
OSOBNOSTI  ●  MÓDA  ●  BYDLENÍ  ●  ZDRAVÍ  ●  KRÁSA  ●  SPORT  ●  CESTOVÁNÍ  ●  ŽIVOTNÍ STYL

ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Z BLANENSKA A BOSKOVICKA

LISTOPAD 2016
ZDARMA

Edita  
Němcová: 
Modeling je 
stále velmi  
atraktivní 
oblast



Rodinná 
realitní 

kancelář723 282 282
www.tajovskyreality.cz listopad 2016

reality

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

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

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

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

RD 6+1 Voděrady

RD 5+1 Kunštát

info v RK

2.590.000 Kč

Prvorepubliková vila  
Černá Hora

3.490.000 Kč

info v RK 2.399.000 Kč

1.499.000 Kč

Bydlení s velkou  
zahradou Vavřinec

2.900.000 Kč

BYT 2+1 BlanskoBYT 3+1 Boskovice

Řadový RD Rájec - Jestřebí RD 5+kk Jabloňany  RD 3+1 Drnovice u Vyškova

RD (1+1 a 2+kk) Kunštát Stylová usedlost Vanovice

1.650.000 Kč1.900.000 Kč

info v RK rezervace 1.250.000 Kč

899.000 Kč info v RK

Venkovské stavení 
Žďárná 

RD 4+1 k dokončení 
Rájec – Jestřebí

RD 5+1 se zahradou 
Knínice

Stavební pozemek 
Boskovice

299.000 Kč

info v RK info v RK

RD po kompletní  
rekonstrukci Pamětice

Bydlení v malebném 
přírodním areálu

4.500.000 Kč info v RK

Originální dům Ráječko

RD Horní Lhota 3+1 

Novostavba 5+kk Sebranice

4.020.000 Kč

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
tel: 739 656 102
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
tel: 720 021 091
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané kontakty.”



Editorial Francouzské zápisky
Jak moc je 

užitečné plánovat 
cestování dopředu? 
Tak nad tím jsem se 
nedávno zamýšlela.

Byla jsem v Brně 
na přednášce slečny, 
která si vyjela 
na cestu kolem 
světa. Na konci se 
jí lidé ptali: „Co 
vše bylo potřeba 
zařídit předem? 

Jak dlouho jste to plánovala? To jste jen tak dala 
výpověď z dobré práce a za pár dnů vyrazila na 
cestu kolem světa? Jak se to dělá?“ 

Právě tyto otázky byly však asi tím jediným, co 
způsobilo, že tito lidé ještě nevyjeli také. Chce to 
jen se přesunout od přemýšlení k akci. Asi sami 
tušíte, jaké dostávali odpovědi: „Jak se to dělá? 
Prostě se zvedneš, vezmeš nejnutnější a jedeš. 
Zařídila jsem si to, co bylo nutné pro samotný 
odjezd, ale mnoho dalších věcí se mění a řeší až 
po cestě. Moc jsem to neplánovala. Měla jsem vizi, 
kam bych chtěla jet.“  

Nemůžeme vědět dopředu všechna úskalí, která 
nás po cestě potkají, a už vůbec ne ty zázraky, 
díky nimž se z těch úskalí dostaneme ven. Nejvíce 
zážitků s dobrým koncem začíná: „To jsme takhle 
náhodou…, bylo to spontánní.“ 

Hlavně když jedeme do neznámé země na 
neznámé místo. I přes dnešní dostupnost spousty 
informací na internetu se těžko věští, jestli 
dojedeme na čas, kdy a kde budou lidé ochotní 
nám pomoci a s čím, kdy nám budou docházet síly 
nebo kde se budeme a nebudeme chtít zdržet déle… 

Na konci svého letošního pobytu ve Francii 
jsem si chtěla udělat cestu po Azurovém pobřeží. 
Když jsem se nejdřív snažila vše logicky naplá-
novat a mít pod kontrolou, vždycky jsem našla 
nějaký problém, nebo alespoň risk, kvůli kterému 
jsem si zakazovala cestu zrealizovat. Pak jsem se 
ale zasnila: „Jaké by to bylo, kdyby vše šlo líp, než 
si umím představit?“  Pocítila jsem, že tam chci. 
Nechtěla bych litovat, že jsem to ani nezkusila. 
Zdálo se mi toho na organizaci až příliš moc. Ani 
jsem na to neměla čas. Tak jsem začala realizovat 
pouze to, co bylo nejbližším nutným krokem, nic 
víc. A hle, měla jsem teď mnoho možností stále 
před sebou, a tím pádem si v každém novém 
okamžiku vybrala takovou, která mi byla nejpří-
jemnější. Vše šlo jako po másle. 

A nejvíce štěstí zažijeme s dalšími lidmi, 
které na cestě potkáme. A takové zážitky co? No, 
takové zážitky nejde naplánovat dopředu. 

Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

Život je drsnější a drsnější. A to nejen 
v reálném životě, ale i v pohádkách. 
Myslím, že každý z nás, ať má dvacet, 
čtyřicet nebo šedesát, rád vzpomíná na 
večerníčky o Maxipsu Fíkovi, Křemílkovi 
a Vochomůrkovi, Makové panence a motýli 
Emanuelovi, Jájovi a Pájovi a další. 
Příjemné postavičky, hezká hudba, rozho-
vory hlavních hrdinů, které dětem dávaly do 
života příjemný základ.

Dnes? Transformers, Spiderman, Želvy 
Ninja a další kreslené „pohádky“ se jen 
hemží násilím a hrubými výrazy. Zničím 
tě, kopnu tě, to je tvůj konec… A děti tyto 

postavičky a pohádky hltají s otevřenou pusou. Není se tedy co divit, 
že se tak chovají a stejně mluví i v reálném životě. Kam to asi všechno 
směřuje a posouvá se? Nechci být mravokárcem, ale myslíte si, že je 
to dobře?

Co vás čeká v listopadovém čísle MyFace? Vyzpovídali jsme fotba-
listy Ondřeje Paděru a Jana Koudelku, kteří se svěřili se svými postřehy 
nejen z fotbalového života. Ve Svitávce chystají výstavbu nových bytů. 
Kino v Boskovicích bude mít nové hlediště. Erika Koupá z Doubravice si 
letos splnila svůj sen. Stala se letuškou.

Pozveme vás na Vítání sv. Martina v Blansku, cestovatelský festival 
Rajbas Outdoor Kotlík a další zajímavé akce. Dáme vám tipy, kam vyrazit 
do kina, na koncert nebo na výstavu. 

Nechybí křížovka, sudoku, zajímavý recept, přidali jsme už tradičně 
rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího. 

Příjemné chvíle při čtení listopadového čísla časopisu MyFace vám přeje 
  Pavel Šmerda, šéfredaktor
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Rozhovor s fotbalisty Janem 
Koudelkou a Ondřejem Paděrou

Erika Koupá si splnila sen.  
Pracuje jako letuška 

Návštěvníci boskovického kina  
se dočkají lepšího zázemí

Recenze na nové představení 
Městského divadla Brno 
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Inzerce

Fotbalová dvojčata Koudelka 
a Paděra. Základem všeho 
je hlavně sranda

Rozhovor

Vzpomenete si, kdy jste se vy dva poprvé potkali?
J. K. Už si ani nevzpomínám, kdy jsme se poprvé potkali. Ale 

myslím, že to bylo v Boskovicích v přípravce, i když hrál Ondra 
za starší.

O. P. Na to si moc nevzpomínám, ale mám dojem, že poprvé jsme 
se setkali na fotbalovém hřišti v Boskovicích. I když je Honza o nějaký 
rok mladší než já a začínal v jiné věkové kategorii, tak jsme se tam 
potkali buď při tréninku, nebo na nějakém utkání.

Zažili jste toho společně poměrně hodně. Na co nikdy 
nezapomenete? Ať už z fotbalového života, nebo osobního?

J. K. Nejvíc jsme si to užili asi v USA na mistrovství světa, ale 
my si užíváme každou společnou akci.

O. P. S Honzou máme spoustu společných zážitků. Mezi 
nezapomenutelné samozřejmě patří všechna tři mistrovství 
Evropy i mistrovství světa v USA. Spojuje nás především sport, 
ale jsme velcí kamarádi i mimo něj, tudíž máme hromadu 
zážitků i z osobního života.

CZECH REPUBLIC
MINIFOOTBALL NATIONAL TEAM
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UNIVERSAL
JAN KOUDELKA

CZECH REPUBLIC
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FORWARD
ONDŘEJ PADĚRA

Jan Koudelka a Ondřej Paděra. Dva fotbalisté, 

kteří prošli v mládežnických kategoriích ligo-

vými kluby, sbírají momentálně úspěchy hlav-

ně v malé kopané. Z evropských šampionátů 

už přivezli dvě medaile. „Díky malé kopané 

jsme se podívali tam, kam bychom se běžně 

nedostali,“ tvrdí shodně hráči, kteří si jsou 

hodně podobní. Fotbalovým uměním, chová-

ním, názory i povahou. Posuďte sami.
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hráči ze Zbrojovky. Bylo to náročné skloubit školu a fotbal, ale 
dal jsem to.

Počkejte, vy máte oba vystudovanou obchodní akademii?
J. K. Ano. Podívej, řekni mi, kdo v patnácti letech ví, co chce dělat. 

Já to nevím ještě ani teď (smích). Školu mi pomohli vybrat učitelé. 
Byl jsem rozhodnutý hrát fotbal, přišla nabídka z Olomouce, a tam 
se naskytla možnost studovat obchodní akademii. Tak jsem zvolil 
ji. Navíc obchodní akademie jsou všude, takže v případě fotbalo-
vého přestupu se dalo přestoupit i na stejnou školu.

O. P. U mě to byla jasná volba. Byl jsem v době, kdy se rozho-
duje, na jakou školu půjdete ve Zbrojovce, a tak jsem neměl ani 
moc na výběr. Navíc. V té době jsem měl samozřejmě plnou hlavu 
toho, jak budu profesionální fotbalista, fotbal mě bude živit, takže 
nějaká škola, to bylo vedlejší.

J. K.To jsme měli stejné. Také jsem se už viděl minimálně v lize.

Jak vám to šlo ve škole? Jedničky, dvojky…
J. K. Na základní škole jsem měl vyznamenání. K poslednímu 

půl roku v deváté třídě a ke střední bych se ke moc nevracel 
(smích). 

O. P. Základní školou jsem proplul vždy s vyznamenáním. 
Na střední, i přesto, že jsem měl individuální studijní plán a ve 
škole se vyskytoval jen ojediněle, jsem žádné větší problémy 
neměl a odmaturoval jsem se ctí.

Co děláte dnes? Fotbal vás živí?
J. K. Živil mě, když jsem hrát v Prostějově. Teď? Něco z fotbalu 

mám, k tomu si občas přivydělám nějakou brigádou.
O. P. Momentálně mě živí fotbal v Hodoníně.

Máte za sebou poměrně bohatou fotbalovou minulost. 
Připomeňte, jakými kluby jste prošli?

J. K. Jak už jsem zmínil, začínal jsem v Boskovicích. Pak přišla 
Sigma Olomouc, návrat do Boskovic, třetí liga v Líšni a juniorská 
liga v Jihlavě. Poté jsem odešel do Zábřehu, ale diagnostikovali mně 
cukrovku, tak jsem se vrátil zpět do Boskovic. Následoval přestup 
do Blanska, dva roky v Prostějově a teď jsem opět v Blansku.

Rozhovor

Pojďme na začátek vaší fotbalové kariéry. Jaké byly vaše první 
krůčky po zeleném pažitu?

J. K. Začal jsem s fotbalem ve čtyřech letech. Taťka mě tehdy 
přivedl do přípravky v Boskovicích. 

O. P. U mě to bylo podobné. Taťka trénoval v Boskovicích 
přípravku a žáky, takže fotbal byla ve čtyřech, pěti letech u mě 
jasná volba. 

Jiný sport vás nelákal?
J. K. Ani ne. Fotbal to vyhrál na celé čáře.
O. P. To stejný. Jen za školu jsem občas jezdil na turnaje ve 

florbalu, přespolní běhy nebo atletické soutěže.
J. K. Přesně. Byl jsem na pár okresních olympiádách, kde jsem 

reprezentoval školu v různých sportech, ale fotbal byl vždy jasná 
jednička. 

Měli jste nějaké fotbalové vzory?
J. K. Vždycky jsem fandil Spartě a líbil se mi Tomáš Rosický. 
O. P. Rosický byl i můj vzor. Ve světě pak Iniesta a Xavi. 

Nikdy jsem nebyl zarytý fanda nějakého klubu. Spíš se mi líbily 
individuality.

J. K. Tak tak. Já bych k Rosickému přidal ještě Fabregase a Garetha 
Bala.

Kdo vám tedy visel nad postelí v pokoji?
J. K. Mně tam vždycky visely všechny týmy naší ligy. 

Vystřihoval jsem si je z Hattricku.
O. P. To máme stejný (úsměv). Vzpomínám si, že kromě 

některých týmu z naší ligy mi nad postelí visel i plakát Karla 
Poborskeho v dresu Sparty Praha.

Jak se vám dařilo skloubit školu a fotbal?
J. K. Na základce to bylo ještě dobrý. Na střední jsem šel do 

Olomouce, kde jsem hrál za Sigmu. Měl jsem sice individuální 
plán, ale občas to bylo náročný všechno stíhat.

O. P. Já to měl asi opačně. Už na základce jsem dojížděl do 
Prostějova a ne vždy to bylo bráno s pochopením. Na střední 
školu jsem chodil do Brna. Na obchodní akademii, kam chodí 

Foto: Ston Production s.r.o
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O. P. Na začátku byly Boskovice, pak 
jsem byl dva roky v Prostějově a následo-
valo sedm let ve Zbrojovce. Dva roky jsem 
hrál na Slovensku v Liptovském Mikuláši, 
rok ve Svitavách, dva roky v Břeclavi a teď 
jsem rok v Hodoníně. 

Není toho až moc?
J. K. Mně to naběhlo tím, že jsem 

předčasně skončil v Zábřehu. Nebýt toho, 
myslím, že bych tam vydržel déle.

O. P. No, doufám, že teď v Hodoníně už 
to bude na dýl. Tým má ambice, kvalitní 
zázemí, chce postupovat do třetí ligy, a já 
bych byl rád u toho. 

Občas se stává, že hráč za svoji kariéru 
vystřídá všechny posty. Jak to je u vás? 

J. K. Hrál jsem úplně všude. Na 
stoperovi, pravého beka, dokonce 
jsem i chytal. To bylo v Sigmě v jednom 
přáteláku. Nebyl gólman, tak jsem, 
myslím, že na poločas, zaskočil. Nevím 
to přesně, ale asi jsem dostal jen jeden 
gól a navíc jsem předvedl jeden bravurní 
zákrok, kdy jsem vykopl míč po přímém 
volném kopu nohou (smích). Ale nejblíž 
je mi samozřejmě záloha a útok. Prostě 
hrát dopředu.

O. P. Já jsem tedy ještě v brance nestál, 
ale jinak to mám stejné jako Honza. 
Začínal jsem v žácích jako útočník, 
postupně jsem se „propracoval“ na střed-
ního záložníka a tam jsem posledních 
pět, šest let pořád. Občas, když je někdo 
zraněný, zaskočím na postu stopera. 

Co je pro vás úspěch?
J. K. Ve velkém fotbale určitě 

postup s Prostějovem do druhé ligy. 
Ale mnohem více úspěchů jsem 
zažil s malou kopanou. Bronz z mistrovství 
Evropy v roce 2014 v Černé Hoře, o rok 
později čtvrté místo na evropském šampi-

onátu v Chorvatsku a páté na mistrovství 
světa v USA. Letos jsme skončili třetí na 
mistrovství Evropy v Maďarsku.

O. P. Mám to prakticky stejné jako 
Honza, jen ve velkém fotbale bych jako 
úspěch označil čtvrté místo v druhé 
nejvyšší soutěži na Slovensku v dresu 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Je zajímavé, že úspěchy vám přinesla 
hlavně malá kopaná. Jak jste se vlastně 
dostali až do reprezentačního mužstva?

J. K. První pozvání na přípravný kemp 
reprezentace jsem dostal v roce 2014. A od 
té doby se tam nějak držím pořád (úsměv).

O. P. V roce 2014 jsme se Sadrosem 
Boskovice vyhráli titul mistra republiky. 
Po finálovém zápase za mnou přišli 
lidé z nároďáku a řekli, že budu pozvaný 
na kemp. A od té doby jsem v reprezentaci.

Co říkáte na spojení velká a malá 
kopaná? Někteří lidé tomu moc nefandí?

InzerceRozhovor

J. K. Pro mě je to doplněk a dobrá 
změna. Řeknu to upřímně. Vím, na co 
narážíš. Nechodím v jeden den hrát dva 
zápasy. To je i pro trénovaného fotbalistu 
záhul.  

O. P. Když jsem začínal hrát malou 
kopanou, tak mě lidé odrazovali, že kazí 
návyky na velkou kopanou. Nikdo v té 
době netušil, ani já, kam mě může malá 
kopaná až dostat. Podíval jsem se na tři 
mistrovství Evropy, do Ameriky. Jsem rád, 
že jsem tehdy dal sám na sebe, nenechal 
jsem si radit, a to se mi vyplatilo. Vždycky 
se na malou kopanou těším.

Vzpomenete si na svůj nezapomenutelný 
gól?
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Jan Koudelka
 
Věk: 24 let

Město: Suchý

Klub: FK Blansko

Zájmy: sport, odpočívání, přítelkyně 

Oblíbené jídlo a pití: jím všechno, ale nejlepší je asi česká 
klasika. Z pití mi nevadí nic, ale teď mám zrovna období 
bez alkoholu (smích)

Ondřej Paděra
 
Věk: 27 let

Město: Boskovice

Klub: FK Hodonín

Zájmy: plavání, jízda na kole, kultura, cestování, hudba, 
kino

Oblíbené jídlo a pití: pizza, těstoviny, smažený sýr, 
hranolky, Coca Cola

J. K. Ty vzpomínky jsou paradoxně zase na malou kopanou. 
Minulý rok jsme hráli na ME čtvrtfinále proti Rusku. Vedli jsme 
2:1 a byli jsme pod tlakem. Náš obránce odkopl míč, běžel jsem 
za ním a přibližně na polovině hřiště u postranní čáry jsem ho 
nakopl tak, aby odletěl ze stadionu. Ale on mi spadl nějak hezky 
na nohu a trefil jsem branku. 

O. P. Nevím, jestli moje góly byly nezapomenutelné, ale 
rozhodně byly důležité. Hodně vzpomínám hlavně na zápasy, které 
se mi fakt povedly. Dal jsem třeba dva góly na ME v Černé Hoře 
proti Chorvatsku, kdy jsme prohrávali už 0:2. Letos na evropském 
šampionátu v Maďarsku jsem dal čtyři góly Portugalsku, stejně jako 
loni Belgii na evropském šampionátu v Chorvatsku. A na mistrov-
ství světa v zápase se Salvadorem jsme Honza i já dali dvě branky.

K fotbalu patří i zranění. Jak jste na tom?
J. K. Měl jsem v žácích nohu v sádře a naštípnutý 

kotník. V dorostu pak zlomenou ruku, asi šest, sedm týdnů jsem 
byl mimo. Kromě nemocí se mi výraznější dlouhodobější zranění 
vyhýbají. To musím zaklepat.

O. P. Jen jednou, asi v 19 letech, jsem měl zlomenou nohu. 
Nehrál jsem asi dva měsíce, ale jinak nic.  

Život není jen fotbal. Jak si nejlépe odpočinete?
J. K. Kromě toho, že máme občas s Ondrou „soustře-

dění“ v kavárně Kakabu v Boskovicích (smích), trávím hodně 
času s přítelkyní. Odpočinek, výlety, ale samozřejmě se také 

společně chodíme dívat na fotbal (úsměv). Ono upřímně, toho 
volného času moc není. Tréninky, o víkendu v sobotu i v neděli 
zápasy. Ale baví mě to. 

O. P. Musím se opět přidat k Honzovi. Přítelkyně, kamarádi, 
fotbal. Ale naše holky už jsou obrněné a vědí, že jiní nebudeme 
(smích). 

Čemu jste se v poslední době nejvíce zasmáli?
J. K. Pořád se něčemu smějeme. 
O. P. I když se nevidíme, tak jsme téměř denně na telefonu, 

rozebíráme spoustu věcí. Veselá nálada je zkrátka pořád.

O fotbalistech se říká, že hodně dbají na módu. Jak jste na tom vy?
J. K. Samozřejmě je potřeba chodit hezky oblečený, ale že bych 

to řešil drahými značkami, tak to ne. Jsou v životě důležitější věci, 
než luxusní oblečení. To si radši zaplatíme s přítelkyní dva dny ve 
vířivce, než abych si koupil dvě trička za pět tisíc.

O. P. Ani já to nehrotím. Když se mi něco líbí, tak si to koupím. 

Vraťme se ještě k fotbalu. Co říkáte na jeho zákulisí?
J. K. Škoda mluvit. Pořád stejný. Je jedno, jestli hrajete okres, 

kraj nebo divizi. Myslím, že nemá cenu se tím zaobírat.
O. P. Čím vyšší soutěž, tím větší tlaky jsou. Kolikrát je to hnus, 

co se na hřišti děje, ale nikdy nás nenapadlo kvůli tomu skončit. 
Fotbal máme rádi.

Máte nějaké sny do budoucna?
J. K. Sny? Ty se točí spíš kolem malé kopané. Rád bych se 

udržel co nejdéle v reprezentaci, podíval se ještě na nějaké 
významné turnaje a přivezl nějakou medaili. 

O. P. S Hodonínem chceme postoupit do třetí ligy, což by bylo 
super. V malé kopané mám stejné cíle jako Honza. Navíc příští 
rok v červnu se evropský šampionát koná v Brně. Myslím, že by 
bylo fajn si tam zahrát, před spoustou našich kamarádů.

PAVEL ŠMERDA

Rozhovor
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Móda

Vánoce jsou o rodině, lásce a přátelství. 
Ovšem každý rok si lámeme hlavu, co komu 
koupíme, abychom mu udělali upřímnou 
radost. Proto Vám posíláme pár tipů na 
dárky, kterými svým nejmilejším zaručeně 
vykouzlíte úsměv na rtech. 

Blíží se Vánoce. Máme 
pro vás tipy na dárky

Potěšení s každým douškem

Cestovní hrnek na ranní kávu nebo čaj nikdy neurazí, naopak! 
Darovanému tím především teď v zimě uděláte velkou radost. 
Doporučujeme bílý hrnek, černý a růžový se srdíčky nebo 
termosku s oblíbeným motivem puntíků.

Pro malé i velké parádnice

Pokud máte doma malou parádnici a rády byste jí udělaly 
radost, nic ji nepotěší více, než naše DOLLYnka. Jemná, nadý-
chaná sukýnka nadělá hodně parády především, když ji máte 
Vy i Vaše malá princezna. Ať už dáte přednost výrazné růžové, 
zelené, žluté nebo klasické černé barvičce, vždy v ní budete 
vypadat fantasticky. 

Sukýnku můžete vhodně doplnit o punčochy, lodičky, 
kozačky, tenisky i balerínky. Riflová bundička, svetřík i halenka 
vypadají v kombinaci se sukýnkou dobře a pokaždé tím vytvo-
říte úplně jiný outfit. 

S DOLLYnkou můžete vyrazit do školy, do města, na ples, 
ale i večírek. Finálový outfit doplňte správným líčením, které 
vytvoří pomyslnou třešničkou na dortu.

Věříme, že dobře vyberete a uděláte i malou drobností 
radost. 

POSHgirls 
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Michal Hubert:  
Pět měsíců na Islandu

Jak tě napadlo hledat si práci či vyjet na stáž na Island?
Navštívit Island byl můj sen snad už od dětství, kdy jsem se 

dozvěděl, že taková země vůbec existuje. Poprvé se mi to podařilo 
v roce 2013, kdy jsem se na Islandu ocitl na nízkorozpočtovém 
stopovacím výletě. Ale už tehdy jsem věděl, že se tam musím 
vrátit a zkusit si tam chvíli žít. Šel jsem si za svým a využil svého 
studia na vysoké škole. Přihlásil jsem se do programu Erasmus, 
našel si na internetu ideální firmu na stáž, zkontaktoval jsem se s 
ní a všechny strany mi daly zelenou. Jako student jsem si musel 
vše zařídit sám, ale vyšlo to.

Obvykle se na Island léta, ale ty si zvolil jiný druh dopravy. 
Proč?

Zvolil jsem prakticky ten nejdelší a nejdražší způsob dopravy, 
ale měl jsem k tomu dobrý důvod. Na Islandu jsem po stáži chtěl 
ještě dva měsíce cestovat, a to už se člověku vyplatí dovézt si 
vlastní vůz trajektem z Dánska. Navíc jsme s tátou téměř rok 
před plánovaným výjezdem začali pracovat na vedlejším projektu 
"Gazík", který spočíval v nákupu terénního expedičního auta 

Mitsubishi L300 4WD a jeho následné přípravě na celý islandský 
pobyt. A musím říct, že mít vlastní vůz s náhonem na všechna 
kola, v kterém se dá navíc pohodlně spát i vařit, byl hodně 
dobrý tah. 

V čem přesněji spočívala tvoje práce?
Tyto studentské stáže by měly souviset se studovaným oborem, 

ale jelikož se ve studiích pohybuji na poli IT, managementu 
a marketingu, tak bylo vlastně úplně jedno, jakou firmu si zvolím. 
V mém výběru dominovala společnost Extreme Iceland, což je 
dobře rozjetá cestovní agentura sídlící přímo v Reykjavíku. Na 
základě zaslaného životopisu, kde jsem měl mimo jiné zmíněn 
můj velký zájem o cestování a fotografování, mě pak přímo ve 
firmě přidělili právě do oddělení IT a Marketingu, kde jsem dostal 
na starost fotodokumentaci různých míst na Islandu, jednotlivých 
zájezdů, i několikadenního treku Laugavegur. Pracoval jsem i na 
nových propagačních videospotech a marketingových akcích. Měl 
jsem k dispozici firemní vůz 4x4, profesionálního drona, případně 
i naftu do svého vozu.

Jednou z osobností, která se letos představí na cestovatelském 
festivalu Rajbas v Blansku, bude i Michal Hubert. V rozhovoru 
prozradil, co ho přivedlo k cestě na Island a co všechno tam zvládnul.

InzerceCestování
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Cestování

Měl si za svou práci nějaký plat nebo benefity?
Studentská stáž je vždy dobrovolná práce, pouze pro získání 

praxe. V rámci programu Erasmus má však student nárok na sti-
pendium, které se vyměřuje podle nákladů na život v dané zemi. 
Docela smutný fakt je ale ten, že Island je zařazen ve stejné kate-
gorii jako Česká republika, takže výše stipendia mi pokryla akorát 
jednu cestu lodí a nějaké jídlo na prvních pár týdnů. Zbytek jsem 
si musel hradit sám ze svých úspor. Firma nemá povinnost stá-
žistovi nic platit, ale měl jsem velké štěstí, protože právě Extreme 
Iceland se o své stážisty stará velmi dobře. Zařídili mi ubytování 
v pokoji nedaleko firmy, každý den byl ve firmě oběd, no a co se 
nesnědlo, tak jsem si mohl vzít domů. 

A největší zážitek?
Zážitků byla celá řada. Jednou se kolega Simon v kanceláři 

začal nudit, přišel za mnou a řekl, že zavolal kolegovi s nějakým 
velkým autem, že bychom mohli natočit, jak brodí řeku. 
Samozřejmě jsem řekl, že jedu taky. Vyšli jsme z kanceláře a 
auto tam bylo přistavené. Zastínilo slunce a my oba zvedli hlavy 
k obloze se slovy: Co to sakra je?

Pokud se jedná o úpravy a zvyšování terénních aut, jsou 
Islanďané jedničky, ale to co přijelo, naprosto předčilo všechno, co 
jsem do té doby viděl. Když jsme se vyškrábali do kabiny, byl to 
výhled jak z kamionu, ostatní auta vypadaly jako hračky a všichni 
si nás fotili. Z této akce nakonec vzniklo povedené video z drona, 
jak tohle auto projíždí cestou, která vede přímo v řece. Auto se 
jmenuje Krilid, je to firemní vůz číslo 1 a je posazen na největ-
ších pneumatikách z celého Islandu, přičemž se stále ještě jedná o 
osobní vůz, i když už je na něj potřeba řidičák na náklaďák. Během 
své práce jsem se projel třeba v monster trucku 8x8 po ledovci, 
dostal jsem se i do nitra ledovce a ledových jeskyní. Naše firma 
byla také pozvána na soukromou párty pro obchodní partnery, ta 
byla na ostrově, jelo se tam lodí a všechno bylo zdarma. 

Ovlivní tahle stáž tvůj výběr budoucího povolání?
Působení ve velmi dobře fungující cestovní agentuře mi dodalo 

mnoho inspirací do budoucna. Ať už se bude jednat o práci na plný 
úvazek, nebo spíše o vlastní projekty, určitě bych se chtěl věnovat 
cestování, fotografování a natáčení. Takže odpověď je ano. Nicméně 
v současné době nic hledat nebudu, v dohledu jsou další více měsíční 
zahraniční akce i do vzdálenějších destinací. Pak se uvidí.

Vím, že si na Islandu nebyl celou dobu sám.
Měsíc po mém příjezdu za mnou přiletěla přítelkyně Bětka, 

která si v Reykjavíku našla brigádu v hostelu. Práce to byla sice 
těžká, ale na naše poměry pohádkově placená. Během tříměsíční 
stáže ještě Island navštívili moji rodiče a brácha s přítelkyní 
a kamarády. V záři začala éra vlastního cestování a přiletěli další 
kamarádi, s kterými jsme objeli ostrov dokola a navštívili i velmi 
zajímavá místa v islandském vnitrozemí, jako třeba termální 
vodopád, oblast Thorsmorku a Duhových hor. Když tyto návštěvy 
skončily, vydali jsme se s Bětkou na dovolenou na Západní fjordy 
a poté se přes sever ostrova pomalu přesouvali na východ, odkud 
vyplouvá trajekt do Dánska.

MILAN DANĚK

Michal Hubert se ozval z Islandu, že už pomalu začíná 
balit a chystá návrat domů tak, aby svým prověřeným 
expedičním autem Mitsubishi L300 4WD dojel přesně v neděli 
13. listopadu na PředRAJBAS na Samsaře.  O životě, cestách, 
práci a zážitcích z ostrova ohně a ledu bude promítat na 18. 
ročníku festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2016. 
Více na www.festivalrajbas.cz.
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Jak Vám můžeme pomoci?
Společnost Prosperity financial services Vám nabízí svoje služby. Stáváme se Vašimi celoživotními partnery 
v oblasti financí. 

Naši obchodní partneři

Zajímá Vás, jak pracujeme?
Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má mít práce 
smysl, musí v ní být řád. Proto pracujeme  
s klientem na několik schůzek, během kterých 
postupně zjistíme jeho přání a cíle, navrhneme 
mu doporučené řešení a pokud se na něm 
 shodneme, zajistíme za něj veškerou 
administrativu. 

Tímto ale naše služby nekončí. Protože vše, 
co má dobře a dlouhodobě fungovat, vyžaduje 
pravidelný servis, domluvíme se s klientem na 
následné péči. Co to v praxi znamená? Poradce 
Prosperity je s klientem neustále v kontaktu  
a minimálně jednou ročně klienta navštíví  
a zkontroluje, jestli vše funguje tak jak má,  
a za cenu, která tomu odpovídá. 

Proč ProsperityFS?
+ Více než 10 let zkušeností na finančním trhu
+ Tisíce spokojených klientů
+ Naši poradci jsou profesionálové, kteří se neustále vzdělávají
+ Analytické oddělení průběžně sleduje a vyhodnocuje všechny novinky na finančním trhu
+ Nezávislost – spolupracujeme s desítkami finančních institucí v České republice
+ 4 stupňový poradenský proces – jen tak je možné dosáhnout maximální kvality
+ Pravidelný informační servis – novinky z finančního trhu rovnou do Vašeho e-mailu
+ Následná péče – máte se vždy na koho obrátit, naši poradci jsou Vám k dispozici

4 stupňový poradenský proces

Mezi nejčastější cíle našich klientů patří:
+ Financování  vlastního bydlení + Vytváření finančních rezerv
+ Příprava na dřívější odchod do penze + Zajištění příjmu pro sebe a svoji rodinu
+ Ochrana majetku + Příprava na studium svých dětí
+ Investování

Dobře si uvědomujeme, že nejlepší referencí je spokojený zákazník. 
Proto ke všem našim klientům přistupujeme s maximální vstřícností a profesionalitou.

04

Předání šanonu 
+ 

dohoda o následné péči
+

doporučení

03

Administrativa

02

Prezentace návrhu 
řešení

01

Analýza potřeb, cílů, 
současného stavu 

a finančních 
možností

?

Hypotéka již od 1,29%!

Povinné ručení 

Zastupujeme tyto finanční instituce: 

S čím pomůžeme?

 + Vlastní bydlení

 + Zajištění příjmu

 + Ochrana majetku a odpovědnosti

 + Finanční zabezpečení dětí

 + Zhodnocení volných prostředků

V neposlední řadě nabízíme bezplatnou analýzu současných produktů. 
Zjistíme, jestli vše funguje tak jak má a za cenu, která tomu odpovídá. 
Cílem analýzy je tedy dosažení maximálního efektu za minimální 
možnou cenu. 

Kde nás najdete? 

Boskovice – 17. listopadu 19 
(budova Komerční banky 1. a 2. patro), 
tel.: 731 585 480, 773 332 400

Brno – Pražákova 1008/69  
(Budova AZ Tower 18. patro), 
tel.: 605 375 484, 602 615 645

Jevíčko – Palackého nám. 27, 
tel.: 773 472 288, 774 250 190

obsah automobilu cena od

do 1000cm³ včetně nebo na elektrický pohon 1,076 Kč

nad 1000cm³ do 1350cm³ 1,615 Kč

nad 1350cm³ do 1850cm³ 1,824 Kč

nad 1850cm³ do 2500cm³ 2,333 Kč

nad 2500cm³ 2,789 Kč
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Borůvková bublaninka  
chutná nejlépe

Dýňová bábovka patří k podzimu

Postup
Smícháme suché ingredience. V této směsi důkladně obalíme borůvky. Banán roz-

mačkáme, přidáme olej a mléko. Mléčnou směs nalijeme do suché a dáme do formy. 
Dozdobíme malinami, oříšky, medem a skořicí. Pečeme na 160 stupních 45-50 minut. 

AMÁLIE FOLTÝNOVÁ

Postup
Dýni oloupeme, zbavíme 

semínek a nakrájíme na 
kostičky (asi 1cm). Dáme 
do hrnce, přidáme ostatní 
suroviny a vaříme deset 
minut. Poté rozmixujeme 
do hladka. Pyré necháme 
vychladnout. 

Postup
Vymažeme a vysypeme formu na bábovku a dáme ji do chladna. 

Troubu předehřejeme na 225°C. Vejce s cukrem vyšleháme 
do pěny. Přidáme pyré, olej, vodu a znovu vyšleháme. Mouku 
smícháme s pudingem a po částech zašleháme do těsta. Nakonec 
přidáme kandovanou pomerančovou kůru, koření a prášek 
do pečiva. Těsto promícháme opatrně stěrkou a nalijeme je 
do formy. Pečeme ve vyhřáté troubě 15 minut. Poté zeslabíme 
na 200°C a pečeme ještě 15 minut. Vychladlou bábovku 
pocukrujeme.   IVETA RATISLAVOVÁ

Dýňové pyré Bábovka

Ingredience
300 ml mléka

1 lžička prášku do pečiva 

40 g mandlové mouky

400 g borůvek

30 g kokosového oleje

100 g celozrnné mouky

30 g kokosu

sladidlo (dle chuti)

20 g vanilkového pudingu

15 g chia semínek

Ingredience
300 g bezlepkové mouky

1 vanilkový puding (37g)

2 vejce

1 ČL prášku do pečiva

3 PL hnědého cukru 
100 g kandované 
pomerančové kůry

dýňové pyré

3 PL oleje z vlašských ořechů

6 PL teplé vody

Milujete čokoládu? Pak pro vás bude brownies tím pravým dezertem. Domnívám se, 
že ho zná snad každý. Pro ty, co ho ještě nikdy nezkoušeli, bych ho popsala asi jako 
hodně čokoládovou buchtu s křupavou vrstvou na povrchu, s hutným a mírně tekutým 
vnitřkem. Podává se nejlépe ještě teplé. Špatné ale není ani jako studené. 

Recept není nijak složitý a zvládne si ho připravit doma naprosto každý. Upéct je 
můžete kdykoliv – k svátku, k narozeninám, na Valentýna, pro návštěvu...  

Vždy je pro ně ten správný čas.  Pokud ale nejste opravdovými milovníky čokolády, 
tak se do tohoto zákusku ani nepouštějte, rozhodně vás totiž nezaujme. Máte-li to ale 
naopak a bez čokolády si nedokážete představit svůj den, rozhodně je vyzkoušejte. Stojí 
za to!

Na podzim se vždy těším. Symbolem podzimu jsou pro mě 
totiž dýně. Dýně jsou skvělou univerzální zeleninou. Využijete 
je k přípravě polévek, omáček ale i dezertů. Dýně můžete tedy 
připravit jak naslano, tak i nasladko. 

Nejvíce mě na nich baví právě jejich široké využití. Naslano 
se k nim skvěle hodí chilli, zázvor nebo curry koření. Do pečení 
si z dýně připravíme dýňové pyré. Skvěle ho doplní muškátový 

oříšek, skořice, badyán nebo můžete rovnou použít perníkové 
koření. Chuť buchet ještě podpoří pomerančová kůra, můžete 
použít i tu kandovanou. 

Mým favoritem je dýně máslová. Má tvar hrušky, světlou 
slupku a decentně oranžovou dužinu. Je jemně aromatická a má 
nasládlou chuť. Při zpracování je nutné slupku oloupat. Semínka 
se nachází ve spodní části. A teď již recept na bábovku. 

Pečení

Ingredience
300 g máslové dýně

150 ml horké vody

3 PL medu

1 ČL skořice

špetka anýzu

½ PL perníkového koření
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Blansko

Mediální partneři:

28. listopadu 2016
od 19,30 hodin v Dělnickém domě

Blansko
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek,

Arnošt Frauenberg, Petr Vydra
Vstupné v předprodeji za 220 Kč a na místě 250 Kč

Předprodej v TIC Boskovice, IK Blanka Blansko,
team agency s.r.o., Bezručova 2, Blansko

Více info na telefonu 736 236 591
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Nedávno byla zahájena rekonstrukce letního kina. Proč a co 
všechno bude zahrnovat?

Zahrnovat bude celkovou rekonstrukci hlediště. Vše, co 
je v zemi i nad zemí, bude nové a bude odpovídat stan-
dardům a normám.

Jak se změní dispozice nebo kapacita hlediště?
Hlediště bude mít kapacitu 1 800 sedících diváků. Je to o něco 

méně, než je nyní.

V jakém časovém horizontu bude rekonstrukce probíhat?
Rekonstrukce je naplánovaná do konce května 2017, ale nechci 

udávat přesný termín, protože nevíme, jaká bude zima. Možná se 
někdo zeptá, proč rekonstruujeme na zimu, ale naší prioritou je 
zachovat letní sezonu 2017 bez jakéhokoliv omezení.

Jaké další kroky chystáte v souvislosti s letním kinem? Mluvilo 
se například i o zastřešení hlediště?

Co se děje

Petr Malach: Je fajn vědět,
že kino dokážeme naplnit
Letní kino v Boskovicích se stává místem, kam lidé rádi chodí nejen za nejnovějšími filmy, ale 
také na kulturní akce a koncerty. Vedení města chce návštěvníkům poskytnout co nejlepší 
zázemí, proto se rozhodlo pro další rekonstrukci tohoto kulturního stánku. Více prozradil 
místostarosta Petr Malach.

V současné době není zastřešení hlediště plánováno. Prioritou 
je mít slušné lavičky a zázemí pro umělce. 

Jste spokojen s provozem letního kina a jeho využitím na 
kulturní akce?

Moje respektive naše spokojenost s letním kinem je vynika-
jící. Kolektiv KZMB ukázal, že si kino umíme „naplnit sami“. Což 
znamená, že jsme sami schopni připravit tolik akcí, že kino máme 
obsazené. Jen pro připomenutí. Koncerty Michala Davida, Lucie 
Vondráčkové, Husí slavnosti a další velké akce.

Můžete už nyní prozradit, jaké akce připravujete na příští rok?
Na rok 2017 připravujeme v letním kině koncerty, velkou 

akcí bude 25. ročník festivalu Boskovice 2017. Určitě se budeme 
snažit zapůjčit na letní měsíce digitální promítačku. A pevně 
věřím, že nás doplní i soukromé subjekty s koncerty známých 
osobností. 

PAVEL ŠMERDA

Původně se při rekonstrukci kina počítalo i se zastřešením hlediště. Momentálně to ale není na pořadu dne.
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Erika Koupá: Letuška?
To byl můj dětský sen
Každý má v životě nějaký sen. Někdo 
chce být novinářem, jiný zpěvákem a 
třetí třeba pracovat jako letuška. To se 
letos splnilo Erice Koupé z Doubravice. 
V letadlech společnosti Travel Service ji 
můžete potkávat při cestách do Řecka, 
Egypta nebo Turecka.

Představujeme

Čím si chtěla být jako malá?
Měla jsem jasno. Od malička jsem si 

přála být letuškou. A tento rok se mi to 
splnilo.

Jak si k tomu dospěla?
Už jako maličká jsem si místo panenek 

hrála s autíčky a věcmi, které jsou spíše 
bližší klukům. Líbila se mi letadla, 
s babičkou jsme hodně cestovaly, 
a vytvořila jsem si k tomu vztah. 
Líbilo se mi, co dělají letušky 
v letadle, pozorovala jsem  je 
a všechno pozorně vnímala.  
V první třídě jsem prohlásila, 
že chci být letuškou, pro-
hlásila jsem to i v patnácti 
letech, a letos to vyšlo.

16 MyFace
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problémy se mi, musím to zaklepat, zatím 
vyhnuly (úsměv). 

Měl některý cestující netradiční 
požadavek? Chtěl něco, co tě rozesmálo?

Lidé se ptají na cokoliv. Na státy, kam 
letíme, jak dlouho a v jaké výšce letíme, 
přes jaké státy letíme, kdy tam budeme. 
No a občas si také pletou splachování na 
WC s výzvou pro letušky (smích).

Co pozvánky na rande?
Pár jsem jich dostala, ale jsem v práci. 

Někdy si z nás cestující dělají legraci, 
ryjou do nás. Tím, že máme jmenovky, 
se občas dostáváme do „nepříjemných 
situací“.  Češi si to nedovolí, ale Slováci 
jsou zvyklí oslovovat nás jménem. Není 
mi to úplné příjemné. Slečno, můžete mi…, 
mně přijde lepší.

Plní práce letušky to, co sis vysnila?
Určitě na sto procent a chci u toho 

zůstat. Je to pro mě povolání snů. Nejdu 
do práce, ale někam, kam se moc těším. 
Třeba i v jednu v noci. 

Máš sen, kam by ses ráda podívala?
Teoreticky se mi to už splnilo. Díky 

Travelu jsem letěla na čtyři dny do Dubaje. 
Sice na krátkou dobu, ale stačilo to. 

PAVEL ŠMERDA

Představujeme

Není to úplně běžné povolání. Kdy přišla 
„tvoje“ příležitost?

Vyhlídla jsem si to na internetu. V Praze 
vyhlásili výběrové řízení. Přihlásila 
jsem se a odjela na zkoušky, které se 
skládaly z anglického testu gramatiky a vše-
obecných znalostí. Prvním kolem jsem 
úspěšně prošla a dostala jsem pozvánku 
na druhé. Asi o měsíc a půl později mě 
čekal ústní pohovor v češtině a angličtině. 
Největší překvapení bylo, když mi hned 
druhý den psali, že pokud mám zájem, tak 
za dva týdny nastupuji na kurz. 

Tak to je tedy něco.
(úsměv). Hlavně to bylo složité se 

školou. Za dva týdny jsem musela zařídit 
totálně nereálné věci. Ale podařilo se 
mi to a odcestovala jsem na dva měsíce 
do Prahy.

Co tě tam čekalo?
Zhruba měsíční výcvik, pak závě-

rečné zkoušky a od léta koloběh na 
palubách letadel. 

Jak výcvik vypadal?
Brali jsme prakticky všechno od A do Z. 

Technické záležitosti, zdravovědu, komu-
nikaci v letadle, vystupování. Hodně jsme 
si také pouštěli filmy.

I katastrofické?
I ty. Abychom právě předešli různým 

nepříjemným situacím. Ukázali nám tam, 
jak je v kritických chvílích důležité komu-
nikovat a zachovat klid.

Říkala si, že výcvik byl poměrně široký. 
Ano. Hodně lidí si představuje letušku 

jako krásnou holku, která jim nalévá 
kávu a čaj, ale tohle jsme se učili prakticky 
až poslední den, a ještě pouze okrajově. 

Co bylo pro tebe vůbec nejzajímavější?
Hodně jsem byla překvapená ze 

zdravovědy. Ta byla hodně náročná na 

psychiku. Museli jsme se při-
pravit na všechno, co nás může 
potkat. I na nepravděpodobné 
varianty, ale i na ty musíte být 
nachystaný. Hodně mě překva-
pily technické věci. Pro kluky 
je to samozřejmost, ale pro 
holky ne.

Připravovali jste se třeba i na 
přepadení?

Samozřejmě. To jsme si 
ukazovaly hodně na videích, 
která běžela prakticky od rána 
do večera. Co bychom udělali 
jinak, jak vzájemně komuni-
kovat. Vždy je to o komunikaci. 
Na druhou stranu, jedna věc je 

teorie a druhá věc praxe. Nikdo nevíme, 
jak budeme reagovat. 

Letuška je hodně multifunkční práce. 
Dokázala by si i řídit letadlo?

Pilotovat nás určitě neučili, jen nám 
ukazovali, jak by se to dalo udělat. 
Přistát, vzlétnout.  Každopádně je prak-
ticky dokázané, že by to letuška měla 
zvládnout (úsměv).

Jsou na letušku nějaké speciální 
požadavky? Třeba výška, věk nebo 
krása?

Spousta lidí si to myslí, ale není tomu 
tak. V některých společnostech možná 
ano, ale u nás ne. I hodně malé letušky 
dosáhnou na úložné prostory, výška tedy 
nehraje roli. Roli hrál věk a vzdělání. 
Minimální věk je 19 let, musíte mít 
maturitu a komunikovat v angličtině. 
Věková hranice není omezená. Už jsem se 
setkala v Praze na palubě s letuškou, která 
létá dvacet let. 

Vzpomínáš si na svůj první pracovní let?
Bylo to 26. května do Egypta. Jednalo 

se o seznamovací let, ale byl za plného 
provozu. Byla jsem docela hodně vykle-
paná. Na jednu stranu tam byla euforie, 
na stranu druhou velká nervozita. Na 
trenažérech jsme si sice všechno uka-
zovali, ale nic se nevyrovná tomu, když 
jdete „naostro“. Naštěstí stačily dva 
lety a všechno bylo v pohodě. 

Kam všude tě tvá práce už zavedla?
Létáme do klasických destinací. Řecka, 

Turecka, Španělska či Bulharska.

Nastala už v reálu nějaká, řekněme 
dramatičtější situace?

Devadesát devět procent letů bylo 
poklidných. Měli jsme na palubě pár 
opilých lidí, to není úplně příjemné, ale 
zvládli jsme to. Hodně lidem bývá špatně, 
mají horečky, tak si chodí pro prášky. Větší 

Erika Koupá
Věk:  21 let
Město:  Doubravice, Blansko, Olomouc
Škola:  Univerzita Palackého v Olomouci
Zájmy:  Aerobik, individuální tréninky
Motto:  Není čas ztrácet čas
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5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

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

AUTOSPOL, s. r. o.
Náměstí 9. května 1
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz

Na trhu je ročně asi dvě stě 
tisíc problémových ojetin
Velké autobazary denně odmítají vykoupit desítky až stovky vozidel. U největších hráčů na 
trhu to může být více než polovina ojetin, které jim lidé nabízejí. Důvody odmítnutí? Protože 
solidní autobazary vykupují dané vozy, stávají se jejich majiteli, nemají přirozeně zájem stát 
se vlastníky aut ve špatném technickém stavu, nebo se stočenými tachometry.

Zásadně přibývá také skrytých právních problémů, jako 
zabavení vozu exekutorem nebo zástavního práva 
na vozidlo.

„Kdo by taková auta chtěl? Odborníci odhadují, že se ročně 
jedná až o 200 tisíc vozidel, která mají nějaký problém, a přesto 
svoje místo na trhu najdou,“ říká prezident ÚAMK Oldřich Vaníček. 
„Je to závažný problém, protože je zjevné, že se ročně oněch dvě 
stě a více tisíc automobilů například bez filtrů pevných částic nebo 
se stočenými kilometry přesto dostane na české silnice. Ohrožují 
přitom naše zdraví, bezpečnost a útočí na naše peněženky.“

Cesta přes velké autobazary se pro takové vozy stále více uzavírá. 
Jak uvádí ředitel strategického rozvoje Auto ESA Pavel Foltýn, denně 
prověřují asi 120 aut, z čehož až 60 nepřijmou do prodeje. I provozní 
ředitel autobazaru AAA Auto Petr Vaněček přiznává, že z několika 
tisíc prověřovaných aut zhruba 70 % odmítají.

Takže? Kde končí tyto ojetiny? Samozřejmě, ještě existují menší 
autobazary, které vozy nevykupují, jen prodej tak zvaně zprostřed-
kovávají, a tedy zdánlivě nenesou odpovědnost za to, v jakém 
stavu nabízený kus je. Fakt, že prodávané zboží není majetkem 
autobazaru, by měl být pro kupujícího jasným varováním.

Další cestou, jak se uplatní problémové vozy na trhu, je 
soukromá inzerce a nejčastěji prodej prostřednictvím inter-
netu. Následný prodej na ulici, kde není šance si například 
ověřit prohlídkou výfukového potrubí, že chybí nebo je 
vyřazen u dieselu filtr pevných částic, znamená budoucí 
nemalé výdaje. Příklad – cena za nový filtr pevných částic 
se podle typu vozu pohybuje asi od 20 000 do 80 000 Kč. 
Nebo jiný příklad: průměrně stočený počet kilometrů kupu-
jícího stojí 50 000 Kč a více. V součtu tedy může jít o velmi 
špatnou koupi.

Auto-moto
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Auto-moto

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Více jistoty  
pro vaše zimní cesty

Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

Renault doporučuje www.servis5plus.cz

Renault SERVIS 5+. Řešení pro starší vozidla Renault.
Uvedená cena je za 1 kus zimní pneumatiky Fulda KR.Montero 3 včetně DPH. 

Pneumatika Fulda 175/65 R14 za 1 099 Kč s přezutím zdarma
1. 10. – 31. 12. 2016

Přes všechna varování odborníků 
ohledně problémových ojetin prodejci při-
lákají k takové koupi. Čím? Nižší cenou než 
je obvyklé. Přitom právě ona by neměla být 
lákadlem, ale naopak varováním. Je totiž 
zjevné, že majitelé se snaží prodat takový 
kus doslova za každou cenu. Jsou si totiž 
dobře vědomi nedostatků, které vozy mají.

Odborníci se shodují i na tom, že 
pro ochranu motoristů je třeba ještě 
více udělat rovněž v legislativní oblasti. 
Například ÚAMK už několikrát navr-
hoval, aby jak stáčení kilometrů, tak 
prodej přístrojů k této činnosti, nebo 
inzerování takových služeb bylo kvali-
fikováno v českém zákonodárství jako 

trestný čin. „Není to nic neobvyklého,“ 
vysvětluje Vaníček. „Stejně kvalifikuje 
tento čin právo v Německu, Slovensku, 
nově i v Rakousku. Proč tedy my, Česko, zůstá-
váme „zaslíbenou zemí“ pro podvodníky?“

Dalším nezbytným krokem ke změně 
stávajícího stavu je sdílení informací. 
Autobazary a ostatní účastníci obchodu s oje-
tinami by měli sdílet informace o závadných 
vozidlech. Tedy změnit stávající stav, kdy 
je protiprávní byť jen zveřejnění VIN čísla 
vozidla odmítnutého z technického důvodu. 
Paradoxně je tak snaha ochránit motoristy 
před vadným zbožím chápána jako nezá-
konný postup.

A co mohou udělat sami kupující? 
Rozhodně dát přednost nákupu od 
zavedeného prodejce, který automobily 
vlastní a tudíž následně v případě problému 
nese zodpovědnost za zjištěné vady. Dále 
je na místě před koupí maximálně prověřit 
historii vozu, například i prostřednictvím 
internetových stránek ministerstva dopravy, 
které zveřejňuje dostupné informace o stavu 
najetých kilometrů konkrétních vozů. Je 
také vhodné využít odborníků, kteří si sice 
účtují asi kolem 2000 Kč za ověření tech-
nického stavu vozidla, ale mohou ušetřit 
kupujícímu i desítky tisíc korun. Zkrátka 
kupovat rozumem nikoliv očima.

AUTECO BS, spol. s r.o.
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 453
www.autecobs.cz
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Psovitá 
šelma

Fáze
Surová  
nafta

Operační 
skup. (zkr.)

Lístky k 
odstranění Jiná (slov.) Věno (zast.) Sloní zuby

Odvar  
z bylin

Černý pták Vampýr
Titul 

docenta
Inic.  

Rybové
Chem. zn. 

Astatu

Nedostatek 
světla

Zdrhovadlo Koruna 
česká

Nůž (hovo-
rově)

Model vozu 
Hyundai

Souhlas 
(slov.) Kód Laosu

Povel pro 
psa

Jméno 
Einsteina

Kulturní 
dům (zkr.) Italská řeka

1. část 
tajenky

2. část 
tajenky

Zesílený 
zápor

Taťka 
slovensky

Římsky 51 Latinsky k
Šikmo

Náhorně 
Karabašská rep. 

(zkr.)
Tumáš

Masové 
pokrmy

Řeka v 
Rusku

Babička 
(něm.) Soupeř

Popěvek
Výplň Domácí 

zvíře Vidina

Části svíček Páska 
(angl.) Knedlíček

Šábes

Části rostlin 
(slov.)

Značka 
limonád

Řezací 
nástroje

Ohraničené 
lesy

 Projev 
koroze Touš

Akustické 
lokátory

Plemeno Utahovák
Začlenit Sejfy

Příbytek Špinavý 
(angl.)

Potrat
Skladiště Listnáč

Iniciály 
Trošky

Sloní nos
Desetiny 

tisíce
Shluk lidí

Obuv
Kroky Vada dřeva Dárek

Léčky Kterážto Vysoký list. 
strom

Setiny 
hektaru

Povrch důl Mladý 
horský kůň

Značka 
atmosféry

Povídka 
(angl.)

Harfa Avšak
Brněnský 

herec (Jiří)

Tvoje osoba

Značka 
apostilb

Potupa
 Dopravní 

prostředek
Druh 

podnikání
Korýš

Nervový 
záškub

Lidský 
zvuk

Druh 
nerostu Puls

Žákovská 
organizace

Místo v 
poušti

Prkenný 
strop

Římsky 
1001

Návštěva  
v hodině

Mužské slov. 
jméno (22. 8.)

Souhlas

Vyvřelina
Nevidomý 

člověk

Předložka Zásaditosti

Utáhl
Značka 

kosmetiky
Archeologie 
západních 
Čech (zkr.)

Soukr. 
zpráva Provaz

Útoky
Označení 

našich 
letadel

Tech.  
velkoobchod Senzor

Zvratné 
zájmeno 

(slov.)

Tisk (slov.) Neboť
Autonom. 

oblast (zkr.)
Integr. dopr. 

systém
SPZ Nové 

Zámky Vigvam

Vesnice
Patřící Ivetě Měna 

Lotyšska

Stát. tech. 
kontrola

Číslovka Diova dcera

3. část 
tajenky

Chem. zn. 
Hliníku

Vysoká 
karta

Bývalý český 
skibobista 
(Roman)

Nástup 
nemoci

Text. zpráva Poplatek na 
hranici

Kaučukové 
lepidlo

Luštíme s časopisem MyFace
Rádi luštíte křížovky? Připravili jsme pro vás úkol. V tajence tentokrát najdete motivační citát. 

Nápověda: ARPA, ASB, ENZA, AMARA, ORTORULA, TENYL, ATAKA, ABORT, LAT, ATE

Křížovka
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Celkem dvacet bytů vznikne v bytovém domě 
s pěti nadzemními podlažími, zahrádkami, 
balkóny a terasami. K bytu budou náležet 

sklepní kóje, společné technické prostory v přízemí 
a parkovací stání.

„Proč jsme se rozhodli pro Svitávku? Má 
dobrou občanskou vybavenost. Svitávkou prochází 
železniční trať a je v těsné blízkosti silnice I/43 
směrem na Brno. Městys má dostatečné kapacity 
školky a školy a připravuje také spoustu zajíma-
vých projektů, mezi které patří například výstavba 
sportovní haly,“ prozradil Kamba. Už po prvním 
zveřejnění eviduje jeho společnost 21 zájemců.

„Samozřejmě, že máme z tohoto záměru 
radost. Zájem o bydlení ve Svitávce je velký a je 
to pro nás samozřejmě i otázka peněz. Čím více 
lidí, tím více příjmů do rozpočtu. Proto tento 
projekt podporujeme a firmě Ekoterm jsme 
nabídli i část našich pozemků,“ svěřil se starosta 
Svitávky Jaroslav Zoubek.

Už dnes je možné projednávat dispozice a možné 
stavební změny jednotlivých bytových jednotek, 
mimo navržený standard bytu. „V první fázi posta-
víme dvacet bytů, do budoucna jich bude ve třech 
bytových domech celkem šedesát. Pokračování 
výstavby ostatních bytových domů bude navazovat 
na zájem o koupi případně pronájem bytu v této 
lokalitě,“ doplnil Kamba. 

Více informací získáte na www.ekotermstavby.cz 
v sekci development nebo osobně v kanceláři firmy 
EKOTERM na ulici Pražská ulici v Letovicích. 

PAVEL ŠMERDA

Bude vás 
zajímat

Ve Svitávce postaví nové byty.
Stěhovat se můžete už za rok
Až šedesát nových bytů vznikne 
v nejbližších letech ve Svitávce. 
Navíc přímo v centru městyse. 
„Připravujeme výstavbu bytových 
domů s východní orientací, přízemními 
zahrádkami a střešními terasami. 
Výstavba prvního domu bude zaháje-
na v březnu roku 2017, termín předání 
bytů do užívání je stanoven do konce 
roku 2017,“ uvedl Stanislav Kamba, 
jednatel firmy Ekoterm, která bude 
mít stavbu na starosti.



22 MyFace

Podrobný program na:
http://martin.blansko.cz

Koncerty klasické i rockové hudby
Mimořádné prohlídky kostela sv. Martina a zámku

Soutěž Českého poháru v zimním plavání
SVATOMARTINSKÝ KOŠT NA WANKLOVĚ NÁMĚSTÍ

Pochod světýlek ke sv. Martinovi
Tradiční Martinské hody v Katolickém domě

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S PODĚKOVÁNÍM ZA DARY ZEMĚ
HISTORICKÝ PRŮVOD A PŘIVÍTÁNÍ PATRONA MĚSTA S DRUŽINOU 

ŘEMESLNÝ JARMARK V ZÁMECKÉM PARKU
SVATOMARTINSKÉ JÍZDNÍ KLÁNÍ

Pohádkové představení, hry a atrakce  pro děti
Svatomartinská vína, zabijačkové a jiné speciality

Bohatý doprovodný program
Závěrečná světelná fantazie a laser show

 V rámci programu Vítání sv. Martina v Blansku vystoupí:
Collegium Moraviensis,  Harlej, Grajcar, O5 a Radeček,

HD ACOUSTIC, Wild Sticks, Jožka Šmukař,
Drahánek, ZUŠ Blansko, Pardubičtí pozounéři,

Dechová hudba Blansko, Dobrušské žesťové sdružení,
Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci a mnozí další

Speciální svatomartinské menu
v blanenských restauracích po celý víkend

Akce v rámci oslav 880 let od první zmínky o městě Blansku.

Blansko, od pátku 11.11.2016  do  neděle 13.11.2016

Předprodej vstupenek:
Blanenská informační kancelář Blanka, tel. 516 410 470, infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz
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Divadlo

Sou fár tu jů aj mej
Limonádový Joe se prostřílel po 66 letech až na prkna Městského divadla Brno! Ale pozor! Jen 
na necelé dva měsíce. Už při premiéře je totiž známé datum derniéry - 17. listopadu 2016!

Kdo by neznal „kýčovitě dokonalého pistolníka 
bez bázně a hany, stupidního právě nemožnou 
dokonalostí.“ Právě toto bylo zadání redaktorů 

časopisu Ahoj na neděli někdy kolem roku 1940 Jiřímu 
Brdečkovi. Tento vtipný žurnalista a glosátor s nimi 
už rok spolupracoval, psal i kreslil krátké čtivé články. 
Rozhodl se pro povídky parodující westerny - kovbojky. 
Ty v 30. letech začaly vycházet jako Rodokapsy a byly 
výbavou každého pořádného kluka. Projít se před děvčaty 
s ruličkou Rodokapsu za opaskem, to bylo něco! 

Ale příběhů bylo potřeba 52 do roka, a tak když došla 
témata, obrátila se redakce na americké magazíny, které 
otiskovaly spousty kovbojek z Divokého západu. Název 
kovbojka vystřídal rodokaps. Jiří Brdečka byl tím vším 
odkojen, miloval na divokém západě hlavně volnost, 
studoval historická fakta, takže byl poměrně dobře při-
praven na daný úkol. Tak ještě za války začaly v Ahoji 
vycházet krátké povídky o pistolníkovi jménem Joe, pro-
vázené Brdečkovými perokresbami

Už v březnu 1944 se Joe objevil na jevišti divadélka 
Větrník v podání Zdeňka Řehoře. Byl mladý a rozverný. 
Řádil na malém jevišťátku a jeho diváky byli hlavně mladí 
lidé. Podvědomě chápali, že cosi se bourá - legendy o nepřemoži-
telnosti třetí říše, idyla Toma Mixe i Bucka Jonese. Bylo to veselé 
loučení, dávající naději na nový život v době tak kruté. Brdečka 
nebyl žádný dogmatik. Námět znovu přepracoval a v roce 
1946 vydal román, v kterém si Joe pro změnu objednává 
Cattlettovu limonádu.

Je tu rok 1955, Divadlo estrády a satiry (pozdější a dnešní 
ABC) a další přepracování, tentokrát kabaretně muzikálové 
ve spolupráci s Oldřichem Lipským Ten se také ujal režie, byla 
dopsána řada písní a pozor! Joe si objednává pouze limonádu. 
Hlavní roli dostal Rudolf Cortéz a dočkala se 450 repríz. 

Po úspěchu se ti dva - Brdečka a Lipský - rozhodli pro filmovou 
verzi. Měli výběr mezi tehdy vynikajícími herci a neminuli se 
ani jednou - Karel Fiala, Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olinka 

Schoberová, Waldemar Matuška, Josef Hlinomaz i Vladimír 
Menšík. Přibyly další skladby, hlavně známá Whiskey to je moje 
gusto. Písně tradičně nahrál orchestr Karla Vlacha. To byl slavný 
rok 1964 a ve filmu si Joe poprvé objednává slavnou kolaloku. 
Nejen objednává, ale také s ní v zastoupení obchoduje. I z toho, 
jak se měnily tyto lihuprosté nápoje, poznáváme, že bylo mnoho 
verzí příběhu a stále ještě je, čehož je dokladem inscenace 
Městského divadlo Brno.

Petře Gazdíku, kdyby pan Brdečka mohl vidět vaše předsta-
vení v Brně, tleskal by Vám dlouho a upřímně tak, jako nadšení 
diváci v neděli 23. října. Historka je známá, zůstaly oblíbené 
hlášky o chladných nocích a teplém prádle, padají sestřelené 
kalhoty a zní známé melodie i písně. Ale je tu spousta triků, 
které umožňuje současná technika - osvětlovači a kulisáci - díky! 

Nechybí nové texty, kostýmy a živá hudba, 
současné narážky. 

Možná píši trochu emociálně pod 
dojmem návštěvy divadla. Trochu také 
proto, že Joe je má dávná láska. Viděla 
jsem ho poprvé při zájezdu ABC do 
Brna v roce 1955 a 1956. Nenechám si ujít 
žádné opakování filmu v televizi. Určitě 
nejsem, sama o čemž svědčí pobrukující 
si diváci v hledišti. Joe prostě vyrostl ve 
správné době, ve správném prostředí a je mu 
už 66 let. Mnoho štěstí do dalších let!

Obsazení: Joe (Lukáš Janota, Kristian 
Pekar). Winnifred (Sára Milfajtová, Ivana 
Odehnalová). Horác (Jan Apolenář, Alan 
Novotný, Viktor Skála). Tornádo Lou (Ivana 
Vaňková, Jana Musilová), Doug (Lukáš 
Vlček, Jakub Zedníček). Abe Honesty 
(Martin Havelka, Ladislav Kolář). 

  NAĎA PARMOVÁFoto: Tino Kratochvíl 2x
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Modeling

Edita Němcová: 
Modeling je 
stále velmi  
atraktivní oblast

Už v 16 letech absolvovala Edita 
Němcová z Blanska profesionální 
focení a pracovala jako hosteska 
na veletrzích v Brně. Má za sebou 
zajímavé kampaně pro prestižní 
firmy, dostala se do semifinále 
České Miss a stála na startovním 
roštu vedle elitních závodníků 
Moto GP.

24 MyFace

Foto:  www.petrkliment.cz  2x
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Modeling

„Začala jsem s modelingem a hostesingem poměrně 
brzy, ale jsem za to ráda. Získala jsem spoustu zkuše-
ností, kromě veletrhů jsem chodila na firemní vánoční 
večírky, sportovní akce či golfové turnaje. Postupně 
jsem začala fotit kalendáře a nejrůznější promo fotky 
pro firmy,“ řekla Edita Němcová.

Čtyřiadvacetiletá blondýnka tvrdí, že v kariéře jí 
hodně pomohla loňská účast v semifinále prestižní 
soutěže Česká Miss. „Přestala jsem se od té doby 
téměř věnovat hostesingu a dávám přednost spíše pře-
hlídkám a focení,“ prozradila.

V poslední době se může pochlubit například nafo-
cením kampaně pro společnost RIHO, kalendáře pro 
Zbrojovku Brno, stala se tváří internetového obchodu 
Stylisto. Její obličej navíc mohly už loni spatřit miliony 
diváků na celém světě, když jako umbrella girl objíž-
děla seriál motocyklových závodů MOTO GP. Deštník 
držela například nad hlavou slavného Mavericka 
Vinalese a mnoha dalších.

„Oslovila mne jedna modelingová agentura z Milána, 
zda bych nechtěla jet na umbrella girl do Rakouska. Byla 
se mnou spokojená, následovaly Velká cena České repub-
liky v Brně a Silverstone ve Velké Británii,“ uvedla Edita. 

Jak tvrdí, umbrella girl nebere vůbec jako práci. „Je 
to pro mě zábava, příležitost, získávám při tom zkuše-
nosti a obohacuji si zážitky. Miluju cestování a přitom si 
to s kamarádkou vždy užiju,“ svěřila se.

Pro práci umbrella girl je podle ní důležité mít 
krásnou štíhlou postavu, umět cizí jazyk, minimálně 
angličtinu na dobré úrovni, a nebát se cestovat do zahra-
ničí. „Lidi si myslí, že to není práce, ale je občas docela 
náročné vydržet osm až deset hodin na podpatcích, 
stále se usmívat na lidi okolo, fotit se s nimi a vypadat 
úžasně,“ doplnila.  

V poslední době se Editě čím dál tím více lidí začalo 
ozývat, jestli by jim nedoporučila nebo nedomluvila 
hostesky či modelky na různé akce. „Jelikož mám 
spoustu kontaktů, rozhodla jsem se věnovat tomuto 
oboru naplno a založila jsem si agenturu Edie‘s hostess 
& models,“ prozradila.

Hostesingová a modelingová agentura vznikla v říjnu 
letošního roku a registruje postupně dívky ve věku od 
18 do 23 let. Zkušené modelky a hostesky, i začínající 
tváře. „Zkušenost rozhodně není podmínkou spolu-
práce. Co se týká akcí, „moje holky“ budou jezdit na 
veletrhy a výstavy, konference, vánoční firemní akce, 
budou fotit reklamní kampaně a další záležitosti. 
Nejen v České republice, ale i v zahraničí. Momentálně 
připravujeme například kampaň pro nové kasino v Brně, 
budeme zajišťovat hostesing na spoustě akcí v Boby 
centru. Ráda bych řekla, že si zakládám na serióznosti, 
takže žádné společnice nebo erotiku rozhodně nena-
bízím,“ zdůraznila.

V prosinci připravuje Edita v Brně casting. Bližší 
informace získají zájemkyně na jejích facebookových 
stránkách. „Spolupracovat se mnou bude fotograf 
Martin Šebesta, který fotí i pro Českou Miss. Po této 
stránce je tedy nejvyšší kvalita zaručená. Společně s ním 
chystáme i speciální balíček pro holky, které zatím 
nemají tolik zkušeností a chtěli by mít třeba svůj 
book,“ upozornila.

Edita Němcová tvrdí, že oblast modelingu a hostesingu 
je stále velmi atraktivní a pro dívky znamená spoustu 
zkušeností nejen do pracovního, ale i osobního života. 

PAVEL ŠMERDA

Foto:  Martin Šebesta
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Řešíme Sudoku s časopisem MyFace
Lehké Těžké
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4 1 9 8
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8 2

Sudoku

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

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

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

skodafresh.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. 
Vůz s jedinečným stylem.

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

Untitled-105   1 20.7.2016   13:06:15
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Kultura

O kulturu je velký zájem. ARAGON 
vyprodal všechny vánoční koncerty

„V regionu je poptávka po vytvoření 
akcí „na klíč“. Tedy kompletního kultur-
ního programu, včetně všech služeb s tímto 
souvisejících. To my dokážeme. Rádi 
bychom v tomto roce a v následujících 
letech přinesli do našeho regionu a okolí 
co nejvíce zajímavých akcí. Snažíme se 
vybírat originální věci a samozřejmě 
to, o co je zájem,“ svěřil se před půl 
rokem spolumajitel a producent agentury 
Karel Murín.

Jeho slova se téměř bezezbytku 
naplnila. „Dnes, necelé dva měsíce před 
koncem roku, mohu říct, že se nám to 
povedlo. Kromě Retro party v Boskovicích, 
divadla v Kunštátě a vystoupení Luďka 
Soboty, které nám až tak nevyšly, ale dnes 
už víme, kde byl problém, jsme zbývají-
cích sedm akcí vyprodali,“ doplnil.

Firemní plesy, narozeninové 
oslavy, obecní slavnosti, kon-
certní a divadelní vystoupení, 
festivaly, turné vybraných 
interpretů. To vše zvládne 
umělecká a produkční agen-
tura ARAGON Art Pruduction 
z Boskovic.

kteří dorazili, tak od těch, kteří zůstali 
doma a mysleli si, že tam budeme hrát 
jen nějakou reprodukovanou hudbu. 
Prostě nám nevěřili, že dokážeme na 
jedno podium dostat Milana Drobného, 
Standu Hložka, Naďu Urbánkovou, 
kapely Holki, Lunetic a Maduar, Martina 
Maxu a Kamélie. My jsme ale ukázali, že 
to dokážeme,“ potvrdil.

„Spousta projektů a festivalů také 
na začátku neměly narvané publikum. 
Úspěchy se dostavují až v následujících 
letech. Pro nás je hlavní, že lidé tady mají 
zájem o kulturu a je tu prostor pro nové 
akce. Oslovují nás nové firmy a města, 
získali jsme spoustu zajímavých kontaktů. 
Navíc musím přiznat, že pořádání akcí je 
pro mě srdeční záležitost,“ prozradil.

ARAGON Art Production už tak na 
příští rok plánuje například vystoupení 
Miroslava Donutila, divadelní představení, 
zachovat by společnost chtěla i vánoční 
koncerty a uvažuje také o akci pro rockové 
publikum. „Moc se tady pro ně nedělá. 
Přitom jsou to vděční posluchači. Ukázal 
nám to například koncert Citronu, který 
byl napěchovaný až na půdu,“ slíbil.

Stále platí, že ARAGON chce spolupra-
covat i s ostatními pořadateli v regionu. 
„Máme snahu komunikovat s těmito 
partnery, aby do regionu přicházely kulturní 
akce smysluplně. A hlavně, abychom si jak se 
lidově říká „nelezli do zelí“. Myslím, že právě 
spolupráce v této věci může přinést všem 
užitek a radost z odvedené práce,“ dodal. 

PAVEL ŠMERDA

Na vánoční koncerty kapel Slza 
a Mandrage v Boskovicích, Jakuba Smolíka 
v Rájci-Jestřebí, Petry Janů v Cetkovicích 
a Hany Zagorové v Chornicích už nejsou 
v prodeji téměř žádné lístky.  „Provedli 
jsme jiný druh propagace a ve spolupráci 
s hlavním partnerem to přineslo úspěch,“ 
uvedl Murín.

Jak přiznal, přemýšlí, jestli v této 
činnosti pokračovat i příští rok. „Hodně 
řešíme Retro party. Jak už jsem naznačil, 
nepovedla se úplně podle našich 
představ, na druhé straně jsme po akci 
zaznamenali úžasné reakce jak od lidí, 

Karel Murín (vlevo) při moderování Retro Párty s Petrem Martinákem



28 MyFace

Zdraví

Nemocnice Blansko se zapojí
do boje za zdravá prsa. Popáté 
Stejně jako předchozí roky, i letos se blanenská nemocnice 
zapojí do preventivní kampaně určené ženám. Na radiodi-
agnostickém oddělení se uskuteční v úterý 15. listopadu od 
7.30 do 17.30 akce s názvem Boj za zdravá prsa. 

Kdy: 15. 11. od 7.30 do 17.30 

Kde: Nemocnice Blansko, oddělení 
radiodiagnostiky

Kdo: Ženy do 44 let, včetně

Více informací k této kampani získáte 
na tel: 516 838 183 nebo emailu: 
ct@nemobk.cz.

„Loni jsme v tento den vyšet-
řili 123 žen.  Lékaři provedli 
51 mamografických vyšetření, 

72 ultrazvuků a 17 kombinací obojího. 
Průměrný věk žen vyšetřených mamo-
grafií byl 42 let, u ultrazvuku pak 32 let,“ 
řekla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

U patnácti žen byl nález benigních 
(nezhoubných) změn na prsu s doporu-
čením dalšího sledování a kontrol. U dvou 
žen byl v rámci této preventivní akce, 
tedy zcela nečekaně a bez zásadních 
příznaků, nález vysoce pravděpodobně 
maligních karcinomů. Těmto ženám 
byl proveden odběr tkáně k potvrzení 
nálezu a u jedné z nich byl maligní 
nádor v prsu definitivně potvrzen.

„Tato velice smutná bilance loňského 
Boje za zdravá prsa jednoznačně potvrdila, 
že prevence je zásadní, podobné akce jsou 
smysluplné a Nemocnice Blansko v nich 
bude nadále pokračovat! Budeme rádi, 
když letošní akci budete sdílet mezi svými 
kamarádkami. Možná že i ony žijí ve 
falešné iluzi, že jsou "tak zdravé, jak jsou 
mladé", že rakovina prsu a jiné diagnózy se 
jich netýkají. Jenže týkají, a to každé z nás 
bez ohledu na věk. Nejen loňský ročník, 
ale zejména každodenní práce na oddělení 
radiodiagnostiky Nemocnice Blansko to 
nemilosrdně potvrzuje,“ doplnila mluvčí.

Nemocnice Blansko realizuje tuto akci 
již pátým rokem proto, že se naprosto 
ztotožňuje s myšlenkou bojovat s touto 

zákeřnou nemocí tou nejúčinnější a přitom 
nejsnazší metodou – prevencí. V průběhu 
života onemocní každá osmá žena 
rakovinou prsu. Nejlepším lékem je 
včasný záchyt.

V České republice hradí zdravotní 
pojišťovny preventivní vyšetření prsu 
ženám od 45 let věku. Akce Nemocnice 
Blansko je proto zaměřena na ženy pod 
touto věkovou hranicí. Na vyšetření 
není nutné se objednávat. Předem je 
nutné pouze zajistit si na bezplatném 
telefonním čísle 800 180 880 poukázku 
AVON, kterou Liga proti rakovině 
přispívá na preventivní vyšetření částkou 
dvě stě korun. Rozdíl mezi hodnotou 
poukazu a skutečnou cenou provedeného 
vyšetření (v případě ultrazvuku 100 Kč a v 
případě mamografu 450 Kč) hradí v tento 
den Nemocnice Blansko. Vyšetření bude 
tedy pro ženy s poukázkou Avon do 44 let 
(včetně) zcela zdarma.

Jak bude vyšetření vypadat? „Po 
vyplnění základního dotazníku bude podle 
indikace lékařek provedeno ultrazvukové 
nebo mamografické vyšetření, případně 
kombinace obojího. Po ukončení vyšetření 
obdrží ženy tištěný výsledek s případným 
doporučením. Od 10 do 14 hodin bude 
možná i konzultace v mamární poradně 
na oddělení jednodenní péče. Prvně 
vyšetřené ženy obdrží instruktážní DVD 
k samovyšetření prsou,“ uvedla Ostrá.

V České republice je každoročně dia-
gnostikováno více než šest tisíc nových 
případů onemocnění, dva tisíce žen s touto 
diagnózou ročně zemře. Karcinom prsu je 
na prvním místě mezi příčinami úmrtí ve 
věkové kategorii 20 – 54 let. Přitom je 
velice dobře léčitelný (až 92 % pacientek 
se zcela vyléčí), pokud je však nádor 
odhalen včas. 

PAVEL ŠMERDA
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Letošní vybrané snímky

Když otevřu oči 
Leyla Bouzidová 
Francie, Tunisko, Belgie, Spojené 
arabské emiráty

Vláda Ben Aliho se blíží ke 
konci a tvrdohlavá osmnáctiletá 
Farah se proti vůli rodičů, kteří z  ní 
chtějí mít lékařku, stává členkou 
politicky angažované rockové skupiny 
Joujma. Zatímco mladá žena objevuje 
vzrušující noční život Tunisu, setkává 
se i s nebezpečím režimu, který sleduje 
její každodenní život a proniká do něj.

Můj život Cukety
Claude Barras
Švýcarsko, Francie

Hlavní hrdinou filmu je čiperný 
chlapec přezdívaný Cuketa, který 
se po smrti své matky-alkoholičky 
ocitá v dětském domově. Příběh líčí 
jeho zážitky v novém prostředí, kde je 
obklopen dětmi, s kterými, podobně 
jako s ním, se život příliš nemazlil.

Toni Erdmann
Maren Adeová 
Německo, Rakousko, Rumunsko

Otec bez ohlášení přijíždí z Německa 
do Rumunska, aby navštívil svou 
dceru, která pracuje jako podniková 
poradkyně v Bukurešti. Znepokojen tím, 
že jeho dcera zdánlivě ztratila potěšení 
ze života, se vydává za Toniho Erdmanna, 
samozvaného „poradce a kouče“, který 
se jí začne nepříjemně plést do života.

Filmová cena LUX představí
tři zajímavé evropské filmy

Kultura

I v letošním roce se z přihlášených snímků 
dostaly do nejužšího výběru tři filmy, které 
vznikly díky velkému nadšení a kreativitě 

mladých talentovaných filmových tvůrců. 
Filmy budou promítány během 5. ročníku 
Filmových dnů LUX. 

Evropský parlament se aktivně zapojuje 
do propagace kulturní a jazykové rozma-
nitosti. Mezi jeho kompetence patří klíčové 
otázky, jako je imigrace, integrace, chudoba, 
svoboda projevu a práva žen. V tomto 
kontextu sleduje Filmová cena LUX dva 
hlavní cíle. Rozšíření cirkulace evropských 
filmů po celé Evropě a podněcování celo-
evropských diskusí a debat k zásadním 
společenským otázkám.

Filmová cena LUX podporuje distribuci 
tří filmů postupujících do finále, filmy jsou 
opatřeny titulky ve 24 úředních jazycích a pro 
každou zemi je ke každému z těchto filmů 
vytvořena digitální kopie. Cena dala vzniknout 
také projektu Filmové dny LUX, který nabízí 
nezapomenutelný kulturní zážitek.

Filmová cena LUX je partnerem řady fil-
mových festivalů v Evropě, včetně Berlinale, 
sekce Patnáctka režisérů festivalu v Cannes, 
festivalu v Karlových Varech, sekce Benátské 
dny festivalu v Benátkách a dalších.

Kinematografie nám pomáhá porozumět 
životu našich sousedů a jako taková je silným 
vzdělávacím nástrojem. Filmová cena LUX ve 
spolupráci s kulturními sdruženími a filmovými 
instituty proto nabízí balíčky vzdělávacích 
materiálů k soutěžním filmům. Tyto balíčky 
často slouží jako podpůrný nástroj pro diskuse, 
které následují po promítání, a mohou být 
skvělou pomůckou i pro učitele.

Od roku 2010 podporuje Filmová cena 
LUX ve spolupráci s  Benátskými dny, sítí 
Europa Cinemas a portálem Cineuropa 
evropský projekt 28krát kino (28 Times 
Cinema). Tato iniciativa umožňuje 28 mladým 
milovníkům filmu z celé Evropy setkat se 
na jedenáctidenním intenzivním vzdělá-
vacím semináři v Benátkách. 28 filmových 
nadšenců ve věku od 18 do 25 let se účastní 
promítání a diskusí o evropské kinematografii. 
Projekt „28krát kino“ zapojuje také režiséry, 
autory, profesionální filmaře a poslance 
Evropského parlamentu. Tento rok potřetí se 
mladí filmoví nadšenci rovněž stanou členy 
poroty Benátských dnů a cenu také předají. 
Součástí programu „28krát kino“ je promítání 
tří filmů, které soutěží o Filmovou cenu LUX.

Filmová cena LUX Evropského parlamentu 
dala v roce 2012 vzniknout projektu Filmové 
dny LUX. Milovníci filmu ve 28 zemích EU 
mohou od října do prosince shlédnout a sdílet tři 
pozoruhodné filmy ve 24 úředních jazycích EU. 
Projekce organizované informačními kancelá-
řemi Evropského parlamentu se konají v rámci 
filmových festivalů nebo filmových klubů či 
jiných kin, přičemž se často v daných zemí 
jedná o premiérové projekce.

Diváci mají navíc možnost vyměňovat si své 
názory a hlasovat pro film, který se jim nejvíce 
líbil, na stránkách Filmové ceny LUX (www.
luxprize.eu) nebo na Facebooku. Vítězný film 
získá Cenu diváků Filmové ceny LUX a bude 
vyhlášen na Mezinárodním filmovém festi-
valu v Karlových Varech. Tím se symbolicky 
uzavře předchozí ročník Filmové ceny 
LUX a zároveň se ohlášením deseti filmů vybra-
ných do oficiální soutěže zahájí ročník nový.

Filmová cena LUX byla založena v roce 2007 a každoročně ji uděluje Evropský parlament.
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KINO
Blansko
10. a 11. 11. American Honey (20.00)
12. 11. Pojar dětem (17.30)
12. – 14. 11. Příchozí (20.00)
13. 11. Pojar dětem (15.00)
13. 11. Anthropoid (17.30)
14. 11. Bezva ženská na krku (17.30)
15. 11. Egon Schiele (20.00) 
16. a 17. 11. Zúčtování (20.00)
17. 11. Anthropoid (17.30) 
19. 11. Fantastická zvířata a kde je najít 3D 
(17.00)
19. – 22. 11. Holoram pro krále (20.00)
20. 11. Lichožrouti (15.00)
20. a 21. 11. Fantastická zvířata a kde je najít 
(17.00)
23. a 24. 11. Americký idyla (20.00)
26. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa (15.00)
26. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa 3D (17.30)
26. a 27. 11. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 
(20.00)
28. 11. Pohádky pro Emu (17.30 a 20.00)
29. a 30. 11. Noční zvířata (20.00)
1. a 2. 12. Anděl páně 2 (20.00)
3. – 5. 12. Anděl páně 2 (17.30)
3. – 5. 12. Spojenci (20.00)
4. 12. Anděl páně 2 (15.00)

Boskovice
Panorama
10. 11. Pohádka pro Emu (17.00)
10. 11. American Honey (19.30)
11. 11. Pohádky pro Emu (17.00 a 19.30)
12. 11. Trollové 3D (14.00)
12. 11. Sirotčinec slečny Peringerové pro 
podivné děti (17.00)
12. 11. Pohádky pro Emu (19.30)
13. 11. Trolové 3D (14.00)
13. 11. Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti (17.00(
13. 11. Pohádky pro Emu (19.30)
14. 11. Filmový kvíz (19.00)
15. 11. Lichožrouti (17.00)
15. 11. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny (19.30)
16. 11. Lichožrouti (15.00)
17. 11. Fantastická zvířata a kde je najít (0:10, 
17.00 a 20.00)
18. 11. Fantastická zvířata a kde je najít 3D 
(17.00 a 20.00)
19. 11. Pojar dětem (15.00)
19. 11. Fantastická zvířata a kde je najít 
(17.00 a 20.00)
20. 11. Pojar dětem (15.00)
20. 11. Fantastická zvířata a kde je najít (17.00)
20. 11. Normální autistický film (20.00)
21. 11. Snowden (19.30)
22. 11. Instalatér z Tuchlovic (17.00 a 19.30)
23. 11. Instalatér z Tuchlovic (17.00)
23. 11. Egon Schiele (19.30)
24. a 25. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci 

světa (17.00)
24. 11. Pohádka pro Emu (19.00)
25. 11. BabyBiograf: Bezva ženská na krku (9.30)
25. 11. Bezva ženská na krku (19.30)
26. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa (14.00)
26. 11. Bezva ženská na krku (17.00 a 19.30)
27. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci 
světa 3D (14.00 a 17.00)
27. 11. Americká idyla (19.30)
28. 11. Bratříček Karel (19.30)
29. a 30. 11. Příchozí (19.30)
1. - 4. 12. Anděl páně 2 (17.00)
1. 12. Muž jménem Ove (19.30)

KONCERT
Blansko
Dělnický dům
11. 11. Harlej, Zakázaný ovoce, Gate Crasher (20.00)
15. 11. Miloš Pernica a hosté: PF Guitar Quartet 
(19.30)
4. 12. Vánoční koncert Petra Bendeho (18.00)
6. 12. Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy 
Štrosse (19.00)
Zámek
11. 11. Collegium Moraviensis, barokní hudba 
(19.00)
Kino
18. 11. Charitativní koncert pro psí útulek (18.00)

Kapela Mandrage vystoupí v Boskovicích
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Boskovice
Zámecký skleník
16. 11. Ingrid James Band, koncert australské 
jazzové zpěvačky (19.00)
23. 11. Open Mic vol. 19, neformální folkové 
setkání písničkářů (19.00)
3. 12. minus123minut – Comeback Tour 2016 
(20.00)
Sokolovna
2. 12. Slza (18.00)
9. 12. Mandrage (19.30)
Evangelický kostel
27. 11. Adventní koncert, hraje Hana Kaslová 
Ryšavá (18.00)
4. 12. Adventní koncert, hraje Brněnský eku-
menický sbor (18.00)

Letovice
Kulturní dům
12. 11. Jakub Smolík (19.00)
18. 11. Čaj o páté, hraje hudební duo Josef 
Sekanina s Andreou Ondrouškovou (17.00)
26. 11. Metal Midnight vol. 3 (19.00)
Masarykovo náměstí
27. 11. Zpívání u vánočního stromu (16.00)

Rájec-Jestřebí
Obřadní síň města
10. 11. Slavonic Quartet (19.30)

DIVADLO
Boskovice
Zámecký skleník
13. 11. Sůl nad zlato, pohádka pro děti (15.00)
30. 11. Skořápka, hraje Divadlo Ungelt (19.00)

Kunštát 
Kulturní dům
18. 11. V Paříži bych tě nečekala, tatínku, 
komedie (19.00)

Letovice
Kulturní dům
24. 11. O pejskovi a kočičce, pohádka pro děti 
(10.00)
25. 11. Rodina je základ státu, hraje ochot-
nické divadlo DS TeaTrum Velké Opatovice 
(19.00)

VÝSTAVA
Blansko
Muzeum
do 30. 11. Bohemia, italští uprclíci v Čechách
do 13. 1. Příběh keramiky z Olomučan
Knihovna
do 2. 12. Malby a malované kameny
Galerie Jonáš
15. 11. Marie Plotěná – obrazy, vernisáž 
výstavy (18.00)

Boskovice
Galerie Otakara Kubína
12. 11. Výstava obrazů Jana Odvárky, 
vernisáž (15.00)

Letovice
Kulturní dům
do 16. 11. Letovice v obrazech
Galerie Domino
do 27. 11. Jiří Brtnický – OBRAZY

OSTATNÍ AKCE
Adamov
Nový hrad
12. a 13. 11. Jarmark (10.00)

Blansko
Knihovna
14. 11. Návrhy obecních znaků a vlajek aneb 
Trampoty komunálního heraldika (17.00)
15. 11. Hudební toulky – Karel Zich, posle-
chový pořad (14.00)
18. 11. Růžová ulička vypráví, povídání (18.00)
21. 11. Přijměte pozvání na palubu Titaniku, 
beseda (16.30)
26. 11. Den pro dětskou knihu (9.00)
28. 11. Karel Kocůrek v knihovně, beseda s ces-
tovatelem (16.30)
Nám. Republiky
25. a 26. 11. Rozsvícení vánočního stromu (14.00)
10. a 24. 11. Farmářské trhy (9.00)

Nemocnice 
15. 11. Boj za zdravá prsa (7.30)
Kino
13. 11. Michalův salát, představení Michala 
Nesvadby (10.00)
Wanklovo náměstí
12. 11. Svatomartinský košt (12.00)
Katolický dům
12. 11. Martinské hody (20.00)
13. 11. Beseda u cimbálu (16.00)
Klub Ratolest 
15. 11. Kurz zdravého vaření (9.00)
Muzeum
23. 11. Putování za osobnostmi Blanenska: 
Karel Absolon (18.00)
26. 11. Adventní dílna (14.00)

Boskovice
Kino
16. 11. Pěšky mezi buddhisty a komunisty, 
přednáška Ladislava Zibury (19.00)
Sokolovna
26. 11. Módní a taneční show (19.00)
Masarykovo náměstí
27. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu (16.00)

Borotín
Kulturní dům
16. 11. Sametová pařba, hraje Krounex (20.00)

Cetkovice
Kulturní dům
12. 11. Martinské hody, hraje Duo Pohoda (20.00)
18. 11. Hubertův bál (20.00)

Letovice
Kulturní dům
10. 11. Slavnostní večer – předávání ocenění 
města Osobnost roku a udílení čestného 
občanství (18.00)
11. 11. Společenský večer s tancem, hraje Slza (20.00)
16. 11. Letovice, náš domov, beseda s promí-
táním pro veřejnost (19.00)
Knihovna
25. 11. Vánoce začínají v knihovně, prodejní 
jarmark řemeslných výrobků (13.00)

Lysice
Zámek
26. a 27. 11. Advent na zámku (10.00)

Velké Opatovice
Orlovna
12. 11. Malý tarokový turnaj (9.00)
Zámecký sál
20. 11. Sonety od W. Shakespeara (16.00)
Moravské kartografické centrum
26. 11. Adventní trhy (9.00)

Náš příběhKam vyrazit

Petr Bende vystoupí na vánočním 
koncertu v Blansku
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Jan Machač: 

Chci do Senátu

přinést zdravý 

rozum

Je tu léto a 
prázdniny.
Užijte si je 
naplno
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