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Tereza Kerndlová letos podporuje
soutěž Dívka České republiky

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

www.zpmvcr.cz
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Divadlo

Nesmrtelný Charlie Spencer Chaplin
Na scéně Městského divadla Brno můžete opět vidět evropskou premiéru! Životopisný muzikál
o postavě z počátků filmu, Charlie Chaplinovi.

T

ato, můžeme říct komplikovaná
osobnost, přitahovala zájem
spisovatelů, filmových kritiků
i scénáristů několika generací.
Pouhá slova mohou popsat děj, prostředí,
citovat dialogy, ale city a myšlenky, které
Chaplin vyjadřuje gestem, pohybem obočí
nebo jiným náznakem je nesdělitelný. Jeho
filmy je třeba vidět. Jistě znáte nádvoří,
kterým se přichází k muzikálové scéně
divadla v Lidické ulici. Tak právě tam je
instalován panel, na kterém běží úryvky
z Chaplinových filmů. Divák je naladěn
hned při příchodu, následuje pohled na
oponu „polepenou“ dobovými plakáty
zvoucími na Chaplinovy filmy. Také celý
děj je prokládán filmovými ukázkami, často
paralelně s akcí herce na jevišti.

Talent po mámě

Malý Charlie vyrůstal s bratrem
Sydnym v chudinské londýnské čtvrti.
Od šesti let vystupoval na pantomimické
scéně, kde zpívala i jeho matka. Měla
mimořádný napodobovací talent, který
předávala i svému synovi. Mrštnosti,
pružným pohybům a akrobatickým skokům

s pády se naučil u Freda Karna, majitele
pantomimické společnosti. Ve svých dvaceti
letech, s nevalným platem, tam už neviděl
žádnou budoucnost a tak odjel v roce 1913
do Ameriky. Spolupracoval s Mackem
Sennettem, ale ani to nebylo ideální.
Charlie je individualista, který se snaží
o odlišný herecký projev a chce hrát jako
sólista. Tehdy vzniká jeho postava človíčka
v plandavých kalhotách, sešlapaných
velkých botách, s buřinkou a hůlčičkou.
Právě v kontrastu mezi tuláckým
zevnějškem a snahou o eleganci a manýry
dandyho tkví tajemství Chaplinovy komiky.
Po roce přechází Chaplin ke společnosti
Essanay, hlavně kvůli penězům, zaměstnává
bratra Sydnyho a začínají dobré časy.

Kid a Zlaté opojení

Nespokojený Chaplin usiluje o vlastní
studio, kde by byl autorem, režisérem
i hercem. Dlouho se bránil zvukovému
filmu, ke kterému ho přemlouval jeho bratr.
Chaplin byl zvyklý hrát před kamerou
stojící napevno, celým tělem a nepotřeboval
detaily tváře. Nakonec uznal, že „Kdo němé
dnes slyší, když film hřmí“ (z písně), je

opodstatněné. Mezníkem v jeho tvorbě je
film KID. Velký úspěch zaznamenalo Zlaté
opojení. Za neuvěřitelných 75 let má na
svém kontě tento herec 90 filmů. Znechucen
napodobováním skončil s postavou tuláka,
s nástupem Hitlera natáčí film Diktátor
a angažuje se politicky. Se svou čtvrtou
ženou Oonou se uchyluje do Švýcarska,
mají spolu osm dětí a do Hollywoodu se
podívá až v roce 1972, aby převzal Oskara
za celoživotní dílo.
Celou tuto dobu sledujeme během
představení, provázeni celkem třemi
představiteli hlavní postavy. Šestiletého
Charlieho hraje Rostislav Jatel nebo Erik
Seďa. Střední léta ztvárnil Daniel Rymeš
a Marco Salvadori a Chaplina seniora
Jan Mazák a Tomáš Sagher. I v dalších
rolích (všechny jsou alternované) uvidíme
vynikající výkony herců Lukáše Janoty,
Stano Slováka, Lucie Bergerové, Markéty
Sedláčkové a dalších. Hru přeložil a režíruje
Stanislav Moša, o kostýmy se postarala
Andrea Kučerová, scénu Ch. Weyers, hudbu
Martin Procházka a Tomáš Kúfhaber.
Charlie Chaplin zemřel rok po převzetí
Oskara v roce 1973.
NAĎA PARMOVÁ

FOTO: Jeff Kratochvil (2x)
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Natálie Kulina: Hra na housle,
to je psychická i fyzická zátěž
Houslistka Natálie Kulina
z Kunštátu je velký talent.
Vystudovala
konzervatoř
v Brně, momentálně studuje
v Amsterdamu. Má za sebou
spoustu zajímavých koncertů
po celém světě, jejím snem
je cestovat, poznávat nová
místa, zahrát si v zajímavých
projektech a pod taktovkou
špičkových dirigentů.
Začnu trochu netradičně. Jaká písnička
Vás v poslední době nejvíce zaujala?
V posledních pár dnech se mi zalíbilo,
když mi k rannímu cestování do školy dokresluje jarní aftmosféru Gap In The Clouds
od Yellow Days. Já ale většinou objevím
hned několik písniček najednou nebo celých playlistů, které mě něčím zaujmou
nebo nadchnou, takže se mi těžko zmiňuje
jen jedna.
Ptám se proto, jestli pro Vás existuje jen
vážná hudba, nebo si klidně ráda poslechnete i jiný hudební žánr?
Určitě se nevymezuji jen na vážnou
hudbu. Miluji jazz, alternativní hudbu a ve
volném čase ráda chodím na koncerty, nebo
brouzdám internetem a objevuji nové interprety. Rozhodující je pro mě spíše než žánr
to, aby hudba byla něčím originální, nápaditá, aby pro mě měla nějaký význam. Většina
hitů z rádia mě tedy popravdě míjí, ale najdou se i výjimky.
Jaká byla vůbec Vaše cesta k vážné hudbě?
Přes lidové písničky v základní umělecké škole. Oba rodiče jsou umělci, ale
k vážné hudbě, myslím, než jsem se dala
na housle, vztah neměli. Ono to tak nějak
samo postupně od písniček přejde k malým
skladbičkám a od nich k velkým koncertům
a symfoniím. Někde mezi tím si to člověk
během let zamiluje.
Housle byly jasná volba?
Byly a nebyly. Myslím, že se rodičům
líbilo, jak můj první učitel houslí hrál na
4

tatínkově vernisáži. Mě to v té době bylo
celkem jedno, líbila se mi flétna, nějak to
ale dopadlo, že se jim hromadně povedlo
mě nalákat na zbrusu nové lesklé malé housličky z čínské továrny (úsměv).
Co je podle Vás na hře na housle nejtěžší?
Zátěž. Jak fyzická, tak psychická. Ovládnout drobnou techniku hry je jedna věc, ale
nějak zvládat fakt, že dny trávíte zavření
s nástrojem vsedě nebo vestoje ve zvukově
izolované místnosti, snažíte se o nedostiži-

telnou dokonalost a bojujete pak s nervy na
scéně, přičemž nikdy nemůžete úplně vědět,
jak to dopadne, to považuji za nejnáročnější
součást této profese.
Měla jste někdy chuť toho nechat?
Měla a mám. Vlastně skoro pořád. Někdy se zkrátka nedaří, navíc jsem perfekcionistka a nikdy mi nic nestačí a nevyhovuje.
Je to hodně frustrující, a člověk si pak říká,
jestli ta satisfakce v podobě radosti z hudby
je dostatečný důvod, proč u toho přes všechMyFace

Rozhovor
ny praskající nervy zůstat. Pravdou ale je,
že druhý den ráno stejně vyjdu do třídy 832,
kde cvičívám, otevřu futrál, vyndám noty
a tužku a pustím se znovu do té drobné namáhavé práce, protože si nedokážu představit, že by to bylo jinak.
Studovala jste konzervatoř v Brně, momentálně studujete v Amsterdamu. Proč
jste si vybrala právě Holandsko?
S kamarádkou jsme tam jely jen tak na
výlet v době, kdy jsem hodně přemýšlela,
kam dál. Z legrace jsem se podívala, kdo učí
na zdejší vysoké škole. A když jsem viděla jméno ruského pedagoga Ilyi Gruberta,
který má za sebou obdivuhodnou sólovou
kariéru a o kterém jsem slyšela chválu od
houslistů na mezinárodních kurzech, usmyslela jsem si, že se do jeho třídy dostanu
za každou cenu. A to se mi splnilo. Kromě
toho je Amsterdam kouzelné, osobité místo s bohatou kulturní scénou, zajímavými
lidmi a možnostmi. Líbí se mi, že ačkoli
je to velkoměsto, nic tu nepůsobí uspěchaně. Všude se dopravujete na kole a pro
přemýšlivé povahy jako já je usrkávání
kávy a čtení knížek za okny v typicky
zamračeném holandském počasí vlastně
takovou příjemnou přirozenou atmosférou.
V čem je vzdělávání v Holandsku jiné
oproti Česku? Je náročnější?
To nemůžu posoudit úplně objektivně,
v České republice jsem studovala střední
školu, v Holandsku chodím na vysokou,
navíc každá škola i v rámci jednoho státu
má úplně jiné požadavky a nároky. Pravdou ale je, že holandský vzdělávací systém
je jeden z nejkvalitnějších ve světě. Hodně
nás tu vedou k tomu, abychom měli široký
rozhled, mnoho praktických znalostí, hledali možnosti, jak se uplatnit v náročném a
soutěživém hudebním světě, hodně přemýšleli a vyměňovali si navzájem názory. Také
jsem se ještě nikde nesetkala s tak zdravým
a přátelským kolektivem mezi studenty,
toho si hodně vážím, spoustu věcí jsem se
naučila právě od spolužáků, kteří pochází ze
všech koutů světa a kteří jsou vždy ochotní
pomoci.
Jak dlouho tam budete. Nestýská se Vám
po domově?
Jak dlouho zůstanu, popravdě nevím.
Pokud mi to finance a okolnosti dovolí, tak
do konce čtyřletého bakalářského studia.
Nejsem ale typ, co vydrží dlouho na jednom
místě, volají a lákají mě další města, státy
i kontinenty, tak uvidím, kam mě to v budoucnu zavane. Stýská se mi po mojí rodině, to opravdu hodně, ale domov považuji
Březen 2017

za hodně abstraktní pojem. Nejraději bych
procestovala celý svět a domovů měla sto.
Do Kunštátu jsem se podívala naposledy na
Vánoce, příště asi až v létě. Mám hodně nabitý program a intenzivní rozvrh ve škole,
takže se zpátky za rodiči bohužel nedostanu
tak často, jak bych chtěla.
Kromě studia. Jak trávíte v Amsterdamu
svůj čas?
V Amsterdamu je vždycky co dělat. Obcházet ochutnávky na obrovských místních
trzích až do úplného přeplnění, navštěvovat
výstavy, koncerty a představení, objevovat
nová zákoutí a podniky ve městě… Poznala
jsem tu spoustu skvělých a zajímavých přátel, špičkových mladých hudebníků, kteří
toho mají spoustu za sebou, o zábavu tak
není nouze. Už se nějak ustálilo, že se snažíme jeden druhého trumfnout v pořádání
společných večeří. Nad těmi se pak proberou snad všechna možná témata, od Brahmse přes politiku až k historkám z dětství, cest
a koncertování.
Určitě jen nestudujete, ale připravujete
se i na různé soutěže a koncerty. Co Vás
letos všechno čeká?
Momentálně se připravuji na různé koncerty ve Skotsku, Holandsku a Německu,
ať už sólově, nebo v komorních souborech.
Čeká mě také nahrávání a několik experimentálních projektů. Soutěže v dohledné
době neplánuji, snažím se soustředit na školu, zdokonalování sebe sama a na hledání
toho, na co bych se v budoucnu chtěla nejvíce zaměřit.
Připomeňte, jaké úspěchy už máte za sebou?
V kolonce úspěchy v životopise většinou uvádím ceny ze soutěží nebo sólové
vystupování s orchestry. Těší mě, že se mi
povedlo takové věci během let nasbírat.
Osobně jsem ale popravdě v poslední době
začala za mnohem větší úspěchy považovat menší, subjektivní výhry. Jako když
po odpremiérování několika studentských
skladeb tady v Amsterdamu přicházejí nabídky na větší projekty, protože někoho
zaujal způsob, kterým hraji, nebo když se
setkávám a pracuji se svými dlouholetými
vzory a oni ocení moje nápady nebo přístup.
Máte sen, kde byste si chtěla jednou zahrát? Případně s kým?
Nějaké vysněné místo nemám, budu
klidně hrát v malých pokojíčcích. Rozhodně
bych ale chtěla vidět co nejvíce míst a odehrát co nejvíce zajímavých skladeb. Spolupracovat s úspěšnými a slavnými hudebníky

je vždy obrovská čest a radost. Kdyby se mi
povedlo dostat k projektům, kde hraje houslistka Janine Jansen, byl by to splněný sen,
stejně jako hrát pod taktovkou špičkových
dirigentů.
Když už Vás housle štvou, pokud to tak
někdy je, při čem si nejlépe odpočinete?
Co ráda děláte ve volném čase?
Já dost ráda spím. Nemám většinou
spánku dostatek, takže když se najednou nečekaně objeví volný den, vyspávám, jak jen
můžu. Udělám si dobré jídlo, podívám se na
film. Do města to ze svého okraje Amsterdamu na kole vezmu delší oklikou a kochám
se vším, co vidím.
Musí houslistka dodržovat nějakou
životosprávu? Co máte ráda k jídlu
a pití?
To bych take ráda věděla. Na jednu stranu
hudebník musí udržovat jistou fyzičku, dbát
o své zdraví a nevypadat na scéně jako
profesionální ochutnavač hamburgerů, na
druhou stranu ale zastávám názor, že si
člověk musí umět dělat radost a užívat život.
Takže zdravou životosprávu si odškrtávám
tím, že denně jezdím deset kilometrů na
kole, občas vylezu jedenáct pater schodů
ve škole a pak se odměním celým plechem
čokoládové buchty a lasagnemi (smích). Ne,
k jídlu a pití mám ráda skoro všechno, moc
si neodříkám.
Máte před vystoupením nějaký speciální
rituál?
Rozehrávám se, chodím si mýt ruce,
otravuji kamarády otřepanými vtípky a snažím se příliš nevyšilovat. Rituály na mě nefungují, všechno nechávám náhodě.
Jakou skladbu máte nejraději?
Mám jich ráda strašně moc. Vlastně spíš
než oblíbené skladby mám oblíbené skladatele. A ani mezi těmi si nedokážu vybrat ty
nejmilejší, tak řeknu, že mám ráda hlavně
hudbu konce devatenáctého a dvacátého
století. Přijde mi nejbližší, nejosobnější
a nejreálnější.
Můžeme Vás někdy v nejbližší době vidět
a slyšet u nás v regionu?
Chtěla bych odehrát několik menších recitálů v letních měsících, kolem Vánoc se
sem pak plánuji vrátit jako sólistka s Moravským komorním orchestrem. Připravuji spoustu krásné hudby, jsem si jistá, že
o koncertech se včas dozvíte. Sama ale ještě
termíny přesně nemám. Srdečně vás ale na
ně takhle předem všechny zvu!
PAVEL ŠMERDA
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Začal nový ročník Dívky České republiky.
Mezi patrony je Kerestešová i Kerndlová
Zpěvačka Tereza Kerndlová, zpěvák Pavel Callta, herečka Andrea Růžičková (dříve Kerestešová)
a fotbalista Petr Švancara jsou ambasadory soutěže Dívka České republiky – Hledáme
sympatickou sportující slečnu. Soutěž je unikátní tím, že při výběru finalistek nerozhoduje
pouze jejich fyzická krása, ale především sportovní a pohybové nadání, talent a zajímavý
životní příběh. Vítězka soutěže získá postup na Mistrovství světa v interpretačním umění Olympiádu Talentů (WCOPA) do Hollywoodu. Projekt bude ukončen slavnostním galavečerem
v Boby centru v Brně 27. září.

P

atronkou letošního ročníku soutěže je krásná zpěvačka Tereza Kerndlová, která se věnuje zdravému životnímu stylu
a bude tedy pro dívky tím pravým vzorem. „Velmi ráda podpořím smysluplný projekt Dívka České republiky, kde se nejedná
jen o krásu, ale i o sportovní nadání,“ říká Tereza Kerndlová. Mladý zpěvák Pavel Callta si získal publikum svou pokorou a pílí, ale
i on se aktivně věnoval sportu, konkrétně plavání. Bývalý fotbalista
a výborný bavič Petr Švancara má osmiletou dceru Nikolku, která
se věnuje mnoha sportům, do toho tancuje a jednou by si přála možná právě v tomto odvětví vyniknout.

Pomáháme potřebným
Už druhým rokem se k soutěži připojila herečka a fotografka
Andrea Růžičková. I díky ní má soutěž charitativní podtext. Organizátoři už v minulosti podpořili například Dětský domov v Hodoníně u Kunštátu, kde finalistky společně s dětmi nafotily kalendář.
V loňském roce dražbou a prodejem unikátního kalendáře Leporelo
Andrey Růžičkové podporovali děti trpící fenylketonurií, zvláštní
metabolickou poruchou. Letos opět díky populární herečce a fotografce podpoří neziskovou organizací Bez mámy, která v Tanzanii buduje centrum pro sirotky. Posláním organizace Bez mámy je
zabezpečit opuštěným dětem základní životní potřeby jako domov,
zdravotní péči a vzdělání. Více na www.bezmamy.cz. Záštitu nad
projektem Dívka České republiky převzal europoslanec Tomáš
Zdechovský.

Od 1. března až do poloviny dubna se mohou na webových
stránkách www.divkaceskerepubliky.cz přihlásit do soutěže aktivní sportovkyně, ale i dívky, pro které je sport a pohyb přirozenou
součástí života. Tím se soutěž odlišuje a je jiná oproti klasickým
soutěžím krásy. V minulosti se v ní představily mistryně světa v aerobiku, úspěšné gymnastky nebo tanečnice.

Cesta do Ameriky
Jedna z hlavních výher pro vítězku Dívky České republiky je
i postup na akci World Championships of Performing Arts konanou
v Hollywoodu. V letošním roce se uskuteční v Los Angeles již 21.
ročník. Jedná se o Mistrovství světa v interpretačním umění neboli v umělecké činnosti v kategoriích tanec, hudba, zpěv, modeling
a herectví. Loňská vítězka Dominika Girethová bude letos soutěžit
v tanci a modelingu. Celá soutěž se koná od 30. 6. do 9. 7. 2017
a uděluje 400 tisíc dolarů mimořádným talentům. Až sto porotců
složených ze zástupců agentur, ředitelka divadla v Chicagu, prezident Cirkus de Soleil a další si často vybírají talenty pro další spolupráce.
Projekt Dívka České republiky má dvě kategorie. První je Dívka
České republiky, ve které soutěží slečny ve věku od 16 do 22 let,
druhou pak Princezna České republiky, která je určena pro dívky
od 7 do 9 let. Dívka České republiky je o celoživotní cestě za štěstím, pomoci druhým, zdravém a krásném životě plném lásky. „Soutěž motivuje mladé slečny, aby pečovaly nejen o sebe, svůj vzhled
a zdraví, ale také o svoji rodinu, své blízké, nebo třeba náhodné kolemjdoucí,“ říká ředitelka a zakladatelka soutěže Aneta Kuklínková.
Na světě je spousta soutěží, které jsou postaveny pouze na kráse
a sportu. „Chtěla bych, aby Dívka České republiky byla vnímaná
jako motivátor mladých dívek ke zdravému, šťastnému a krásnému životu. Co nás hlavně odlišuje od všech podobných projektů je
to, že naše soutěž píše příběhy. Už samotný vznik a dosavadních
sedm ročníků je jeden velký příběh. A svůj vlastní životní příběh
mají i naše finalistky. I to rozhoduje při jejich výběru,“ doplňuje
Kuklínková.

Nabitá soustředění

FOTO: Lucie Vítková (2x) a David Podrabský
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Soutěžící vybrané na základě fotografií a videí se ve dnech 26.
a 27. dubna setkají v Hotelu Sladovna Černá Hora, kde se uskuteční semifinále soutěže, na kterém porota složená z organizátorů
soutěže a partnerů vybere osm finalistek v hlavní kategorii a šest
MyFace
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Společnost

princezen. Malé Princezny i Dívky poté absolvují několik soustředění. Zajímavostí pro děvčata bude jistě pobyt u moře v Chorvatsku. Hostitelem se stane již tradičně luxusní Hotel Sladovna Černá
Hora nebo Hotel Lidový dům v Lysicích. Všude tam se dívky budou
učit choreografii, program finálového galavečera, čekají je také cvičení, ranní výběhy, relaxace, ale absolvují i přednášky o osobním

www.synthon.cz
Březen 2017

rozvoji, zdravém životním stylu, budou natáčet videoklipy nebo se
fotografovat. Finalistky Dívky České republiky se i letos aktivně
zapojí do sportovních soutěží, mimo jiných absolvují v sobotu 19.
srpna závody dračích lodí na přehradě Křetínka v Letovicích. Více
informací najdete na stránkách www.divkaceskerepubliky.cz nebo
na Facebooku/Divkaceskerepubliky. 		
PAVEL ŠMERDA

Rosteme, hledáme nové kolegy!
+420 727 971 593 / hr.cz@synthon.com

7

Inzerce

Když máme svého lékaře, měli
bychom mít i finančního rádce
Miroslav Neubauer se už dvanáct let věnuje finančnímu poradenství. Pod agenturou Finance
Albatros. „Radím lidem například v tom, kam si mají dobře a bezpečně uložit peníze. V současné
době s úrokovou sazbou až sedm procent ročně,“ říká.
Řekněte, co je hlavní náplní Vaší práce?
Starost o peníze mých klientů. A to jak
těch, kteří je mají a chtějí svoje finanční
prostředky dobře a bezpečně zhodnotit, tak
i těch, kteří si chtějí pořídit bydlení, vzít
úvěr, hypotéku apod.
Jaká byla Vaše cesta k financím?
V roce 1992 jsem vyhrál konkurz a stal
se zaměstnancem Komerční banky. Po sedmi letech jsem se dal na samostatnou dráhu
v oboru. Tahle práce je zajímavá, baví mě,
protože jste denně v kontaktu s lidmi. Neustále musíte přijímat nové informace, protože finanční trh se vyvíjí. Zkrátka se nenudíte
(úsměv).
Jak je dnes těžké se vyznat ve světě financí? Na koho se má člověk obrátit?
Samozřejmě na mě (úsměv). Myslím si,
že když každý máme svého osobního lékaře, tak bychom měli mít i svého osobního
finančního poradce, který mi vyhovuje přístupem k práci, i přístupem k životu.
V čem lidé při investování či ukládání
peněz, nebo naopak při půjčování peněz,
dělají největší chybu?
Nejdou s dobou. Finanční svět jako takový se neustále, téměř denně vyvíjí. A vyvíjíme se i my. Proto je potřeba se v něm
dobře orientovat. Pokud totiž člověk neví
nebo udělá chybu, tak může velmi lehce přijít o těžce vydělané peníze.
S jakými požadavky se na Vás lidé nejčastěji obracejí?
Chci zhodnotit peníze nebo potřebuji
půjčit peníze. A já pro ně hledám to nejlepší. V tomto směru je důležitý individuální
přístup. Člověk v pětadvaceti letech má jiné
potřeby a představy než člověk v padesáti

Miroslav Neubauer
Tel.: 516 410 046, 606 442 066
E-mail: mneubauer@financealbatros.cz
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letech. Ale i vrstevníci se často liší. Jeden
si chce postavit domek, jiný plánuje cestovat. Přijde pět stejně starých klientů, ale
každý může odejít s jiným produktem. Pro
mě je důležité, aby byli spokojení a splnilo to jejich sny, které s penězi mají. Znovu
opakuji, všechno je o analýze. Ať jde o investování, nebo půjčování. Jen se to liší tím,
že kdo chce zhodnotit svoje peníze, hledá
co nejvyšší úrok, kdo chce půjčit, tak chce
co nejnižší.
Co pro Vás znamenají peníze?
Svobodu. Můžu si říct co chci, pořídit si

co chci, pomoci komu chci. Jsou výborným
sluhou, ale nesmí se stát pánem.
Když se chci na Vás obrátit s pomocí, kde
Vás najdu?
Kancelář mám v budově Komerční
banky na náměstí Republiky v Blansku,
ve třetím patře, dveře číslo 311. Pevná linka do mojí kanceláře je 516 410 046, ale
vzhledem k tomu, že jsem často „v terénu“,
nejlepší je samozřejmě zavolat na mobil
606 442 066 nebo napsat na můj e-mail:
mneubauer@financealbatros.cz. Budu se na
Vás těšit.
MyFace

Sport

Pojďme to zkusit. Generálka na
Boskovické běhy bude i letos!
Spolek Sportuj s námi připravil na pondělí 1. května již osmé Boskovické běhy. Jako každý rok,
tak i letos připravil pro všechny účastníky novinky.

R

egistrace byla oproti předchozím
ročníkům spuštěna až 1. února. Za
nejvýhodnější startovné se do konce února registrovalo do všech závodů 610
běžců, nově přes portál společnosti ChampionChip CZ. Za výhodné startovné se můžete přihlásit ještě do 31. března.
Poprvé nebylo součástí startovného originální tričko Boskovických běhů. To si
musí každý zájemce objednat samostatně,
ale pouze při registraci do závodu. Bez registrace nejsou a nebudou prodejná. Na
výběr je funkční sublimované tričko nebo
dětské bavlněné tričko.

Od úterý 2. května spustí spolek Sportuj
s námi Věrnostní program pro běžce. Spočívá v tom, že běžec po absolvování zaplaceného běhu obdrží body, které mají peněžní hodnotu a bude za ně možné nakupovat
v on-line obchodě. Více se o Věrnostním
programu můžete dozvědět na webových
stránkách Boskovických běhů.

Štafeta

Pokud si netroufáte na celou hlavní dvanáctikilometrovou trať a chcete zažít atmosféru hlavního závodu, může zkusit Štafetový běh. Zúčastnit se ho mohou dvojice

Neděle 9. dubna 2017

Masarykovo náměstí • Start v 10:00

GENERÁLKA
NA BOSKOVICKÉ BĚHY
PRO KOHO JE GENERÁLKA URČENA?
• Pro ty, kteří si chtějí zkusit zaběhnout celou trať
• Pro ty, kteří nebudou moci běžet 1. května
Pro všechny bude připravena pozornost od NEWLINE.
Přihlaste se k účasti na FB /BoskovickeBehy nebo na webu.

Patronem generálky je boskovický místostarosta a běžec Petr Malach, který vás zve

POJĎME SI TO ZKUSIT!
www.boskovickebehy.com

libovolného složení: muž-muž, žena-žena,
muž-žena.

Generálka

Generálka na Boskovické běhy 2017
bude v neděli 9. dubna. Sraz je v 9.45 na
Masarykově náměstí před radnicí, startuje
se v 10 hodin. Opět bude časomíra a pro jistotu pojede před vámi i za vámi cyklohlídka. Pro účastníky je připravena pozornost
od společnosti NEWLINE a občerstvení
od patrona generálky – místostarosty města Boskovice Petra Malacha. Pokud plánujete účast, označte to v události na FB
profilu Boskovických běhů nebo pošlete informaci, že se zúčastníte na e-mail:
jaroslav.parma@boskovice.cz.

Soutěž

V rámci 8. Boskovických běhů je vyhlášena Soutěž s AutoContem na téma Jak
mně moderní technika pomáhá při běhání.
Úkolem je natočit krátké zajímavé video
o tom, jak vám moderní technika pomáhá
při vašem běhání, ať už tréninkovém
nebo závodním. Autor nejzajímavějšího
videa bude odměněn kvalitními „chytrými
hodinkami“.
Podrobné informace o Boskovických bězích a registraci najdete na
www.boskovickebehy.com. Aktuální novinky a soutěže sledujte na FB profilu
/BoskovickeBehy.
JAROSLAV PARMA

Inzerce
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M

edicína považuje stavy popisované jako jarní únava za reálné,
ale nehovoří o nich jako o diagnóze. Znamená to, že nejde o onemocnění.
Ve skutečnosti je jarní únava běžný jev, kdy
se většina lidí počínaje začátkem března cítí
doslova v „jiném“ (po psychické i fyzické
stránce) stavu.
Nejde o výmysl hypochondrů, nýbrž
o důsledky vlivu dlouhého období sníženého slunečního svitu a nízkých teplot. V moderní době se naneštěstí musíme přizpůsobit
celoročnímu pracovnímu tempu. Přitom přírodní cykly člověka nutily akceptovat dlouhé zimní noci, tudíž omezit životní aktivity.
Zima bývala dobou lenošení, využívání zásob a odpočinku. A dnes? Pracujeme stejně
stále intenzivně a ještě se stresujeme vánočními svátky a systematicky se přejídáme,
protože tak řešíme „deprese“. Člověk dnešní doby doplácí zdravím na přesvědčení, že
jen on se dokázal vymanit z vlivu přírody.
V důsledku nepolevujícího pracovního
a životního rytmu si v zimním období lidé
stěžují na deprese. Místo toho, aby šli večer brzy spát, pracují dlouhé hodiny po tmě,
a po tmě zase vstávají. Není divu, že jsou
vyčerpaní. Američtí kolegové nazývají tyto

Včelpo, spol. s r.o., Obora 108
Skalice nad Svitavou, Czech republic
www.vcelpo.cz
www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelarskastanice.cz

a tuků, aby získali dostatek energie na udržení stálé tělesné teploty, a déle spali, v létě
a na podzim konzumovali sezónní ovoce
a zeleninu, poskytující tekutiny, vitamíny
a minerální látky, a přitom intenzivně a fy-

Jarní únava je důsledkem účinků nepřirozeného překonávání přírodních zákonů. Přejídáme
se stejně jako v zimě, protože jsme si na to zvykli. Přitom bychom měli snížit příjem energie,
protože je nutné se zbavit nahromaděného tuku a s ním i škodlivin. Masopust není jen důvod
k oslavám, ale hlavně k půstu. Můžeme se divit, že na jaře je velká poptávka po prostředcích
usnadňujících hubnutí? Bez kožichu je nadváha hned dobře vidět. V jarním jídelníčku přijdou
ke slovu i přírodní sladidla, především med. Zásoby jsou k dispozici díky tomu, že med lze
skladovat velmi dlouho (bez konzervantů), aniž by došlo k jeho znehodnocení.

stavy „seasonal affective disordet“, čili hovoří o sezónní chorobě. Jednoduše řečeno –
jsme ovlivňováni střídáním ročních období
stejně jako změnami aktuálního počasí více,
než si připouštíme. V zimě trpíme depresemi, na jaře únavou, na podzim chřipkovými
epidemiemi, ale ty nás čekají i na jaře.
Naši předci se dokázali s popsanými jevy
vyrovnat například využitím přírodních potravinových zdrojů. V zimě jedli více masa
11

zicky pracovali. A na jaře? Nezbývalo než
se spolehnout na zásoby mouky, sušeného
a kompotovaného ovoce a přírodních sladidel. Tento stravovací režim umožnil realizaci „jarní očistné diety“. Omezil se příjem
energie (masa a tuků) a hlavním zdrojem
energie se staly komplexní i jednoduché
sacharidy. Je to přirozený proces, který má
logiku.
Naši předci automaticky střídali období

hojnosti s obdobím nedostatku, aniž by jim
to ublížilo. Vlastně to bylo energetické cyklování, čili systematické kolísání přijímání
energie, stylem jednou více, jednou méně.
To je v současnosti nejnovější dietní hit.
Ostatně, jaro je ideální pro snížení příjmu
energie.

Jarní detoxikační kúra
K detoxikaci stejně jako k redukci váhy
se používají desítky postupů a stovky prostředků. Mnohé pocházejí ze zahraničí. Přitom je to zbytečné. Doporučujeme využít
tuzemské zdroje – je to mnohem levnější
a přinejmenším stejně účinné. Stačí koupit
kvalitní český med, pár citrónů a balíček
mletého chilli koření. Do jednoho litru filtrované pitné vody (pro tyto účely stačí relativně levný domácí filtr), kterou ohřejete
na 30°C, rozmícháte 100 gramů medu, vymačkáte jeden šťavnatý citrón a vmícháte
10 gramů chilli koření a jednu čajovou lžičku mleté skořice. Nápoj popíjíte po malých
doušcích celý den. Pokud souběžně dokážete výrazně omezit příjem stravy, především
masa, uzenin a mléčných produktů, docílíte
toho, čemu se říká detoxikace. Ti z vás, kteří
mají silnější vůli, mohou tohoto nápoje vypít denně až 2 litry a například 3 – 4 dny
nemusejí jíst. Med tvoří jediný a přitom dostatečný příjem energie, který zajistí, že ten,
kdo to zvládne, nebude umírat hladem.

Pravý český med
Med je přírodní produkt, obsahující přeměněný rostlinný nektar a stopy pylu. Je bohatý na jednoduché cukry, minerální látky,
vitamíny, rostlinné silice, aromatické látky,
obsahuje také stopy bílkovin, tuků a řady
specifických látek, především tzv. beta –
glukanů. Enzymy v medu štěpí složité sacharidy na rychle využitelné jednoduché
cukry, které slouží jako zdroj energie. Med
podporuje imunitu, takže se ubráníte jarním
chřipkám či nachlazením. Směs medu, citrónové šťávy, chilli a skořice vás zbaví nadýmání a pomůže vám zhubnout. V medu
obsažené bílkoviny pocházejí z pylových
zrn a z výměšků trávících žláz včel.

Med a senná rýma
Med pomůže zbavit se senné rýmy, protože obsahuje malé množství pylů. Tím
se z něj stane prostředek „dessensibilizace“ (uvyknutí na alergeny) v období, kdy
v ovzduší ještě nejsou přítomné pylové alergeny. Podmínkou je použití českého medu,
protože med pocházející z exotických krajin
obsahuje nám neznámé alergeny, na které
můžeme reagovat nepřiměřeně.
RnDr. Petr Fořt Csc.
MyFace

Bude vás zajímat

Módní přehlídka. To je
pomoc potřebným

P

rvního března roku 2008 ve dvě hodiny odpoledne jsem stála za oponou
Katolického domu v Blansku a panikařila. Vlastně jsme panikařily dvě. Já
a moje kamarádka Terezka Musilová jsme
měly každou chvíli vylézt zpoza té najednou hrozně potřebné opony, podívat se na
plný sál a říct lidem, proč tu vlastně jsou.
Že jim děkujeme za to, že se přišli
podívat na naši první Charitativní módní
přehlídku, kterou jsme spolu za pár měsíců
naplánovaly. Že jim předvedeme oblečení
ze secondhandu, které si mohou zakoupit.
A že každá koruna, kterou utratí, poputuje
do Ugandy na výstavbu nemocnice. Taková
jednoduchá věc, která ale byla pro dvě čtrnáctileté holky absolutním vrcholem jejich
dosavadního života.
Teď je o devět let později a za necelý měsíc si celý tenhle proces zopakujeme. Znovu
se postavím za oponu teď už Dělnického
domu Blansko, abych zpoza ní vykročila na
molo v záři reflektorů a uvítala všechny návštěvníky výroční desáté Charitativní módní přehlídky. Desetkrát jsme si zopakovali
tuhle taškařici. Přemluvily jsme s Terezkou
desítky lidí, aby se na jedno odpoledne proměnily v modelky a modely. Desítky jiných
nám spontánně nabídlo pomoc a zapojily
se do příprav. Stovky lidí se přišly podívat.
Kdo ví, možná, že to byly za ty roky dokonce tisíce. A společně jsme také tisíce korun
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dokázali vydělat a poslat na nejrůznější místa světa.
Tři sta devadesát pět tisíc korun pomohlo lidem na Ukrajině, Haiti, v Ugandě, Sudánu, Zimbabwe a Albánii. Díky štědrosti
návštěvníků jsme darovali dětem pomůcky
do škol, zaplatili jim školné, pomohli s vybudováním základních hygienických potřeb
nebo přispěli na vyvrtání studny na pitnou
vodu. A kromě toho jsme se taky sami naučili jak zorganizovat charitativní akci, jak
se správně postavit před fotoaparát, aby
oblečení, které máme na sobě, co nejvíce
vyniklo. Jak se chodí po mole, aby nikomu
nebylo vidět pod sukni a vypadalo to dobře.
Jak se postavit před kameru a nebát se začít
mluvit.
Kdo že to přehlídku vlastně pořádá?
Říkáme si Dealeři naděje. Fungujeme pod
záštitou Římskokatolické farnosti Blansko.
I přes to, že velká spousta z nás není věřících. Jsme studenti i pracující. U přehlídky
jsme už dlouhá léta, nebo jsme se přidali
teprve nedávno. Děláme modely a modelky,
fotografy a fotografky, vizážistky a kadeřnice, navrhujeme plakáty, chystáme věci na
bleší trh nebo zajišťujeme technické zázemí. A jinak nás často nespojuje skoro nic.
Jsme kamarádi kamarádů, někteří z nás se
možná k přehlídce připojili, aniž by znali
kohokoliv z jejich organizátorů. Jsme prostě
rádi, že děláme dobrou věc, která má smysl.
No a letos jsme se rozhodli, že ji uděláme zase. Přijďte se tedy ještě jednou, anebo
vůbec poprvé, podívat na Charitativní módní přehlídku, která se bude konat 1. dubna
od 15:00 v Dělnickém domě Blansko. Předvedeme vám krásné oblečení, které si budete moci vydražit nebo koupit. Nabídneme
vám též občerstvení a prodej nejrůznějších
výrobků, šperků a oblečení v předsálí. Tradičně proběhne bleší trh, kde za symbolické
ceny můžete koupit všechno od knih přes
nádobí po plyšáky. Všechny peníze, které letos na akci utratíte, pošleme do Mongolska.
Ve městě Darkhan poslouží k rekonstrukci
zničeného salesiánského vzdělávacího centra pro místní chudé děti a mládež, kde slouží
český salesián Jaroslav Vracovský.
Kdybyste se o akci chtěli dozvědět více,
mrkněte na naše stránky přehlídka.bk.cz
nebo na facebook.com/Prehlidka. Těším se,
že se 1. dubna potkáme.
MARIE JAHODOVÁ

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

P

amlsková vyhláška, která reguluje
prodej nezdravých potravin ve školách, způsobila mezi lidmi velkou
bouři. Ani mě nenechala tato záležitost
klidnou. S odborem školství Městského
úřadu Boskovice jsem obeslala ředitele 25
základních škol v regionu, abych znala jejich názor. Ozvalo se asi dvacet zástupců
škol a kromě dvou s ní nemají nikde větší
problém. V opačném případě argumentovali
tím, že děti jim o velké přestávce „utíkají“
ze školy a chodí si tyto potraviny stejně kupovat do obchodu.

Myslím si, že vyhláška jako taková
není špatná. Upozorňuje na velké množství
soli, cukru a dalších nezdravých ingrediencí v naší stravě. Nedokonalost vyhlášky
a hlavně její přílohy způsobila, že když jsem
přišla někde do školy, v bufetech měli skoro
prázdné regály a dětem tak nemohli nabídnout skoro nic. Po malém průzkumu ve školách, mezi rodiči a pedagogy jsme, společně
s poslancem Miholou, oslovili ministryni
školství Kateřinu Valachovou. Z jednání vyplynulo, že ministerstvo připravilo seznam
potravin se 600 položkami, které budou ve
školách možné prodávat. Tyto potraviny by
měly být dostupné v běžné obchodní síti.
Další možností, jak ulevit, je příp. příprava
svačin ve školních kuchyních, které se řídí
jinými předpisy, tzv. spotřebními koši.
Myslím, že vyhláška sice vznikla se snahou řešit problematiku nezdravého stravování dětí, ale i v tomto případě platí, že nic
se nesmí přehánět.
JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka
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Knihovna Boskovice doporučuje oblíbený cyklus scénických čtení Lukáše Hejlíka:

Boskovice
20 .března 2017

od 19,30 hodin v Sokolovně

Karel Hynek, Daniel Čech,
Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev
Vstupné 250 Kč
Předprodej v TIC Boskovice, IK Blanka Blansko,
team agency s.r.o., Bezručova 2, Blansko
Více info na telefonu 736 236 591

30.
3.
KINO BOSKOVICE

účinkují: Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín

2017

Čtvrtek
19.30

Vstupné: 100 Kč/ 80 Kč
www.kinoboskovice.cz
www.knihovnaboskovice.cz
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František Šutera má dvě nové
prodejny a chystá další
Firma František Šutera z Olešnice je typickým rodinným podnikem. Jeho zakladatel, František
Šutera starší, dokázal svojí pracovitostí a podnikatelským duchem vybudovat od základů
prosperující podnik.

F

rantišek Šutera starší založil firmu
v roce 1990. V domácích podmínkách začal vyrábět v menším množství klobásy a salámy. Postupně se firma
rozšiřovala, navýšil se i objem výroby a výstavbou malých jatek, celého areálu i moderní výrobny uzenin přebírá firmu v roce
2004 František Šutera mladší.
Svoje výrobky nabízeli Šuterovi hned
od začátku v domácí prodejně, nyní už mají
několik let podnikovou prodejnu na náměstí. Celkem jsou jejich produkty k dispozici
v osmi vlastních prodejnách. Kromě Olešnice působí ještě v Lysicích, Zbýšově, Březové nad Svitavou, Ivančicích a Svitavách.
„Nyní jsme nově otevřeli prodejnu s bufetem v Letovicích a ve Svitavách. Do budoucna bychom naše aktivity rádi rozšířili
ještě o tři až čtyři prodejny. Nejblíže jsme
tomu v Litomyšli, dále se chceme zaměřit
na větší města, jako jsou Brno a Blansko,“
upozornil majitel.
Zatímco na začátku firma nabízela zákazníkům pouze několik vlastních výrobků, dnes zahrnuje sortiment firmy širokou
škálu masných i uzenářských pochoutek.
„Specialita? Držíme debrecínky. Je to výrobek mého otce, taková klasika, na kterou
máme i ocenění kvality. Vůbec se snažíme
všechny naše výrobky dělat bez náhražek,
pouze z kvalitního masa a s minimálním
množstvím konzervantů, “ upozornil František Šutera.
V dnešní podobě firma František Šutera
vyrábí klobásoviny, salámy, uzená masa,
polokonzervy, zabíjačkové a sezónní speciality, škvaří sádlo, nabízí kuřecí, hovězí
a vepřové maso. „Sortiment je poměrně
široký a nějaké velké rozšiřování neplánujeme. Chceme držet standardní provoz
a hlavně sázet na kvalitu. Z tohoto důvodu nezavádíme velké množství novinek.
Poslední novinkou je výroba vlastního
trvanlivého salámu Vysočina. V budoucnu
plánujeme rozšířit výrobu o další druhy Lovecký, Hercules, Poličan. Vyrábíme je
jen pro naše prodejny a okruh regionálních
prodejen v Jihomoravském kraji,“ uvedl.
Největším odběratelem výrobků firmy
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Historie firmy Řeznictví a uzenářství František Šutera sahá do roku 1968. Tehdy
František Šutera ještě jako zaměstnanec Jihomoravského průmyslu masného – závod
Olešnice začíná doma s výrobou tlačenek, jelit a jitrnic. V roce 1969 nakupuje základní
stroje pro výrobu. Buduje klasickou udírnu a začíná vyrábět i uzené výrobky. Zlom
nastává v roce 1990, kdy František Šutera starší zakládá skutečnou firmu s názvem
Řeznictví a uzenářství František Šutera.
jsou vlastní podnikové prodejny. Na to navazují prodejny řetězce Jednota Boskovice,
Jednota Velké Meziříčí a velké množství
dalších prodejen. Kromě toho zásobují školy, školky, domovy důchodců, nemocnice,
vývařovny, občerstvení a hostinská zařízení.
Firma František Šutera zaměstnává na
všech svých provozech okolo sedmdesáti
lidí. „Co nás trápí? V současné době především investice do registračních pokladen.
Do této oblasti bude firma nucena investovat statisíce korun. Tyto peníze by přitom
firma mohla investovat do modernizace pro-

vozu a zkvalitnění služeb poskytovaných
zákazníkům,“ přiznal. Na závěr se František
Šutera svěřil, že ho velmi těší návrat zákazníků do malých prodejen. „Je to vidět na objemech. Ne všichni nakupují v řetězcích, jak
by se mohlo zdát,“ dodal.

František Šutera
Veselská 581
679 74 Olešnice
Tel. 516 428 271
E-mail: info@sutera.cz
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Stoprocentní ochrana nebude nikdy,
ale ohrožení lidí i majetků je nižší
Olešnice ví, co je to velká voda. A proto se vedení města rozhodlo v posledních letech nejen
svoje obyvatele, ale i jejich majetky, výrazně chránit. Více prozradil starosta města Zdeněk
Peša.

Olešnici zasáhly za posledních 15 let dvě velké povodně. Můžete
připomenout, kdy to bylo a o co při nich šlo?
Letos 15. července to bude patnáct let od chvíle, kdy se v roce
2002 nad Olešnicí a Crhovem zastavil patnáct kilometrů vysoký
bouřkový mrak a obrazně se tady během půl hodiny vypršel. Spadlo
neuvěřitelných 170 mm srážek na m2! Největší škody blesková povodeň napáchala v povodí Veselského a Crhovského potoka. Postiženy byly kromě Olešnice a Crhova také obce Hodonín a Štěpánov.
V důsledku povodně zemřeli dva lidé. V Louce byl stržen silniční
most.
Jaké škody povodeň napáchala konkrétně v Olešnici?
V Olešnici byly největší škody v místech, kde byl v 30. letech
minulého století zatrubněn Veselský potok. Proto si povodňová vlna
našla koryto v ulicích V Lukách, Tržní, Dolní Vejpustek a Křtěnovské. Poničila tři desítky domů, provozy mlékárny i tehdejšího masokombinátu.
Mluvil jste i o druhé povodni. Ta se odehrála kdy?
Druhá povodeň se opakovala tentokrát na Hodonínce o čtyři
roky později v roce 2006. Tam je ovšem údolí mnohem širší a potok
není zatrubněný, také množství srážek bylo výrazně nižší. Přesto si
povodeň vyžádala i tentokrát mnoho škod. Překážky v rozlivovém
území s drobnými stavbami, ploty, uskladněným palivovým dřevem
a hlavně sedimenty zanesené koryto potoka protkané řadou lávek a
mostků se ukázaly jako velký problém. Takže i v ulici Moravská
strana byly některé domy pod vodou.
Po těchto přírodních pohromách jste se rozhodli činit. Co všechno jste udělali, aby se podobná situace už neopakovala?
Po první povodni bylo zřejmé, hned při zpracování první studie
protipovodňových opatření, že logické otevření zatrubněného potoka v ulicích již není možné. Proto jediné technicky zvládnutelné
řešení bylo v údolích povodí Veselského potoka postavit protipovodňové poldry. Dva, co již v roce 1997 obec postavila, bylo nutné
navýšit v hrázi, tři nové postavit.
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Největším poldrem je poldr pod Obecním rybníkem s největší
retenční kapacitou i hrází. Jihomoravský kraj poskytl dotaci na přípravu projektové dokumentace, vlastníci pozemků pak místa pro
výstavbu v rámci úprav, které pozemkový úřad v této lokalitě zahájil, a pak už vše bylo na správci vodního toku, tehdejší Zemědělské
vodohospodářské správě. Správce vodního toku se velmi operativně
ujal všech jednání včetně zajištění asi čtyřiceti milionů korun na vybudování poldrů. Díky vstřícnosti všech zainteresovaných se v roce
2005 již poldry stavěly a v roce 2006 byly dokončeny. V retenčním
prostoru poldrů je možné v případě povodně zachytit 250 000 m3
vody. První zkouškou ještě úplně nedokončených poldrů byla povodeň v roce 2006.
Co Vám tato povodeň ukázala?
Povodeň v roce 2006 ukázala, jak nezbytné jsou protipovodňové
opatření na vodním toku. Hodonínka byla regulována současně se
zatrubněním Veselského potoka v 30. letech minulého století. Od té
doby nedošlo k jejímu čištění od naplavenin, koryto zarůstalo břehovým porostem, louky, které tvořily inundační prostor, byly ohrazeny ploty na zahrádky. K nim pak byly postaveny různé mostky
a lávky. Tento nevyhovující stav mohla změnit jen celková úprava
koryta. Městské zastupitelstvo okamžitě po povodni iniciovalo jednání se správcem vodního toku a nabídlo zpracovanou projektovou
dokumentaci. Nově stanovený správce vodního toku – Lesy ČR s.p.
se ujaly realizace a po bezmála deseti letech jednání s vlastníky,
změny územního plánu, výkupů pozemku a shánění dotace na stavbu bylo 2,8 kilometrů vodního toku Hodonínky v rámci zástavby
celkově upraveno a rozšířeno. Stavba byla dokončena v roce 2016
jen několik měsíců po svém zahájení.
Je nyní Olešnice stoprocentně chráněná?
To nebude nikdy, ale ohrožení obyvatel a jejich nemovitostí se
radikálně snížilo. Můžeme konstatovat, že město Olešnice je jedním z nemnoha v rámci celé České republiky, které má realizována
komplexně protipovodňová opatření na vodních tocích. Zbývá už
jen dokončit pozemkové úpravy. 		
PAVEL ŠMERDA
MyFace
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Zapomenuté pohádky. Příběhy,
které si vyprávěli především dospělí
Starosta Olešnice Zdeněk Peša je autorem knihy Zapomenuté pohádky. Vyšla v loňském roce
a je svým způsobem hodně originální.

„V

knize jsou pohádky, které si v polovině 19. století vyprávěli lidé na Olešnicku. Pohádky se tehdy vyprávěly
nejen dětem, ale byly i běžnou součástí vyprávění dospělých. Pohádkově strašidelnými příběhy si krátili dlouhé večery.
Proto řada přečtených pohádek nemusela být a nebyla pohádkou
před spaním,“ řekl Zdeněk Peša.
Před sepsáním knížky pátral, než se mu podařilo získat text původní knihy. „Když jsem knihu pohádek přečetl, zjistil jsem, že mají-li se tyto pohádky číst a vyprávět, bude některé potřeba upravit,
aby byly srozumitelné. Všechny pohádky pak bylo třeba převést
do jazyka blízkého současnému čtenáři. Přesto jsem se však snažil
v knize uvést pohádkové příběhy tak, jak se knižně dochovaly. Díky
dvěma farářům, národním buditelům 19. století,“ doplnil starosta.
První z nich byl Jan Pleskač, olešnický farář. Byl spoluzakladatelem olešnického divadelnictví (v Olešnici bylo po Brně druhé nejstarší stálé divadlo na Moravě) a také psal divadelní hry. Vedle povídek a nábožensko-politických spisů sesbíral v roce 1854 z podnětu
kněze Beneše Metoděje Kuldy dvacet pohádek z Olešnice a okolí.

Tyto pohádky Kuldovi zaslal k vydání tiskem. Rukopis zůstal
u Kuldy ležet až do počátku devadesátých let, takže se jejich vydání
Jan Pleskač (zemřel roku 1873), čestný měšťan Olešnice, nedočkal.
Literárně činný Kulda se rozhodl odložený materiál z Olešnice využít, když Cyrilometodějská tiskárna v Praze projevila ochotu pohádky vydat. Proto pro třetí svazek moravských národních pohádek a pověstí vybral a upravil do tisku Pleskačovu sbírku pohádek
z Olešnice a doplnil ji dalšími odloženými pohádkami z té doby.
Kniha byla v roce 1892 vydána pod názvem Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Olešnického a jiných. Sebral a zaslal Jan
Pleskač a jiní. Podtitul: Z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovského a Žďárského.
„Pokud by nevyšla tato kniha, troufám si tvrdit, že by byly tyto
pohádky zapomenuty. To by byla škoda, protože si podle mého názoru zaslouží naši pozornost i po více než 160 letech,“ přiznal Peša.
Ilustrátorka knihy Zuzana Čuchna učinila příběhy ještě barevnější
a pohádkovější. V řadě z nich se mimo jiné našly základy pohádek,
které jsme v dětství už slýchali v jiné podobě.

Křížová cesta bolestí regionu Olešnicka
Pokud milujete procházky, které jsou navíc spojené se zajímavým poznáním, máme pro vás
tip. V Olešnici mají Křížovou cestu bolestí regionu.

„K

řížová cesta bolestí regionu
není jen vyjádřením bolestí a ran Kristových, ale také
přiblížením skutečnosti, že jeho rány jsou
i naše rány, které v dějinách potkávaly a potkávají i zdejší kraj. Proto se zrodila myšlenka křížové cesty jako ‚výrazů tváře našich
místních dějin‘,“ říká autor konceptu P. Pavel Lazárek.
Cesta začíná u hřbitovního kostela
v Olešnici a postupně stoupá malebnou krajinou. Trasa, podél níž jsou zastavení umístěna, se zatáčí a klikatí. „Vyjadřuje tak podobnost s lidským životem, který bývá skrze bolesti často složitý. Křížová cesta končí
symbolicky u rozhledny, aby bylo patrné, že
překonané a odpuštěné bolesti dávají člověku možnost podívat se v životě dál a utrpení
nahlížené z nadhledu, nam může pomoci
nalézt jeho smysl,“ doplnil Lazárek.
Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou
tvořena litými betonovými sloupky, zakončenými kovanými kaplicemi, doplněnými
o symboly Ježíšova utrpení. V kaplicích
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jsou umístěny reliéfy, zobrazující bolesti
zdejšího regionu.
Koncept díla vytvořil P. Pavel Lazárek.
Na výběru témat a námětů se podíleli olešničtí farníci. Projekt k dílu vypracoval Josef
Kánský z Olešnice, betonové sloupky vyrobil Jiří Večeřa z Bystrého, autorem návrhů a modelů je umělecký kovář Petr Cach
z Oldřiše. Reliéfy byly odlity u manželů
Hajtmanových z Nového Hradce Králové.
Základní kámen křížové cesty požehnal
27. září 2009 při návštěvě Brna Papež Benedikt XVI. Křížová cesta byla slavnostně
posvěcena v pátek 5. srpna 2016. Vznik díla
finančně podpořil mimo jiných i Jihomoravský kraj.
Olešnice je městečko s bezmála tisíciletou historií. První zmínka se váže k roku
1078. „V průběhu historie se ani tomuto
městečku nevyhnuly historické zvraty, kterými žila celá naše země. Přesto však různé
historické události měly konkrétní dopady
na osudy lidí žijících v Olešnici, ať už to
byly války, epidemie, změny režimu nebo

živelné pohromy. O tom vypráví jednotlivá
zastavení křížové cesty. A je na nás, abychom se nad dějinami regionu zamysleli
a z těchto dějin si vzali ponaučení,“ dodává
olešnický starosta Zdeněk Peša.
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Představujeme

Dětští pacienti jsou ti nejhezčí,
tvrdí primář Michal Klimovič
Dětské oddělení boskovické nemocnice vede od února 2014 prim. MUDr. Michal Klimovič,
Ph.D. Pod jeho vedením se stabilizovalo po personální stránce. Díky vedení zdravotnického
zařízení navíc získalo v posledním období po rekonstrukci krásný a pro malé pacienty, jejich
rodiče i samotný personál příjemný vzhled.
Pane primáři, můžete ve stručnosti představit Vaše oddělení?
Dětské oddělení je od jeho vzniku tradiční součástí boskovické
nemocnice. V posledních třech letech prodělalo zásadní rekonstrukci. A to jak řekněme po materiální stránce, tak i po personální. Potýkalo se, a bohužel tento stav částečně přetrvává do dnešní doby,
s nedostatkem kvalifikovaných atestovaných pediatrů. Momentálně
si vychováváme mladé lékaře a věřím, že se podaří je udržet, aby
nám neutekli na obvod, kde mají po atestaci daleko vyšší plat. Bude
to trvat minimálně ještě pět let, než budeme mít svoje vlastní atestované pediatry, ale je to jediná cesta.
Co je podle Vás klíč k tomu, aby se podobné problémy neopakovaly?
Stabilita, jistota a důvěra v budoucnost. A v neposlední řadě samozřejmě peníze. Vím, že to je oblast, ve které nikdy nikdo asi nebude úplně spokojený, ale musím říct, že v tomto směru u nás nastal
nárůst a zlepšení.
Když už jsme začali personálními záležitostmi. Jak je to u vás se
středním zdravotnickým personálem, tedy sestrami?
Situace je zatím stabilizovaná, i když i u nás vznikla posledního
půl roku potřeba doplnění stavu. To ale není nic nového, je to dáno
všeobecným nedostatkem středního zdravotnického personálu ve
všech nemocnicích v celé republice. Tuto situaci je třeba řešit na
nejvyšší politické úrovni.
V úvodu jste zmínil i rekonstrukci Vašeho oddělení. Čím vším
prošlo?
V loňském roce došlo na část pro děti do tří let. Úpravou prošly
všechny pokoje, ale také prostory ambulance, čekárna, inspekční
pokoje i místa pro personál, v letošním roce bylo otevřeno rekonstruované oddělení pro starší děti a pediatrická jednotka intenzivní
péče. Od února tak máme opět plnou kapacitu. Do budoucna nám
ještě zbývá rekonstrukce novorozeneckého oddělení a oddělení šestinedělí ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělení.
Možná dotaz, který měl zaznít hned na úvod. Pro koho je vůbec
dětské oddělení určeno?
Naše oddělení zabezpečuje diagnostickou a léčebnou péči pro
děti s komplexní pediatrickou problematikou. Na dětském oddělení jsou rovněž hospitalizovány děti po úrazech a chirurgických,
urologických a ortopedických výkonech. Novorozenecké oddělení
zajišťuje péčí o donošené novorozence po porodu.
Oddělení je koncipováno tak, aby vyhovovalo moderním trendům pediatrie. U těch nejmenších dětí je kladen důraz na spoluhospitalizaci rodičů. Tady bych uvedl, že věková hranice, kdy rodiče
chtějí být se svými dětmi, se posunuje. Zvláště, když je období zákazu návštěv (úsměv). Snažíme se tomuto trendu vyhovět, protože
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MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.
I. atestace pediatrie a Specializovaná způsobilost pediatrie,
I. a II. atestace anesteziologie resuscitace a intenzivní
medicína, specializovaná způsobilost intenzivní medicína.

Věk: 54 let
Práce: Primář Dětského oddělení Nemocnice Boskovice
Zájmy: cestování
je to dobrá cesta jak zkrátit dobu hospitalizace a zlepšit psychickou
pohodu. Děti se pak mnohem rychleji uzdravují.
Součástí dětského oddělení jsou i odborné ambulance. Jaké?
Podařilo se nám v rámci dětského oddělení zachovat a rozšířit
odborné ambulance, takže tady funguje jako v minulosti nefrologická, gastroenterologická, kardiologická a riziková poradna. Nově
MyFace

Představujeme
jsme naše oddělení rozšířili o ambulanci endokrinologickou. Tyto
odborné ambulance velmi významně zkvalitňují péči o děti. Můžeme říci, že více než 95 procent dětských pacientů, kteří k nám
přijdou, jsme schopni ošetřit ambulantně i hospitalizačně v naší nemocnici.
To jste mi přímo nahrál na další otázku. Lidé mají někdy pocit,
že svoje děti musejí odvést do Brna, aby o ně bylo skvěle postaráno. Co byste jim na to řekl?
Že je to každého volba, ale je třeba si uvědomit, že z lékařů, kteří
pracují na našem oddělení, je osmdesát procent z Brna. Jako primář
jsem vyšel z Dětské nemocnice, jsem se svými bývalými kolegy
v denním kontaktu. Konzultujeme spolu nejrůznější situace, spolupracujeme při péči, a když je to nutné, tak pacienty posíláme k nim.
Rozhodně nikdo nemá tendenci nic podcenit. Rád bych zdůraznil,
že na dětském oddělení máme mimo jiných například paní profesorku Hanu Hrstkovou, což je jeden z předních českých pediatrů.
Paní docentka Anna Nečasová je zase špičkový dětský kardiolog.
Jezdí sem externí lékaři na pohotovostní služby a téměř všichni jsou
z Dětské nemocnice v Brně.
Jací jsou dětští pacienti?
Jsou jiní. Každá věková skupina je jiná. Největší problém je
s nejmenšími. V komunikaci. Neřeknou, co je bolí, jaké mají pocity… Tam je to hodně o umění pediatrů.
Děti určitě vyžadují specifickou péči a přístup?
Přesně tak. Na pediatry občas kolegové koukají trochu přezíravě.
Ale nám to nevadí (úsměv). Na každé dítě je třeba reagovat jinak.
Podle věku a jeho schopnostem. Je to často umění. I proto je v našem oboru velmi mnoho žen. Bývají empatičtější. Dětský pacient,
to je ale ten nejhezčí pacient.
Je třeba zmínit i spolupráci s rodiči.
Rodiče často chtějí být u všech výkonů. Od napíchnutí žíly až
po speciální operace a výkony. A to je pro personál hodně náročné.
Na druhou stranu musím říct, že spolupráce s rodiči a vzájemná domluva je nutná. Už jsem to zmínil, je to trend, cesta, kterou se jde,
a jinak to ani nebude. Pozitiva převažují nad negativy.
Říká se, že občas je větší problém s rodiči než s dětmi. Platí to
i u vás?
Ano. Neříkám, že všechno děláme perfektně, ale občas s nimi
bývá komplikovanější se domluvit.

Jaký je Váš vztah k dětem?
Mám tři děti, už dospělé. Už si ani nepamatuji, když byly malé
(úsměv), ale znovu i v této souvislosti zopakuji, dětské pacienty považuji za nejlepší pacienty.
Byla pediatrie hned od začátku Vaše jasná volba?
Ano. Vystudoval jsem sice všeobecné lékařství, ale od počátku
jsem pracoval v Dětské nemocnici v Brně.
Čím jste si prošel, než jste se dostal do Boskovic?
Když pominu krátkou anabázi kolem vojny, tak jsem od začátku
pracoval v Dětské nemocnici v Brně, do ledna 2014 jako primář
kliniky ARO. Od 1. února 2014 jsem tady v Boskovicích.
S dětskými pacienty jsou samozřejmě spojeny radosti i starosti. Vzpomenete si na nějaký obzvláště příjemný, nebo naopak
smutný příběh?
Na konkrétní příběh určitě ne. Ale řeknu tohle. Věnoval jsem se
dětské intensivní a resuscitační péči. Všichni z tohoto oboru mají
hrůzu a respekt. Ano, umíraly nám tam děti, ale daleko větší množství dětí jsme vrátili do normálního života.
Práce lékaře je velmi fyzicky i psychicky náročná. Jak si nejlépe odpočinete?
Cestuji. Mám rád hlavně jihovýchodní Asii.
Tam jsem toho procestoval velmi mnoho. A cestovat chci, dokud to půjde, co nejdéle.
Na závěr se zeptám. Máte nějaké přání nebo sen
do budoucna?
Přál bych si, aby se naše oddělení povedlo dostat na úroveň, jakou mělo v minulosti. Nemyslím
jen materiálně, ale i co se týká lékařů a sester. To
bych byl moc spokojený. Je to dlouhá cesta, ale ze
všeho nejcennější jsou lidé. Všechno se dá koupit,
ale vybudování kvalitního týmu a vztahů je k nezaplacení.
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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Nápověda: alea, Kent, aec, uts, Nek, Seti, Aza, tsun, Ekr, lí, unakit, pits
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

13. - 15. 3. Kong: Ostrov lebek
(17:30 a 20:00)
16. 3. Rolling Stones - Olé Olé
Olé (17:30)
17. 3. Muzzikanti (17:30
a 20:00)
18. 3. Muzzikanti (20:00)
18. - 19. 3. Kráska a Zvíře
(15:00 a 17:30)
19. - 20. 3. Logan: Wolverine
(20:00)
20. 3. Masaryk (17:30)
21. 3. Masaryk (20:00)
22. - 23. 3. Rocco (20:00)
24. 3. Rande naslepo (20:00)
25. 3. Psí poslání (15:00)
25. - 26. 3. Rande naslepo
(17:30)
25. - 27. 3. Život (20:00)
26. 3. Kráska a Zvíře (15:00)

27. 3. Bába z ledu (17:30)
28. - 29. 3. Skryté zlo (20:00)
30. - 31. 3. Ghost in the shell
(20:00)

Boskovice

13. - 15. 3. Anděl páně 2 (17:00)
13. 3. Spojenci (19:30)
14. 3. Lion (19:30)
15. 3. Všechno nebo nic (15:00)
22. 3. Masaryk (17:00 a 19:30)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
14. 3. Sex pro pokročilé, hrají
Jana Krausová a Karel Roden
(19:00)

Boskovice
Sokolovna

18. 3. Agentura Drahoušek:
Sňatky všeho druhu (19:00)
Zámecký skleník
18. 3. Návštěva u pana Greena,
hrají Stanislav Zindulka a Daniel Tůma (19:00)
26. 3. Divadlo Krapet: Zahrada
(15:00)
30. 3. Listování: Láska a tělo,
scénické čtení Lukáše Hejlíka
(19.30)

10. 3. - 7. 4. Eliška Blažková:
Haderim
Galerie města Blanska
25. 3. - 21. 4. Denisa Lechová

Letovice

Galerie Pex
31. 3. – 27. 4. Radek Andrle –
sochy

Kulturní dům
16. 3. Tři v háji, (19:00)
6. 4. Byt na inzerát, hrají Ivana
Andrlová, Martin Zounar, Adéla Gondíková, Ladislav Županič
aj. (19:00)

KONCERT
Blansko

Dělnický dům
16. 3. Koncert skupiny Kollárovci (18:30)
Klub Ulita
24. 3. Koncert: Alternativa
(19:30)

Boskovice

Zámecký skleník
22. 3. Folkový skleník: Trní na
větvi, Pokustone, Klára Veselá
a Lucino Mayaci (19:00)
Sokolovna
25. 3. Sebastian (19:00)
Evangelický kostel
29. 3. Koncert komorní hudby
(18:00)

VÝSTAVY
Blansko

Galerie Jonáš
10. 3. - 4. 4. Jaroslav Matějka obrazy
Knihovna

▲▲ Levnější vstupenky na festival budou v prodeji pouze
do 31. 3. 2017 v informačních kancelářích Blansko
a Boskovice a také on-line v síti TICKET ART.
Březen 2017

Boskovice

Galerie Otakara Kubína
18. 3. Výstavy soch Tomáše Arnošta a maleb Josefa Kleinera
(15:00)

Letovice

PLES
Blansko

Dělnický dům
24. 3. Ples Gymnázia Blansko
(20:00)

Letovice

Kulturní dům
18. 3. Ples sportovců (20:00)

Rájec-Jestřebí

Sokolovna
17. 3. XXII Fotbalový maškarní
ples (20:00)
26. 3. Dětský maškarní bál
(15:00)

OSTATNÍ
Letovice

Kulturní dům
23. 3. Jak se dělá rozhlas: Humorné povídání o zákulisí herecké a rozhlasové práce (18:00)
25. 3. Velký dětský maškarní
karneval: S Inkou Rybářovou
a klaunem Rybičkou (15:00)
30. 3. Kniha, přítel člověka,
beseda s knihkupcem Vráťou
Ebrem a písničkářem Pepou
Štrossem (19:00)
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Sekční vrata TRIDO jsou vyráběna na míru a lze je sjednotit s barevným designem domu.

Společnost Trido, s.r.o. patří
v oboru výroby automatických
dveří a garážových vrat mezi nejúspěšnější firmy na českém i zahraničním trhu. Při vzniku v roce 1995
se firma orientovala jen na výrobu automatických dveří, zejména
na speciální dodávky do velkých
staveb. Vývoj ve stavebnictví začal
ale vyžadovat komplexní dodávky
od jednoho výrobce, a proto firma
Trido zařadila do svého sortimentu
také průmyslová vrata, a v roce
1998 i výrobu garážových vrat pro
rodinné domy.

F

ilozofií firmy Trido je naslouchat
požadavkům zákazníka a dodávat
garážová vrata špičkové kvality
s širokou škálou designového
a technického provedení. Základem
je kvalita, bezpečnost, moderní design,
snadné ovládání a tichý chod pohonu
s dlouhou životností.

Vstupní automatické dveře TRIDO
s dřevěným dekorem - Archeoskanzen Modrá

Díky řešením na míru a nadstandardním požadavkům našich zákazníků se
naše výrobky vyvíjejí neustále dopředu.
Naši technici dokáží vždy najít řešení,
pokud nový majitel vyžaduje od garážových vrat něco navíc, nebo má nestandardní stavební otvor. Jestliže se chce
zákazník odlišit designem a podtrhnout
tak jedinečnost svého domu, může si
u nás vybrat vrata z různých materiálů,
jako je nerez, ušlechtilé kovy, prosklení, dřevo či fólie s různými motivy. Ve
spolupráci s architektem mu navrhneme
a vyrobíme originální garážová vrata,
která vytvoří jedinečný architektonický
prvek.
V poslední době jsou to často fasádní
garážová vrata, která zcela splynou s fasádou domu.
Jedinečná jsou patentovaná garážová
vrata Trido Evo, určená pro rekonstrukce bez bourání, která lze nainstalovat za
3 hodiny.
V naší nabídce najdete sekční vrata

Průmyslová skládací vrata TRIDO.

v dalších variantách technického řešení, vrata posuvná do boku a klasická
dvoukřídlá vrata. Pro průmyslovou sféru
vyrábíme kromě sekčních také skládací
a hangárová vrata.
Jsme vždy schopni nabídnout zákazníkovi individuální technické řešení velmi
náročných požadavků, o kterých konkurence často tvrdí, že jsou neřešitelné.
Při rekonstrukci České banky v Praze Trido vyvinulo a vyrobilo unikátní
vstupní karuselové dveře.
V Praze-Chodově zase vyvinulo a vyrobilo sedmnáct těžkých nadrozměrných
skládacích vrat pro tahače kamionů.
Evropským unikátem jsou také multifunkční nadrozměrná vrata v pavilonu
P na brněnském Výstavišti.
Další naši chloubou jsou speciální
hermetické dveře, které instalujeme v nemocničních operačních sálech a čistých
prostorách nemocnic.
V dubnovém čísle se dočtete o unikátním řešení vrat Trido Evo.

Více informací na www.trido.cz

