OSOBNOSTI ● MÓDA ● BYDLENÍ ● ZDRAVÍ ● KRÁSA ● SPORT ● CESTOVÁNÍ ● ŽIVOTNÍ STYL
ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Z BLANENSKA A BOSKOVICKA

SRPEN 2016
ZDARMA

Michaela Hrubá
chce v Riu uspět

reality

723 282 282

Rodinná
realitní
kancelář

www.tajovskyreality.cz
RD 4+kk po zásadní rekonstrukci Velenov

Byt 2+kk Boskovice

3.790.000 Kč
Roubenka
Újezd u Kunštátu

299.000 Kč
Usedlost k bydlení
a podnikání Lhota u Lysic

info v RK
RD 5+1 Kunštát

2.590.000 Kč

srpen 2016

1.550.000 Kč

Byt 3+1 Velké Opatovice

Zavedený penzion s kempem Suchý, pozemek 18.142 m2

799.000 Kč

9.399.000 Kč

Prvorepubliková vila
Černá Hora

info v RK
RD 3+1 Pamětice

999.000 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK.
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

RD Blansko-Klepačov

1.999.000 Kč
Byt 3+kk Tišnov

2.700.000 Kč

stavební pozemek 795 m2
Kunštát

636.000 Kč
RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

999.000 Kč

Novostavba usedlosti 4+kk
Pamětice

2.500.000 Kč
RD 4+1 Sloup

info v RK
Venkovské stavení
Žďárná

499.000 Kč
Pronájem kanceláře
Blansko

4.150 Kč/měsíc

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice | 723 282 282, 516 454 008
www.tajovskyreality.cz

Editorial

Francouzské zápisky

Facebook, Twiter, Instagram… Sociální sítě
ovládají svět. A nejen svět, ale i nás. Kdo
není na Facebooku, jako by nebyl. Nedal
jsi dneska žádnou fotku na Instagram?
Žiješ ještě? Tyto a podobné věty slýcháme
takřka denně. Bohužel.
Místo toho, abychom se potkávali na
kávě, při sportu, v kině, na procházce,
prosedíme hodiny a hodiny u počítače,
notebooku nebo telefonu. Ztrácíme tím
nejen přehled o reálném světě, ale připravujeme se i o zážitky, které nám žádná
sociální síť nedokáže nahradit.
A ruku na srdce. Na sociálních sítích
jsou všichni hrdinové. Dokáží vyplodit až neskutečná story, psát deseti
lidem naráz, oslovovat nezadané i zadané, ale ve skutečnosti? Skutek utek.
Setkáte se s nimi a oni ze sebe nevypustí kloudnou větu. Tak pozor na to!
Co vás čeká v srpnovém čísle MyFace? Začaly olympijské a paralympijské hry v Rio de Janeiro. Do jižní Ameriky vyrazí i tři
sportovci z Blanenska a Boskovicka. Výškařka Michaela Hrubá, cyklistka
Ivo Koblasa a hráč disciplíny boccia Kamil Vašíček. Představíme vám
příběh chlapce, který se dokázal vypořádat s pavučinou drog. Poradíme
vám, jakou svačinu je nejlepší si připravit na výlet pěšky či na kole.
Pozveme vás na Den pro děti v blanenské nemocnici, světový šampionát v biketrialu v Blansku i Hrnčířský jarmark v Kunštátě.
Samozřejmostí jsou zajímavé recepty, přidali jsme už tradičně
rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího.
Příjemné chvíle při čtení červencového čísla časopisu MyFace vám přeje
		
Pavel Šmerda, šéfredaktor
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Olympijský servis. Rozhovory
s olympioniky z Blanenska
a Boskovicka
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V blanenské nemocnici chystají
i letos Den pro děti

Podle mne se
nic neděje náhodou.
Přesto spousta mých
historek začíná: „To
byla taková náhoda…“
Někteří moji kamarádi
nabyli dojmu, že jsem
dítě štěstěny. Tak mne
napadlo poukázat na
druhou stranu mince.
Všechno je stejně
jen otázka pohledu
na věc a toho, jak si
situace vykládáme a rozhodneme se na ně reagovat,
no ne?
Někdy se ale více či méně příjemné události
střídají opravdu jak na houpačce. Jednou jsem
se s kamarádkou rozhodla jet do Francie přes
Budapešť a Barcelonu. Chtěly jsme opět využít
možnosti ubytovat se u místních lidí přes webové
stránky zvané couchsurfing. Plán vypadal bezchybně. Poté nám pán, se kterým jsme byly
domluvené, vše odvolal kvůli problému v práci. Byl
už večer a přišlo nám skoro nemožné najít někoho,
kdo nás hned ubytuje, pomůže s kufrem a ještě
se s námi půjde podívat na večerní výhled z hradu.
Nakonec se vše vydařilo! Bum a další den nám
poprvé v životě uletělo letadlo. Z více důvodů.
Měly jsme u sebe navíc pepřový sprej na obranu,
takže jsme nakonec byly rády, že na nás nevolali
policii. Záhy jsme se ocitly na cestě zpět do
Brna. Ovšem kdyby se to nestalo, nepotkala bych
další den v autobuse úžasného člověka, šéfredaktora časopisu MyFace, a nestihla v Praze vidět
kamaráda, se kterým jsem se neviděla už věčnost.
Při přestupu v Lyonu opět komplikace. Nějaká paní
mi chtěla ukrást kufr. Ten jsem nakonec i s věcmi
zachránila, jen s ulomeným stojánkem. A tak je to
často, nahoru a dolů.
Když jsem přijela na začátku svého studijního
pobytu do Francie, na studentských kolejích
mě odmítli hned ubytovat a nechali by mne na
ulici tři dny. Po několik dnů jsem pak poznávala
krutou realitu francouzské byrokracie. Odměnou
mi ale byl ten nejlepší pokojíček, jaký jsem si
mohla přát. Hodně studentů mi ho závidělo, já
sama sobě taky.
Na konci roku před odjezdem jsem stála
ve čtvrtém patře se dvěma velkými a těžkými
kufry s taškou a přemýšlela, jak to zvládnu. Tentokrát
jsem se přecenila. Když jsem šla vrátit klíče na
vrátnici, rozhodla jsem se tam požádat o pomoc
neznámého mladíka. A ono to vyšlo. Historek jsou
mraky, ale vždy to nakonec „vyjde“!
Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

22-23

Blansko hostí v srpnu mistrovství
světa v biketrialu
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Lucie Vondráčková přiveze
do letního kina v Boskovicích
největší hity
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Do Ria míří Hrubá,
Koblasa a Vašíček

Letošní letní olympijské a paralympijské hry v Rio de Janeiro budou mít pro sportovní fanoušky z Blanenska a Boskovicka speciální nádech. Do jižní Ameriky totiž zamíří hned tři sportovci z našeho regionu. Výškařka Michaela Hrubá z Bořitova, hendikepovaný cyklista Ivo Koblasa z Černé Hory a hráč disciplíny boccia
Kamil Vašíček z Blanska.
Olympijské hry
Na Hrách XXXI. olympiády se bude soutěžit o cenné
kovy v celkem 28 sportovních odvětvích, 41 sportovních disciplínách a celkem 306 soutěžích se stejným počtem medailových sad.
Novinkou bude zařazení golfu a sedmičkového ragby, u kterých se
očekává velký zájem diváků, navíc u ragby i bouřlivá atmosféra.
Zajímavostí je, že oba sporty již v minulosti do programu letní
olympiády zařazeny byly a vrací se tak po více než 90 letech.
Na samotné olympiádě se očekává účast více než 10 000
sportovců z celého světa. Mezi prvními kvalifikovanými sportovci byli již v srpnu 2014 Němci, Nizozemci a Britové v týmové
soutěži jezdectví. Automaticky získala několik míst v různých
sportech i Brazílie jako pořadatelská země, mj. v cyklistice či ve
vzpírání. Vedoucí české výpravy Martin Doktor věří, že do Ria
pocestuje stejně početná výprava jako do Londýna před čtyřmi
roky, tedy kolem 130 sportovců.
Celkem 33 olympijských sportovišť se bude nacházet ve
čtyřech zónách – Barra, Copacabana, Maracanã a Deodoro.
Nejvíce sportovních disciplín bude možné sledovat v zóně Barra,
přesněji v části Ria Barra da Tijuca ležící v západní části, kde bude
situována i olympijská vesnice pro sportovce. Vzhledem k rozptýlení jednotlivých sportovišť do čtyř zón bude důležitá funkčnost
veřejné dopravy. Organizátoři slibují, že v době konání her
budou všechny místa snadno dostupná. V Brazílii rozšírili stávající linky metra a postavili linky nové. Právě do oblasti Barra.
4

Zmodernizovány byly linky nadzemní dopravy BRT a budou
posíleny i autobusové spoje.
Prodej vstupenek byl oficiálně zahájen v lednu roku
2014. K dispozici je jich celkem 7,5 miliónu, je to o 200 000
méně než při olympiádě v Londýně, a to především z důvodu
menší kapacity většiny sportovišť. Velký zájem se jako obvykle
předpokládá o atletiku, plavání či soutěže sportovní gymnastiky,
neméně atraktivní budou jistě i utkání plážového volejbalu přímo
na slavné pláži Copacabana.
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro je město ve stejnojmenném státu brazilské
federace v jihovýchodní Brazílii, které založili Portugalci v roce
1556. V roce 1763 se z Ria de Janeira stalo hlavní město portugalské kolonie. Když Napoleon napadl Portugalsko, nechal právě do
brazilského Ria vystěhovat celou královskou rodinu a udělal z něj
jediné hlavní město Evropy, i když se samo o sobě v Evropě vůbec
nenacházelo. Městu samotnému se v portugalštině přezdívá "Cidade
Maravilhosa" (úžasné město) – obyvatelům města pak "Carioca".
Celý název města je São Sebastião do Rio de Janeiro a v podstatě
znamená lednovou řeku. Rio bylo až do roku 1960 hlavním městem
Brazílie. Poté jej na tomto postu vystřídala Brasília
Město se rozkládá na území o velikosti 1 260 km², v roce 2015
tam žilo 6 476 631 lidí, což jsou zhruba dvě třetiny obyvatel
České republiky.
MyFace

Mnozí z vás si jej spojují s gigantickou sochou Krista Vykupitele, který
pohlíží na celé Rio de Janeiro z hory
Corcovado v národním parku Tijuka a také
jako město karnevalů, kde se jednou
ročně koná na přelomu února a března
nejznámější světový karneval, čerpající z afro-brazilské tradice. Také odtud
pocházejí známé rytmy samby. V Riu se
nachází jeden z největších fotbalových
stadionů světa s názvem Maracanã, který
byl postaven v roce 1950 pro mistrovství světa, v současné době je stadion,
místními přezdíván jako „chrám bohů“.
Letošní letní olympijské hry se budou

konat nejblíže rovníku od roku 1968, kdy
proběhly v Mexiku.
Od roku 2012 patří místní památky
na seznam UNESCO, jedná se o již zmiňovanou sochu Krista, dále také pláž
Copacabana, národní park Tijuca,
horu Cukrová homole a botanickou
zahradu. A to vše navzdory tomu, že jde
ve skutečnosti o místo s jednou z nejvyšších kriminalit na světě.
Narodili se tam fotbalisté Ronaldo (*1976),
Romário (*1966) a Zico (*1953), v roce 1947
spisovatel, textař, dramatik, novinář a scenárista Paulo Coelho a roku 1952 mistr světa
ve Formuli 1 Nelson Piquet.
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Přehled sportovišť

Copacabana: beachvolejbal, veslován
í,
kanoistika, triatlon, dálkové plavání,
jachting
Maracana: fotbal, atletika, lukostřel
ba,
vodní polo, volejbal
Barra: tenis, dráhová cyklistika,
plavání, golf, házená, šerm, taekwon
do,
gymnastika, vzpírání, stolní tenis,
badminton, box
Deodoro: moderní pětiboj, jezdectv
í,
pozemní hokej, střelba, basketbal (čás
t
zápasů), horská kola, BMX, vodní slalo
m

Kamil Vašíček se těší na atmosféru
zahájení her i samotný turnaj
V disciplíně boccia bude Českou republiku na paralympijských
hrách v Riu reprezentovat jedenatřicetiletý Kamil Vašíček z Blanska.
Největší sportovní svátek si chce především užít, rád by se umístil do
desátého místa, tajným přáním je medaile.
Co se Vám vybaví, když se řeknou
olympijské hry? Co pro Vás tento
sportovní svátek znamená?
Velký stadion, hala plná spousty
fanoušků a sportovců, velká sportovní
atmosféra, cenné medaile.
Těšíte se? Na co nejvíce?
Ano, moc. Na atmosféru, zahájení her,
prostředí, samotný turnaj.
Chystáte se na slavnostní zahájení,
nebo na zakončení olympiády?
Ano, ve slavnostním oblečení s českým
týmem.
Jaký je zatím Váš letošní sportovní rok?
Získal jsem titul mistr České republiky,
vybojoval třinácté místo na mistrovství
světa v Číně a osmé místo na Světovém
poháru v Portugalsku.
S jakými ambicemi odjíždíte do jižní
Ameriky? S jakým výsledkem budete
spokojení?
Spokojený budu s umístěním do
osmého místa. Jako asi každý ale budu
chtít vybojovat medaili.
Rio, to je především gigantická socha
Krista Vykupitele nad městem, ale
také legendární pláž Copacabana
nebo stadion Maracana. Bude čas se
srpen 2016

jít podívat i do města nebo na některé
tyto dominanty?
Čas by být měl. Pokud to povinnosti
dovolí, určitě bych rád Rio trošku poznal.
Někteří světoví sportovci odmítli účast
kvůli obavám z viru Zika. Nemáte
strach?
Obava nějaká je, ale budeme se snažit
viru předejít.
Na jaké sporty byste se v Riu rádi
podívali a s jakým ze sportovců byste se
chtěli setkat?
Od každého něco, co se stihne.
Na
setkání
nemám
vytipovanou
osobnost z paralympioniků. Rád se setkám
se všemi, kteří se budou chtít setkat se
mnou. 		
PAVEL ŠMERDA

Kamil Vašíček

Věk: 31 let

Bydliště: Blansko
Největší úspěchy: 2. na SP v Kolumbii,
pětinásobný mistr ČR
Sportovní vzor: Valentino Rossi
Kdy bude závodit: 13. – 16. 9.

Co je boccia

Boccia (boča) je sport podobný francouzskému
pétanque určený lidem s těžkým tělesným
postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní
vozík. Jedná se o modifikaci klasických her
(bocce, boules, pétanque, lawn bowling).
Původně byla zamýšlena jako hra pro
postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji
však provozují i sportovci s jinými vážnými
poruchami hybnosti.
Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné
kožené míčky červené a modré barvy,
podle nichž jsou rozděleni v družstvech.
Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“,
jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje
hru, ostatní se pak postupně snaží dostat
míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává
ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní
převaze. Boccii je možné hrát v tříčlenných
družstvech, párech i jednotlivcích.
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Michaela Hrubá: Dostat se
do finále bude velký úspěch
Takřka benjamínkem české výpravy na olympijských hrách v Riu bude teprve osmnáctiletá výškařka
Michaela Hrubá z Bořitova. Mimořádný talent, který vlétl jako uragán mezi světovou špičku, chce v jižní
Americe podat co nejlepší výkon a dostat se do finále.
Co se Vám vybaví, když se řeknou olympijské hry?
Největší sportovní svátek, kde se setkají nejlepší sportovci z různých koutů světa. A taky možnost podívat se na ostatní
sporty na nejvyšší úrovni.
Co pro Vás tento sportovní svátek znamená?
Bude to největší závod, co jsem kdy zažila. V Riu se sejdou
nejlepší výškařky z celého světa. Jelikož jsou olympijské jednou
za čtyři roky a sportovci se celou dobu na tento svátek připravují,
tak se dají očekávat nejlepší výkony.
Těšíte se? Na co nejvíce?
Ano, těším. Nejvíce na atmosféru Ria a olympijských her. Bude
to určitě skvělé.
Chystáte se na slavnostní zahájení, nebo zakončení
olympiády?
Slavnostní zahájení bohužel nestihnu, protože odlétáme až
9. srpna, ale určitě na něj budu koukat doma v televizi. Naopak na
slavnostní zakončení se s největší pravděpodobností podívám osobně.

Na jaké sporty byste se v Riu ráda podívala a s kterým ze
sportovců byste se chtěla setkat?
Na basketbal a na sporty, které se budou konat na známé pláži
Copacabana, protože si myslím, že to bude úžasný zážitek jako
celá olympiáda. A s kým bych se chtěla setkat? Chtěla bych potkat
nejrychlejšího muže světa Usaina Bolta. Snad se mi to poštěstí
(úsměv). 		
PAVEL ŠMERDA

Michaela Hrubá

Věk: 18 let
Bydliště: Bořitov
Největší úspěchy: Mistryně světa v kategorii juniorek
Sportovní vzor: Alessia Trost
Kdy bude závodit v Riu: Kvalifikace 19. 8., finále 21. 8.

Jaký je zatím Váš letošní sportovní rok?
Můj letošní sportovní rok je zatím rokem snů. Splnila jsem
všechny limity na mistrovství Evropy, mistrovství světa i olympijské hry. Vylepšila jsem si osobní rekordy, ať už venku nebo v hale.
Bylo tu sice jedno zaváhání, které přišlo ve finále mistrovství
Evropy v Amsterdamu, ale i to muselo někdy přijít. Tak doufám,
že jsem si to teď vybrala a nadále se bude už jen dařit.
S jakými ambicemi odjíždíte do jižní Ameriky?
Dostat se do finále. Ono je jednoduché to říci, ale provést to
bude těžší. Pevně doufám, že se mi to povede. Ve finále bych
chtěla podat co nejlepší výsledek. Uvidíme, jak nabité bude startovní pole, ale myslím, že do nejlepší dvanáctky bych se dostat
mohla.
Rio, to je především gigantická socha Krista Vykupitele nad
městem, ale také legendární pláž Copacabana nebo stadion
Maracana. Bude čas se jít podívat i do města nebo na některé
tyto dominanty?
Doufám, že ano. Sice závodím až ke konci olympijských
her, takže se budu připravovat na závod, ale kolikrát se člověk
podívá do vzdálené Brazílie? Takže aspoň na ty nejznámější
památky a atrakce bych se chtěla kouknout.
Někteří světoví sportovci odmítli účast kvůli obavám z viru
zika. Nemáte strach?
Ani moc ne. V oblastech a hlavně v nadmořských výškách,
kde se budou sportovci pohybovat, je riziko nakažení celkem
nízké. Samozřejmě možnost nákazy tam bude vždy, ale po
návratu se všichni podrobíme vyšetření, tak doufám, že bude
všechno v pořádku.
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Ivo Koblasa: Z Ria chci medaili.
Nejlépe zlato
Před čtyřmi lety v Londýně se otrkával, letos v Riu
už chce i přes svůj stále nízký věk prodat zkušenosti.
Hendikepovaný cyklista Ivo Koblasa z Černé Hory by
se z jižní Ameriky nerad vracel s prázdnou.
Co se Vám vybaví, když se řeknou olympijské
hry?
Neskutečná sportovní atmosféra. Největší
setkání sportovců z celého světa, které sledují
miliardy diváků u televizních obrazovek.
Co pro Vás tento sportovní svátek znamená?
Jednoznačně vrchol mé sportovní kariéry.
Už v Londýně 2012 jsem poznal sílu této
akce a i do Ria se moc těším.
Na co nejvíce?
Na krásné prostředí.
Chystáte se na slavnostní zahájení, nebo na
zakončení paralympiády?
Pokud mi to jen trochu vyjde, tak na obojí.
Jaký je zatím Váš letošní sportovní rok?
Hlavně ve znamení příprav na Rio. Snažím
se absolvovat maximální množství závodů.
Cítím, že forma má stoupající tendenci a to
je dobře.

S jakými ambicemi odjíždíte do jižní Ameriky?
Chci získat medaili v silničním závodě i v časovce.
Nejlépe samozřejmě zlato (úsměv).
Rio, to je především gigantická socha Krista
Vykupitele nad městem, ale také legendární
pláž Copacabana nebo stadion Maracana.
Bude čas se jít podívat i do města nebo na
některé tyto dominanty?
Věřím, že si ho najdu.
Někteří světoví sportovci odmítli účast kvůli
obavám z viru zika. Nemáte strach?
Nebojím se. Většina sportovců se bojí ziky,
tím pádem mám větší šanci na úspěch (úsměv).
Na jaké sporty byste se v Riu rád podíval a s
kterým ze sportovců byste se chtěl setkat?
Vzhledem k nabitému programu, nebudu
mít moc času navštívit další sportoviště. Přesto
pokud by se našel, rád bych navštívil paradresuru koní, sám jsem dělal para western, nebo
jachting.
PAVEL ŠMERDA

Ivo Koblasa

Věk: 23 let
Bydliště: Černá Hora
Největší úspěchy: 1 x stříbrná
a 3 x bronzová medaile z MS
Sportovní vzor: Jiří Ježek
Kdy bude závodit:
Dráhová cyklistika
9. 9. kvalifikace a finále na 3 km
10. 9. Finále 1 km
11. 9. kvalifikace a finále team sprint
Silniční cyklistika
14. 9. časovka
16. 9. silniční závod

Nejedeme, ale olympiádu
budeme určitě sledovat

N

echybělo moc a v Riu měla výprava České republiky o dva
sportovce z Blanenska a Boskovice více. Dálkové plavkyni
Silvii Rybářové a sportovnímu střelci Robinu Daňkovi
chyběl pověstný poslední krůček.
Mrzí Vás, že jste se neprobojovali na olympijské hry?
Silvie Rybářová, dálkové plavání
Na jednu stranu mrzí, ale na druhou stranu ne.
Zdravotních a nebezpečných rizik je v Riu nějak moc. Zvlášť
čistota vody, ve které se závod uskuteční, je dost špatná!
Ale jinak je to velká akce pro sportovce, po které každý
odmala touží. Jen si málokdo uvědomuje, že kvalifikovat se na
olympijské hry je velice složité. My máme pouze jednu disciplínu, pouze dva kvalifikační závody a jedno místo pro každý
stát. Navíc třeba já jsem specialistka na delší tratě a tohle je pro
mě takový sprint.

srpen 2016

Bojovala jsem do poslední chvíle na letošní kvalifikaci v Setubalu, ale loňský rok, kdy jsem neměla úplnou přípravu
kvůli zdravotním problémům, mi chybí. Vím, že jsem udělala
maximum, co šlo a ničeho nelituji. Jsou i jiné závody, kde
můžu svůj trénink zhodnotit, jen nejsou bohužel tak mediálně
známé a propagované, i když jsou náročnější.
Olympiádu v televizi sledovat určitě budu, ale jen to, co časový
posun dovolí. Mám svůj plavecký program a k tomu je kvalitní
spánek nutný.
Robin Daněk, sportovní střelba
Byl to můj sen kvalifikovat se na olympiádu, ale bohužel se mně
to nepovedlo. Pořád je na čem makat a zlepšovat se, takže třeba
to za čtyři roky klapne. Uvidíme. Každopádně olympiádu si určite
nenechám se synkem ujít, už v roce a půl sleduje sportovní přenosy.
Nejvíce mě samozřejmě zajímá střelba s Davidem Kosteleckým, ale
vlastně všechny odvětví, kde budou startovat naši sportovci.
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Inzerce

Nestačí mít jen krásné ideály
Blanenský rodák, zkušený komunální a regionální politik, starosta města Blanska a v současné době kandidát do Senátu
Parlamentu za ČSSD v obvodu číslo 49 Blansko – Ivo Polák. Znáte ho všichni, pohybuje
se denně mezi vámi.

Ivo Polák

Město: Blansko
Věk: 58 let
Práce: starosta měta Blanska
Zájmy: jízda na inline bruslích, rocková a punková
hudba, literatura, divadlo

P

odporuje místní organizace, soukromé firmy, jednotlivé
občany. V minulosti na pozici náměstka hejtmana pro
životní prostředí pomáhal menším obcím při stavbách
čistíren odpadních vod, odkanalizování i s výstavbou vodovodních řadů. Udržel dotační program na vypracování projektových
dokumentací pro malé obce, které nebyly schopny ze svých prostředků žádosti vypracovat.
Během dvou let v čele vedení Města Blanska, tedy jako
starosta, zrealizoval spolu se svým týmem řadu důležitých
investičních akcí v celkové výši 217 milionů korun. Celý život
žije v Blansku a toto město považuje za krásné místo pro život.
Jaké je Vaše starostovské krédo?
Nestačí mít jen krásné ideály, ale je třeba umět převést dobré
myšlenky do reálného světa. Zní to možná příliš nadneseně, ale
za dobu, kdy se pohybuji v politice, se opakovaně setkávám se
situací, v níž zvolení politici měli skvělé nápady a myšlenky, ale
nedokázali je prosadit a realizovat. A důvod? Neznali tak zvané know
how komunální politiky, tedy neměli dostatečné zkušenosti a neznali
postupy, které předchází zásadnímu rozhodování a chyběly jim
užitečné konexe. Sice se snažili, ale očekávaný výsledek se nedostavil. Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti, znalosti a lety získané
konexe jsou právě tou akvizicí, se kterou mohu jít bez rozpaků,
naivních ideálů a hlavně s příslibem konkrétních činů a navazujících
výsledků do senátních voleb. V případě mého zvolení mohu pro svůj
okres udělat mnohem více než ten, kdo nikdy na radnici obce či
města nebo v zastupitelstvu kraje nepracoval. Tedy i v duchu svého
kréda – já nemám jen krásné ideály, já opravdu reálný svět znám.
Co se vám na blanenské radnici za dobu Vašeho starostování
povedlo?
Myslím, že stále zlepšujeme prostředí obyvatel Blanska.
Například naše nemocnice, která je již od roku 1994 příspěvkovou
organizací města, byla oceněna krásným čtvrtým místem v našem
kraji z pohledu spokojenosti hospitalizovaných pacientů. V tomto
roce tam byl zahájen preventivní onkologický program, značně
netradiční, přesto smysluplný projekt aktivizace dlouhodobě ležících
pacientů a seniorů pomocí canisterapie (léčebného kontaktu psa na
člověka), bylo dokončeno několik úprav prostor a budeme stavět tolik
potřebné parkoviště. Staráme se o školky, školy, sídliště i o aktivní
sportovní vyžití mladší generace. Není nám cizí starost o bezpečnost občanů, proto podporuji místní hasiče. Pod mým vedením se
město podílí na organizaci tradičních i zábavných akcí. Snažíme se
budovat, modernizovat, pomáhat dobrým projektům postavit se na
vlastní nohy a při tom všem usilujeme o maximální využití dotací.
Nyní je před námi komplexní řešení středu města, což je prostor,
který si zaslouží největší pozornost. Centrum každého města a obce
je v podstatě jeho tvář a byli bychom rádi, kdyby naši obyvatelé
byli na tuto tvář i „pyšní“.
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V jaké oblasti, v případě, že byste získal hlasy voličů pro
senátorské křeslo, byste se nejvíce angažoval?
Jednalo by se určitě o oblasti, kterým rozumím a ve kterých jsem
pracoval. Mám dobrý přehled o problematice školství, kde stále
probíhá reforma a kde je třeba řešit mnoho otázek od ohodnocení
práce pedagogů a dalších pracovníků ve školství po implementaci
nových moderních pedagogických postupů do výuky. Celoživotně
se věnuji životnímu prostředí, blízká je mi po odborné stránce
ochrana a bezpečnost krajiny při povodních a dalších živelných událostech. Velkým problémem je v posledních letech sucho. Bude nutné
zajistit pro náš život dostatek vody, tedy postavit retenční nádrže a další
stavby, které zajistí zadržení vody v krajině. Zvlášť Jihomoravský
kraj je podle prognóz nedostatkem vody silně ohrožen, v dokumentu
Zásady rozvoje Jihomoravského kraje je počítáno s výstavbou vodohospodářských děl také na území Blanenska. Určitě bych rád tyto
snahy podpořil, neboť se jedná o kvalitu našeho života.
Rozhovor připravila Zdeňka Kárná
www.ivopolak.cz
MyFace

Móda

Svatební inspirace v POSHstylu
Protože jsou letní měsíce mimo jiného také obdobím svateb, bude dnešní článek věnován
především nevěstám a jejich družičkám.

D

oby, kdy byla přítomnost dospělých družiček
na svatebním obřadu ryze
americkou záležitostí, jsou dávno
pryč. Čím dál více nevěst touží po
svatbě, kterou by zdobily nejlepší
kamarádky sladěné ve stejných
outfitech, a není se čemu divit. Na
svatbě samotné i na výsledných
fotkách působí nevěsta ve středu
svých družiček krásně a výjimečně.
Pokud hledáte inspiraci pro vaši
vlastní svatbu, nechte se inspirovat
tipy, které jsme pro vás připravily.

Nebojte se
experimentovat!
Pokud toužíte po originalitě a jedinečnosti, pak jsou
ideální volbou tzv. DOLLY sukně.
DOLLYnky, inspirované baletem,
světovými divami a pohádkovými postavami, sluší jak malým
holčičkám, tak i dospělým
ženám.
Jsou
nadýchané,
barevné a krásně mezi nimi
vynikne výjimečnost nevěsty.
Skvěle se hodí nejenom pro
družičky, ale i samotné nevěsty,
svědkyně a další svatební hosty.

Nesmrtelné RETRO
Pokud spíše preferujete
tradiční uniformitu, postačí,
když zvolíte stejný střih
šatů a různou škálu barev nebo
naopak stejný odstín, ale jiný
střih. Perfektní volbou jsou
díky své popularitě a nadčasovosti nesmrtelné retro šaty.
Ať už je doplníte spodničkou,
lodičkami nebo teniskami,
budete Vy i Vaše družičky vždy
krásné a IN.
Vaše POSHgirls

Styling:
Decorations:
Flowers:
srpen 2016

POSHme.cz
Dream agency, Events decor
AMMI

Visage:

Kateřina Barošová, Sandra Pivková,
Katarin Matušová
Photographer: Petr Ryp, Vojtěch Michalec
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Životní styl

Na výlet je třeba vždy
vybrat vhodnou svačinu

Před nedávnem jsem se vrátila s manželem z toulek po jižních
Čechách. A jako velcí milovníci dobrého
jídla jsme výlet pojali rovněž jako gastronomickou poznávačku, především
jsme se těšili na rybí speciality. A musím
uznat, že se opravdu našly restaurace,
kde jsme si velice pochutnali.
10

J

ednoznačně horší situace byla u stánků s rychlým občerstvením,
které sloužily jak pěším, tak cykloturistům. Mnohdy šlo doslova
o gastronomické peklo. Hitparádu tu stále jednoznačně vedou
nezdravé, v létě naprosto nevhodné, převážně smažené pokrmy jako
jsou langoš s kečupem, hranolky s majonézou a párky v rohlíku.
Zkrátka, chcete-li trávit dobu mimo domov cestováním a toulkami,
raději se nespoléhejte na to, co si koupíte po cestě a přibalte si něco
na zub. Možná se vám při slovu „svačina“ vybaví, stejně jako jednomu
mému klientovi, chleba s řízkem či paštikou z konzervy. A z té představy se vám orosí čelo a přejde chuť. O chleby s řízkem zde však
nejde. Zkuste si spíše nachystat takové jídlo, které bude skvěle chutnat,
zažene v pravou chvíli hlad a ještě vám poskytne dostatek energie. Jak
tedy vyrobit skvělou svačinu? Zkuste se držet těchto zásad.
MyFace

Životní styl

Tip na svačinu pro cyklisty
Sportovec, který řeší hmotnost svého zavazadla, si může
přibalit:
• ořechy, semínka, sušené datle, fíky a rozinky (skvělé jsou
zlaté) – vše má velké množství energie a malou gramáž
• za studená lisované (značí se RAW) ovocné tyčinky
s ořechy a semínky
• pro dodání energie v podobě kofeinu si přibalte
vysokoprocentní čokoládu či ořechovo-ovesnou tyčinku
s guaranou

Hravě
Jídlo na cestě musí bavit. Připravte si malé porce různých
jídel od sendvičů, ovoce, zeleniny, ořechů, semínek, koláčků,
RAW ovocných tyčinek atd. Ovoce a zeleninu krájejte na malé
kousky. Sníst například jablko či mrkev v celku není tak lákavé,
ale bude-li na čtvrtky nebo plátky, je to už jiný příběh. Tohle
pravidlo platí jak u dětí, tak dospělých. Pro porcování používejte
keramický nůž pro uchování cenných látek. Do mističek pak lze
zase připravit nejrůznější dipy, do kterých si lze zeleninu namáčet.
Chutně
Vybírejte si kvalitní suroviny, nepoužívejte polotovary, nebojte
se bylinek a koření. Vaše chuťové pohárky se zaradují.
Barevně
Člověk jí očima, proto do krabiček nachystejte krásně
barevné a nazdobené jídlo. Navíc u ovoce a zeleniny různé barvy
představují rozdílný zdravotní přínos.
Zdravě
Právě teď v létě je vhodné jíst co nejvíce syrového jídla, které
nás v parných dnech ochlazuje. Proto nemusíte nic složitě vařit,
naopak potraviny ve stavu co nejblíže přírodě budou ty nejzdravější.

Sladce
Budete-li sportovat, nebo se jen procházet po krajině, určitě
vás přepadne chuť na něco sladkého. Doma upečený ovocný
koláč oslazený medem či nerafinovaným cukrem, ovocná
dřeň, ovoce, kvalitní čokoláda, to všechno vám určitě přijde
vhod a nemusíte mít obavy z nějakého dietního prohřešku. Pro
sportovce či děti je naopak dobře do určité míry doplnit i jednoduché cukry.
Užiteční pomocníci
Doporučuji si zakoupit různé krabičky a lahve na nápoje.
Dnes je na trhu nepřeberné množství krásných designů. Už jen
jíst z těchto krabiček bude nejen vaše děti bavit. Jen doporučuji dát si pozor, aby výrobek měl atest na nezávadnost. V létě
užijete i termotašky, vyrábí se v různých velikostech, a termoboxy. Chcete-li výlet do přírody pojmout romanticky, pořiďte si
piknikový koš.
Nezapomínejte v horku na pitný režim. Základem by měla být
voda, kterou když dochutíte šťávou z pomeranče, citrónu nebo
limetky a čerstvou mátou, vznikne skvělý nápoj. Pro dospělé
je vhodný zelený čaj, i teplý má lehce ochlazující účinky na
naše tělo.		
Krásné léto přeje Zuzka

Tip na svačinu pro rodiny s dětmi
• ovoce a zelenina dle chuti (v horkém počasí je nejvhodnější
z ovoce meloun a jahody, ze zeleniny okurka) – obojí navíc dodá i
tekutiny, protože je z více než devadesáti procent tvořeno vodou
• ovoce různých barev napíchejte na špejle a vytvoříte ovocné
„nanuky“. Nebo vytvořte salát a zalijte rozmixovaným
banánem. Alternativa ovoce – smoothie, domácí přesnídávka,
v termoboxu vám vydrží i domácí ovocná zmrzlina
• zeleninu nakrájejte na „hranolky“, vytvořte k nim sýrový dip
• skvělé jsou i olivy (zelené a černé)
• v horkém počasí je vhodný i bílý jogurt, pokud budete mít
termobox. Můžete si do něj přidat posekané vlašské ořechy
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• pečivo (např. žitný kváskový chleba. Nemusí být ani
celozrnný, naopak u malých dětí ani není vhodný pro
vysoký obsah vlákniny) s cizrnovou pomazánkou nebo
sendvič připravený s mozzarelou a domácí rajčatovou
omáčkou a bazalkou
• domácí müsli tyčinka
• domácí trvanlivé ovocné „kůže“ – příprava je velice
jednoduchá, připravují se v sušičce. Pokud vaše trouba
umožňuje nastavit teplotu na méně než 50 ˚C, lze je
připravit i v ní z rozmixovaného ovocného pyré
• ořechy a sušené ovoce – ideálně smíchat nejrůznější druhy
a zobat dohromady, chutě se krásně propojí
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Sport

Doufám, že cyklisté přivezou
z olympijských her medaili
Prožít jedinečnou atmosféru olympijských her je sen každého sportovce. Senátorovi a bývalému cyklistovi Jozefu Regecovi se se splnil hned třikrát.

H

er se účastnil jako sportovec
i trenér. Boje o medaile v brazilském
Rio de Janeiru bude sledovat doma.
„Tipuji, že česká reprezentace přiveze z
olympijských her pět medailí. A co se
týká cyklistiky, závodníkům přeji, aby
v silničním závodě získali cenný kov a překonali tak moje umístění ze Soulu, kterého
si nesmírně vážím,“ říká Regec.

1988 Soul, Jižní Korea
První závod pod pěti kruhy zažil cyklista
Jozef Regec jako třiadvacetiletý mladík.
Dva roky po fantastickém vítězství v etapě
Závodu míru startoval ve dvousetčlenném
poli závodníků. „Závod se neustále
vyvíjel a pořadí se měnilo. V posledním kole
jsem odjel z pelotonu se třemi jezdci a vytvořili jsme si solidní náskok. V posledním
kopci nás ale dojeli dva závodníci, mezi
nimi i Olaf Ludwig z NDR, který nakonec
zvítězil,“ vzpomíná Regec, který po
srdnatém boji dojel na fantastickém
desátém místě.
To je dosud nejlepší umístění československého silničního cyklisty na
olympijských hrách. „Ještě tři kilometry
před cílem jsem myslel na medaili. Nicméně
jsem zaváhal, chvilku zůstal v závětří
za dalším závodníkem a bylo hotovo,“
vysvětluje s úsměvem senátor. Kromě individuálního úspěchu dosáhl s československým

týmem na osmé místo v časovce družstev.
Regec tvrdí, že to pro něj byla nejhezčí ze
tří olympiád, které zažil.
2004, Atény, Řecko
Velkolepých olympijských her v Aténách
se Regec účastnil jako trenér českých
cyklistů. „Měl jsem na starost nejenom
logistiku, ale i všechny cyklistické
disciplíny. Dráhu, silnici, časovky,
muže i ženy,“ vypráví senátor. Jako
kouč měl velkou zodpovědnost. „Celé
hry pro mě byly krásný zážitek. Po nich
jsem dostal nabídku dělat profesionálního trenéra v zahraničí, kterou jsem
přijal a odjel do světa. Byly to krásné
roky v té nejlepší profesionální cyklistice,“ vzpomíná Regec.
2012, Londýn, Velká Británie
Na minulé hry v Londýně Jozef Regec
odjel v roli vedoucího cyklistické výpravy.
„Byla to skvělá práce. Měl jsem na starost
všechny závodníky. Jejich osobní trenéři
si své svěřence hlídali a účastnili se
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porad a já jsem vše kontroloval, aby vše
fungovalo v klidu a bez komplikací,“
popisuje senátor.
Podle svých slov si všechny olympijské
hry velmi užil. „Potkal jsem a poznal
spoustu skvělých závodníků z cizích
zemí. Prostě jsem rád, že jsem zažil hry
ve všech možných rolích a z různých
pohledů a zkušeností,“ usmívá se Regec
2016, Rio de Janeiro, Brazílie
Na hry do Ria sice mohl Regec odletět,
ale nakonec je bude sledovat z domova.
„Všechno jednou končí a sportem jsem
žil opravdu hodně dlouho. Teď se raději
věnuji dětem. Svým i dalším. Dostal jsem
se do věku, kdy vím, které životní hodnoty
jsou důležité,“ říká.
Všem sportovcům bude fandit a přeje
hodně štěstí a úspěchů. „Olympijské hry
jsou ve sportu vrchol. Tipuji, že čeští
sportovci přivezou aspoň pět medailí,“
uzavírá senátor, který bude svůj mandát
na Blanensku a Boskovicku v říjnových
volbách obhajovat.
MyFace
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Nemocnici Blansko ovládne
Den pro děti. Už posedmé.
Pokud ještě nevíte, co budete dělat první zářijovou sobotu, máme pro vás skvělý tip. Den pro
děti se uskuteční v sobotu 3. září od 10 do 17 hodin v areálu blanenské nemocnice. I letos
čeká na rodiče s dětmi nabitý program.

„T

ak jako každý rok, i letos bude rozdělen
mezi vystoupení na pódiu a atrakce
a stanoviště v areálu nemocnice.
Děti budou plnit úkoly na osmi stanovištích,
které letos chystáme zcel a nově ve spolupráci
s týmem Cvicsnami.cz,“ říká mluvčí nemocnice
Kateřina Ostrá.
Letošní téma nese název U nás na farmě.
Jednotlivá stanoviště prověří děti všech věkových
kategorií jak ve znalosti zvířátek z farmy, tak i ve
sportovních disciplínách. A letos se mají děti
opravdu na co těšit, protože pokud vše klapne,
budou moci vidět nejen krásná kostýmovaná
stanoviště, ale i živá zvířátka. Nebude chybět
ani veselý zvířecí fotokoutek! Po absolvování
všech stanovišť získá každý účastník farmářský
certifikát a sladkou odměnu.
Na pódiu bude k vidění pohádka Kašpárek a drak,
ukázka dogdancingu, dětská show s Áňou,
návštěvníky rozhýbe zumba i aerobik, zazpívají
finalisté pěvecké soutěže RH Faktor a představí se
finalistky soutěže Dívka ČR 2016.
„V areálu nebudou chybět blanenští hasiči
se svou kompletní technikou i dynamickou
ukázkou zásahu s propojením se zdravotnickou
záchrannou službou a ukázkou skutečné
spolupráce
těchto
složek
integrovaného
systému v praxi. Přítomna bude i Městská
policie Blansko a Policie České republiky se svou
technikou,“ vyjmenovala Ostrá.
Představí se řada spolků, které nabídnou
dětem
pestrou
paletu
svých
činností.
Děti se mohou těšit na megahoupačku,
lanové aktivity, střelbu z luku i ze vzduchovky, vodicí psy, malování na obličej,
trampolínky, dva krásné klouzací hrady, stanoviště
soutěží s Ovocňákem o atraktivní ceny a loňský
trhák - Jet arows tým a jejich úžasné letecké
modely s možností ukázkových letů. Za příznivých podmínek budou k vidění i exotičtí hadi.
Letošní novinkou bude účast FK Blansko a již
zmíněná zvířátka z Minifarmy v Drválovicích.
„Účast charitativního spolku Pečení pro děti,
který na naší akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu podpoří nemocné či znevýhodněné
dítě, je již samozřejmostí, stejně jako prodej
výrobků s růžovou stužkou, kde výtěžek směřuje
na boj s rakovinou prsu,“ dodala mluvčí.
PAVEL ŠMERDA
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Program na podiu
10:00 Velvet Blansko
11:15 Oficiální zahájení
11:30 Dětská show s Áňou
12:00 Kašpárek a drak, pohádka 		
Divadla Koráb
13:00 Ukázka zásahu hasičů
14:10 Dogdancing: Katka a Heavy
14:30 Ledové království
15:30 RH Faktor 2016, vítězové
letošního ročníku
pěvecké soutěže
16:00 Aerobik show
16:30 Exhibice finalistek Dívky ČR 2016
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Náš příběh

Drogy dokážou udělat
člověku ze života peklo
Ve třídě patřil, říkejmu mu Michal, vždycky mezi žáky, kteří rádi debatují s učiteli, navzdory
tomu, že těm se to mnohdy příliš nezamlouvalo.

P

řestože býval pěkné „kvítko“, šlo
o inteligentního mladíka, který
přemýšlel o věcech kolem sebe,
problémech, které svět zahlcují stále víc
a víc, až ho jednou pohltí docela. To se
změnilo, když do jeho života jako nezvaný
host zavítal pervitin.
Jak to všechno začalo…
K drogám neměl nikdy daleko. Na
vlastní oči viděl, co dokáže s lidmi udělat
alkoho. Byl svědkem toho, jak moc
takový člověk umí ublížit třeba i svým
milovaným. S cigaretami a tabákem se
seznámil už jako malý kluk. Z počátku
ho ale kouření příliš do extáze nepřivádělo. Následovala změna bydliště.
Michal poznal nové přátele a všechno
bylo jinak. Mezi šestou a sedmou třídou
se k „nevinným“ cigaretám přidala tráva.
Ani marjánkou to ovšem neskončilo.
Tak jako pro každého správného
teenagera, i pro Michala měla velký
význam hudba. Účast na koncertech
jeho oblíbených Drum and Bass však
zahrnovala mnohem víc. Nedílnou
součástí „správných“ koncertů je fakt, že
každý fanoušek v sobě „něco“ má. A tak
ve svých čtrnácti letech poznal Michal
houbičky. „S houbičkami má člověk pocit,
že myšlenky, které jsou abstraktní, se
najednou zhmotňují. Všechno vám přijde
reálné, vždyť každá věc, kterou máte
v hlavě, musí být skutečná!“ A ten pocit,
to je zkrátka nepopsatelné.
Když už houby, což takhle zkusit něco
silnějšího? Přišlo na řadu LSD. Jasně,
papírky LSD znázorňující postavičky
z oblíbených seriálů, to zní roztomile,
vraťme se však do reality, přátelé – LSD
je stokrát silnější než houbičky. Jedná
se o halucinogeny. Tentokrát nejde o ryze
přírodní látku, zde už se slova ujímá
chemie, a to je vždycky horší.
„Nejlepší je, když tancuješ a připadá ti,
že ti to fakt jde. A pak za tebou přijde
čtyřicetiletý týpek a začne tě vychvalovat,
jak válíš. To člověku dodá sebevědomí.“
Průvodci Michalova života se tedy staly
halucinogenní drogy. Houbičky, tripy. Kdo
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mohl očekávat, že tohle je teprve začátek
pravého pekla.
Nový kamarád
A je to tady zase. Další koncert, což
znamená další houbičky a další úžasná
dobrodružství. Michal se nemohl dočkat!
Po příchodu na místo konání ho však
čekalo zklamání. Houbičky nejsou. Ani
LSD. Byla mu nabídnuta extáze, tu však
odmítl. Bál se. Poté je však poctil svou přítomností Michalův známý a prý, že v lese
si uvařili pervitin. Nedáš si? Nemusel ho
přemlouvat. Něco v sobě chtěl, musel mít,
potřeboval to. A když houbičky nejsou
k mání? Navíc mu kamarád slíbil tuhle
„mňamku“ vysloveně za pakatel. Den, kdy
si pervitin omotal Michala kolem prstu, se
stal osudným zlomem.
Ne nadarmo se tvrdí, že láska dělá
z lidí blázny. Michal by mohl povídat. „Dá
se říct, že to byla jediná holka, se kterou
jsem měl opravdu správný vztah. Šli jsme
jen tak ven a vždycky jsme si měli o čem
povídat.“ Jaký to pro něj musel být šok,
když mu jednou děvenka napsala „pauza“.
„Co to má být, ‚pauza‘? Copak něco
takového ve vztahu existuje?“ Omyl, neexistuje. Nemohlo to být jasnější. Konec!
Nechápal to. Nedokázal to pochopit. Jak,
konec? Přece to nemůže končit! Bylo půl
druhé ráno a on stále nemohl usnout.
Bylo mu tak zle! „Promiň, mami, nechci
tě budit, ale nemohla bys jít na chvilku
za mnou?“
Nelepšilo se to. Bez ní všechno bylo
k ničemu. Bára ho připravila o motivaci.
Jaký má smysl snažit se něco dokázat,
když to, na čem mu záleželo, už není? Není
dost dobrý pro ni, není dobrý pro nikoho.
Kampak se poděly jeho priority? Kam se
zatoulala jeho snaha něco dokázat? Zdravý
životní styl – ať táhne k šípku. Budoucnost
jako kdyby přestala existovat a na přední
příčku se vyšplhal perník.

ušklíbá několik čtverců. „Nepatříš sem!
Nepatříš sem!“ vřískají na něj jeden za
druhým. „Na gymplu se mi líbilo a spolužáky jsem měl rád. Viděl jsem ale, jak se na
mě dívají, jako na nějakýho feťáka,“ prohlásil, nesnažíc zakrýt pohrdlivý podtón.
Feťák? On? Ale prosím vás! „Připadalo
mi, že zde nemám co dělat. A tak jsem se
rozhodl, že přestoupím na zedníka. Vyjdu
školu s jedničkami a něco se naučím.“
Jedničky? Naučit se něco? Zlatý
oči! Michal si to přál, ale perník v něm
ne. A jak už tomu tak poslední dobou
bývalo, v Michalově těle míval obvykle
hlavní slovo perník. Vždycky zvítězil.
Ptáte se proč? Šlo to postupně, krůček

Od desíti k pěti
Nemá to cenu. Michal studuje na
gymnáziu, ale kašle na to. Ročník dokončí
s odřenýma ušima a z vysvědčení se na něj
MyFace
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po krůčku. Pomaličku, a přesto rychle.
Nejprve se obhajoval, odmítal uznat, že by
snad mohl být na pervitinu závislý. „Jsem
závislý? Jistěže ne!“ Vždyť to bývávalo
jen jednou za měsíc na koncertě! Pak se
však z jednoho měsíce stalo jednou za dva
týdny, s přáteli vyhledávali akce čím dál
častěji. A najednou už nešlo o to užívat
pervitin na koncertech. Perník byl kámoš,
se kterým se vždy vídá o víkendech,
přestal se hájit. „Jsem feťák, no a co?!“
„Perník, to bylo něco úplně jiného než
houbičky a tripy! Je to něco bombastického! S perníkem jsem najednou prožíval
stejně krásný pocit, jako když jsem byl
s Bárou,“ líčil nadšeně, neuvědomujíc si
zásadní věc.
„Perník mi pokřivil mysl. Všechno jsem
měl rozhozené. Myšlenky, pohled na svět,
svoje priority. Dokonce i denní režim!“
Pervitin dává člověku energie na rozdávání. Necítíš únavu, můžeš být vzhůru
celou noc (vlastně i několik dní). Také
potlačuje chuť k jídlu. Naprosto jiná liga.
Na houbičky už si ani nevzpomněl.
Ke konci školního roku, kdy Michal
dokončil první ročník na gymnáziu, byl
z „basy“ propuštěn proslulý feťák Richard.
Po celém městě nechvalně proslulý.
Michalovy prázdniny byly takřka celé
profetované.
„Jedna
moje
kamarádka
vzala
Richarda, který neměl kde bydlet, k sobě.
Scházeli jsme se u ní každý den. Když jsme
si už neměli o čem povídat a začali jsme se
nudit, přišel čas na perník.“
V té době Michalova maminka pojala
podezření, že s jejím synem není něco
v pořádku. Sama si tím prošla, věděla,
jak to chodí. Nebylo pochyb, že Michal
se změnil. „Opravdu tam jen chlastáte.
Neděláte nic jiného?“ zeptala se nedůvěřivě. „Jasně že ne,“ odvětil. „Co jinýho
bychom asi dělali?“
Maminka Michalovi nevěřila. To, že
užívá pervitin, bylo evidentní. Stále mu
však dávala nové a nové šance. Věřila
v zázrak. Zázrak, který nepřišel. V pololetí
Michala vyhodili.
Takhle to dál nejde!
„Doteď si ten den pamatuju. Byla
středa.“ Michal byl ve svém pokoji, když
tu ho volala maminka. Prý ať přijde za
nimi, chtějí si s ním promluvit. Jeho
nevlastní otec na něj obyčejně nikdy
nemluvil. Jde za nimi a maminka se
ho ptá, co bude dál. Najde si nějakou
brigádu? „Asi jo, najdu si nějakou
brigádu,“ krčil rameny. „To určitě, stejně
tam nebudeš chodit!“ opáčí. „Zkusíš tedy
napotřetí nějakou školu?“ „Jo, tak já to
zkusím,“ souhlasil, maminčinou replikou
však je, že ne, stejně ji nedodělá. „Co po
mě teda chcete?!“ zvolal Michal a utekl
do svého pokoje.
srpen 2016

Co je to vlastně pervitin?
Označení pro krystalický metamfetamin,
bílá látka hořké chuti a bez zápachu, vyskytující
se ve formě prášku nebo krystalů. Je synteticky
vyrobena (mnohdy samotnými „smažkami“, jak
se slangově přezdívá uživatelům pervitinu), což
je samo o sobě dost nebezpečné, poněvadž do
něj někdy bývají přimíchávány jiné nebezpečné
látky jako kyseliny či nemrznoucí kapaliny pro
zvýšení účinku.
Jak na člověka působí?
Mezi krátkodobé účinky patří ztráta chuti
k jídlu, zvýšení srdečního tepu, krevního
tlaku, tělesné teploty, dále rozšíření zornic,
nevolnost,
halucinace,
podrážděnost,
panika, křeče a záchvaty mohoucí vést až
k smrti. Kdybych měla vyjmenovat všechny
dlouhodobé účinky, mohla bych zde být ještě
hodně dlouho, zjednodušeně ničí celé tělo
uvnitř i zvenčí. Zapříčiňuje trvalé poškození
jater, ledvin, plic, nevratné poškození krevních
cév v srdci a mozku, hnisavé infekční záněty,
poškození mozku podobné Alzheimerově nemoci,
mrtvici a epilepsii… „Absťák“ je doprovázen
depresí, strachem, paranoiou, a z toho důvodu
je mimořádně těžké přestat drogu užívat.

Tam ho, zhrouceného, s žiletkou v ruce,
nachází maminka. Myslí si, že se chce zabít.
„Jak ti můžu pomoct?“ ptala se nešťastně.
„Přiveď mi Báru,“ prosil Michal.
Vypadá to, že tentokrát maminčin
pohár trpělivosti přetekl. Volá policii.
„Budeš přijat do psychiatrické léčebny.“
Nový začátek
Nechtěl tam. Prosil maminku, aby ho
tam nevezla, že opravdu přestane. Ta však
byla neoblomná.
Byl na místě. „Ty bereš perník, co? Seš
feťák!“ ušklíbl se na něj doktor. To je pro
Michala šok. Ještě nikdy neslyšel žádného
dospělého, že by mu to takhle napřímo
řekl. Udělali mu testy a lékař sdělil, že
takhle špatné výsledky ještě nikdy neviděl.
„Mobil jednu hodinu denně. A žádná sluchátka.“ Při tomto oznámení se Michal
neubránil pláči. Neměl vůbec potuchy, jak
to bez hudby zvládne.
Zvládl to. Čas si krátil malováním a četbou. Poznal mladíka, který byl
rovněž na drogách. Získával je od stejného
muže, který se poté přestěhoval do města,
kde bydlel i Michal. Dealer celého okresu.
To je spojovalo.
Sestřičky si ho oblíbily. Setkal se
tam s klukem ze stejného města, který
trpěl psychickou poruchou, na některé
situace reagoval zbytečně agresivně.
„Tam byl jak beránek. Šel za sestřičkou
s obrázkem a jediné, co od ní chtěl slyšet,
bylo, že to má hezký.“

O jeho účinku si můžeme přečíst v knize od
Radka Johna Memento. Vskutku pregnantně je
zde popsáno, jak se z „nevinné“ zábavy stává
drogová závislost, jak se projevují abstinenční
příznaky, jak se pervitin vaří a bohužel i jak to
všechno končí.
Drogy jsou látky, které pokřivují
mysl člověka. Zapříčiňují iracionální až
sebedestruktivní chování člověka. Užívání
těchto látek je silně návykové. Tělo postupně
získává vůči droze toleranci a pro dosáhnutí
stejných účinků, stejné euforie, jako na
počátku užívání je závislý nucen užívat stále
větší a větší množství.
Člověk závislý na droze postupně
přichází o celou svoji osobnost a o své
blízké. Dostává se do bludného kruhu,
ze kterého jen málokdy najde cestu ven.
Drtivá většina drogových závislostí končí
bohužel smrtí.
Nebuďte proto naivní a nepouštějte se do
riskantních experimentů! Važme si toho, že
nám byl nadělen rozum, svobodné relevantní
myšlení a život, nekažme si ho. Od toho zde na
světě nejsme.

Silnější než chemie
Michalovi se podařilo udělat přijímací
zkoušky na gymnázium, umístil se na
předních příčkách. Není to znamení? Nyní
školu stále navštěvuje a je spokojený, líbí
se mu tam. „Jsem čistej. Perník už na mě
nemá účinky jak dřív.“
Mohl začít znovu. Nic mu nebránilo
v tom, aby po propuštění z léčebny začal
zase fetovat. On ale nechtěl. Ví, že mu to
za to nestojí.
Michal dokázal něco, co neumí každý.
Podařilo se mu překonat závislost a začít
ještě jednou.
O hodně přišel. Ztratil dva roky, kdy
mohl studovat, má zdravotní následky.
Přišel o důvěru své maminky, musí se
hodně snažit, aby ji získal zpět, udělal si
spoustu nepřátel. „Ale dalo mi to nový
pohled na lidi. Setkal jsem se s takovými,
kteří se tvářili jako přátelé, ve skutečnosti
to však žádní přátelé nebyli. Nečinilo
by jim žádné problémy svého blízkého
třeba i připravit o život.“
Můžeme se jen dohadovat, jak moc
krutí tito „přátelé“ mohli být. Smutné je,
že kolem nás je spousta a spousta podobných případů, které dopadají špatně.
Pervitin uchopuje oběti svými pařáty a už
je nepustí. Proti buďme rádi, že alespoň
náš příběh končí happy-endem. Smůla,
kámo. Tentokrát ti to nevyšlo!
(Jména osob byla z osobních důvodů
pozměněna – pozn. aut)
TEREZA HALATOVÁ
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Inzerce

Zdeněk Peša je hrdý na to,
co se v Olešnici podařilo
Starosta Olešnice Zdeněk Peša patří k vůbec nejvýraznějším
osobnostem regionální politiky. Ve vedení města je už
šesté volební období, pod jeho vedením se Olešnice
stala nejen Vesnicí roku, ale také se neustále vylepšuje.
Svoje dlouholeté zkušenosti chce využít v krajském
zastupitelstvu, kam kandiduje za KDU-ČSL jako bezpartijní.

Zdeněk Peša
Město:
Věk:
Práce:
Zájmy:

Olešnice
53 let
starosta města
četba, cestování, psaní

V čele Olešnice jste už od roku 1994. Čeho si nejvíce ceníte na
svém městě?
Historické kontinuity. Tohle městečko je skoro tisíc let staré.
Tím, jak je položeno, bylo jen minimálně zasaženo migračními
vlnami, proto jsou v Olešnici převážně starousedlíci. Dokonce
rody, které mají své kořeny i čtyři sta let zpět. S tím souvisí vztah
těchto lidí k Olešnici a k jejímu životu. Platí, že v řadě spolků se
potkává dědeček s tatínkem i vnukem.
Z jakých investičních akcí, které se u vás podařilo za dobu
vašeho působní v čele radnice realizovat, máte největší radost?
Za dvě desetiletí se Olešnice svými úspěchy dostala do povědomí
širokého regionu. Osobně vyzdvihuji především oblast podpory cestovního ruchu. Když už byli naši předkové skoupí a nepostavili tady
hrad a zámek, tak jsme se museli postarat sami (úsměv). A to jak
vybudováním rozhleden, ski areálu, muzeí či rekonstrukcí sakrálním
staveb. Z čeho mám jako pedagog a ředitel školy velkou radost, jsou
velké změny v základní škole, mateřské škole a ve vybudování nové
pobočky základní umělecké školy. To vše díky evropským fondům.
Materiálně technické vybavení žáků nám mohou kdekoli závidět.
Olešnici nečekaly pod vaším vedením vždy jen pozitivní
události. Například v roce 2002 a 2006 čelila velké povodní.
I tam se ale ukázalo, jak se vy i lidé dokážete vypořádat
i s nepříjemnými situacemi?
Čas od času přicházejí události, které nikdo nečeká. Skutečně
prubířským kamenem odolnosti zastupitelstva, starosty a hlavně
občanů byly právě obě zmiňované povodně. Především ta z roku
2002 měla nedozírné následky. Poničila tři desítky domů, zasáhla
dva průmyslové podniky a řada lidí neměla kde spát. Do dvou let
se podařilo veškeré dopady povodně odstranit. Ponaučení z toho
všeho bylo, a ukazuje se to v celé republice, že bleskové povodně
se opakují mnohem častěji, než tomu bylo dříve a mohou potkat
jakoukoliv obec. Jsme rádi, že co se týká systému protipovodňových opatření, jsme nic nepodcenili. Když se rozhlížím široko
daleko, nevidím tak komplexně zajištěnou obec, jako je ta naše.
Ale přiznávám, že to bylo hodně náročné. Papírová válka, shánění
vlastníků pozemků, tedy samotná příprava a následná realizace
zabraly více než deset let. V této souvislosti bych rád podotknul,
že je dobré, když starosta a zastupitelstvo pracují více než jedno
volební období. Zvláště se to ukazuje u dlouhodobých projektů.
V krajském zastupitelstvu už jste v minulosti dvakrát pracoval.
Jak je důležité pro starostu města být „vidět“ na kraji?
Velmi důležité. Jste v centru dění a sledujete celou řadu důležitých rozhodování. V zastupitelstvu jsou hlavně představitelé
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velkých měst, proto je nejen pro Olešnici, ale i desítky a stovky
malých obcí dobré, když tam sedí starosta, který je zároveň předsedou Spolku pro obnovu venkova a může se podílet na přípravě
různých dotačních titulů, jako je např. Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje.
Co může pozice krajského zastupitele přinést Olešnici,
potažmo celému regionu Blanenska a Boskovicka?
Jako předseda MAS Boskovicko plus znám dobře problematiku
místních akčních skupin a proto jejich aktivity výrazně podporuji v regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje. Za tím
vším jsou malé i větší projekty obcí, ale nejen obcí, ale i zemědělců, opravy kulturních památek regionálního významu a další.
Vím o Vás, že jste hodně vytížený člověk. Při čem si nejraději
odpočinete, jak relaxujete?
Spousta lidí řekne, že při sportu, Ale já tuhle záležitost jako
bývalý tělocvikář už pověsil na hřebík. Rád čtu. Od dětství
jsem knihomol, také se dopouštím poklesků v literatuře. Píšu
knížky, konkrétně regionální učebnice, historické záležitosti,
pohádky a pověsti regionu. Poslední dobou trávím při dovolených
hodně času na cestách. Společně s manželkou jsme navštívili řadu
států, kde si člověk uvědomí, jak dobře se v České republice žije.
Jak jsme často neskromní, jak si často zanadáváme a přitom je
na světě spousta zemí, které nám mohou jak v životní úrovni, tak
demokracii hodně závidět.
MyFace

Sport

Závod s nádhernou přírodní kulisou a neopakovatelnou atmosférou diváků podél trati.
To je Půlmaraton Moravským krasem, který
je na programu v sobotu 27. srpna v Blansku.

„B

ěžci se mohou registrovat do Půlmaratonu Moravským
krasem (21,1 km), dětských běhů a do Městského běhu
na 2,4 km. Registraci nepotřebujete do Lidového běhu
na 800 metrů,“ uvedl za pořadatele ze spolku Sportuj s námi
Petr Bartošek.
V Blansku se bude nejen běhat, ale od 12.20 je připraven i doprovodný program. Vystřídají se v něm
taneční i hudební vystoupení, hlavním lákadlem je letos
koncert skupiny Fleret. Pro děti bude připraven skákací hrad,
megatrampolína, soutěže a tvůrčí dílna. Policie České republiky
navíc připravila od 12.00 na Wanklově náměstí workshop pod
názvem Policistou na zkoušku.
Turisté jdou s námi
„Projekt, který se v Blansku představí poprvé, je určen pro
všechny, kteří se chtějí aktivně zúčastnit Půlmaratonu Moravským
krasem, ale nechtějí nebo nemohou běžet. Ideální je pro doprovod
běžců, rodiče s malými dětmi a pro turisty,“ upřesnil Bartošek.
Registrace bude možná od 10.00 do 13.00 hodin v blanenské
informační kanceláři Blanka. Po zaregistrování obdrží každý účastník
mapky připravených tras a kontrolní kartu, na kterou bude při absolvování zvolené trasy zapisovat kódy, které budou umístěny na všech
trasách. Každý účastník, který předloží kontrolní kartu s alespoň
dvěma kódy do 16.00 hodin v informační kanceláři, má nárok na
zakoupení turistické absolventské vizitky Půlmaraton
Moravským krasem 2016 za
zvýhodněnou cenu.
Na výběr jsou trasy
různých délek, vhodných
pro rodiče s dětmi i pro
zdatnější turisty.

Program Půlmaratonu
Moravským krasem
12.30 Workshop Fit studia Cvicsnami.cz
12.50 Slavnostní zahájení
13.00 Lidový běh - 800 m
13.10 Taneční vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz
13.20 Městský běh – 2,4 km
13.40 Vystoupení oddílu Aikida Boskovice
14.00 Běh dětí s rodiči - 60 m
14.10 Běh dětí do 5 let bez rodičů - 60 m
14.20 Běh dětí 6-7 let bez rodičů – 100 m
14.30 Koncert skupiny Fleret
15.55 Hymna běhů Sportuj s námi
km
16.00 Start Půlmaratonu Moravským krasem na 21,1
16.40 Taneční vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz
17.50 Vyhlášení vítězů půlmaratonu
19.00 Vystoupení skupiny Třetí zuby
pro
Doprovodný program: skákací hrad, tvůrčí dílna
,
akce
den
celý
po
r
děti, megatrampolína, moderáto
spor
ej
soutěže pro děti, bohaté občerstvení, prod
tovního oblečení.

Soutěže Sportuj s námi
Spolek Sportuj s námi
vyhlásil letos hned tři
celoroční soutěže. Soutěž
o nejlepší tréninkovou trasu,
o nejlepší foto z akcí Sportuj
s námi a tipaři. Všechny
tyto soutěže budou v rámci
půlmaratonu
vyhlášeny.
Podrobnosti na FB profilu
/sportujsnami.oficial, všechny
informace k Půlmaratonu
Moravským krasem pak na
www.pulmaratonblansko.com.
JAROSLAV PARMA
srpen 2016
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NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine
Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine
a vydejte se rovnou za novými zážitky! Na cestu Vám přibalíme
dostatek prostoru, bezpečí i atraktivní výbavy. Bavit Vás budou
robustní ochranné prvky karoserie, stylová 16" kola ROCK
z lehké slitiny nebo třeba asistent rozjezdu do kopce. Přibalit
si navíc můžete adaptivní tempomat, zadní parkovací kameru
s ostřikovačem nebo praktickou dělicí síťovou stěnu. Seznamte
se s vozem ŠKODA Fabia Combi ScoutLine přímo u nás.
skoda-auto.cz

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km
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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

MyFace

Fotoreportáž

Dívky České republiky se
na finále chystaly v Lysicích
Finalistky Dívky České republiky 2016 se sešly na svém druhém soustředění.
Tentokrát v Hotelu Lidový dům v Lysicích.

N

a programu měly nácvik choreografií a volných disciplín,
focení, zkoušku šatů, účast na první veřejné akci, běh, ale také
setkání s patronkou soutěže, herečkou Andreou Kerestešovou.
„Všechno jsme zvládli na výbornou,“ pochvaloval si manažer
soutěže Pavel Šmerda. „Holky opět prokázaly, jak jsou šikovné. Myslím,
že jsme si to všichni užili. Zvláště nezapomenu na skvělou atmosféru
při focení, především šatů z POSHme. A setkání a povídání s Andreou
Kerestešovou? Opět se potvrdilo, že oslovit tohoto úžasného člověka
byl pro celou naši soutěž obrovský krok vpřed. Navíc jsme ji mohli
přímo v den jejich narozenin osobně popřát, což pro nás byla velká
pocta,“ podotkl manažer. 		
FOTO: DAVID PODRABSKÝ

srpen 2016
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Inzerce

Jindřich Kocour chce na kraji
zúročit zkušenosti z praxe
Nejvýše postaveným kandidátem do krajského zastupitelstva za KDU-ČSL z našeho regionu
je Jindřich Kocour z Kotvrdovic. Místopředseda okresní organizace strany, člen krajského
výboru, ale také dlouholetý hasič, předseda místní organizace Orla a milovník rybaření,
vaření a myslivosti má jasné cíle.
Co Vás vedlo ke kandidatuře do krajského zastupitelstva?
Vzhledem k tomu, že jsem druhé volební období místopředseda KDU – ČSL okresu Blansko a člen krajského výboru, mám
možnost vidět věci i z jiné strany a podrobněji než dřív. Již
čtyři roky spolupracuji s místostarostkou Boskovic Jaromírou
Vítkovou a společně řešíme problematiku kanalizací, životního prostředí, podporu hasičů, neziskových organizací a další
projekty v obcích. Je třeba mít v krajském zastupitelstvu více
zástupců z našeho regionu, kteří se o něj budou starat. Proto jsem
se rozhodl kandidovat.
Máte priority, cíle, které chcete prosazovat a na které se
budete zaměřovat?
Ano, těch priorit je několik. Je třeba více podporovat neziskové
organizace, sportovní a kulturní spolky. Jsou to právě ony, kdo
vytváří kulturní a sportovní dění v našich obcích a starají se o udržování tradic, které naši předkové vytvořili a přenášeli z generace
na generaci. Bez jejich činnosti si nedovedu představit fungování
jakékoliv obce nebo města v oblasti kultury a sportu.
Dalším důležitým bodem mého zájmu je bezpečnost. Mám
na mysli zejména hasiče, kteří jsou sice ze strany kraje i státu
podporováni, ale některé jednotky v obcích ani v dnešní době
nedosáhnou na dotační tituly a jejich technika je nedostačující i k prvotnímu zásahu. To je třeba změnit.
Je třeba zmínit i jednu ne příliš typickou oblast, které se
věnujete.
Díky dlouholetým pracovním zkušenostem s nákupem energií
se podílím na projektu Společné nákupy obcím, který je velice
úspěšný a šetří desítky milionů korun obcím a městům za elektřinu a zemní plyn. Tyto ušetřené prostředky potom mohou
starostové obcí investovat do jiných projektů. S využitím těchto
zkušeností chci do těchto nákupů zapojit další drobné neziskové
organizace a rád bych, aby takto mohli ušetřit i jednotlivé domácnosti a další drobní odběratelé. Každopádně se hodlám zapojit do
jakéhokoliv projektu, který bude přínosný pro všechny obyvatele
kraje a jejich spokojenější život.
Láká vás i vyšší než jen krajská politika?
Žena říká, že určitě ne! Záleží na situaci, ale myslím si, že je
třeba pracovat pro region, především v našem kraji.
Co Vás baví v soukromí? Při jakých činnostech si odpočinete?
Volného času moc nemám, ale jsem rád, když si sedneme celá
rodina i s přáteli a grilujeme maso, popovídáme si, dáme pivko,
zazpíváme a zahrajeme si na kytary. To je opravdu relax. Rád si
také čistím hlavu u vody na rybách nebo při svátečním vaření
pro rodinu. Ideální dovolená je pro mě na horách nebo u moře se
ženou a s dvěma, dnes již téměř dospělými syny.
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Máte docela hodně aktivit. Jak se to dá zvládat?
Je to náročné, ale ten, kdo chce něco dělat, tak si čas prostě
najde. Je pravda, že v posledních letech se nevěnuji rybaření,
myslivosti a ani hře na kytaru, ale koníčkem se mi nyní stal Orel,
KDU-ČSL a hasiči. Musím říci, že kdybych neměl tak tolerantní
ženu a dva šikovné syny, tak bych to opravdu dělat nemohl. Je
důležité mít v rodině oporu a zázemí. Za to patří mým nejbližším
velký dík.
Proč by lidé měli dát hlas právě Vám?
Protože KOCOURA na kraji ještě nikde nemají. Ale vážně.
Myslím, že už jsem vlastně odpověděl. A jestli čtenář dočetl až
sem, pak ho moje myšlenky snad zaujaly. Je jasné, že jako krajský
zastupiatel bych měl větší možnost ovlivnit další vývoj našeho
regionu a celého kraje, a to nejen ve výše citovaných oblastech. Já
prostě věřím, že budu obyvatelům našeho kraje prospěšný.

Jindřich Kocour
Bydliště:
Věk:
Práce:
Rodina:
Zájmy:

Kotvrdovice
42 let
podnikatel v oboru lesnictví
ženatý, dvě děti
myslivost, rybaření, hra na kytaru, zpěv,
pes, vaření, hasiči
MyFace

Inzerce

Pokud chcete být úspěšní, musíte
mluvit hlavně s pozitivními lidmi
Ing. Aleš Komínek pracuje ve společnosti Prosperity Financial Services na pozici oblastního
ředitele. Svoji cestu „nahoru“ si musel sám krůček po krůčku vyšlapat, a je za to rád.
Práce v oboru financí ho baví, naplňuje a nedovede si představit, že by dělal něco jiného.
Proč jste se rozhodl stát finančním poradcem?
Důvodů bylo více. Hlavní asi ten, že jsem si chtěl řídit
svůj čas. Mám srdcového koníčka, a tím je hudba. Chci se mu
věnovat a s „normálním“ zaměstnáním se to moc neslučuje. Druhým
důvodem bylo to, že chci, aby moje výplata byla závislá na mých
výkonech. Přiznám se, že jsem nikdy nebyl zaměstnaný a kolikrát tak
nemám pochopení pro lidi, kteří nechtějí nebo se bojí opustit zaměstnání. Přímo z vysoké školy jsem šel podnikat do oblasti financí.
Co na to Vaše okolí? Setkal jste se s typickými negativními reakcemi?
Určitě. Prakticky ze všech oblastí. Ať už od těch úplně nejbližších, tak i od lidí ze svého okolí. Docela jsem to chápal u rodičů. Ve
škole se mi dařilo, promoval jsem s červeným diplomem, očekávali,
že půjdu jinou cestou, ale já byl pevně rozhodnutý, co budu dělat.
Pokud jde o určité kamarády, ti mě první dva roky označovali za
pojišťováka, to je klasika. Nebylo to jednoduché, ale postupem
času, jak jsem začal být silnější v argumentaci, tak většině
sklaplo a otočili. S tím souvisí i to, že jak na sobě začnete pracovat,
odfiltrují se vám určité lidé z okolí. Rozhodně si nemyslím, že je
to špatně. Pokud to chcete dotáhnout daleko, tak se musíte bavit
hlavně s pozitivními a úspěšnými lidmi. Těmi je třeba se obklopovat.
Jaké byly začátky Vaší kariéry?
Tím, že jsem se financím věnoval už při vysoké škole, jsem měl
delší fázi přípravy. Je pravda, že jsem to za začátku nebral moc
vážně. Jen jsem si chtěl vždycky přivydělat na prázdniny, čímž
jsem samozřejmě štval svého manažera, který ode mě vyžadoval
lepší přístup a pravidelně kvalitní výsledky. Postupně jsem ale
nabíral kontakty, a když jsem se naplno ponořil do podnikání,
měl jsem v tomto směru už slušný základ. Jelikož jsem od přírody
extrovert, i to mi za začátku hodně pomohlo. Rád mluvím s lidmi,
troufám si říct, že mám obchodního ducha a nevadí mi dělat
změny a zásadní rozhodnutí. Tím se také rychleji posouváte vpřed.
Jak vypadala Vaše cesta do pozice oblastního ředitele?
Musím říct, že jsem si vše vyšlapal sám. A jsem za to rád. Dlouho
jsem se držel na netýmové pozici. Vyhovovalo mně to, neměl jsem
odpovědnost za nikoho dalšího, pouze sám za sebe. Pak jsem začal
spolupracovat s jedním mým klientem, který chtěl podnikat se
mnou. Byl ve fázi, kdy měl finanční zodpovědnost za rodinu, úvěr
na bydlení, a já si uvědomil, že je to potřeba brát jinak. Nechtěl jsem
ho dostat do problémů, začal jsem být týmovým hráčem. Přes pozice
junior poradce, senior poradce a manažera jsem se vypracoval až na
post oblastního ředitele. V týmu mám momentálně asi patnáct lidí.
Máte zásady, kterými se při své práci řídíte?
Naprosto zásadní, pokud chcete na sobě pracovat a někam se
posunout, je to, že musíte dodržovat pravidelnost v aktivitách. Udělat
si návyk, co nejčastěji opakovat úkoly, které třeba nejsou úplně
příjemné, a řídit se tím, že nejdůležitější věci musíte dělat nejdřív.
Lidé nerostou, protože věci, které jim nejdou, nechávají na potom.
srpen 2016

Při Vaší práci je důležitý výběr spolupracovníků. Jak je tomu u Vás?
Dlouho jsem byl hodně důvěřivý. Za následek to mělo fakt, že
jsem nabral do týmu i lidi, kteří chtěli tuto práci dělat jen proto,
aby z toho měli co největší prospěch. Na úkor kvality. A to nejde.
Pak jsme vraceli zbytečně spoustu peněz na provizních, protože
když něco neděláte poctivě a s nejlepším úmyslem, projeví se
to. Dnes už jsem se poučil. Když vidím někoho, kdo chce něco
obcházet, odfláknout, tak se rychle rozloučíme. Musím přiznat, že
mi už pod rukama „prošlo“ hodně lidí.
Jak vypadá Váš typický pracovní den?
Je to hodně individuální. V pondělí se věnuji lidem v týmu.
Jedu do Boskovic, kde máme tzv. aktivační pondělky. Hodnotíme
výsledky, děláme plány, máme tréninky a call party. Stejně to
funguje i v Jevíčku a v Brně, kde mám svoje lidi. Jedno dopoledne věnuji lidem, kteří jdou manažerskou cestou. Pracuji hodně
dynamickým způsobem. Je den, který mám našlapaný schůzkami
od rána od večera, ale pak druhý den v uvozovkách vysadím,
odpočinu si nebo si udělám jen telefonní režim.
Máte při tom všem ještě čas na osobní život a volný čas?
Nejsem workoholik. Dá se říct, že jsem od přírody i trochu líný
člověk. Ono to někdy není na škodu. Alespoň přemýšlím nad tím, jaké
aktivity nejsou pro mě efektivní a měl bych je delegovat na někoho
jiného. Kupuji si tím vlastně i svůj volný čas. Dobře vyškolená asistentka, poradce, na kterého můžete přesunout práci, jsou k nezaplacení.
Když trávíte čas u práce, která vás jen zasekává, tak se neposunete dál.
Učím to i svoje lidi. Správně si uspořádat pracovní čas.
Co Vás baví a při jakých činnostech se odreagujete?
Muzika. Jednoznačně. Pak sport. Běh, plavání, kolo. Líbí se
mi moderní věci jako třeba TRX, formy cvičení s vlástní vahou.
Odpadly mně kolektivní sporty. Nebaví mě na někoho stále čekat.
Jaký je Váš sen? Ať už osobní nebo pracovní?
Pracovní určitě pozice regionálního ředitele. Co se týká osobní
roviny, rád bych zprofesionalizoval svoji hudební kariéru. Hraji
na kytaru a zpívám v amatérské kapele. Je to pro mě výzva. A já
mám rád výzvy.
Máte svůj recept na úspěch?
Musíte si být jistý tím, proč děláte právě to, co děláte.

Aleš Komínek

Věk: 32 let
Město: Brno
Pozice: oblastní ředitel
Zájmy: muzika, sport
Motto: No pain, no gain
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Blansko přivítá světovou
elitu v biketrialu
Na začátku srpna bude Blansko hostit Mistrovství světa v biketrialu. Závody se uskuteční na
tradičních tratích v okolí a v lesích za rekreační oblastí Palava.

S

větový šampionát se do srdce
Moravského krasu vrací po třech
letech. V roce 2013 se jel v Blansku
finálový závod mistrovství světa.
„Letošní mistrovství světa bude trochu
odlišné od předešlých ročníků. Zatím co
dříve se šampionát konal na více místech,
teď je pouze jeden organizátor, který
pořádá dva až tři závody ve svém městě
nebo jeho blízkém okolí. Podstatou této
změny je snížení časové a finanční náročnosti celého seriálu pro jezdec a doprovody
mladých jezdců,“ vysvětlil předseda
organizačního výboru Radim Kakáč.
Tento systém jako první vyzkoušela
katalánská Igualada, která uspořádala tři
závody během jednoho týdne. Jelikož ale

navazovaly bezprostředně za sebou, byly
pro jezdce velmi náročné.
Stejný systém, ale pouze s dvěma
závody, čeká na jezdce v Blansku. Diváci
se mohou těšit na závody 8. a 9. srpna a po
dvoudenním odpočinku 12. a 13. srpna.
Začátek je vždy v 10 hodin. „V úterý
devátého od 19 hodin navíc už teď zvu
všechny na slavnostní zahájení na Náměstí
Republiky a v sobotu třináctého po závodě
na blanenské přehradě na slavnostní
vyhlášení a dekorování mistrů světa. Celé
mistrovství světa bude provázet doprovodný program,“ upřesnil Kakáč.
Blanenští jezdci dosahují tradičně
výborných výsledků nejen na domácích
republikových závodech, ale i na

mezinárodních soutěžích. Nominaci na
letošní šampionát si zajistili v kategorii
Elite Václav Kolář a Martin Kakáč, v kategorii Senior Václav Gryc. Zvláště Kolář,
několikanásobný mistr světa, bude hlavní
hvězdou celého šampionátu a rád by na
domácí trati a před domácím publikem
navázal na svoje předchozí úspěchy.
Více na www.biketrial.cz.
PAVEL ŠMERDA

MS v biketrialu
Blansko 8. – 13. 8.

Zvu Vás
na podzimní zápasy FK Blansko
v Moravskoslezské
fotbalové lize
sobota 6. 8.

Blansko – Hlučín (17:00)

sobota 20. 8.

Blansko – Uničov (16:30)

sobota 3. 9.

Blansko – Třebíč (16:00)

středa 7. 9.

Blansko – -Zlín B (17:00)

sobota 17. 9.

Blansko – Petřkovice (15:30)

sobota 1. 10.

Blansko – Vyškov (15:00)

sobota 15. 10.

Blansko – Hulín (14:30)

sobota 29. 10.

Blansko – Líšeň (14:30)

sobota 12. 11.

Hlučín – Blansko (14:00)

Všechna utkání se hrají na fotbalovém stadionu v Údolní ulici.
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Jiří Crha, předseda FK Blansko
MyFace
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Václav Kolář chce doma
získat třetí titul v řadě
Hlavní hvězdou biketrialového šampionátu v Blansku bude několikanásobný mistr světa
Václav Kolář. Na domácích tratích chce blanenský rodák získat další titul.
Jak se těšíš na domácí šampionát?
Docela se těším. Snad mě a další české jezdce přijdou povzbudit
fanoušci a bude to dobrý.

závodě. Nemám rád, když je hodně výskoků na určitou stranu, ale
nechci předbíhat.

Domácí prostředí. Bereš to jako výhodu, nebo tě to může
svazovat?
Abych pravdu řekl, v lesích za Myslivnou jsem už dlouho nejezdil.
Byl jsem tam od začátku roku trénovat asi jen dvakrát. Většinou se
připravuji v novém trialparku na sportovním ostrově nebo u nás na
Podlesí. Spíš na umělých překážkách, než na přírodních, tak snad to
zvládnu. Mám jen strach, aby sekce nebyly moc lehké.

Co letošní konkurence? Kdo bude tvými největšími soupeři?
Díval jsem se na startovní listinu a je tam samozřejmě můj
dlouholetý kamarád Raul Gutierez. Letos je to pravděpodobně
jeho poslední sezona a bude mít velkou motivaci zakončit kariéru
titulem mistra světa. Má neskutečnou formu. Toho se hodně
obávám. Nechybí skvělý Číňan Zhao Xuan, který má jedny z největších skoků do dálky a do výšky. Startovní listina se průběžně
doplňuje, jsou tam mladí ambiciózní jezdci, ale já se chci soustředit hlavně sám na sebe.

Trať v Blansku velmi dobře znáš. Je něco, co tě tam může
překvapit? Třeba počasí?
Znovu opakuji. Uvidíme, jak budou postavené sekce. Sám
jsem zvědavý. Počasí nehraje roli. Umím jezdit za deště, když to
klouže, tak je trať techničtější, a to mně vyhovuje. Dělá se více
bodů a nemusím se strachovat, když udělám chybu, že je po

Asi je zbytečné se ptát, s jakým výsledkem budeš spokojený?
Chci navázat na svoje předchozí úspěchy. Dva roky po sobě
jsem vyhrál titul v nejprestižnější kategorii a rád bych v Blansku
získal zlatý hattrick. Samozřejmě, nic není jasné, ale přiznám se,
že s druhým nebo třetím místem bych nebyl asi spokojený.

Foto David Podrabský

srpen 2016

23

Zamyšlení

Organické, bio, naturální.
Pravda, nebo velký klam?
Kontroverzní téma chemických složek od parabenů až po toxiny v jídle i kosmetice je velmi
napjaté. Kolik toho ještě musí populace snést, než začneme číst složení jednotlivých výrobků?
Popularita naturálních produktů stoupá rychlostí blesku a na obaly se již nepíše pouze „BIO“
nebo „Přírodní“, ale zároveň „Organické“. Snažíme se obklopit čistotou jako žádná generace před
námi, nebo jde naopak o návrat ke kořenům lidstva?

J

sou to právě konzervanty, které udržují krémy v obalech
několik měsíců či let, nebo fazole v konzervě po dobu jednoho
roku, aniž by se jídlo kazilo. Možná vás již tohle přirovnání
přivede na myšlenku, zda je to v pořádku a co takový konzervant
dokáže udělat s vaším tělem…
Ať už se zaměříme na otázku organické bio bavlny, protože
klasická bavlna již bohužel není tím, čím bývala, na parfémy,
alkohol, či dokonce karcinogenní látky v krémech a mýdlech, na
hliník v deodorantech či nezdravá lepidla a mnohé další v intimních potřebách pro ženy, naléhavost žít zdravěji je víc než
zřejmá.
Nebudeme rozebírat názvy jednotlivých škodlivých složek, na

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

internetu je návodů, jak číst složení kosmetiky a proč kupovat
jídlo od malých farmářů nespočet. Spíš se pojďme společně
zamyslet nad tím, proč mohou ještě v dnešní době společnosti
klamat a na své obaly uvádět, že se jedná o bio výrobky, aniž
by to byla pravda. Proč lidé nečtou etikety a nezajímají se, jak
je možné, že jsme generace, kterou postihují nemoci jako alergie,
astma, ekzémy a mnohé další několikanásobně víc, než generace
před námi?
Proč je marketing i farmacie daleko dál, než skutečná touha po
lidském zdraví? A jak daleko to necháme dojít? Opravdu si raději
každý den koupíte kvantitu místo kvality?
JANA ČECHOVÁ

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone,
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA
Financial Services již od 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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Žloutnutí očí je jedním
z příznaků žloutenky
Letošní rok je jedním z těch, kdy se ve větší míře opět
objevila nemoc zvaná žloutenka. O jejích příčinách a následné
léčbě a prevenci jsme si povídali s lékařem Kliniky infekčních
chorob Fakultní nemocnice Brno Petrem Husou.
Jak lidé poznají, že mají žloutenku? Jaké jsou její příznaky?
Existují nespecifické příznaky, jako je únava, bolesti břicha,
nevolnost, zvracení, průjem, teploty, nadýmání, pocit špatného
trávení. Příznakem, který většinou nakažené přivede k lékaři,
je žloutnutí očí (sklér) a následně i kůže. Moč má také tmavší
barvu. U dětí a asi deseti procent dospělých je infekce bezpříznaková, což napomáhá šíření infekce.
Jaké typy žloutenky jsou u nás nejčastější?
U virových žloutenek závisí na epidemiích hepatitidy A, které
se každých pár let vyskytují. Mimo epidemie je nejčastější typ C,
při epidemiích jako např. v letech 2008 - 2010 vede typ A. Pozor,
žloutenka je obecný pojem. Latinský ekvivalent je ikterus. Příčiny
jeho vzniku jsou různé, nejenom viry hepatitid.
Dá se nějak bránit proti tomu, abych tuto chorobu dostal?
Existuje nějaká prevence?
Nejúčinnější prevencí je včasné očkování. Dvě dávky vakcíny
zajišťují zpravidla celoživotní ochranu. Očkování však není
hrazeno z pojištění. Nejčastěji se nechávají očkovat cestovatelé
před výjezdem do Asie či Afriky. Jednou prodělaná infekce
zanechává zpravidla celoživotní imunitu. Běžnou prevencí
je časté a důsledné umývání rukou po použití toalety, před
jídlem a jeho přípravou. Šíření kontaminovanou vodou je v České
republice díky vysokým standardům úpravy vody nepravděpodobné. Samozřejmou součástí prevence šíření nákazy je povinná
izolace nemocných na infekčních odděleních.
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Čím si vysvětlujete, že právě letos je tato infekce velmi rozšířená?
Menší regionální epidemie hepatitidy A jsou běžné a vyskytují se v posledních letech opakovaně (pražská epidemie v letech
2008 - 2010, v Karlovarském kraji v roce 2015). Nákaza se
prakticky vždy šíří primárně v socioekonomicky níže postavených skupinách jako jsou bezdomovci, narkomani a následně
jsou postiženi jejich rodinní příslušníci a známí, kteří
jsou s nimi v kontaktu.
Jsou na žloutenku náchylnější starší osoby, případně lidé
s oslabenou imunitou?
Ano, jako u každé jiné infekce. Průběh je navíc zpravidla
delší a komplikovanější. Mnoho starších lidí však nákazu již
prodělalo a mají vůči ní imunitu. Hepatitida A byla v minulosti
běžná choroba.
Jak probíhá standardní léčba?
Léčba je pouze symptomatická. Kauzální terapie neexistuje.
Léčíme jen vzniklé příznaky - teploty, nevolnosti, bolesti břicha
atd. V kombinaci s klidovým režimem a šetřící dietou. Účinek
hepatoprotektiv je minimálně sporný. Při těžkém poškození
jater lze použít kortikosteroidy ke snížení imunitní reakce, která
primárně poškozuje játra.
S jakými dalšími nemocemi může být žloutenka života ohrožující?
Zejména při cirhóze jater, která je konečným stádiem jaterních
onemocnění různé etiologie.
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Inzerce

Dejte velký pozor na výhodné
koupě nemovitostí
Dostali jste nabídku na koupi nemovitosti, která se vám zdála finančně zajímavá? Můžete se
celkem snadno bez vlastního zavinění dostat do velmi nepříjemné situace.

P

roblém můžeme demonstrovat na konkrétním případě,
jména aktérů jsou změněna.
Paní Veronika oslovila několik realitních kanceláří a svoje sousedy s informací, že se rozhodla prodat svůj byt.
Od realitních makléřů se dozvěděla cenu, kterou by za byt mohla
dostat, a tyto odhady se od sebe moc nelišily. Paní Veronika
ale potřebovala v bytě ještě nějaký čas bydlet, nicméně peníze
potřebovala co nejdříve a byla ochotná jej za těchto podmínek
prodat o něco levněji. Chtěla si totiž koupit byt v místě svého
zaměstnání, nabídka byla výborná a měla strach, že o ni přijde.
Takto alespoň svůj problém prezentovala.
Pan Josef, jeden z oslovených, zrovna hledal vhodnou investici. Nabídl tedy paní Veronice, tak jako někteří jiní oslovení,
cenu, kterou by byl případně schopen za byt zaplatit s jejími
podmínkami. Tato cena byla asi o 30 procent nižší než odhadovaná cena prázdného bytu s dostatkem času na vyhledání
kupce a vyřízení hypotéky. Takto alespoň zase uvažoval pan
Josef. Těch 30 procent mu mělo zajistit prostor na případné
drobné opravy v bytě, daňové náklady a výnos z jeho investice s tím, že paní Veroniku nechá v bytě ještě nějaký čas bydlet.
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Paní Veronika se zaradovala, neboť nabídka pána Josefa
byla o něco lepší, než ostatní nabídky, které obdržela. Slovo
dalo slovo, byla uzavřena kupní smlouva a pan Josef zaplatil dle
smlouvy dohodnutou kupní cenu. Paní Veronika se za tři měsíce
odstěhovala a pan Josef skutečně byt následně prodal za předem
odhadovanou cenu. Potud by mohli být všichni spokojeni.
Jaké bylo však Josefovo překvapení, když mu za necelé dva
roky přišlo předvolání k soudu. Paní Veronika se totiž na základě
vlastního návrhu ocitla v insolvenci a insolvenční správce
prostřednictvím velké specializované advokátní kanceláře požadoval po panu Josefovi částku zhruba o 45% vyšší než byla
ta, za kterou sám byt nakonec prodal. Pan Josef tento soud
prohrál s tím, že má zaplatit celou částku, za kterou byt prodal,
včetně nákladů všech advokátů. Cenu, kterou Veronice zaplatil,
má vymáhat po ní. Na co si dát pozor a pokračování příběhu
(pan Josef se samozřejmě odvolal) najdete v říjnovém vydání
časopisu MyFace.
Mgr. Jaromír Dvořák,
jednatel REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.
a člen asociační rady ARK ČR
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VIP

Lucie Vondráčková slibuje:
Do Boskovic přivezeme hity
Lucie Vondráčková vyjíždí na své první akustické
turné s názvem Manner Kousek štěstí tour,
s kterým vystoupí v sobotu 20. srpna od 20.00
také v letním kině v Boskovicích. Předprodej
vstupenek probíhá v síti Ticketstream.
Akustické turné bývá tišší, klidnější. Dá se brát i jako opačná
strana mince k předcházející šňůře, které byla především
taneční?
Budeme jemnější, klidnější, komornější a muzikantštější.
Ale s hity jako jsou třeba Strach, Manon, Hop hej a spoustou dalších
Skladby Kdo tě má rád nebo Láska na sto let se často hrají na
svatbách. Písničky vám skládá tatínek a texty maminka Hana
Sorrosová. Do jaké míry jsou autobiografické? Poznáváte se
v nich?
Naprosto. Pokud by si někdo poslechl naše desky od A do Z,
tak mě má celkem dost přečtenou. Jsem radši interpret než autor.
Jak v divadle, tak v hudbě. Dodám emoci, frázování, barvu hlasu.
Do příběhu v písničkách se ráda potápím jak do Shakespeara.
Letošní turné pojedete s kapelou Vokobere, ve které je i Váš
otec a Petr Kocman, s nímž jste už také nazpívala řadu duetů.
Co vlastně fanoušci mohou od koncertů očekávat? Budou
i nějaká překvapení ve formě hostů?
Máme spoustu krásných písniček, takže si vystačíme bez externistů. Petr Kocman bude chvilku host můj, Jirka jeho, já hostem
Vokobere a ti se zas po chvíli stanou hosty mými.

Řekl o turné

„Manner Kousek štěstí tour je unplugged, takže v tomto případě
bez bicích a pěkně akusticky. Atmosféru koncertů dotvoří LED
stěna, což bude úžasný posun ve vizualizaci celého koncertu –
graficky, obrazy a videa, aby všechny písničky měly i zajímavé
obrazové ztvárněn.“ Jiří Vondráček

Foto Petr Mráček

Soutěž o vstupenky
Chcete na vlastní oči vidět koncert Lucie Vondráčkové v Boskovicích a ještě nemáte
lístky? MyFace vám dává unikátní možnost vyhrát vstupenky a vyrazit s kamarádem
nebo kamarádkou, s manželem či manželkou, s přítelem nebo přítelkyní.
Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky. Jak
vyhrát? Úkol je jednoduchý. Stačí, když správně odpovíte na následující tři otázky, svoje
odpovědi s telefonním číslem pošlete nejpozději do 15. srpna na mail redakce@myface.cz a pak už budete jen čekat, jestli se na vás usměje štěstí a budete vylosovaní.
1. Napište názvy alespoň tří filmů nebo seriálů, ve kterých hrála Lucie Vondráčková?
2. Jak se jmenuje manžel Lucie Vondráčkové?
3. Lucie Vondráčková má i doktorský titul. Jaký?

srpen 2016

Foto Lenka Hatašová
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Křížovka

Luštíme s časopisem MyFace
Rádi luštíte křížovky? Připravili jsme pro vás úkol. V tajenkách najdete názvy dvou kulturních
a společenských akcí na Blanensku a Boskovicku.
1. část
ivrit, zaire,
tělovědec
ykra, kvasar
1. tajenky

částice
hmoty

tumáš

hřmot
(množ. č.)

1. část kočkovité
2. tajenky šelmy

ruské
město

italský
souhlas

advokát
odd. v
nemocnici

okresní
výbor (zkr.)

ten kdo peče
(množ. č.)

polský satirik

dobrá rada
mravní základ

vidina

úlovek

karbid uranu

druh obrazu

název písmene Z

severská kachna

vlákno k šití

ves u Domažlic

tah tváře

však

jm. fotbalisty

maminka
(množ. č.)
pomsty

předložka

šatní škůdce

výsledek sport.
utkání

část svíce

kovový odpad

??? Maiden

africký
veletok

osiny

západočeské
město

zkr. válečných
lodí USA

etnikum

osel slovensky

bývalá africká
měna

tíha

sešity zdrobnělě

kyt

ten
druh poloopice

větná spojka

zubař

tráva
Adina

obyvatel irska

konec angl.

setina hektaru

vtěsnat

polské město

jenomže

karabáč

jméno Destinové

vůči
zvířecí výkaly
anglicky záchod

vězení

svislá kolonka

staroegyptský
bůh

tady
vrch u
Bělehradu

pojivo cihel

pociťovat

opak od

předložka

citoslovce
bolesti

uzdravovat se

ruský souhlas

polovina kmitu

ačkoliv

trnitý keř

nejlepší
týkající se taktů

pěkný muž

nok nářečně
(množ. č.)

polní práce

restaurace

zvrásnění

hrnek zdrobněle

označení
kyselosti

karetní hra

kód
Guatemaly

obyvatelstvo

léčivý odvar

potahy

univerzita v
Newcastlu

nebo angl.

kost

obyvatel Indie

osvědčení

tlesknutí
dětsky

stroj na ovoce

vousy pod
nosem
černý pohádkový kocour

lékařský nožík

cíp kabátu

SPZ Ostravy

druh

vsetínský
podnik

ničivá vlna

těsný

trik

kadeřavá
droga

sídlo
v Srbsku

košťálová
zelenina

pobídka

mimozemšťan

identifikační
číslo

bulva

hlas žáby

jihoevropský
stát

značka astatu

zástěna

americký herec

úcty

acetony

značka tampónů

telefonovat

značka
batohů
sportovní
klub (zkr.)

norská tisková
agentura
elektronvolt
(zn.)

podprsenka
angl.
bolest básnicky

celní kód
Egypta

chem. zn.
argonu

nástroj
k sekání

slovensky ne

vesmírný
objekt

značka
elektrospotřebičů
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druh látky
anglické osobní
zájmeno

stromořadí

více klenotů
(slovensky)
řeka
v Burjatské
republice

Ludolfovo
číslo

velký buvol

inic. Absolonové

malá
odřenina

tři desítky angl. olej

milenci

minister.
Brabce
obrany 2. část 2. tajenky

avala, evro,
kód Haiti
taverna, oční duhovka
2. část 1. tajenky
uela, Irig

planeta

usazenina

tamti

potravní daně

značka
lepenky

3. část
inic. Klímy
1. tajenky

břicho zast.

úřední jazyk
izraele

??? Presley

tamhle

epopej

faustův ďábelský
průvodce

opak
mínus

nápadník

značka
metru

MyFace

Inzerce
Vaření

Pudingové košíčky se Šmakounem
Ingredience
Na 6 košíčků
50 g voček

10 g pudingu

20 g mandlové mouky

120 ml mléka

Vejce

sladidlo (stévie)

lžička fit koření

borůvky

Čoko-koko-chili

Šmakoun krém

lžička kakaa

Postup
Smícháme vločky, mouku, koření, lžičku stévie a vytvoříme lepivé těsto, postupně po malých dávkách můžeme
přidat vodu. Tvoříme do muffinů košíčky. Aby se nám lépe
tvořily, namočíme si prsty do vody. Do půlky těsta můžeme
přidat kakao. Necháme péct 15 minut na 200 stupních.
Do košíčků dáme lžičku Šmakouna, borůvek a zalijeme
pudingem, který připravíme podle návodu (120 ml
mléka, lžička stévie nebo cukru, 10 g prášku). Pokud nám
zůstanou borůvky, můžeme přidat do pudingu. Necháme
ztuhnout v lednici.
Amálie Foltýnová, www.macousine.cz

Řešíme Sudoku s časopisem My Face
Lehké
1

6
2

Těžké

2

2

9
3

8
1

2

6

6

5

4
3

6

2

8
9

6
1

5
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1

2

6

8
4

3
9

1

7

1
8

6
4

2

1

7

9

3

3

3
2

2
8

4

7

1

9

7
1

9

1

2
8

7
3
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Kam vyrazit
KINO
Blansko

6. 8. Krotitelé duchů (17:30)
6. a 7. 8. Učitelka (20:00)
7. 8. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:30)
10. a 11. 8. Jason Bourne (20:00)
12. – 14. 8. Sezn@mka (20:00)
13. 8. Tajný život mazlíčků 3D (17:30)
14. 8. Tajný život mazlíčků (17:30)
17. a 18. 8. Mělčiny (20:00)
19. a 20. 8. Star Trek: Do neznáma (20:00)
20. 8. Tajný život mazlíčků 3D (17:30)
21. 8. Tajný život mazlíčků (17:30)
21. 8. Star Trek: Do neznáma 3D (20:00)
24. 8. Teorie tygra (20:00)
25. 8. Sebevražedný oddíl (20:00)
26. 8. Sebevražedný oddíl 3D (20:00)
27. a 28. 8. Strašidla (17:30 a 20:00)
31. 8. Týpci a zbraně (20.00)

Boskovice

Panorama
5. 8. Hledá se Dory (17:00)
5. 8. Krotitelé duchů (19:30)
6. 8. Heidi, děvčátko z hor (17:00)
6. 8. Krotitelé duchů 3D (19:30)
7. 8. Heidi, děvčátko z hor (17:00)
7. 8. #chicagoGirl (19:30)
10. 8. Komuna (19:30)
11. 8. Sebevražedný oddíl (19:30)
12. a 13. 8. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:00)
12. 8. Sebevražedný oddíl 3D (19:30)
13. 8. Sebevražedný oddíl (19:30)
14. 8. Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D (17:00)
14. 8. Komorná (19:30)
17. 8. Barbar Conan (19:30)
18. 8. Týpci a zbraně (19:30)
19. 8. Babybio: Než jsem tě poznala (9:30)
19. 8. Tajný život mazlíčků (17:00)
19. 8. Mělčiny (19:30)
20. a 21. 8. Tajný život mazlíčků 3D (17:00)
20. a 21. 8. Sezn@mka (19:30)
23. 8. Star Trek: Do neznáma (19:30)
24. 8. Star Trek: Do neznáma 3D (19:30)
25. a 26 8. Tajný život mazlíčků (17:00)
25. 8. Božská Florence (19:30)
26. 8. Buchty a klobásy (19:30)
27. a 28. 8. Strašidla (17:00 a 19:30)
Letní
4. – 5. 8. Doba ledová: Mamutí drcnutí (21:00)
6. – 7. 8. Sebevražedný oddíl (21:00)
8. 8. Učitelka (21:00)
9. 8. Krotitelé duchů (21:00)
10. 8. Jason Bourne (21:00)
11. – 12. 8. Tajný život mazlíčků (21:00)
13. 8. Mělčiny (21:00)
14. – 15. 8. Tajný život mazlíčků (21:00)
16. – 17. 8. Sezn@mka (21:00)
18. 8. Tajný život mazlíčků (21:00)
19. 8. Teorie tygra (21:00)
21. 8. Tohle je náš svět (21:00)
22. – 24. 8. Strašidla (21:00)
30

25. 8. Buchty a klobásy (21:00)
28. 8. Letňák naslepo (21:00)

Letovice

Letovice

Masarykovo náměstí
14. 8. Rockfór (16:00)

Zámek
29. 8. Padesátka, Biograf Láska (21:00)
30. 8. Jak básníci čekají na zázrak, Biograf
láska (21:00)

Kunštát

Lysice

Vanovice

Letní
5. 8. Muzikál aneb Cesta je štěstí (20:45)
9. 8. Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek (20:45)
10. 8. Star Wars: Síla se probouzí (20:45)
11. 8. Řachanda (20:45)
12. 8. Teorie tygra (20:45)
16. 8. Deadpool (20:30)
17. 8. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda (20:30)
18. 8. REVENANT Zmrtvýchvstání (20:30)
19. 8. Děda (20:30)
23. 8. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (20:30)
24. 8. Jak se zbavit nevěsty (20:30)
25. 8. Zootropolis: Město zvířat (20:30)
26. 8. Učitelka (20:30)
29. 8. Sezn@mka (20:30)
30. 8. Kung Fu Panda (20:30)

Velké Opatovice

5. 8. Room (19:30)
12. 8. Ani ve snu (19:30)
14. 8. Jak vycvičit draka 2 (14:00)
19. 8. Už teď mi chybíš (19:30)

KONCERT
Blansko

Zámecké nádvoří
10. 8. Koncert pro Karolínku: A. M. Úlet (19:00)
17. 8. Koncert pro Karolínku: skupina Jarret
(19:00)
24. 8. Koncert pro Karolínku: Arnošt Frauenberg
& AFT, Na stojáka (19:00)
31. 8. Koncert pro Karolínku: Šnek a spol. (19:00)
Náměstí Svobody
7. 8. Promenádní koncert: Mládežnický
dechový soubor Základní umělecké školy
Letovice s mažoretkami (10:00)
Veranda Obůrka
19. 8. Třetí zuby, Bast, Gustavo, Morčata na
útěku (20:00)

Boskovice

Park u Zámeckého skelníku
7. 8. Dechová hudba Kunštát (15:00)
14. 8. Koncert skupiny 4 psi (15:00)
21. 8. Ozvěny Open Micu (15:00)
28. 8. Mladí ladí: Saturn/Pružiny/Small Band
(15:00)
Letní kino
20. 8. Lucie Vondráčková a Vokobere: Manner
Kousek štěstí Tour (20:00)

Zámek Kunštát
12. 8. a 28. 8. Hudební cyklus Malý noční
Mozart (21:00)

Evangelický koncert
13. 8. Koncert sboru Kudykam (18:00)

DIVADLO
Boskovice

Zámek Boskovice
5. 8. Divadlo Kapsa: Zvířátka a loupežníci
(17:00)
12. 8. Komedianti na káře: Princ Nebojsa aneb
Žongléřská pohádka (17:00)
19. 8. Divadlo Andromeda: Jak Tonda léčil
rohatou princeznu Safiru (17:00)

VÝSTAVA
Blansko

Městská knihovna Blansko
12. 8. – 2. 9. Drahoslav Macek: Obrazy
Náměstí Republiky
28. 8. Výstava vozítek Verolex (9:00)

Boskovice

Zámecký skleník
17. 7. – 31. 8. Výstava obrazů Petra Pastrňáka
Zimní stadion
13. – 14. 8. Mezinárodní výstava koček (9:00)
I letos se bude v Boskovicích konat mezinárodní výstava koček. Návštěvníci tam uvidí
hned několik zajímavých plemen a vítěze speciálních soutěží. Pro svoje chlupaté miláčky si
mohou zakoupit i speciální krmiva, pamlsky
či hračky.

Lysice

Státní Zámek
2. 7. – 26. 8. Naive Art

Velké Opatovice

Moravské kartografické centrum
27. 8. – 28. 8. Jiřinkové slavnosti a mezinárodní výstava jiřinek

FESTIVAL
Boskovice

5. – 7. 8. Festiválek bez bojů a válek
MyFace

Kam vyrazit
SPORT
Blansko

Náměstí republiky
27. 8. Půlmaraton Moravským krasem (12:00)
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka
6. 8. Coursing, závody psů (15:30)
Rekreační oblast Palava
8. 8. – 13. 8. Mistrovství světa v biketrialu 2016

Letovice

Přehrada Křetínka
20. 8. Křetínka Cup 2016
V sobotu 20. srpna se na vodní nádrži Křetinka
uskuteční závody dračích lodí. Soutěžit se bude
na 200 a 1 000 m dlouhých tratích. Členové
týmů mohou přijít trénovat už v pátek. Oba
dny pro ně i návštěvníky bude připraveno
občerstvení a hudební program, v sobotu navíc
proběhne slosování vstupenek o hodnotné ceny.

služba. O zdraví vašich ratolestí se postará
profesionální tým, který vaše děti naučí
jak si správně čistit zoubky. V průběhu dne
budou vystavena historická vozidla, vozidla
VB a spousta dalších atrakcí.

Kunštát

Pískovna firmy KORA
13. – 14. 8. Truck trial

Olešnice

27. 8. Velké rybářské závody (6:00)

Letovice

Hasičská zbrojnice
27. 8. Ahoj, léto! (13:00)
Poslední prázdninovou sobotu se uskuteční v Letovicích loučení s létem. Pro
návštěvníky bude připraven hudební program,
ve kterém vystoupí skupina Akcent, Dalibor
Janda či kapela The Fireballs, nebude chybět
ani divadelní představení Jů a Hele a žonglérská show, kterou předvede skupina Magnis.
Zejména pro kluky a muže bude přichystána
ukázka vojenské techniky z období 1. světové
války s přehlídkou a také autogramiáda hráčů
HC Kometa Brno. Samozřejmě bude zajištěno i bohaté občerstvení.

Benešov

27. 8. Den otevřených dveří meteorologického
radaru Skalky (9:00)

Velké Opatovice

Hřiště v zámeckém parku
20. 8. Rozloučení s prázdninami pro děti a rodiče
(14:00)

Máte pro nás tip na zajímavou
akci? Děje se u vás něco, o čem
by měli vědět i jinde? Pište na
redakce@my-face.cz

Březina u Brna

Areál Sokol Březina
27. 8. Běžíme pro Nikýska (14:00)
Charitativní běh pro malého Nicolase, který
trpí dětskou mozkovou obrnou, se uskuteční v sobotu 27. srpna v areálu Sokol Březina.
Na akci vystoupí Silák Franta, skupina RepTie,
Sigma pumpa a záchranné složky. Připravena
bude bohatá tombola a přehlídka vozů, pro
děti čtyřkolky, skákací hrad, malování na
obličej a půjčovna kostýmů.

Město Kunštát Vás zve na

XXIV.
HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
na náměstí Krále Jiřího

AKCE

Pátek 16. září
18.00 Dizzy · vstup volný

Sobota 17. září

Lažany

Hřiště
3. 9. Dětský den (13:00)
Dětský den se koná v sobotu 3. září od 13:00
na fotbalovém hřišti v Lažanech. Jako každý
rok bude přichystána spousta atrakcí a soutěží
jak pro děti, tak i dospělé. Parašutisté předvedou seskok s padákem, svoje kouzla ukáže
kouzelník a dovednost v ohýbání železa Silák
Franta. Opět se můžete těšit na Sokolmena,
skákací hrad a skluzavku, trampolínu, čtyřkolky, jízdu motokárou, lanové centrum,
horolezeckou stěnu, malování na obličej atd.
Své dovednosti předvedou freestyloví motokrosaři, hasiči, psovodi, policisté i záchrana
srpen 2016

SOUTĚŽ
KERAMICKÁ
VÁZA
Celodenní vstupné
100 Kč dospělí
40 Kč děti

9.00
10.00
11.30
13.00
13.30
15.00
16.30
18.00

Otevření jarmarku
Kunštátská dechovka
Jazzbanda Mikulov
Slavnostní zahájení jarmarku
Poletíme?
Peter Lipa Band
Spirituál kvintet
Rock & Roll Band M. Woodmana

Neděle 18. září
9.00
10.00
11.30
13.00
14.30
15.00
16.30

Otevření jarmarku
Káča a vodník · pohádka pro děti
Zrní
O5 a Radeček
Vyhlášení keramické soutěže
Jitka Šuranská Trio
Nebe

Těšíme se na Vaši návštěvu · Změna programu vyhrazena

kunštát
město
keramiky

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

POÈET - 1ks
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Inzerujte v MyFace
a budete vidět!
Více než 60 000 čtenářů
Zdarma distribuce do domovních schránek

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

