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Byt 3+1 Křtěnov
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Černá Hora
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Editorial Francouzské zápisky
Když jde o módu, 

rády si hrají také 
s pánskými prvky 
a přitom jsou stále 
tak ženské. Ano, 
Francouzky. Nedávno 
jsem se v tramvaji 
zamyslela nad tím, 
jak často na mne 
působí francouzské 
ženy velice něžně 
a zároveň sebevě-
domě. Přede mnou 

zrovna seděly dvě ženy ve světlých krajkovaných 
šatech. Mohly to být klidně už i babičky, ale přesto 
se oblékly hodně mladistvě, hravě, zároveň elegantně.  

Pokud na sobě Francouzky zrovna nemají šaty, 
sukni nebo krajkovaný či květovaný vzor, stejně se 
jim daří i pánské kousky šatníku přetvořit v něco 
řekla bych až sexy. Samy o sobě tvrdí, že je to hlavně 
o správném kombinování těch pár praktických kousků, 
co v šatníku mají, o přizpůsobeném střihu přímo na 
jejich postavu a nějakém tom kreativním doplňku, 
který podtrhne jejich osobnost. Nakonec však nikdy 
nezapomenou dodat, jak je důležité mít se rád, cítit 
se dobře ve vlastním těle a patřičně o něj pravidelně 
pečovat. Hlavně ta přirozenost. Je fakt, že některé 
ikony v televizi na mě tady působí až tak přirozeně, 
jako by před chvílí vylezly z postele. Nejsou zbytečně 
moc namalované, vlasy mají jen ledabyle rozhozené 
a oblečené jsou v něčem jednoduchém a pohodlném. 

V tom je však to kouzlo. Ve francouzských ulicích 
neuvidíte to, co na molech módních přehlídek. Tam 
se všichni rádi inspirují, ale potom pomocí šatů 
i make-upu dávají na obdiv svoji vlastní kreativitu 
a podtrhují vlastní osobnost. Nepoužívají to za účelem 
zakrývat se nebo se někomu zavděčit. 

Od bývalé modelky značky Chanel a uznávané 
módní návrhářky jsem před pár dny slyšela větu, která 
se mi líbila. „Troufnout si nelíbit se je nejlepší pro-
středek k tomu se líbit“. 

Nejsem ale sama, kdo si stihl všimnout, že v Česku 
to chce mít daleko víc odvahy než ve Francii. Nedávno 
si na internetu jedna koučka z Havaje taky vylila 
srdíčko, jak ji mrzí česká kritičnost. Jako odpověď na 
„Vítám Vás“ hned slyšela, že nějak moc zhubla a co 
to má na sobě. Nejvíce mne mrzí, když někoho slyším 
smát se na účet vlastních dětí. Potom se furt točíme 
v kruhu. Děti se nemají dostatečně rády a naučí se být 
kritické k sobě, tedy i k ostatním.  Možná bych nemlu-
vila jen o „kritizování“, spíš bych vymýtila jakékoli 
„porovnávání se“. Je to nelogické a nic dobrého to 
nepřináší. Tak si užívejte jedinečnost každého z nás 
a samozřejmě léta.

Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

Konečně jsme se dočkali. Děti prázdnin, 
dospělí období dovolených. Je tu léto se 
všemi úžasnými možnostmi, které nabízí. 
Tak schválně, co si představíte pod pojmem 
prázdniny a dovolená. Vodu? Sluníčko? 
Les? Chatu s přáteli? Moře? Kolo? Splutí 
řeky? Návštěvy hradů a zámků? A tak bych 
asi mohl pokračovat… Jak se říká, sto lidí, 
sto chutí a názorů.

Ať už se rozhodnete pro cokoliv, přeji 
vám, ať si svoje volno užijete naplno 
a hlavně, máte ze všeho co děláte dobrý 
pocit. Protože všechno co nám přináší 
dobrý pocit, je pozitivní, naladí nás na 

správnou notu, dává nám dobrou náladu a ruku v ruce s tím se nám daří 
i to, co bychom za „normálního“ stavu považovali za problém.

Co vás čeká v červencovém čísle? Na hlavní povídání jsme se sešli se 
zpěvákem Laďou Kerndlem. Prozradil nám nejen to, že získal významné 
jazzové ocenění, ale i fakt, že natočil duet s Romanem Horkým. Být mladý 
a úspěšný? V dnešní době žádný problém. Důkazem je i lektorka Eva 
Kubalová. Ve Voděradech se chystá čtvrtý ročník Motosrazu. Vše, co potře-
bujete vědět k jeho návštěvě, najdete v MyFace. 

Víte, co je to fenylketonurie? Přemýšlíte, kam vyrazit k vodě? Plánujete 
návštěvu kina, koncertu nebo zajímavé akce? Ani to nechybí na strán-
kách MyFace. Samozřejmostí jsou zajímavé recepty, přidali jsme už 
tradičně rady z oblasti financí, módy, životního stylu, rady na cestování 
a mnoho dalšího. 

Příjemné chvíle při čtení červencového 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. Grafika: Michal Wurm. Tisk: SAMAB Press Group a. s. 
Foto na titulní straně: Lukáš Zrůst.

Eva Kubalová si už v mladém věku 
plní svoje sny 

Na Motosraze vystoupí Arakain, 
Vohnout, Rybičky 48 i Lukáš Pavlásek

Drnovice se probojovaly do celostát-
ního kola soutěže Vesnice roku

Zpěvák Laďa Kerndl získal 
významné jazzové ocenění.
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Evi, jak vzpomínáš na soutěž Dívka 
České republiky? 

Chtěla jsem si vždy vyzkoušet soutěž 
tohoto typu a Dívka České republiky byla 
mojí první zkušeností. Představovala 
spojení všeho, co jsem si chtěla kdy 
zkusit. Sport, fotografování, natáčení... 
Vzpomínám na toto období ráda. Poznala 
jsem spoustu nových lidí, kteří mi hodně 
dali do života. Ráda ze všeho, co dělám, 
vytěžím maximum, a tak tomu bylo 
i v průběhu této soutěže.

Kromě Dívky České republiky jsi už 
prošla i dalšími soutěžemi krásy. 
S jakými úspěchy?

Minulý rok jsem se zúčastnila Česko-
Slovenské Tipsport Miss Aerobic. Pro 
Českou republiku jsem se stala v červnu 

vítězkou a 19. října II. vícemiss Česko-
Slovenské Tipsport Miss Aerobic. 

Přesné datum zmiňuji proto, že 
19. října, jen o dva roky dříve, 

se konalo i finále Dívky České 
republiky, kde jsem se také 

umístila na třetím místě. 
Bude to pravděpodobně 
pro mě magické datum.

Vím, že kromě sportovních 
soutěží krásy se především 

věnuješ trénování a cvičení. Jaké 
jsou v tomto směru tvoje hlavní 
aktivity?

Ano, je to tak. Už když jsem byla 
malá a začínala jsem s aerobikem, tak 
jsme se chtěla stát lektorkou a trenérkou. 
Lektoruji skupinové lekce pro veřejnost 
a také jsem minulý rok začala dělat osobní 
trenérku. Obojí má své a obojí mě neuvě-
řitelně naplňuje. 

Eva Kubalová je krásná, mladá 
a úspěšná dívka. Má za sebou 
výrazné stopy v celorepublikových 
sportovních soutěžích krásy Dívka 
České republiky, která má svoje 
zázemí na Blanensku a Boskovicku, 
a Miss aerobik, ale je také 
vyhledávanou lektorkou aerobiku a 
osobní trenérkou.

Eva Kubalová:  
Už jako malá  
jsem chtěla  
být lektorkou  
aerobiku

Představujeme

4 MyFace
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ráda i to naše typicky české jídlo (úsměv). 
Neřest, se kterou bojuji, je čokoláda. Ach, 
ta vůle (smích).

Pokud máš volný čas. Co tě baví 
a naplňuje?

Ve volném čase trávím čas s přáteli 
a rodinou. V nejlepším případě to spojíme 
s něčím příjemným – hory, in-line brusle, 
letní grilovačky, procházky a dalo by se 
říct cokoliv, co nás baví, abychom byli 
všichni spokojení. Jinak velmi ráda úplně 
vypnu. Nejlépe někde ve wellnessu nebo 
s knihou. 

Jak vůbec zvládáš dohromady školou 
a tréninky?

Nejdůležitější je si všechno pořádně 
naplánovat. Pokud plán selže, tak se 
z toho nezhroutit a udělat nový (smích). 
Já si myslím, že pokud člověk chce, tak 
zvládne úplně všechno.

Jaké jsou tvoje sny a přání do budoucna?
Jak jsem už zmínila, tak plánů, představ 

a snů mám hodně. Polovinou úspěchu 
je podle mě umět si to představit, takže 
doufám, že se mi podaří 
vše, do čeho se pustím. 
Každopádně za rok snad 
úspěšně dokončím školu, 
takže toto bych pova-
žovala za svůj největší 
cíl do budoucna. Poté 
přijde takové to zlomové 
období, které je ve 
hvězdách. Takže nepro-
zradím, abychom zpětně 
nebyla zklamaná. 

PAVEL ŠMERDA

Představujeme
Máš v tomto směru nějaký cíl, sen? 
Chtěla bys mít třeba jednou svoje 
vlastní fitko?

Pokud si dobře pamatuju, tak už na 
finále Dívky České republiky jsem odpo-
vídala Ondrovi Urbanovi při rozhovoru, 
že bych jednou chtěla mít svoje vlastní 
fitness centrum, taneční školu, sportovní 
centrum, ale vše je zatím ve hvězdách. 
Mám spoustu nápadů, představ a cílů, 
které bych si chtěla splnit. Jsem přesvěd-
čená a věřím, že všechno má svůj čas. 
Uvidím, kam mě život nasměruje.

Momentálně studuješ. Jakou školu?
Univerzitu Palackého v Olomouci, 

konkrétně Učitelství pro první stupeň 
základních škol a speciální pedagogiku. 
Uplatnění v tomto oboru je dost velké. 
Ve speciální pedagogice jsem si vybrala 
logopedii, etopedii a povinou psychopedii. 
Všichni, co mě znají, ví, že to co studuji, 
mě baví, ale je tam velké ALE. Ke sportu 
mě to táhne více, takže uvidím, co ze mě 
jednoho dne bude. 

Máš krásnou postavu. Jaký je na to tvůj 
recept?

Aktivní a zdravý životní styl. 
Každopádně to nejdůležitější je naučit se 
mít rád sám sebe po všech stránkách. Na 
tom já momentálně pracuji.

Co ráda jíš a piješ?
Co se týká pití, tak jednoznačně neper-

livou vodu, hned potom zelený čaj a kávu. 
Jídlo miluju, najíst se nikdy nezapomenu. 
Nepohrdnu ničím. Poslední rok a půl 
se stravuji zdravě, ale když navštívím 
babičky, nebo jsou oslavy, tak si dám 

Eva Kubalová 

Věk:   23 let 

Studium:  Univerzita Palackého 

Olomouc

Zájmy:  fitness, aerobik, in-

line brusle, turistika, saunování, 

společný čas s přáteli, rodina

Motto:  Ať prožíváme časy dobré 

nebo zlé, je to jediný čas, který 

máme... Na všem negativním 

hledej pozitiva

5červenec 2016
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Inzerce

Špejchar Restaurant.  
Příjemné posezení 
s kvalitním jídlem a pitím

A ť už přijdete sami, s partnerem, 
pobavit se s partou přátel, 
uspořádat rodinnou oslavy nebo 

firemní akci, personál je připraven se 
o vás vždy pečlivě postarat se všemi 
detaily. Více prozradil jeden z provozo-
vatelů Jaroslav Vítek. 

Můžete ve stručnosti představit váš 
restaurant?

Špejchar Restaurant se nachází v turi-
stickém centru Boskovic, v ulici Kapitána 
Jaroše 23 v Pasáži Fáberka. Proč název 
Špejchar Restaurant? Když se podíváme 
zpět do dávné historie, tak kdejaký pamětník 
si vzpomene, že v nynější restauraci byla 
skládka obilí, neboli sýpka Špejchar.

Co všechno návštěvníkům nabízíte?
Restaurace navazuje na dlouholetou 

tradici české kuchyně a zároveň reaguje na 
požadavky současné společnosti, jež žádá 
pokrmy z kvalitních a plnohodnotných 
surovin. Jsme ochotni vyjít vstříc našim 
hostům a dokážeme uvařit jídla podle 
jejich požadavků na objednání (například 

Jste-li příznivci dobrého jídla, kvalitního pití, atmosféry pohody 
a nostalgie starých časů, pak byste rozhodně měli zavítat do 
nekuřáckého restaurantu Špejchar v pasáži Fáberka v Boskovicích. 

celé husy, kačeny, kolena). Samozřejmostí 
je porcování přímo u stolu před hostem.

Jakou kuchyni u vás lidé najdou?
Hlavní dominantou podniku je poctivá 

staročeská kuchyně složená ze surovin 
regionálního původu.

Je v něčem jiná než v klasické restauraci?
Restaurace spolupracuje především 

s místními dodavateli a podporuje tak 
tuzemské hospodářství, například pštrosí 
farmu v Doubravici nebo kozí farmu 
v Šošůvce. Pomáháme jim ve zviditelnění 
a oblibě v kraji a navíc naše kuchyně se 
specializuje pouze na domácí výrobu a ne 
polotovary.

Samozřejmostí je asi obědové menu?
Ano, nabízíme výběr ze tří menu. S tím, 

že jedno je vždy vegetariánské. Menu ser-
vírujeme každý den od pondělí do pátku 
úderem 11:00, až do jeho vyprodání. 
Samozřejmostí je i víkendové menu, které 
obsahuje vždy dvě hlavní jídla a nějakou 
sladkou tečku na závěr.

Co najdou zákazníci na nápojovém 
lístku?

Co jiného by se mohlo hodit víc do naší 
restaurace, než pořádná nabídka piv. Proto 
odebíráme pivo od čtyř různých pivovarů 
s tím, že čtvrtý pivovar každý měsíc 
obměňujeme. Dále nabízíme široký sorti-
ment špičkových rumů, které k nám putují 
z celého světa. Mimo jiných nabízíme 
různé druhy svěžích domácích limonád 
a připravujeme spoustu alkoholických 
i nealkoholických letních drinků.

Firemní akce, svatby, obchodní jednání. 
Bez toho už se dnes restaurace asi 
neobejde?

Tohle je pro nás samozřejmostí. Máte 
pravdu, bez toho by to opravdu nešlo. Náš 
salonek je na tyto akce přímo stvořený 
a ideální, proto jsme tomu šli naproti 
a dokážeme se s tím v klidu poprat. 
Se svatbami máme velké zkušenosti 
a myslíme si, že takové akce jsou u nás na 
špičkové úrovni. Pro firemní školení máme 
k dispozici plátno s dataprojekcí, které 
využíváme i pro živé sportovní přenosy 
v HD kvalitě, například fotbaly a hokeje 
Mimo jiné se také zaměřujeme na řízené 
degustace vín, které u nás organizují 
špičkoví moravští vinaři jako například 
Vladimír Tetur z Velkých Bílovic nebo pan 
Horák z Vrbic

Máte nějaké sny a přání do budoucna, 
kam byste chtěli restauraci posunout?

Každý máme nějaké sny a přání, 
ale naší hlavní prioritou je, aby se tady 
každý náš host cítil uvolněně a nasával 
tak atmosféru pohodlí a gastronomických 
zážitků.

Špejchar restaurant
Kpt. Jaroše 23
680 01 Boskovice
e-mail:  spejchar-restaurant@centrum.cz
tel.: 515 554 050 

Otevírací doba:

pondělí - čtvrtek:  11:00-22:00
pátek a sobota:  11:00-23:00
neděle:   11:00-20:00
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Co se děje
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Drnovice se dostaly 
do celostátního kola prestižní 
soutěže Vesnice roku
Oranžovou stuhu za péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu 
a diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu získaly 
v krajském kole soutěže Vesnice roku Drnovice. Starosta Petr 
Ducháček přiznává, že má z ocenění velkou radost.

„Letos jsme se do soutěže přihlásili poprvé. Abychom 
získali zpětnou vazbu. Máme konkrétní vizi, zpracovaný 
program rozvoje obce, jdeme určitým směrem. Hodnocení 

od občanů je jedna věc, ale chtěli jsme znát i názor odborné veře-
jnosti,“ vysvětlil starosta.

V první polovině června zavítala do Drnovic desetičlenná komise 
složená ze zástupců ministerstev, starostů a dalších odborníků. „Byli 
u nás dvě hodiny, což je docela krátká doba na to, abychom ukázali 
vše, čím se Drnovice mohou pochlubit. Zaměřili jsme se proto pře-
devším na hodnocené oblasti. Spolky, mládež, prezentovali jsme 
aktivity zemědělců, podnikatelů, ukázali jsme veřejná prostranství 
i to, jak se staráme o historické budovy,“ uvedl Ducháček.

Starosta podotkl, že vyhlášení výsledků bylo pro Drnovice 
velkým překvapením. „Získali jsme hned dvě ceny. Oranžovou 
stuhu za péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu a diplom za 
příkladnou péči o historickou zástavbu. Stuhu podle komise přede-
vším za vybudování lesoparku a cyklostezky, významnou roli hrála 

i postupná obnova Panského dvora. Diplom pak za péči o kostel, 
obnovu původní fasády Lidového domu, základní školy a úpravy 
tvrze a centra obce,“ vyjmenoval.

Ducháček ocenění rozhodně nebere jako hodnocení vedení 
obce, ale všech občanů, kteří v Drnovicích žijí, protože každý se na 
jejím rozvoji nějak podílí. „Mám obrovskou radost. Když vám tolik 
odborníků řekne, že máte opravdu hezkou obec a šikovné občany, 
tak to potěší,“ doplnil.

Součástí výhry je i dotace ve výši 600 tisíc korun. Na jaký 
projekt budou peníze použité, rozhodne vedení obce po poradě 
s občany. „V září nás čeká ještě reprezentace Jihomoravského kraje 
v celostátním kole. Pokud bychom uspěli i tam, můžeme získat 
dalších 300 tisíc. Tak uvidíme,“ dodal.

Letošního ročníku prestižní soutěže Vesnice roku se v celé České 
republice zúčastnilo 210 obcí, v Jihomoravském kraji se jich při-
hlásilo dvanáct. 

PAVEL ŠMERDA

Jaké další akce se 
chystají v Drnovicích
• Cyklostezka do 

Zbraslavce
• Přístavba a rekonstrukce 

mateřské školy
• Intenzifikace ČOV
• Příprava 20 (30) nových 

stavebních parcel
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Životní styl

Zelený čaj je oblíbený především v Asii, odkud taky pochází 
první zmínky o jeho pěstování. Podle legendy spadly 
čínskému císaři Šen-nungovi náhodně do vařící vody lístky 

čajovníku. On vonící nápoj ochutnal a byl překvapen nejen jeho 
vynikající chutí, ale i přívalem energie, který se náhle dostavil.

Všechny čaje, ať už zelený, černý, bílý, žlutý nebo červený, 
jsou vyráběny z jedné rostliny. Rozdíly mezi výše uvedenými 
skupinami jsou způsobeny odlišným způsobem zpracování lístků. 

Výroba čaje se skládá z několika na sebe navazujících kroků. 
Některé jsou pro všechny čaje společné, jiné jsou specifické 
pouze pro některé skupiny. Zelený čaj se označuje jako pravý čaj, 
protože neprochází oxidací, respektive jen oxidací mírnou, často 
nepřesně zaměňovanou za fermentaci. 

Pije ho zpěvačka Madonna, herci Robbie Williams či Colin Farrell, ale i řada slavných modelek 
a sportovců. Zelený čaj můžeme díky čtyřem stovkám rozličných zdraví prospěšných látek 
právem považovat za nejzdravější nápoj na světě. Ale i u něj platí všeho s mírou.

Chutná jinak
Mezi tradiční producenty zeleného čaje se řádí Čína, Japonsko, 

Vietnam, Indie a Srí Lanka. Dnes se čajovník rovněž pěstuje 
v Indonésii, Gruzii, Jižní Koreji, Nepálu, na Tchaj-wanu, ale 
i v Africe či na Novém Zélandu. Mezi čaji z různých oblastní je 
markantní rozdíl v chuti, vůni, barvě nálevu i obsahu kofeinu. Ať 
už se však rozhodnete pro čaj z jakékoliv oblasti, vždy preferujte 
kvalitní sypaný, nikdy sáčkový. Ten se vyrábí z drti, která vzniká 
propadem při sušení a drcení předešlých výrobních procesů. 

Příprava čaje
Kromě kvality je nesmírně důležitá i samotná příprava čaje. 

Věnujte jí patřičnou pozornost. Každý druh čaje si žádá malinko 

Zamilujte si zelený čaj, 
nejzdravější nápoj na světě
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Nejznámější čaje dle původu
Čínské čaje:

Ču – Čcha (Gunpowder či Zhu Cha) - nejznámější čínský čaj, pěstuje se však 
i v Indonésii či Tchaj-wanu. Sbírají se lístky rozličné kvality a stadia. Má nasládlou 
chuť. Zelené lístky se rolují buď ručně, nebo strojově do malých kuliček. Při nákupu 
vyhledávejte lesklé kuličky, které poukazují na větší čerstvost. Čím menší, tím jsou 
kvalitnější.

Lung Ching - nejslavnější čínský zelený čaj vysoké kvality s oříškovou chutí.

Pi Lo Čchun - patří mezi slavné čínské čaje. Lístky se sbírají brzy na jaře, jen jeden 
den v roce a rolují se do spirálek. Vyznačuje se jemnou nasládlou chutí s výrazným 
květinovým aroma. Číňané si jej velmi cení.

Longjing - je vynikající čaj z provincie Hangzhou. Bohužel většina z množství 
dostupného na trhu je produkována v provincii Sichuan a není tedy originálním 
čajem Longjing.

Japonské čaje:

Sencha - nejpopulárnější a nejvíce konzumovaný japonský druh čaje. Zahrnuje jak 
čaje málo kvalitní, tak exkluzivní. Má výraznější chuť s mírnou hořkostí a jemnými 
tóny po trávě. 

Bancha – čaj s osvěžující chutí vhodný k jídlu. Má nízký obsah kofeinu, zato se 
však v tomto čaji vyskytuje značné množství železa a tříslovin, které napomáhají 
dobrému trávení. Díky tomu ho mohou pít děti i staří lidé.

Kabusé - čaj s jemnou, svěží až nasládlou chutí.

Gyokuro – nejjemnější čaj nasládlé chuti s vyšším obsahem kofeinu. 

Shincha – vysoce hodnocený čaj z jarní sklizně. 

Yamano-ocha - „horský čaj“ rostoucí ve výšce 1500 m. n. m. na jižním svahu Fudži 
s velmi jemným aroma. 

Kukicha - čaj produkovaný z "odpadu" z výroby čajů Sencha či Gyokuro. Dle sorty 
bývá v tomto čaji různý podíl řapíků, čajového prachu a zlomkového listu, a proto 
neobsahuje téměř žádný kofein, lze ho tedy popíjet v jakoukoliv denní dobu. Je ale 
bohatý na stopové prvky. Oplývá výrazným aroma.

Zvláštní čaje

Matcha – velmi kvalitní práškový čaj z Japonska, používaný při čajových obřadech. 
Nižší sorty čaje se používají i v potravinářství - jako příchuť do zmrzlin a jiných 
japonských sladkostí.

Jasmínový čaj - čínský zelený čaj ovoněný jasmínovými květy, svěží chuť. 

Eat-Green-Tea - tento „jedlý zelený čaj“ je na drobounko nasekaná, velmi jemná a 
kvalitní odrůda čaje Sencha. Používá se v kuchyni jako „čajové koření“ pro ozdobu 
moučníků či rýže.

Životní styl
jiný postup. Obecně lze říci, že se nesmí 
zalít vařící vodou, ale vodou, která sice 
prošla varem, nicméně vychládla na 
přibližně 70°C. Příliš teplá voda způsobí 
vyluhování tříslovin a dalších substancí 
a nálev má pak hořkou chuť až pachuť. Čaj 
zalitý příliš chladnou vodou má naopak 
chuť mdlou, protože se vonné a chuťové 
složky uvolní z listů jen málo. Kvalitní 
listové zelené čaje lze zalévat vícekrát. Pro 
další nálevy lze zvýšit teplotu vody nebo 
prodloužit dobu louhování. Doba louho-
vání pro první nálev může u zelených čajů 
být od 30 sekund do několika minut. Opět 
záleží na konkrétním čaji. Pro přípravu 
1,5 dl nálevu se většinou používají dva až 
čtyři gramy čaje. Nejlepší je pít čaj čerstvý, 
tehdy dodává sílu. 

Sladit čaj?
Podle mě záleží hlavně na chuti 

každého člověka. Nicméně cukr podtrhuje 
vlastnosti čaje a osladit ho je více než 
vhodné. Rozhodně ne ale rafinovaným 
bílým cukrem.  

Zdravotní přínos
Zelenému čaji se připisuje řada 

zdravotních účinků, z nichž mnohé 
byly vědeckými studiemi západní 
medicíny potvrzeny.

Kdo by se měl pití vyvarovat 
Zelený čaj by neměly pít těhotné 

a kojící ženy. V případě poruch spánku čaj 
nepijte ve večerních hodinách.

Zdravá norma
Dva až tři šálky denně. Indové pijí 

až litr za den, ale takovéto množství by 
mohlo pro nás mít škodlivý účinek na 
játra. Nadměrná konzumace by vedla 
i k velkému příjmu kofeinu, který by mohl 
způsobit nevolnost, nespavost a časté 
močení. Zelený čaj je vhodný především 
v teplých měsících pro svůj lehce ochla-
zující účinek. 

Zdravotní účinky zeleného čaje
• posiluje zuby, čistí krev a kožní póry. Je prevencí proti 

kamenům v játrech, ledvinách, močovém měchýři, má 
antibakteriální účinky. 

• stejně jako káva vykazuje silný antioxidační účinek, 
snižuje rizika výskytů nádorů a diabetu 2. typu. 

• obsahuje tein, druh kofeinu, který posiluje činnost mozku, 
zlepšuje koncentraci a bdělost. Kofeinu je v zeleném čaji 
přibližně asi o polovinu méně než v kávě. Jeden šálek 
obsahuje tedy přibližně 40 mg kofeinu (teinu), ale jeho 
uvolňování je na rozdíl od kofeinu z kávy postupné, 
jelikož je v čaji vázaný.  

• pro obsah theaninu pomáhá léčit u lidí deprese a 
poruchy hyperaktivity, pro které jsou charakteristické 
dlouhodobé potíže se soustředěním, roztržitostí a 

nepořádností. Tato látka prokazatelně v mozku dokáže 
zvýšit účinek alfa vln, což má za následek relaxaci, 
snížení pocitů úzkosti, ale přitom bez 
pocitu ospalosti.

• udržuje naši štíhlou linii, zrychluje 
metabolismus a tím snižuje obsah 
tělesných tuků a povzbuzuje do cvičení.

• u sportovců napomáhá po cvičení 
rychlejší regeneraci svalů.

• dle výzkumů lidé, kteří pijí 
jeden až tři šálky denně, 
vypadají mnohem mladší, než 
lidé stejného věku, kteří zelený 
čaj nepijí.
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Inzerce
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Jsem v Senátu, abych pomáhal 
lidem v regionu, říká Jozef Regec
Před třiceti lety se proslavil, když vyhrál etapu Závodu míru v ukrajinském Kyjevě. Jako 
jedenadvacetiletý mladík tehdy Jozef Regec překvapil celý cyklistický svět. Kromě vlastních 
sil se  mohl spoléhat i na podporu a trenérské rady zkušenějších. Po třech desítkách let sám 
předává sportovní zkušenosti a radí mladým sportovcům, jak uspět. Kromě toho se aktivně 
zajímá o problémy obyvatel regionu a snaží se pomáhat všem, kteří to potřebují.
Trenérství

Většinu pracovního týdne Jozef Regec tráví v Praze. Když je ale doma, 
věnuje se mladým hokejistům v Blansku. „Hokej jsem si zvolil proto, že ho 
mám od dětství moc rád a myslím si, že všechny děti by ho měly umět,“ říká 
o svých svěřencích Regec.

Je přesvědčený, že všechny malé děti je potřeba vést ke sportu. „V dnešní 
době mobilů, tabletů a počítačů zapomínají nebo vůbec neumí základní tělový-
chovné cviky,“ upozorňuje bývalý sportovec.

Sport

Regec se věnuje nejen mladým sportovcům, ale fandí a podporuje také ty starší. 
„V regionu máme skvělé sportovce v atletice, plavání nebo fotbalu. Výborný je 
závodník v biketrialu Vašek Kolář,“ vyzdvihuje jednu z hvězd senátor.

Podle něj je sport v regionu na velmi dobré úrovni. „Úspěšný je velký 
fotbal v Blansku, v Kunštátě a v Rájci-Jestřebí. Pozorně sleduji malou kopanou 
a zaujala mě natolik, že jsem se stal jejím hlavním sponzorem. Finančně pod-
poruji také ASK Blasko i další sportovce a kluby na Blanensku a Boskovicku,“ 
vysvětluje senátor. 

Hasiči
Kromě tradičního sportu Regec pozorně sleduje také ten hasičský. „Při mých 

projížďkách regionem jsem velmi často navštěvoval závody dobrovolných 
hasičů a zaujala mě jejich rychlost a přesnost. Oslovil jsem tedy vedení Velké 
ceny Blanenska v požárním útoku a domluvili jsme se na spolupráci. Nyní 
závody zaštiťuji, finančně podporuji a také se pravidelně všech akcí účastním,“ 
popisuje jednu ze svých zálib. 

Podnikatelé a firmy
Jako senátor chce mít Regec přehled nejen o dění ve sportu, ale také o tom, 

jak se daří ekonomice. „Snažím se již delší dobu navštěvovat firmy a podniky 
v regionu. Setkávám se s vedením firem i zaměstanci přímo v provozu,“ říká Regec. 

Mnohdy zjišťuje, že práce zaměstnanců není dostatečně ohodnocená. „Zajímám 
se o pracovní i finanční podmínky a musím s politováním konstatovat, že většina 
zaměstnanců nedosahuje průměrného platu. Někde se plat dostane na dvanáct 
tisíc, maximálně na patnáct tisíc. Je mi líto, že většina firem je pod zahraničním 
vedením a zaměstnavatelé nedají vyšší mzdu lidem, kteří pro ně kvalitně pracují. 
Vím, že naši lidé dělají dobrou práci a výrobky jsou na špičkové úrovni oceněné 
v zahraničí. Do platů se to ale nepromítá,“ poukazuje senátor. 

Charita a sociální služby
Na návštěvu Regec pravidelně jezdí také do všech dětských domovů v regionu 

i nápravného ústavu. „Kromě toho velmi rád navštěvuji domov pro seniory 
v Černé Hoře, kam chodím téměř každý den, když jsem doma. Navštěvuji také 
domovy v Kuřimi, Boskovicích, Blansku a Letovicích. Jezdím i do domů s pečo-
vatelskou službou do Křtin, Rájce a Boskovic,“ líčí Regec.

Pomáhat lidem, kteří to potřebují, je podle něj samozřejmost. „Na charitu 
v regionu pravidelně posílám finanční dary. Snažím se po celou dobu svého 
mandátu pracovat pro lidi. Moje heslo do letošních senátních voleb je Srdcem 
pro Blanensko a Boskovicko,“ uzavírá Jozef Regec. 
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Fotoreportáž

Více než 1300 běžců splnilo 
sny hendikepovaným lidem

Do 24 hodinového běhu týmů se aktivně zapojilo více 1300 
lidí. V doprovodném programu vystoupili mimo jiných 
i zpěváci Marek Ztracený a Pavel Callta. 

„You Dream We Run je největší charitativní akcí pod širým nebem 
v České republice. Jejím cílem je splnit sen dítěti či dospělému jedinci 
se zdravotním handicapem nebo těžkým životním osudem. Jsem 
moc rád, že letos se to bezezbytku podařilo a odměnili jsme všech 
dvanáct přihlášených," vysvětlil hlavní organizátor Roman Jančiar.

Hlavní náplní akce je 24 hodinový štafetový běh, kterého 
se letos zúčastnilo 39 týmů. Běžci zdolali celkem 22 596 kol, 
což představuje úctyhodných 9 038 kilometrů! Více na FB a na 
www.youdreamwerun.cz.        PAVEL ŠMERDA

Správná věc se podařila. Rekordních 316 tisíc korun vynesl čtvrtý ročník charitativní 
společensko-sportovní akce You Dream We Run, která se konala v Blansku. 
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Osobnosti

Laďa Kerndl získal významné 
ocenění. Řád Karla Krautgartnera 
Ferdinand Havlík, Felix Slováček, Eva Pilarová, Gustav Brom, Karel Vlach, Jaromír Hnilička nebo 
Vlasta Průchová.  Tyto hudební osobnosti získaly v minulosti významné jazzové ocenění – Řád 
Karla Krautgartnera. Do této vybrané společnosti se letos zařadil také Laďa Kerndl.

„Ocenění jsem získal na začátku 
června na Jazzovém večeru 
v Zámeckém sále v Mikulově 

za celoživotní přínos jazzu. Moc si toho 
vážím, Řád má jen pár významných osob-
ností. Být v takové společnosti je pro mě 
velká pocta,“ uvedl Kerndl.

Se všemi v minulosti oceněnými si 
jazzman, který žije v Žernovníku, v minu-
losti nebo v současnosti zahrál. „Navíc 
bych rád dodal, že u domu, kde Karel 
Krautgartner bydlel, budu možná mít také 
svoji hvězdu slávy. Něco jako mají herci 
v Hollywoodu. I to je součástí tohoto 
ocenění,“ podotkl.

Kerndl se k jazzové muzice dostal 
už v dětství. „Táta poslouchal zprávy 
na zakázaných stanicích a po nich tam 
vždycky hráli tuhle úžasnou muziku. Měl 
jsem uši nalepené na rádiu a od té doby 
jsem k této hudbě získal vztah. Bylo mně 
asi dvanáct. Mám rád jakoukoliv kvalitní 
muziku, ale na vrcholu jsou jazz a swing. 
Jak bych to řekl… Mají zvláštní hodnotu 
pro moji duši,“ vysvětlil.

Za svůj život natočil asi dvacet vlast-
ních CD, do toho dalších čtyřicet v Českém 
rozhlase s orchestrem Gustava Broma 
a stejné množství s dalšími soubory. 
„Když si vezmu, že na každém cédéčku 
je minimálně patnáct skladeb, celkem 
jsem tak nazpíval okolo pěti set písníček. 
Nesmím zapomenout ani na spolupráci 
s mojí dcerou Terezou. Bral jsem ji jako 
hosta na takřka všechny svoje CD,“ upo-
zornil Kerndl.

I když drtivá většina písniček, které 
nazpíval, je v angličtině, v jeho sbírce 
jsou i dva ryze české nosiče. První se 
jmenuje Zdá se to pár dní a druhý Pár 
příběhů. Právě tam si zazpíval duety se 
svojí dcerou.

„Jestli mám nějaké skladby, které jsou 
mému srdci bližší? Všechny písničky 
připomínají určitou část mého života. 
Každá se váže k nějakému období nebo 
místu. Vzpomínám na vše velmi často 
a velmi rád. Mám život nabitý veselými 
i smutnými zážitky, a za všechny jsem 
moc rád,“ dodal.        PAVEL ŠMERDA

Vladimír Kerndl 
Narodil se 16. 5. 1945 v Brně. Vyučil se nástrojařem a absolvoval strojní 
průmyslovou školu. Následně vystudoval hudební školu - obor klavír. Od 
sedmi let hrál na housle, kytaru, klavír a skončil jako bubeník a zpěvák. 
Neustále poslouchal jazz a swing. Tato hudba se mu stala vlastní a zůstal 
u ní dodnes. V roce 1994 ho zastavila těžká nemoc. Podstoupil několik 
operací a náročnou léčbu. Souboj s rakovinou nakonec vyhrál a po více 
než roce se dostal zpátky do světa showbusinessu.  Je stálým hostem 
pořadů České televize, TV NOVA, PRIMA a Slovenské televize. Účinkoval  
ve 13 dílech pořadu Miroslava Donutila „Na kus řeči". Důležitou aktivi-
tou jeho života je „Spolek nepřátel smutku a přátel jazzu". Tento spolek 
založil v roce 1930 jeho otec. Soustřeďuje v něm kamarády a přátele 
s pozitivním myšlením.

S manželkou



15červenec 2016

Osobnosti

Krásný dárek. 
Duet s Romanem 
Horkým

Krásný dárek k letošním jedenasedm-
desátým narozeninám si nadělil zpěvák 
Laďa Kerndl. Společně s kapelou Kamelot 
a jejím frontmanem Romanem Horkým 
natočil v polovině května ve zlínském 
studiu duet s názvem Ještě je čas.

O čem je?
Je to velmi krásná písnička se silným 

textem. Pojednává o kamarádech, kterým 
v životě relativně nic nechybí, přesto touží 
po tom, aby se spolu setkali. Autorem 
hudby i textu je Roman Horký.

Pokud si vzpomínám, tak to není první 
vzájemná spolupráce?

Před dvanácti lety jsme spolu natočili 
duet s názvem Proměny. Je o tom, jak 
se starší muž hádá s mladším o stejnou 
partnerku.

Jak a kdy jste se poznali s Romanem 
Horkým? 

To je velmi dávná historie. Vrátil jsem se 
jednou ze zahraničního zájezdu a slyšel jsem 
ho hrát s Kamelotem u nás v Žernovníku. 
Zaujalo mě to, chtěl jsem se s ním sejít, ale 
došlo k tomu až o pár let později. V jazzovém 
klubu U kouřícího králíka v Brně, kam si mě 
přišel Roman poslechnout se svým tatínkem. 
Moje hudba se mu líbila, navázali jsme 

Ještě je čas

Zpěv: Roman Horký a Laďa Kerndl
Hudba a text: Roman Horký
 

Příteli můj, jsem nějak sám,
i když mi vlastně nic nechybí,
na širém moři dávno nehledám
plující hřbety velrybí.
 

Příteli můj, v srdci tě mám,
ve chvílích smutku i radostí,
asi jak stárnu, nepodléhám
rozkoši planých známostí.
 

Ještě je čas, nakrmit ptáky,
ještě je čas plout nad oblaky,
ještě je důvod na výsluní stát
a dávat víc než si brát.

spolu kontakt a troufám si říct, že teď už 
jsme velmi dobří přátelé. Byl jsem na jeho 
dvou svatbách, lidé nás občas mohou vidět 
společně na jednom pódiu. Beru ho jako 
hosta na svoje koncerty a on zase mě na 
jejich. Máme hodně společného i v názorech 
na život a na svět, pojí nás hudba, tramping, 
oba máme silný vztah k přírodě.

Zpět ke společné písničce. Kde ji 
můžeme slyšet? 

Určitě občas v některém českém rádiu. 
Na jaře navíc vydávám novou desku 
a tahle skladba tam bude zcela určitě jako 
bonus, na svoje připravované album ji 
chystá i Kamelot. 

PAVEL ŠMERDA

Na svatbě s dcerou Terezou

Foto: Jiří Tichý
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Inzerce

Gatema má modernější zázemí
a stále hledá kvalitní lidi
Boskovická firma Gatema šlape. Společnost, která se zabývá výrobou desek plošných spojů, 
informačními a komunikačními technologiemi, projektovým a ekonomickým poradenstvím 
a vývojem a výrobou audiovizuálních systémů s využitím internetových technologií, otevřela 
nové výrobně-vývojové centrum. Více uvedl ředitel firmy František Vlk.

Po výstavbě nového závodu v průmyslové zóně v Boskovicících 
v roce 2013 se Gatema dočkala dalšího rozšíření. Co všechno 
obsahuje nové výrobně-vývojové centrum?

Původní výrobní hala o plošné výměře 3500 m2 byla doplněna 
dvoupodlažní kancelářskou budovou o celkové ploše asi 2850 m2 a celý 
komplex je k dispozici třem z našich čtyř divizí – výrobě desek plošných 
spojů, informačním systémům a projektovému poradenství. Sídlí zde též 
vedení firmy a firemní administrativa. Čtvrtá divize, vyvíjející audio-
vizuální systémy určené primárně pro zdravotnictví, zůstává i nadále 
především z důvodů vazby na vysoké školy v Brně.

Kdy začala stavba a jak dlouho trvala?
Stavba začala o prázdninách loňského roku a byla dokončena v polovině 

května 2016. Kolaudační prohlídka za přítomnosti všech dotčených stran 
proběhla 24. května a nebylo shledáno žádných závad. Chtěl bych na tomto 
místě poděkovat všem kolegům, externím firmám, které se na zdárném 
průběhu obou etap naší stavby podílely, architektonickým projektem 
počínaje a závěrečným stěhováním z Havlíčkovy ulice konče.

Je nová část firmy něčím unikátní?
Starší i nová část je unikátní svými obyvateli, tedy zaměstnanci 

Gatemy (úsměv). 

Stěhují se do nových prostor pouze stávající zaměstnanci, nebo 
nabíráte i nové?

Naše firma se postupně rozrůstá, hledáme víceméně permanentně 
nové kolegyně a kolegy, v některých případech, především u odbor-
ných profesí jako jsou programátoři, konzultanti, technologové apod. 
máme s obsazováním příslušných pozic dlouhodobé problémy. I když 
si troufám tvrdit, že podmínky v Gatemě jsou v rámci regionu nad-
standardní. Nelze tedy říct, že by přijímání nových zaměstnanců bylo 
v nějaké přímé souvislosti s nově vybudovanými prostorami.

Kromě toho od září spouštíte i firemní školku. Jaký je o ni zájem, 
kolik dětí tam bude chodit a jsou to pouze děti vašich zaměstnanců?

Zájem předčil naše očekávání. Celková kapacita patnáct dětí byla 
obsazena velmi brzy a museli jsme tedy některé zájemce odmítat. 
Je nutno podotknout, že i když je školka určena primárně pro děti 
zaměstnanců, rádi bychom tímto způsobem přilákali do našich řad 
mladé lidi, většinu aktuálního osazenstva tvoří děti „mimo Gatemu“. 
Nabídli jsme totiž část kapacity firmám v průmyslové zóně a reakce 
svědčí o tom, že to pro ně byla zajímavá možnost. Do budoucna před-
pokládáme, že podíl dětí našich zaměstnanců bude postupně vzrůstat.

Je to konečná podoba firmy, nebo máte v plánu ještě další změny?
Určitě se nejedná o definitivní podobu Gatemy. Máme před sebou 

další plány a další výzvy, ale nerad bych byl v tuto chvíli konkrétní, 
abych snad dopředu něco nezakřikl (úsměv).
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Aquapark Blansko 
Akvapark přímo v centru města! Výborné 

místo k trávení volného času s rodinou. 
Vyblbnou se tam nejen děti, ale i dospělí. 
Služby aquaparku jsou opravdu bohaté, 
můžete vyzkoušet čtyři 25 metrové plavecké 
dráhy, skokanské můstky, divokou řeku 
s houpacím bazénkem, tobogán, skluzavku, 
bublinkovou masážní lavici, vodní trysky, 
vodní hřib nebo dětský bazének. Více na 
www.sluzby-blansko.cz.

Koupaliště Červenka 
Moderní koupaliště v Červené zahradě 

v Boskovicích nabízí rekreační bazén, 
plavecký bazén, bazén pro děti, čtyřprou-
dovou skluzavku a tobogán. V areálu si 
můžete užít i spoustu sportovních aktivit, 
k zapůjčení je sportovní náčiní na petanque, 
badminton, stolní tenis a další. Více na 
www.sluzbyboskovice.cz.

Máte rádi vodu, přírodu, opalování a dobré jídlo, které k létu bezpochyby patří? Tak to 
je tento článek stvořen přímo pro vás. Nabízíme přehled míst určených ke koupání, které 
musíte v letošní sezóně určitě vyzkoušet a zamilovat si je tak jako my.

Léto je v plném proudu.
Kam vyrazit za koupáním

Naše tipy

Koupaliště Velké Opatovice 
Koupaliště přináší nekonečné množství zábavy ve vodním 

světě. K dispozici je plavecký bazén, rekreační bazén, dětský bazén, 
tobogán, skluzavka a samozřejmě řádné občerstvení, které nesmí 
u žádného koupání chybět. Koupaliště pojme až 1100 osob. Více na 
www.velkeopatovice.cz.

Koupaliště Letovice  
Venkovní koupaliště se skluzavkou a tobogánem. Přímo v jeho areálu 

se nalézá restaurace, hřiště na volejbal, plážový volejbal, nohejbal, stolní 
tenis a kuželky, což znamená, že si tam můžete zažít i spoustu jiné než 
vodní zábavy. Koupaliště bývá v provozu v závislosti na počasí od konce 
června do začátku září od 10.00 do 19.00 hodin.
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Koupaliště Lysice 
Po návštěvě barokního zámku se můžete 

osvěžit na koupališti, které leží hned vedle. 
V červenci a srpnu je otevřeno vždy od 10.00. 
Krásný a udržovaný bazén nabízí nejen plavání, 
ale také občerstvení v restauraci, která se nachází 
v areálu koupaliště. Více na www.lysice.cz.

Koupaliště Spešov 
Ideální únik z města nabízí koupaliště ve 

Spešově. Bazén, který se tam nachází, je sice 
menší, ale přitom navodí tu pravou atmosféru 
letních měsíců. Pro toho, kdo Spešov nezná, je to 
obec po cestě z Blanska směrem na Svitavy. 

Koupaliště Šebetov 
Koupání v požární nádrži je sice na vlastní 

nebezpečí, ale voda je tam filtrována a chemicky 
ošetřována. Za vstup do areálu se platí symbolický poplatek 
10 korun na celý den a voda vás příjemně ochladí.

Koupaliště Olešnice  
Příjemné prostředí, průzračnou vodu, travnatou plochu k ležení, 

hřiště na plážový volejbal i občerstvení nabízí koupaliště v Olešnici. 
Bazén byl postaven už v roce 1936 a koupaliště je stále zachováno 
v podobném stylu, ale s moderními prvky.

Přehrada Palava 
Umělá vodní nádrž v Blansku je vybavena klouzačkou a skokan-

ským můstkem s možností koupání. Nachází se nad městem, takže 
vás život v centru města nedožene. Můžete si tam vychutnat nejen 
osvěžení u vody, ale také krásu přírody u Moravského krasu. 

Rybník Suchý 
Směr Boskovice nabízí velmi pestré vyžití letních radovánek 

v oblasti rybníku Suchý. Pro ty pravé labužníky je tam připraveno 
nespočetné množství stánků s občerstvením a také báječné osvěžení. 

Rybník Olšovec 
Rybník, který obepíná Jedovnice, je to pravé ořechové pro milov-

níky pravé pohody při pojídání langošů a opalování se na místní 
travnaté pláži. Olšovec nenabízí jen tak obyčejné koupání. Zpestřit si 
ho můžete zapůjčením lodiček, či velmi oblíbených šlapadel. 

 
Křetínka Letovice

Přehrada kousek nad Letovicemi nabízí koupání v příjemné 
osvěžující vodě. I proto je každý rok vyhledávanou lokalitou pro ty, 
kteří zrovna nemusejí velké akvaparky nebo koupaliště, ale dávají 
raději přednost přírodě. Zajímavostí je soukromá naturistická pláž. 

 ADÉLA SURÁ
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Zdraví

Fenylketonurie. Nemoc, při 
které musíte doma počítat

„Pátý den po porodu, hned po příchodu 
z nemocnice domů, nám zavolali, ať 
jedeme okamžitě do specializovaného 

centra na žilní odběr. Natálce tam odebrali 
krev, poté nás hospitalizovali a čekali jsme na 
výsledky. Bohužel byly pozitivní,“ svěřila se 
maminka Anna. 

V nemocnici strávila společně s dcerou další 
týden. „Co jsem prožívala, když jsem se to dozvě-
děla? Byla jsem samozřejmě v šoku, nevěřila 
jsem tomu. Když pak za mnou přišla sestřička 
Jana Komárková a lékařka Renáta Pazdírková, 
tak mně hodně pomohly. Vysvětlily, co a jak 
bude a alespoň trochu mě uklidnily,“ uvedla.

Po příchodu do nemocnice Natálka užívala tři 
dny pouze speciální preparát bez fenylalaninu, 
ke kterému mohla maminka později přidávat 
mateřské mléko, od půl roku pak některé druhy 
zeleniny. „Fenylalanin je aminokyselina, kterou 
Natálčino tělo neumí zpracovat. Kdyby se této 
látce nevyhýbala, časem by došlo k nevratnému 
poškození mozku. Vyřadit ze svého jídelníčku 
fenylalanin je však dost těžké, protože bílko-
viny jsou prakticky ve všech potravinách,“ 
vysvětlila maminka.

V hlavní roli dieta 

Při léčbě této nemoci hraje hlavní roli dieta. 
Je zapotřebí přesně hlídat množství bílkovin. 
Příprava speciálních potravin a hlídání jídel-
ního „rozpočtu“ se tak stává pro rodiče vlastně 
druhým povoláním.

Speciálních nízkobílkovinných potravin, které 
tvoří základ Natálčiny denní stravy, je omezené 
množství a jejich dostupnost je velmi složitá. 
Navíc nejde o žádné laskominy a na jejich chuť 
je třeba si zvyknout. 

„Tyto speciální potraviny musejí všechny 
rodiny hradit ze svých vlastních prostředků. 
Jelikož stát nás v tomto vůbec nepodporuje, 
dostává se spousta rodin do finanční tísně nebo 
své dítě musí šidit na léčbě. Pro představu 500 g 
speciální mouky stojí 109 korun, takže měsíční 
pokrytí této diety se pohybuje v řádech tisíců,“ 
uvedla Anna Kalinová.

Natálka Kalinová má fenylketonurii. 
Je to vrozená nemoc, kterou u ní 
lékaři odhalil už při novorozeneckém 
screeningu. Pokud se s léčbou 
nezačne včas, hrozí pacientům 
těžké mentální postižení.

Dietní nízkobílkovinná strava dětí s fenylketonurií musí obsahovat lékařem 
striktně dané a propočítané množství fenylalaninu. Jelikož Natálka k správnému 
vývoji nutně potřebuje i ostatní životně důležité aminokyseliny, musí pravidelně 
užívat spolu s vitamíny také aminokyselinové přípravky, které obsahují pouze čisté 
ostatní aminokyseliny kromě fenylalaninu. Tyto přípravky jsou chuťově velmi 
výrazné a nelibé. Velmi často se tedy stává, že po nějaké době dítě už určitý pří-
pravek do sebe nemůže dostat a nechce ho pít. Tyto aminokyselinové přípravky 
naštěstí zatím hradí pojišťovna, dávka na tři měsíce vyjde asi na 45 tisíc korun. 

„Od narození užívá Natálka tyto preparáty v práškové formě, tudíž je nutno je 
před konzumací rozmíchat ve vodě nebo jiné tekutině. Teď už je na trhu i tekutá 
forma preparátu. Kromě této denní léčby pravidelně Natálce odebíráme krev, 
kterou nanášíme na speciální papírek. Ten pak odesíláme na kontrolní vyšetření 
do metabolické ambulance,“ upozornila maminka. 



Zdraví

Zcela bez omezení může Natálka jíst jen cukr, ocet, sůl a olej. Jinak 
jsou bílkoviny všude, takže musíme každý den všechny potraviny vážit. 
„Skoro pořád mám v ruce kuchyňskou váhu a kalkulačku a počítám, 
kolik čeho může Natálka sníst, aby bílkovin nebylo moc a strava byla v 
mezích možností vyvážená. Tento „rozpočet“ je třeba během dne aktu-
alizovat. Občas jí mohu v jednom jídle „dopřát“ více bílkovin, aby si 
pochutnala třeba na banánu, ale pak zase musím někde ubrat. Je však 
chyba přes den „hřešit“ a dohánět to při večeři. Takovým výkyvům je 
třeba se vyhnout,“ doplnila Anna Kalinová. 

Hlavní složkou Natálčiny potravy jsou tedy nízkobílkovinné 
potraviny a v určité míře některé ovoce a zelenina. Speciální 
nízkobílkovinné potraviny jsou nejen drahé, ale také obtížně 
dostupné. Třeba v Praze pouze v jediném obchodě. Jinak je lze 
koupit přes internet. 

Na výlet i do školy je třeba se připravit

V létě jezdí Natálka na tábor pro děti s fenylketonurií, kde 
dodržuje správnou dietu. „Když jede školka na celodenní výlet, kam 
jinak chodí zdravé děti, zabalím jí s sebou zeleninový karbanátek 
s nízkobílkovinnou kaší. Na školku v přírodě si vezla jeden kufr 
speciálních potravin navíc. Jsem ráda, že ve školce, kam chodíme, 
Natálce jídlo ohřívají. Musela jsem ale přinést potvrzení od lékaře, že 
Natálka potřebuje speciální stravu, a podepsat prohlášení, že jí budu 
do školky nosit jen nezávadné jídlo,“ doplnila maminka.

Jak vysvětlila, nadbytek bílkovin nezpůsobí okamžité zhoršení 
stavu, takže kdyby Natálce někdo dal nevhodné jídlo a ona by ho 
snědla, poznalo by se to až při kontrolním odběru krve, na který 
pravidelně chodí. Natálka už naštěstí ví, co smí a co ne, a postupně 
se učí hlídat si potravu sama. Pokud je dieta nedůsledná a dítě 
přijímá moc fenylalaninu, je unavenější a méně soustředěné, 
může se stát agresivnějším a podrážděnějším. Následně by hrozilo 
vypuknutí epilepsie, Parkinsonovy nemoci, nakonec i mentální 
retardace. Proto je třeba, aby dítě jedlo pravidelně, ideálně šestkrát 
denně. Když hladoví, tělo začne být na fenylalanin mnohem cit-
livější. Přes den má být hladina fenylalaninu v těle normální, 
protože v noci, kdy dítě nic nejí, začne stoupat.

Zatím chybí vhodný lék

Na fenylketonurii zatím není žádný lék. Tedy alespoň ne na 
klasickou formu, kterou má Natálka. Na lehčí formu se jeden lék 
testuje v rámci klinické studie. Umožňuje jíst běžnou stravu bez 
velkých omezení, což je pro pacienty přínosem. 

„Péče o dítě s fenylketonurií vyžaduje velkou pečlivost a důsled-
nost, každé nedopatření ve výživě je nebezpečné. Dělám pro 
Natálku, co můžu, a když začala chodit do školky, bylo mi jasné, že 
s osmihodinovým zaměstnáním se o ni nemůžu dostatečně starat. 
Se zkráceným úvazkem bych zase nevydělala dost peněz, které by 
nám pak chyběly na speciální potraviny. Začala jsem tedy podnikat 
jako výživový poradce a bohudíky se mi daří. Pracuji kratší dobu 
při zhruba stejném výdělku, ale hlavně jsem pánem svého času, 
takže se můžu přizpůsobit Natálce a jejímu dennímu rozvrhu. Občas 

Fenylketonurie
Fenylketonurie (PKU) někdy nazývaná jako Føllingova 
nemoc je dědičné metabolické onemocnění spočívající 
v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin, jenž 
u zdravých lidí katalyzuje jaterní enzym fenylalaninhydroxyláza 
(PAH). Léčba fenylketonurie spočívá především v dodržování 
striktní diety chudé na fenylalanin, a to především v dětském 
věku, kdy hrozí nenávratné poškození mozku a jeho funkce. 
Zároveň u těchto pacientů může daná dieta navodit deficienci 
některých esenciálních aminokyselin, minerálů či vitamínů, 
které je tak dobré nahrazovat vhodnými doplňky stravy

Příznaky neléčené fenylketonurie
• Dítě postiženo touto chorobou začne brzy zaostávat, rozvíjí 

se mentální retardace

• Během 6. až 12. měsíce dochází k prvním epileptickým 
záchvatům, později až typu grand-mal, přičemž postižený 
nereaguje na léčbu antiepileptiky

• Dítě je neklidné, agresivní, apatické

• Na kůži se mohou vyskytovat ekzémy a vyrážky

• Postižený má bledou pleť, světlé vlasy a modré oči, což 
odráží nedostatek pigmentu melaninu, respektive jeho 
prekurzoru tyrosinu
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je to ale zvláštní. V práci radím klientům, aby do svého jídelníčku 
zařadili více bílkovin, doma Natálce sestavuji jídelníček tak, aby 
měla bílkovin co nejméně,“ prozradila maminka.

V národním sdružení PKU a jiných dědičných metabolických 
poruch se snaží pomáhat rodičům, kteří se sestavováním nízko-
bílkovinného jídelníčku právě začínají, nebo je to pro ně příliš 
složité. „Je dobré sdílet cenné zkušenosti, které už někteří máme. 
Většina lidí je jakoby hozená do vody. Dozvědí se, že jejich dítě 
má nějakou fenylketonurii a najednou musejí přejít do velmi 
přísného a složitého životního režimu,“ doplnila Anna Kalinová. 

A právě tady hraje nezastupitelnou úlohu pacientské sdružení, 
které umí rodičům pomoct a poskytnout základní rady pro každo-
denní život a boj s touto nemocí. „Velmi důležité je dát jim vědět, 
že na to nejsou sami a dá se to zvládnout. Nakonec se to téměř 
všichni naučí, jelikož jim bohužel nic jiného nezbývá. Ale hlavně, 
je to pro život jejich dětí naprosto nezbytné,“ dodala. 

Patronkou sdružení je herečka Andrea Kerestešová. Více infor-
mací na www.nspku.cz. 

PAVEL ŠMERDA
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Inzerce

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte 
totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete 
vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo 
právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají 
chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo  
60 / 100 / 150 tisíc km.

Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně 
bezplatné asistence na cestách.

Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné  
servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Untitled-139   1 17.6.2016   15:05:12

Ing. Jiří Míšenský
Kandidát na senátora  
volební okrsek č. 49

Celý život jsem vychovával lidi ke slušnosti, 
k tomu, aby si vážili jeden druhého a také věcí 
kolem sebe. V tom chci dál pokračovat.
Sport mě naučil se nevzdávat a bojovat  
o místo na slunci. A teď bych chtěl ve funkci 
senátora bojovat i za druhé, kteří žijí tam  
kde já a kde léta učím a  pracuji. 
Jsem připraven těmto lidem naslouchat  
a pomáhat jim.

www.jirimisensky.cz

Přeji 
Vám pěkné 

prožití 
prázdnin
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V boskovické nemocnici 
provedli unikátní operaci 
metodou Visionaire£

Boskovická nemocnice je třetím zdravotnickým zařízením 
v Jihomoravském kraji, které bude tuto metodu nabízet svým 
pacientům.

„Operační výkon, který prováděl tým ortopedického oddělení pod 
vedením primáře Bedřicha Kaly mladšího, proběhl podle plánu, bez 
jakýchkoliv komplikací a s dosažením plánovaného výsledku,“ řekl ředitel 
nemocnice Miloš Janeček. 

Metoda Visionaire£ spočívá v individuální výrobě řezacích bloků na 
základě pacientovy vlastní anatomie. S použitím magnetické rezonance 
kolena spolu s kompletním rentgenovým snímkem dolní končetiny se 
navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí 
kterých jsou provedeny přesné resekce kostí a následně implantovány 
komponenty endoprotézy kolenního kloubu.

„Technologie Visionaire£ umožňuje ortopedovi provést naprosto přesné 
řezy kostí v ideální rotaci a sklonu, potřebné pro optimální umístění 
implantátu, což má vliv na jeho životnost. Velkou výhodou je i zpracování 
předoperačního plánu s 3D vizualizací, který je operatérovi k dispozici i na 
operačním sále,“ vysvětlil ředitel. 

V boskovické nemocnici se uskutečnila unikátní 
operace náhrady kolenního kloubu za využití 
moderní technologie Visionaire£.

Mezi další výhody patří také kratší operační 
čas, nižší riziko infekce nebo menší krevní ztráty. 
Tento operační výkon je také šetrnější ke kostem a 
měkkým tkáním pacienta a snižuje rizika ostatních 
komplikací, jako je tuková embolie nebo hluboká 
žilní trombóza.

Pacient po operaci dostane tzv. implantát pas, kde 
jsou vylepeny štítky z použitých implantátů a řezacích 
šablon Visionaire£. Tato technologie není hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění, proto si ji pacienti 
hradí sami.

Metoda je povolena k plnému klinickému 
použití a v  současné době je díky svým výborným 
výsledkům dlouhodobě využívána při operacích ve 
vyspělých státech Evropské unie a USA. Doposud 
bylo takto celosvětově odoperováno více než 150 
tisíc pacientů. 

Bližší informace o této technologii naleznete na 
www.visionaire.cz a www.kolenonamiru.cz.

Inzerce
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Jaromíra Vítková fandí  
cykloturistice

V šichni, kdo provozují zařízení v oblasti cestovního ruchu, 
se dlouhá léta snaží udržet návštěvníky co nejdéle. To 
vyžaduje výraznější společnou propagaci. Proto bylo 

podepsáno Memorandum o spolupráci Destinačního manage-
mentu „Moravský kras a okolí“. Již v letošní turistické sezoně tak 
budou k dispozici společné webové stránky, společný kalendář 
akcí, chystá se výraznější propagace na Slovensku.

Obnovila se také jednání o spolupráci s městy Svitavy, Konice, 
Moravská Třebová a Náměšť na Hané. Nevelké vzdálenosti měst a 
nabídka akcí může podpořit vzájemnou návštěvnost a posílení ces-
tovního ruchu. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali místostarostky 
Boskovic a kandidátky do Senátu za KDU-ČSL Jaromíry Vítkové.

Na jaké novinky se v oblasti cestovního ruchu můžeme těšit?
Nově je otevřena expozice v Moravském kartografickém centru 

představující největší sbírku geodetických přístrojů v Evropě, 
velké oblibě návštěvníků, zejména dětí, se těší také Dům přírody 
v Moravském krase. Doporučuji také singltrail Moravský kras 
v Jedovnicích.

Jak pokračují záměry na podporu cyklistiky v Boskovicích?
Jsou vybudovány cyklostezky Boskovice–Mladkov a Boskovice 

–Šmelcovna, které jsou hojně využívány zejména místními. 
Cyklostezky výrazně zvýšily bezpečnost jak cyklistů, tak sil-
ničního provozu. Letos zahájíme realizaci záměru Boskovické 
stezky a Sportpark Boskovice v areálu v Doubravách. Bude 
sloužit místním  a  sportovcům i cyklistům z regionu a České 
republiky. Tento záměr je součástí krajské koncepce a právě kraj  
výstavbu areálu podpořil třemi miliony korun. Ministerstvo pro 

Když se v letních měsících podíváme do lokality 
Moravského krasu a navštívíme památkové 
objekty, je zřejmé, že turistickému ruchu se na 
Blanensku a Boskovicku dlouhodobě daří.

Inzerce

místní rozvoj projekt  podpořilo částkou asi 2 miliony korun. Již 
v červnu bude realizován první trail určený pro rodiny s dětmi.

Co dalšího areál v Doubravách cyklistům nabídne?
V září bude zahájena stavba Sportparku a v příštím roce 

zahájíme budování Boskovických stezek. Kromě desíti singl-
trackových tratí a objektu s šatnami, úschovnou kol a sociálním 
zařízením, bude vytvořeno také pumptrackové hřiště a další 
plochy pro společný trénink dětí a mládeže. Žádáme také o dotaci 
na vysazení izolační zeleně, která by esteticky začlenila plochu 
Sportparku do krajiny a přírody. V budoucnu očekávám, že dojde 
k propojení cyklotras od Brna, přes Jedovnice až do Nového Města 
na Moravě či České Třebové.

Sama se cyklistice věnujete. Proč právě tomuto sportu?
Cyklistika je mým nejoblíbenějším koníčkem. Jízda na kole 

je individuálním sportem, který nevyžaduje náročné sportovní 
vybavení, kromě pohybu přináší možnosti poznávání krajiny. 
Ráda se zúčastňuji cyklopoutí, kdy mohu navštěvovat zajímavá 
místa v České republice i v zahraničí. Kolo mě provází i v předvo-
lební kampani ve žlutém tričku s nápisem Šlapu do Senátu.

    
Kde Vás v nejbližší době uvidíme?  

Kromě cyklovýletu Okolo Malé Hané (27. 8.) dlouhodobě pod-
poruji Pohár Drahanské vrchoviny. Desátý závod tohoto poháru se 
koná 6. srpna ve Valchově. Doporučuji také výlet pěšky či na kole 
Po stopách pátera Ševčíka (13. 8.), který vede z Boskovic do Vísek. 
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Móda

Photoshooting s blogerkou 
Lifestyle Brno
Ve spolupráci s blogerkou Lifestyle Brno 
jsme pro vás nafotily kolekci na téma: Street 
fashion. Jak tento photoshoot dopadl, se 
můžete podívat níže.

Nedávno k nám do brněnského showroomu zavítala 
naše oblíbená blogerka Lifestyle Brno Terez. A protože 
je to opravdu nádherná žena, napadlo nás, že by 

nám mohla zapózovat. V rámci spolupráce se k nám připo-
jila také jedna z předních brněnských vizážistek Nikol 
Turečková a úžasný fotograf Petr Joura, jehož fotografie můžete 
vidět na reklamních materiálech po celém Brně.

Prostředí i styling jsme Terce vybraly přímo na míru tak, aby 
se cítila hlavně pohodlně a přirozeně. Jak se Vám Terka v roli 
modelky líbí? :) 

Vaše POSHgirls

Modelka:  Terez Suchánková, Lifestyle Brno
Styling:  POSHme.cz
Visage:  Nikol Turečková, Nikol Visage
Photographer:  Petr Joura
Place:  ulice města Brna a poslední foto  
 LA MAISON DU MARCHÉ
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Velkou cenu Blanenska vedou
muži Žernovníku  
a ženy Němčic Velká cena Blanenska v požárním útoku je v polovině. 

Na šest dosavadních závodů zavítalo zatím 46 
mužských a 18 ženských družstev, z nichž většina 

se ligových soutěží účastní pravidelně. Výjimkou nejsou 
ani družstva ze vzdálenějších okresů, Olešnice z okresu 
Olomouc, Nedvězí a Chrastavec ze Svitavska, Prchalov 
z okresu Nový Jičín, týmy z okresů Prostějov, Žďár, Třebíč, 
Brno a Vyškov.

Celkovou tabulku zatím vede v mužské kategorii 
Žernovník se solidním náskokem 28 bodů na druhý Čikov 
z Třebíčska, třetí v pořadí, družstvo z Olešnice z Olomoucka, 
ztrácí na první místo ještě o šest bodů více. V ženách si 
zatím nejlépe vedou Němčice s 50 body, na paty jim šlapou 
Černovice A se 48 body a třetí je Senetářov se 44 body. 
Více na www.vc-blanenska.com.

Fotoreportáž
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Fotoreportáž

Foto: Pavel Kuchař a Pavel Kupka
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NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, 
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní 
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA 
Financial Services již od 299 900 Kč, včetně 5leté záruky v rámci 
paketu Mobilita Plus, navíc na přání se službou Předplacený 
servis na 5 let. Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, 
Octavia a Yeti a objednejte se na testovací jízdu přímo u nás.

skodafresh.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. 
Vůz s jedinečným stylem.

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
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Inzerce

Mandlové muffiny potěší každého

Pochoutka pro vás. Teplý letní 
salát s koktejlovými krevetami 

Gastronomie

Postup
Avokádo společně s banánem roz-
mačkáme a jednoduše všechny 
ingredience smícháme dohromady, 
mléko přiléváme podle hustoty. 
Dáme do formiček a posypeme oříšky 
a kokosem. Pečeme na 200 stupních 
30 minut (dle výšky formiček) 
a necháme pořádně vychladit.  
Amálie Foltýnová, www.macuisine.cz

Postup
Mražené krevety necháme rozmrazit. 
Jáhly uvaříme podle návodu na obalu. 
Jakmile je budeme mít uvařené, pro-
pláchneme studenou vodou a dáme 
do misky. Červenou cibuli nakrájíme 
na měsíčky a osmahneme ji na pánvi 
na trošce olivového oleje. Přidáme na 
velmi malé kostičky nakrájenou cuketu 
a asi dvě minuty restujeme. Poté přidáme 
na tenké plátky nakrájenou papriku a na 
půlky nakrájená cherry rajčátka. Osolíme, 
opepříme a přidáme jednu čajovou lžíci 
italských bylinek. Pokud máme čerstvé, 
použijeme ty. Restujeme, dokud zelenina 
nezměkne. Nakonec přidáme jáhly a na 
kolečka nakrájenou jarní cibulku. Třetinu 
zelené části si z ní necháme na ozdobu. 
Vše promícháme a necháme na pánvi 
jáhly chvíli prohřát. 

S letním slunečným počasím se už vidíme, jak ležíme někde 
u vody a relaxujeme. Těšíme se na zralé ovoce, lehká jídla 
a zmrzliny. Představa, že bych v horkém letním dni měla jíst 

řízek, je pro mě něco naprosto šíleného. 
V létě více než kdy jindy měníme své zvyklosti ve stravování. 

Spíše se zaměřujeme na lehčí jídla, množství zeleniny a rychlou 
přípravu. Samozřejmě k létu také neodmyslitelně patří grilovačky. 

Takže se v našem jídelníčku objevují grilovaná masa, saláty, 
různé druhy grilované zeleniny. A i ne zrovna příznivci ryb s 
nimi zkouší experimentovat a zařazují i různé mořské plody. Já 
osobně nejsem moc „masožravec“, ale ryby mám ráda. Proto jsem 
si pro vás připravila tento skvělý teplý salát s krevetkami. Pokud 
nemáte problém s lepkem, můžete místo jáhel použít pšeničný 
kuskus, který je rychlý na přípravu.

Ingredience

130 g mandlové mouky

60 g avokáda

100 g banánu

2 PL kakaa

lžíce medu

2 PL FitKoření Čoko-koko-chilli

1PL prášku do pečiva

vejce

mléko

oříšky

Ingredience

100 g jáhel 

balení (250g) mražených 
předvařených koktejlových 
krevet

oranžová paprika

12 ks cherry rajčat

olivový olej

červená cibule

1x malá cuketa

1x jarní cibulka

sůl

pepř

italské bylinky

citron

Na další rozehřáté pánvi si na dvou polévkových 
lžících olivového oleje orestujeme krevety. Restujeme 
maximálně pět minut. Pokud by se stalo, že nám pustí 
vodu, necháme ji vyvařit a pak restujeme přibližně 
tři minuty, nakonec zakápneme citronem. Na talíř 
nejdříve dáme jáhly se zeleninou a na vrch krevety. 
Posype zbytkem jarní cibulky a můžeme jíst. 

IVETA RATISLAVOVÁ
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Siláci budou soutěžit 
v areálu Červené 
zahrady v Boskovicích

Kapely Olympic, Mandrage či Slza, zpěváci Marek Ztracený 
a Dara Rolins se představili na prvním ročníku hudebního fes-
tivalu Morava Park Fest v Blansku. Akce přinesla velký úspěch 
a návštěvníci odcházeli spokojení.       Foto: Morava Park Fest

Legendární skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř se představil 
v letním kině v Lysicích. Na jeho koncertě nemohly chybět dnes 
už nesmrtelné hity jako Severní vítr, Dělání, Statistika, Není 
nutno a další.            Foto: archiv

Tři grácie aneb Hledá se chlap. To je název nové knížky mladé 
autorky Ivany Havelkové. Slavnostní křest se uskutečnil v restau-
raci Viva v Boskovicích, patronem se stal místostarosta Boskovic 
Petr Malach. Humorná knížka je určena nejen ženám, ale své si 
v ní podle Ivany Havelkové najdou také muži. 

Foto: Bronislav Šmatera

Téměř třicítka siláků z celé České republiky se před-
staví v neděli 17. července od 13 hodin v areálu Červené 
zahrady v Boskovicích na čtvrtém ročníku akce s názvem 

Boskovický strongman.
„Jak akce vznikla? Chtěl jsem udělat nějaké zpestření pro kluky, 

kteří celý rok chodí do fitka. Na prvním ročníku nás bylo sedm, na 
druhém dvanáct, loni dvacet a letos je přihlášeno 27 účastníků,“ 
prozradil hlavní organizátor a zakladatel akce Michal Krátký. 

Na siláky čeká celkem šest soutěžních disciplín. Převracení 
pneumatik, benchpress, přenášení kolejnice, přenášení nádoby na 
vodu, držení podstavce a tlačení kamionu. Právě roztahování osmi-
tunového trucku by mělo být jedním z vrcholů celého odpoledne.  

Kromě samotné soutěže je připraven i doprovodný program. 
Diváci se mohou těšit na ukázku bojového umění, aerobik, 
nebudou chybět soutěže pro děti a na závěr ohňostroj. Vstup 
na akci je zdarma. „Letos se koná asi poslední ročník. Je to čím 
dál tím náročnější na organizaci, a taky věk nezastavíš,“ dodal 
Michal Krátký. 

PAVEL ŠMERDA

Minireportáž
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Auto-moto

Vysoké teploty mohou za 
pětinu dopravních nehod

„Známe i hodiny, které jsou nejrizikovější, tedy kdy únava doléhá 
na řidiče nejvíce. V noci je to období mezi druhou a čtvrtou, to 
platí i ve stejnou dobu odpoledne. Ve velmi horkém létě se k tomu 

přidává ještě pozdně odpolední chvíle asi v rozmezí 17. až 19. hodiny, kdy 
je po celodenním žáru vše doslova rozpáleno,“ řekl Petr Vomáčka, tiskový 
mluvčí ÚAMK. Teplota ve vozidle tak v oblasti palubní desky, kam dopadají 
sluneční paprsky nejvíce, může dosahovat 60 a více stupňů Celsia. Tato 
fakta mají být radou pro řidiče. Na nejrizikovější hodiny je dobré naplánovat 
při dlouhých cestách zastávky, odpočinek nebo pauzu na jídlo a podobně.

No a koho se únava nejvíce dotýká? Nizozemští specialisté na dopravu 
vyhodnotili konkrétní nehody, aby zjistili, že nejvíce nebezpečná je únava 
pro profesionální řidiče jezdící na dlouhých trasách, ty, kdo v běžném životě 
pracují na směny (tudíž si o dovolených naruší svůj zaběhnutý rytmus), lidi 
trpící poruchami spánku (usedají za volant nedostatečně vyspalí) a nakonec 
mladé do 25 let.

Průzkum na trhu s ojetými vozy

V nabídce Auto ESA jsme zjistili, že bez klimatizace je aktuálně naprosté 
minimum vozidel. Tento stav nám potvrdil i ředitel strategického rozvoje 
Pavel Foltýn. „Jde především o vozy starší deseti let. Z celkového počtu asi 
2500 nabízených vozů jde o 12 – 15 procent vozidel. Jde například o vozy 
Škoda Fabia, kde klimatizace ještě v základní výbavě nebyla, nebo dodávky 
a lehká užitková vozidla, kde se v minulosti klimatizace také objevovala 
velmi sporadicky. Aktuálně je už více než 90 procent vykupovaných vozidel 
vybaveno klimatizací,“ uvedl Foltýn.

Letní tropické teploty jsou zprostředkovaně viníkem až dvaceti procent dopravních nehod. Horké 
počasí má totiž zásadní vliv na únavu řidiče. Právě ta je podle některých odborníků příčinou až 
deseti procent nehod na silnicích a dvaceti procent na dálnicích.

1. Vozidlo zaparkujte pokud možno ve stínu nebo 
v podzemních garážích.

2. Používejte ochranné termofólie, které zakrývají 
přístrojovou desku.

3. Zkontrolujte stav a množství chladicí kapaliny.
4. Před delší jízdou se pořádně hydratujte minerální 

vodou, slabým čajem nebo jontovými nápoji.
5. Do vozu si s sebou vezměte vychlazené tekutiny.
6. Pijte, i když nemáte pocit žízně
7. V případě, že je před vámi několikakilometrová 

kolona, je lepší zastavit u nejbližší benzinové stanice 
a občerstvit se. Mnoho času tím neztratíte a naberte 
nové síly, případně dokoupíte potřebné nápoje.

8. Cestujete-li s malými dětmi, dělejte časté přestávky. 
Nenechávejte děti v zaparkovaném vozidle. Ani 
spící osoby. Teplota ve voze může během chvíle 
přesáhnout i 60 stupňů Celsia.

9. Snažte se zamezit přímému svitu slunce do vozu. 
Například bočními roletkami, nebo ještě lépe 
vlhkým ručníkem.

10. Máte-li chladící box, který lze zapojit do 
automobilové zástrčky, naplňte jej ledem 
a dostatečným množstvím tekutin.

Jak přežít vedro za volantem 
s vozidlem bez klimatizace

29červenec 2016
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KINO

Blansko
14. – 15. 7. Legenda o Tarzanovi 3D (20:00)
16. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D 
(17:30)
16. – 17. 7. Legenda o Tarzanovi (20:00)
17. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:30)
20. – 21. 7. Hra peněz (20:00)
22. – 24. 7. Očista: Volební rok (20:00)
23. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D 
(17:30) 
24. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:30)

27. – 28. 7. Lucie: Příběh jedný kapely (20:00)
Oblíbená rocková kapela Lucie dosáhla tři-
cátého výročí své existence a rozhodla se je 
oslavit spolu se svými fanoušky celovečerním 
dokumentárním filmem. V něm se dozví, jak 
vznikaly jejich největší a nejznámější hity, 
jaké jsou vztahy mezi jednotlivými členy a 
další zajímavosti ze zákulisí. Film je také plný 
dosud nezveřejněných záběrů, které pořídili 
sami muzikanti.

29. – 31. 7. Mike i Dave sháněj holku (20:00)
30. – 31. 7. Ratchet a Clank: Strážci galaxie 
(17:30)

Letní kino na náměstí Republiky
10. 7. Gangster Ka, Kinematograf bratří 
Čadíků (21:00)
11. 7. Sedmero krkavců, Kinematograf bratří 
Čadíků (21:00)
12. 7. Život je život, Kinematograf bratří 
Čadíků (21:00)
13. 7. Gangster Ka, Kinematograf bratří 
Čadíků (21:00)
Putovní Kinematograf bratří Čadíků přiveze 
i letos do Blanska čtyři české filmy, které 
budou promítány pod širým nebem na 
náměstí Republiky. Diváci budou mít možnost 
shlédnout snímky Život je život, Gangster 
Ka, Gangster Ka: Afrika a Sedmero krkavců. 
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude 
použit na dobročinné účely. Kromě Blanska 
Kinematograf zavítá i do Letovic, Kunštátu a 
Olešnice.

Boskovice
Panorama
13. 7. Očista: Volební rok (19:30)
14. 7. Filmový klub: Líná zátoka (19:30)
15. 7. Babybio: Děda (9:30)
15. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D 
(17:00)
15. 7. Legenda o Tarzanovi 3D (19:30)
16. a 17. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 
(17:00)
16. 7. Legenda o Tarzanovi (19:30)
17. 7. Lucie: Příběh jedný kapely (19:30)
20. 7. Mike i Dave sháněj holku (19:30)
21. 7. Filmový klub: Tohle je náš svět (19:30)
22. – 23. 7. Učitelka (19:30)

23. 7. Zootropolis: Město zvířat (17:00)
24. 7. Pat a Mat ve filmu (17:00)

24. 7. Black Tone Music (19:00)
27. 7. Zhasni a zemřeš (19:30)
28. 7. Filmový klub: Neonový býk (19:30)
29. – 30. 7. Jason Bourne (19:30)
30. 7. Angry Birds ve filmu (17:00)
31. 7. Jason Bourne (17:00)
31. 7. Julieta (19:30)

Letní
14. 7. Kniha džunglí (21:30)
15. 7. Teorie tygra (21:30)
16. - 18. 7. Hledá se Dory (21:30)
19. 7. Warcraft: První střet (21:30)
20. - 21. 7. Legenda o Tarzanovi (21:30)
23. - 25. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí 
(21:30)
26. 7. Den nezávislosti: Nový útok (21:30)
27. - 28. 7. Učitelka (21:30)
31. 7. Hledá se Dory (21:30)

Lysice
Letní kino 
12. 7. Gangster Ka (21:15)
13. 7. Ledová sezóna (21:15)
14. 7. Padesát odstínů černé (21:15)
15. 7. Jak básníci čekají na zázrak (21:15)
19. 7. Gangster Ka: Afričan (21:00)
20. 7. Hodný dinosaurus (21:00)
21. 7. Dvojníci (21:00)
22. 7. Lída Baarová (21:00)
29. 7. Rodinný film (21:00)

Letovice
Zámek
13. 7. – 14. 7. Letní kino, Biograf Láska (21:00)
26. – 29. 7. Kinematograf bratří Čadíků

KONCERT
Blansko
Zámecké nádvoří
6. 7. HOP TROP, koncert pro Karolínku (19:00)
13. 7. Tomáš Kočko and Orchestr, koncert pro 
Karolínku: (19:00)
20. 7. Kupodivu, koncert pro Karolínku (19:00)
27. 7. Švédova trojka, koncert pro Karolínku 
(19:00)

Boskovice
Park u Zámeckého skelníku
31. 7. Mariachi Espuelas (15:00)

DIVADLO
Letovice
Koupaliště
31. 7. Blbec k večeři 

VÝSTAVA

Blansko
Muzeum 
30. 6. – 2. 10. Seznamte se s Josefem 
Váchalem aneb Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
Městská knihovna 
8. 7. – 22. 7. Kamila Pokorná: Knihy, ilustrace, 
komiks
Galerie Jonáš
21. 6. – 31. 7. Obrazy, sklo, keramika, šperky, 
kov

Boskovice
Zámecký skleník
17. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Petra Pastrňáka

Letovice
Kulturní dům 
9. 6. – 22. 7. Krajina starých sídel
28. 7. – 19. 8. Výstava Klubu moravských 
fotografů
Galerie Domino
18. 7. – 15. 8. Výstava obrazů klasiků ze 
soukromé sbírky

Lysice 
Zámek
3. 6. – 3. 10. Marie von Ebner Eschenbach – 
žena tří století

FESTIVAL

Letovice
Koupaliště 
28. – 31. 7. Festival 3 + 1 

AKCE
Blansko 
Zámecký park
16. 7. Blanenské zámecké gulášobraní (9:00)
Dopravní hřiště 
14. 7. Den otevřených dveří na dětském 
dopravním hřišti (12:00)
RC autodrom
9. 7. 12hodinovka o pohár města Blanska 
(12:00)
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Boskovice
Zámek
15. 7. Pohádkový hřebínek (17:00)
21. 7. Noční prohlídky (20:30, 21:30)
22. 7. Pohádkový hřebínek (17:00)
29. 7. Pohádkový hřebínek (17:00)
5. 8. Pohádkový hřebínek (17:00)

Kunštát
Zámek
29. 7. Hudební cyklus Malý noční Mozart 
(21:00)

Letovice
 
Areál hasičské zbrojnice 
16. 7. Letovická benátská noc (14:00)
Návštěvníci Letovické benátské noci se 
mohou těšit na bohatý hudební program, 
během kterého se představí např. Duo 
Jamaha, The Beckwards Beatles Revival 
či kapela Třetí zuby. Připravena bude 
také kouzelnická show Pavla Kožíška i 
žonglérské vystoupení. Vše zakončí světelná 
vodní fontána.

Letiště Písečná
16. 7. Letovické polítání 2016 (10:00)

Lysice
Zámek 
7. 7. – 10. 7. Japonské dny
3.8. Loutna.cz, divadelní představení společ-
nosti Geisslers Hofcomedianten (19:00)

Rájec-Jestřebí
Zámek
17. 6. – 31. 10. Výstava Hugo Franz Salm, 
průkopník průmyslové revoluce (1776 
- 1836)
29. 7. Nebezpečné známosti, noční prohlídky 
(19:00)

NÁŠ TIP

Blansko
Galerie města Blanska
18. – 22. 7. Letní výtvarná dílna (10:00)
Letní výtvarná dílna je určena všem, kteří si 
rádi zpestří letní lenošení malováním, modelo-
váním, kreslením, tisknutím, skládáním, prostě 
tvořením všeho druhu. Dílna bude připravena 
formou tvořivých stanovišť, na kterých si 
vyzkoušíte řadu výtvarných technik. Přijít 
můžete kdykoli v průběhu dne, doporučujeme 
alespoň na jeden až dvě hodiny. Připraven je 
i doprovodný program, vždy v 10:00 a ve 14:00
19. 7. Výtvarná akce, dramatické hry, vede 
Jolana Chalupová
20. 7. Vážu knihu s Tomášem Rybníčkem, výroba 
vlastní knižní vazby
21. 7. Masky - divoké a Postoje – role – masky 
s arteterapeutkou Lucií Šalplachtovou
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