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Voděrady ožijí dalším
ročníkem Motosrazu

Auto/moto

Tři nejčastější mýty jak se zbavit
únavy za volantem automobilu!
Mýtus číslo 1:
Kdo pije kávu nebo energetické nápoje, za volantem
neusne.

Omyl. Kofein může zvýšit pozornost řidiče jen v krátkodobém
horizontu. A je v zásadě jedno, zda hovoříme o pití kávy, energetických nápojů, černého čaje nebo jedení čokolády. Princip je stejný, asi třicet minut po užití těchto a jiných podpůrných prostředků
se „zapíná“ akční doba a „vypíná“ se po dvou až třech hodinách.
Velmi unavený řidič může upadnout do mikrospánku i s dávkou
kofeinu v krvi.

Mýtus číslo 2:
Pokud máte dostatek zážitků z jízdy, můžete kompenzovat únavu.

Stejně jako intoxikovaný, tedy unuděný, si i unavený motorista
ve vysokém vypětí daném ostrými vjemy z rychlé nebo náročné
jízdy neuvědomuje, že v určitý okamžik zjevně přeceňuje své schopnosti. Dokonce i ten, kdo má hodně zkušeností, pak může ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu. A nezachrání ho to,

že místo nudné dálnice zvolil třeba původní klikatou cestu třeba
Slovinskem a Chorvatskem k Jadranu.

Mýtus číslo 3:
Pokud jsem unavený, pomůže otevření okna nebo
puštění hudby nahlas.

Jistě, oba kroky mohou řidiči pomoci na krátkou dobu. Jejich
účinek však brzy skončí. Navíc těmito kroky se řidič snaží sám sebe
„obelhat“, že není tak unavený, jak ve skutečnosti je.

Nový

Renault CAPTUR
Crossover značky Renault

Prostorný rodinný vůz
za

3 000 Kč/měsíc

5 let záruka Renault
Reprezentativní příklad Captur: Life TCe 90: Cena vozu: 284 900 Kč vč. DPH (uvedená cena je ceníková cena po odpočítání bonusu za výkup starého vozidla), výše úvěru: 178 262 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 106 638 Kč (37,43 % z pořizovací ceny), úroková
sazba: 3,99 %, RPSN: 7,7 %, 1.–35. měsíční splátka úvěru: 2 338 Kč, 36. splátka úvěru: 113 959 Kč, 1.–36. splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 662 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení,
poplatek): 326 259 Kč, délka úvěru: 36 měsíců, nájezd: 20 000 km/rok. Na konci smlouvy je možné (1.) doplatit poslední navýšenou splátku nebo (2.) profinancovat poslední navýšenou splátku nebo (3.) vůz odprodat dealerovi za garantovanou cenu. Nabídka platí pouze
u participujících dealerů. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka platí od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017. Captur: spotřeba 3,4–7,0 (l / 100 km), emise CO2 95–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou
změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

JMÉNO
NEBO
LOGO DEALERA, Ulice, Město
AUTECO BS,
spol. s r.o.
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.:
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Tel.: 516
454 453
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www.renaultdealer.cz

MyFace

Editorial

Můj blog

Konečně jsme se dočkali. Děti prázdnin, dospělí období dovolených.
Je tu léto se všemi úžasnými možnostmi, které nabízí. Tak schválně,
co si představíte pod pojmem prázdniny a dovolená. Vodu? Sluníčko?
Les? Chatu s přáteli? Moře? Kolo? Splutí řeky? Návštěvy hradů
a zámků? A tak bych asi mohl pokračovat… Jak se říká, sto lidí, sto
chutí a názorů.
Ať už se rozhodnete pro cokoliv, přeji vám, ať si svoje volno užijete
naplno a hlavně, máte ze všeho co děláte dobrý pocit. Protože všechno, co nám přináší dobrý pocit, je pozitivní, naladí nás na správnou
notu, dává nám dobrou náladu a ruku v ruce s tím se nám daří i to, co
bychom za „normálního“ stavu považovali za problém.
Co vás čeká v červencovém čísle? Na hlavní rozhovor jsme se sešli
s boskovickým rodákem, architektem Zdeňkem Fránkem. Autor Stezky
v oblacích a dalších zajímavých projektů prozradil spoustu zajímavostí ze svého pracovního i osobního života. Byli jste v Blansku na
charitativním běhu You Dream We Run? Připomeňte si ho v rozsáhlé
fotoreportáži. Lákáme vás na dovolenou v Chorvatsku, představujeme
Hotel Stará škola ve Sloupě, Minifarmu ve městě i nové představení
Městského divadla v Brně.
Pozveme vás na Festival seriálů do Boskovic, koncerty Kamila
Střihavky v Lysicích, Vojty Dyka v Boskovicích, fotbalové oslavy ve
Vavřinci a ve Svitávce, nechybí kompletní informace k Motosrazu ve
Voděradech. Plánujete návštěvu kina, koncertu nebo zajímavé akce?
Ani to nechybí na stránkách MyFace. Samozřejmostí je zajímavý recept, přidali jsme už tradičně rady z oblasti životního stylu, cestování
a mnoho dalšího.
Příjemné chvíle při čtení červencového čísla časopisu MyFace vám
přeje
PAVEL ŠMERDA, šéfredaktor

Můj první blog bude psán
jako postřehy minulých
dnů. A protože minulé dny
byly pro mě hodně cestovní, věnuji ho tématu, které
je potřebné nám všem.
Jsou to potraviny.
Asi si říkáte, že je mrkev jako mrkev, jablko
jako jablko. Není. Když
jsme před nedávnem procházeli ulicemi zahraničních měst, nešlo si nevšimnout,
jak jsou tam lidé oproti nám jiní. Klidní, příjemnější,
hezčí. Co se týká stavu pleti, vlasů a dokonce i energie, kterou disponují. Dbají o sebe a neberou to ani tak,
že by dělali něco navíc. Nebylo hned zřejmé, z čeho to
může pramenit. Ale po návštěvě různých obchodů, kde
mi oči přecházely nad kvalitou ovoce, zeleniny, ořechů
či jogurtů, jsem to pochopila. Regály, které se u nás
označují jako zdravá výživa, tu nejsou potřeba. Mají
je jako standard. To, co u nás znám ze „speciálních“
regálů, je zde rozeseto po obchodě ve velkém množství
a vysoké kvalitě všude.
Vyšlo již nespočet článků o tom, že potraviny dovážené do České republiky nejsou stejné jako ty, které
se prodávají na západ od našich hranic. Můžeme se
nad tím rozhořčit, ale to je tak všechno, co můžeme
dělat. Když to vidím na vlastní oči, říkám si, že by bylo
opravdu fajn nejíst mrkev, která vypadá jako mrkev,
ale její „obsah“ se mrkvi nepodobá. Jen se zasytíme,
ale tělo by si vzalo mnohem více, kdyby bylo z čeho
brát. Jaké to má řešení? Globální, ale i to úplně malé.
Co si prostě uvědomit, že mrkev, která roste v písku za
rekordní čas, je obrovská a bezchybná, není to stejné,
co ukousnutá krtkem, která poznala déšť, vítr, slunce
a ze země bere to, z čeho i my jsme tvořeni. NE chemii.
Jednoduše, vraťme se tam, kde to začíná, na zahradu.
Vypěstujme si kvalitní potraviny, mějme více energie,
krásy a starosti zakopejme do hlíny, vybijete to negativní ze sebe ven a ne do vašich blízkých, tak jako to
bylo dříve přirozenou součástí života moudrých lidí.
Přeji vám všem krásné prázdninové dny.
EDITA ABSOLONOVÁ
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Náš rozhovor

Chci udělat z Boskovic světoznámé
město, říká architekt Zdeněk Fránek
Patří mezi nejslavnější boskovické rodáky. Architekt Zdeněk Fránek je významnou osobností
svého oboru. Jeho učitelská a publikační činnost je hodnocena na nejvyšším stupni, s jeho
projekty se mohou setkávat lidé nejen u nás, ale i po celém světě.
Učitelství, publikační činnost, projekty. Která oblast je Vám
nejbližší a proč?
Projekty. A stavění. Pomalu, ale jistě. Kvalita na úkor kvantity.
Ale jinak v mém případě to nelze oddělit. Publikuju to, co vyprojektuju a postavím. S učením pomalu končím, nebo zvolím jinou formu. Třeba jen práci s talenty. Jinak projektování, nebo lépe řečeno
tvoření, je smyslem mého života. Přirozený projev mého nastavení.
Je sice neustále rušen něčím z vnějšku, ale stále je. Díky Bohu. Snažím se tvořit s alespoň trochu trvalejší hodnotou. I když vím, jak je
to relativní. Nechci jen zastavovat parcely. Vybírám si, a když už
práci vezmu, odevzdám ji maximum energie. Už o zakázky nebojuji

jako dřív. Ani to už neberu jako zakázky, spíš příležitosti vytvořit
něco dobrého pro dané místo.
Začnu od toho „posledního“ a zeptám se na pár Vašich projektů. Při vší úctě k Vaší práci je asi nejznámější Stezka v oblacích
na Dolní Moravě. Jak vznikala a co Vás inspirovalo při jejím
návrhu?
Bohužel je neznámější Skywalk, protože je nejkřiklavější. Je
to dočasná stavba, která dobře plní svůj účel. Píše mi spousta lidí,
že mi děkují za zážitek a třeba za to, že jejich téměř století rodiče na invalidním vozíku měli příležitost, kterou už ani nečekali.

Zdeněk Fránek (*1961)
architekt a pedagog, děkan FUA TUL
Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po
studiích na Fakultě architektury VUT
v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce
1989 založil firmu Fránek Architects.
V současné době se věnuje projekční,
publikační a pedagogické činnosti doma
i v zahraničí.
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Náš rozhovor
Je to převážně dřevěná unikátní megastruktura. Chce to přivřít oči
a představit si, že jste v nějakém obrovském mraveništi, v hnízdě
nebo v náručí transformera. Prý je to silné, musím tam zajet, ještě
jsem ji hotovou neviděl.

sku. Projektuji ale do Afriky na Kapverdské ostrovy, v Indii, Rakousku, Polsku, Německu a Belgii. Ozvali se a domlouváme se i
s investory z Austrálie, Nepálu a dalších zemí. Je to velmi zajímavá
zkušenost.

Podobný projekt se chystá i u našich východních sousedů na
Slovensku.
Vlna zájmu o Skywalk byla obrovská a nečekaná. Chystáme
něco podobného na Slovensko, do centra Bruselu, do Německa,
ozvali se i z Austrálie. Teď nově i z Nepálu. Ti přijedou na domluvu
o prázdninách. A obrovská věž bude v Polsku, tam už běží stavební
povolení. Zatím stojí ale pouze jedna na Dolní Moravě. Její forma
je jakási prostorová kaligrafie, stav mé duše, dráha letu můry. U nevyrovnaných nebo lidí bez fantazie vzbuzuje hrůzu.

Realizoval jste i stavby v našem regionu. Které to jsou?
Moje úplně první stavba je koupaliště ve Sloupě, které by potřebovalo rekonstrukci. Můj rukopis má i muzeum kartografie ve Velkých Opatovicích. Potom jsem projektoval pár rodinných domků.
Všechno to jsou staré věci.

Aby to nevyznělo, že projektujete jen stavby v přírodě. Co
všechno je ve Vašem portfóliu?
Dělám nebo bych dělal cokoli, bez omezení, když je to pozitivní.
Zbrojovku bych ale nedělal.

Asi je to těžké říct, ale který svůj projekt považujete za nejzdařilejší, nejzajímavější či nejoriginálnější?
Je to opravdu těžké. I když odevzdám projekt, je tisíc příležitostí
stavbu pokazit. A to se také děje. Od práce stavební firmy až po
znešvaření stavby majitelem. Mám rád všechny své stavby. Myslím
na ty, které zrovna připravuji, velké množství těch nejnáročnějších
jsem vůbec nepublikoval, protože majitelé si to nepřejí.

Vaše stavby nejsou jen v České republice. Kde všude se můžeme
potkat s Vašimi projekty?
Stavby mám pouze v Česku, na Slovensku, v Číně a v Chorvat-

Jak dalece do projektů zasahují ti, pro které jsou určeny, a do
jaké míry máte volnou ruku?
Pokaždé je to jiné. Je to složitý proces, jsem zpovědníkem svých
klientů, a to není lehké. Každému šiji dům na míru, ale na druhou

Moravské kartografické centrum

Stezka v oblacích

Červenec 2017
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Náš rozhovor
stranu musí zůstat univerzální pro další generace. Snazší je to
u veřejných budov. Tam mám možnost víc sledovat koncept. Samozřejmě mám nejraději volnou ruku, když je úplně jasný program.
Dá se nějak popsat, charakterizovat styl, který máte?
To je na teoretiky architektury. Tvořím v duchu své doby, cítím se být spřízněn s českými architekty jako Petr Hájek, Petr Stolín nebo zahraničními, kterými jsou Smiljan Radic z Chile nebo
londýnský Adam Caruso. To jsou mí přátelé.
Musím se zastavit u toho, že jste si prošel jako přednášející
také několik škol, momentálně jste děkanem Fakulty umění
a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Vidíte tam
svoje nástupce?
Ano, cítím, že skvělí bratři Stolínové by měli převzít otěže.
Jaký je zájem studentů o tento obor?
Zájem studentů je obrovský, speciálně o Liberec, ale jejich
schopnosti už tak obrovské nejsou. Opravdových talentů je tak pět
procent. Ti stojí za to se jim věnovat. Ostatní by vůbec neměli být
architekty, protože budou kazit naše města nebo krajinu. Což se děje

ve velké míře. To je chyba. Naštěstí naše škola je menší – asi čtyři
sta studentů a padesát učitelů, takže si držíme vysokou kvalitu.
Máte za sebou několik výstav, i v Blansku a Boskovicích. Chystáte něco do budoucna?
Ano, to se chystám pořád. Určitě udělám výstavu v Boskovicích,
kde mám teď velký plán udělat z Boskovic světoznámé město. Tak
příznivou konstelaci jsem dlouho neviděl. Chystám dvě putovní výstavy, jednu světskou po různých galeriích ve světě, které projeví
zájem, a výstavu na téma mých dvou realizovaných i připravovaných sakrálních staveb. Na rok 2021 pak plánuji velkou retrospektivu.
Máte ve svém oboru nějaký nesplněný sen?
Asi ani ne.
Narodil jste se v Boskovicích. Jak často se tam dostanete a co
máte na Boskovicích nejraději?
V Boskovicích jsem teď každý týden. Jen tak se toulám a přemýšlím, kde by bylo nejúčinnější začít naplňovat mou novou roli
hlavního architekta. Moc se na to těším.
PAVEL ŠMERDA

Rodinný dům na Červeném kopci
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Zajímavost

Minifarma ve městě. Zábava
pro děti, relax pro dospělé
V minulém čísle MyFace jsme pro vás měli tipy, kam vyrazit na výlet s dětmi. Dnes se podrobně podíváme na další místo, které stojí za to navštívit. Minifarmu ve městě, která sídlí v Drválovicích. Více prozradila předsedkyně spolku Minifarma ve městě, psycholožka, cvičitelka koní
a koordinátorka všech aktivit Katarína Holasová.
Můžete čtenářů MyFace představit vaši
Minifarmu ve městě?
Náš spolek Minifarma ve městě
naleznete již pět let na statku v krásné
přírodě v Drválovicích na Blanensku. Chováme tam koně a mini hospodářská zvířata,
která dělají radost lidem všech věkových
kategorií.
Co všechno tam návštěvníci najdou a co
u vás mohou zažít?
Farma je domovem pro čtyřicet koní
a poníků, býka, oslíka a padesát malých
hospodářských zvířátek, tedy prasátek,
koziček, oveček a kraviček. Návštěvníci
u nás mohou zažít například vyjížďku na
koni, projet se v kočáře se spřežením koní
nebo poníků a zejména zde mohou přijít do
přímého kontaktu s mini hospodářskými
zvířátky, česat je, hladit, krmit nebo vzít na
procházku v areálu farmy. Pro děti, a často i dospělé, je to neocenitelná zkušenost,
kdy poprvé v životě pohladí prasátko nebo
nakrmí kravičku. Naší specialitou jsou programy pro školní výlety, firemní akce nebo
oslavy. Jednotlivci ocení hlavně projížďky
na koni do přírody, a protože naše koně jsou
speciálně trénovaní, děláme to i pro úplné
začátečníky.

farmingu (sociální rehabilitace na farmě),
které pomáhají zbavit se alespoň na chvíli
každodenních starostí a stresu. Při čištění
koní nebo při péči o malá zvířátka nikoho
ani nenapadne pomyslet na mobilní telefon
nebo počítač. Dále nabízíme také jezdecký
oddíl, tematické focení na farmě, pořádání
dětských narozeninových oslav, firemních
akcí nebo školních výletů.

třeba na dětskou narozeninovou oslavu u vás
na zahradě. Potřebujeme pouze prostor na
postavení ohrádky, vše ostatní si přivezeme
s sebou a následně také odvezeme.

Minifarma má i svoji výjezdní podobu.
Jak to vypadá a pro koho je určená?
Mobilní minifarma je naší hlavní akti
vitou. S mini hospodářskými zvířátky přijedeme kamkoliv si budete přát. Přivezeme
zvířátka, děti i dospělí jdou do ohrádky
a jsou s nimi v přímém kontaktu. Samozřejmostí je hlazení, krmení a česání zvířátek.
Tato aktivita je určená například na dětské
dny, firemní akce, městské slavnosti nebo

Co plánujete do budoucna?
Plánujeme vytvořit na farmě ubytovací a stravovací kapacitu, abychom mohli
pořádat pobytové akce pro široké spektrum
klientů, různé školící akce a workshopy.
Dále máme v plánu rozšířit ustájovací
kapacitu a vybudovat nové boxy pro koně.
A samozřejmě budeme rádi, pokud nám
naše hlavní aktivita – mobilní Minifarma –
bude kvést každým rokem víc a víc.

Konají se u Vás i nějaké jednorázové
akce?
Každý rok v květnu a červnu k nám přijíždějí děti na školní výlety, pořádáme také
farmářské slavnosti, dětské dny, jezdecké
tábory pro méně i více zkušené jezdce
a různé další aktivity jako je například
Vítání jara nebo Hubertova jízda. O všech
plánovaných akcích informujeme na webu
nebo na facebooku.

Minifarma není jen o návštěvě, ale máte
i spoustu dalších aktivit. Jaké to jsou?
Jednou z našich aktivit je animoterapie,
což je kontaktní terapie, při které návštěvníci pečují o zvířátka a učí se o jejich životě.
Tato forma terapie je vyhledávaná zejména
ústavy sociální péče, domovy důchodců
nebo dětskými domovy.
Další aktivitou je hiporehabilitace ve
formě pedagogicko-psychologického jež
dění na koni, které je určené zejména pro
jedince se specifickými potřebami. Při této
aktivitě se prostřednictvím různých akti
vit s koňmi, tedy čištění, sedlání, ježdění,
práce ze země, péče o výstroj, o stáj a jiné.
návštěvník aktivizuje, motivuje, vychovává
a vzdělává.
Pro děti i dospělé jsou také určené lekce
Červenec 2017
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Fotoreportáž

Běžci plnili sny hendikepovaným

Téměř dva tisíce běžců v celkem třiapadesáti týmech se letos zapojilo do charitativně-sportovní akce You Dream We Run v Blansku. Během 24 hodin uběhli přes dvaatřicet tisíc kol,
což představuje neuvěřitelných 12 900 kilometrů. Hlavním cílem akce bylo splnit sny deseti
dětem i dospělým s různým postižením v hodnotě 360 tisíc korun. To se podařilo. Akce kromě
charitativního běhu nabídla i bohatý doprovodný program. Vystoupily například kapely Nebe,
Pohledy, Láďa Křížek či Laďa Kerndl a další.

FOTO: Pavel Šmerda
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Zveme vás

Seriálové hvězdy míří do Boskovic
Na první ročník unikátního festivalu seriálů, který se uskuteční v sobotu 15. července od 11
hodin v areálu boskovického zámku, se chystá celá řada hvězd a tvůrců. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s patronkou festivalu Janu Bernáškovou, ale i Veronikou Freimanovou,
Janem Hrušínským, Lukášem Langmajerem, Patricií Solaříkovou, Sandrou Novákovou, Veronikou Arichtevou a dalšími.

M

ěsto Boskovice se na jeden den promění na seriálový ráj.
V zámeckých zahradách budou instalovány projekce, na
kterých budou k vidění epizody z oblíbených seriálů. Ty
budou rozděleny podle žánrů do jednotlivých sekcí. Scéna „Nej seriály“ nabídne hity jako První republika, Doktor Martin, Ordinace
v růžové zahradě, Ohnivý kuře a jiné. Sekce „Krimi“ pak seriály
Policie Modrava, Temný kraj, Případy 1. oddělení a další.
„Televizní seriály jsou dnes nejoblíbenější zábava na obrazovkách televizí, ale také chytrých telefonech a tabletech. Proto jsme
se rozhodli věnovat celý den jejich fanouškům, kteří se sejdou na
jednom místě a navíc se budou moci setkat se svými televizními
hvězdami. V nádherném areálu Zámku Boskovice a přilehlých zahradách bude mnoho atrakcí spojených se seriály pro děti i dospělé,“ řekl ředitel Festivalu seriálů Kryštof Šafer.
Na své si přijdou i fanoušci alternativních seriálových titulů
Kancelář Blaník, Čtvrtá hvězda, Vyšehrad, Kosmo, Trpaslík, Pěstírna nebo Single Lady. Exkluzivně zde bude také uveden první díl
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nového seriálu Lajna. Celkem je připraveno přes 20 oblíbených TV
seriálů. Děti se užijí nejen dětské seriály Mazalové a další, ale i Pohádkovou cestu na hrad a další zábavu v Dětském světě (skákací
hrad, aqua zorbing, malování na obličej a další).
V nově rekonstruovaném letním kině zakončí festivalový den
ve 20:00 koncert Xindla X, který je mimo jiné autorem písničky
k seriálu Na vodě. Všechny projekce, koncert a doprovodný dětský
program jsou v ceně festivalové vstupenky.
„Těší mě, že vznikla tato jedinečná akce, kde se mohu osobně
setkat s fanoušky seriálů. Když mě pořadatelé oslovili, abych byla
patronkou tohoto festivalu, neváhala jsem ani minutu, neboť seriály se dělají především pro diváky,“ říká Jana Bernášková, patronka
Festivalu seriálů.
Více
informací
najdete
na
www.festivalserialu.cz
a facebook.com/festivalserialu. Vstupenky lze zakoupit v síti
TICKETSTREAM včetně cestovních kanceláří ČEDOK, FIROtour a na www.ticketstream.cz.

MyFace

Příběh

Když zemřela moje máma, měla
jsem vztek, co mi to udělala
Žijí stále v nás. To je název výstavy, která se koná od 23. června v Galerii Vaňkovka v Brně. Popisuje životní příběhy těch, kteří přišli o své blízké. Slavných osobností i obyčejných lidí. Výstavu
pořádá spolek Zpátky do života a nadační fond VRBA, jejichž posláním je psychická i praktická
podpora ovdovělým rodinám. Svůj příběh tam odhalila i Dagmar Štěpánová z Lipůvky.

„Ch

těla jsem být jako moje
máma. Schopná, nadaná…, a také jako táta,
klidná a pohodová. Máma uměla snad vše.
Ruční práce, měla taneční, pěvecké a malířské nadání. Jako malá jsem vzhlížela ke
všemu, co vyrobila, a chtěla jsem se učit.
Jediné co neměla, byla trpělivost. Ještě dnes
cítím, jak se sebou vrtí při mých pokusech
o pletení, jak rezignovaně krčí rameny, když
jí učitel hudby ujišťoval, že mě na klavír
hrát nenaučí, protože nemám talent,“ vzpomíná Dagmar Štěpánová.
Táta byl pravým opakem. Klidný, cho-

„Nebylo mi ještě ani 12 let a u ma
minky bylo diagnostikováno nádorové
onemocnění. Pokoušela se bojovat,
ale tuto bitvu nevyhrála a nemoci
podlehla. Tátu ovládla deprese a svůj
život vzdal o čtyři roky později.“
dil s dcerou do lesa, učil ji poznávat stromy,
houby a smál se nad košíkem plným muchomůrek. „Však se naučím, času dost, říkávala
jsem. Nikdo nevěděl, že čas je to, co naše
rodina nemá,“ pokyvuje hlavou.
Dagmar Štěpánové nebylo ani dvanáct,
když lékaři u její maminky diagnostikovali

Spolek Zpátky do života založil v loňském roce Nadační fond VRBA. Jeho hlavním
posláním je poskytnout psychickou i praktickou pomoc a podporu ovdovělým
rodinám. NF VRBA pořádá od 23. června v Galerii Vaňkovka v Brně svoji první
benefiční výstavu s názvem Žijí stále v nás. Jde o příběhy 14 lidí, které tato událost
postihla. Sedmi osobností (Vendula Pitzingerová, Heidi Janků, Simona Postlerová,
Eliška Kaplická, Roman Vojtek, Radek Jaroš a Tomáš Klus) a s nimi sedmi klientů
NF VRBA. Příběhy vystihují návky, postoje a gesta, které byly vlastní blízké osobně,
která už nažije, přesto jsou tyto návyky, postoje a gesta stále s námi…
nádorové onemocnění. Pokoušela se bojovat, ale nemoc byla silnější. Tátu ovládla
deprese a svůj život vzdal o čtyři roky později.
„Měla jsem na mámu vztek, co mi to
udělala. Strašně mě to štvalo, ale byla jsem
bezmocná. Musela jsem opustit rodné Michalovce a přestěhovat se k babičce do
Brna. Nechala jsem tam svého prvního kluka, svoji první lásku, i oba bratry. Jednoho
z nich jsem viděla pouze na svatbě, druhého
od té doby nikdy. Když jsem odjížděla, měla
jsem vztek i na tátu, že to nedává,“ přiznává
i po tak dlouhé době.
Je to již bezmála čtyřicet let, ale Dagmar
Štěpánová stále cítí přítomné. „Co mohu
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říct, že mě to hodně zocelilo… Často oba
„potkávám“ ve své domácnosti. Z dětství mi
zůstalo jen pár fotek, nemám je v albu, jsou
různě založené v knihách. Otevřu kuchařku
a mrkne na mě maminka, otevřu starý román a vykoukne tatínek. Houby rozeznám
jen základní, ze všech maminčiných nadání
se ve mně usadilo pletení, z obou mi zůstala
láska ke čtení. Dnes pletu pro svá vnoučata a vzpomínka na rodiče mě rozzáří a v tu
chvíli jakoby seděli vedle mě. Vnímám, jak
se jejích odkaz odráží i v mých dětech. Žijí
ve svých vnoučatech, která přes generaci
získala do vínku více z jejich nadanosti než
já. Čím jsem starší, tím více mně chybí,“ dodává.		
PAVELŠMERDA
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Cestování

Adria Bus nabízí úžasné zážitky
na dovolené v Chorvatsku
Kdo nenavštívil v létě Chorvatsko, jako by nebyl. Tato země je českým turistům zaslíbená.
Specializuje se na ni i cestovní kancelář Adria Bus. Více prozradila její majitelka Ing. Lucie
Vašulínová.
Můžete čtenářům MyFace představit vaši cestovní kancelář?
Adria Bus, dříve ATLAS Adria, je rodinná cestovní kancelář se
zaměřením na komfortní ubytování v kempech. Chvíli po revoluci
ji založil můj táta. Začínal s pěti klasickými stany na ostrově Lošinj.
Postupně jsme se rozrůstali a nyní nabízíme ve čtyřech destinacích
přes 400 lůžek ve vlastních ubytovacích kapacitách. Dalších 12 destinací nabízíme po celém pobřeží Chorvatska přes naše smluvní
partnery.
Ptát se, na jakou zemi se specializujete, je tedy asi zbytečné?
Naší specializací a zároveň srdcovkou je Chorvatsko. Máme
ubytování napříč celým Chorvatskem a troufám si říct, že tuto zemi
známe jako svoje boty. I proto také dokážeme milovníky Chorvatska maximálně uspokojit.
Zůstává stále Chorvatsko „zemí
pro Čechy zaslíbenou“?
Chorvatsko je pro Čechy,
co se letní dovolené v zahraničí týče, stále zemí číslo jedna.
Čísla hovoří za vše. Rok od roku
se počet turistů v Chorvatsku
navyšuje. A neznám snad nikoho,
kdo by v Chorvatsku alespoň
jednou v životě nebyl.
Čím si to vysvětlujete?
Myslím si, že je to kombinace určité tradice, cenové dostupnosti
a stravitelné vzdálenosti. Nicméně ač je Chorvatsko mezi Čechy tak
trochu „profláknuté“ a pro někoho možná také něco ve stylu „no
jo, letos zase jenom do Chorvatska“, spousta lidí už začíná vnímat
Chorvatsko úplně jinak. Na většině míst je opravdu nádherné, čisté moře, jaké například v Itálii nenajdete, úžasné oblázkové pláže
a celkově krásné prostředí, dobré jídlo, přátelští lidé… I služby
už jsou také na velmi dobré úrovni, opravdu rok od roku vidím ty
pokroky kupředu. A Chorvati také moc dobře ví, co mají za zlato.
A toto jejich uvědomění má také stoprocentně podíl na tom, že se
v Chorvatsku v poslední době trochu zdražilo. Chorvatsko se už
nyní dá zkrátka hrdě srovnávat s ostatními jihoevropskými zeměmi.
Není náhodou, že je čím dál tím víc plné Nizozemců, Rakušanů,
Němců, Italů, kteří tady tráví dovolenou od jarních do podzimních
měsíců.
Jak dlouhé pobyty čeští turisté preferují?
Naši čeští klienti jezdí na dovolenou většinou pouze na týden.
Dříve to bylo jinak – většina si objednávala dovolenou minimálně
na dva týdny. Je to škoda – člověk se za týden nedokáže ani hodit do
módu „relax“. Ale je pravda, že máme i klienty, kteří jedou na dovolenou třeba na celé září, kdy je mimo jiné Chorvatsko zaručeně nej11

lepší – poloprázdné pláže, stále ještě teplo, příjemně vyhřáté moře.
Možná trochu odbočím. Dříve platilo, že Češi si na dovolenou
vozili i svoje zásoby jídla. To už je asi minulostí?
Je pravda, že někteří klienti si na dovolenou stále poctivě zavařují jídlo na každý den. Ale co tak pozoruji, spíše si už lidé dneska užívají dovolenou se vším všudy a chodí třeba skoro denně na
večeře. A když si vaří, tak si prostě zajdou do místního obchodu,
kde suroviny přijdou více méně na stejno jako u nás. A na mnoha
místech už i najdete řetězce, které máme v České republice, takže
člověk opravdu nic táhnout nemusí, je to zbytečné.
Do jakých letovisek v Chorvatsku zajišťujete dovolenou?
Máme čtyři hlavní místa s vlastními kapacitami – Mali Lošinj,
Baška Voda, Primošten a Pakoštane. Nabízíme ale samozřejmě destinace po celém Chorvatsku.
Můžete je trochu blíže představit?
Mali Lošinj je nádherné městečko
na ostrově Lošinj, který se nachází
na severu Chorvatska, hned vedle ostrova Krk. Troufám si říct, že
na Lošinju jsou trochu někde jinde
– tady je to opravdu luxusní Chorvatsko – úžasné služby, malebná barevná městečka s typickými úzkými
uličkami, nádherná divoká příroda
a jedno z nejčistších prostředí v Evropě vůbec. Sem si lidé jezdí
léčit nejen astma, ale i duši. Vřele doporučuji.
Baška Voda – letovisko, kde to opravdu žije. Tady se vyřádí malí
i velcí, je tady velké sportovní vyžití, nesčetně barů, restaurací, plážových klubů, atrakcí… Co je tady ale opravdu unikátní, je pohled
z moře na velkolepé pohoří Biokovo, které lemuje celou Makarskou
riviéru – to je opravdu bomba (úsměv).
V Primoštenu máme perfektně umístěné naše ubytovací
kapacity. Karavany se nachází přímo u moře s opravdu dechberoucím výhledem. Safari bungalovy a mobilní domy asi 50 až 80 metrů
od pláže. Primošten jako městečko je jedním z nejnavštěvovanějších přímořských měst v Chorvatsku vůbec. Typické je kaskádovité
rozmístění domů na malém poloostrůvku, respektivě ostrůvku. Primošten znamená v podstatě „připojený mostem“. Letos v květnu
navíc v Primoštěnu postavili další lákadlo pro turisty – velkolepou
sochu panny Marie, kterou lze zahlédnout až z Itálie.
Pakoštane je takové menší, rodinné městečko nedaleko od Biogradu na Moru. Z pláží je krásný výhled na Národní park Kornati
a ostatní menší ostrůvky. Kdo spíš než našlapané bary hledá klid
s rodinou, výletování do okolí a odpočinek na pláži, Pakoštane je
ideálním místem. Navíc zde máme celý kemp jen sami pro sebe, je
tady opravdu kouzelná, přátelská atmosféra.
MyFace
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Z jakých druhů ubytovacích zařízení si mohou lidé vybrat?
Nabízíme především mobilní domy, chatky, klasické stany, klimatizované karavany s terasou a loňskou novinku – Safari bungalovy.
O jaké je největší zájem?
Největší zájem je o mobilní domy, kde mají klienti opravdu veškerý komfort jako v apartmánu (vlastní sociální zařízení, klimatizace) a přitom jsou v přírodě. Na paty jim ale dost šlapou zmiňované
Safari bungalovy. Lidem se líbí, jak jsou prostorné, vzdušné, skvěle
vybavené. Safari bungalovy jsou velkým trendem v celé Evropě.
A my jsme zatím jediná česká cestovní kancelář, která je nabízí.
Kolik lidí přibližně cestuje každé léto s vaší cestovní kanceláří?
Okolo sedmi až osmi tisíc spokojených zákazníků (úsměv).
Co Vy, jaká země je pro Vás z hlediska dovolené nejhezčí a proč?
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Předpokládám, že řeknete Chorvatsko (smích). Tak jinak, co je
pro Vás vysněná země nebo místo, kam byste se chtěla podívat?
Případně jestli už jste tam byla?
Hned po Chorvatsku, samozřejmě, mě nadchla Amerika. Tam je
to úplně jiný svět ve všech ohledech, a to se mi líbí. Ty velkolepé
přírodní parky jsou něco ohromného. Klidně bych tam jela znovu
a znovu.
Jaké jsou Vaše zájmy, koníčky, při čem si nejlépe odpočinete?
Tak samozřejmě v prvé řadě cestování, objevování nových míst.
A jinak asi procházky či běh v přírodě, v poslední době hodně i plavání – u toho tak člověk prodýchá všechno to, co se nastřádá v práci.
Máte nějaké přání, sen do budoucna?
Méně pracovat a více užívat přítomnosti a těch důležitých momentů. Jednoduché a přitom mnohdy tak složité…
PAVEL ŠMERDA
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Křížovka

Vyhrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili opět 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 volné vstupenky do Minifarmy ve městě v Drválovicích.
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Motosraz

Úvodní slovo…
Vítejte na pátém Motosraze
v krásném sportovním areálu Pod
lesem ve Voděradech. Od pátku do
neděle jsme pro vás připravili bohatý program, ze kterého si vybere
opravdu každý. Koncerty oblíbených
kapel, trial show, soutěže, tombola
i odpoledne pro děti. To je menu
následujících dnů. I letos jsme navíc
celou akci okořenili o charitativní
část. Více se dozvíte na dalších
stránkách. Ať už jste přijeli na motorce, autem, na kole nebo přišli pěšky, přejeme vám, ať si akci
maximálně užijete a příští rok se do
Voděrad znovu vrátíte.

Motosraz letos nabídne
hudbu, dražbu i soutěže
KilianGang motosraz. To je název pátého ročníku akce, která
je určená nejen příznivcům jedné stopy. Na své si ve sportovním areálu ve Voděradech přijdou od pátku 21. do neděle
23. července i fanoušci dobré hudby a rodiče s dětmi.

A

kce se ponese v podobném duchu jako v minulosti. „Chceme
lidem nabídnout příjemně strávený
víkend se známými kapelami v pěkném
prostředí voděradského hřiště. Akci bez
zásadních nedostatků, na kterou se budou
každoročně těšit,“ řekl za organizátory
Tomáš Opluštil.
V programu se návštěvníkům představí
hned několik oblíbených skupin. Škwor,
Inekafe, Turbo, Smola a Hrušky nebo Rybičky 48. „Snažili jsme se zachovat žádané
kapely, které jsme vhodně doplnili tak, aby
si každý našel to svoje. Jak mladší, tak starší
generace. V doprovodním programu nebude
chybět charitativní tombola a dražba dresů

známých sportovců, trialová show nebo
Twerk,“ uvedl Opluštil.
Motorkářská část akce bude obsahovat
vyjížďku po okolí nebo soutěže v pití piva
na ex. Na své si přijdou i rodiče s dětmi.
„Jejich program i letos zajišťuje Mateřské
centrum Jablíčko Lysice. V sobotu od oběda
pro ně budou připraveny soutěže, výtvarné
dílničky a skákací hrad, aby si i ti nejmenší
mohli užít krásný letní den spolu se všemi
ostatními,“ doplnil organizátor.
Vstup dětí do 15 let je stejně jako
v minulosti zdarma. Loni na akci zavítal
velký počet návštěvníků a areál takřka praskal ve švech, podobný zájem čekají organizátoři i letos.

MAPA AREALU
JÍDLO

STÁNEK KILIANGANG
TOMBOLA
OBLEČENÍ

STÁNKY

DJ

V
IV
III
II

II
1

2

OCELOVÉ ŠPERKY

III

PALAČINKY

IV

PRAŽÍRNA KÁVY

V

TRDELNÍK

1

MERCH KAPELY
VELKOKAPACITNÍ STANY

2

SANITA

BACKSTAGE KAPELY
DĚTSKÝ KOUTEK
ŠATNY / SPRCHY

VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY

JSEM READY ŘÍDIT?
ZDE SE OTESTUJ!

Motosraz

Představujeme hvězdy
letošního Motosrazu

Turbo

Rybičky
48

12"
KILIáN
Neﬁltrovaný a nepasterizovaný polotmavý ležák s jemným řízem a
bohatou pěnou. Pivo je spodně kvašené, bylo uvařeno za použití
tradiční dvourmutové metody, a vyznačuje se mimo jiné výraznou
hořkostí žateckých chmelů. Vařeno za účasti organizátorů
výhradně pro 5. ročník KilianGang motosrazu.

Iné
Kafe

Škwor

Z Voděrad si můžete odvést i dresy
Lukáše Krpálka a Romana Šebrleho
Chtěli byste mít doma dres olympijského vítěze Lukáše Krpálka? Dáváte přednost Romanu
Šebrlemu, Jaroslavu Kulhavému nebo Karlu Abrahamovi? Dresy a další rekvizity známých
českých sportovců se budou dražit na letošním ročníku KilianGang motosrazu ve Voděradech.
Výtěžek půjde na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou.

„P

omáhat lidem, kteří to potřebují, jsme na akci začali před Kulhavého, judisty Lukáše Krpálka, atleta Romana Šebrleho nebo
dvěma lety. Díky tombole a pomocí společné akce s jed- akrobatů na motorce či v letadle Petra Piláta nebo Martina Šonky.
ním z generálních partnerů se nám při premiéře podařilo Prodej losů se uskuteční od pátku až do sobotního podvečera,
vybrat 45 tisíc korun. Peníze jsme rozdělili na tři části a věnova- kdy proběhne losování tomboly a následná dražba dresů. Více na
li rodinám dětí, které trpí dětskou mozkovou obrnou. Loni už to www.kiliangang.cz nebo na FB.
bylo 157 tisíc korun, návštěvníci byli neskuteční a vydražili
všechny dresy,“ uvedl za organizátory akce Tomáš Opluštil.
V letošním roce vybrali pořadatelé dvě děti, kterým chtějí pomoci. Elišku z Blanska a Terezku z Brťova. „Děti trpí
01.30 Afterparty DJ
Pátek 21. 7.
různými formami dětské mozkové obrny. Všechny rodiny
16.00
Blackstars
Band
Sobota 22. 7.
budou v sobotu hosty naší akce. Chceme, aby si užily pří17.15 Aeronaut
12.30 Vyjížďka za Lenku
jemné odpoledne a podařilo se nám pro ně získat co nejvíce
18.30 Panthenol
14.15 Trial show Pavel Balaš
peněz,“ vysvětlil Opluštil.
19.15 Soutěž v exování piva
Přispět mohou návštěvníci Motosrazu dvěma způsoby.
15.30 The Beaters
20.00 Turbo
Zakoupením losů do tomboly, nebo dražbou dresů. „Oslo16.45 Narttu
vili jsme známé české sportovce, aby nám podepsali svůj
22.15 Twerk
18.00 Tombola a dražba
dres, nebo startovní číslo, a věnovali ho do charitativní
22.30 Smola a Hrušky
19.00 Ukulele Troublemakers
dražby,“ doplnil Opluštil. Z akce si mohou zájemci odnést
23.30 Strip
21.00 Škwor
například trička, dresy nebo startovní čísla golfistky Kláry
00.00 Inekafe
23.00 Rybičky 48
Spilkové, skokana na lyžích Jakuba Jandy, bikera Jaroslava

Program motosrazu
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Motorkári pomáhají

Charitativni tombola
a drazba dresu
22.7.2017 v ramci
Vytezek z tomboly a drazby dresu
bude rozdelen rovnym dilem a venovan detem

Tombola
Ceny v hodnote 60 000Kc
Hlavní
mediální partneři

s
1 lo
=
c
K
0
2
774 812 654

Klára Spilková

Karel Abraham

Eliška z Blanska
606 763
355 415
303
733

Terezka
Brťova
Emička zz Knínic
773 946 996

Jakub Janda

Jaroslav Kulhavý

Radek Jaroš

Lukáš Krpálek

HC Kometa Brno

Roman Šebrle

Petr Pilát

Martin Šonka

Dekujume vsem sportovcum a partnerum,
kteri podporili tuto akci

12"
KILIáN

VYSTAVA CS MOTO
Generální partner

DRESY DETEM

VYJIZDKA

TOMBOLA / SOUTEZE / STRIP / TRIALSHOW TWERK

Hlavní partneři

Významní partneři

Obec Voděrady

Na návštěvě

Hotel Stará škola ve Sloupě.
Rakousko v srdci Moravského krasu
Hotel Stará škola ve Sloupě je unikátní. Nejen svým vzhledem, ať už venkovním či vnitřním, ale
i zajímavými akcemi nebo kuchyní. Více prozradil majitel Jaroslav Zeman, který svoje zařízení
zrekonstruoval v alpském stylu.
Můžete čtenářům MyFace představit Hotel Stará škola?
Hotel je otevřený od roku 2001. Zprovoznili jsme ho po
pětileté rekonstrukci budovy staré školy, která od roku 1982
chátrala. Čím je zajímavý? Rádi s manželkou cestujeme do
hor, takže je udělaný v alpském stylu. Většina lidí to ocení,
protože je něčím výjimečný. Dnes se hodně propaguje mo
derna, ale my jsme pravý opak a nehodláme to měnit.
Na co byste k Vám nalákal hosty?
Na krásné prostředí Moravského krasu, na výlety do okolí.
V létě na kole, v zimě na lyžích.
A konkrétně k Vám do hotelu?
Na vynikající českou kuchyni, kterou má nyní na starost
známý kuchař Jiří Osička. Bowling s možností rožnění masa
v krbu, příjemné posezení s tanečním parketem. Málokdo ví,
že ve večerních hodinách děláme pizzu.
Co ubytování?
Máme pokoje v kategorii 3***, hodně velké, nejmenší má
20 m2, což je na tuto kategorii nadstandard. Všechny se sociálním zařízením. Dva jsou v kategorii DELUXE, tedy lépe
vybavené. Kromě toho máme dva čtyřlůžkové apartmány,
jeden s balkónem.
K podobným zařízením, jako je to Vaše, patří i pořádání
společenských akcí.
Bez toho se dnes nikdo neobejde. Máme u nás multifunkční centrum, které je jako stvořené pro svatby. Nechybí
tam velký taneční parket, kde se vejde i 100 lidí, s pódiem,
krbem, dětským koutkem a bowlingem. Svatební hosté se
u nás mohou ubytovat, novomanželé samozřejmě zdarma. Hotel je jako stvořený i pro firemní akce a školení.
I tyto záležitosti se dají spojit s bowlingem, zábavou nebo
rožněným masa.
Součástí chodu Vašeho zařízení jsou i zajímavé doprovodné akce. Co konkrétně?
Děláme hudební večery, country večery, silvestrovskou
oslavu, hospodský kvíz, dýňobraní, amatérský bowlingový
turnaj, závody v pojídání pizzy, karaoke, rockové zpívánky,
cestovatelské přednášky, ale také husí slavnosti, rybí slavnosti a zvěřinové hody.
Co je pro Hotel Stará škola typické?
Máme jídlo z rakouské kuchyně, Tafelspitz – Hovězí
květová špička ve voňavém vývaru s kořenovou zeleninou, to
je naše specialita. Pravý vídeňský řízek z telecího. Mohl bych
pokračovat, ale budu raději, když se k nám přijdete podívat.
Stačí sledovat náš web www.staraskola.cz a dozvíte se vše,
co se u nás děje.
PAVEL ŠMERDA
Červenec 2017
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Bez spolupráce s našimi občany si
neumím svoji práci představit
Od listopadu loňského roku je senátorkou za Blanensko a Boskovicko. Jaromíra Vítková je
zkušenou komunální političkou, ale i v Senátu se rychle rozkoukává. A navíc je hodně vidět.
Potkávat ji můžete víkend co víkend na nejrůznějších akcích po celém regionu.
Od listopadu uplynulo přibližně sedm
měsíců. Už jste si na vše v Senátu zvykla?
Od listopadu jsem získala řadu zkušeností. Nejdůležitější je mít kartu, se kterou
prochází senátor hladce přes všechny recepce v budovách. Jinak zde každá návštěva musí projít kontrolou, nahlásit číslo
občanského průkazu a má omezený pohyb.
Karta je také důležitá pro hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení při schůzi.
Povinností je mnoho, ale nejdůležitější je účast na schůzích Senátu, ve výboru
a na jednání vlastního politického klubu.
Ve výborech jsou senátoři ze všech politických stran a probírají návrhy zákonů,
novel po odborné stránce. V klubu probíhá
diskuse nejen z odborného, ale i politického
pohledu. Mimo účasti na těchto zásadních
jednáních mohu navštívit i jednání jiných
výborů k tématu, které mě více zajímá.
Toho jsme využila hlavně při projednávání
novely stavebního zákona a mohla jsem se
zapojit do diskuse.
K uvedenému tématu jsem také krátce
vystoupila na schůzi v rozpravě, která trvala
šest hodin. Senát i sněmovna pořádají řadu
seminářů a setkání na různá témata související s programem schůze s odborníky. Předseda a místopředsedové mají daleko širší
program.
Kdo je Vám v horní komoře Parlamentu nejblíže? S kým sedíte v lavici a s kým
v kanceláři?
Nejblíže jsou mi samozřejmě kolegové z klubu KDU-ČSL. S nimi trávím
nejvíce času. Mám štěstí, že mnohé znám
z minulých let. V kanceláři a v lavici sedím
s Annou Hubáčkovou, se kterou se znám
více než dvacet let. Obě jsme v minulosti
pracovaly v oblasti ochrany životního prostředí a myslím, že jsme si velmi blízké i lidsky.
V jakých pracujete výborech?
Jsem zařazena do Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice, dále do
stálé volební komise a jsme stálou ověřovatelkou.
22

O jaká témata se zajímáte a na čem jste se
v Senátu už podílela?
Zajímám se o problematiku školství
a vzdělávání, kulturu, ale i životní prostředí a dopravu. Jako nováček jsem dostala přípravu své první zpravodajské zprávy,
konktrétně hodnocení Výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaromíra Vítková
Město: Boskovice
Věk: 59 let
Práce: senátorka
Zájmy: cyklistika a turistika, četba,
ruční práce

MyFace

Politika
Práce senátora je i o zajímavých setkáních. Na jaké nejvíce
vzpomínáte?
Setkání je opravdu mnoho. S ministry a jejich náměstky,
odborníky v projednávaných oblastech, ale i se skupinami, které
před budovou „lobují“ za svoje požadavky… Ve výboru jsme
například řešili petici občanského sdružení Klíček, které se dlouhá
léta staralo o rodiny onkologicky nemocných dětí v Nemocnici Motol a náhle obdrželo výpověď z užívaných prostor.
Máte už i nějakou vtipnou historku? Jako že jste třeba zabloudila apod.?
V budově Valdštejnského i Kolovratského paláce se dá zabloudit velmi snadno. V historických budovách jsou hlavní schodiště
a chodby, ale i schodiště pro „sloužící“. Stalo se mi, že jsem sešla
schodištěm na nádvoří, ale dveře byly zamčené a na cestu zpět jsem
se musela několikrát ptát (úsměv).
Prozraďte něco ze zákulisí. Jak se v Senátu vaří? Jaká jídlo
máte nejraději?
V Senátu jsou dvě jídelny, jedna s obsluhou a jedna, kde si každý
s tácem dojde k okénku. Zde je to rychlejší. Výběr je obdobný a já
mám nejraději kuřecí nebo krůtí maso s čerstvou i vařenou zeleninou (úsměv).
Jaké to je pro Vás přesunout se částečně do Prahy?
K cestování mezi Boskovicemi a Prahou, mimo počátečního období spojeného se „stěhováním“, využívám rychlíky. Nové vago
ny jsou pohodlné a cesta trvá ze Skalice dvě a půl hodiny. Čas
využívám ke studiu, mohu posílat emaily, SMS. Pokud se ptáte
na ubytování v Praze, zvolila jsem zázemí v budově Charitas na
Karlově náměstí, odkud je to do Senátu tramvají asi patnáct minut.
Mám tam k dispozici pokoj s kuchyňským koutem a sociálním
zařízením. Vzhledem k tomu, že schůze občas končí ve večerních
hodinách, nedovedu si představit, že bych ubytování neměla za-

jištěno. Noční Praha je velmi rušná a oproti našemu kraji musí být
člověk opatrnější.
Zvykli si už na Vás lidé z Blanenska v roli senátorky? Obrací se
na Vás se svými postřehy a nápady?
Bez spolupráce s občany měst a obcí si nedovedu svoji práci představit. Po Novém roce, než se rozjela práce v Senátu, mi
každodenní kontakt hodně chyběl. V současné době mě občané
a také zástupci samospráv navštěvují a já zase na druhé straně vyhledávám odborné konzultanty.
Pokud Vás chtějí osobně navštívit. Kde máte v Blansku nebo
v Boskovicích svoje kanceláře a kdy tam býváte?
V Boskovicích mám kancelář v Orlovně, v Komenského ulici
33a, v Blansku je kontaktní místo v Katolickém domě. V kanceláři
jsem vždy, když nemám jednání v Senátu, případně na Jihomoravském kraji nebo městském úřadě. Někdo pracuje takzvaně z domu,
ale to mi nevyhovuje, musím odejít „do práce“.
Líbí se mi, že i když už jste zvolená, nepovolila jste a stále se
aktivně účastníte akcí.
Pozvání na akce různého zaměření a různými pořadateli mě velmi těší. Zde se setkávám s lidmi, kteří mi dávají zpětnou vazbu a je
to možnost být v reálné skutečnosti.
Co volný čas. Jak ho trávíte?
Volného času sama pro sebe mám málo, když to jde, tak jsem
moc ráda s vnučkami Adélkou a Klárkou, nebo jezdíme s manželem
na cyklovýlety.
Jaké je Vaše přání do budoucna?
Zvládat vše tak, aby zpětná vazba od občanů byla pozitivní
a abych mohla stále pomáhat tam, kde je potřeba.
PAVEL ŠMERDA

Senátoři zavítali na
návštěvu regionu

D

ům přírody v Moravském krasu, žido
vskou čtvrť, opravené letní kino nebo
mateřskou školu v Boskovicích, Pivovar Ohrada ve Vískách, Zámek Lysice, Masarykovu školu práce v Letovicích a další místa
navštívili v polovině června senátoři Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Pracovní setkání uspořádala senátorka za Blanensko a Boskovicko Jaromíra Vítková.
„Do našeho regionu zavítali Zdeněk Papoušek, Zdeněk Berka, Václav Chaloupek a Václav Homolka. Kromě výše uvedených aktivit se
setkali také se starosty našeho regionu nebo zavítali do Sloupsko-šošůvských jeskyní. Všichni
byli nejen nadšení z krásy zdejší přírody, ale líbilo se jim také zázemí škol a institucí. Jsem moc
ráda, že na všech místech jsem měla pozitivní
odezvu a kolegové ze Senátu mě viděli v mém
prostředí,“ uvedla Jaromíra Vítková.

Červenec 2017
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Jídlo/Inzerce

Bruschetta s lilkem

J

ak popsat bruschettu? Lehká, hravá a vynikající. Skvělý italský předkrm, který nikdy nezklame svou chutí. Výtečně se hodí k letním večerům a sklence dobrého vína. Pro ty, co tento výraz slyší poprvé, tak je to
plátek chleba, který se opeče v troubě, na pánvi nebo grilu do křupava. Ještě
teplé topinky se potřou česnekem. Jako základní oblohu dáváme na kostičky
nakrájená rajčata, která osolíme a opepříme.
IVETA RATISLAVOVÁ

22

Ingredience (6 porcí):
Bezlepková veka, 150 g keříčkových rajčat, lilek, sůl, pepř, hrst bazalky, jarní cibulka, olivový
olej, 125 g mozzarelly

Postup:
Lilek rozpůlíme a v každé polovině uděláme
ostrým nožem mřížku. Zářezy udělejte hlubší.
Pořádně jej posolte a vetřete sůl i dovnitř. Lilek necháme 30 minut vypotit. Poté jej otřeme
papírovou utěrkou. Troubu předehřejeme na
200°C. Lilek dejte na plech vyložený pečicím
papírem, slupkou dolů a pokapejte jej olivovým
olejem. Pečte asi 45 minut, dokud není úplně
měkký. Mezitím si opečeme šest plátků veky.
Do mísy vydlabeme dužinu lilku a vidličkou ji
rozmačkáme. Přidáme na kostičky nakrájená
rajčata, nasekanou bazalku, sůl, pepř, olivový olej a na proužky nakrájenou jarní cibulku.
Vše promícháme. Směs nandáme na opečené
topinky. Nahoru každé dáme plátek mozzarelly, ozdobíme bazalkou a zakápneme trochou
olivového oleje. A můžeme servírovat. Dobrou
chuť.

MyFace

Divadlo

Žítkovské bohyně ožily v divadle
Očekávaným zakončením divadelní sezony 2016/2017 v Městském divadle Brno je hra Žítkovské bohyně. Autorkou knihy je brněnská rodačka, spisovatelka Kateřina Tučková, divadelní
adaptaci zpracoval Dodo Gombár.

Ž

ítkovskými bohyněmi se zabýval už folklorista a spisovatel Jiří Jilík a výstižně je charakterizoval: „Některé ženy
z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Ale byly také léčitelkami a vyznaly se v bylinách. Pomáhaly
ve věcech milostných, rozpoznaly škůdce, bosorku nebo bosoráka
a dovedly zlomit jejich kouzla“.
Bohování se dědilo v ženské linii v několika rodinách, často příbuzensky provázaných. Poslední bohyně, Irma Gabrhelová,
zemřela v roce 2001. S ní odešel jedinečný fenomén lidové magie,
který neměl ve střední Evropě obdoby. Kateřina Tučková napsala
román - drama o ženách, které bohovaly. V roce 2012 to byl knižní
bestseller, který získal několik cen. Po historii svého rodu pátrá Dora
Idesová, která prožila dětství a mládí mezi bohyněmi a poznamenalo ji to na celý život. Je vystudovaná etnografka a ze všech sil se
brání palčivé minulosti, dávným kletbám i zjištění, že i ona sama je
částí dávné tajemné tradice, i když tuší, že neunikne osudu.
Děj není možné popisovat ani přibližovat, ale kdo se rozhodne
shlédnout tento výjimečný počin, měl by si nejdřív přečíst uvedenou
knihu, aby se orientoval v ději poněkud zasvěceněji. Hra má několik
vynikajících hereckých výkonů - hlavní roli Dory Idesové ztvárnila
Svetlana Janotová, mladou Doru Nikol Wetterová. Charismatickou
Surmenu Erika Kubálková a Irmu Gabrhelovou Zdena Herfortová.

Role nejsou alternovány a další zajímavostí je, že i mužské role
hrají jen ženy. Vojtěch Blahuta jako Jakoubek Ides je vlastně dítě.
Hru režíroval Dodo Gombár. Přeji vám silný divadelní zážitek při
představení nabitém emocemi. 		
NAĎA PARMOVÁ

FOTO: Jef Kratochvil (2x)
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Historické Blansko ve fotografiích

B

udova blanenského zámku představuje výsledek dlouhodobého stavebního vývoje, počínajícího zřejmě koncem 14. století. Původní lenní dvůr
byl ve třicátých letech 16. století přestavěn
na tvrz. V druhé polovině 16. století pak
tehdejší držitel panství Matyáš Žalkovský
ze Žalkovic zahajuje úpravu tvrze na renesanční zámek. Tato stavební etapa byla
ukončena roku 1604.
Za třicetileté války blanenský zámek poničili Švédové, sídlo poté chátralo, ale po
polovině 17. století je opravil tehdejší držitel Kašpar Lev z Rožmitálu. Roku 1694 získávají Blansko Gellhornové a do konce 17.

století upravují zámek do barokní podoby.
Gellhornové byli též posledním rodem, který užíval blanenský zámek jako své sídlo.
Roku 1766 totiž prodávají zadlužené
panství Salmům, kteří je spojují se svým
sousedním zbožím rájeckým, sami však sídlí na Rájci. Zámek v Blansku poté Salmům
sloužil jen jako letní sídlo, případně byt pro
přátele nebo zaměstnance železáren. Salmové za svého držení zámek několikrát upravovali, nejvýrazněji do jeho podoby zasáhli
zbořením části předzámčí roku 1818, romantickou úpravou kolem poloviny 19. století a konečně novorenesanční přestavbou
roku 1870, z níž se do dnešní doby zacho-
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V DRESU MERCEDES TEAMU SE PREDSTAVI:
Petr ŠVANCARA, Milan PACANDA, Karel JARŮŠEK, Marcel CUPÁK,
Václav SVOBODA, Petr KŘIVÁNEK, Pavel HOLOMEK a další...

Hlavni partner
OBEC
VAVŘINEC

partneri
Nikola Závodníková
pixelem.cz

valo několik historických interiérů. To byl
také poslední stavební zásah Salmů, kteří
postupně chátrající zámek, sloužící poté pro
bytové účely, drželi až do roku 1945, kdy
jim byl zkonfiskován.
Roku 1960 byla zahájena rekonstrukce
zámku podle plánů architekta Laciny, která měla stavbě navrátit údajnou renesanční
podobu. V letech 2007 a 2012 byl zámek
opraven.
V současné době zde sídlí Muzeum
Blanenska. Předtím existovalo jako městské
Muzeum Blansko, které po roce 1989
nahradilo Okresní vlastivědné muzeum
a fungovalo až do konce roku 2015.

Představujeme

Century 21. Reality děláme jinak
Do Boskovic vlétla jako kometa. Realitní kancelář
Century 21 Útulné bydlení působí v našem regionu
od května 2016. Její kancelář najdete v ulici Kpt.
Jaroše. Více prozradil majitel Jan Štěpánek.
Můžete čtenářům MyFace představit
vaši realitní kancelář?
Century 21 je celosvětová realitní síť,
kterou založili dva pánové v Americe. Realitní byznys začali dělat jiným způsobem
než konkurence. Aktuálně působí v 77 zemích, kde má přibližně sedm tisíc tři sta
kanceláří. Do České republiky vstoupila
společnost Century 21 v roce 2008. V současné době máme 48 aktivních kanceláří
a asi tři sta makléřů. Jedna z kanceláří je od
května loňského roku i v Boskovicích, konkrétně v ulici Kpt. Jaroše.
Říkáte, že pánové začali dělat byznys jiným způsobem. Jak?
Oproti konkurenci fungujeme především
na doporučení klientů. Je to takové naše
know how. Snažíme se uspokojit všechny
potřeby ať už na straně prodávajícího, tak
na straně kupujícího. Máme i spousta manuálů a postupů, jak naši práci dělat lépe
a odlišovat se od ostatních. Mým krédem je,
že vše co dělám, dělám nejlépe, jak umím.
Chci vždy najít to nejlepší řešení pro obě
strany. Dotáhnout každý případ do konce
s tím, aby klient měl hned od začátku jistotu, že všechno dobře dopadne. Ruku v ruce
s tím a v tomto duchu se odvíjí i školení

CENTURY 21 Útulné Bydlení

jednotlivých lidí, kteří
se mnou spolupracují.
Nenazývám je makléři,
ale jsou to moji obchodní
partneři.
V Boskovicích jste něco
málo přes rok. Jaké to
je přijít na zaběhlý trh
s nemovitostmi?
Ať děláte jakýkoliv byznys a chcete být
úspěšný, tak musíte být
o krok napřed před konkurencí. Tady bych ale
jedním dechem dodal, že
boj s konkurencí není můj
cíl. Naopak jsem otevřený jakékoliv spolupráci,
protože pokud mám klienta, který hledá nějakou
nemovitost a konkurence
má nabídku, která je pro
něj lepší, nemám problém ji doporučit. Jsme
zde pro lidi a chceme jim pomoci vyřešit
jejich životní situaci. Co se týká Vaší otázky. Za rok a čtvrt máme za sebou spousty
spokojených klientů, kteří odcházejí z naší
kanceláře s tím, že nás chtějí doporučovat.
Tím je řečeno vše. Tohle
mně dává smysl.

Kpt. Jaroše 100/29
680 01 Boskovice
Tel.: 774 494 794
E-mail: utulnebydleni@century21.cz
www.century21.cz/kancelar/utulnebydleni/
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Co vše tedy nabízíte svým
klientům?
Není to pouze o realitní
činnost na klíč, ale i spoustě dalších věcí, které jsou,
řekněme přidanou hodnotou. Naše činnost nekončí
tím, že předáme klíče od
nemovitosti a dál s klientem nekomunikujeme. Řešíme přepisy energií, daně.
Spolupracujeme s dotační
agenturou, dokážeme tak
zažádat o dotaci na zateplení, případnou rekonstrukci, nebo výměnu oken. To
jsou činnosti, které realitky
v České republice běžně
nedělají.

Zajímavostí je, že se podílíte i na mnoha
kulturních akcích. Jak jste se k tomu dostali?
Propagace firmy nebo jakéhokoliv jiného podnikání je velice důležitá. V loňském
roce jsme byli generálním partnerem několika koncertů, talk show a divadelních
představení, vše se nám podařilo vyprodat.
Je to velký úspěch a další přidaná hodnota
k naší činnosti. Lidé jsou spokojení a zapíší
si nás nejen jako realitní kancelář, která řeší
nemovitosti, ale i jako někoho, kdo se podílí na kulturním dění v regionu. Kromě toho
jsme se zúčastnili několika dětských dnů
a realizovali jsme zajímavý projekt v lysické základní škole. V těchto aktivitách pokračujeme i nadále. Stačí sledovat náš FB.
Co dál? Neplánujete třeba další rozšíření?
Co se týká Boskovic, rádi bychom posílili náš tým o několik dalších obchodních
partnerů – makléřů, abychom mohli nabídnout ještě větší portfólium našich služeb.
Nedávno jsme otevřeli pobočku v Blansku,
do budoucna se nebráníme i dalším kontaktním místům a kancelářím v okolí. Věřím, že
další roky pro nás budou jen a jen přínosné.
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Životní styl

Dopřejte si sluneční „koupel“.
Budete šťastní, štíhlí a zdraví
Po generace se traduje přísloví: „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.“ Už naši předkové si
byli vědomi léčivého účinku slunečného záření a dokonce budovali sluneční lázně. První sluneční klinika byla otevřena na počátku dvacátého století ve Švýcarsku. Ukázala se jako velmi
úspěšná při léčbě celé řady onemocnění.

V

ybavuji si svého dědečka, který se dožil téměř sta let, jak
neváhal využít každé příležitosti vystavit se slunci. Vždycky na společné procházce spěchal dopředu, aby spočinul
někde na hezkém slunečním místě, než ho dojdeme. A nemohu zapomenout na svůj pobyt v Austrálii a jejich věčně usměvavé, pozitivně naladěné obyvatele. Že by to bylo tím, že u protinožců svítí
slunce více než tři sta dnů v roce? Fakt, že je pro nás sluneční svit
zásadní, dokládá i vznik Evropského dne slunce. Vždy na počátku
května připomíná, že slunce nejen ohřívá naši planetu, ale vděčíme
mu za veškerý život. Slunce není strašák, slunce je nezbytnost. Lék
na mnoho problémů.
Možná se vám při čtení těchto řádek okamžitě vybavila varování o rizicích spojených s opalováním. Moderní doporučení zní

jasně - kvůli ztenčené ozónové vrstvě v atmosféře je nezbytně nutné
se důkladně před sluncem chránit oblečením a opalovacími krémy,
jinak nám hrozí rakovina kůže. Tohle tvrzení není ovšem tak úplně
pravdou. Americký lékař Zane Kime, autor knihy Sunlight, upozorňuje na fakt, že lidé vystavující se častěji slunci trpí rakovinou
mnohem méně. Celá řada studií prokazuje, že čím dále od rovníku,
tím je mezi lidmi vyšší procento nádorových onemocnění. Slunce
dokáže nejen preventivně působit proti tomuto onemocnění, ale
jsou doloženy i případy, kdy pobyt na slunci určité druhy rakoviny
dokázal vyléčit. Sluneční záření totiž posiluje imunitu a zlepšuje
využití kyslíku tkáněmi, což zpomaluje růst nádorů, které jsou na
vyšší koncentrace kyslíku citlivé. Dále zvyšuje v krvi obsah lymfocytů, které vylučují určité látky s protirakovinným účinkem.

© Tirachard - Freepik.com
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Životní styl
Díky slunečním paprskům si naše tělo umí vyrobit vitamín D.
A pokud navíc žijete ve městě, kde je v zimě kvůli smogovým situacím velmi málo slunečních dnů, lehce se můžete dostat do deficitu. Nejvíce ohroženi jsou lidé pracující každý den od rána do
večera v uzavřených místnostech – továrnách a kancelářích a sport
provozující maximálně ve vnitřních tělocvičnách a posilovnách. Do
rizikové skupiny se řadí i děti, senioři a lidé redukující tělesnou
hmotnost či nemocní na přísných dietách s omezením tuků.
Jak se deficit vitamínu D tedy projevuje? Budete se cítit unavení, bez nálady, mohou propuknout až vážné deprese a mnohem
pravděpodobněji podlehnete nemoci. Vitamín D má totiž zásadní
vliv na imunitu. Navíc hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku.
Rozhoduje o pevnosti našich kostí a zubů - nedostatek se projevuje
jejich řídnutím a vyšší kazivostí. U dětí může ústit v křivici, vedoucí
k deformaci páteře, kostí a lebky, spojené s nervovými poruchami
a pozdějším prořezáváním zubů.
Hlavními zdroji vitamínu D v potravě jsou ryby, mořské i sladkovodní. Jenže ty se u nás netěší příliš velké popularitě. Dále „déčko“ najdeme ve vaječném žloutku, mléku a mléčných výrobcích.
Bohužel od konzumace vajíček se v minulosti odrazovalo a ještě
dnes mnohdy převládá zbytečná obava kvůli cholesterolu. Se vzrůstajícím výskytem potravinových alergií a intolerancí v posledních
letech čím dál více lidí - mnohdy neuváženě - vyřazuje i mléko
a mléčné výrobky.
Vitamín D je důležité přijímat nejen ze stravy, ale i ze slunečního
svitu. Doplňovat ho podáváním potravinových doplňků je poměrně
obtížné kvůli vysokému riziku předávkování. Jedná se o vitamín
rozpustný v tucích, nadbytek nelze vyloučit tělesnými tekutinami.
A přebytek stejně jako nedostatek je rovněž nebezpečný, dochází
k rizikovému vyplavování vápníku z kostí. Ovšem ze slunce a stra-

Inzerujte v MyFace
a budete vidět!
Více než 40 000 čtenářů
Zdarma distribuce do domovních schránek

vy předávkování pochopitelně nehrozí. Slunce pomáhá léčit i celou
řadu dalších onemocnění.
Nositel Nobelovy ceny Albert Szent-Gyorgyi, objevitel vitaminu C, tvrdí, že světlo, které dopadá na lidské tělo, má zásadní vliv
na náš metabolismus a tedy veškeré naše tělesné funkce. Říká, že
sluneční světlo ve skutečnosti funguje jako katalyzátor pro vstřebání a využití živin v našem těle. Pravidelné vystavování se slunci se
ukazuje jako prevence aterosklerózy, onemocnění srdce a dokáže
významně snižovat krevní tlak. Pomáhá nemocným s cukrovkou
a také při snaze udržet optimální tělesnou hmotnost. Sluneční paprsky detoxikují pokožku nejen na povrchu, ale i v hlubokých vrstvách,
a tím léčí celou řadu kožních onemocnění. Slunce navíc příznivě
ovlivňuje hormonální aktivitu žen i mužů. Možná právě nedostatek
trávení volného času venku může být důvodem vysokého procenta
neplodnosti v západním civilizovaném světě.
Zatímco píši tento článek, můj pes se chytře vyhřívá na slunci.
Jelikož je venku opravdu krásně, nezbývá než popadnout vodítko,
jít se s ním projít a při tom „nachytat bronz“. Ale pozor – pokud
bych se namazala opalovacím krémem, tvorbu vitamínu D bych si
zablokovala.
Moje osobní doporučení proto zní. Mazat si opalovacím krémem
pouze citlivé partie, například obličej. Nebo se natřít až po určité
době pobytu na slunci. Pokud možno denně trávit čas venku. A na
chvíli si sundat i sluneční brýle. Je důležité nachytat sluneční paprsky i do očí. Nevystavovat se nicméně slunci příliš dlouho, postačí deset až patnáct minut denně. Záleží i na vašem fototypu kůže
a místě, kde se sluníte. Zvláště opatrní buďte v tropických oblastech
či na horách. Vyhýbejte se polednímu slunci. Spálená, a tím pádem
traumatizovaná pokožka na zdraví rozhodně nepřidá.
ZUZANA ŠAFÁŘOVÁ

Cestovní agentura AIKO tour
Tomáš Zukal, Svitavská 1 Blansko 67801
(bývalá pošta-stejný vchod jako do lékárny)
Tel.: 516 418 629, 602 658 665 info@aikotour.cz

Jsme členem sítě EXIM partner, platby kartou,
užší spolupráce s největší českou CK EXIM tours

LAST MINUTE zájezdy většiny českých cestovních

kanceláří (ČEDOK, FISCHER, BLUE STYLE, VÍTKOVICE
tours a mnohé další) – při prodeji vždy ověřujeme aktuální
cenu, žádné příplatky navíc

ZÁJEZDY VYBÍREJTE A REZERVUJTE ONLINE
NA WEBU WWW.AIKOTOUR.CZ
Vstupenky na kulturu a sport v sítích
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM,
COLOSSEUM TICKET
Vstupenky tiskneme na počkání dle Vašeho výběru

Cestovní pojištění ALLIANZ a UNIQA
za výhodné ceny

Prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET
LETY BALONEM Blansko a okolí
Volejte 737 127 680 nebo pište na e-mail edita.absolonova@my-face.cz
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Sport

Golf po boku hvězd
Nádherné golfové hřiště v Kořenci je jako stvořené nejen pro úžasnou hru, ale díky své poloze a okolní přírodě
i k relaxaci a odpočinku. Golf už dávno není výsadou jen
bohatých a slavných. Stává se „běžným“ sportem jako
basketbal, florbal nebo atletika.

D

o Kořence už dnes jezdí stovky lidí. A vedle nich tam můžete čas od času potkat i známé tváře, které si toto místo zamilovaly. Ty se tam objevují nepravidelně, nebo rok co rok na turnaji hvězd, který se v Kořenci koná vždy na
konci června.
A které to jsou? Bývalého lyžaře a tanečníka Ondru Banka jsme představili už
v minulém čísle. Dále přijíždějí sportovní komentátor Petr Svěcený, fotbalový
brankář Přemysl Kovář, hokejový mistr světa Petr Vampola, moderátor Aleš Zbořil,
bývalý fotbalista Antonín Panenka nebo Komeťák Jan Hruška.
„Láká je k nám nejen krásné prostředí a nádherná příroda, ale především klid, který
tady máme. Je pravda, že jako celebrity jsou mediálně stíhanými osobami, ale u nás
se prý cítí zase jako lidé. Musím říct, že všichni vždy odjíždějí maximálně spokojení
a rádi se k nám vracejí,“ řekl ředitel golfového resortu Kořenec Vlastimil Štefl.
Chcete se se známými tvářemi potkat osobně? Stačí k tomu málo. Začít hrát golf
na Kořenci.

Jan Hruška

Aleš Zbořil

Antonín Panenka

FOTO: Jiří Vojzola (5x)

Petr Svěcený
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Petr Vampola
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Kam vyrazit

KONCERTY
Blansko

Nám. Svobody

16. 7. Promenádní koncert, hraje Dechová
hudba Boskověnka (10:00)
23. 7. Promenádní koncert, hraje Holóbková mozeka z Protivanova (10:00)
30. 7. Promenádní koncert, hraje Dechová
hudba Olšověnka (10:00)

Zámek

19. 7. Muzika pro Karolínku, hraje Jarda
Svoboda (19:00)
26. 7. Muzika pro Karolínku, hraje Kozí
čtvrť (19:00)

Boskovice
Letní kino

14. 7. Ewa Farná (19:30)

Park u Zámeckého skleníku

16. 7. Klára Veselá a Luciano Mayaci,
promenádní koncert (15:00)
23. 7. Dechová hudba Boskověnka,
promenádní koncert (15:00)

SPORT
Boskovice

Areál Červené zahrady

23. 7. Strongman, soutěž siláků (13:00)

Svitávka

Fotbalové hřiště

15. 7. Oslavy 85 let od založení fotbalového
klubu (14:00)

Vavřinec

Fotbalové hřiště

22. 7. Mercedes tým ve Vavřinci, oslavy
založení TJ Vavřinec (14:00)

OSTATNÍ
Blansko

Dopravní hřiště

13. 7. Den otevřených dveří (12:00)

ický pohádkový hřebínek

Areál Červené zahrady

28. 7. Pouťová zábava (20:00)
29. 7. Pouťová zábava (20:00)

Kunštát
Zámek

29. 7. Kastelánská prohlídka (21:00)

Letovice

Nemocnice

13. a 20. 7. Prohlídky historické lékárny
v Klášteře u Milosrdných bratří (14:00)

Náměstí

28. 7. - Happening na náměstí u řeky, divadlo, hudba, prezentace výsledků architektonického workshopu, akce v rámci Festivalu
3+1 (16:00)

Areál koupaliště

29. 7. Festival 3+1 Letovice, divadlo, hudba, tvořivé dílny, prezentace neziskovek,
doprovodný program (13:30)

Lysice
Zámek

16. 7. Komentovaná prohlídka zámecké
zahrady (10:30 a 15:30)
23. 7. Komentovaná prohlídka zámecké
zahrady (10:30 a 15:30)
29. 7. Zámkem s kastelánkou (20:00
a 22:00)
5. 8. Komentovaná prohlídka zámecké zahrady (10:30 15:30)

Rájec nad Svitavou
Zámek

28. 7. Hrabě Monte Christo, noční prohlídky (19:00 - 20:00)

Šebetov

21. 7. Předpouťová zábava (20:00)

Voděrady
Hřiště

21. - 23. 7. Motosraz (16:00)

Nám. Republiky

VÝSTAVY

Zámek

Letovice

20. 7. Farmářské trhy (9:00)
28. 7. Noc na zámku, akce pro děti (17:00)

Boskovice

Masarykovo nám.

13. 7. Farmářské trhy (9:00)

Zámek

11. 7. Zámek plný festivalů (10:00)
20. 7. Zámecká noc (20:30)
21. 7. Komedianti na káře (17:00)
28. 7. Skřítek Skříňáček, Boskovický
pohádkový hřebínek (17:00) – to stejné
dopiš i k tomu Komedianti na káře, Boskov33

Zámek

do 30. 10. Stálá výstava autoportrétů
Tomáše Vavříčka
do 29. 10. Po stopách Ladi Kerndla, výstava
fotografií

Kulturní dům

27. 7. Vernisáž výstavy Klubu moravských
fotografů (18:00)

Lysice
Zámek

30. 7. - 3. 9. Kousek Itálie, obrazy Magdaleny Říčné (17:00)

KINO
Blansko

12. 7. Spider-Man: Homecoming 3D (20:00)
13. 7. Spider-Man: Homecoming (20:00)
14. 7. Válka o planetu opic (17:00 a 20:00)
15. - 16. 7. Já padouch (17:30)
15. 7. Válka o planetu opic 3D (20:00)
16. 7. Válka o planetu opic (20:00)
19. - 20. 7. V utajení (20:00)
21. 7. Valerian a město tisíce planet (17:00
a 20:00)
22. - 23. 7. Letíme (17:30)
22. 7. Valerián a město tisíce planet (20:00)
23. 7. Valerián a město tisíce planet 3D
(20:00)
26. 7. Oklamaný (20:00)
27. 7. Dunkerk (20:00)
28. 7. Dunkerk (17:30, 20:00)
29. - 30. 7. Maxinožka (17:30)
29. - 30. 7. Srdečně vás vítáme (20:00)
Více na www.kzmb.cz

Boskovice

Panorama a letní

13. 7. Spider-Man: Homecoming (17:00
a 20:00)
13. 7. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
(21:30)
14. 7. Rande na slepo (9:30)
14. - 15. 7. Mimi šéf (17:00)
14. 7. Selský rozum (19:30)
15. 7. Zámek plný seriálů (9:00)
16. 7. Všechno, úplně všechno (19:30)
16. - 17. 7. Já, padouch 3 (21:30)
18. 7. Svět podle Daliborka (19:30)
18. 7. Všechno, úplně všechno (21:30)
19. - 20. 7. Oklamaný (19:30)
19. - 20. 7. Spider- Man: Homecoming
(21:30)
21. - 22. 7. Já, padouch 3 (17:00)
21. 7. Válka o planetu opic (19:30)
22. - 23. 7. Válka o planetu opic 3D (19:30)
22. - 23. 7. Auta 3 (21:30)
23. 7. Já padouch 3 3D (17:00)
24. 7. Svět podle Daliborka (21:30)
25. 7. Valeria a město tisíce planet (19:30)
25. 7. Dunkerk (21:30)
26. 7. Valeria a město tisíce planet 3D
(19:30)
26. - 27. 7. Já, padouch (21:30)
27. 7. Bohémský život (19:30)
28. - 30. 7. Maxinožka (17:00)
28. - 29. 7. Dunkerk (19:30)
30. 7. Srdečně vás vítáme (19:30)
30. 7. Válka o planetu opic (21:30)
31. 7. Srdečně vás vítáme (21:30)
Více na www.kinoboskovice.cz
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Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz
zve na 8. ročník akce:

DEN PRO DĚTI
TI
v Nemocnici Blansko
t

téma Džungle
sobota 2. 9. 2017 od 10 do 17 hodin
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno.
Činnost je realizována za ﬁnanční podpory Města Blanska.

Program na pódiu:

Program v areálu:

10:00

VELVET
písničky z pohádek

11:00

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:15

NEMOCNICE MÁ TALENT
zahájení prezentací

11:30

AEROBIK SHOW
cvicsnami.cz

12:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
nová živá show

13:00

UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
heliport

14:00

DIVADLO KORÁB
Princezna na hrášku

15:00

NEMOCNICE MÁ TALENT
talentová soutěž pro děti

16:00

EXHIBICE VAŠKA KOLÁŘE
mistr světa v biketrialu

16:20

DÍVKA ČR 2017
exhibice ﬁnalistek

16:40

NEMOCNICE MÁ TALENT
vyhlášení vítězů

• 8 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ
S ÚKOLY NA TÉMA DŽUNGLE
• ZVÍŘECÍ FOTOKOUTEK
• EXOTIČTÍ HADI
• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO
• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.
• JETAROWS TEAM LETECKÉ MODELY
• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ
• LANOVÉ AKTIVITY - JUNÁK
• LUKOSTŘELBA - JUNÁK
• HLAVOLAMY - JUNÁK
• MEGAHOUPAČKA - JUNÁK
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ
• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA
• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK
- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA
• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY BLANSKO
• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY A ZÁSAH
HASIČŮ HZS BLANSKO
• POLICIE ČR BLANSKO
• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO
• VEŘEJNÁ BEZPEČNOST - RETRO
• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM
BLANENSKA
• MĚSTKÁ KNIHOVNA BLANSKO - ÚKOLY A
SOUTĚŽE

Generální partneři:

• BAVÍME SE S OBLASTNÍ CHARITOU
BLANSKO
• MC PALEČEK
• OLYMPIA BLANSKO - BASEBALLOVÉ
ODPALIŠTĚ
• KLUB STOLNÍHO TENISU BLANSKO
• SOUTĚŽE S OVOCŇÁKEM
• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA
• LOGOPEDICKÁ PORADNA
• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ ESTETICKÉ
MEDICÍNY NEMOCNICE BLANSKO
• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA PRVNÍ
POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ
• KLOUZACÍ HRAD REMAX
• STÁNEK VZP
• STÁNEK AVON
• TRAKTOR FENDT
• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER
• SPŠ JEDOVNICE
• JUDO KLUB SAMURAJ
• JUDO BEF HOME BLANSKO
• ULITA BLANSKO
• FK BLANSKO
Akcí Vás budou provázet:
RADIM KORÁB A ANETA KUKLÍNKOVÁ

Hlavní partneři:

Partneři akce:
ACROBAT STUDIO I AGENTURA KORÁB I KSMB I BG PHOTOGRAPHY I NEMOCVIČNA I TEAMAGENCY I
CVICSNAMI.CZ I EMOTIONVIDEO
Mediální partneři:
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TRIDO Easy
Garážová vrata TRIDO Easy - vrata za bezkonkurenční cenu
Když se řekne garáž, většina
z nás si představuje neútulný prostor
plný příslušenství k autu nebo jiných
předmětů, které se používají v domácnosti, kolem domu, či zahrady.
Garáž přitom může mít velmi funkční prostor a může být postavena nebo
upravena podle nejnovějšího trendu
a designu. Je velmi důležité, aby garáž byla dobře zabezpečena a Vaše
auto chráněno před zraky různých
lidí, zvláště nyní v červenci a v srpnu,
v době letních dovolených.

P

okud se právě nyní zabýváte
stavbou nebo rekonstrukcí garáže a hledáte dobrou a kvalitní
firmu na trhu, jsme tu pro Vás.
Společnost TRIDO, s.r.o. má pro Vás
vždy řešení a pokud sledujete sérii již vyšlých článků v tomto časopise o garážových vratech, víte, že dnes si povíme něco
o vratech TRIDO Easy.

Tato řada vrat splňuje sen i těm
méně finančně zabezpečeným. Za
bezkonkurenční cenu jsme pro Vás
vytvořili typ vrat v kvalitním zpracování, jenž se většinou hodí pro
jednogarážová stání. Panely vratového křídla jsou vyrobeny z ocelového
pozinkovaného plechu a vyplněny
tepelně izolační PUR pěnou, stejně
jako u běžných vrat. Liší se pouze
v malých technických detailech, jenž
neubírají na funkci a kvalitě. Vrata
se vyrábí do šířky max. 3 000 mm
a výšky 2 300 mm.

Ať už je garáž v domě, nebo
stojí na pozemku zvlášť, vždy se
také zabýváte povrchovým dekorem
a barevným provedení vrat, jenž
hraje určitě nemalou roli při výběru.
Trido nabízí vrata TRIDO Easy
v základních barvách bílá (RAL
9016), hnědá (RAL 8014), stříbrná
(RAL 9006 a RAL 9007) a antracit
(RAL 7016). Vrata také můžete mít
v designu imitace dřeva - zlatý dub,
ořech, mahagon či třešeň, ale zde je
už třeba připočítat příplatek.

Vrata TRIDO Easy jsou dodávána
včetně kvalitního německého pohonu Baseline+ a dvoukanálového
dálkového ovladače Pearl twin, který
umožní ovládat další zařízení, jako
například vjezdovou bránu, další
vrata atd. S výběrem a s realizací vrat
Vám vždy poradí obchodní zástupci
firmy Trido.
V srpnovém vydání Vám představíme
posuvná vrata do boku firmy TRIDO.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

