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I letošní Vánoce budou
ve znamení pohádek

Inzerce

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce
a do nového roku 2017
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

AUTECO BS spol. s r.o.
Komenského 9
680 01 Boskovice
www.autecobs.cz

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi
s bonusem na cokoliv

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia
a Fabia Combi s neodolatelnou kombinací
elegance a prostoru s pětiletou zárukou
a bonusem 20 000 Kč na cokoliv. Je jen
na Vás, jestli jej použijete na originální
příslušenství, nebo třeba sadu zimních
kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA
přímo u nás.

BONUS
20 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

Vaši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

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

Co se děje

O byty v Blansku je velký zájem!
Nový projekt bude na Písečné
O bydlení v Blansku je stále zájem. Důkazem je projekt, který vzniká na sídlišti Písečná. Dvě
třetiny z více než sto bytů už je zarezervovaných. Podrobnosti prozradil zástupce developerské
firmy Hopa Group Jan Musil.
Můžete představit projekt výstavby nových bytových domů
v Blansku na Písečné?
Jde o projekt tří bytových domů pod Obchodní akademií.
Prostor se přímo nabízí k realizaci bytových domů a jde o jedno
z posledních míst určených k zástavbě bytovými domy v Blansku. Projekt navrhl Ing. Arch. Ševčík ze Zlína a myslím si, že jde
o zajímavě zpracované území.
Nabízíme zajímavé financování, u developerských projektů
neobvyklé. Zájemce skládá 10% z ceny bytu a zbývajících 90% do
plácí až po realizaci projektu a vydaném kolaudačním rozhodnutí
(zálohy se budou skládat až po pravomocném územním rozhod
nutí).
Zajímavé jsou i náklady na byt. Celkové měsíční náklady na byt
1kk se pohybují okolo 1500 Kč. V této částce je odhad spotřeby
vody a elektřiny, teplo, fond oprav, správa nemovitosti, elektři
na společných prostor (výtahy, chodby apod.), úklid společných
prostor a pojištění domu. Oproti jiným bytům v Blansku šetříte
i 2000 Kč za měsíc, které můžete použít třeba na splátku hypotéky.
Hodně klientů si i díky těmto nízkým nákladům kupuje byty jako
investici, které jim následně pomáháme pronajmout.
Kolik bytů tam vznikne a jak velkých?
Vznikne tam celkem 101 bytů ve třech bytových domech.
Budou to byty o velikosti 4kk a cca 130m2 se třemi terasami,
3kk se dvěma terasami, 2kk a 1kk. Všechny byty mají minimálně jednu terasu.
Budou součástí i parkovací stání, sklepní kóje, případně další
prostory?
Součástí výstavby bude něco přes 160 parkovacích míst. Půjde o parkovací stání okolo domů, garáže uvnitř bytových domů,
další garáže budou ve dvou samostatných garážových domech.
Je o byty v Blansku stále zájem?
O byty zájem určitě je. V Blansku se v podstatě nic nestaví
a i starších bytů moc není. My máme už dva ze tří bytových
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domů zarezervované, třetí začneme nabízet. Nyní se prodává jen
tak, že si to lidé mezi sebou vzájemně řeknou a nějak se ke mně
dostanou po známých nebo získají kontakt od našich klientů,
zřejmě spokojených, kteří si už koupili byt v jedné z našich tří
realizací v Blansku. Žádnou reklamu ani webové stránky k této
akci nemáme spuštěné.
Momentálně se projekt zasekl. Z jakého důvodu?
Projekt se momentálně zpomalil kvůli pár lidem, kteří bydlí
pod místem, kde se bude stavba realizovat. Ti se všemožně snaží
projekt zastavit a odvolávají se. My zatím necháváme čas plynout a věnujeme se jiným projektům, zatímco úředníci na Krajském úřadě kontrolují náš spis. Rád bych připomněl, že projekt
začal už v roce 2014. V dubnu 2015 byl celý spis předán na stavební úřad a byla podána žádost o územní rozhodnutí, které bylo
vydáno v březnu 2016. Právě proti tomu územnímu rozhodnutí
podalo pět lidí a jedno sdružení odvolání.
Nenecháte se odradit?
Stavět se bude, odradit se určitě nenecháme. Poprosil jsem
i dnes už 60 zájemců, kteří si budou byt od nás v této lokalitě
kupovat, aby to pokud možno nechali být a byli nad věcí. Je
to otázka času. Bohužel, vždycky se najde pár jedinců, kvůli
kterým pak hodně lidí musí čekat. Ale tak to prostě je. Samotného mě překvapuje, kolik času a energie jsou někteří z našich
spoluobčanů ochotni věnovat těmto věcem. Pravdou je, že tím
trošku otravují naše budoucí kupující a ceny bytů zatím pomalu rostou. Je to škoda, ale jsou horší věci a já se tímto vůbec
nezaobírám, protože jsem pozitivní člověk a těchto lidí je mně
v podstatě líto.
Jakou vidíte další cestu?
Další cesta bude zřejmě taková, že my dříve nebo později,
čas je nám jedno, dostaneme potvrzené územní rozhodnutí, které
nás opravňuje k nějakým stavbám, a ty na základě územního
rozhodnutí začneme realizovat. Po vydání stavebního povolení
obratem začínáme stavět samotné bytové domy!
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P. Jiří Kaňa: Snažím se vždy lidem
připravit co nejpříjemnější Vánoce
Vánoce jsou pro křesťany po Velikonocích
druhé nejvýznamnější svátky v roce. O tom,
jak je prožívá, jak se dívá na všudypřítomný
shon, jaké nakupuje dárky, ale také jak
vzpomíná na Vánoce, když byl ještě dítě, jsem
si povídal se správcem blanenské farnosti P.
Jiřím Kaňou.
Prožíváme advent, dobu očekávání příchodu zrození Ježíše
Krista. Co pro vás toto období znamená?
Takové to opravdové těšení se na Vánoce, na dárky
a stromeček je pochopitelně vlastní především dětem. Jejich
fantazie je bezmezná, nejsou příliš zatíženi problémy a starostmi, které máme my dospělí. Většina z nás si toto období jistě
prožila a ráda na ně vzpomíná. A to je i můj případ. Nyní v dospělém věku už přemýšlím nad tím, jak se duchovně připravit na
vánoční svátky a jak je co nejlépe připravit pro druhé, aby si je
mohli vychutnat a povzbudit se.
Jak tedy vypadají momentálně vaše dny? Jsou hodně
náročné?
Celý rok děláme spoustu akcí, ale dá se říct, že v předvánočním období se více koncentrují do kratšího časového sledu. Adventní doba moje a mých spolupracovníků spočívá v tom,
že připravujeme různé akce. Mikulášskou besídku s divadlem,
vánoční dílnu, setkání s hudbou, ale také výzdobu kostela a živý
betlém. S předstihem chystáme i kostelní betlém (zatím ještě bez
Ježíška) hlavně pro školky. Děti z farnosti jsem poprosil, aby
nakreslily vánoční pohlednice. Těmi obdaruji před Vánocemi
osamělé seniory. Je to tedy období náročné, ale radostné. Známe
to asi všichni, že když se něco dělá pro lidi, tak se únava vnímá
úplně jinak.
Neztrácí se podle Vás v poslední době smysl Vánoc?
Když jdete na jaře kolem potoka, ve kterém protéká zkalená
voda, všimnete si, že po několika klidných dnech se voda opět
pročistí. Podobně i já věřím v „samočistící schopnost“ lidské
kultury. Jsem proto přesvědčen, že si postupně spousta z nás
uvědomí, že nějaké honění se za nakupováním drahých dárků
za každou cenu není to pravé, že to umí zahlušit život. Je to
pak především modlitba, hudba, bohoslužba, setkání, kterými se
život zklidňuje a pročišťuje. Vždyť které svátky, která tradice
dokáže přivádět lidi tak k sobě, jako Vánoce? Podívejte se třeba kolem sebe při rozsvěcování vánočního stromu někde na
náměstí. Stojí tam mladí, staří, zdraví, nemocní, bohatí i chudí
a možná v různých koutech i ti, kteří se spolu jinak nebaví. Přes
všechny rozdílnosti tam stojí spolu a spolu prožívají radost, aniž
by si to uvědomovali. Křesťanské Vánoce proto považuju za
jeden z klenotů naší tradice a kultury
Určitě i Vy máte lidi, které o Vánocích obdarováváte. Jak
řešíte nákup dárků? Chodíte také do nákupních center?
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Samozřejmě, že obdarovávám. Mám kolem sebe hodně lidí,
kteří mi po celý rok obětavě pomáhají s nejrůznějšími aktivitami
ve prospěch dětí, rodin, mládeže, seniorů atd. A Vánoce nabízejí
krásnou příležitost poděkovat jim za jejich práci. Dárky pro ně
pak hledám spíše mezi těmi „zdravými“, jako jsou bylinkové
čaje, med (aby mně vydrželi dlouho zdraví), proto nakupuji
spíše u regionálních prodejců, než v supermarketech. Jsem také
příznivec čtení, studování a přemýšlení, takže jako vhodný dárek
beru například předplatné zajímavého časopisu nebo knihu. Jde
tedy o netradiční a praktické věci.
Asi mi dáte za pravdu, že v období svátků, tedy Vánoc a Velikonoc, chodí mnohem více lidí do kostela, než v průběhu
roku. Jak je to se zpovědí?
Pravda je, že víra v Boha má tolik podob, kolik je lidských
tváří. Každý ji prožívá jinak. Přesto je kostel jakýmsi symbolem duchovní pospolitosti věřících i lidí dobré vůle bez rozdílu.
A o vánocích to je poznat. Pokud jde o zpověď, tak lze říct, že
Vánoce nabízejí příležitost také k jakési inventuře. Je jasné, že
MyFace

Rozhovor
nemusí být příjemná. Zvlášť, když se má v srdci zjistit manko vůči rodině, manželce, dětem, rodičům. Ve zpovědi nabízí
Ježíš člověku možnost si všechna tato selhání férově přiznat
a zároveň přijmout odpuštění, to znamená šanci k novému začátku a nápravě možného. Zpověď je tedy nabídkou nového začátku. Podmínkou je přiznat si pravdu sám sobě, svá selhání nezasouvat kamsi do podvědomí a uvěřit v Boží odpuštění. S knězem
je možné si také o životě povyprávět mimo zpověď, ale ve stejně
důvěrném duchu. I tenkrát se mohou lidé spolehnout na to, že
dodrží „zpovědní tajemství“.
Vy pocházíte z jižní Moravy, konkrétně z Dolních Bojanovic.
Jak jste tam prožívali Vánoce, když jste byl ještě malý?
Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Vánoce u nás byly ty
picky vesnické, i když to bude možná znít jako fráze, mám na ně
skutečně ty nejkrásnější vzpomínky. Jako dítě jsem je prožíval
v době, kdy ještě nebylo tolik zboží a vymožeností, jako je teď.
Prožívali jsme je v souladu s prastarými tradicemi děděnými
po generace, v atmosféře setkání rodiny, přátel, sousedů a vzájemných návštěv a samozřejmě i bohoslužeb, protkávaných
společným, nikoli reprodukovaným zpěvem koled.
Máte rád vánoční cukroví?
Samozřejmě, ale které mám nejraději, to neprozradím
(úsměv). Vím jen, že první dny Vánoc člověk vybírá to nejchutnější, později to dietnější a po Novém roce už všechno (úsměv).
Vzpomenete si na vánoční dárek, který Vám kdy udělal nej
větší radost?
Každý byl něčím krásný. Ale vzpomínám si na jeden, který
mě opravdu zasáhl. Když jsem byl na vojně a prožíval tam první
Vánoce, dostal jsem před Štědrým dnem z domu dopis. Dlouho
poté jsem ho nosil ve vojenské knížce. Poznal jsem, že nejvíc se
dotkne srdce druhého už jen to, že na něho někdo myslí. A je pak
jedno, jestli je to dopisem nebo jiným dárkem. Kdybych tedy
měl vybrat dárek, který mně udělal největší radost, tak bych asi
jmenoval tento „obyčejný“ dopis.
Měl jste jako malý přání, které se Vám nikdy nesplnilo? Třeba dárek, po kterém jste toužil, ale žádný rok jste ho pod
stromečkem nenašel?
To ne. Těšíval jsem se na všechno. Přání byla tenkrát skromná a tudíž snadno splnitelná (úsměv).

pomodlíme se, pochutnáme si na kaprovi (až na jednoho kolegu,
který má řízek (úsměv) a pak se rozjíždíme na půlnoční do okolí.
Jste hodně v kontaktu s lidmi. Jací jsou nyní před Vánocemi?
Každý je samozřejmě jiný, každý toto období prožívá jinak.
Dost mě ale trápí, že naše kultura prohrává soupeření s trhem
a nechává si vnucovat vánoční atmosféru už od podzimu. Přitom
křesťanská tradice adventu je velice moudrá: vede člověka
k tomu, aby se uskromnil, připravil na obdarování druhých, aby
se učil čekat a nepředbíhat, aby byl trpělivý, soucitný, vnímavý.
O Vánocích pak koledy a vánoční zpěvy chutnají úplně jinak,
jsou opravdu symbolem vděčnosti za Boží blízkost a radosti ze
vzájemné pospolitosti. U nás v kostele se snažíme tyto tradice
dodržovat. Vyhýbáme se koledám a předbíhání Vánoc, abychom
si je pak mohli vychutnat od Božího narození až do Tří králů.
Když pak jdete z kostela po ranní adventní mši (rorátech), přijde vám trošku líto, že se lidé ve jménu „šťastných a veselých“
honí pořád za něčím, koledy o Vánocích už nemůžou ani slyšet,
natož aby si je sami s chutí zazpívali, a stromek vyhazují hned
po nadílce. Snažíme se proto jít proti proudu a chránit kostel tak,
aby v něm zejména před Vánocemi mohli najít klid všichni lidé
dobré vůle, ať jsou to křesťané, nebo nevěřící. Může k nám přijít kdokoliv, snažíme se být tolerantní a nikoho nepřesvědčovat.
Chceme jen nabídnout možnost, kam se pro klid duše uchýlit.
Vzpomenete si na nějakou událost, kterou máte spojenou
s Vánocemi?
O minulých Vánocích jsme po půlnoční ještě chvíli stáli
u kostela a setkal jsem se se známým, který pochází jako já ze
Slovácka. A protože atmosféra byla opravdu sváteční a už tam
nebylo moc lidí, abych se musel stydět, tak jsme si společně zazpívali naše koledy jako zamlada (úsměv).
Co byste na závěr popřál lidem v tomto předvánočním období?
Chtěl bych popřát všem lidem dobré vůle víru, že nám
v Betlémě narozený Boží Syn, Ježíš Kristus přinesl naprostou
jistotu ve vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí.
PAVEL ŠMERDA

Jaké jste u vás dodržovali tradice?
U nás nebyly tradice, které se dnes běžně popisují, jako
pouštění skořápek nebo lití oliva, o těch jsem se dozvěděl až
později. Štědrovečerní večeře pro nás začínala s první hvězdou,
poté jsme šli ke stromečku, zpívali jsme koledy. Koledy vůbec
si pamatuji jako nejvýraznější vánoční zvyk, který mně utkvěl
v paměti. Zpívali jsme je pak i pod okny našich příbuzných, za
což jsme dostali výslužku, a hlavně pak šli ostatními na půlnoční.
Jak vypadá Váš Štědrý den nyní?
Jakýmsi finišem adventu je rozdávání Betlémského světla. Nikam pro ně nemusím, protože skauti je donesou už před
Vánocemi do kostela, kde pak uchováváme jeho bezpečnou
„zásobu“ (úsměv). Odpoledne mám první vánoční mši svatou
v Olomučanech. Sejde se tam hodně rodin s dětmi. Poté se v
Blansku na faře setkáme s dalšími kněžími z okolí k večeři. Část
z nás jsou muzikanti, takže si zahrajeme a zazpíváme koledy,
prosinec 2016
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Pro volné chvíle

Soutěž. Jak znáte české pohádky
Pro chvíle vánoční pohody jsme připravili soutěž, která má prověřit vaše znalosti českých pohádek. Některé otázky jsou jednoduché, jiné úsměvné, nad některými ovšem budeme muset
zapřemýšlet, nebo si správnou odpověď vyhledat.
1. Jaký typický zvyk mají Pat a Mat na
konci každého dílu?
a) poskočení
b) zamrkání
c) mávnutí loktem
2. Kdo režíroval pohádku Tři bratři?
a) Jan Svěrák
b) Tomáš Vorel
c) Zdeněk Troška
3. Kteří tři herci ztvárnili hlavní role
v pohádce Tři bratři?
a) Tomáš Klus, Vojta Dyk, Jiří Lábus
b) Tomáš Klus, Vojta Dyk, Zdeněk Piškula
c) Tomáš Klus, Vojta Dyk, Pavel Liška

a) maso
b) zelenina
c) ovoce
9. Sedmero krkavců zachraňovala jejich sestřička jménem:
a) Barborka
b) Blaženka
c) Bohunka
10. Čmeláci z večerníku mají nejraději:
a) med
b) pyl
c) rosu

hádce Obušku z pytle ven, jede na:
a) koni
b) oslovi
c) býkovi

11. Maxipes Fík má srst:
a)s hnědými fleky
b) s černými fleky
c) krátkou

19. Jací ptáci pomohli Popelce přebrat
hrách a čočku?
a) holubi
b) orli
c) andulky

12. V pohádce O princezně, která ráčkovala, je královna:
a) hypochondr
b) hyperaktivní
c) hypoalergenní

4. V pohádce Honza málem králem vařili polívku, která se jmenovala:
a) pilková
b) sekyrková
c) topůrková
5. Princ Bajaja měl mluvícího koně,
který mu poradil, aby dělal němého a
zavázal si:
a) jedno oko
b) pusu
c) jednu nohu
6. Kdo napsal knihu, která se stala
předlohou k pohádce Zlatovláska?
a) Vlastimil Peška
b) Božena Němcová
c) Karel Jaromír Erben
7. Známá písnička z pohádky Princové
jsou na draka, se nazývá:
a) Makání
b) Dělání
c) Pracování
8. V pohádce Z pekla štěstí se nesmí
jíst:
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13. V pohádce Princ a Večernice má
princ Velen sestry:
a) čtyři
b) dvě
c) tři
14. Tři veteráni se v pohádce jmenují:
a) Bimbác, Setrvák, Pankrác
b) Bimbam, Servác, Pankrác
c) Bimbác, Servác, Pankrác
15. Princezna ze mlejna měla za nápadníka:
a) vodníka
b) čarodějnici
c) draka
16. V pohádce S Čerty nejsou žerty zazněla známá hláška:
a) Je to vyzvědač
b) Je to rebel
c) Je to žert
17. Ivan Trojan v pohádce Anděl páně,
měl za spojence:
a) anděla
b) čaroděje
c) čerta
18. Muzikant s dobrým srdcem v po-

20. Pro co musela Maruška jít v zimě
ke dvanácti měsíčkům:
a) maliny
b) borůvky
c) jahody
21. V pohádce O princezně Jasněnce a
létajícím ševci mají střevíčky barvu:
a) růžovou
b) červenou
c) modrou
22. V pohádce Boženy Němcové Čertův
švagr se hlavní hrdina jmenuje:
a) Pavel
b) Patrik
c) Petr
23. Pohádka Princezna a písař se natáčela kromě České republiky v:
a) Polsku
b) Rakousku
c) Německu
24. Skřetovi v liščím kožichu v pohádce
O statečném kováři propůjčila hlas:
a) Vlasta Fabiánová
b) Leona Machálková
c) Helena Růžičková
25. Pohádka Kouzla králů se natáčela
na hradech Žleby a:
a) Buchlov
b) Kost
c) Adršpach
MyFace

Pro volné chvíle

jméno
šťastný
spisovatele
nález zlata
France

náš
šachysta

prostí
vojáci

banka
angl.

jinam slov.

souhlas

složka
tkání

druh
nádoru

příkaz

harmonie

asijský
sokol

zkr. počít.
souboru

latinsky
nikdo

am. plav.
klub (zkr.)

tumáš

sumérský
bůh vody

zaměst
nanec
pošty
(dříve)

magie

1.část

jiné jméno
bohyně
athény

kyčelníky

iniciály herce
Lábuse

jméno psa

borový les

korálový
ostrov

druh řasy

obuv
nářečně

obilnina

špatnosti

iniciály
Einsteina

horké
prameny

 ápověda: Kalsk, fen, parsek, lso, Phoebe,
n
sanytr, ilare, Lal, nori, kmáni, Atana, ilea,
amelom, alap, lli

němec

obilí seté
na podzim

týkající se
sov

bádání
(knižně)

parkový
strom

nástroj
zvoníka

protitan
ková zbraň

pracovat s
pluhem

vojenský
útvar

zápor

hnědá bar
va (slov.)

rusky rýže

kytovat

vnešená
myšlenka

hudební
značka

jaderná
částice

chorobo
plodný
zárodek

část
obličeje

nové
německy

mládě
prasete

dolní část
košile

město
angl.

mravouk

tobolka s
lékem

zvykat

informační
technika

ona

čadské
město

direkt

mužské
jméno
24.12.

v hudbě
vesele (z
italštiny)

řev
tep

váha

část úst
anglicky
souhlas
(hovo
rově)
platidlo
indie

sestra
matky

označení
naších letadel

tažná
zvířata

inic. zpěv.
Hejmy

výrobce
počítačů

angl. os.
zájmeno
chem. zn.
telluru

lesní žínka

vyrobené z
litiny

předložka

dlouhá
chvíle

později

indický
básník

kuchyňské
náčiní

měsíc
Saturnu

záchod
angl.

ven angl.

podlouhlý
chléb (nář.)

tažný pes

atletické
náčiní

značka aut

desetiny
tisíce

psovitá
šelma

moje

odešel

šachový
oddíl (zkr.)

povrchový
důl

plány
území

lékařská
trubice

šachová
dáma

cikorková
káva

krevní tlak
zkr.

délková
jedn. číny

polské
sídlo

titul muže

kámen
německy

prudce
klesat

astr. jedn.
délky

povel ke
střelbě

kód Laosu

stupeň
schodiště

část zvířecí
tlamy

zemina

nakládací
sůl

okenní
římsa

osobnosti

SPZ
Topolčany

2. část

dětská
stavebnice

kód letiště
lalibela

symetrála

opak
záporu

SPZ Prahy

čin

prosinec 2016

konzer
vovat
kouřem
otec nář.

7

Životní styl

10 tipů pro dobré (s)trávení
letošních vánočních svátků
1. Začněte den kvalitní snídaní

Možná milujete sladké snídaně. Ani ty by však neměly obsahovat příliš jednoduchých sacharidů. Bude vás pak celý den honit mlsná.
Tedy žádné sladké cereálie, croassanty či toustované pečivo. Raději si dejte teplou obilnou kaši, kterou můžete lehce dochutit medem. Skvěle vám ji osladí i rozemleté sušené ovoce. Neměla by chybět bílkovina, jako jsou ořechy a semínka. Taková kombinace
vám zvedne hladinu cukru pomalu a ještě vaše tělo krásně prohřeje. Skvělou snídaní jsou i vajíčka na cibulce s kváskovým pečivem.
Vše lze doplnit i porcí čerstvého ovoce či zeleniny.

2. Dopřejte si cukroví

Sladké dobroty k Vánocům prostě patří. Chuťově výborné ovšem nemusí představovat jen ty klasické, z bílé mouky a cukru. Ty
navíc obsahují tuk na pečení, což je palmový tuk, způsobující zejména v Indonésii jednu z největších ekologických krizí současnosti. A kdo by chtěl mlsáním přispívat k masovému vraždění divokých zvířat a drancování deštných pralesů? Proto až budete péct,
můžete část bílé mouky nahradit hladkou špaldovou moukou, ubrat cukru či nahradit za třtinový. A jako tuk použít přepuštěné máslo
Ghí, koupené či vyrobené. Takové máslo zvládne velmi vysokou teplotu při pečení a nezvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Rodinu
a návštěvu můžete zaujmout také skvělým RAW cukrovím z ořechů a ovoce.

3. A možná uvidíte i zlaté prasátko

Pověst o zlatém prasátku se dochovala z dob minulých, kdy měla děti motivovat k dodržování půstu. Protože pro věřící představují
Vánoce jeden z nejdůležitějších svátků a přípravy na advent zahrnovaly a někde i dodnes zahrnují i čtyřicetidenní půst. Ten vyvrcholil slavnostní štědrovečerní večeří složenou z postních jídel. Půst ve smyslu odlehčeného stravování přitom není špatný ani dnes,
neboť má prokazatelně pozitivní zdravotní přínos. Můžete se zkusit postit jen na pár dní či pouze na Štědrý den. Zkuste do večeře
nepít sladké limonády a alkohol, nejíst maso, uzeniny a sladkosti. A možná uvidíte i to zlaté prasátko.

4. Večeře bez kapra

Až do poloviny devatenáctého století nebyl kapr běžně součást štědrovečerní večeře. Do té doby se jedl jen v bohatých rodinách
či oblastech s rybníky. Pokud vám kapr nechutná a na Vánoce jej nejíte, nebojte. Žádnou dlouhou tradici neporušujete a s klidným
svědomím můžete zvolit jinou rybu. A ještě lépe jinou úpravu než smažení. Zdravá a chutná příprava sladkovodních i mořských ryb
je vaření ve slané vodě. Nebo grilování. A k tomu si můžete dopřát lehký bramborový salát s jogurtem místo majonézy. Po takové
večeři jistě budete mít mnohem více energie na rozbalování dárků.

5. Nebojte si říci „ne“

Vánoční čas se nese v duchu návštěv a obcházení příbuzných a známých. Každá hostitelka se přitom ráda ukáže v tom nejlepším
světle, což znamená, že vám nabízí při posezení nejrůznější dobroty k jídlu. Chlebíčky, chuťovky, jednohubky, cukroví, vánočka,
vánoční štola, koláče, je toho zkrátka spousta, co se vám nabízí. Pokud nechcete odcházet s přecpaným břichem, stačí vždy jen
ochutnat, pochválit a nebát se říci, že již máte dost. Jinak se může stát, že vás po nejrůznějších kombinacích bude bolet žaludek.
A po svátcích se nevejdete do oblečení.

6. Vypněte televizi a buďte aktivní

Televize bývá naším společníkem po celý rok, během Vánoc se z ní kvůli pestrému programu však stává něco jako svatyně. Jistě, je
8
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prima podívat se na oblíbenou pohádku. Ale sedět přilepení k obrazovce od rána do noci? Pro vaše zdraví je rozhodně příznivější
televizi na chvilku vypnout a jít se projít. Vytáhněte rodinu, přátelé a naplánujte si procházku, ideálně v přírodě. Nakonec i ve městech bývají krásné parky, přírodní rezervace či stezky kolem řek.

7. Relaxujte a zobejte

Pokud už zůstanete doma, zřejmě vás pobyt bude i dále lákat k pojídání sladkostí. Neustálé uzobávání je pro naše trávení jednoznačně nezdravé. Jenže záleží, co máte na stole. Pokud cukroví doplníte nakrájeným či sušeným ovocem, oříšky, semínky, nebude to pro
váš organismus taková nálož jednoduchých sacharidů a bude se vám lépe trávit. V rámci slavnostní vánoční nálady lze ovoce a to
jak čerstvé, tak usušené, obalit v čokoládě.

8. Pijte alkohol, ale s mírou

Abstinence je škodlivá stejně jako nadměrná konzumace. Víno je mok dlouhověkosti a tvrdý alkohol má rovněž spoustu zdravotních benefitů. Jenže pořekadlo pít s mírou opravdu platí. Zdravá norma je velmi malá, představuje skleničku vína či malého panáka.
Nadmíra zkonzumovaného alkoholu se kromě závažných důsledků na vašem zdraví projeví i na vaší (ne)štíhlé linii.

9. Pohlaďte i svou duši

Na Vánoce máme pocit, že se musíme odměnit. Je to správné, celý rok jsme přece tvrdě pracovali. Nemusí to ale přece jen znamenat,
že se budeme přejídat a ležet na gauči před televizí. Naopak, zkuste vyskočit ze stereotypu a vyzkoušet něco jiného. Jak v jídle, tak
v trávení volného času. Možná budete mile překvapení, co nového vám tento sváteční čas nakonec přinese.

10. Bez výčitek
A když už občas zhřešíte, nemějte výčitky. Nesvědčí to psychice.

Krásné Vánoce všem čtenářům přeje dietoložka ZUZKA

Pralinky s arašídovým máslem, nádechem
rumu a kandovanou pomerančovou kůrou

R

ok se s rokem sešel a máme tu opět vánoční
čas. Adventní neděle nám odpočítávají
dny, kdy to všechno vypukne. Někteří už
většinu dárků mají a jen přemýšlejí, čím by ještě
své blízké obdarovali. Někteří to nechávají na
poslední chvíli.
Jako tradičně zde pro vás mám i nějaký ten
receptík. A protože na klasické cukroví má
jistě každý doma své rodinné recepty, tak jsem
vymyslela jednoduché a přitom netradiční pralinky.
Budou se skvěle hodit jako malý zákusek, nebo
jimi můžete obdarovat své blízké. Stačí je nechat
pořádně v lednici ztuhnout, dát do pěkné krabičky,
převázat mašlí a máte vlastnoruční maličkost,
když půjdete na návštěvy.
IVETA RATISLAVOVÁ
Ingredience:
120 g arašídového másla
30 g čokoládových vloček
1 ČL mleté skořice
3 PL kondenzovaného mléka
50 g kandované pomerančové kůry
1 PL agávového sirupu
3 PL rumu
16 ks dětských bezlepkových piškotů

prosinec 2016

Postup:
Do mísy dáme arašídové máslo. Kandovanou pomerančovou kůru si nasekáme
nožem na malé kousky a přidáme k máslu. Dětské piškoty nastrouháme
do mísy na jemném struhadle. Poté přidáme zbylé suroviny a vše dobře
promícháme. Necháme přes noc uležet v ledničce. Poté tvarujeme kuličky,
které obalujeme v rozpuštěné hořké čokoládě. Dozdobit můžeme ještě bílou
čokoládou. Pralinky skladujeme v chladu, je dobré je nechat dva dny zaležet.
Pralinky jsou krásně vláčné. Pokud chceme, aby byly tužší, přidáme další
piškoty, agávový sirup nahradíme moučkovým cukrem a přidáme pouze dvě
polévkové lžíce rumu a kondenzovaného mléka.
9
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Slaďte se se svými holčičkami
u štědrovečerní večeře
Klasická červená

K Vánocům neodmyslitelně patří červená barva,
která evokuje lásku i teplo, proto je ideální barvou
v tomto svátečním období. Zvolili jsme červenou
halenku, kterou jsme doplnili o bílou sukni. Lodičky
jsme vybrali v červeném, metalickém odstínu. Pro
malou princeznu doporučujeme hravou, červenou
DOLLY sukýnku s bílým topem.

Dvě princezny pod stromečkem

Pokud máte doma dvě parádnice, které mají rády
šatičky i sukýnky, tak není nic hezčího, než je sladit
do stejného outfitu. Pro holčičky jsme zvolili stejné
šatičky ve vánoční červené barvičce, které jsou
doplněné o bílé puntíky a evokují v nás vánoční
vločky. S holčičkami budete ozdobou celého
vánočního večera.
Vaše POSHgirls
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Velké Opatovice
přináší zajímavou nabídku
Velkokapacitní kuchyně Jídelna Učňák, kterou provozuje boskovická společnost HUSOVKA,
s.r.o, je významným dodavatelem stravovacích služeb na Velkoopatovicku a Boskovicku.
Svůj provoz zahájila v září roku 2013 a realizuje jej ve zrekonstruovaných prostorách bývalé
SŠUPT (odtud pro místní zažitý název Jídelna UČŇÁK) ve Velkých Opatovicích.
„Většina produkce je určena k rozvozu soukromým i firemním
odběratelům. Ostatní zákazníci mají možnost každý všední den
od 10 do 14 hodin přijít na oběd přímo do jídelny,“ říká jednatel
společnosti Jakub Klíč.
Každodenní základní nabídku tvoří polévka a tři druhy
hlavních pokrmů. Dvakrát týdně je součástí menu také dezert
vyrobený ve vlastní cukrářské dílně. Dále je možné zakoupit
nejrůznější doplňkový sortiment jako např. saláty, výrobky
studené kuchyně, koláče, zákusky, nápoje apod.
„Samotná výroba probíhá s využitím moderních technologií,
avšak se zachováním tradičních výrobních postupů. Velký důraz
klademe také na uplatnění kvalitních surovin od ověřených
dodavatelů. Na celém procesu se podílí kvalifikovaný personál,“
doplnil Klíč.
Jídelní lístek je koncipován tak, aby nabídka byla pro
všechny dostatečně pestrá. S kapacitou 60 míst je jídelna vhodná
k pořádání rodinných oslav a firemních akcí, samozřejmostí je

kompletní cateringový servis.
Co se týče dodávání stravy firemním zákazníkům, kromě
obědů a teplých i studených večeří je zajišťován rovněž výdej
stravy a případně kantýnský provoz. K tomu typu odběratelů
patří např. firmy:
NOVIBRA Boskovice s.r.o.,
LANIK s.r.o.,
SKLÁRNY MORAVIA a.s.,
MONARC NÁBYTEK s.r.o.,
GERBRICH s.r.o. nebo INTERKONTAKT s.r.o.
„Každý rok se spolupodílíme na organizaci vánoční
dobročinné akce, jejíž výtěžek jde na pomoc znevýhodněným
spoluobčanům. Letos to bude čtvrtý ročník a rozdávat budeme
kulajdu. Vznikla zde pěkná tradice, kdy se lidé na Štědrý den
sejdou v kostele k poslechu vánoční poezie, poté následuje výdej
polévky.“
Více informací najdete na www.jidelna-opatovice.cz.

Jídelna Učňák zajišťuje stravování i pro firmu Novibra.

2 17
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Zamilovaný Shakespeare na
prknech Městského divadla Brno
Na počátku byl stejnojmenný film, který se rodil dlouho a těžce, za asistence několika režisérů.
Až britský dramatik Tom Stoppard dokázal přivést toto dílo ke zdárnému konci s výsledkem
sedmi Oscarů a ceny za Nejlepší film roku.

P

řevádění populárních filmů na jeviště je dnes velmi časté, ale u tohoto
filmu je to nanejvýš přirozené. Celý
děj se odehrává v divadle, ostatně kde jinde, když hlavní hrdina, Willi Shakespea
re, byl herec, režisér, majitel divadelní
společnosti, navíc autor nejslavnějších
dramat všech dob.
Na začátku příběhu poznáváme
Shakespeara v jakési tvůrčí krizi.
Slíbil hry hned dvěma producentům, vybírá od nich zálohy,
ale dobrý nápad ne a ne přijít.
Trochu pomáhají rady přítele
Marlowa, ale stále to není ono.
Rozhodne se pro titul „Romeo
a Ethel, dcera pirátova“ a vyhlásí konkurz na hlavní role.
Zde do děje zasáhne žena, aristokratka Viola de Lesseps, která si nenechá ujít žádné divadelní představení v Londýně. To jí
ale nestačí, chtěla by sama hrát, i
když tehdy ženy na jeviště nesměly. Ženské role hráli muži, takže
všechno asi končilo jako komedie.
V převleku za muže, Thomase Kenta,
se Viola zúčastní konkurzu a získá roli
Romea. Zkouší se, Shakespeare vymýšlí další scény za pochodu, mezi hádkami
dvou producentů o to, čí kus to bude.
Když Willi doprovází jednoho večera na
lodi Kenta domů, dozví se od převozníka,

že je to Viola, kterou on zná už jako malé
děvče. Shakespeare se zamiluje, bláznivě a beznadějně, protože Violu chce otec
provdat
za lorda

We ssexe.
Zkoušky
pokračují,
také komplikace vztahu, a z původní dce-

ry pirátovy se stává slavná hra Romeo
a Julie. Vznikla z nešťastné lásky dvou
lidí, kteří sice zemřou společně na jevišti,
ale ve skutečnosti se navždy rozcházejí.
Zajímavé je, že tím hra nekončí. K píšícímu Shakespearovi přichází duch mrtvého
Marlowa a vymýšlejí zápletku další hry bude to Večer tříkrálový! Shakespearovi
se vrátil jeho talent a touha po životě.
V titulku jsem použila slovo
„nejen“. Co je v této brněnské in
scenaci ještě fascinující? Kostýmy, nádherné, zapadající do doby
děje, herci je nesou s noblesou,
tančí v nich, je to skutečný zážitek. Také dobová hudba, samozřejmě živá, hraje na balkoně v kostýmech. Autorkou je
kostýmní výtvarnice Andrea
Kučerová. Režisér Stano Slovák ukázal na této inscenaci
svůj vyzrálý přístup k režírování náročného díla. Dušan Vitázek v titulní roli předvedl na svou
dobu nespoutaného a bouřliváckého
člověka. Něžná i rozhodná je Viola
Světlany Janotové. V dalších rolích
uvidíme Alenu Antalovou, Michala Isteníka, Jiřího Macha nebo Petra Štěpána.
Chcete-li se přenést do doby Williama
Shakespeara, případně si oživit film, zaj
děte do Městského divadla Brno.
NAĎA PARMOVÁ

FOTO: Jef Kratochvil 3x
prosinec 2016
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

10. – 11. 12. Underworld: Krvavé války
(17:30)
10. – 11. 12. Pařba o Vánocích (20:00)
11. 12. Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa (15:00)
12. 12. Bratříček Karel (17:30)
12. – 13. 12. Planetárium (20:00)
14. 12. Adele: Živě z Roayal Albert Hall
(20:00)
15. 12. Rogue one: Star Wars Story
(20:00)
16. 12. Lichožrouti (17:30)
16. – 17. 12. Rogue one: Star Wars Story
(17:00)
18. 12. Lichožrouti (15:00)
19. 12. Anděl páně 2 (17:30)
19. 12. Showden (20:00)
20. – 21. 12. Inkarnace (20:00)
21. – 22. 12. Sirotčinec slečny Peregrinové: Pro podivné děti (17:00)
22. – 23. 12. Manžel na hodinu (20:00)
23. 12. Zpívej (17:30)
25. 12. Manžel na hodinu (17:30 a 20:00)
25. – 26. 12. Zpívej (15:00)
26. 12. Manžel na hodinu (17:30)
26. – 27. 12. Collateral Beauty: Druhá
šance (20:00)
27. 12. Anděl páně 2 (17:30)
28. 12. Křest CD kabaretní skupiny
Kursk.sk (19.00)
29. 12. Rogue One: Star Wars Story
(17:00)
29. 12. Assassin´s Creed (20:00)
30. 12. Assassin´s Creed (17:30 a 20:00)
31. 12. Dětský Silvestr (15:00)

Boskovice

10. 12 Trollové (14:00 a 17:00)
10. – 11. 12. Bezva ženská na krku (17:30)
11. 12. Pohádka pod stromeček (15:00)
11. 12. Červená želva (17:00)
13. – 14. 12. Anděl páně 2 (17:00)
13. 12. Pohádky pro Emu (19:30)
14. 12. Bezva ženská na krku (15:00)
14. 12. Punk is not dead (19:30)
15. 12. Rogue one: Star Wars Story
(00:10, 17:00 a 20:00)
16. 12. Pohádky pro Emu (9:30)
16. – 18. 12. Rogue one: Star Wars Story
(17:00 a 20:00)
17. – 18. 12. Lichožrouti (14:00)
19. 12. Filmový Kvíz 4. kolo (19:00)
20. 12. Rogue one: Star Wars Story (17:00
a 20:00)
21. 12. Rogue one: Star Wars Story
(17:00)
21. 12. Inkarnace (20:00)
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22. – 23. 12. Odvážná Vaiana: Legenda o
konci světa (14:00)
22. – 23. 12. Manžel na hodinu (17:00
a 19:30)
24. 12. Tajný život mazlíčků (10:00)
26. 12. Zpívej (17:00)
26. 12. Příchozí (19:30)
27. – 28. 12. Zpívej (14:00)
27. 12. Manžel na hodinu (17:00)
27. 12. Až na dřeň (19:30)
28. 12. Manžel na hodinu (17:00 a 19:30)
29. 12. Anděl páně 2 (14:00)
30. 12. Anděl páně 2 (14:00 a 17:00)
30. 12. Pařba o Vánocích (19:30)
1. 1. Zpívej (14:00)
1. 1. Assassin´s Creed (17:00 a 19:30)
2. 1. Zpívej (14:00 a 17:00)
2. 1. Assassin´s Creed (19:30)

SPORT
Boskovice

J. Nepilý (17:30)
18.12. Adventní koncert, hraje Majerán
(17:30)
Nám. republiky

17. 12. Adventní koncert Unity Alive
Worship (16:00)
Dělnický dům

19. 12. Vánoční koncert Báry Basikové
a dětského pěveckého sboru Soukromé
ZUŠ Blansko (19:00)
22. 12. Velký adventní koncert žáků ZUŠ
Blansko (17:00)

Boskovice
Evangelický kostel

11. 12. Michaela Koudelková & Sine Nomine Ensemble (18:00)
Zámek

15. 12. Hvězda betlémská (17:00)
Sokolovna

16. 12. Vlasta Redl & Kapela (19:00)

Městské lázně

26. 12. Vánoční plavání (10:00)

Borotín
Hasičský sklípek

26. 12. Štěpánské střelby (13:00)

Cetkovice
Víceúčelové hřiště

31. 12. Silvestrovský fotbálek (9:00)

Světlá
Obecní úřad

10. 12. 5. ročník Mikulášského běhu
Světlou (13:00)
Kulturní dům

27. 12. Turnaj ve stolním tenise (9:00)

Velké Opatovice
TJ Sokol

10. 12. Mikulášský turnaj ve stolním tenise (8:30)

KONCERT
Blansko

Kostel sv. Martina

11. 12. Adventní koncert učitelů Soukromé ZUŠ (16:00)
Muzeum

11. 12. Adventní koncert, hraje cimbálová
muzika Veronica (18:00)
14. 12. Vánoční koncert (19:00)
18. 12. Adventní koncert, vystoupí Hana
Korčáková a Miloš Pernica (18:00)
Dřevěný kostelík

16. 12. Adventní koncert, hraje varhaník

Muzeum

20. 12. Vánoční hvězda (19:00)
Zámecký skleník

23. 12. Carrie Blake (20:00)

Kunštát
Zámek

11. 12. III. Adventní koncert (15:00)

Letovice
Kulturní dům

13. 12. Koncert Václava Hudečka (18:00)
18. 12. Václav Marek & his Blue Star Modrá hvězda Vánoc 2016 (18:30)

Velké Opatovice
Moravské kartografické centrum

19.12. Vánoční koncert žáků ZUŠ

MyFace

Kam vyrazit

OSTATNÍ

Velké Opatovice

Lysice

Blansko

U klubovny KČT

Zámek
25. a 31. 12. Vánoce na zámku (10:00)

Nám. republiky

Kostel sv. Jiřího

VÝSTAVY

22. 12. Farmářské trhy (9:00)
22. 12. Živý betlém Gymnázia Blansko
(12:00)
22. 12. Radniční vánoční punč (16:00)
Radnice

23. 12. Betlémské světlo (11:00)
Kostel sv. Martina

24. 12. Betlémské světlo (9:00)
25. – 26. 12. Kostelní betlém (10:00)
Zámecký park

25. 12. Živý betlém (14:30)
Dělnický dům

26. 12. Štěpánská zábava (20:00)

10. 12. Čertovská vycházka (14:00)
24. 12. Vánoční setkání s poezií (10:30)
Orlovna

27. 12. Předsilvestrovské posezení s Malohanačkou (18:00)
Letní kino

31. 12. Silvestrovské setkání v letním
kině a ohňostroj (16:30)

Cetkovice

Blansko
Muzeum

do 13. 1. Příběh keramiky z Olomučan
Galerie Jonáš

do 15. 12. Marie Plotěná, obrazy
Kino

do 31. 12. Výstava prací žáků výtvarného
oddělení ZUŠ Blansko

Kulturní dům

22. 12. Vánoční koncert Petry Janů
(19:00)
Na návsi

Knihovna

do 23. 12. Princezny + knihovna – pomoc
pro Debru

31. 12. Dětský čokosilvestr (14:00)

31. 12. Silvestrovské setkání na návsi
(23:45)

Boskovice

Boskovice

Letovice

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

do 31. 1. Pálava. Kraj Věstonické Venuše
do 8. 1. Boskovický betlém Jaroslava
Koutného

Kino

14. 12. Zpívání koled (18:00)
24. 12. Polévka pro chudé i bohaté (11:00)
Zámek

26. – 28. 12. Vánoční kostýmované prohlídky, nutná rezervace (16:00-19:00)

24. 12. Polévka pro chudé i bohaté (12:00)
31. 12. Silvestrovské rozloučení se starým
rokem a přivítání roku nového (23:00)
Kulturní dům
25. 12. Štěpánská zábava (20:00)

Muzeum

Borotín
Arboretum

21. - 26. 12. Vánoční výstava + pohyblivé
betlémy (9:00)

Přijmeme zaměstnance na HPP
na dobu neurčitou
•

skladníka (podmínka ŘP sk. B)

•

řidiče nákladního auta ŘP sk. C +
profesní průkaz

Nástup možný ihned, nebo po dohodě
v 01-02/2017
Garantujeme stabilní práci, solidní
jednání a dobré platové podmínky.

Kontakt:
Flamex - Stavebniny 2000 s. r. o., Svitávka
Tel.: 605 248 500

www.gymjev.cz/lyceum
prosinec 2016

E-mail: stavebniny@svitavka.cz
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5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou
a zvýhodněním Předplaceného servisu
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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-64 1

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