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Renault SCENIC
Rodinný vůz nové generace

5 let záruka

Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault
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Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od
1. července.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 26 000 lékaři a zdravotnickými
zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme
i tu nejmodernější a nejdražší
zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro
celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova
na www.211.cz
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Divadlo

Dvakrát proč Ryba potmě
Za prvé proto, že jen rok a půl po premiéře v New Yorku může Městské divadlo Brno svým
divákům nabídnout bryskní černou komedii s tímto podivným názvem. A za druhé? Vyčkejte
na stručný obsah, jinak to jde pochopit jen stěží.

A

utorem této hry je osmašedesátiletý americký komik Larry
David, autor sitcomů a teď také divadelní hry. V Rybě potmě si zahrál hlavní roli Normana Drexela. Stejně jako ve
známém sitcomu „Larry, kroť se“ psal tuto roli tak trochu sobě na
tělo. Ušlápnutý, se vzácným darem chovat se nevhodně ve vážných
situacích. To ovšem Larry Davidovi poskytuje příležitosti k jemným, až filigránským vtipům. V brněnské inscenaci hraje Normana
Viktor Skála, jak jinak než bravurně. A právě Skála je mistr v glosování různých situací - ty asi těžko byly v původním textu. Velice
zdárně mu přihrává Igor Ondříček jako jeho bratr Arthur. Zdena
Herfortová, jejich matka Glorie, byla doslova nadšená ze zkoušek
této hry. Bylo možné pozměňovat, přidávat podle okamžité situace,
ba i nálady herců. Režisér Mikoláš Tyc je velmi tolerantní a sám
herce vede tímto směrem. Připomenu jeho brněnské inscenace Podivný případ se psem nebo Splašené nůžky.

Svérázné loučení s hlavou rodiny

Teď stručně k tomu, co můžete vidět v příjemně dlouhém představení. Rozvětvená rodina Drexelů očekává na nemocniční chodbě

AIKO tour Tomáš Zukal
cestovní agentura - tradice od roku 2004
Jsme členem sítě EXIM partner – umožňuje nám to lépe
spolupracovat s největší českou CK Exim tours
•

prodáváme zájezdy naprosté většiny českých cestovních
kanceláří, např.: ČEDOK, FISCHER, BLUE STYLE
a stovky dalších

•

ceny a slevy jako u pořádající CK – žádné příplatky navíc

•

velké slevy za včasný nákup nebo děti zdarma

•

záloha již od 990,- na osobu, parkování na letišti zdarma

•

nabízíme zvýhodněné seniorské zájezdy 55+

•

lety balonem v okolí Blanska

•

Prodáváme vstupenky na kulturu a sport v sítích:

TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, COLOSSEUM

•

Nabízíme možnost uzavření cestovního pojištění:
ALLIANZ, UNIQA

•

Prodáváme mezinárodní jízdenky REGIOJET

Udělejte si čas a navštivte nás s Vašimi požadavky v kanceláři.
Určitě společně vybereme dovolenou, ze které se vrátíte spokojeni.
Svitavská 1 Blansko (stejný vchod jako lékárna NA POŠTĚ u kruháče)
Tel.: 516 418 629 602 658 665
info@aikotour.cz www.aikotour.cz
ZÁJEZDY MŮŽETE VYBÍRAT A REZERVOVAT ONLINE NA WEBU
WWW.AIKOTOUR.CZ
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smrt hlavy rodiny, Sidney Drexela. Každý se za ním do pokoje zajde rozloučit podle svého - většinou dost zvláštně. Mezi čekajícími
začínají konflikty, které se později rozrostou do sporů – kdo ze synů
si vezme k sobě poněkud svéráznou matku Glorii, komu vlastně
odkázal Sidney své rolexky. Znovu se ozve nepřátelství mezi Glorií
a ženou Normana, Brendou. Glorie teatrálně pronese: „A co ta ryba
potmě? Schválně bylo přítmí, aby mně zaskočila kost“, to když byla
u Brendy a Normana jednou na večeři. Tím je vysvětleno druhé
proč, proč tento název hry.

Zápletka nebere konce

Sidney zemře, je po pohřbu, Glorie přestěhovaná u syna Normana, Brenda odchází z domu, protože s Glorií žít nebude. Ale pro
Normana to vypadá, že bude ještě hůř. Jejich pohledná služebná
Fabiana mu tajně sdělí, že má s jejich otcem syna Diega, chce ho
dát na studie a nemá peníze. Chce po něm dost velkou částku, je
to přece jeho bratr, a ostatně otec jí ty peníze slíbil. Začíná kolotoč
hry o peníze, který může vymyslet jen člověk žijící v tak podivné,
malicherné a rozhádané rodině.
Jak tohle skončí? Jsme v bytě Normana, sešla se celá rodina.
Norman jim čte SMS zprávu vnučky, Arthurovy dcery. Text je velmi
dojemný, nelichotivě rozebírá jednotlivé členy rodiny a vybízí ke
smíru. Všichni jsou zaraženi a světe, div se! Všichni si odpouštějí, omlouvají se a usmiřují, přetahují se o Glorii, kde bude bydlet.
Brenda si dokonce bere nenáviděnou šálu od Glorie. Divák ale cítí
tak trochu pohádkový konec - jen tam je přece možná tak rychlá
změna citů. Skutečnost by byla jistě mnohem realističtější.
Hra má velké obsazení, více než 20 osob, nemá alternace. První
premiéra byla 17. prosince, druhá 31. prosince jako Silvestrovská
komedie zahajující oslavu Silvestra v divadle. Kdo nutně cítí potřebu se inteligentně pobavit, zajděte na Rybu potmě.
NAĎA PARMOVÁ
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Rozhovor

Michaela Bartošová: Můj relax
jsou hlavně moji přátelé
Tím, čím je pro Blansko Aneta Kuklínková,
tím je pro Kunštát a okolí Michaela
Bartošová. Vedoucí taneční skupiny
BAMI má za sebou i přes stále nízký věk
spoustu práce, úspěchů a především
řadu spokojených svěřenců.
Míšo, jak dlouho se věnuješ tréninku malých tanečníků?
Taneční skupinu BAMI vznikla v roce 2002. Sama
se skupině věnuji od svých 15 let až do současnosti, kdy
se stala součástí mého života. Na tréninku trávím pět
dní v týdnu a v hlavní sezoně víkendy, kdy se skupinou
jezdíme na soutěže. Taneční skupina BAMI má hlavní
základnu v Kunštátě, odkud pocházím, ovšem najdete nás
i v Letovicích, Olešnici, Rozseči a Svitávce, kde vedeme
tréninky.
Rukama, obrazně řečeno, ti už prošla pěkná řádka
svěřenců. Vedeš si nějakou statistiku?
V letošním roce máme přes 110 aktivních tanečníků,
které nyní připravujeme na soutěžní sezonu. Je pravda, že
skupinou už prošla spousta dětí. Některé, když potkám, tak
nevěřím svým očím, jak ten čas rychle běží (úsměv).
V jakém věkovém rozmezí jsou tvoji svěřenci?
Naši tanečníci jsou v rozmezí od tří do třiadvaceti let.
Není to samozřejmě jen o tobě. Kolik lidí pracuje
a pomáhá ti v oddíle BAMI?
Bez pomoci skvělých lektorů, kteří externě navštěvují
taneční skupinu BAMI a předávají tanečníkům nové
zkušenosti a nápady, bychom se neobešli. Trenéry v taneční
skupině jsou také Gabriela Bednářová a Pavel Hruška,
kterým patří velké díky za jejich především trpělivost
a píli, kterou dětem věnují.
Od roku 2002 už jste získali pěknou řádku úspěchů.
Jaké jsou ty nejvýraznější?
Naši tanečníci mají za sebou neskutečně
mnoho úspěchů. Účastníme se celorepublikových
a mezinárodních tanečních soutěží, kde si vedeme
velmi dobře. Celou sbírku našeho ocenění vystavujeme
ve sportovní hale v Kunštátě. Nejvýraznější úspěch?
Každé naše umístění považuji za velký úspěch, jelikož
za tím stojí velká dřina tanečníků, několikaměsíční
práce, tréninky a soustředění. Za ty největší úspěchy
považujeme každoroční postup na mistrovství České
republiky.
Vraťme se trochu zpět. Jak ses vůbec dostala
k tancování?
K tanci mě přivedla moje maminka, která se v mládí
4
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Rozhovor
aktivně věnovala akrobatickému rockenrolu. Prošla
jsem tanečními skupinami Magic Free Group Brno,
Danza Brno, Victoria Brno, Dynamic Brno a nyní
jsme skončila ve své vlastní taneční skupině BAMI
(úsměv).
Tancování byla tedy jasná volba?
V dětství jsem se věnovala všemu kromě školy
(smích). Na základní škole jsem prošla snad všemi
kroužky. Aktivně jsme se věnovala atletice, kde jsme
sbírala úspěchy na krajských soutěžích ve skoku
dalekém, sprint a ve výšce. Hrála jsme za ZŠ Kunštát
florbal, později, když jsem byla na střední škole, jsem
hrála třetí ligu za Svitavy.
Jaká si byla ve škole? Jedničkářka? Zlobivá?
Určitě jsem byla hodná, ale kdybych se zeptala
nějakého učitele, možná by byl opačného názoru
(smích). Jedničkářka jsem zrovna nebyla, ale podařilo
se mi dokončit vysokou školu, kde jsme získala titul
Ing. a o rok později jsme si dodělala i pedagogické
vzdělání na Masarykově univerzitě.
Kromě tance. Jaké jsou tvoje zájmy, jaké máš
koníčky?
Miluji práci s dětmi i s teenagery, takže spoustu
mého času připadá právě jim a celé taneční skupině
BAMI. O prázdninách pořádáme letní tábory
a soustředění. K dalším zájmům bych přiřadila
organizaci celorepublikových a mezinárodních
tanečních soutěží, které se věnuji již osm let. Nyní
pracuji na třech tanečních soutěžích. Ve dnech 24.
- 25. února pořádáme akci s názvem Let’s Dance
v Letovicích, 29. dubna soutěž O pohár města
Kunštátu a 20. května Summer dance cup opět
v Kunštátě. Tyto soutěže každoročně navštěvuje více
než 1500 tanečníků a mnoho diváků.
Při čem si nejvíce odpočineš?
Tanec není jen o tréninku několikrát týdně, ale je
to především o lidech, přátelích, zážitcích, a když je
potřeba, tak i úniku od reality. Můj relax jsou moji
přátelé.
Tvoje oblíbené jídlo a pití?
Francouzské palačinky s nutellou a mangový
džus.
Co ráda posloucháš?
V autě Evropu 2 s Leošem a Patrikem.
Co ti v životě dělá největší problém?
To, že den nemá víc hodin (úsměv).
Vzpomeneš si na situaci, která tě v poslední době
nejvíce rozesmála?
Když neberu trénink, kde se směji pořád, tak
naposledy film Všechno nebo nic.
Jaké máš sny a přání do budoucna?
Jako každý, tak i já má nějaký sen. Já bych si přála
vlastní sportovní halu.
PAVEL ŠMERDA
Únor 2017
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Zamyšlení

Nosí minisukně? Koledovala si
o znásilnění, myslí si třetina lidí
Češi nemají ani přibližnou představu o tom, jak často u nás
dochází ke znásilnění nebo kdo ho páchá. Mnoho z nich je
navíc přesvědčeno, že vina je často na straně ženy. Když se
například vyzývavě obléká, flirtuje, nebo je opilá. Vyplývá to
z průzkumu agentury Focus pro Amnesty International.

L

ehce ovíněná atraktivní žena se vrací
z večírku přes park. Pár metrů od ní
číhá v křoví neznámý muž, pro kterého
bude bezbranná kráska snadnou kořistí…
Tak nějak začíná podle většiny lidí typický
případ znásilnění. V Česku je každý rok znásilněno přes sedm tisíc žen, ale jen dvě procenta pachatelů soudy potrestají. Lidé přitom mají dojem, že se tyto činy počítají jen
v řádu stovek a potrestán je až každý druhý.
Většina respondentů se domnívá, že
násilníkem je nejčastěji neznámý pachatel,
který si oběť vybere náhodně. Skutečnost
je přitom zcela opačná. Průzkum zjišťoval
i názor lidí na to, zda je žena za určitých
okolností za znásilnění spoluzodpovědná
- pokud je například opilá, prochází sama
opuštěným místem nebo se vyzývavě obléká. ANO odpovídala zhruba třetina respondentů a až polovina dotázaných mužů.
„Nejsilnější souhlas vyslovují muži ve věku
18-34 let, kteří jsou podle statistik také nejčastějšími pachateli těchto činů,“ uvádí Jiří
Nepala z agentury Focus, která průzkum
provedla.
Výsledky ukazují, že většina obyvatel má
o znásilnění zcela zkreslené představy. „Devět z deseti případů znásilnění žena, která
ho prodělala, vůbec nenahlásí. Do značné
míry za to mohou právě předsudky. Ženy
mají dojem, že pokud je znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat. Často mají také obavu, že se na

6

ně okolí bude dívat jako na spoluviníky a za
znásilnění si vlastně můžou samy. Raději tak
s tímto traumatem žijí bez toho, aby kontaktovaly policii, nebo alespoň odborníky,
kteří nabízejí pomoc,” vysvětluje Gabriela
Bártová z Amnesty International ČR.
Jak Češi v průzkumu odpovídali? Celých
98 procent lidí neodhadlo správně počet
znásilnění, ke kterým každý rok v České
republice dojde. Většina respondentů se
přitom mýlila řádově, když hádala desítky
či stovky skutků znásilnění ročně. Téměř
třetina respondentů (29%) na otázku nedokázala vůbec odpovědět.
Počet znásilnění v Česku je podle různých zdrojů mezi 7 500 a 20 000. Jedná se
o odhad, protože většina činů není nahlášena na policii. Z těch, kteří otázku zodpověděli, odhadovala více než polovina respondentů, že počet znásilnění je do 500.
Pro ilustraci lze doplnit údaj průzkumu
FRA (Agentura EU pro základní práva) z roku
2014, podle něhož má 32% českých žen
starších 15 let osobní zkušenost s fyzickým
nebo sexuálním násilím.
Celých 91% lidí mylně odhadlo podíl
znásilnění, která oběti nahlásí na policii.
Nahlášeno je podle různých statistik 3-8%
skutků, respondenti přitom nejčastěji uváděli 20-50%.
Pouze 16% dotazovaných se svým odhadem přiblížilo podílu pachatelů, kteří jsou
za znásilnění následně odsouzeni. V České

republice je to zhruba 150 odsouzených
ročně, tedy přibližně dvě procenta všech
pachatelů znásilnění.
Většina respondentů se mýlila také v posouzení, kdo nejčastěji násilí páchá. Převažuje přesvědčení, že pachatelem bývá
osoba, kterou oběť nezná (odpovědělo tak
55% lidí). Ve skutečnosti je neznámá osoba
pachatelem jen v asi 20 procentech případů. Násilí páchá většinou člověk, kterého
oběť zná (partner, bývalý partner, příbuzný,
kamarád, kolega…).
Velmi znepokojivé je zjištění, že výrazná
část společnosti považuje ženu za znásilnění za určitých okolností spoluzodpovědnou.
Téměř polovina (45%) lidí se domnívá, že
žena je za znásilnění zcela nebo částečně
zodpovědná, pokud se chovala koketně.
Zhruba stejný počet respondentů (43%) jí
připisuje spoluzodpovědnost v případě opilosti. Podle mnohých si žena o znásilnění
“koleduje” také pokud je vyzývavě oblečená (myslí si to 37% respondentů), pokud neřekla jasné “ne” (37%), pokud sama
prochází opuštěným místem (35%), nebo
pokud se o ní ví, že měla mnoho partnerů
(28%). O spoluvině oběti jsou přitom častěji přesvědčení muži, respondenti starší 55
let a lidé s nižším vzděláním.
MyFace

Kultura

Jaroslav Bránský a František Ostrý
obdrželi Cenu města za kulturu
V Zámeckém skleníku byly poprvé v historii předány Ceny města Boskovice za kulturu. Za
celoživotní přínos v oblasti kultury ji převzal Jaroslav Bránský, za výjimečný počin uplynulého
období v oblasti kultury František Ostrý.

J

FOTO: MONIKA ŠINDELKOVÁ

aroslav Bránský se narodil v Boskovicích. Po maturitě, kterou
absolvoval na boskovickém gymnáziu, odešel studovat do Prahy latinu a filozofii na Univerzitu Karlovu. V roce 1952 dosáhl
titulu „Doktor filozofie“. Tři roky pracoval jako inspektor pro kulturu v Bruntále a v roce 1962 nastoupil jako učitel na boskovické
gymnázium.
Vedle pedagogické činnosti zastával mnoho veřejných funkcí –
působil jako městský kronikář, předseda Sdruženého klubu pracujících a člen kulturní komise městského národního výboru.
Trvale se věnoval organizování kulturních akcí - jako předseda
Sdružení pro vážnou hudbu a organizátor výstav výtvarného umění.
Byl velmi aktivním dopisovatelem do denního i odborného tisku. Je
dosud literárně činný jako autor publikací z regionálních dějin, zejména z historie Židů, a jako překladatel z němčiny a francouzštiny.
František Ostrý je od září 2015 sbormistrem Pěveckého sboru
Janáček. Svou aktivitou a osobním přístupem pozvedl sbor k úrovni
dřívějších let také tím, že přivedl více než desítku gymnazistů – členů sboru NOTA či absolventů, čímž sbor výrazně omladil. Především jeho zásluhou vystupuje nyní pěvecký sbor Janáček na vysoké
úrovni jako kulturní představitel města Boskovice.

V Muzeu Blanenska můžete nyní
obdivovat hvězdy stříbrného plátna
Pro milovníky starých filmů je v těchto dnech v Muzeu Blanenska k vidění výstava
o československé kinematografii v době první republiky a protektorátu. Výstava představuje
filmové a divadelní hvězdy první republiky a protektorátu a jejich další osudy.

O

bdobí od poloviny 20. let 20. století až do poloviny 40. let
se právem nazývá zlatým věkem československé kinematografie. V té době se započala a rozvinula kariéra mnoha
legendárních režisérů - Lamače, Machatého, Friče, Vávry a jiných.
Jejich zásluhou vznikly nesmrtelné filmy - Přednosta stanice, Ducháček to zařídí, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda, Noční
motýl, Kristián, Nebe a dudy, Pohádka máje, Cesta do hlubin študákovy duše, Valentýn Dobrotivý, Mravnost nade vše a mnoho dalších, ve kterých hrály opravdové hvězdy - Baarová, Beneš, Burian,
Fabianová, Ferbasová, Gollová, Haas, Höger, Kabátová, Mandlová,
Marvan, Nový, Pešek, Plachta nebo Vítová.
Ale jen málo Čechů zažilo tak rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád jako někteří prvorepublikoví a protektorátní herci a herečky. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a po druhé světové válce
tolik zloby a nenávisti jako Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša
Gollová nebo Vlasta Burian. Ani další ze slavných osobností filmu
či divadla neměly v době komunismu na růžích ustláno – Zita Ka-
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bátová, Hana Vítová, Věra Ferbasová nebo Soňa Červená. Jiní zase
byli velkými a přesvědčenými stoupenci komunistických ideálů,
jako např. Jindřich Plachta. Zatímco další se vypracovali a prosadili
na evropské filmové scéně (Anny Ondráková) nebo v Hollywoodu
(Hugo Haas).
„Na výstavě si budete moci prohlédnout plakáty, fotografie, karikatury, životopisné texty i osobní předměty/oděvy filmových hvězd
jako jsou Oldřich Nový, Nataša Gollová, Svatopluk Beneš, Zita
Kabátová a dalších. Mimo jiné vám ukážeme, jak to vypadalo v
herecké šatně a v čem se kdysi chodívalo do kina a divadla. Součástí
výstavy bude také čtenářský kroužek, kde si budete moci přečíst
dobové časopisy a kino-programy,“ uvedla ředitelka muzea Pavla
Komínková.
Výstavu zapůjčil Letohrádek Mitrovských Brno a Muzeum Blanenska na ní spolupracuje také s Národním filmovým archívem
v Praze. Akce potrvá do 24. března. Více informací o výstavě najdete na www.muzeum-blanenska.cz. 		
PAVEL ŠMERDA
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Rozhovor

Vlastimil Chládek: Přeju si, aby můj
anděl nebyl ze mě zklamaný
Majitel několika významných firem, renesanční a akční člověk, ale také muž, který si v těchto
dnech a měsících realizuje svůj sen. Nejkrásnější bowlingové centrum, které bude stát doslova do roka a do dne v Brně-Líšni. Vlastimil Chládek je člověk, jehož postřehy, názory a myšlenky jsou velmi zajímavé. Proto jsme se zeptali: Co si myslíte, co pro Vás znamená?
8
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Sýpka a Bowling Blansko

Samozřejmě jsou to moje vizitky. Navíc jsem kdysi dávno
někde vyčetl, že je ideální, když si člověk ze svého koníčka
udělá podnikání. Nejprve to tak bylo s hernou Squash Blansko,
potom s Bowlingem Blansko, a Sýpka, to je možná ještě něco
navíc – pocit z dobře provedené práce, zde konkrétně uspokojení
z úspěšné rekonstrukce historické stavby. Na druhou stranu to
samozřejmě přináší spoustu starostí. Momentálně je v Česku
nejnižší nezaměstnanost v historii a sehnat personál, navíc kvalitní,
je opravdu těžký oříšek. Někoho přijmete, hodně ho naučíte a on
vám za pár měsíců odejde jinam. Takže jenom udržet provoz těchto
zařízení tak, aby návštěvníci tyto problémy nevnímali, je velká
výzva. Myslím, že ředitel provozu Bowlingu a Sýpky by mohl
vyprávět…

Sport

Když jednám s někým, kdo se zabývá nebo zabýval sportem,
tak je průběh schůzky většinou jasně daný – ne je ne, ano je ano.
Člověk má ze sportu určité návyky, nedá se to samozřejmě úplně
paušalizovat, ale myslím si, že něco na tomto je. Já osobně se sportu
věnuji takřka každý den. V padesáti jsem dostal od kamarádů
nový rotoped – do šedesátky bych na něm chtěl ujet dvacet tisíc
kilometrů. Je mi padesát osm, trochu v tom předsevzetí zaostávám,
ale třeba to ještě vyjde. Připadá mi, že ze všeho negativního, v ten
den prožitého, se večer u televize vyšlapu. Většinou se po hodině na
rotopedu cítím jako znovuzrozený. Mimo to samozřejmě milované
šachy a bowling.

Šachy

Momentálně hrajeme v Lipovci druhou ligu a zatím jsme v čele.
Do Blanska se nedávno přistěhoval špičkový český resp. evropský
velmistr Radek Kalod a hrát s ním v jednom družstvu je neskutečný
zážitek. Jetliže se nad šachy více zamyslíme, tak si uvědomíme,
že každá lidská snaha je vlastně šachová partie. Je důležité si
uvědomit, jakého cíle chceme dosáhnout, a potom záleží už jen
na nás, co jsme ochotni obětovat, co nastudovat, co přeštípnout,
co překonat. Neustrnout spokojeně na půli cesty, ale stále vnímat
jen námi vytyčený hlavní cíl. A vlastně je jedno, jestli se jedná
o získání zaměstnání, složení zkoušky, dosažení sportovního či
společenského úspěchu, nebo třeba i dobytí vytouženého partnera
či partnerky.

Politika

Dříve jsem se velmi zaobíral politikou a přemýšlel o ní. Nyní
už ne. Politici nám stále říkají, jak se máme chovat a jak máme
být zodpovědní, ale o nich samotných to často neplatí. Ve velké
většině káží vodu, ale sami pijí či pili tvrdý alkohol. Abych řekl
pravdu, už se ani moc nedívám na televizní noviny. Na rotoped
jdu vždycky až po nich. Asi to není úplně správné, ale nemůžu si
pomoci, je to tak. Chci žít svůj život – barevný a pestrý, v jejich
podání mi život připadá šedivý a nudný.

Evropská unie

To je zajímavější téma. Brexit, tedy odchod Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, je pro mě dobrá
zpráva. Velmi toužím po tom, aby Evropská unie v této podobě
zanikla a z jejího popela vznikla nová, zdravá, nebyrokratická
Evropská unie. Proč? Hlavně kvůli dotacím, které nyní považuji za
nejvulgárnější slovo, co znám. Nebo třeba proč má eurokomisař,
člověk, který se umí hlavně pohybovat na stranických sjezdech
a ví, jak zařídit výsledek, dostávat doživotní rentu? Je snad něco
víc než špičkový vědec, profesor, či umělec? Zcela jistě ne!
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Proč se jednání Evropské unie neustále stěhuje ze Štrasburku do
Bruselu? Taková pýcha a rozmařilost! Proč dotace čerpají hlavně ti
bohatí a kamarádíčkové? Těch otázek je tolik, ale odpovědí se mi
nedostává.

Cestování

Naposledy jsem byl v Kanadě. Byl to pro mě úžasný zážitek,
protože jinak moc nikam nejezdím. Více o této cestě si můžete
přečíst na mém blogu, který mám na stránkách Zámecké sýpky
Blansko. Chtěl bych se v tomto směru změnit, více cestovat.
Možná na moji nechuť cestovat mělo vliv i to, že jsem v roce 1988
strávil rok na poušti Sahara při výstavbě místních komunikací.
Hodně jsem se tam sblížil s místními lidmi, s jejich mentalitou. Ve
volných dnech jsem si sám projel zapomenutá města, poznal tamní
památky, viděl a zažil skutečný život. Při těchto výletech jsem spal
pod širákem poblíž svého auta. Jen já, písek a nad mojí hlavou
myriády hvězd. Jsou to krásné a nesmazatelné vzpomínky. O pár
roků později jsem se tam, s velkým očekáváním, dostal znova –
s cestovkou. Ale to už byla jen organizovaná a nevýrazná nuda
a nuda. Přesto se chci změnit a začít více cestovat.

Peníze

Náročná otázka. Myslím, že z komunismu jsme hodně postiženi
tím, že tehdy se skoro všichni honili za penězi. Nikdo je neměl a ani
vlastně oficiálně mít nemohl. V roce 1989 přišla změna a možnost
osvobodit se z chudoby. To byla velká motivace. A co pro mě
doopravdy znamenají peníze? Myslím, že peníze jsou Svoboda.
Pokud je člověk rozumný a nepodlehne jim, může to tak být.

Nakupování

Miluji nakupování! Třeba ve Vaňkovce a v Olympii znám každý
obchod. Dám si kafíčko, fresh, pozoruji lidi, občas se dám s někým
příjemným do řeči. Jsem tam mezi lidmi a přitom tak překrásně
jenom sám se sebou. Nedávno jsem přinesl své tříleté vnučce
mimo jiné nádhernou sukýnku. Bylo fajn pozorovat, jak se v ní
s potěšením nosí. Trefa!

Nesplněný sen

Tím pro mě vždycky bylo postavit nejkrásnější bowlingovou
hernu. Chtěl jsem ji realizovat už před deseti lety, ale pak jsem
to vzdal. Pravda je, že nikdy nic nemá člověk mít v životě za
definitivní… Před časem jsem našel pozemek, oprášil plány a už
stavíme. Plnit si své sny a touhy, to je název dalšího mého blogu,
kde o tom všem píšu. Když se to člověku někdy v životě podaří,
tak je to úžasné.

Výzvy

Jestli mám ještě nějaké před sebou? Ne. Jsem šťastný, že jsem
dosáhl horizontu, který je poměrně hodně vysoký. Žádné kopce
a hory už před sebou nevidím. Rád bych na tomto horizontu zůstal
co nejdéle. Už nemusím nikomu a ani sám sobě nic dokazovat.

Víra a andělé

Napsal jsem kdysi knihu Poděkování andělům. Je tam i jeden
příběh se stejným názvem. Je o tom, že až se jednou setkám tam
nahoře s andělem, který mi pomáhá, tak bych si přál, aby se na mě
usmál a nebyl ze mě zklamaný.
Myslím, že má význam žít dobře. Tímto životem možná naše
bytí nekončí. Možná náš současný život je jen jedním dnem toho
prvního života. A bylo by fajn, abychom se při příchodu Tam mohli
dívat všem ostatním i sami sobě do očí.
Zpracoval PAVEL ŠMERDA
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Křížovka

Vyhrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili poprvé možnost zahrát si o zajímavou cenu. Stačí k tomu jediné. Správně vyluštit tajenku, odpověď poslat na adresu
redakce@my-face.cz a čekat, jestli budete vylosovaní. A co jsme pro vás připravili? Úspěšný
a vylosovaný luštitel získá poukaz na večeři do Restaurace Blue Queen v Boskovicích.
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Bude vás zajímat

Oldřich Kovář: Letní kino bude
na novou sezonu připravené
Nad aktuálními tématy týkajícími se boskovické kultury jsme se sešli s osobou nejpovolanější,
ředitelem Kulturních zařízení města Boskovice Oldřichem Kovářem.

S předchozí otázkou souvisí i rekon
strukce letního kina. Stihne se do začátku
nové sezony?
Rekonstrukce letního kina běží. Počasí
zatím nedovoluje více prací přímo v areálu,
leč jinak vše šlape naplno a termín dokončení posledního května se zatím nemění.
V těchto dnech se v betonárce v jižních Čechách odlévají prefabrikáty pro nové hlediš-

tě a připravuje se jejich transport do skladových míst. Máme vybrané dřevěné sedačky,
probíhají pravidelné kontrolní dny.

podlah v přísálí a prostoru baru, výmalba,
nová opona a závěsy, nový mobiliář, přiměřená rekonstrukce sociálního zařízení atd.

Na začátku roku město převzalo budovu
Sokolovny. I tam se chystá rekonstrukce.
Co všechno bude zahrnovat a jak omezí
provoz tohoto kulturního stánku?
Sokolovna je skutečně od 1. ledna v majetku města, provozovatelem jsou Kulturní zařízení města Boskovice a rozběhly se
první práce na generálním úklidu. Do posledního června „dojíždí“ všechny sokolské
aktivity a Sokolem dříve nasmlouvané akce,
1. července provoz přerušíme až do konce
roku a v průběhu ledna 2018 by se měla veřejnost zúčastnit první velké akce po dílčí
opravě – Plesu města a KZMB.

Sokolovna bude úplně uzavřená?
Po domluvě bude možno v omezené
míře využívat po dobu oprav modrý salonek, případně galerii – tam by nemusel být
zásadně omezen ani provoz například pro
hráče stolního tenisu.

Co se rozumí pod slovem dílčí oprava?
Tím se rozumí oprava podlahy hlavního
sálu, zásadní rekonstrukce, včetně nových

Musím se zeptat i na neustále diskutovaný
přesun knihovny. Co je v tomto směru
nového?
Podle posledních informací jsou ve finální fázi studie studentů a asistentů architektury. Zdá se, že předsevzetí radnice mít do
konce volebního období studii a rozhodnutí
o definitivním umístění knihovny bude splněno. Asi nejžhavější variantou je rekonstrukce budovy bývalého ZZN.
PAVEL ŠMERDA

Hlavním tahákem letošní kulturní sezony v Boskovicích bude koncert Vojty Dyka.
Únor 2017

FOTO: PAVEL ŠMERDA

Pane řediteli, můžete prozradit, jaké
hlavní kulturní akce čekají v letošním
roce návštěvníky Boskovic?
Opíráme se o už tradiční akce. Concentus Moraviae ve dnech 19. a 25. června,
o prázdninách se rodiče s dětmi mohou těšit
na Pohádkový hřebínek a milovníci hudby
na promenádní sezonu. V sobotu 26. srpna
se po dvou letech vrátí do letního kina Vojta Dyk. Poté nás čekají Husí slavnosti, vánoční jarmark, vánoční koncerty a Silvestr
v letním kině. I letos toho tedy bude spousta.
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Inzerce

Přežije Včelpo i zásah bleskem?
Rok se s rokem sešel a kauza týkající se společnosti Včelpo Obora není stále dořešena. Proto
jsme oslovili ředitele společnosti Panajotise Margaritopulose, aby vše vysvětlil.
Proč o tom mlčíte?
Valnou hromadou naší společnosti byl z důvodů podaného
trestního oznámení vydán zákaz mediálního vystupování zástupců
Včeplo, spol. s r. o. V důsledku dosud neukončeného vyšetřování
Policií ČR znemožňuje toto rozhodnutí podávat informace a vysvětlovat aktuální situaci. Přitom by se tím zabránilo šíření záměrně
zavádějících informací, kvůli nimž je Včelpo poškozováno. To má
prokazatelně následný negativní dopad na vztahy s obchodními
partnery a širokou odbornou i laickou veřejnost. Proto je nutné tento
zákaz zrušit a nechat zástupcům Včelpa volný prostor se vyjadřovat k aktuálnímu dění kolem společnosti a vylepšovat její mediální
obraz. Otázka zrušení vydaného zákazu mediálního vystupování
byla řešena na valné hromadě 18. listopadu.
Mnoho včelařů se domnívá, že zpracováváte vosk dovezený ze
zahraničí.
Naše společnost díky implementovaným jakostním standardům
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používá včelí vosk pro výrobu voskových mezistěn získaný pouze
od českých včelařů, a to ve formě jimi dodaného vystaveného vosku
z voští nebo z dodaného samostatného voští. Veškeré nákupy vosků
(voští) se realizují ve dvou našich střediscích. Buď přímo v areálu
sídla naší společnosti, nebo ve známé včelařské prodejně Včelpo
v Křemencově ulici na adrese sídla ČSV. Při každém výkupu je díky
„dosledovatelnosti“ nutné každou tuto operaci zaznamenat, a to
jak v osobě prodávajícího s adresou bydliště, tak i v množství jim
prodávaného vosku (voští).
V průběhu roku jsou pracovníky Státní veterinární správy ČR
prováděny důsledné kontroly zjišťování původu tohoto vosku
(voští) s následným způsobem skladování a technologie zpracování.
Současně jsou jimi monitorovány sterilizační teploty, které musí
každá výrobní šarže vosku dosahovat. Náš systém je nastavený na
117°C po dobu minimálně 60 min. Tento technologický proces kontroluje a eviduje tzv. černá skříňka, do které má přístup k editaci
pouze pracovník Státní veterinární správy. Včelpo nakoupilo vosk
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je skutečnost, že dodané medy sice měly certifikaci o nezávadnosti, ale dle následného rozboru (zjištěna antibiotika) vůbec neměly
překročit hranice EU. Otázkou zůstává, kdo více pochybil. Zda dodavatel medů s dokumenty nezávadnosti,
„Neustále mediálně živená kauza nebo státní orgán, jehož povinností je ve
O jaké partnery šlo?
Nechtějte, abych zde kolem naší společnosti nám ubrala smyslu Směrnice EU kontaminované medy
zadržet již na hranicích při přechodu.
publikoval účel používání,
Samozřejmě velkým problémem je
včetně našich průmyslových největší odběratele našich produktů.”
značně medializovaná přefakturace pokut
odběratelů. To s ohledem na
poměrně časté útoky konkurence zásadně nedělám. Můžu vás ale od našich obchodních partnerů ze strany Státní zemědělské a poubezpečit, že toto bylo a je v důsledku vyskytujících se mediálních travinářské inspekce (SZPI). Díky nastaveným obchodním podkampaní proti Včelpu velmi podrobně zkoumáno nejenom Státní mínkám mají právo tyto pokuty po nás vymáhat. Pokuty SZPI
byly vystaveny s plným vědomím, že vystavené, bezprecedentní
veterinární správou. Šetřily to i orgány činné v trestním řízení.
až likvidační pokuty budou samozřejmě sankcionovaní obchodníci
Jak jste na tom v současné době s produkcí medových výrobků? automaticky přefakturovávat na naši společnost. To znamená, že i
Současná, a neustále mediálně živená kauza kolem naší společno- když zákon neumožňuje pokutovat za jeden delikt dvakrát, v našem
sti nám ubrala největší odběratele našich produktů, a tím způsobila, případě tomu tak je.
že naskladněný med u nás vytvořil surovinovou rezervu na tento
rok. Proto byla naše medová sezona tak krátká. Jiné důvody našeho Mediální kampaň ale v poslední době pokračuje.
Jeden nejmenovaný inzertní web nabízel po dobu dvou dnů
krátkého výkupu medy jsou irelevantní, nepřesné a zavádějící.
Současná kompletní medová produkce, bohužel, podléhá větší počet medů, které podle etikety pocházejí od naší společnosneustálému, dle našeho mínění diskriminačnímu Mimořádnému ti. Díky anonymním podnětům na Státní veterinární správu ČR na
veterinárnímu opatření Státní veterinární správy (MVO SVS), které tuto skutečnost, všímavým lidem a informacím v bulvárním tisku
přikazuje veškerou expedující produkci analyzovat na antibiotika se tento inzerát stal dalším útokem na naši společnost. V průběhu
(ATB) a jejich rezidua v akreditovaných laboratořích v České re- tří týdnů byla pracovníky SVS ČR provedena mimořádná křížová
publice za vysoké částky, které se samozřejmě zákonitě projevu- inventura všech našich skladovaných zásob, které se nám vrátily od
jí ve vyšších nákladech, a tím celkovým snížením naší obchodní našich obchodních partnerů. Obchodní řetězce v důsledku původní
marže. Toto opatření dnes již postrádá smysl, protože všechny naše mediální kampaně automaticky vrátily veškeré vyskladněné, a jimi
skladové zásoby jsou fyzicky překontrolovány a dány režimu shod- uhrazené zboží. Prostě jej stáhly z obchodů a poslaly bez „ladu a
skladu“ na paletách zpět. A samozřejmě požadují vrácení finančních
ného produktu.
prostředků. V každém případě skladové zásoby surovin a vrácené
hotové výrobky odpovídají plně evidenci i celkovému účetnímu
To znamená, že Včelpo neprodává?
Naše společnost neustále vykupuje, zpracovává a prodává včelí zůstatku. Vše koresponduje s přesnými záznamy Státní veterinární
produkty. Pomalu se zpátky etablujeme v obchodní síti, kterou jsme správy, jejíž kontroly u nás jsou i dvakrát za týden. Samozřejmě
zůstává otázkou, kdo si neustále
museli před rokem opustit. Žádné nové obchodní
smlouvy s řetězci ale nebyly na základě rozhod- „Obchodní řetězce v důsledku dává takovou práci s vymýšlením
nutí valné hromady naší společnosti podepsány původní mediální kampaně akcí na úplné likvidační poškození
Včelpa. Od nás medy odešly do
ani objednány. Hotové výrobky se dodávají pouze do již zavedených velkoskladů a k národním automaticky vrátily veškeré spalovny pod dohledem a následobchodníkům s potravinářským zbožím.
vyskladněné, a jimi již ně za doprovodu pracovníků Státní
veterinární správy. U nás rozhodně
uhrazené zboží.”
nemohly palety „spadnout“ z auta,
Kauza Včeplo ale odradila zákazníky. Jak je
jak psal deník Blesk. Vrácené nekonto s kvalitou vašich medových produktů?
Jsme nejkontrolovanější potravinářskou společností v České taminované medové výrobky jsou pod naprostou evidencí a stálou
republice. Za posledních 12 měsíců vykazují naše produkty opět kontrolou SVS.
známky nejvyšší kvality. Proto jsme v průběhu měsíce listopadu
podali žádost o znovuzískání licence Český med, certifikátu kvality
Klasa a Český výrobek garantovaný Potravinářskou komorou ČR.
v zahraničí výhradně pro technologické účely naposledy v roce
2014, což je dohledatelné v prvotních dokladech státní správy. Tento vosk používali naši partneři výhradně k průmyslovým účelům.

Velmi časté dotazy se týkají ekonomiky. Včelaři se domnívají, že
Český svaz včelařů vám finančně pomáhá.
Nepomáhá. A ani nemůže. Jsme organizace samostatně hospodařící, kterou není možné sanovat z prostředků samotných včelařů.
Samozřejmě udělené finanční pokuty jsou s podivem směrem ke
Včelpu nadstandardně vysoké. Dá se říci až likvidační. K tomu se
vyjádříme samostatně po uvolnění zákazu mediálního vystupování.
Přes všechny finanční útoky na Včelpo fungujeme jako každá
jiná zdravá společnost. Vůči státním institucím a jiným věřitelům
nemáme žádných závazků po lhůtách splatnosti. S pohledávkami
pracujeme ve stejném režimu. V současnosti vedeme dvě soudní pře
– první se týká neúměrné výše vyměřené pokuty a druhá řeší problematiku dodávek kontaminovaného medu do Včelpa. Paradoxem
Únor 2017

A co vaši zaměstnanci?
Někdy jsou z účelové mediální kampaně rozčarovaní. Ale jako
kolektiv jsme se sjednotili. Dokonce dobrovolně pracujeme za
sníženou mzdu až do doby „znovuzrození“. Když jsme byli pozváni
na výstavu NATURA VIVA do Lysé nad Labem, byli jsme dlouho
nerozhodní. Nakonec bylo kolektivně rozhodnuto, že se zúčastníme
s prezentací našich výrobků. V kolektivu vznikl příhodný slogan:
„Včelpo přežije i zásah bleskem“. Musím říct, že mě ten nápad velmi potěšil.
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Kam vyrazit

KINO
Blansko
Kino

13. - 15. 2. Padesát odstínů temnoty (20:00)
16. - 17. 2. T2 Trainsspoting
(20:00)
18. 2. Lego Batman film 3D s dabingem (15:00)
18. - 19. 2. T2 Trainsspoting
(17:30)
19. 2. Lego Batman film 2D s dabingem (15:00)
20. 2. Miluji tě modře (17:30)
20. 2. T2 Tranisspoting (20:00)
21. - 22. 2. Zlato (20:00)
23. - 24. 2. Mlčení (20:00)
25. - 26. 2. Pes ro(c)ku (15:00)
25. 2. I dva jsou rodina (17:30,
20:00)
26. 2. John Wick (17:30)
26. 2. I dva jsou rodina (20:00)
27. 2. Bába z ledu (17:30)
27. 2. John Wick (20:00)
28. 2. - 1. 3. Bába z ledu (20:00)

Boskovice

Kino Panorama
14. - 15. 2. Padesát odstínů temnoty (17:00, 20:00)
15. 2. Anděl Páně 2 (15:00)
16. 2. Lego Batman film (17:00)
16. 2. Kafe a cigára (19:30)
17. 2. La La Land (9:30)
17. - 18. 2. Lego Batman film
(17:00)
17. - 18. 2. Trainsspoting (19:30)
19. 2. Povídání o pejskovi a kočičce (15:00)
20. 2. Jackie (19:30)
21. - 22. 2. Padesát odstínů temnoty (17:00, 20:00)
23. 2. Mlčení (19:30)
24. 2. Zpívej (17:00)
24. 2. John Wick (19:30)
25. 2. Trollové (17:00)
25. - 26. 2. Bába z ledu (19:30)
26. 2. Červená želva (17:00)
27. 2. Já, Daniel Blake (19:30)
28. 2. Lék na život (19:30)

DIVADLO
Blansko

Divadlo Kolárka
19. 2. TŮDLE A NŮDLE, hraje
divadlo Facka (10:30)
23. 2. Melanie a Anne (18:30)

Boskovice
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Zámecký skleník
19. 2. Trubadúr (17:00)

VÝSTAVY
Blansko

Galerie města Blanska
18. 2. Dorota Sadovská: Doba
plastová, vernisáž výstavy (17:00)
21. 2. Tamara Conde, vernisáž výstavy (17:00)
Střední škola gastronomická
20. - 21. 2. Výstava slavnostních
tabulí (9:00)

Rájec-Jestřebí

Zámek
3. – 12. 3. Křehká krása – kamélie
a sklo (9:00)

KONCERT
Blansko

Zámek
22. 2. Koncert dechového oddělení ZUŠ Blansko (17:00)

Sokolovna
17. 2 Ples VOŠ a SŠ Boskovice
(20:00)
25. 2. Sokolský ples (20:00)

Letovice

Kulturní dům
18. 2. Hasičský ples (20:00)

Olešnice

Kulturní dům
18. 2. Karnevalové odpoledne
s rodičovským spolkem (20:00)
25. 2. Sportovní ples FC Olešnice
(20:00)

Rájec-Jestřebí

Sokolovna
17. 2. Rybářský bál (20:00)
25. 2. Ples SDH Rájec (20:00)

Náměstí republiky
16. 2. Farmářské trhy (9:00)
Klub Ratolest
16. 2. Významné události v životě
dítěte (10:00)
Zámecký park
18.2. Zabíjačkové hody (9:00)
Katolický dům
19. 2. Dětský karneval (14:00)
Muzeum
20. 2. Slavnostní otevření interaktivní archeologické místnosti
a vzdělávací místnosti (15:00)

Letovice

OSTATNÍ

Kulturní dům
18. 2. Postel, hospoda, kostel, beseda se Zbigniewem Czendlikem
(19:00)

Blansko

Rájec-Jestřebí

Poradna pro rodinu
14. 2. Relaxace a imaginace pro
manžele a partnerské páry (15:00)

Sál K-áčko
20. 2. Přednáška – kauza Vajckorni (17:30)

Klub Ulita
24. 2. Kytarový koncert Z. Zápecy (19:00)
Dělnický dům
26. 2. Rastislav dětem: Tentokrát
na západě aneb Indiánské zlato
(15:00)

Letovice

Kulturní dům
24. 2. Matyáš Novák, klavír
(19:00)

PLES
Blansko

Dělnický dům
17. 2. Ples ZŠ TGM Blansko
(20:00)
18. 2. Ples dobrovolných hasičů
(20:00)
24. 2. Ples Základní školy speciální Blansko (20:00)

25. 3.
2017

Boskovice
Sokolovna

Boskovice

Zámecký skleník
18. 2. Ples fotbalistů (20:00)
24. 2. Ples VOŠ a SŠ Boskovice
(20:00)
25. 2. Ples SDH Velenov (20:00)

Vstupné: 250 Kč na místě / 190 Kč v předprodeji
v Městském informačním středisku Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77,
nebo on-line na ...

www.kulturaboskovice.cz
MyFace

Inzerce

Práva a povinnosti při odevzdání
bytu po skončení nájmu
Skončí-li nájem, je povinností nájemce odevzdat byt pronajímateli. Přestože se tento závěrečný
krok může na první pohled zdát jako relativně nepodstatný, v řadě případů je nedůslednost
obou smluvních stran při odevzdání bytu příčinou vzájemných sporů. Pojďme se tedy podívat
na to, jak je třeba při odevzdání bytu postupovat.

N

ájemce je povinen pronajímateli odevzdat
byt v den, kdy nájem skončí. Pokud se tak
nestane, má pronajímatel proti nájemci
právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného
až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně
odevzdá.
Stav bytu při odevzdání pronajímateli
Nájemce má povinnost odevzdat byt
pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal.
K běžnému opotřebení při běžném užívání se
nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k vadám, které
je povinen odstranit pronajímatel. To znamená,
že pronajímatel nemůže odmítnout převzít byt
například pouze z toho důvodu, že není nájemcem
čerstvě vymalován, ani z toho důvodu, že nefunguje
zdroj vytápění, jehož výměnu je povinen zajistit on
sám.
Změny bytu provedené nájemcem
Pokud nájemce provedl v bytě se souhlasem
pronajímatele změny, je povinen tyto změny
odstranit a uvést byt do původního stavu pouze
tehdy, pokud se k tomu výslovně zavázal. Jinak
pronajímatel nemůže uvedení bytu do původního
stavu požadovat. To znamená, že pokud nájemce
například se souhlasem pronajímatele v rámci

rekonstrukce bytového jádra spojil WC a koupelnu,
není povinen obě místnosti opět oddělit.
Pokud nájemce provedl v bytě změny bez
souhlasu pronajímatele, je naopak povinen byt
do původního stavu uvést. Tuto povinnost nemá
pouze tehdy, pokud pronajímatel vysloví souhlas
s převzetím bytu v upraveném stavu.
Souhlas pronajímatele s převzetím bytu
s provedenými změnami sám o sobě neznamená,
že by nájemce mohl požadovat peněžní náhradu za
provedení změn, a to i pokud se změnami zvýšila
hodnota pronajatého bytu.
Pokud se naopak následkem pronajímatelem
neodsouhlasených změn provedených nájemcem
hodnota bytu snížila, má pronajímatel právo žádat
po nájemci náhradu ve výši snížení této hodnoty,
a to i v případě, že po skončení nájmu netrval na
uvedení bytu do původního stavu. Smluvní strany
si samozřejmě mohou vzájemná práva a povinnosti
přesněji upravit dohodou.
Nájemcem zabudovaná zařízení a náhrada za ně
Pokud nájemce při užívání bytu vybavil byt
předměty nebo zařízeními, které jsou upevněné
ve zdech, podlaze nebo stropu, a současně nelze
tato zařízení odstranit bez nepřiměřeného snížení

hodnoty nebo poškození bytu nebo domu (například
pokud byt vybavil novým etážovým topením), platí,
že tato zařízení se stávají vlastnictvím vlastníka
bytu, a to již okamžikem jejich zabudování.
Pokud nájemce zabudoval zařízení se souhlasem
pronajímatele, má právo požadovat po pronajímateli
za toto zařízení odpovídající náhradu. Náhrada
je v takovém případě splatná nejpozději ke dni
skončení nájmu.
Nakládání s věcmi zanechanými v bytě nájemcem
Po opuštění bytu nájemcem při skončení nájmu
může dojít k situaci, kdy v bytě ještě zůstanou věci
nájemce nebo členů domácnosti nájemce. Pokud se
nejedná o věci, které nájemce zjevně opustil, má
pronajímatel ze zákona povinnost se o tyto věci
postarat ve prospěch a na účet nájemce. To znamená
zpravidla je vhodně uschovat. Pokud si nájemce ani
přes výzvu pronajímatele ani v přiměřené poskytnuté
lhůtě tyto věci nepřevezme, má pronajímatel právo
tyto věci po předchozím upozornění nájemce prodat.
Prodej se musí uskutečnit vhodným způsobem, to je
způsobem, který nejlépe zaručí dosažení ceny věcí
obvyklé v daném čase a místě, a peníze utržené za
prodané věci náleží nájemci.
Zdroj: Mgr. Petr Balabán, advokát
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REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r. o.
Rožmitálova 14, 678 01 Blansko, tel. +420 516 418 160, blansko@realspektrum.cz
Provozní doba:

Po, Út, ČT 8.00–17.00
Středa 8.00–18.00
Pátek 8.00–16.00

Chcete prodat, koupit,
pronajmout nemovitost?
Neváhejte nás kontaktovat
na tel.: +420 516 418 160

Nabízíme Vám:

• Kompletní realitní služby-prodej, koupě,
pronájem
• Tržní odhady nemovitostí
• Úschovu kupní ceny
• Konzultace a poradenství zdarma
• Pomoc s výběrem nejvhodnějšího způsobu
financování
• Kompletní právní servis

Pomáháme

Běžci budou i letos v Blansku plnit
sny několika hendikepovaným lidem
You Dream We Run. Běžíme pro tvůj sen. To je název charitativní akce, která se letos uskuteční
už popáté v Blansku. Ve dnech 9. a 10. června se můžete v areálu ASK aktivně zapojit nejen do
24 hodinového běhu, ale také se těšit na zajímavý doprovodný program, ve kterém nebude
chybět vystoupení Ládi Křížka, Jakuba Děkana, skupiny Nebe a mnoho dalšího. Pořadatelé
v těchto dnech „sbírají životní příběhy a přání lidí“, kterým by letos rádi splnili jejich sen.

H

lavní náplní akce je 24 hodinový
štafetový běh, kterého se může
zúčastnit neomezený počet přihlášených družstev s libovolným počtem členů. „Může to být firma, organizace, spolek,
klub, sdružení, škola, nebo třeba skupina
kamarádů,“ říká hlavní organizátor akce
Roman Jančiar ze spolku Prosen.
Podmínkou je, že družstvo musí po dobu
24 hodin udržet štafetový kolík na atletickém ovále. Každý člen absolvuje v jakémkoliv tempu, během nebo chůzí, libovolný

počet okruhů, poté předá kolík dalšímu.
„Nejde o závod, každý přizpůsobí účast
svým možnostem, nejsou stanovena žádná
pevná pravidla. Hlavní myšlenkou akce je
setkání napříč generacemi, profesemi a životními osudy za účelem pobavit se, posílit
sociální cítění a zakoupením účastnického
trika splnit sen někomu, kdo to potřebuje,“
vysvětlil organizátor.
Letos se v Blansku uskuteční už pátý
ročník akce. Za čtyři předešlé ročníky se
tam a na partnerské akci v Brně podařilo

splnit sny v celkové výši 666 tisíc korun.
„Rádi bychom letos dosáhli jednoho milionu. Vše záleží na lidech. Tak pojďte do toho
s námi,“ vzkazuje organizátor.
Až do konce února můžete nominovat někoho, o kom víte, že si zaslouží, aby se mu splnil sen. Pokud
znáte dítě, muže či ženu, kteří by si zasloužili kousíček štěstí, neváhejte a na
pište na ydwr.blansko@seznam.cz. Více na
www.youdreamwerun.cz a na Facebooku.
PAVEL ŠMERDA

Třeba právě Vy!
YOU DREAM
WE RUN 2017
BLANSKO

9.-10.6.2017
charitativní
24hodinový
štafetový běh

Víte o někom, kdo si zaslouží,
aby se na něj usmálo štěstí?
Můžete nám pomoci splnit něčí sen!
Možná ve svém okolí máte někoho s pohnutým
osudem, někoho, kdo by si podle Vás zasloužil
kousíček štěstí.
Pokud znáte dítě, muže či ženu, kteří mají život
těžší, než my ostatní, a sny jsou pro ně o to více
vzdálené,
prosíme, napište nám!

PROMĚŇME SNY VE SKUTEČNOST!
Své tipy a kontakt na Vás posílejte do 28. 2. 2017
na ydwr.blansko@seznam.cz
Z Vašich návrhů vybereme a společně jako již
tradičně poběžíme za splnění snů!
Běžecké týmy můžete začít sestavovat již nyní.
Záštitu nad projektem převzal
starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

11

MyFace

