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

Jan Machač
chce v Senátu
zúročit svoje
zkušenosti

reality

723 282 282

Rodinná
realitní
kancelář

www.tajovskyreality.cz
Byt 2+kk Boskovice

Novostavba 5+kk Sebranice

4.020.000 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

1.550.000 Kč

září 2016

Byt 2+1 Velké Opatovice

Novostavba usedlosti 4+kk
Pamětice

599.000 Kč

2.500.000 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.

Komerční pozemek

Stavební pozemek Kunštát

Byt 3+1 Kunštát

1.199.000 Kč
Venkovské stavení
Žďárná

info v RK

596.250 Kč

399.000 Kč

Stavební pozemek Kunštát

RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

Stavební pozemek Svitávka

1.290.750 Kč

999.000 Kč

390.000 Kč

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

Editorial

Francouzské zápisky

Soutěže krásy mají v České republice obrovskou popularitu. Česká miss,
Miss aerobik, Supermiss... To je jen
střípek z těch, které se v českých a moravských luzích a hájích konají. Když mě před
čtyřmi lety oslovila Anetka Kuklínková,
jestli bych s ní pracoval na soutěži Dívka
aerobiku, neváhal jsem ani minutu.
Jiná podoba, jiný koncept, práce na
projektu, který je jiný než soutěže krásy,
ale hlavně s člověkem, který má vize,
energii a když se pro něco nadchne, jde si
za tím, to byla velká výzva.
Po letech spolupráce nelituji. Právě
naopak. Děkuji a jsem vděčný za možnost, kterou jsem dostal. Tehdejší
Dívka aerobiku se změnila na Dívku České republiky, posunula se v měřítku
o několik kroků vpřed, má svoji prestiž, zajímá se o ni stále více lidí
a sponzorů. A to nejen díky úžasné práci lidí, kteří se na ní podílejí, ale
hlavně kvůli tomu, že tuto práci dělají srdcem.
Co tím chci říct? Aby člověk byl úspěšný, musí se v něčem odlišovat, dělat
něco jinak, ale hlavně, dělat to srdíčkem a tak, aby ho práce bavila, naplňovala, přinášela mu radost, potěšení, inspiraci a každý den něco nového...
Co vás čeká v zářijovém čísle MyFace? Vyzpovídali jsme právě lektorku
aerobiku a zumby, ředitelku soutěže Dívka České republiky, dětskou animátorku a moderátorku Anetu Kuklínkovou. Představíme vám finalistky soutěže
Dívka České republiky. Pozveme vás na Hrnčířský jarmark v Kunštátě,
Blanenskou desítku, Svatební show v Lysicích a Blanenské zámecké dny ve
svatebním. Dáme vám tipy, kam vyrazit do kina, na koncert nebo na výstavu.
Blíží se komunální a senátní volby. Kdo všechno bude bojovat o vaše
hlasy? Nechybí křížovka, sudoku, zajímavé recepty, přidali jsme už tradičně
rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího.
Příjemné chvíle při čtení zářijového čísla časopisu MyFace vám přeje
		
Pavel Šmerda, šéfredaktor
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Rozhovor s ředitelkou soutěže
Dívka České republiky Anetou
Kuklínkovou

9

Blanenská desítka nabídne závody
v běhu, na kolečkových bruslích
i na koloběžkách

7

Obléct se správně do práce není
žádný problém

28-29
Třetí zářijový víkend ovládne
Kunštát tradiční Hrnčířský
jarmark

Docela mne fascinuje, jak každý
člověk žije v jiné
realitě. I když dva lidé
sdílí zdánlivě stejný
zážitek, mohou ho
prožít opravdu velice
rozdílně. Samozřejmě
záleží hlavně na tom,
jaká děláme rozhodnutí, ale také na co se
zaměřujeme.
Určitě to znáte.
Například jste zrovna v dobré náladě a sedíte v kavárně
blízko někoho, kdo má pesimistickou chvilku. Jaké si
asi každý z vás odnese dojmy z tohoto posezení? Vy
možná ještě dlouho budete vzpomínat na příjemnou
obsluhu, pěknou dekoraci na okně a uklidňující hudbu,
zatímco ten druhý si zanadává, že ta kytka na stole je
umělá, káva moc horká nebo úsměv obsluhy až moc
široký. Mluvím o tom proto, že když jsem si na svém
studijním pobytu ve Francii povídala s ostatními spolužáky, kamarády ze stejného programu apod., někdy
se nám ani nechtělo věřit, že mluvíme o stejném městě,
budově nebo lidech.
Mám navíc pocit, že moje podvědomí si tam jelo
užít to, co si vysnilo při sledování francouzských filmů,
když jsem byla malá. To, co mne na nich lákalo, jsem
si prostě pospojovala a jela si tam prožít svůj vlastní
film. Jsem ovšem vděčná, že jsem sledovala hlavně
komedie z krásných míst u moře a ne třeba nějaké
depresivní zprávy a kriminálky. Dovedete si představit,
jak moc by se pak lišilo, co bych prožívala? No, já si
to snad představovat ani nechci. Já jsem měla ráda
například filmy s hercem J. P. Belmondem, tím jsem
si myslím zaručila spoustu zábavy a dobrodružství se
sluncem nad hlavou.
A proč tvrdím, že za to může podvědomí? Je sice
pravda, že bych i vědomě dokázala vyjmenovat pár věcí,
po kterých jsem toužila, ale nedávno jsem zase objevila
něco "pod pokličkou". Sledovala jsem po dlouhé době
právě jeden z těch starých filmů, který jsem naposledy
viděla jako docela malá holka. Nestačila jsem se divit,
kolik podobnosti jsem tam našla se svými nedávnými
prožitky z cestování. Netvrdím, že jsem běhala bez
jištění po střechách jako Belmondo ve většině filmů,
nebo že jsem ničila regály v obchodě přestrojená za
opici, i když mé pocity tomu byly možná někdy blízko.
No dobře, teď už si z toho dělám srandu. Chtěla jsem
vlastně jen říct, že někdy není zase tak špatná věc si
zavzpomínat na touhy našeho mladšího já a taky, že je
fajn dávat si pozor na moc našeho podvědomí.
Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny
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Rozhovor
Inzerce

Aneta Kuklínková
si plní sny
Lektorka aerobiku a zumby, ředitelka
soutěže Dívka České republiky, ale také
dětská animátorka, moderátorka a nově
také zpěvačka. To je Aneta Kuklínková
z Blanska.

Vzpomínám si, že jeden z našich prvních
rozhovorů jsme začínali otázkou na tvoje
vstávání. Jak to máš teď?
Teď je to velká změna oproti minulému
rozhovoru. Snažím se vstávat už v pět hodin
ráno. Ne pokaždé to vyjde, někdy přijedu
pozdě z vystoupení nebo pracovní akce, ale
když člověk vstane brzy ráno, myslím, že
má daleko kvalitnější den.
Bez čeho nemůže začít žádné tvoje ráno?
Každé ráno se snažím mít takový svůj rituál.
Miluji, když zvládnu pět tibeťánů. To je úžasné
cvičení, po kterém mám celý den mnohem
více energie. Někdy také medituji a často si čtu
jednu z mých oblíbených knih. O prázdninách jsem
chodila s mamkou běhat a dokonce někdy i plavat
do přehrady. Bylo to úžasné. Ráno je moje nejoblíbenější část dne.
Vím, že máš každý den poměrně nabitý
program, jak to všechno zvládáš?
Snažím se to zvládat. Mám kolem sebe
úžasný team lidí, kteří mi velmi pomáhají.
Bez nich by to při takovém velkém množství
aktivit nešlo.

FOTO: Veronika Pernicová
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Rozhovor
Lektorka aerobiku a zumby, ředitelka Dívky České republiky,
dětská animátorka, moderátorka… V jaké roli se cítíš nejlépe?
Mám ráda všechny své role a všech si velmi vážím, ale nejlépe
se cítím, když jsem s dětmi, když s nimi zpívám, tancuji a blbnu.
Děti miluji a miluji práci s nimi, cítím se v tu chvíli, jako bych
byla jedna z nich. Je škoda, že spousta dospělých někdy zapomíná
být dětmi, protože bychom se od nich měli učit. Především jejich
bezprostřednost a bezpodmínečnou lásku.
Zvláště pro děti je třeba vymýšlet stále nové a nové nápady.
Kam na ně chodíš?
Každý člověk se rodí s nějakým talentem nebo darem. Musím
přiznat, že nové nápady mám hodně intuitivní, vždycky mi něco
„přijde“, co mám udělat, a potom je to sranda. Takže veškeré
aktivity s dětmi jdou hodně ze mě.
Letos slavíš velký úspěch s programem na motivy pohádky
Ledové království. Čím tě tato pohádka tak zaujala?
Tahle pohádka mě zaujala především tím, že jedna z postav
– konkrétně princezna Anna, je úplně stejná jako já. Takže vystupovat v její roli je mi hodně blízké. A dále mě pohádka mimo
krásné písničky zaujala především tím, že v ní zvítězí opravdová
láska. Má to prostě celé krásnou pointu.

energie a pozitivních myšlenek. Má to vliv opravdu úplně na
všechno. Zajímám se hodně o raw stravu (živou stravu), jsem
vegetarián, ale stejně jako u všech mým činností se řídím svojí
intuicí a intuitivně volím i svoji stravu.
Co ti nabíjí baterky a dodává energii? Při čem si nejvíce odpočineš?
Baterky mi dodává četba inspirativních knih. Miluju knihy.
Říká se, že kniha je nejlepším přítelem moudrých a jsem ráda,
že jsem se naučila, jaká síla se v knihách skrývá. Baterky mi
také dobíjí práce s dětmi, jejich přítomnost mi dodává spoustu
energie a upřímné lásky.
Ráda odpočívám v přírodě. V poslední době trávím ráda čas
sama se sebou. Srovnám si své myšlenky, plány a cíle a mám ráda
prostě jen tak být.
Kromě výše zmiňovaných aktivit nesmím zapomenout na
tvoje Fit studio cvicsnami.cz. Co si pod tím máme představit?
Především to, že projekt Cvicsnami.cz je opravdu, jak my
rádi říkáme, jedna rodina. Zabýváme se především pravidelnými kurzy cvičení pro děti i dospělé, máme také závodní team
aerobiku, pořádáme nejrůznější sportovní akce, tábory pro děti,
pod cvicsnami je toho opravdu hodně a opět – je to moje srdeční
záležitost. Nejde tu zdaleka už jen o cvičení, je to propojení

Nemůžu se nezeptat na soutěž Dívka České
republiky. Před sedmi lety si stála u jejího zrodu.
Co pro tebe tento projekt znamená?
Tento projekt je pro mě absolutně srdeční záležitostí, splněný sen. Jen když teď o tom píšu, tak
jsem úplně dojatá. Soutěžila jsem kdysi jako finalistka v Miss aerobik. Na prvním soustředění jsem si
přála něco podobného pořádat, a ono se to splnilo.
Dívka České republiky je jako pohádka, jde přirozeně
krůček po krůčku nahoru a myslím, že je to především tím, že na celém projektu pracuje tým, který vše
dělá srdcem. Na celé přípravě i finále to je cítit. Jsem
vděčná celému mému týmu a především Tobě Pavle,
protože se soutěž díky Tobě posunula mnohem dál.
Také si vážím toho, že máme stejný pohled na věc,
že Ti můžu absolutně věřit a že jsi především mým
kamarádem a v celé soutěži táhneme za jeden provaz.
Hlavním cílem tohoto projektu je dodat soutěžícím
zdravé sebevědomí, další příležitosti, osobní rozvoj,
ale hlavně se z nás vždy stane skvělá parta a přátelé.
Po letech, kdy se soutěž konala v Blansku, se letošní finále
přesunulo do Brna. Proč?
Dostali jsme příležitost od našeho generálního partnera, společnosti Zoner Photo Studio, přesunout soutěž do brněnského Boby
centra. Byl to vždy můj tajný sen, takže když ta příležitost přišla,
byla by škoda toho nevyužít. Je to především velká výzva a další
motivace pro tento projekt.
Na co se mohou těšit diváci finálového galavečera a kdy se
uskuteční?
Především na osm skvělých talentovaných, krásných finalistek a šest roztomilých princezen, dále na patronku soutěže
Andreu Kerestešovou, zpěváky Pavla Calltu a Marka Ztraceného,
úžasného moderátora Evropy 2 Ondru Urbana a především na
skvělou show v romantickém stylu.
Ptal jsem se na tvůj nabitý program. Jak to máš s jídlem a
pitím. Jíš a piješ zdravě?
Snažím se, i když někdy je těžké v tom šíleném tempu dodržet
své zásady. Na druhou stranu mám vyzkoušeno, že když dodržuji
správnou stravu, cítím se daleko lépe, vypadám lépe, mám více
září 2016

nejrůznějších odvětví, úžasných lidí, ze kterých se často stávají
naši blízcí přátelé, a především je to i taková terapie. Většinou
se všichni nakazíme pozitivní energií a mohla bych povykládat
spoustu příběhů, jak se nám proměňují lidské životy před očima.
Jaké máš další sny a plány? Ať už osobní nebo pracovní?
Mým snem je udržet všechny moje projekty tak, aby fungovaly pod vedením mého skvělého týmu i bez mé přítomnosti, dále
bych se chtěla více věnovat projektu Áňa – svět splněných přání,
vydat své první dětské CD společně s animovanou knížkou a speciálním příběhem. Dále se chci naplno věnovat pořádání táborů.
Miluji přírodu, táborák a úžasnou atmosféru s dětmi. A především
věřím na opravdovou lásku, propojení těla i duše, věřím na to, že
každý máme svoji polovici a ,,plánuji“ si najít stejně bláznivého
partnera, který by toleroval tenhle spontánní život a se kterým
bych mohla cestovat, poznávat nová místa, se kterým bych se
navzájem podporovala a rozvíjela a zkrátka si život naplno užila.
Ať už se mi povede udělat o jeden projekt víc nebo míň, láska,
pravda, rodina, partner a přátelé budou u mě vždycky na prvním
místě. Přeju si, abych dokázala tyto všechny ,,věci“ dostat do
rovnováhy a žít spokojený a šťastný život.
PAVEL ŠMERDA
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Hlasujte

Zvolte Dívku a Princeznu
České republiky Sympatie
Která z letošních finalistek soutěže Dívka České republiky
2016 je pro vás jedničkou a měla by se stát Dívkou
nebo Princeznou České republiky Sympatie 2016?
Neváhejte a dejte jí svůj HLAS!

DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY 2016
číslo

1

číslo

2

H

lasovat může každý, kdo má vytvořený profil na facebooku. Stačí
dát „To se mi líbí“ na profil soutěže Dívka České republiky „Hledáme
sympatickou sportující dívku“ a poté LIKE k dané fotografii. Pozor!!!
V případě, že dáte pouze LIKE k fotografii a ne ke stránce Dívky ČR, nebude
tento hlas platný!
Veronika Sciarpa
18 let, Uherský Ostroh

PRINCEZNA ČESKÉ REPUBLIKY 2016
číslo

1

číslo

číslo

2

číslo

3

číslo

4

Tereza Vlachyňská
9 let, Uherské Hradiště

Klaudie Hynek
8 let, Ostrava
číslo

5

Sára Matochová
8 let, Šumperk

Veronika Nováková
9 let, Zlín
číslo

6

Barbora Hošková
8 let, Kuřimská Nová Ves

číslo

5

Dominika Girethová
20 let, Loděnice u Berouna
číslo

7

Finálový galavečer sedmého ročníku soutěže Dívka České republiky –
Hledáme sympatickou sportující slečnu se koná v úterý 27. 9. 2016 v 19.30 v Boby
centru v Brně. Součástí finálového galavečera bude nejen soutěž osmi krásných
finalistek hlavní kategorie ve věku 16-22 let a malých Princezen ve věku
7-9 let, ale také vystoupení zpěváků Marka Ztraceného a Pavla Callty.
Večer moderuje Ondra Urban, v porotě zasednou kromě zástupců organizátorů soutěže a partnerů také významní hosté, mimo jiných i patronka
letošního ročníku soutěže, herečka Andrea Kerestešová. Vstupenky v ceně
300 Kč dospělí a 150 Kč děti do 15 let jsou k dispozici v síti Ticketpro.

6

číslo

4

3

Kateřina Havlíková
17 let, Rosice u Brna
Aneta Bedrnová
7 let, Poděbrady

Aneta Šimečková
20 let, Třeboň

Nikola Dorková
17 let, Drnovice u Vyškova

Iveta Maurerová
18 let, Znojmo
číslo

6

Natálie Pilná
19 let, Hradec Králové
číslo

8

Pavla Mezzeiová
20 let, Ostrov nad Ohří
MyFace

Móda

I v práci můžete být POSH
Obléci se do práce v rámci firemního dress codu a zároveň si zachovat svou ženskost a originalitu
bývá každodenní výzva většiny pracujících žen. Patříte mezi ně taky? Nezoufejte, poradíme
Vám jak na to!

Šaty dělají dámu
Stále více českých firem si zakládá na předepsaném firemním dress
codu. A není se čemu divit. V zaměstnání totiž nevystupujete sama za sebe,
ale za firmu, proto byste si vždy měla zachovávat reprezentativní ráz a profesionální image. Ne nadarmo se říká, že šaty dělají člověka, a sama jistě víte,
jak důležité je udělat dobrý první dojem, i na tom totiž může záviset, jakým
směrem se bude ubírat Vaše budoucí kariéra.

Oblékejte se chytře a nápaditě

Modelka:
Styling:
Photographer:
Place:
září 2016

Tereza Hurdová
POSHme.cz
Vojtěch Michalec
Barrio Gotico Cafe

Business móda by nikdy neměla působit příliš upjatě, ale přesto
seriózně a profesionálně. Při výběru vhodného pracovního šatníku Vám
postačí řídit se následujícími pravidly:
• Styl oblékání by měl vždy souviset s konkrétním oborem, ve kterém pracujete. Přísnější dress code mívají zaměstnankyně v bankách a finančních
institucích. U ostatních společností se vyžaduje dodržování méně striktních pravidel oblékání.
• Nebojte se investovat do kvalitních a nadčasových kousků, které
nevyjdou z módy, dají se výborně kombinovat a nikdy s nimi
nešlápnete vedle (společenské kalhoty, košile, elegantní pletené svetry,
halenky a lodičky). Základem šatníku každé stylové ženy by měla být také
dobře padnoucí sukně a investovat se vyplatí i do nákupu malých černých
neboli koktejlek. Tento jednoduchý kousek udělá dámu z každé ženy.
• Sukně a šaty vždy vybírejte v délce po kolena, vyhněte se mini sukním.
Stejně tak jsou tabu hluboké výstřihy a odhalená záda, ať už je Vaše
postava sebevytrénovanější.
• Kombinujte maximálně tři barvy a dva vzory.
• Nezapomínejte na detaily. Mnohdy stačí malý, ale výrazný detail a zázrak
je na světě. Zvolit můžete jednoduchý pásek či šperk.
Pokud si stále nejste jistá s výběrem, neváhejte se zastavit do našeho
brněnského showroomu, rády Vám s výměrem i kombinací poradíme.
Vaše POSHgirls
7

Vaření/pečení

Skořicoví šneci chutnají skvěle
Ingredience
30 ml mléka
vejce
20 g vanilkového proteinu

15 g arašídového másla

40 g Šmakoun krém

15 g medu

150 g špaldové mouky
půl sáčku sušeného droždí

skořice, kurkuma, perníkové
koření (dle chuti)

15 g kokosového oleje

30 ml vlažné vody

Postup
Z vody a droždí vytvoříme kvásek a přidáme ingredience: mouku,
protein, olej a vejce. Podle hustoty přiléváme mléko do konzistence
nelepivého těsta, necháme alespoň hodinu kynout. Nakynuté těsto rozdělíme na tři díly a vyválíme tři obdélníky. První naplníme Šmakoun
krémem a posypeme kořením (skořice, kurkuma, perníkové). Obdélník
zabalíme do roládky a nakrájíme na deset kousků. Druhý obdélník
naplníme krémem smíchaným s oříškovým máslem a třetí potřeme
medem smíchaným s kořením. Opakujeme rolování a krájení. Šneky
potřeme směsí: mléko+koření+stévie nebo skořicový cukr a pečeme
20-30 minut (dozlatova) na 180°C. Před servírováním můžeme šneky
pokapat rozpuštěnou čokoládou.
Amálie Foltýnová, www.macuisine.cz

Gnocchi. Doma snadno a rychle
Ingredience
5 středně velkých brambor
2 hrnky bezlepkové mouky
1 vejce, špetka soli
Gnocchi jsou velice univerzální pokrm, kterým můžete okouzlit celou rodinu.
Hodí se jako příloha, hlavní chod či dezert. A co je nejlepší? Hravě si je můžete
připravit doma. Vystačíte si jen s pár základními surovinami. Příprava není
až tak složitá, jak by se mohlo na první pohled zdát. I když alespoň základní
dovednosti v kuchyni budete potřebovat. A právě pro univerzálnost použití si
našly místo i v mé kuchyni, a proto se s vámi teď podělím o jejich bezlepkovou
variantu. Pokud nemusíte držet bezlepkovou dietu, můžete zaměnit mouku
za klasickou.

Postup
Brambory si oloupeme, nakrájíme na kostičky a vaříme v osolené vodě
do změknutí. Potom je scedíme a rozmixujeme mixérem. Přidáme celé vejce,
trochu soli, hrnek mouky a mixérem vymícháme v hladké těsto. Zbylou mouku
přidáváme postupně, podle potřeby tak, aby se nám těsto nelepilo. Zpracované
těsto jemně poprášíme moukou a dáme na hodinu do ledničky odpočinout. Poté
tvarujeme válečky, na podmoučeném válu, asi dva centimetry dlouhé. Každý
váleček lehce zmáčkneme vidličkou, aby nám vznikl typický vzor. Vaříme po
dávkách v osolené vodě, dokud nevyplavou. Noky propláchneme studenou
vodou, aby se nám nelepily.
8

Noky s tvarohem, mákem
a javorovým sirupem
Noky si připravíme podle receptu, vystačí nám
na čtyři porce. Na talíř dáme 15 noků, doprostřed
tvaroh, vše posypeme mákem, polijeme rozpuštěným
máslem a nakonec pokapeme javorovým sirupem.
MyFace

Sport

Blanenská desítka je plná
novinek. Startuje 10. září
Blanenská desítka 2016, závody na in-line bruslích, odrážedlech, koloběžkách a v běhu,
jsou na programu už v sobotu 10. září. Na jaké novinky se ve třetím ročníku akce, která
startuje v ulici Poříčí v Blansku, můžete těšit?

„T
Program
10.00 In-line na 200 m
10.10 In-line na 400 m
10.20 In-line na 1 500 m
10.35 In-line na 10 km
11.15 Vyhlášení in-line
11.45 Odrážedla na 200 m
11.55 Koloběžky na 400 m
12.05 Koloběžky na 1 500 m
12.20 Koloběžky na 10 km
13.00 Vyhlášení koloběžky
13.20 Doprovodný program
14.00 Běh na 1500 m
14.10 Běh na 400 m
14.20 Běh na 200 m
14.30 ALLIANZ nesoutěžní rodinný běh
na 1 km
15.00 Běh na 10 km a štafeta 5 + 5 km
16.15 Vyhlášení výsledků běh a štafety
16.50 Vyhlášení účastnické tomboly
Doprovodný program pro děti (skákací hrad,
malování na obličej, výroba „placek“)

září 2016

y největší jsou hned dvě. Protože
chceme, aby si tento sportovní
svátek užili opravdu všichni,
připravili jsme pro nerozlučné dvojice či
vyznavače kratších vzdáleností štafetový
běh na 2 krát 5 kilometrů. Každý člen
štafety poběží jedno kolo. Záleží jen na vás,
kdo bude startovat a vyrazí na trať jako
první, a kdo si poměří síly v závěrečném
finiši. Startovní čip je současně i štafetový
kolík. Je tedy nutné ho neztratit a úspěšně
si jej v polovině závodu předat,“ říká za
pořadatele Tomáš Mokrý.
Druhou novinkou je Allianz nesoutěžní rodinný běh, do kterého se může
zapojit úplně každý. Trasa o délce
jednoho kilometru je vhodná jak pro
úplné začátečníky, děti či celé rodiny,
tak i pro ostřílené běžce v rámci rozcvičení na hlavní závod.
Rádi byste se zúčastnili závodu
na koloběžkách či inline bruslích, ale
nemáte vlastní výbavu? Nevadí. Partner
Crussis pro vás nachystal třicet krásných
koloběžek k zapůjčení, které je možné
si zarezervovat na internetových stránkách Blanenské desítky. „O inlinisty se
postaráme také. Inline brusle, helmy či
chrániče si bude možné zapůjčit ve stánku

partnera Tempish. Myslíme v první řadě
na vaši bezpečnost, proto start bez helmy
není možný. Rezervace inline bruslí
není potřeba, vyberete si až na místě,“
doplnil Mokrý.
Stejně jako loni se i letos může
Blanenská desítka pyšnit originálním
designovým funkčním tričkem, jehož
finální vzhled si fanoušci sami vybrali při
hlasování na facebooku závodu. Tričko je
možné objednat přes online formulář na
webových stránkách závodu.
Blanenská desítka pečuje komplexně o své závodníky. Ti se mohou
těšit jak na rozšířené občerstvení s pestřejší nabídkou, tak i na masáže zdarma
či tejpování za symbolický poplatek. Ty
nejmenší bude v cíli čekat originální perníková medaile.
To, že Blansko žije sportem, ukážou
starosta města Ivo Polák, který se
zúčastní závodu na inline bruslích, a místostarosta Jiří Crha, který se naopak
popere o svůj post v běžeckém závodě.
Ani letos nebude chybět moderátor Petr
Kubásek z České televize.
Blanenská desítka bude doopravdy
nabitá. Online přihlašovací formulář
najdete na www.blanenskadesitka.cz.
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Inzerce
Zdraví

Klíšťová encefalitida může být
smrtící. Očkování lze doporučit
S Martou Šnelerovou, vedoucí lékařkou oddělení neuroinfekcí Kliniky infekčních chorob
Fakultní nemocnice Brno, jsme si povídali na téma klíšťata.
Jaké nemoci mohou klíšťata přenášet?
Jedno klíště může přenést hned několik infekčních nemocí. Na
prvním místě je asi lymeská borrelióza, potom klíšťová encefalitida, následují ehrlichióza a tularémie.
Můžete vysvětlit pojmy ehrlichióza a tularémie?
Ehrlichióza je horečnaté onemocnění. Průvodním projevem
může být také zarudnutí v místě vpichu, u pacienta může nastat
pokles bílých krvinek a krevních destiček, má bolesti hlavy, kloubů
nebo i celého těla, které trvají několik dnů. Jako u každé infekce
může mít člověk tendenci k samovyléčení bez antibiotik, ale jinak
dobře zabírá doxycyklin nebo jiná tetracyklinová antibiotika.
Vzácně může být při ehrlichióze zánět mozkových blan.
Původcem tularémie je bakterie, která se dostane do těla v místě
vpichu klíštěte a způsobí kolem něj vřídek nebo i rozsáhlejší vředovatění se zarudnutím, vysoké horečky a zduření regionálních uzlin. Tyto
horečky trvají poměrně dlouho, i když pacienti berou antibiotika.

Klíště obecné (Ixodes ricinus) se vyskytuje po celé České
republice, i ve výškách nad 750 m n. m. Jakmile se člověk
klíštěte dotkne, to se okamžitě reflexivně přichytí a zakotví
pomocí ozubeného hypostomu v kůži. Proces sání trvá jeden
až dva týdny. Klíště dokáže hladovět i déle než jeden rok. Není
jen parazitem sajícím krev, ale i přenašečem nebezpečných
nemocí – kromě zmíněných např. babéziózy a bartonelózy.

Které z onemocnění způsobené klíštětem je nejčastější?
Nejčastější je lymeská borrelióza. Je to sice nepříjemné onemocnění, občas probíhá vlekle, může způsobit i zánět mozkových blan,
ale není smrtící. Na rozdíl od klíšťové encefalitidy, která je nebezpečnější. Průběhy bývají i velice těžké a může končit smrtelně.
Jak se chránit proti těmto nemocem?
Proti klíšťové encefalitidě existuje velmi účinné očkování, které
bylo objeveno už v 70. letech minulého století v Rakousku. Prokázalo
se, že k zásadnímu poklesu výskytu klíšťové encefalitidy dojde až
tehdy, kdy je velká proočkovanost v populaci. Lze tedy doporučit.
Co když už klíště mám? Jak ho odstranit?
Dříve se doporučovalo zakápnout ho olejem, ale to už neplatí,
protože jak se klíště dusí, může ještě něco vypustit do ranky.
Nejlepší je zakoupit v lékárně plastové klíšťky, chytit klíště za hlavičkou a lehce vytočit nebo vykývat. A potom zajodovat a sledovat,
jestli se kolem něj netvoří skvrna.
Typická skvrna se hodnotí při velikosti kolem pěti centimetrů.
Pokud nenarůstá a má velikost asi tři centimetry, a zůstává tak
třeba měsíc, měl by člověk zajít ke svému lékaři a poradit se s ním.
Když se skvrna zvětšuje, což může být druhý den nebo třeba až za
čtyři týdny, tak potom zajít k praktickému lékaři.
Jaká je pravděpodobnost, že chytím některou z těchto nemocí,
pokud si najdu klíště?
Čím je vyšší množství přisátých klíšťat, tím je vyšší pravděpodobnost onemocnění.
Zaznamenáváte rok od roku vyšší počet případů těchto onemocnění?
Je to tak asi vyrovnané, záleží na počasí. Loni jsme měli borrelióz
docela dost, klíšťovek relativně málo. To je vlastně sezónní onemocnění, které má inkubační dobu tak do jednoho měsíce. Vyskytuje
se od jara – podle toho jak je teplé jaro - až do podzimu, pokud je
teplo. Měli jsme ji i v prosinci, ale to jsou ojedinělé případy. Nejvíce
je jich v létě. U různých forem je různá inkubační doba.
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Zkušenosti ze dvou oblastí svého
života chci dát ve prospěch všem
Ing. Jiří Míšenský (64). Bydlel dvacet let v Adamově, nyní žije už dvacet let v Blansku.
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní, katedru ekonomiky a řízení.
SENÁTNÍ
VOLBY
VOLTE

4

č.

P

racoval 19 let v hospodářských funkcích obchodního
úseku Adamovských strojíren v Adamově, tři roky byl
předsedou představenstva akciové společnosti ADAST
Adamov. Následně 14 let vykonával práci obchodního zástupce
Heidelberger Druckmaschinem, A.G. a dalších pěti německých
firem v oblasti polygrafie. Pět let byl obchodním ředitelem a konzultantem v oblasti polygrafie v několika firmách. Souběžně 40
let je majitelem a učitelem tance a společenské výchovy v taneční
škole Studio M – Taneční škola manželů Míšenských
Co myslíte dvěma oblastmi vašeho života?
To je jednoduché. Přes den jsem se věnoval polygrafii, to znamená
prodeji, financování, projektové přípravě, instalacím a servisem
tiskařských, skládacích, řezacích a dalších strojů a výrobních
linek v tiskárnách, večer jsem učil studenty a dospělé v kurzech
tance a společenské výchovy.
A zkušenosti?
Měl jsem to štěstí pracovat nejen v Česku, ale i v zahraničí, a mohu tak porovnávat život doma a v jiných zemích. To
jsou zkušenosti, které lze přenášet do běžného života, brát si
to dobré a poučit se z toho méně dobrého. Poznal jsem neuvěřitelnou chudobu v zemích jako třeba Indie nebo Brazílie,
naopak skvělou práci v nejlepší firmě na světě v oblasti polygrafie v Heidelbergu v Německu a další specifika v několika
desítkách zemí, které jsem navštívil nebo v nich pracoval.
Jak jste se dostal k politice?
Poslední tři až čtyři roky již nejsem tak pracovně
vytížen a říkal jsem si, že zkušenosti, které jsem získal, bych
mohl použít ve veřejném životě. Zaujal mě program hnutí ANO,
září 2016

manažerský přístup k řešení problémů, který jsem vlastně celý
život dělal. Proto jsem se zapojil do práce v blanenské organizaci, byl jsem zvolen v komunálních volbách před dvěma a půl
lety do Zastupitelstva města Blanska, kde pracuji v několika
výborech a komisích.
Na začátku roku jsem byl osloven s nabídkou, abych kandidoval ve volbách na senátora. Nabídku jsem přijal a byl jsem
jednomyslně zvolen v oblastních i krajských volbách. Důvěru,
kterou jsem dostal, nechci samozřejmě zklamat. Je to výzva, která
člověka motivuje k další prospěšné práci. Myslím si, že mám
určitou výhodu tím, že jsem v politice velmi krátce, nejsem na
nikoho napojen, nejsem nikomu zavázán a mohu svobodně řešit
danou problematiku. Většina protikandidátů je v politice delší
čas a tím tuto výhodu, podle mě, nemají.
Které oblasti byste se chtěl věnovat v případě vašeho zvolení?
V posledních letech jsem se zabýval problematikou školství.
Vše se odvíjí od kvalitní výchovy a systémového řešení.
Domnívám se, že právě oblast školství je v takovém stavu,
který nedává předpoklady ke kvalitnímu vzdělávání a výchově
dalších generací, v podstatě na všech stupních. Viděl bych tedy
svoji pozici ve výboru pro školství, vědu a kulturu. Mohu být
však užitečný i v jiných oblastech, v malých i velkých strojírenských firmách jsem pracoval na manažerských pozicích desítky
let a znám i tuto problematiku.
To byla práce a politika. A co Vaše zájmy?
V březnu jsme oslavili 40 let naší taneční školy Studio M –
Taneční škola manželů Míšenských. Více než 30 000 lidí jsme naučili
tančit a snad i slušně chovat. Učíme v Blansku, v Boskovicích, v Letovicích,
na Oboře, v Adamově a dalších obcích našeho okresu. Ve
výuce v tanečních kurzech chceme samozřejmě pokračovat, protože
je to naše celoživotní láska.
Druhá celoživotní láska je sport. Od šesti let jsem vrcholově dělal
gymnastiku, jezdil motocyklové soutěže a následně jsem se věnoval
soutěžnímu společenskému tanci. Manželka byla též výtečná gymnastka a pak tanečnice, syny jsme vedli od malička ke sportu a oba
byli asi pět let v reprezentaci České republiky v jachtingu. Nyní se
věnuji rekreačním sportům - tenisu, cyklistice, chodím do fitness,
letos 1. ledna jsem byl pokřtěn v Brně ve Svratce na otužilce a několik
let celou zimu plaveme s přáteli v jezerech, lomech a řekách. Mám
kvalifikaci na rozhodčího a maršála golfových rezortů a tak asi dva
dny v týdnu se této práci věnuji na hřištích doma i v zahraničí.
Máte na závěr nějaké přání?
Víte, doba je složitá a čeká nás hodně problémů k řešení.
Otázka migrace, nedostatku vody a potravin, studená válka,
domácí problémy ve školství, zdravotnictví, v péči o seniory.
Některé jsou řešitelné, něco bude velký problém. Věřím, že mám
dostatek sil a zkušeností, abych v případě zvolení za senátora
přispěl k řešení těchto problémů.
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Politika je řemeslo jako každé jiné
Blansko považuje za krásné místo pro život, ve vedení města podporuje místní organizace,
soukromé firmy i jednotlivé občany. 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.

Kampaň už jede. S jakými názory a podněty se setkáváte
v obcích a městech?
Pohybuji se mezi lidmi, naslouchám jejich názorům, tak jako
ostatně kdykoliv před tím. Při diskuzích zaznívá postesk především nad kulturou naší politiky a kritika politiků jako takových.
Většinou jde o názor, že politici jsou odtržení od normálního a reálného života. V této chvíli si rád vyslechnu, že blanenská
radnice ví o životě a potřebách obyvatel hodně, já sám poskytuji
prostor každému, kdo má nápad, myšlenku nebo i kritický podnět.
Proto se také dílo v Blansku daří. Za dva roky jsme investovali
218 milionů korun na zateplení škol a školek, opravy sportovních zařízení, rekonstrukci v naší městské nemocnici. Z toho 117
milionů korun jsme získali na dotacích. A tohle všechno jsou
12

témata, na která se mě lidé ptají – chtějí vědět, kdy bude hotový
vodojem v Klepačově, upraveno náměstí po likvidaci hotelu
Dukla, dokončené parkoviště u nemocnice.
V rámci okresu pak debatujeme o investicích do silnic
3. a 4. tříd a samozřejmě o dostupnosti a kvalitě lékařské péče.
Mnohokrát jsem překvapen, co jsou kandidující osobnosti z jiných
stran a hnutí schopny voličům slíbit. Ze slibů cítím jejich neznalost legislativy, postupů, které fungují ve státní správě, které
senátor může „pošťouchnout“ správným směrem a domluvit, ale
musí vědět jak. Říkám tomu know how komunální politiky – nebo
vůbec know how politika.
Vždyť jen si představte, že byste přišli s bolestmi břicha na chirurgii a vyšetřoval by vás zubař! A u vyšetření by vám popisoval, jak
MyFace

Volby 2016
studuje internu a učí se. Takhle vypadají v mnoha případech angažmá
lidí, kteří přicházejí do komunální, regionální i vyšší politiky ze svého
civilního zaměstnání. Kde jsou úspěšní, ale politická práce je pro ně
naprosto nová. Musí se učit tak, jako by nastoupili do 1. třídy.
Senátní volby nebývají voliči moc navštěvované. Co byste
udělal, abyste zvýšil důvěryhodnost Senátu?
Myslím, že bychom i my, politici, měli tlačit na to, aby do
politické práce nepřicházeli lidé úplně“ z ulice“. Tato práce je
stejně jako každé jiné řemeslo, a pokud podnikatel, umělec
nebo lékař přichází do Senátu – trvá mu několik let, než se
zorientuje, nezná postupy schvalování zákonů, neumí se orientovat v celé oblasti a vlastně svému okresu nebo městu nemůže
moc přinést. Každá strana by si měla vychovávat budoucí senátory
právě z komunálních či regionálních politiků, kteří pak se svými
zkušenostmi mohou udělat pro svůj okrsek mnohé. Důvěryhodní
lidé se zkušenostmi jsou vážení lidé.
Ale odlišujme zkušenosti z civilního zaměstnání lékaře,
učitele a podnikatele a zkušenosti z politické práce. To jsou dvě
naprosto rozdílné věci. Možná by na vysokých školách mělo
vzniknout specializované postgraduální studium, kde by se
kandidující politici ať už kamkoli dozvěděli o tom, jak funguje
spolupráce mezi státní správou a samosprávou, získali by
základní znalosti o práci politika ať už komunálního, regionálního
nebo poslance či senátora. Do té reálné politiky by pak vstupovali s vědomostmi a reálnými představami. Tito lidé by získali
jistě větší vážnost u svých voličů.
Vím přesně, o čem mluvím, jsem v politice na různých úrovních
16 let, a také jsem kdysi byl „politický začátečník“. Ale doba
jde rychle vpřed a v souvislosti s tím, co se děje u nás i kolem
nás v Evropě a ve světě, bychom měli prosazovat do politické
práce profesionály, muže a ženy, kteří se v politice umějí pohybovat a nejdou politiku teprve „studovat“. V tom si uvědomuji
krátkou dobu, kdy budujeme naši demokratickou společnost.
Jak byste přispěl k řešení problémů Vašeho volebního obvodu?
Určitě bych prosazoval takové zákony, které budou pomáhat
lidem a řešit problémy v mém volebním obvodu. Musí tomu ale
předcházet komunikace s obyvateli, spolky, organizacemi a samosprávami, aby se k připravovaným zákonům vyjádřili, sdělili svůj
úhel pohledu.
Mnohdy se v Praze rozhoduje o věcech, o kterých poslanci či
senátoři nemají velké povědomí. Kromě těch, kteří již působili v samosprávách. Já osobně vím velmi dobře, co město i okres potřebují.
Nejsem ale příznivcem jakýchkoli nereálných slibů. Všeobecně platí,
že senátor může využít svůj vliv a znalosti k tomu, aby prosazoval
zájmy města či okresu v konkrétní záležitosti u institucí a úřadů.
Tedy vysvětloval užitečnost a potřebu různých staveb, opatření či
legislativních změn.
Ale konkrétně. Z titulu své bývalé profese pedagoga mám
dobrý přehled o problematice školství, kde je třeba řešit ohodnocení práce všech pracovníků ve školství, vytvořit kariérní řád, aby
byli pedagogové motivováni k využívání těch nejmodernějších
metod výuky. Blízká je mi po odborné stránce ochrana a bezpečnost krajiny při povodních a dalších živelných událostech. Velkým
problémem je v posledních letech sucho. Perspektivně bude
nutné zajistit pro náš život dostatek vody, tedy postavit retenční
nádrže a další stavby, které zajistí zadržení vody v krajině.
Budete se v případě svého zvolení věnovat i práci starosty
města, nebo bude práce senátora Vaše jediná politická aktivita?
Pokud přemýšlím o budoucnosti, nejsem člověk, který by utíkal
od rozdělané práce. V případě mého zvolení bych chtěl zůstat
jeden rok ve starostovské funkci a dotáhnout konkrétní projekty
alespoň k začátku jejich existence. Pak odejdu a budu se věnovat
jen senátorské práci. O tomto tématu - souběhu funkcí - se hodně
hovořilo a hovoří, ale podívejte se kolem sebe. Stejně tak jako
se liší lidé v různých zaměstnáních svou výkonností a talentem,
září 2016

Zajímavosti
•
•
•
•
•

•
•
•
•

rukama Ivo Poláka pedagoga prošlo 5000 žáků
obcím a městům v okrese pomohl s dotacemi na
ČOV a vodovodní řady ve výši 100 mil Kč
v komunální a regionální politice se pohybuje 16 let
– stále v jedné politické straně
miluje sci-fi a rockovou a punkovou hudbu
podporuje svého syna v jeho punk rockové kapele
The Desperate Mind, která na podzim vydává
další EP, ke kterému bude navrhovat obal designér
americké punk rockové kapely Anti-flag Doug Dean
denně ujede na inline bruslích 5 km, před
Blanenskou desítkou až 10 km
za tři roky starostování pod jeho vedením
investovalo město 218 mil. Kč
je vášnivý kuchař, houbař, rybář i dědeček
šestiměsíční vnučky Elišky
během léta 2016 se naučil jezdil na surfu

tak se liší i politici. Protože politika je řemeslo jako každé
jiné. Některé obce a města vzkvétají, protože starostové jsou
výkonní a mají schopnosti a dovednosti, které jsou potřeba pro
práci politika, a některé nikoli. Souběh práce starosty a senátora
nevidím jako problém, mám kolem sebe skvělý tým a já osobně
jsem systematický člověk s dlouhodobými zkušenostmi. Rok,
kdy bych byl zároveň starostou a senátorem, nebude Blansko
strádat – ba spíše naopak, tak jako v případě mého propojení
starosty a krajského zastupitele.
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Drago Sukalovský: Braňme se
nesmyslným zákonům
Také vás štvou nesmyslné zákony, které vám komplikují život? Zbytečná byrokracie a možné
vysoké pokuty za banality? Víte třeba o tom, že když chcete udělat rodinnou oslavu, která se
protáhne přes desátou hodinu večer, musíte požádat měsíce předem obec, aby kvůli tomu
vydala vyhlášku?
ekologie a ochrany životního prostředí. Tato zaklínací formulka
platí i u dalšího zákona, který zvyšuje podíl etanolu v benzínu
na 10 procent od roku 2020. Takto upravený benzín prokazatelně
ničí motory aut nejen těch dvacet let starých, ale i těch zánovních,
vyrobených před pěti, šesti lety!

J

ako starosta mám neblahé praktické zkušenosti s mnoha
nefunkčními, nekvalitními a zmatečnými zákony, které
komplikují život lidem i obcím. Jako občan Kuřimi se
denně potýkám s katastrofální dopravní situací na cestách do
Brna i směrem na Svitavy. To jsou dva hlavní důvody, které mě
vedly k rozhodnutí kandidovat v letošních volbách do Senátu.
Stop nesmyslným zákonům
Hlavní motivací mé kandidatury do Senátu je zamezit přijímání nesmyslných zákonů, které lidi obtěžují, tahají jim z kapes
další a další poplatky, zvyšují už tak vysokou administrativu a omezují rozvoj obcí. Počet takovýchto zákonů přitom rok
od roku roste.
Připravovaný zákon o odpadech zvýší poplatky za
uložení odpadů na skládky, což zaplatí obce a občané.
Novela zákona o veřejném pořádku zase velmi komplikuje
kulturní a společenské akce, třeba koncerty, ale také rodinné
oslavy, které přesáhnou desátou hodinu večerní. Ty totiž musí být
uvedeny v obecní vyhlášce, schválené zastupitelstvem. Ministr
životního prostředí chce prosadit novelu zákona o vodách, která
by zdražila vodu z podzemních pramenů o šest korun na každý
kubík vody.
Nelze přece tolerovat, že bude stát vytahovat peníze do
pokladny od svých občanů a vše ještě skrývat pod rouškou
14

Urychleme stavbu D43
Již dlouho se zabývám záležitostmi kolem přípravy dálnice
D43 a dalšími záležitostmi týkající se dopravy v regionu. Velká
část Blanenska, Boskovicka, Kuřimska i Tišnovska trpí tím, že
tato dálnice neexistuje. Kdybychom dnes naplno začali s její
přípravou, nebude se z důvodu složitých a nesmyslných zákonů
stavět dříve než za nějakých 15 let, spíše ještě o dost později.
Tohle přece není možné!
Bez kvalitního dopravního napojení se jen těžko dosáhne snížení
nezaměstnanosti, lepších výdělků, o čase stráveném v kolonách,
tak jako každý pátek či nedávno při objížďce přes Kuřim, ani
nemluvě.
Silniční doprava je však problémem i v dalších částech okresu
Blansko. Největší úkol pro senátora za Blanensko tedy je, podle
mého názoru, udělat obecně vše pro zjednodušení přípravy
dopravních staveb a co nejrychlejší výstavbu dálnice D43. Jsem
si vědom, že se o této věci mluví již desítky let a prakticky není
možné dálnici postavit během funkčního období nového senátora.
Je však nutno pro to udělat vše, co je možné!

Mgr. Ing. Drago Sukalovský,
54 let, starosta Kuřimi
Vzdělání:
VUT v Brně, fakulta elektrotechnická, obor číslicové počítače
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních studií,
obor marketingové komunikace
Kariéra:
programátor, analytik, systémový analytik, PR a marketingový
konzultant,
zastupitel, radní a nyní i starosta města Kuřim a zastupitel
Jihomoravského kraje
Proč mě volit?
Protože tu budu stále pro vás, kdykoliv vás vyslechnu a pomůžu.
Kontakt:
drago@sukalovsky.cz, tel. 775 978 326 (klidně mi zavolejte J)
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Jozef Regec: Je důležité být
s lidmi regionu stále v kontaktu
Zpátky do sedla se v září vrací bývalý československý reprezentant v silniční cyklistice Jozef
Regec. V říjnových volbách bude obhajovat pozici senátora v obvodu Blansko a své předvolební
turné absolvuje netradičně, na kole.

N

avštíví tak všech 150 obcí volebního okrsku. „Jsem v politice proto, abych pomáhal
lidem v regionu a být s nimi neustále v kontaktu je ten nejlepší způsob, jak se dozvědět
o tom, co je trápí či těší,“ vysvětluje obhajující senátor.
Přímý kontakt s obyvateli ale není pro Regece žádná novinka. „Region jsem pravidelně
projížděl a navštěvoval obce po celou dobu mého šestiletého mandátu. Některým politikům
stačí potkávat se s občany jen před volbami. To není můj styl. Kdo mě zná, ví, že jsem mezi
lidmi často a rád,“ usmívá se muž, který je kromě senátora také poradce prezidenta Miloše
Zemana v oblasti sportu.
Etapový vítěz Závodu míru a olympionik Jozef Regec bude region projíždět na kole celé
září a také v říjnu až do voleb. „Harmonogram turné už je přesně daný a k dispozici na mém
webu www.jozefregec.cz,“ říká senátor.
Kromě turné na kole Regec zároveň přislíbil účast na dalších významných akcích regionu.
„Těším se také na cyklistickou vyjížďku regionem první říjnovou neděli, na kterou zvu všechny
příznivce sportu,“ říká Regec.

Senátor na akcích v regionu

Na kole se senátorem

sobota 10. 9. Sudice
Finále Velké ceny Blanenska v požárním útoku

sobota 24. 9. Černá Hora
Pivní pouť

neděle 2.10. Blanensko
Na poslední víkend před volbami Jozef
Regec připravil cyklistickou vyjížďku
regionem. Trasa začne u Skalního
mlýna, povede přes Sloup, Petrovice a
Ráječko a skončí v Blansku u zimního
stadionu.

sobota 1. 10. Boskovice
Husí slavnosti

Kompletní přehled všech akcí
najdete na webu www.jozefregec.cz

sobota 17. 9. Kunštát
Hrnčířský jarmark

– S E N ÁT N Í V O L B Y 2 0 16 –

JOZEF REGEC
Srdcem pro Blanensko
a Boskovicko
září 2016
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Jan Machač chce v Senátu
bojovat za lepší zdravotnictví
Vede gynekologicko-porodnické oddělení, v boskovické nemocnici patří k nejdéle sloužícím
primářům. Jan Machač je ve svém oboru navíc uznávanou kapacitou i za hranicemi České
republiky. Za desítky let svojí profesní kariéry přivedl na svět tisíce dětí. V blížících se volbách
bude v barvách ODS bojovat o hlasy voličů a rád by zasedl v Senátu.
Začnu možná trochu netradičně. Čím jste chtěl být, když jste
byl malý?
Veterinářem. Měl jsem strašně rád zvířata.
Proč zrovna veterinářem?
Vyrostl jsem v Bořeticích, což je krásná vesnička na jižní
Moravě. A tam jsem měl ke zvířatům blízko.
Kdy nastal v životě zlom, a místo zvířat jste se rozhodl
pomáhat lidem?
Na gymnáziu už jsem chtěl být lékařem. Po mamince. Začal
jsem tedy studovat medicínu, stejně jako oba moji bratři. Je to
takové naše rodinná tradice. Maminka byla doktorka, oba moji
bratři vystudovali medicínu, všichni jsme si vzali lékařky.
Nebylo to vynucené?
To v žádném případě. Jen jsem v tom prostředí vyrůstal. V Brně,
kde jsme bydleli, jsem každý den procházel kolem máminy
ordinace, chodil jsem s ní po návštěvách. Medicína tedy byla
jasná volba.
Proč jste si ze všech oborů vybral zrovna gynekologii
a porodnictví?
Gynekologie byla taková z nouze ctnost. Chtěl jsem dělat
chirurga. Celou medicínu jsem chodil na chirurgické kliniky, ale
pak jsem se oženil, narodila se nám dcera a chtěli jsme jít někam,
kde nám dají byt. Nastoupil jsem tedy v roce 1974 u pana primáře
Slonka v Boskovicích na gynekologii a s přestávkou deseti let, kdy
jsem pracoval ve Vyškově, jsem celou dobu tady. Jsem rád, že to
nakonec takhle dopadlo. Gynekologie je zajímavý obor a hlavně,
je tam porodnictví, které je velmi krásné.
Tušíte, kolika dětem jste už pomohl na svět?
Statistiky si nevedu, ale když to tak počítám, že jsem asi u 500
porodů za rok, krát 41 let, co se tomuto oboru věnuji, tak je to
nějakých dvacet tisíc. To je takové jedno hezké okresní město
(úsměv).
Slyšel jsem, že letošní rok je v boskovické nemocnici, co se
porodů týká, zatím nadprůměrný. Je to tak?
Už za první pololetí jsme měli o více než 40 porodů
více než loni. Je tady skvělý personál, domácí prostředí,
odborná péče, takže k nám jezdí nejen maminky z regionu
Blanenska a Boskovicka, ale i z dalších částí Jihomoravského
kraje. Počítám s tím, že jestli bude tento trend pokračovat,
dostaneme se za rok na více než 900 porodů, což bylo naposledy
někdy přibližně před sedmi až deseti lety.
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Každý porod je individuální. Byl ale nějaký, na který nikdy
nezapomenete?
Porod je vážná záležitost a nejvíce mě na něm fascinuje
výsledek. Zdravé dítě, šťastná maminka, dojatý tatínek. Všechny
porody jsou krásné, některé bohužel i komplikované. Ale že bych
si vzpomněl na konkrétní porod, který by mě něčím zvláštním
utkvěl v paměti, tak to v tuto chvíli asi ne.
Komunální politiku už jste si vyzkoušel, ale proč jste se rozhodl
vstoupit i do té vrcholové?
Neustále je v médiích a na veřejnosti omíláno, že
dochází k selhání elit a tito lidé jsou odtržení od „normálního“ života. Myslím si, že člověk, který rozumí zdravotnictví,
má k tomuto oboru co říct, by byl v Senátu užitečný.
V poslední době se mluví asi nejvíce o problematice migrace.
Co si o tom myslíte?
Evropu trápí především neřízená migrace. V Evropanech
bojují dva principy. Křesťanský, tedy pomoc bližnímu svému,
MyFace
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MUDr. Jan Machač

Patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti
porodnictví a gynekologie. Pravidelně vystupuje
na seminářích a celostátních i mezinárodních
kongresech v České republice i v zahraničí. Jako první
u nás provedl úspěšně supracervikální hystorektomii
pomocí laparoskopie. Svoje oddělení v boskovické
nemocnici vede v rodinném duchu s maximálně
nejlepším přístupem k pacientkám. Ve volném čase
má rád přírodu. Rybaří, houbaří, hraje golf a pracuje
na zahrádce. Je dlouholetým předsedou Okresního
sdružení České lékařské komory a prezidentem Rotary
International Brno.

na druhé straně je tu obava o vlastní bezpečnost. Myslím
si, že bezbřehý liberalismus, který je v mnoha případech
výsledkem evropské filozofie posledního století, v sobě
bohužel nese i sebezničující princip. To jest, že přílišná
tolerance i k netolerantním může vést ke zničení těch
tolerantních. Liberální přístup k toleranci, podle mě, musí
mít jistou hranici, právě proto, aby se popřel sebezničující
princip. Z toho vyplývá, že je naprosto nezbytné přehodnotit
evropskou migrační politiku a velice přísně rozhodovat o tom,
koho do Evropy pustíme a koho ne, směřovat pomoc do států,
kde migrační problém vzniká a tím udržet migranty v jejich
státech. Jestliže se státy vzdaly svých práv ve prospěch EU,
pak by právě EU měla suplovat bezpečnost těchto států především v ochraně hranic. Pokud Evropa tento problém velice
rychle nevyřeší, naplní se bohužel teze o sebevražedném
principu přílišného liberalismu.
Co problematika Brexitu?
Brexit chápu jako poslední varování evropským byrokratům a zdvižený ukazovák, který hrozí, že pokud se podstatně
nezmění fungování centralistické Evropy, může dojít k jejímu
rozpadu, který si samozřejmě nepřejeme.

Jak to bude s vašimi pacienty, když se dostanete do Senátu?
Povaha práce senátora mi naštěstí nebude bránit v tom, abych
musel nemocnici opustit, a nemám to ani v plánu. Jako senátor
možná omezím některé své koníčky, ale určitě se dají zvládat obě
činnosti. Jsem zvyklý celý život tvrdě pracovat, takže se toho
nebojím. Ostatně příklady úspěšných senátorů/lékařů dokazují, že
nejde o nic neobvyklého.
Pojďme zpět k Vašemu soukromí. Máte náročnou práci. Jak
fyzicky, tak psychicky. Jak si nejlépe odpočinete?
Mám naštěstí hromadu koníčků. Jsem vášnivý, i když
ne příliš dobrý golfista, rybařím, pracuji na zahradě, jsem
amatérský sběratel umění, mám čtyři vnoučata. Jsem hodně
vytížený a to je dobře, protože člověk, který se upne jen na
jednu část svého života, je jako časovaná bomba. Když ta část
zmizí, nastane problém, je frustrovaný, depresivní. U mě tohle
rozhodně nehrozí. I když odejdu do důchodu, tak se určitě
nudit nebudu.
Jmenoval jste golf, zahrádku, rybaření. Jste rád v přírodě, kde
vás to nabíjí?
Určitě. Do Boskovic jsem se zamiloval, protože je to
město, kde to i z náměstí máte pět minut do lesa. Strašně rád
houbařím. V létě i na podzim trávím spoustu času v lese. Na
rybách si odpočinu, jsem tam většinou sám, mám čas přemýšlet.
Na jaké období svého života nejraději vzpomínáte?
To je těžká otázka. Samozřejmě, že rád vzpomínám na 80.
léta, když mi bylo třicet, čtyřicet. Byl jsem o pětadvacet let
mladší a bylo to fajn. Ale každý věk má svoje pozitiva i negativa.
Letos mám 66 a nacházím potěšení ve věcech, které jsem před 20
lety neznal. Je to otázka štěstí a spokojenosti.
Radost vám určitě ale udělá i to, když dostanete děkovaný
dopis od nějaké maminky nebo pacientky?
Jsem hrdý na doktory a sestry, které tady mám. Dostáváme
spoustu děkovných dopisů. Rád bych řekl, že české zdravotnictví je pořád na velmi slušné úrovni, ale otázkou je, na jak
dlouho. Lidé by měli mít k lékařům a sestrám větší důvěru, více
si jich vážit, protože právě vztah lékař pacient, sestra pacient je
mnohdy v léčbě velmi důležitý.
Na závěr mi to nedá, abych se nezeptal. Máte v životě ještě
nějaké nesplněné přání, sen?
Chtěl bych zbytek života, který může být různě dlouhý, prožít
ve zdraví, pohodě, jako bylo těch posledních 40 let.

září 2016
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Volby do Senátu ČR

7.–8. října 2016

CO PLÁNUJI
A PRÁVĚ ŘEŠÍM
1. URYCHLENÍ VÝSTAVBY D43 A ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI PROVOZU STÁVAJÍCÍ I/43
Zvyšování bezpečnosti provozu na I/43
Spolupráce s podnikateli, státní správou a místními
samosprávami pro výstavbu D43
Realizace preventivních programů bezpečnosti dopravy

2. ZLEPŠENÍ MATERIÁLNÍCH A FINANČNÍCH
PODMÍNEK MLADÝCH RODIN, SENIORŮ
A HANDICAPOVANÝCH
Finanční a materiální podpora mateřských
a rodinných center
Navýšení kapacity mateřských a firemních školek
Financování sociálních pobytových služeb a služeb
pro seniory žijící v rodinách
Zajištění kulturních a společenských aktivit pro seniory
Rozšíření kontaktních míst Family Point a Senior Point
pro rodiny s dětmi a seniory

KANDIDÁTKA DO SENÁTU

Ing. Jaromíra Vítková

místostarostka Boskovic 2002–2016

OBĚTAVĚ
PRO SPOLEČNÝ
DOMOV
www.jaromiravitkova.cz
www.facebook.com/jaromira.vitkova

3. ZAVEDENÍ VÍCE ŘEMESLNÉ
ZRUČNOSTI DO ŠKOL A ZVÝŠENÍ
PRESTIŽE UČEBNÍCH OBORŮ

K

I

Rozšíření polytechnického vzdělávání v mateřských
a základních školách
Nové vybavení pro polytechnické vzdělávání v mateřských
a základních školách v návaznosti na školy střední a
podnikatelskou sféru.

4. SYSTEMATICKÝ POSTUP PRO ZACHOVÁNÍ
KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ
Opravy a údržby kulturních, přírodních památek
v regionech a obcích
Posílení podpory a více finančních prostředků
pro kulturní a přírodní dědictví
Realizace turistických programů a nových forem
turistiky Boskovicka a Blanenska

PŘIJĎTE K SENÁTNÍM VOLBÁM
A PODPOŘTE MĚ SVÝM HLASEM
VOLTE Č. 8
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Petr Malach: Z kraje
chci pomáhat svému
městu, i jeho okolí
Místostarosta města Boskovice, velký sportovec, ale také asistent premiéra České republiky.
To je Petr Malach. Mladý, ambiciózní politik letos kandiduje v barvách ČSSD do krajského
zastupitelstva.
Musím se na úvod zeptat. Jak se
člověk v poměrně mladém věku
stane asistentem premiéra České
republiky?
Tuto otázku jsem tak trochu
čekal (úsměv). V mladém věku už
moc ne, spíše v pokročilém. V roce
2013 to byla shoda náhod. Panu
předsedovi odcházel asistent a bylo
vypsáno výběrové řízení na tuto
pozici. Tak jsem si řekl, zkusíš
to a ono to nějak dopadne. Když
to „dopadlo“, nejprve jsem tomu
nevěřil a říkal si, že to odřeknu.
Přece jen, cestování po celé republice mě moc nebralo. Dnes jsem
velice rád, že jsem tuto příležitost
nepromarnil. Je to časově náročná,
ale velmi zajímavá práce.
Co všechno tato pozice obnáší?
Starám
se
panu
předsedovi o program v rámci jeho
návštěv v Jihomoravském kraji.
Zabezpečuji poslaneckou kancelář ve
Vyškově, kde se pravidelně v pondělí
setkáváme s občany. Pan předseda
se v kanceláři zastaví vždy cestou
na Moravu. Během týdne řeším
poštu a různé schůzky, ale i běžné
problémy občanů troufnu si říci z celé
České republiky. V současné době se už
připravujeme na krajské a senátní volby.
Nenarušuje Vám to práci na
radnici v Boskovicích?
Vůbec. Mám týdenní plán a
přesně vím, co který den budu
dělat. Každopádně jsem se musel
naučit hospodařit efektivně s časem.
Spousta kamarádů si ze mě dělá
legraci, že bez diáře bych se ztratil.
A ona je to trochu pravda.

září 2016

Společně do Senátu i kraje. Ivo Polák (kandidát na senátora) a Petr Malach (kandidát do kraje) ČSSD.
V pozici místostarosty jste přibližně dva
roky. Už jste si zvykl na práci ve vedení
města, ve kterém žijete?
Trochu mě trvalo, než jsem si zvykl, jak
co funguje. Dnes už to jde skoro samo, ale
pořád se učím a objevuji nové a nové věci.
Boskovice jsou velice krásné město, proto je
třeba k práci a lidem tak přistupovat.
Nyní jste se rozhodl kandidovat do
krajského zastupitelstva. Proč?
Beru to jako něco nového, kde mohu nabrat
polické zkušenosti. Je to pro mě nová výzva
do polického života a zase spousta nových lidí.
Těším se na novou práci - pokud uspěji.

Co můžete z pozice krajského zastupitele
ovlivnit v Boskovicích?
Chtěl bych být přínosem nejen
pro Boskovice, ale i pro jeho okolí.
Mohu i trochu s nadsázkou říci že
obec s rozšířenou působností Boskovice
znám a i v rámci své pozice asistenta
předsedy vlády znám starosty v našem
ORP Boskovice.
Co máte na Boskovicích nejraději?
Mám Boskovice rád jako celek. Je to
krásné město. Místa jako jsou Pilské údolí,
vyhlídka pod hradem a mnoho dalších
jsou kouzelná.

19

Volby 2016

Sportem si čistím hlavu
od každodenních starostí
Lidé ho znají jako velmi pracovitého a svědomitého člověka, který neodmítne pomoc
komukoliv, kdo se na něj obrátí. Jiří Crha je ale také velký milovník sportu, má rád přírodu,
cestování a dobrou hudbu.

V

letošních krajských volbách je lídrem ODS a netají se
ambicí, že by rád narušil dlouholetou vládní koalici
ČSSD a KDU s podporou komunistů. Z pozice krajského zastupitele by také rád rozšířil spolupráci kraje a Blanska.
Právě synergie mezi krajským úřadem a radnicí je totiž v mnoha
ohledech pro město výhodná.
Začnu trochu netradičně. Co pro Vás znamená Blansko?
Naše město pro mě znamená v životě hodně. Pokud bych se
měl vyjádřit jedním slovem, pak je to především domov.
Jaká místa máte nejraději nebo kam chodíte na procházky?
Každé místo má své kouzlo, ale protože mám rád
přírodu a zeleň, rád se procházím například kolem přehrady
nebo v zámeckém parku.

20

Jste přímo rodák z Blanska?
V Blansku žiji téměř třicet let, takže i když nepocházím přímo
odtud, jsem s naším městem spojený nejdelší etapou mého života.
Možná trochu osobní otázka. Ale čím jste chtěl být, když jste
byl malý?
To bylo různé, hodně záleželo na věku. Nejprve mě hrozně
fascinovala auta, takže jsem toužil stát se řidičem. Pak jsem měl
také období, kdy mě nejvíce lákalo stát se učitelem.
Většina lidí vás zná jako úspěšného politika. Čím vším jste si prošel?
Pracoval jsem na nejrůznějších převážně řídících pozicích ve
veřejné správě. Já se ale jako politik primárně nikdy necítil, spíše
mě bavila práce pro lidi. A tak mě osud dovedl až k práci zastupitele a místostarosty města.
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Asi nejvyšší profesní post byl pro Vás ředitel krajského úřadu.
Jak na deset let ve vedení této instituce vzpomínáte?
Bylo to poměrně dlouhé období a mnohé jsem se tam
naučil. Každá pracovní zkušenost vás něčím obohatí. Měl jsem
možnost vidět jak velký je rozdíl mezi světem politiky a reálnou
praxí v úřadu. I proto se dnes snažím k politice přistupovat jinak.
Co byste chtěl do budoucna v Blansku změnit?
Řada věcí se již povedla, řada na nás čeká. Určitě bych ale
rád dotáhl projekty, ke kterým jsme se zavázali v programovém
prohlášení. Můžu jmenovat třeba přemostění řeky Svitavy nebo
dokončení nové podoby náměstí. Je toho ale mnohem víc. Obecně
se rád zaměřuji na projekty, které přispívají k větší kvalitě života
ve městě.
Pojďme trochu k Vašemu soukromí. Asi nejblíže ze všech
odvětví máte ke sportu. Bylo to tak už od dětství?
Sport mě opravdu bavil už od úplného dětství.
Jakým sportům jste se aktivně věnoval?
Fotbal byl pro mě vždy na prvním místě a dlouho jsem jej
aktivně hrával.
Na jakém postu?
Střední záloha, občas jsem také vypomáhal na předstoperovi.
Dal jste nějaký krásný nebo nezapomenutelný gól?
Nebyl jsem zrovna kanonýr, ale pár hezkých gólů na kontě
mám. Na druhou stranu se mi povedlo také několik nádherných
vlastenců (úsměv).
Co pro Vás sport vůbec znamená?
Především relaxaci a možnost vyčistit si hlavu od každodenních
starostí. I když ani to už úplně neplatí, stal jsem se předsedou FK
Blansko a po našem postupu do třetí ligy logicky přibily i starosti
se zajištěním fungování klubu.
Sport provozujete stále nejen aktivně, viděl jsem Vás na
několika bězích, ale také jako funkcionář a divák. Jaký je Váš
nejsilnější sportovní zážitek?
Myslím, že každý sportovní zážitek má své kouzlo, ať
už z pozice aktivního sportovce nebo jen diváka. Uchvátila mě
například utkání Komety pod širým nebem.

září 2016

Ing. Jiří Crha

Datum narození: 21. dubna 1960
Město: Blansko
Práce: 1. Místostarosta města Blanska, zastupitel
Jihomoravského kraje
V minulosti: Přednosta okresního úřadu a ředitel
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Politická příslušnost: ODS

Říká se, že sport je velmi dobrou průpravou pro podnikání
a další oblasti, protože učí člověka píli, houževnatosti
a bojovnosti. Je to i Váš případ?
To byste se musel zeptat spíše mojí rodiny. Určitě ale máte
pravdu v tom, že sport pomáhá při formování lidské osobnosti.
Ještě jsem zapomněl na jednu dobrou průpravu ze sportu.
A tou je mít občas ostré lokty. To se asi v politice hodí, že?
Někdo razí ostré lokty, někdo spíše metodu kompromisu. Pro
mě platí spíše to druhé.
Čemu se kromě sportu věnujete ve volném čase?
Hodně času mi zaberou starosti kolem blanenského fotbalu,
kde jsem v současnosti předsedou klubu. A když k tomu připočtu
rodinu, tak mi mnoho času na další koníčky nezbývá. Mám rád
hudbu, kterou poslouchám zejména při jízdě autem.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Nejraději mám rock, ale nevyhýbám se ani současnému popu.
Vždy záleží na konkrétním interpretovi.
Co cestování? Nebojíte se létání?
No kdybych si mohl vybrat, asi bych se létání spíše vyhnul. Ne
vždy je to ale možné.
Na jakém nejkrásnějším místě jste kdy byl?
Bude to znít jako klišé, ale mně se líbí vlastně úplně
všude. A když se odněkud vracím, těším se domů do Blanska, kde
se mi líbí nejvíce.
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DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální
nabídku najdete na www.skodaplus.cz.
skodaplus.cz
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz
Untitled-494 1
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Prosperity Financial Services
má pobočku i v Jevíčku
Jednu z poboček společnosti Prosperity Financial Services najdete hned za hranicemi našeho
okresu v Pardubickém kraji, konkrétně v Jevíčku. Pobočka je otevřena od dubna roku 2015
a to přímo na Palackého náměstí.

H

lavní vize pobočky je především
zajistit klientům komplexní služby
v oblasti finančního poradenství.
S našimi klienty řešíme jejich potřeby
jako je například hypotéka na stavbu
nebo koupi domu či bytu. Pomáháme
také najít způsoby, jak zbytečně na
finančním trhu nepřeplácet bankám nebo
také pojišťovnám.
Lidé jsou často přesvědčeni, že mají
své finance pevně pod kontrolou. Ve
skutečnosti však ve velké většině případů
společně zjistíme, že je možné výdaje
značně optimalizovat. Je pak otázkou, zda
chcete šetřit peníze a čas nebo jen čas.
Co upřednostňujete vy? S klientem proto
pracujeme tak, aby se na finančním trhu
lépe orientoval a nenechal se „napálit“
jakoukoliv nabídkou.
Do budoucna pole svého působení plánujeme rozšířit i do Svitav a okolí.

Zelená linka: 800 737 347
info@prosperityfs.cz
www.prosperityfs.cz
nebo navštivte některou z našich
poboček v tomto regionu:
AZ tower 18. patro, Pražákova 1008/69, Brno
17. listopadu 19, Boskovice
Palackého nám. 27, Jevíčko
Těšíme se na setkání s Vámi!
Tým Prosperity FS

Společnost Prosperity Financial Services
je ryze česká společnost s českým
kapitálem, jejíž obrat v loňském roce
překročil hranici 58 milionů Kč. Působí
po celé České republice prostřednictvím
16 klientských center a o finance jejích
klientů pečuje více než 150 kvalifikovaných odborníků. Svým klientům pomáhá
zejména v oblastech zhodnocení kapitálu,
řešení vlastního bydlení a zajištění rizik.
září 2016
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Společnost Synthon letos
slaví 25 let od svého založení
Špičková mezinárodní farmaceutická společnost Synthon, která je leaderem v oblasti
humánních generických léčiv, se ve své pobočce v Blansku zaměřuje na výzkum, vývoj
a výrobu léčivých látek.

S

polečnost Synthon Blansko jsme
vám představili v květnovém čísle.
Tentokrát bychom se rádi ponořili
do historie této firmy, ale i do historie
blanenského areálu, v němž její česká
pobočka sídlí. Předtím nám ale dovolte
trochu opakování.
V Synthonu Blansko se vyvíjí a vyrábí
účinné léčivé látky neboli aktivní
léčivé substance. Věděli jste, že
základem léčiv jsou právě tyto léčivé
substance, které v organismu vyvolají
požadovaný farmakologický účinek?
Takovéto substance vyvinuté proto,
aby pomáhaly lidem s onkologickými
onemocněními, s nemocemi centrálního
nervového nebo kardiovaskulárního
systému dnes a denně opouští bránu
Synthonu. Ve formě bílého prášku jsou
převezeny do dalších poboček Synthonu,
kde z nich za pomoci přídavných látek
vznikají finální lékové formy – tablety,
kapsle, injekce a jiné. Synthon není
široké veřejnosti tak dobře znám, využívá
totiž obchodní strategii tzv. licencování.
Léčiva, na jejichž vývoji a výrobě se
podíleli lidé v Synthonu v Blansku,
naleznete pod hlavičkou jiných farmaceutických společností.

Synthon zaměstnává špičkové odborníky. Výzkumníci a specialisté v laboratořích
chemického výzkumu a vývoje uskutečňují experimenty v řádech mililitrů, při
nichž hledají nové syntetické cesty k dané
molekule. Chemické procesy jsou dále
optimalizovány a následně testovány ve
větších aparaturách pilotního poloprovozu o kapacitě několika desítek litrů.
Odtud se převádí na jednu ze tří výrobních
linek, kde se již ověřené a dobře popsané
chemické reakce odehrávají ve výrobních
reaktorech o objemech až přes 1000 litrů.
To vše pod drobnohledem lidí z laboratoří
oddělení kvality a za dodržení přísných
podmínek Správné výrobní praxe, tedy
norem, které nám pomáhají garantovat
vysokou a stabilní kvalitu našich produktů.

Výprava do historie
Synthon byl založen holandským
chemikem Jacquesem Lemmensem. Dobré
renomé českých chemiků jej spolu s jeho
společníkem v roce 1991 přilákalo do
24
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tehdejšího Československa. Zde se jim podařilo navázat spolupráci s kolegy z brněnské společnosti Lachema a právě tam
vznikla jedna z prvních platforem pro budoucí velmi
úspěšnou spolupráci.
Když se po prvních životaschopných projektech začal Synthon
velmi rychle rozrůstat, hledal vhodnou výrobní lokalitu pro
komerční naplnění svých plánů. Blanenská pobočka tehdejší
Lachemy byla ideální svojí velikostí, zkušeností a potenciálem
jejích lidí.
Zkušenosti s chemií a chemickou výrobou se v Blansku
sbíraly po generace. „Na místě dnešního Synthonu stával
původně parní mlýn Vincence Plachého, který byl v roce
1935 rozšířen na továrnu poživatin Alice pro výrobu pečiva,
cukrovinek a kanditů. Za druhé světové války továrna pod
názvem „Alice“ sloužila Němcům a vyráběla se zde zubní
pasta stejného jména. Po pohnuté poválečné době se z Alice
stává odloučený závod Fotochemy Hradec Králové a vzniká
zde Výzkumný ústav fotografického průmyslu,” shrnuje RNDr.
Rostislav Nebola, zaměstnanec Synthonu, výsledky svého
pátrání v archivech. „Později získává v rámci areálu pár místností národní podnik Lachema, který postupně buduje vlastní
nový závod v Brně-Řečkovicích. V polovině osmdesátých
let pak došlo ke sloučení obou firem pod hlavičku Lachemy,
která zde dále vyrábí xerografický papír a různé speciální
chemikálie. Program doplňují hnojiva, prostředky na ochranu
brambor, odmašťovací lázně, přípravky pro mikroelektroniku, ústní voda Ladenta aj. Později se pak závod pustil i do
adjustace farmaceutických surovin pro lékárny a výrobu
farmaceutických meziproduktů. Ty si zadávala nejprve ve
formě zakázkového výzkumu a syntéz holandská společnost
Synthon, která také měla zájem odkoupit blanenský provoz.
Podařilo se jí to ale až po privatizaci Lachemy společností
Pliva, a to v září roku 2000,“ dokončuje RNDr. Nebola ve
svém historickém exkurzu.

V roce 2000 Synthon přebíral od Lachemy 82 zaměstnanců, dnes jich má přes 220. Trend růstu společnosti je
kontinuální a s ním také přicházejí nové pracovní příležitosti a mezigenerační předávání zkušeností. Synthon v Blansku
vyrostl díky vysoké odbornosti a nadšení jeho lidí a vyvíjí se
dál díky zájmu o obor a týmovému duchu u nově nastupující generace. Z tohoto pohledu má Synthon co nabídnout
- zajímavou práci, která má skutečně smysl, a přátelskou
atmosféru. Do dalších let plánujeme dále rozšiřovat naše
výrobní kapacity, proto předpokládáme růst o další desítky
pozic chemických operátorů, laborantů, ale i dalších zajímavých profesí. Dveře Synthonu budou tedy i nadále mladým
chemikům otevřené.
Již v květnovém čísle jsme vám Synthon představili jako
společnost, která se také zajímá o to, co se děje kolem ní. Naši
zaměstnanci se pravidelně zapojují do dobrovolnických a charitativních akcí. Synthon dlouhodobě podporuje blanenský
Domov Olga, pacienty s roztroušenou sklerózou, ale i další,
kteří pomoc potřebují. Například prostřednictvím akce You
Dream We Run, jejímž je hlavním partnerem. Svoje místo
mají v Synthonu i sportovní a společenské aktivity zaměstnanců. V září se opět zapojíme do akce Blanenská desítka, čeká
nás fotbalový turnaj i výlet do Tater. A společná oslava 25.
výročí založení společnosti, která se bude odehrávat v prostorách Státního zámku Lysice, bude příjemným zakončením léta.
Pokud vás zajímá chemie či farmacie a jste nakloněni tomu
přijmout výzvy, které nabízí práce v mezinárodní farmaceutické
firmě, neváhejte kontaktovat firmu Synthon a dozvědět se více
aktuálních informací. www.synthon.cz

Syntéza generací
Synthon následně investicemi do nové výstavby a modernizace
hal s důrazem na čistotu, bezpečnost a ekologii provozu firmu
posunul mezi světové prestižní centrum vybavené špičkovými
technologiemi a moderním zázemím pro zaměstnance. Vybudoval
provoz odpovídající vysokým kvalitativním požadavkům farmaceutického výzkumu, vývoje i výroby.
V současné době v Blansku disponuje dvěma výrobními
halami a moderními laboratořemi vybavenými pro práci s vysoce
účinnými léčivými látkami. Laboratoře i výroba jsou neustále
pod drobnohledem pravidelných auditů mezinárodních certifikačních úřadů.
září 2016

Továrna Alice 1925. Foto: archiv Františka Jalového.
25

Sport

Den otevřených dveří přilákal
na golf spoustu zájemců
Golf & Ski Resort Kořenec ve spolupráci
s UniCredit Bank Expres Boskovice
uspořádaly v krásném golfovém areálu
v Kořenci Den otevřených dveří.

P

ro návštěvníky byla připravena golfová akademie pod
vedením profesionálních trenérů, ukázka golfové hry,
golfové soutěže i drobné občerstvení. „Z akce mám
velkou radost. Přišlo plno lídí, kteří se bavili a zjistili, že golf
je pohodová zábava pro každého,“ uvedl ředitel golfového
resortu Vlastimil Štefl.
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Křížovka

Luštíme s časopisem MyFace
Rádi luštíte křížovky? Připravili jsme pro vás úkol. V tajence najdete název úspěšné realitní
společnosti.
Obava

Amatéři

Barvivo na
vejce

Nuže

Chobotnatec

Izolátor

Iniciály
Kocába

Tur

Planeta

Zvratné
zájmeno

Osekané
kmeny

Druh šroubu

Politická
strana

Vědecko-technická
společnost (zkr.)

Severský pták

Slovensky
šedě

Česká tisková
kancelář
(zkr.)

Ženské
anglické
jméno

Hra se
zápalkami

Amerika

Tu máš

Ir (slov.)

Ozdobný pták

Jméno
detektiva
Ventury

1. část tajenky

Olympijské
město
Atlet. klub
(ang. zkr.)

Tohle

Model Fordu

Můstek

Základní
číslovka

Informační
technologie

I ona

Soumaři

Žádná osoba

Tok vody

Přírodní
Značka
puškohledu
Španělské
město

Lupínek

Vnitřkem

Bylina podobná
heřmánku

Hračka (ang.)

Tedy

Domov (ang.)

Festival ve
Slovinsku
Pres

Den
mayjského
kalendáře

Salamandr
Značka astatu

Svaz měst a
obcí (zkr.)

Zabít (ang.)

Hoch

Kopie

Tiskový odbor
(zkr.)
Velbloudi
(sloven.)
Věda

Myšlenka
filozoficky
Podbradek

Spěch (zast.)

Iniciály
Nového

Končetiny

Povrchový důl

2. část tajenky

Iniciály
Kabátové

Pokleknutí

Asijské
etnikum

Loterijní lístek

Zaniknout

Skupina
z Prahy

Plošná míra
Mládě prasete

Nástroje
oráče

Cikán

Označení
sekundy

Místo v poušti

Druh jehličnatého
stromu (mn. č.)

Stejný (lat.)

Poštovní kód
Kentucky

Ruské sídlo

Lahodný
nápoj
Pracovník v
pivovaru

Citové zážitky

Josef
Chemická zn.
olova

Severský
paroháč

Svítilna

Honosná
budova

Chemická
značka hliníku

Fotbalista
Serena

Myslivečkova
opera

Papežský list

Písmeno L

3. část tajenky

Popravčí

Iniciály
Bezruče

Olej (ang.)

Děkuji

SPZ Rokycany

Mateřská
škola (zkr.)

Rybářská
potřeba

Měna (slov.)

Obuv

Citoslovce
škytání

Nápověda: noema, robo, lend, alkoun, natura, breve

září 2016
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Město Kunštát Vás zve na

XXIV.
HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
na náměstí Krále Jiřího
Pátek 16. září
18.00 Dizzy · vstup volný

Sobota 17. září

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
28
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Náš tip

Kunštát ovládne na dva dny
tradiční Hrnčířský jarmark
Umění keramiků ze všech koutů České republiky. Rozmanitá přehlídka hrnčířského řemesla.
Ojedinělá akce. Doprovodný kulturní program. To je tradiční Hrnčířský jarmark, který se uskuteční
ve dnech 17. a 18. září v Kunštátě.

„T

éměř dvě stovky keramiků budou prezentovat na náměstí Krále Jiřího rozmanitou nabídku keramických výrobků. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet
si práci na hrnčířském kruhu, obdivovat pálení RAKU keramiky, pro děti budou
připraveny výtvarné dílničky, kde si mohou vyzkoušet například malování na keramiku,“
říká za organizátory Radka Banyová.
Kdo zavítá do Kunštátu, může navíc od 10:00 v sobotu do 13:00 v neděli svými
hlasy rozhodovat o vítězi čtvrtého ročníku keramické soutěže, letos s tématem váza. Do
soutěže se přihlásilo sto keramiků, v průběhu jarmarku budou vázy vystaveny v informačním centru.
„I letos jsme připravili bohatý doprovodný program. Páteční večer bude patřit regionální skupině Dizzy. V sobotu a v neděli vystoupí na pódiu Jazzband z Mikulova,
Poletíme?, Peter Lipa Band, Spirituál kvintet, skupiny Zrní, O5 a Radeček, Jitka
Šuranská Trio a Nebe. Program by nebyl úplný bez tradičního koncertu Rockenroll
Bandu Marcela Woodmana. Nebude chybět ani dopolední divadelní představení pro
děti,“ vyjmenovala organizátorka.
V průběhu jarmarku bude otevřený také Památník hrnčířských domů a dílen v Kunštátě,
číslo popisné 94. Tento rekonstruovaný dům je dílem sdružení Řemesla Kunštát a nachází
se v prostorách nejstarší keramické dílny v Kunštátě (z roku 1599). V sobotu i v neděli
vždy od 10:00 do 16:00 hodin se tam konají dny otevřených dveří. K vidění budou
ukázky z dílen kunštátských hrnčířů a malá expozice historie hrnčířství v Kunštátě.
Návštěvníci si tam navíc mohou zdarma vyzkoušet točení keramiky na hrnčířském kruhu.
PAVEL ŠMERDA

Kunštát a hrnčířství
Něco málo z historie
Hrnčířství patří ke Kunštátu od
nepaměti. Stejně jako jarmarky, které
se v minulosti konaly na náměstí
několikrát do roka. Po určité odmlce se tradice obnovila v roce 1993.
Jarmark byl jednodenní a představilo se na něm kolem dvaceti prodejců
keramiky a jiného řemeslného zboží
z nejbližšího okolí. O rok později
začínal již v pátek.
Od roku 1995 žije Kunštát jarmarkem od pátku do neděle. Vítá
prodejce z celé České republiky i ze zahraničí a jejich zboží si
průměrně prohlédne na šestnáct tisíc
návštěvníků. Jarmark si získal také
svůj respektovaný termín. Koná se
vždy třetí víkend v září.
VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

POÈET - 1ks

Na jarmarku letos vystoupí kapela O5 a Radeček.

září 2016
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Kam vyrazit

Lysice

KINO
Blansko

7. – 8. 9. Buchty a klobásy (20:00)
9. 9. Obr Dobr 3D (20:00)
10. – 11. 9. Obr Dobr 3D (17:30)
10. 9. Obr Dobr (20:00)
11. 9. Obr Dobr (15:00)
11. 9. Seznamka (20:00)
12. 9. Seznamka (17:30)
12. – 13. 9. Božská Florenc (20:00)
14. 9. Filmový klub: Komorná (20:00)
15. – 17. 9. Dítě Bridget Jonesové (20:00)
17. 9. Lovecká sezóna: Strašpytel (17:30)
18. 9. Lovecká sezóna: Strašpytel (15:00)
18. 9. Dítě Bridget Jonesové (17:30 a 20:00)
19. 9. Zloději zelených koní (17:30 a 20:00)
20. – 21. 9. The Beatles: Eight Days a Week –
The Touring Years (20:00)
22. – 23. 9. Smrt ve tmě (20:00)
24. 9. Čapí dobrodružství 3D (17.30)
24. 9. Prázdniny v Provence (20:00)
25. 9. Čapí dobrodružství (15:00)
25. – 26. 9. Prázdniny v Provence
(17:30 a 20:00)
27. – 28. 9. Sully: Zázrak na řece Hudson (20:00)
29. 9. Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti (20:00)
30. 9. Živá paměť: Teta Jana (18:00)

Svatební
show
18. září 2016
VI. ročník

od 10 hodin

Státní zámek Lysice

Zámecká zahrada

VIP host Michaela Salačová
Miss ČR 2000 . blogerka . DJka

Útulku pro psy Blansko

Předá finanční dar

Uvádí moderátorka rádia Český rozhlas Brno

Jaroslava Vykoupilová

Nevěstou na zkoušku

Módní přehlídka
Nejlepší svatební dodavatelé

Svatební účesy a líčení, svatební kytice,
V zámecké zahradě od 10 do 16 hodin.
svatební koláčky a dorty, svatební doprava.
Přijďte si to vyzkoušet.
Komentované prohlídky obřadního místa
zámku ve 12, 13, 14 a 16 hodin.
Od 14 hodin hlavní program – MAŽORETKY VO CO GOU
Hudební doprovod veletrhu – WOODVIND QUARTET
Mar tina
Crlovaí FOTOSTRAIT
photography

FOTOSTUDIO & ATELIÉR

HYDROIZOLACE POŘÍZKA Sandra
BOSKOVICE
Švédová
D

Boskovice

Dělám ženu
krásnou

E

S

I

G

N

Studio Silvie

Malinn
PHOTOGRAPHY

KVĚTINY BÁRA KADEŘNICE
VERONIKA
HNILIČKOVÁ

Klára Brabcová Mary Kay

Panorama
8. – 9. Tajný život mazlíčků (17:00)

KOSMETIKA ANDREA

Útulek pro psy Blansko

Slos ov a te l n é v s t u p e n k y o ce ny. Vs t u pn é d ob r ovo l n é. P r ů b ě h a kce je z a j iš tě n i p ř i n e p ř ízn i p o č a sí .

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

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

Vaši autorizovaní prodejci 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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AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

AUTOSPOL, s. r. o.
Náměstí 9. května 1
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz
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Kam vyrazit
8. 9. Nick Cave: One More Time With Feeling
(20:30)
9. 9. Smrt ve tmě (19:30)
10. 9. Obr Dobr (17:00)
10. 9. Zloději zelených koní (19:30)
11. 9. Obr Dobr 3D (17:00)
11. 9. Zloději zelených koní (19:30)
12. 9. Filmový kvíz – 1. kolo (19:00)
13. 9. Nerve: Hra o život (19:30)
14. 9. Senioři: Děda (15:00)
14. 9. Sully: Zázrak na řece Huston (19:30)
15. 9. Madagaskar: Film, který málem nebyl (19:00)
16. 9. Babybio: Učitelka (9:30)
16. 9. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:00)
16. 9. Prázdniny v Provence (19:30)
17. 9. Doba ledová: Mamutí drcnutí (17:00)
17. 9. Prázdniny v Provence (19:30)
18. 9. Bijásek: O Maryšce (15:00)
18. 9. Prázdniny v Provence (17:00 a 19:30)
19. 9. Strašidla (19:30)
20. 9. Taxi 121 (19:30)
21. 9. Mechanik zabiják: Vzkříšení (19:30)
22. 9. Filmový klub: Cesta do fantazie (19:30)

23. 9. Tajný život mazlíčků (17:00)
23. 9. Dítě Bridget Jonesové (19:30)
24. 9. Tajný život mazlíčků (3D)
24. 9. Dítě Bridget Jonesové (19:30)
25. 9. Tajný život mazlíčků 3D (17:00)
25. 9. Krycí jméno Holec (19:30)
26. 9. Sedm statečných (19:30)
27. 9. Až na severní pól (17:00)
27. 9. Sedm statečných (19:30)
28. 9. Až na severní pól (17:00)
28. 9. Cafe society (19:30)
29. 9. Filmový klub: Baron Prášil (19:30)
30. 9. Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti (17:00 a 19:30)

Boskovice

Letní kino
10. 9. Honza Nedvěd (18:00)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
22. 9. Minipárty s Karlem Šípem a J. A.
Náhlovským (19:00)

Letovice

KONCERT
Blansko

Dělnický dům
21. 9. Miloš Pernica a hosté: Michal
Pavlíček a Trio HD Acoustic (19:30)

Kulturní dům
9. 9. Shirley Valentine, v hlavní roli Simona
Stašová (19:00)

VÝSTAVA
Blansko

Galerie města Blanska
10. – 21. 9. Vendula Chalánková
20. 9. – 30. 10. Loutky Antonína Valoně
Galerie Jonáš
16. 9. – 5. 10. 3x z historie města Blanska
Městská knihovna Blansko
9. 9. – 7. 10. Historie počítačů

Boskovice

Muzeum regionu Boskovice
8. 9. – 30. 10. Výstava československé legie
9. – 18. 9. Památky očima dětí
15. 9. – 30. 10. Proměna tradiční vesnice ve
fotografiích

Rájec – Jestřebí

Zámek
4. 9. – 30. 10. Miroslav Bém, fotoobrazy

Letovice

Galerie Domino
2. 9. – 2. 10. Výstava obrazů Jiřího Hlouška,
olejomalby, pastely, grafika
Kulturní dům
16. 9. – 30. 9. Výstava fotografií Letovice –
město, které mám rád

SPORT
Blansko

ASK Blansko
10. 9. Blanenská desítka (10:00)

Letovice

Zámecký park
21. 9. Běh zámeckým parkem (15:00)
Pořádáte zajímavou akci? Děje se u vás něco, o čem by
měli vědět i jinde? Pište na smerda@my-face.cz.
září 2016
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Moderní Garážová vrata
TRIDO Evo šetří čas i peníze
EVOluční patentovaný systém umožní rekonstrukci
garážových vrat bez náročných stavebních úprav.

S

ekční vrata dnes stále častěji nahrazují dříve rozšířená vrata křídlová,
jež bývají usazená v líci fasády. A
tady se může objevit problém, jelikož sekční
vrata se osazují na vnitřní stranu zdi garáže.
Tento rozdíl pochopitelně vyžaduje stavební
úpravy. Bourání a odstraňování stávajících
zárubní se obvykle neobejde bez zásahů do
omítky. I když dá zedník vše do pořádku, na
vnější stěně domu zůstávají stopy po rekonstrukci. Na vás je se buď smířit s tím, že do
příštího omítání domu, což může být klidně i
za pár let, budete žít s vědomím, že výměna
nedopadla zas až tak dokonale, anebo se
současně s garážovými vraty pustíte i do
nové omítky, což jsou navíc nejenom výdaje
ale i čas a mnohem více starostí.
Proč Trido Evo
Takovou náročnou akci si ovšem
ušetříte s vraty Trido Evo, která vyvinul

Trido Evo za otvor

český výrobce garážových vrat společnost
Trido. Jde totiž o to, že vrata Trido Evo se dají
zasadit do stavebního prostoru po původních
vratech, aniž by bylo třeba cokoli bourat nebo
rozkopávat. Jejich výhodou je ještě jeden
nezanedbatelný fakt, vzhledem k širokému
rozpětí velikostí se přizpůsobí rozměrům
jakékoli garáže. Existují dva typy - TRIDO
EVO – před otvor, který umožňuje instalovat
vrata s využitím původního rámu starých
křídlových, nebo výklopných vrat. Majitel
garáže tak nemusí vybourávat staré zárubně.
Při instalaci nových vrat se pouze vysadí
křídla starých vrat a odstraní se vyčnívající
panty. Starou zárubeň překryje rám nových
vrat s kolejnicemi. TRIDO Evo tedy nesnižuje
užitnou hloubku garáže. Druhým typem je
TRIDO EVO – do otvoru / za otvor. Jehož
výhodu představuje řešení pro garáže s velikostí ostění nebo nadpraží menším než 5
cm, speciální obvodový rám v barvě vrat,

který nahradí chybějící ostění a nadpraží.
Ostění a nadpraží mohou být přitom rozdílné.
Na velikosti tedy opravdu nezáleží.
Za 3 hodiny a bez bourání
V jednoduchosti je krása, praví jedno
české přísloví a přesně tak funguje i patentované řešení vrat Trido Evo. Díky tomu
se dokonce nezmění ani velikost vnitřního
prostoru garáže a jelikož se obejdete bez
zednických prací a navíc můžete výměnu
vrat zvládnout již za úžasné tři hodiny, vrata
si můžete nechat vyměnit také na podzim
nebo dokonce i v zimě. Vrata Trido Evo
jsou vybavena celoobvodovým elastickým
pryžovým těsněním a přerušeným tepelným
mostem v rámu, která poskytují dostatečnou
tepelnou izolaci vnitřních prostorů.
Široký výběr designů
Díky široké paletě imitací dřeva a barev
si můžete garážová vrata přizpůsobit
zcela vašim představám a sladit vzhled
garáže s rázem dveří, oken a celého domu.
Vice informací na www.trido.cz.

Trido Evo před otvor

