak díky 
antioxidantům prevenci proti tomuto onemocnění. Největším 
problémem kávy z hlediska karcinogenního účinku je správné 
skladování. Pokud je káva uložena nesprávně, vzniklá plíseň 
produkuje ochratoxin A, což je velmi silný kancerogen napo-
máhající vzniku rakovinnému bujení buněk. U furanu platí, 
že když káva chladne, jeho obsah se snižuje. Prostě vyprchá. 
Takže je ze zdravotního hlediska studená káva příznivější. Jen 
už tolik nevoní a nechutná.

Jaký typ kávy je nejzdravější?
Za nejzdravější variantu přípravy kávy se dlouho považo-

valo klasické espresso. Při správné přípravě, kdy se extrahuje 
do třiceti vteřin, se do kávy nedostávají třísloviny. Ty totiž 
nedávají kávě dobrou chuť a navíc dráždí žaludek. Nicméně 
nedávná studie provedená Vysokou školou chemicko-techno-
logickou v Praze došla k závěru, že ani káva připravená na 
"turka" není škodlivější než káva připravená jiným způsobem, 
jako je například právě espresso. Ve všech typech kávy je 
přibližně stejné množství látek, které jsou pro organismus 
pozitivní i negativní. Jedinou výjimkou jsou právě třísloviny. 
A co se týká obsahu kofeinu, záleží především na druhu kávy 
a způsobu pražení, než na typu kávy. 

Zelená káva
Zelená káva pražením neprochází, a proto žádné škodlivé 

látky neobsahuje a neničí se ani účinné antioxidanty. Ale zase 
jejich výtěžnost je malá. Navíc spoustu lidí neuspokojuje chutí. 

Instantní káva 
Instatní káva byla vynalezena již v devatenáctém století, 

ale největší rozmach zažila za první světové války, kdy 
byla součástí jídelníčků vojáků. Instantní káva je výrobek 
z kávových zrn, ale na její výrobu se v Evropě bohužel používá 
především nekvalitní zrna levnější a chuťově hrubší robusty. 
Proto, aby se z instantní kávy stal nápoj alespoň vzdáleně 
připomínající chuť a vůni kávy, je ho nutno chemicky aromati-
zovat. Obzvláště pozor na kávy s označením „creamer“ či 2 v 1. 

Ve skutečnosti nebudete pít kávu s mlékem, ale s bělidlem. 
Bělidlo je tvořeno nekvalitním tukem, mléčnými bílkovinami, 
glukózovým sirupem a celou řadou éček. Nepředstavuje ani 
vhodnou alternativu pro osoby s alergií na mléko. 

Pro koho káva není
Kávu by si měli určitě odpustit těžcí kardiaci a lidé 

s nemocným žaludkem. Existují i jedinci, kteří jsou velice 
citliví na kofein. Pokud po kávě pociťujete třes rukou, hučení 
v hlavě, neklid, bušení srdce, objeví se poruchy spánku, nebude 
káva pro vás ten správný nápoj. 

Co káva bez kofeinu? 
Konzumace bezkofeinové kávy, přestože má protirakovinné 

účinky, nemusí být výhodou. Dostat kofein z kávy totiž není tech-
nologicky zrovna jednoduchý proces. Často se tak děje průmyslově 
za použití chemických rozpouštědel, jejichž obsah je údajně ve 

výsledném produktu velmi přísně hlídán a nesmí se objevit 
nad povolený limit. Existují i šetrné metody bez chemie, 

nicméně káva pak zase postrádá krásnou chuť a vůni. 
A co se týká furanu, mezi kofeinovou a bezkofei-
novou mletou kávou není ohledně furanů prakticky 
žádný rozdíl. 

Kdy kávu nepít
Nedoporučuje se pít, stejně jako 

černý čaj, ihned po jídle. Blokuje se tím 
vstřebávání cenných látek z potravy. Za 
zdravou normu je považováno 200 – 400 

mg kofeinu denně. Záleží na druhu kávy, 
dané množství odpovídá přibližně jednomu až třem 

šálkům. U těhotných a kojících žen se doporu-
čuje kávy méně. Příjem velkého množství kávy 
negativně působí v prvé řadě na játra, ztěžuje 

vstřebatelnost bílkovin a snižuje obsah cenných 
látek v těle, především železa, vápníku a vitamínů skupiny B.

ZUZANA ŠAFÁŘOVÁ

Pozitivní účinek kávy
• káva není jen kofein – obsahuje celou řadu prospěšných látek, jako jsou polyfenoly a antioxidanty, které zjednodušeně řečeno působí na celkovou podporu našeho zdraví, posilují imunitu, přispívají k zabránění vzniku zhoubného nádoru a oddalují stárnutí. Z výživového hlediska je přínosná i pro svůj obsah draslíku, hořčíku a vitamínu B3, jehož obsah se pražením dokonce zvyšuje.

• působí v prevenci vzniku diabetu 2. typu, aterosklerózy, Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby, cirhózy jater i srdečním selhání.

• obsažený kofein působí na centrální nervový systém – po vypití kávy máme bystřejší mysl. Kofein dokáže navozovat pocit štěstí, jelikož zvyšuje koncentraci dopaminu.
• pro sportovce je to jediný účinný a navíc dovolený doping – kofein zvyšuje nejen duševní, ale i fyzickou výkonnost. Ne nadarmo byl ještě nedávno ve sportu vedený na seznamu zakázaných látek.

• pomáhá redukovat hmotnost – jednak kofein sám o sobě zrychluje metabolismus, jednak vypitím kávy v době přibližně třicet minut před pohybovou aktivitou pomáhá zefektivnit spalování tělesných tuků.

19červen 2016
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Vánoční dárek od maminky se 
proměnil v celoživotní vášeň

„Auta mám rád už od dětství. Když jsem tedy někdy 
v šedesátém roce dostal od Ježíška pod stromeček svoje 
první autíčko, měl jsem z něho velikou radost. Byl to 

model Matchbox od firmy Lesney,“ zavzpomínal Jiří Tajovský. 
Sbírání modelů se věnuje od šesti let. Za začátku si malé 

skvosty schovával do papírového kufru pod postelí. Postupně, 
jak se sbírka rozšiřovala, našla svoje místo v poličkách a pro-
sklených vitrínách domů, kde bydlel s rodiči a později se svojí 
manželkou a dětmi. Dnes jsou umístěny ve čtyřech pokojích, 
a jeho království čítá okolo tří tisíc kusů. 

„Největší boom nastal až tehdy, když jsme se přestěhovali do 
Boskovic. Postupně jsem využil pokoje, kde dříve bydlela dcera 
a syn, a taky chodbu. Momentálně už jsem asi na maximu a 
nemám auta kam dávat. A taky nechci „bojovat“ s manželkou, 
abych ji přemlouval, že je dám i do další místnosti,“ usmívá se 
sběratel. A tak část sbírky přestěhoval i do své kanceláře.

První modely se s těmi současnými nedají co do kvality 
podle Jiřího Tajovského vůbec srovnávat. Neměly skla, kolečka 
byly z umělé hmoty. „Také záleží, kde byly modely vyrobeny. 
Například ty z Polska jsou „nic moc“. Naopak ruské modely, 
to je kvalita a mají i svoji váhu. V dnešní době se většina 

Jiří Tajovský z Boskovic miluje auta. Především malé modely. První dostal před více než 
padesáti lety. Dnes jich má doma ve vitrínách okolo tří tisíc. Nejrůznějších značek a typů, 
doslova ze všech koutů světa.

Hobby

modelů dělá v Číně. Musím uznat, že i tam jsou precizní 
a pečliví,“ uvedl.

Jiří Tajovský sbírá modely od velikosti 1:12 až po velikost 
1:87. Zpočátku je nakupoval především v kamenných obcho-
dech, v posledních letech se teritorium jeho zájmu přesunulo 
hlavně na internet nebo burzu, kterou pořádá pravidelně jeho 
spolužák z vysoké školy v Brně.  „Hlavně v minulosti to nebylo 
zase až tak dostupné zboží. Maminka pracovala v Olomouci 
jaké lékařka, tak jí občas nějaký pacient zejména před 
Vánocemi donesl model z obchodu, kde pracoval. Samozřejmě 
za něj platila. Když poté vyrostl v Olomouci na náměstí obchod 
s dárkovými předměty, bylo to už lepší,“ upozornil.

Jestliže první z autíček stála okolo šesti korun, dnes je 
možné jak některé novější modely, tak především vzácné 
kousky, pořídit až za několik tisíc. „Ceny se zvedají, za Bentley, 
Rools Royce, Audi chtějí třeba od šesti do třiceti tisíc korun. To 
už je fakt mimo možnosti,“ uvedl Tajovský.  

Boskovický sběratel se nikdy nespecializoval na žádnou 
značku. V jeho sbírce tak najdete prakticky průřez všemi 
slavnými světovými automobilkami. „Mám kompletní sbírku 
vozů Škoda, tedy i Laurin a Klement, Superb z 30. let minulého 
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Hobby

století, nebo legendární závodní vůz Škoda 130 
RS. Nechybí prezidentská Tatra 603, vozidlo, ve 
kterém byl zastřelen prezident Kennedy a řada 
dalších historicky cenných vozů ze západu 
i východu. Zejména milníky automobilové 
historie jako jsou první vozy Daimler a Benz z 
roku 1886 v měřítku 1:18 a model legendárního 
Fordu T ve stejném měřítku,“ přiznal.

Jiří Tajovský přiznává, že v tak velkém 
počtu, jakou jeho sbírka čítá, se občas stane, 
že si koupí nebo vydraží model, který už doma 
má. „V počítači mám sice speciální program na 
evidenci, ale znáte to (úsměv). Takže nejvíce 
v permanenci je tužka a papír,“ přiznal.

I když řada jeho kolegů sběratelů svoje 
sbírky zpřístupňuje, Jiří Tajovský nic takového 
v plánu nemá. „Chce to chuť, ale hlavně čas. 
A já ho mám pořád málo. Spíš si přeju, 
abychom se už nikdy nikam nestěhovali, 
nedovedu si totiž představit to balení 
a přemisťování. A taky, jak říkal Darko 
Vrána ve slavné komedii Vrchní 
prchni, ani já nejsem nikde regist-
rovaný,“ zasmál se na závěr. 

PAVEL ŠMERDA
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Velmi nepraktický prostor rohu kuchyně lze jednoduše využít 
jako plně funkční nábytkovou skříňku uzavřenou roletou. 
Díky hrozící kolizi s horními skříňkami není možné využít 
jiný způsob uzavření skříňky než nábytkovou roletou.    

Kreativní a nápadité umístění kávovaru na výsuvnou polici, 
které umožňuje vysunutí kávovaru až nad prostor kuchyň- 
ského dřezu. 

10

VYVARUJTE SE možné kolize nábytkových dvířek a horních skříněk v rohu 
kuchyně.

VYVARUJTE SE otevřených polic, na kterých se drží prach a nečistoty.

VYVARUJTE SE uzavření prostoru pod postelí kontejnerem na kolečkách, 
která mohou poškodit podlahu.která mohou poškodit podlahu.která mohou poškodit podlahu.
VYVARUJTE SE uzavření prostoru pod postelí kontejnerem na kolečkách, 
která mohou poškodit podlahu.která mohou poškodit podlahu.

Funkční a praktické využití uzavření skříňky roletou, které 
umožňuje jednoduché otevření skříňky i v prostoru pod 
psacím stolkem. Využití dvou proti sobě jdoucích rolet 
s posuvem do strany navíc nebrání v pohybu osobě sedící 
u pracovního stolku. 

Jednoduché uzavření prostoru pod postelí nábytkovou 
roletou zabraňuje vniknutí prachu a nečistot pod postel. 
Zároveň může tvořit zajímavou hrací plochu pro děti (např. 
roleta slouží jako uzavíratelná funkční garáž pro autíčka…).

VYVARUJTE SE kolize nábytkových dvířek a osoby sedící za psacím sto-
lem.

48

… představuje nové a neotřelé 
řešení standardních i atypických požadavků 

na prostor v interiéru

Katalog roletových inspirací
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REHAU s.r.o.
Obchodní 117, 251 01 Čestlice
tel.: +420 272 190 111, e-mail: praha@rehau.com
www.rehau.cz

KOOPLAST s.r.o.
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, e-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz
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VYVARUJTE SE kolize nábytkových dvířek a osoby sedící za psacím sto-
lem.
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Velmi nepraktický prostor rohu kuchyně lze jednoduše využít 
jako plně funkční nábytkovou skříňku uzavřenou roletou. 
Díky hrozící kolizi s horními skříňkami není možné využít 
jiný způsob uzavření skříňky než nábytkovou roletou.    
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Kreativní a nápadité umístění kávovaru na výsuvnou polici, 
které umožňuje vysunutí kávovaru až nad prostor kuchyň- 
ského dřezu. 
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Firma KOOPLAST  vznikla v roce 1997, její hlavní činností jsou dodávky plastových profilů a komponentů pro nábytkářský sektor. 
Základ skladového sortimentu tvoří sokly, těsnicí, dekorativní a úchytové profily, okopové plechy a nábytkové rolety. 

Potřeba představit trhu možnosti nábytkových rolet vedla k vytvoření Katalogu roletových inspirací. Jeho cílem je inspirovat 
zákazníka při realizaci interiérů. Představuje roletové systémy jako kombinaci funkčnosti a čistého designového provedení.

K dispozici je na kuchyňských studiích, nebo přímo v showroomu společnosti KOOPLAST,  v Chrudichromské ulici číslo 22 
v Boskovicích, kde se na Vám bude věnovat  proškolený personál. Rádi Vám zde představíme naši kompletní nabídku.

Dejte interiéru novou tvář a realizujte Vaše nápady. 
Inspirujte se.
Ing. Radek Řehoř
majitel firmy KOOPLAST s.r.o.

www.kooplast.cz
info@kooplast.cz
tel. 515 550 540
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Gratuluji ke skvělému šestému místu. 
Děkuji za gratulaci. Závod se nevyvíjel úplně tak, jak bych chtěla. 

Špatně jsem odstartovala a ze začátku jsem jela kolem dvacátého místa, 
takže jsem musela hodně holek předjíždět. První dvě kola jsem vlastně 
ani nevěděla, kolikátá jsem, až na mě trenér křičel, že ta přede mnou je 
šestá. (smích) To jsem nečekala, že jsem tak vpředu, tak mě to nakoplo a 
ještě jednu jsem předjela. Poslední kolo jsem toho měla fakt dost. Myslela 
jsem, že ten závěrečný kopec ani nevyjedu, ale trenér mě vyhecoval 
a ještě jsem zrychlila. 

Jaký to byl závod?
Závod byl strašně těžký. Nejtěžší, co jsem kdy jela. Bylo tam strašně 

moc kopců, ani chvilku si nešlo na trati odpočinout.
 

Je to zatím tvůj největší sportovní úspěch?
Určitě je to zatím můj největší úspěch. Být šestá v Evropě je super.

Vrcholem letošní sezony pro tebe bude domácí světový šampionát 
v Novém Městě na Moravě. Jak se těšíš?

Na tenhle závod se těším strašně moc. Snad se mi tam zadaří. Nové 
Město na Moravě máme kousek, takže jsem tam už byla párkrát na trati 
trénovat, a ještě určitě několikrát pojedu. Budeme tam mít i soustředění. 
Tak snad se dobře připravím a budu znát na trati každý kořen a kamínek.

Tamní trať je hodně náročná. 
Souhlasím. Je tam spousta technických pasáží i výjezdů. Specifická 

je umělými překážkami, které jsou hodně náročné. Přesto věřím, že mi 
trať bude vyhovovat. 

S jakým umístěním budeš spokojená?
Spokojená bych byla stejně jak na Evropě s desítkou, ale za lepší 

umístění se zlobit nebudu. Úplně konkrétní cíle si nedávám, prostě jak 
to půjde, tak tak to půjde. 

Počítám, že tam budeš mít asi velkou podporu kolem trati? 
Doufám, že ano. Snad se někomu bude chtít fandit i juniorkám (smích).

Jak ti tahle podpora pomáhá a kdo všechno tě přijede povzbudit? 
Podpora mně pomáhá strašně moc. Jak někoho slyším, tak hned 

zrychlím. Věřím, že přijde co nejvíce diváků, kteří budou fandit. Z těch 
nejbližších určitě mamka, taťka, ségra a brácha, snad i hodně kamarádů. 
Mamka s taťkem mají vždycky z mého závodu běžecký trénink. Běží se 
mnou po celé trati, za což jsem strašně ráda. 

Před loňskou sezonou si změnila tým. Jak to hodnotíš? 
První rok to bylo náročné. Trenér mně ze začátku dával celkem zabrat, 

než jsem si zvykla na nové zázemí, kola a všechno. Tým je úplně úžasný, 
všechno dostávame zdarma a jsme skvělá parta. Jsem za všechno moc 
ráda a vděčná. Soustředění na Mallorce, závody na Kypru, účast na 
evropském i světovém šampionátu, to všechno je splněním mého snu. 

Jaké jsou tvoje cíle do budoucna? 
Příští rok chci především zvládnout přechod z juniorek do žen, protože 

je velmi náročný. Hodně lidí to nedokáže a skončí se závoděním. Hlavní 
bude i to, abych byla zdravá a neudělala si vážný úraz. A ráda bych 
zvládla i školu, protože ta mně nejde tak dobře, jako cyklistika (smích). 

PAVEL ŠMERDA

Adéla Šafářová z Boskovic je mimořádný 
talent. Na horských kolech to dokazuje 
už několik let, navíc se neustále zlepšuje. 
Nedávno přivezla skvělé šesté místo 
z mistrovství Evropy ve Švédsku, její 
myšlenky už nyní směřují ke světovému 
šampionátu v Novém Městě na Moravě.

Bikerka Adéla Šafářová se 
už těší na mistrovství světa

Sport
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Přátelská rodinná  
a sociální politika

Rodina, rodinná politika. Tato slova slýcháme velmi často. 
Můžete vysvětlit, co konkrétně se za rodinnou politikou skrývá?

Rodinná politika je zaměřena na podporu rodiny v různorodých 
životních situacích a obdobích. Jde tedy nejen o rodinu vychová-
vající děti, ale také o seniory v jejich rodinách, o rodiny pečující 
o dlouhodobě nemocného nebo zdravotně hendikepovaného člena, 
případně o manželské páry očekávající narození dítěte.      

Může město nebo kraj podporovat rodiny s dětmi? Není to spíš 
tak, že nejdůležitější je podpora ze strany státu?

Podpora rodiny může být účinná pouze tehdy, když na 
sebe navazují účinná finanční pomoc ze strany státu současně 
s vytvářením prorodinných podmínek na úrovni kraje a města.  
Dlouhodobě spolupracuji s mateřskými a rodinnými centry 
v regionu, kde čerpám informace o aktuálních problémech 
mladých rodin. Pomáhám při některých projektech jako je např. 
Zámecké hemžení. Loni se mi podařilo prosadit nápad i dotaci 
na zřízení Family pointu v prostorách budovy úřadu, ale také 
zapojení města do projektu Audit family friendly community.

Můžete přiblížit, jaké konkrétní aktivity se pod Family friendly 
community skrývají?

Cílem Auditu je podpořit prorodinné klima. Například v Rakousku 
s tím mají dobré zkušenosti již od roku 2006. Jedná se o aktivity 
prohlubující mezigenerační dialog a o co nejpřístupnější formy 
komunikace samosprávy s občany. V diskusních skupinách jsou 
zastoupeny rodiny očekávající narození miminka, rodiče malých 
dětí, rodiny s dětmi většími i dospívajícími, senioři. Ze společných 
setkání vznikají podněty a nápady pro zlepšení kvality života.  

Místostarostka Boskovic a kandidátka do Senátu za KDU-ČSL Jaromíra Vítková má jako jednu 
ze svých priorit, které se dlouhodobě věnuje, také rodinnou politiku. 

Politika

Jedním z výstupů auditu prorodinných služeb v Boskovicích 
jsou kromě výměny dobrých zkušeností také demografické 
údaje. Velké procento obyvatel tvoří senioři.  Jaké služby 
a pomoc jim může město nabídnout? 

To, co je z hlediska krajské a místní úrovně pro seniory stěžejní, 
jsou sociální služby – domovy pro seniory s dostatečnou kapa-
citou, pečovatelská služba a podpora rodin pečujících o seniory 
v domácím prostředí. Oblast služeb pro seniory zahrnuje také 
podmínky pro volnočasové aktivity podle seniorských věkových 
skupin, nejen možnost vzdělávání, besed, výletů, zájmových 
činností, ale také dostupný internet a základní poradenství, kam 
se v nečekaných životních situacích obrátit. A proto se v městech 
a obcích kromě family pointů určených rodinám s dětmi otevírají 
také kontaktní místa pro seniory - senior pointy. Činnost senior 
point bude v Boskovicích zahájena v září tohoto roku.   

Jak se dají vaše zkušenosti z práce na úrovni města a kraje 
zúročit v celostátním měřítku?

Dobrým příkladem mohou být právě sociální služby a pro-
blematika rodiny. Z každodenního kontaktu s občany poznávám 
jejich konkrétní situace a problémy. Vždy mám radost, když mohu 
pomoci, a nejbližší pomoc je právě přímo v Boskovicích či v obci, 
městě, kde daný člověk žije. Nezřídka však narazíme na situace, 
které závisí na legislativě, kterou lze z místní úrovně méně 
ovlivnit.  Co se týká legislativy, v sociálních službách, probíhá 
proces optimalizace, připravují se změny zákona o sociálních 
službách. Propojení místní, krajské a celostátní úrovně je tak pro 
co nejlepší nastavení – počtu, typů sociálních zařízení, systému 
sociální finanční podpory nezbytné. 
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Nepodceňuje polšťář
Zdravý a kvalitní spánek nezajistí jen správná matrace. 

Jak to? 90% těla, od ramen po paty, regeneruje na matraci 
a zbývajících 10%, tedy krk a hlava, totiž regeneruje právě na 
polštáři. Ten nám proto musí v obou polohách – ať už na zádech 
nebo na boku – dokonale podepřít krk a hlavu. Při spaní na boku 
je nutné mít hlavu podloženou tak, aby byla krční páteř v ose 
prodloužení celé páteře, nesmí být zvednutá nahoru nebo padat 
dolů. Polštář musí mít tedy i správnou tuhost. Pokud je příliš 
tuhý, silně tlačí na krk a páteř, což může způsobit její zablokování 
a omezit i zásobování mozku krví.  Naopak příliš měkký polštář 
krční páteř nepodepře, dochází k jejímu borcení a bolestem. Oba 
extrémy jsou nezdravé. 

Protože polštář musí odolávat tlaku hlavy až do váhy cca 
5 kg, musí být zhotoven z kvalitních materiálů a z konstrukce 
umožňující pohodlné a anatomicky správné uložení hlavy. 
V tomto ohledu je výborným materiálem tzv. paměťová pěna. 
Ta má optimální hustotu, dokonale podpírá krční páteř a hlavu, 
udržuje ji ve správné poloze a přitom na ni nevytváří tlak. 
I anatomické polštáře by měly mít snímatelné a pratelné potahy, 
být hypoalergenní a mít tu nejvyšší zdravotní certifikaci.

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.  (pokračování z minulého čísla)

Probouzejte se skutečně odpočatí

Životní styl
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Jaký je ten správný?
Je třeba vzít v úvahu polohu, v jaké jsme zvyklí spávat. Podle toho 

vybíráme samotný tvar a výšku polštáře.  Z ortopedického hlediska je ideální 
tvar vlnky, která výborně vyplní právě mezeru mezi krkem a matrací a tím 
krční páteř vhodně podepře. Takto tvarovaný polštář je vhodný pro spaní 
na zádech a na boku.  Pro toho komu tvar vlnky nevyhovuje nebo spává na 
břiše, je určen standardní polštář bez vytvarování. Pro správný výběr polštáře 
opět platí si jej na prodejně rozhodně vyzkoušet. Variant na trhu je nepřeberné 
množství a nemusí se nám vždy nákup povést ani pokud polštář koupíme 
např. přímo v lékárně. 

Správné lůžkoviny
Pocení, buzení se a ranní pocit nevyspalosti – i tak to může vypadat, pokud 

zvolíme špatný materiál ložního prádla a nevhodnou přikrývku. Kvalitu 
spánku ovlivňuje nejen to na čem, ale tak v čem spíme. Správným výběrem 
samotné přikrývky a následně povlečení si můžeme značně zpříjemnit pobyt 
v lůžku. Výběr designů je nepřeberný, ale kromě toho, jakými barvami a vzory 
se necháme okouzlit, až půjdeme ložní prádlo nakupovat, měli bychom se 
zaměřit hlavně na kvalitu látky a ušití. Ale také co od dané věci očekáváme – 
máme rádi přírodní materiály? Bojujeme s alergiemi či nadměrným pocením? 
Neradi žehlíme? Jsme zimomřivý nebo je nám naopak pořád horko?  
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Divadlo v Lysicích. Madam Colombová
pátrala po vzácném diamantu

Divadelní hru Jana Váchala Madam Colombová zasahuje aneb 
Kam zmizel ten diamant? sehráli členové Divadelního spolku 
KLYH Lysice. Pod režisérskou taktovkou Olgy Tejkalové se 
v hlavní roli představila Marcela Polanská.

Minireportáž
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Lídrem v krajských volbách za KDU-ČSL bude letos náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. Přes svůj věk 
zkušený politik ví, jak ze své pozice pomáhat lidem.

Roman Celý: Fungující rodina 
je důležitým pilířem naší 
společnosti

Inzerce

Vaším záměrem v politice bylo vždy 
podporovat rodiny, vzdělávání dětí a 
zvyšování kvality života seniorů. Co si 
pod tím máme představit?

Fungující rodina je jedním z hlavních 
pilířů naší společnosti a její budoucnost. 
Důležité je vnímat potřeby nejen rodin 
s dětmi, ale i seniorů, nezapomínat na 
mezigenerační dialog a být solidární 
s těmi, kteří si sami nedokáží pomoci.

Můžete být konkrétnější a prozradit, 
jaké projekty se vám v tomto směru 
podařilo podpořit?

Začali jsme s Rodinnými pasy 
a navázali jsme na to i Senior pasy. 
Pochopitelně jsem rád za každý nově 
otevřený Family Point nebo Senior Point 
a ještě větší radost mám z toho, že se 
tento nápad rozšiřuje nejen v naší repub-
lice, ale i do zahraničí. Takto fungující 
projekty je třeba dále zlepšovat a udržet 
o ně zájem.

Každý jde do voleb s nějakým plánem, 
cílem, záměrem. Co je tím Vaším?

Jednou větou: Jižní Morava jako 
bezpečný a soběstačný kraj. Ale pokud 
bych byl konkrétní, opravujeme ta nej-
kritičtější místa na vozovkách silnic II. 
a III. tříd, kde umírá stále více lidí. Také 
jsem se zaměřil na koordinaci dopravních 
staveb, ale důležitá jsou i další témata – 
problémy menších obcí, které potřebují 
osvětlení, dopravní retardéry, bezpečné 
chodníky, vlastní zdroj vody, kanali-
zaci, pomoc s projekty, dotačními tituly. 
A mohl bych pokračovat…

Pracoval jste jako místostarosta 
Vyškova. Být komunálním politikem 
je asi pro vyšší politiku velmi dobrá 
zkušenost?

Musím souhlasit, rád na toto období 
vzpomínám. Nejenže je člověk blíže 

lidem, ale má i pocit, že za odvedenou 
práci dostane rychlejší zpětnou vazbu. 
Teď na těchto zkušenostech stavím a 
rozhodně nesedím jen v kanceláři. Snažím 
se být stále v regionu, vnímat potřeby 
ostatních a vyhodnocovat možnosti, jak 
by Jihomoravský kraj mohl pomoci. 

Život není jen o práci. Co Vy a volný 
čas? Jak ho trávíte, s kým, co rád 
děláte?

Hledám ho těžce, ale o to 
více si ho užiji. Pro mě je relax 
v přírodě, pokud to jde, zajdu 
s rodinou a s fotoaparátem do 
prostředí Drahanské vrcho-
viny. A pak mám takový malý 
osobní sen. Moc rád bych si 
udělal rybářský lístek, zaregis-
troval se v některé z místních 
organizací rybářského svazu 
a konečně získal povolenku 
k lovu. 

Máte nějaké sny a přání do 
budoucna? Ať už co se 
týká osobního nebo 
pracovního života?

Věřím svému 
instinktu a nebojím 
se prosazovat změny. 
A taky vím, že 
pokud chci práci 
odvádět dobře, 
nemohu sedět 
na více židlích. 
Tolik k tomu pra-
covnímu životu, 
v osobním životě 
si přeji jen jedno, 
ať jsme zdraví a 
vše zůstane tak, 
jak to již dvacet let 
s mojí manželkou 
prožíváme. 

Roman Celý
Datum narození: 11. srpna 1974

Město: Vyškov

Rodina: Manželka Jana, 5 dětí

Práce: náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje

Politická příslušnost: KDU-ČSL.
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Nesoulad právního 
a faktického stavu nemovitostí

Jeho nejčastějšími příklady jsou tyto:

• způsob užívání nemovitosti zapsaný v katastru neodpovídá 
skutečnému způsobu užívání (vlastník např. často původní 
budovu nabyl, tuto zboural a nově vystavěl, avšak následně 
nebyl podán návrh na zápis této změny do katastru nemo-
vitostí či historicky na tzv. geodézii)

• v katastru nejsou zapsány samostatné stavby či přístavby, 
které v reálu stojí a evidenci v katastru nemovitostí podléhají

• pozemky jsou užívány jinak, než jak je zapsáno vlastnické 
právo daného vlastníka - např. je oploceno či užíváno 
více, než vlastní sám vlastník (např. různé předzahrádky 
vlastněné obcí)

Nejčastějším problémem, k němuž dochází při výkonu vlastnického práva k nemovitostem, 
a se kterým se v naší praxi setkáváme, je ten, že stav zápisů k dané nemovitosti vedený 
v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému stavu.

Inzerce

Nesoulad zápisů a skutečného stavu je do jisté míry dán 
historickým vývojem (stavění užívání nemovitostí nad výkon 
vlastnického práva) a právním systémem (oddělení vlastnictví 
pozemku od vlastnictví stavby na něm stojící).

Uvedené problémy se však nejvýrazněji projeví v okamžiku, 
kdy chce vlastník nemovitost prodat. Setkáváme se často i s pří-
stupem, že vlastník vědomě odloží řešení těchto problémů až na 
okamžik, kdy má o nemovitost zájem seriózní kupec. Takový 
přístup jednak snižuje prodejnost nemovitosti už při jejím nabízení 
ke koupi, zdržuje celý obchod, banky a spořitelny často odmítají 
do vyřešení věci poskytnout na koupi úvěr a i seriózního kupce 
může odradit okolnost, že s řešením problému se začíná teprve 
v okamžiku, kdy on o nemovitost projevil zájem.

K řešení nesouladu právního a faktického stavu nemovitostí 
jsme připraveni poskytnout našim klientům součinnost.

Zdroj: Realitní časopis REAL SPEKTRUM GROUP a.s.

Pozemky Lažánky u Blanska 
3 pozemky určené územním plánem pro výstavbu rodinných domů. 
Výměry pozemků cca 1200 m2. Inženýrské sítě na hranici pozemku. 

Dům Blansko, ul. Gellhornova
Hledáte investiční příležitost? 
Nabízíme objekt rodinného domu v okrajové části Blanska, který 
lze vzhledem k výborné poloze u frekventované silnice ve směru 
do Moravského krasu, přebudovat na restauraci s ubytováním. 
PENB/G.

PRO NAŠE KLIENTY 
HLEDÁME KE KOUPI:
• BYTY V BLANSKU

• RODINNÉ DOMY  
V BLANSKU A OKOLÍ

• POZEMKY

• REKREAČNÍ OBJEKTY

Přemýšlíte o prodeji 
či pronájmu vaší 

nemovitosti? 

Obraťe se na naši 
realitní kancelář, vše 

zařídíme za vás.

Cena 1.500 Kč/m2

www.rsblansko.cz
REAL SPEKTRUM Blansko
Jihomoravský kraj

informace v RK2 600 000 Kč

HLEDÁTE INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST?
Nabízíme rodinný dům situovaný u frekventované silnice ve směru do Moravského krasu. 
Možnost přebudovat na restauraci s ubytováním. (PENB/G)

INVESTICE DO BYDLENÍ
Brno-střed, dokončení 03/2017, dispozice 1+kk až 4+kk. (PENB/B)

RODINNÝ DŮM Blansko NOVÉ BYTY v centru Brna

NOVIN
KA

2016009N/RSBK/15088/15

REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.

číslo 1 | 2016

REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.

S čím Vám pomůžeme? 
nákup – prodej – pronájem

  byty   rodinné domy   rekreační objekty
  stavební pozemky   komerce

 -  Realitní makléř je Vaším osobním poradcem
 -  Naše nemovitosti jsou vždy prověřené
 -  Zajistíme Vám bezpečný převod vlastnictví  
 nemovitosti
 -  Nemusíte platit nic navíc, právní servis  
 je součástí našich služeb
 -  Poradíme Vám s financováním

Rožmitálova 14, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 418 160
blansko@realspektrum.cz
Provozní doba: Po, Út, ČT 8.00–17.00
 Středa 8.00–18.00
 Pátek 8.00–16.00

Volejte 777 922 731

Volejte 777 922 731
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Připravte se na prázdninové cesty. 
Stylová, prostorná a bezpečná 
Fabia Combi s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním může být Vaše již 
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti 
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

NepřehlédNutelNá

mojefabiacombi.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, 
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba 
p. a. 11,63 %. 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.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-447   1 24.5.2016   9:18:05

Jak připravit Bounty dort 

Náš tip

Postup
Všechny ingredience na korpus smícháme 
a přiléváme vodu podle konzistence. Těsto 
by mělo být tužší konzistence. Prsty ho 
rozmačkáme na dno dortové formy. Náplň 
si připravíme smícháním všech surovin. 
Rozetřeme ji na připravený korpus a pečeme 

Ingredience

Korpus:
70 g špaldové mouky
60 g kokosu
1 vejce
lžíce medu
trocha vody

Náplň:
400 g jemného tvarohu
60 g kokosu
1 vejce
2 lžíce medu

Poleva:
30 g kvalitní hořké čokolády
1 ČL kokosového oleje

40 minut na 180 °C. Na polevu si rozpustíme 
čokoládu ve vodní lázni s kokosovým olejem. 
Čokoládu rozetřeme na vychladlý koláč, 
který dáme ztuhnout alespoň na dvě hodiny 
do chladničky. 

Amálie Foltýnová, www.macuisine.cz
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KINO
Hledá se Dory
Pokračování oblíbeného animovaného filmu 
Hledá se Nemo z dílny Disney•Pixar je 
konečně tady. Tentokrát je středem dění modrá 
rybička Dory, která si vzpomněla, že kdysi kdesi 
ztratila svoje rodiče. Proto se vydá společně 
s klauny očkatými Marlinem a Nemem na 
dobrodružnou cestu napříč oceánem až do 
Mořského akvária v Kalifornii, které funguje 
jako léčebna pro nemocné mořské živočichy. 
Tam se seznámí s jeho svéráznými obyvateli, 
ale také si uvědomí, že přátelé a rodina jsou to 
nejdůležitější, co na světě máme.

Blansko
7. – 8. 6. Tajemství divadla Sklep aneb Manuál 
na záchranu světa (20:00)
9. 6. Zlaté slunce 2016 – finále soutěže 
dětských filmů (8:00)
10. 6. Zlaté slunce 2016 – workshopy pro 
autory (9:30)
10. – 11. 6. Warcraft: První střet 2D (20:00)
11. – 12. 6. Želvy ninja 2 2D (15:00)
11. 6. Želvy ninja 2 3D (17:30)
12. 6. Warcraft: První střet 2D (17:30)
12. – 13. 6.  Warcraft: První střet 3D (20:00)
13. 6. Belmondo (17:30)
14. 6. Belmondo (20:00)
15. – 16. 6. Vzkaz v láhvi (20:00)
17. – 19. 6. Maggie má plán (20:00)
18. 6. Dcera čarodějky (17:30)
19. 6. Dcera čarodějky (15:00)
19. – 20. 6. Děda (17:30)
20. – 21. 6. Oslněni sluncem (20:00)
22. – 23. 6. V zajetí démonů 2 (20:00)
24. – 27. 6. Podfukáři 2 (20:00)
25. – 26. 6. Hledá se Dory 3D (17:30)
26. 6. Hledá se Dory 2D (15:00)
27. 6. Hledá se Dory 2D (17:30)
28. 6. Filmový klub: Ikarie XB 1 (20:00)
29. – 30. 6. Centrální inteligence (20:00)

Boskovice
7. 6. Captain America: Občanská válka (17:00 
a 20:00)
8. 6. Senioři: Jak se zbavit nevěsty (15:00)
8. 6. Jak se zbavit nevěsty (19:30)
9. 6. Warcraft: První střet (19:30)
10. 6. Babybio: Příběh lesa (9:30)
10. 6. Warcraft: První střet (17:00 a 19:30)
11. 6. Warcraft: První střet 3D (17:00 a 19:30)
12. 6. Bijásek: Pohádková škola (15:00)
12. 6. Warcraft: První střet 3D (17:00)
12. 6. Vzkaz v láhvi (19:30)
13. 6. Příběh lesa (18:00)
14. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem 2D (19:30)
15. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D (19:30)
16. 6. Filmový klub: Boj (19:30)
17. – 18. 6. Angry Birds (17:00)
18. 6. Děda (19:30)
19. 6. Děda (17:00 a 19:30)
20. 6. Filmový kvíz – finále (19:00)

21. 6. Správní chlapi (19:30)
22. 6. X – Men: Apokalypsa (19:30)
23. – 24. 6. Hledá se Dory 2D (17:00)
23. 6. Filmový klub: Ikarie XB 1 (19:30)
24. – 25. 6. V zajetí démonů 2 (19:30)
25. – 26. 6. Hledá se Dory 3D (17:00)
26. 6. Kolonice (19:30)

27. 6. Do kina naslepo (19:30)

Pokud máte rádi překvapení a zároveň patříte 
i k milovníkům kinematografie, akce Do kina 
naslepo je přesně pro vás. Při tomto promítání 
do poslední chvíle nevíte, co se na plátně 
objeví, výběr filmu je totiž čistě jen na drama-
turzích kina Boskovice. Vstupné je dobrovolné, 
platí se až po promítání, kdy dáte právě tolik 
peněz, na kolik si shlédnutý film ceníte.

28. – 29. 6. Musíme se sejít (19:30)
30. 6. Hledá se Dory 2D (15:00 a 17:00)
30. 6. Den nezávislosti: Nový útok (19:30)

Lysice
17. 6. Padesátka (21:30)
18. 6. Hotel Transylvánie 2 (21:30)
30. 6. Pat a Mat ve filmu (21:30)

KONCERT

Blansko
Kateřinská jeskyně
9. – 12. 6. Čarovné tóny Macochy 2016 (18:00)

Již 19. ročník cyklu koncertů Čarovné tóny 
Machochy letos proběhne v Kateřinské 
jeskyni, v jeskyni Výpustek a v Punkevních 
jeskyních. Podzemní prostory rozezní jazzová 
hudba i lidové písně. Představí se zde Jaroslav 
Svěcený a Ladislav Horák, skupina Hradišťan a 
Jiří Pavlica, dále Jiří Svitín a Spirituál kvintet. 
Asi hodinový program je vždy doprovázen 
světelnou animací či iluminací a zkrácenou 
prohlídkou jeskyně. Vstupenky jsou k dostání 
v Informační kanceláři Blanka nebo na 
www.ticket-art.cz.

Boskovice
Letní kino Boskovice
29. 6. Jarek Nohavica (20:30)

Lysice

Letní kino Lysice
25. 6. Jaroslav Uhlíř s kapelou (17:00)

Známý skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř míří 
do Lysic. Jeho písničky z pohádek Tři veteráni, 
Princové jsou na draka, S čerty nejsou žerty, 
Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda, filmů 
Vrchní prchni, Vratné lahve i ty, které složil 
a nazpíval společně se Zdeňkem Svěrákem 
(Narozeninová, Mravenčí ukolébavka, 
Krávy…) jsou tak oblíbené a známé, že si 
je s chutí zpívají všechny věkové generace. 
Jako předskokani vystoupí Jakub Nesnídal a 
dětská skupina Blackstars Band. Připraven 
je i dětský program a skákací hrad. Akce se 

uskuteční v sobotu 25. června od 17.00 do 
20.30 hodin v letním kině v Lysicích. Více 
informací a podrobný program najdete 
na FB k této akci. Předprodej vstupenek 
probíhá přes portál smsticket.cz, v prodejně 
Tyro Lysice a v informačních kancelářích 
v Blansku a v Boskovicích. 

DIVADLO
Blansko
Divadlo Kolárka
26. 6. Ostrov odpadků/Divadlo plyšového 

medvídka (10:30)

Boskovice
Kino Panorama Boskovice
17. 6. Lísky vs. Olivy (19:30)

Boskovická divadelní skupina Lísky vyzvala 
na improvizační souboj své olomoucké 
kolegy z týmu Olivy. Utkání proběhne v kině 
Panorama. Cílem improvizačního zápasu není 
protivníka porazit, ale vytvořit co nejkvalit-
nější a nejzábavnější improvizaci na témata, 
která budou zadávána diváky. Návštěvníci tak 
mohou ovlivnit dění celého představení svými 
náměty a nápady. Vstupné je dobrovolné.

Lysice
Zámek Lysice
25. 6. Romeo a Julie, divadelní představení 
(21:00)
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VÝSTAVA
Blansko
Galerie města Blanska
11. 6. – 13. 7. Eva Masaryková: Pro Blansko

Letovice
Kulturní dům
9. 6. – 22. 7. Krajina starých sídel
Galerie Domino
3. 6. – 3. 7. Obrazy Věry Kocmanové – Liškové

Rájec-Jestřebí
Galerie Kruh
1. 5. - 22. 6. Keramika z Andělského vrchu, 
výstava Renaty Souškové
26. 6. Jiří Kristen, obrazy, vernisáž výstavy 
(15:00) 

PŘEDNÁŠKA
Blansko
Městská knihovna
8. 6. O Hartmanovi z Holštejna a velké koloni-
zaci Drahanské vrchoviny (18:00)
Muzeum
1. 6. Caroline von Linsingen – Královský 
portrét bez zlaceného rámu (18:00)
22. 6. Hugo František Salm-Reifferscheidt – 
Moravský šlechtic a osvícenec (18:00)

SPORT

Blansko 
ASK Blansko
10. – 11. 6. You Dream We Run 2016 (15:00)
Myšlenkou akce je setkání lidí za účelem 
pobavit se a posílit sociální cítění. Výtěžek 
z prodeje triček a dalších předmětů bude určen 
na splnění snů vybraných dětí a dospělých. 
Hlavní náplní akce je 24 hodinový štafetový 
běh týmů. Součástí je také doprovodný 
program, ve kterém letos vystoupí například 
Marek Ztracený, Pavel Callta a skupina O5 
a Radeček. Více: www.youdreamwerun.cz

18. 6. Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže 
– Memoriál Miroslava Krabičky (9:00)

OSTATNÍ AKCE
Blansko
Dům přírody Moravského krasu
11. 6. Za květenou Vývěrů Punkvy, botanická 
exkurze (9:00)
Kostel sv. Martina
10. 6.  Noc kostelů (15:00)

Letovice
Zámek Letovice
11. 6. Historický jarmark (9:00)
Historický jarmark na zámku v Letovicích 
přinese kromě soutěže „o nejlepší letovickou 
kachli“ také vystoupení mažoretek, tanečníků, 
šermířů a kejklířů. Nebudou ale chybět ani diva-
delní představení a středověké písně a tance. 
O hudební program se postará např. dívčí trio 
VEKA nebo skupina Trní. Program vyvrcholí ve 
22:30 ohňovou show. 

18. 6. BiGy Fest – multižánrový festival 
(15:00)
Kulturní dům 
24. 6. Michal Nesvatba – Michalovi mazlíčci 
– vystoupení pro děti (17:00)

Lysice
Zámek Lysice
12. 6. Víkend otevřených zahrad (11:00)

Kunštát
Areál Panské zahrady
11. - 12. 6. Svátky řemesel a krásy ušlechtilých 
koní, drezúra ve volnosti, westernové ježdění, 
fríští koně, kočárová spřežení, přehlídka koní 
z královských stájí, příjezd krále Karla IV a 
další. (9:30) 

Velké Opatovice
Zámek Velké Opatovice
11. 6. Víkend zahrad a muzejní noc (15:00)
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