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Hasiči mají za sebou další
ročník Velké ceny Blanenska

Renault ALASKAN
Odvaha v genech

Tažná kapacita 3,5 tuny
Renault ALASKAN: spotřeba 6,3 – 6,9 (l/100 km), emise CO2 167 - 183 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je
pouze ilustrativní.
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Tel.:
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Fotoreportáž

Hasiči do toho i letos šlápli naplno

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku Velké ceny Blanenska v požárním útoku se
uskuteční v sobotu 18. listopadu v Kulturním domě v Černovicích. Nejlepší ženská a mužská
družstva tohoto roku a jejich sportovní výkony budou představeny v audiovizuálních medailoncích složených z povedených i méně zdařilých požárních útoků. Začátek vyhlášení je plánován na 18. hodinu. Foto: Pavel Kupka a Veronika Hlavoňová
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Náš rozhovor

Dívka ČR 2017: Myslete pozitivně,
sportujte a radujte se z maličkostí
Dívkou České republiky 2017 se stala studentka gymnázia z Frýdku-Místku Kateřina Procházková. Titul získala v brněnském Boby centru za účasti téměř tisícovky návštěvníků. „Celý rok
jsme dřely na soustředěních, ale finálový večer jsme si s holkama užily naplno. Atmosféra byla
úžasná. Už teď se těším do Hollywoodu na olympiádu talentů,“ uvedla nejmenší finalistka,
která měří pouhých 157 centimetrů a jejími zájmy jsou aerobik a snowboarding.

Jak se cítíš jako Dívka České republiky
2017?
Je to skvělý pocit, ale stále těžko uvěřitelný. Děkuji své trenérce, že mě do soutěže
přihlásila. Sama bych k tomu nenašla odvahu.
Vítězství si prožívala hodně emotivně. Co
ti jako první proběhlo hlavou?
Jsem emotivní člověk, neumím skrývat
své prožitky. Měla jsem chuť se štípnout,
jestli se mi to jen nezdá. Byl to nepopsatelný pocit, ještě teď mi z toho běhá mráz po
zádech.
Co rozhodlo o tvém vítězství?
Na finálový galavečer jsem přišla s tím,
že si ho naplno užiju, a taky jsem si ho užila.
4

Na pódiu jsem se, i přes počáteční nervozitu, snažila být sama sebou a čerpala každý kousek atmosféry, protože jsem věděla,
že je to neopakovatelná událost. Ale sama
nevím, čím jsem porotu nejvíce zaujala,
všechny holky byly úžasné. Navzájem jsme
se během celého večera podporovaly a táhly
za jeden provaz.
Jak sis užila finálový večer?
Na maximum. Přispívala k tomu skvělá atmosféra Boby centra, v zákulisí jsme
si, i přes všechen stres, udržovaly dobrou
náladu. Zaplněný sál mi dodával odvahu.
Zvlášť, když v publiku byli moji nejbližší,
kteří mě povzbuzovali. Taky porota, která
nás pozorovala i během příprav na finálový večer, byla tichou podporou v našich

Kateřina Procházková
Věk: 18 let
Bydliště: Frýdek-Místek
Studium/práce: Gymnázium Hladnov, Ostrava
Výška: 157 cm
Váha: 46 kg
Míry: 79-63-84
Zájmy: Aerobik, snowboarding, cestování, trávení času s přáteli a rodinou
Motto: S úsměvem jde všechno lépe
vystoupeních a disciplínách. Musím říci, že
se galavečer opravdu vydařil a budu na něj
ještě dlouho vzpomínat.
MyFace

Náš rozhovor
Z které disciplíny si měla největší strach,
a na jakou ses naopak těšila?
Největší strach jsem měla z rozhovoru.
Ale moderátor Ondra nás všechny podržel,
takže i tuto disciplínu jsem nakonec zvládla.
V nádherných šatech ze svatebního studia
Dany Svozílkové jsme si připadaly při rozhovoru jako opravdové princezny. Naopak,
na co jsem se nejvíce těšila, tak byly sportovní disciplíny. Jumping na trampolínách,
které mě neskutečně bavily, a samozřejmě
moje volná disciplína aerobik, kde jsem se
snažila podat maximální výkon.
Aerobik je pro tebe sport číslo 1?
Stoprocentně. Soutěž Dívka České republiky není jen soutěží krásy, ale také spojení sportovního ducha a osobnosti. Aerobik mě doprovází od osmi let. Tento sport
opravdu miluji a naplňuje mě. Je to sport
o velkém překonávání sebe sama. Vyžaduje stoprocentní koncentraci, takže si u něho
můžu odpočinout a odreagovat se.
Jak ses k němu dostala a jaké jsou tvoje
největší úspěchy?
Průpravu pro aerobik jsem získala díky
sportovní gymnastice, která je podle mého
názoru základem pro každý sport. Následně
jsem chodila do kroužku aerobiku ve Frýdku-Místku. Aerobiku jsem se chtěla věnovat
na vyšší úrovni, a tak jsem po pár letech
přestoupila do ostravského klubu sportovního aerobiku. Nyní trénuji v Aerobik klubu
Ostrava, kde jsou mými trenérkami Jiřina
Kračmarová a Veronika Segetová. Mezi mé
největší úspěchy patří titul mistryně České
republiky pro rok 2016 v kategorii Aerobic
Master class. Společně s holkami z klubu
Maniak aerobik z Havířova jsme dosáhly
v roce 2016 až na titul mistryn světa v ae-

robiku v kategorii AGP pod vedením Ivany
Kožmínové.
Jakou jsi měla při soutěži podporu?
Během celého půl roku mi všichni přáli, ať si to především užiju. Největším fanouškem byla však moje osmiletá sestřička,
která se mě téměř každý den vyptávala na
věci ohledně soutěže. Dokonce si na videa
ze soustředění vymýšlela vlastní choreografie, které mi ve volných chvílích ukazovala.
Řekla bych, že soutěž je inspirací pro všechny malé sportující slečny. Na samotný galavečer mě přijela podpořit obrovská spousta
lidí. Měla jsem tam spolužáky, kamarádky
z aerobiku a z tábora, hlavně svoji rodinu
a přítele. Chtěla bych jim moc poděkovat,
byli skvělí.
Jaká byla první gratulace po skončení
finále?
Hned po skončení finále se na mě vrhly
s gratulací holky z klubu, se kterýma jsem
soutěž nejvíce prožívala. Na VIP rautu mi
gratulovali také partneři soutěže a další významné osobnosti, které zasedaly v porotě.
Bylo to moc milé.
Která gratulace tě nejvíce potěšila nebo
překvapila?
Všech gratulací si velmi vážím. Od
všech mých blízkých a hlavně od finalistek
mě gratulace potěšily, cítila jsem, že jsme si
výhru navzájem přály.
Objevily se i negativní reakce?
Žádných negativních reakcí jsem si nevšimla.
Kolik už si dostala pozvání na rande?
Naštěstí ani jedno. Přítel by z toho asi

nebyl zrovna dvakrát nadšený. (smích) Můj
osobní život se od finále nezměnil, lidé kolem mě vědí, že mám krásný vztah.
Přesto, co musí mít muž, který by tě měl
zaujmout?
Miluji lidi, co mají smysl pro humor, neberou život tak vážně a i přes překážky si
ho užívají každým momentem. V partnerovi
hledám nejvíce oporu, aby měl stejné zájmy
jako já a toleroval i mé negativní vlastnosti.
Jsem milovníkem překvapení, ostatně asi
jako každá jiná žena, takže i maličkost, jako
je třeba květina nebo snídaně do postele,
mně udělá radost.
A opačně?
Co nemůžu u mužů vystát, je faleš a jejich domýšlivost.
Jakou školu studuješ?
Studuji na jazykovém gymnáziu Hladnov v Ostravě. Letos jsem v závěrečném
maturitním ročníku, takže mě na jaře čekají
jak příjímací zkoušky na vysokou školu, tak
zkouška maturitní.
Co tě tam baví a naopak?
Tato škola má v Ostravě skvělou pověst.
Učitelé jsou vstřícní a snaží se nás do budoucna co nejlépe připravit. Vybrala jsem si
tuto školu především kvůli jazykům, protože mě jazyky baví a v dnešním světě jsou
nepostradatelné. Od prvního ročníku mám
rozšířenou výuku angličtiny a španělštiny.
Velké pozitivum je, že nás vyučují rodilí mluvčí těchto jazyků, což si myslím je
nejlepší způsob jak dosáhnout co nejvyšší
úrovně.
Už víš, co budeš chtít dělat dál?
Na jaře si budu podávat přihlášku na
fyzioterapii, což je takový můj nynější nejbližší cíl, kterého bych chtěla dosáhnout.
Přemýšlela jsem nad povoláním, které by
mělo úzkou spojitost se sportem, a přitom
jsem mohla pomáhat druhým. Jako sportovec dobře vnímám své tělo a to je v tomto
oboru velké plus a usnadní mi to tak studium.
Kolem dívek, které se účastní soutěží krásy, kolují různé zvěsti, co se týká stravy.
Jak je to u tebe?
Já miluji jídlo. Rozhodně to nemám
tak, že bych se kvůli soutěži omezovala.
Ba naopak. Jídla, která personál připravoval během soustředění v Zámecké Sýpce
v Blansku, v Lidovém domě v Lysicích a na
Sladovně v Černé Hoře, byla velmi chutná
a rozmanitá.
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Náš rozhovor
ve volné přírodě. To je něco, co bych chtěla
zažít na vlastní kůži a stát u nich na dosah.
V čem byla soutěž Dívka České republiky
jiná než předchozí soutěže, kterých ses
zúčastnila?
Abych pravdu řekla, tak Dívka České
republiky je první soutěží, které jsem se
účastnila. Musím říct, že mi dala mnoho
zkušeností. Především jsem poznala nové
lidi, zažila jsem spoustu krásných zážitků,
které mi už nikdo nevezme. Byl to od semifinále opravdu nabitý půl rok, plný zábavy
a radosti.

Co ráda jíš?
V jídle nejsem vybíravá. Miluji maminčinu kuchyni a na cestách ráda poznávám
tradiční pokrmy, zejména mořské plody,
ryby i exotické chutě ovoce.
A pití?
Hlavně piji vodu. Občas si udělám fresh
z čerstvého ovoce a zeleniny, když chci doplnit vitamíny.
Jaký je tvůj recept na krásnou postavu?
Pevnou postavu jsem získala díky pravidelnému trénování, to je si myslím základ.
Stravu trochu zanedbávám, skrz nabitý program přes týden, kvůli škole a cvičení. Ale
když už si čas najdu, tak si ráda připravuji
zdravé svačiny - tvaroh, chia pudink s ovocem nebo avokádovou pomazánku.
Jaké jsou tvoje míry?
Mé míry jsou 79-63-84, vážím 46 kg
a měřím 157 cm. Tímto bych chtěla říci,
hlavně holkám menšího vzrůstu, ať výšku
vůbec neberou v potaz. Já jsem díky soutěži Dívka České republiky pochopila, že jde
hlavně o to, co z člověka vyzařuje.
Co děláš ve volném čase?
Do mého volného času se řadí tréninky,
které mám tři až čtyřikrát týdně. Svůj čas
také trávím s přáteli, rodinou a mým přítelem. Když se chci o víkendu odreagovat,
zajdu si zaběhat nebo se projet na kolečkových bruslích na přehradu Olešná, která je
součástí Frýdku-Místku a nabízí řadu sportovního vyžití v podhůří Beskyd.
6

Jakou vlastnost zoufale postrádáš a které
by ses naopak chtěla zbavit?
V horoskopu představuji znamení býka.
Je to zvíře plné energie a vytrvalosti, ale
na druhou stranu je býk velmi tvrdohlavý
a výbušný, což u mě nacházím jako pravdivé. Mým nedostatkem je, že dělám věci
na poslední chvíli. Ale jako prokrastinátor
dokáži splnit úkoly v krátkém čase, i když
s velkými nervy. (smích) Povahovým rysům jsme se věnovali na zajímavých přednáškách socioniky s Martinem Másílkem
v rámci soustředění. Hodně mě tyto přednášky obohatily.
Co bys chtěla ve svém životě dokázat?
Ve svém životě bych chtěla být hlavně
šťastná. Vystudovat vybraný obor na vysoké
škole a následně dělat práci, která mě bude
naplňovat. Ráda bych ve svém osobním
životě cestovala a poznávala různé odlišné
kultury.
Vím, že ráda cestuješ. Jaká je tvoje vysněná dovolená?
Neřekla bych, že úplně tak dovolená, ale
destinace, která mě definitivně láká, je Afrika. A to z toho důvodu, že bych ráda poznala ten zcela odlišný svět domorodců. Chci
se dozvědět se jak smýšlejí, poznat jejich
hodnoty a tradice, protože se mi zdají zcela
rozdílné od našich. Utvrdila jsem se, i po setkání s jednou z patronek soutěže Andrejkou
Růžičkovou, která se svým manželem tento
kontinent navštívila, že jsou to vřelí a přátelští lidé. Ale nejenom život domorodců mě
do Afriky táhne. Jsou to také africká zvířata

Když se tě někdo za pár měsíců zeptá. Na
co budeš vzpomínat v souvislosti s Dívkou České republiky?
Moje odpověď bude vždy stejná. Díky
soutěži jsem se seznámila s partou skvělých
lidí, prožila neskutečné zážitky a nezapomenutelné chvíle. Vedení soutěže mě překvapilo nejen svou profesionalitou, ale také
svou velkou srdečností, díky které se soutěž
stává jedinečnou v naší republice.
Hlavní výhrou je reprezentace soutěže
a ČR na soutěži World Championship of
Performing Arts v Hollywoodu, dovolená
v Chorvatsku, zájezd do vánočního Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu. Jak se těšíš?
Na světový šampionát v Hollywoodu,
kterého mám možnost se zúčastnit díky soutěži, se moc těším, jelikož se málokomu naskytne tato příležitost. Jsem za ni ohromně
vděčná, ale cítím také obrovskou zodpovědnost. Láká mě i návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku, kam se podíváme
díky europoslanci Tomáši Zdechovskému.
Věřím, že si to s holkami užijeme i díky
vánoční atmosféře. Poukaz na dovolenou
od cestovní kanceláře Adria si chci vybrat
s přítelem.
Tvoje motto je: „S úsměvem jde všechno
lépe.“ Proč právě tohle?
Myslím si, že je důležité mít pozitivní
postoj. Optimista dokáže přece jenom mnohem více věcí než pesimista, který svými
negativními myšlenkami potápí jak sebe,
tak okolí. Navíc, jak říká jedno krásné moudro: Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí–li na tváři úsměv.
Co bys na závěr vzkázala čtenářům MyFace?
Nebojte se výzev, které vám život přinese. Sportujte, myslete pozitivně a radujte se
z maličkostí.
PAVEL ŠMERDA
MyFace

Inzerce

Laserová terapie. Metoda, která
pomáhá v mnoha oblastech
Znáte laserovou terapii? K čemu slouží a kdo ji může využívat? „Laserová terapie je určena především k léčbě bolestivých poruch pohybového aparátu, traumatických a zánětlivých
stavů kůže, sliznic a měkkých tkání,“ vysvětluje fyzioterapeutka Silvie Filipová, která pracuje
v blanenské pobočce Soukromé kliniky LOGO.
Vysvětlete prosím čtenářům MyFace,
k čemu se používá laser, který máte ve
vaší blanenské ordinaci Soukromé kliniky LOGO?
Jeho využití je široké, ale používá se
především při degenerativních onemocněních pohybového aparátu. Bolestivých,
funkčních i strukturálních poruchách pohybového aparátu, jako jsou artrózy, chronické
záněty šlach, úponové bolesti a jiné. Dále je
vhodný na jizvy, vředy, ekzémy, popáleniny a dekubity. Využívá se i při poúrazových
stavech, neurologických nebo revmatických
onemocněních.

Už jste to nastínila, ale jakých oblastech
nebo oborech je nejvíce platný?
V neurologii, ortopedii, rehabilitaci, dermatologii, stomatologii, ORL, gynekologii,
wellness nebo jako laserová akupuntktura.
Jaké efekty má neinvazivní laser?
Neinvazivní laser má tři základní efekty.
Biostimulační, analgetický a protizánětlivý.
Biostimulační zahrnuje stimulaci kolagenu,
zlepšení prokrvení tkáně, urychlení regenerace cév a lymfatických cest a zvyšuje
pevnost tkání v tahu. Analegetický se dostavuje většinou již po prvním ošetření a je

Soukromá klinika LOGO s. r. o.
Nádražní 10
678 01 Blansko
Tel: 516 426 426, 739 457 158
Logo.blansko@logoped.cz
www.moje-klinika.cz
dán uvolněním endorfinů a serotoninů, dále
zlepšuje prokrvení tkání a napomáhá vstřebávání otoků. V neposlední řadě má i protizánětlivý efekt.
Chci přijít na vyšetření laserem. Co pro
to musím udělat a jak dlouho ošetření
trvá?
Nejdříve je potřeba přijít k nám na vyšetření, případně navštívit některého z odborných lékařů. Neurologa, ortopeda, dermatologa, stomatologa či gynekologa, kteří vám
napíší indikaci a určí, na jaké místo se bude
laser aplikovat, v jakém počtu a také parametry laseru. Poté je nejlepší zavolat k nám
na recepci a objednat se. Samotná aplikace,
ošetření trvá od 5 do 20 minut. Před ošetřením není potřeba žádná speciální příprava.
Při samotném ošetření je nutné používat
speciální ochranné brýle, které klient dostane u nás před ošetřením. Ošetření provádí
speciálně proškolený fyzioterapeut.
Existují výjimky, kdy nemůžu laser využít?
Laser se nemůže aplikovat v oblasti očí,
kdy hrozí nebezpečí přímého ozáření oka
a poškození sítnice. Nemůžeme ozařovat
ani endokrinní žlázy, zejména štítnou žlázu.
Aplikovat se nemůže v místě tetování, dále
pacientům se záchvatovitými neurologickými onemocněními a epilepsií, lidem užívajícím léky, které způsobují zvýšenou citlivost
kůže na slunce. Dále při kožních onemocněních na podkladě zvýšení citlivosti kůže
na sluneční záření, onkologicky nemocným,
nebo pokud máte horečnatá onemocnění.
Ozařovat není možné ani břicho a lumbální
krajinu v těhotenství a při menstruaci.
PAVEL ŠMERDA
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Náš tip/VIP

Petr Bende se při svém vánočním
turné zastaví i v Dělnickém domě

Z

pěvák a skladatel Petr Bende vyjede již po jedenadvacáté na
speciální vánoční turné, pro které chystá nový program s řadou překvapení. I letos se mohou zpěvákovi příznivci těšit
na koncerty se sváteční atmosférou a hosty. V plánu je sedmnáct

měst, mezi kterými už tradičně nechybí ani Blansko. Tam vystoupí
3. prosince.
V programu budou nové písničky z aktuálního alba Petra Bende reStart, zazní i vánoční koledy, které dostávají leckdy netradiční
hudební kabát, a přichází i hudební hosté. Letos bude tím hlavním
František Segrado, který se stal širšímu publiku známý v souvislosti se spoluprací s autorskou dvojicí Michal Horáček a Petr Hapka.
V rámci koncertu také zazní jejich největší hity – jako například:
Štěstí je krásná věc, Rozeznávám a Strážce plamene. Band Petra
Bendeho rozšíří i Cimbálová muzika Gromba, složená z pěti mladých hudebníků.
„Každý rok to je jako setkání s přáteli; každý rok posluchačům
nabízíme nový program a netradiční hudební spojení napříč žánry. Zazní ale i nestandardně zpracované vánoční koledy a místní
pěvecké sbory nás v každém městě ještě blíže propojí s domácím
publikem,“ vysvětluje Petr Bende.
Jeho vánoční turné už překročilo i hranice České republiky. „Letošní turné zakončíme vystoupením v Kostele sv. Alžběty ve Vídni. Navážeme tak na naše zahraniční koncerty, kdy jsme v prosinci
2013 hráli v katedrále Saint-Louis v Paříži a o rok později v Augustiniánském kostele v Curychu. Vždy to byl ohromný zážitek a jedinečná zkušenost,“ doplnil Bende.
Info ke koncertům včetně odkazů na předprodeje jsou na webových stránkách: http://www.petrbende.cz/koncerty.

Silvie Rybářová (Kodešová)
stihla svatbu i miminko
Dálková plavkyně Silvie Rybářová, dnes už Kodešová
z Blanska, prožívá nádherný rok. Nejprve zvládla svatbu
se svým přítelem Honzou a nedávno také narození prvorozené dcery Terezky. Gratulujeme a všem přejeme hodně zdraví a štěstí!
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Cestování

Cestovatelský festival nabídne
i letos velmi bohatý program
Rajbas 2017. To je cestovatelský festival, který si našel svoje pevné místo v kalendáři akcí
v Blansku. Letos se koná od 24. do 26. listopadu. Za jeho pořádáním stojí Milan Daněk se svým
kolektivem.
Kolikátý ročník festivalu se letos koná?
Letos devatenáctý, takže už přemýšlíme, jak za rok oslavíme
kulatiny.
Na co se mohou návštěvníci v průběhu tří dnů těšit?
V posledních letech se dramaturgie nijak výrazně nemění. Tři
dny jsou naplněny programem v sálech i venku. V pátek v kině
promítáme soutěžní filmy. Letos na všechny ani nevyjde, protože
se jich sešlo rekordních 26. Nezbylo než k projekci vybrat ty nejzdařilejší. V ulicích města proběhne tradiční noční šifrovačka
a i sobota začne programem venku. Poběží se do vrchu
na Hořice. Kdo nechce závodit, může na komentovanou
vycházku Moravským krasem. Odpoledne se na dvou
scénách rozběhne program v Dělňáku. Program prezentací přechází do volné zábavy, která končí až po
půlnoci. Neděle má už klidnější program v kině, kde
nás čekají projekce nesoutěžních filmů a dokonce jedna světová premiéra.
Je něco, na co byste speciálně upozornil?
Každoročně se snažíme zařadit jen ty nejzajímavější prezentace
a myslím, že se to povedlo i letos. Program je pestrý, ale i v té pestrosti se najdou spojitosti. Letos takovou jsou neobyčejné cesty kolem světa. Matěj Balga objel svět na kole a v kajaku, Michal Vičar
starým embéčkem a místní asi nejvíc překvapí Mirka Neubauerová
z Blanska. Rozhodla se objet svět na motorce. V tuhle chvíli je ještě
na cestě, ale pokud její plán vyjde, bude vůbec první Češkou, která

to dokázala. Návrat je načasován přesně na Rajbas, tak věřím, že
to vyjde.
Každý rok přijíždí do Blanska řada osobností. Kdo to bude letos?
Nerad bych na někoho zapomněl. Rajbas je přímo setkáním výrazných osobností z různých oblastí a žánrů. Takže zmíním třeba
režiséry Viliama Poltikoviče a Mirka Náplavu. Viliam má na svém
kontě více než 120 dokumentárních filmů a Mirek, to je stálice
Rajbasu, neboť zde každoročně předává cenu Srdcaři.cz. Právě se
vysílá na PrimaZOOM jeho výborný seriál Srdcaři v Africe.
Samozřejmě nebudou chybět osobnosti sportovní. Zmínil
bych Peggy Marvanovou nebo „našeho“ Mildu Bayera,
boskovickou legendu a úřadujícího mistra světa v triatlonu.
Bude letos festival opět i o aktivním zapojení se?
Určitě. A to nemám na mysli pouze šifrovačku nebo
běh na Hořice. Vrcholem programu každoročně bývá
soutěž NaFEST. Jde o to zaznamenat neobvyklou cestu na
festival a závěrem sobotního večera ji prezentovat na velké
scéně. Cílem je pobavit, což se většinou dokonale daří.
Proč by lidé měli přijet do Blanska na Rajbas?
Náš festival je především setkáním. Někdo se přijede pochlubit
svou prezentací nebo filmem, jiný přijede hledat inspiraci, nebo se
prostě bavit. Návštěvníci a organizátoři vytváří jedinečnou atmosféru, kterou nezažijete jinde než na Rajbasu.
PAVEL ŠMERDA

Matěj Balga vyjel na východ... a po 1068 dnech se vrátil ze západu. 35 měsíců, 5 kontinentů, 42 zemí, 25 000 km na kole, 2000
km na kajaku, 200+ defektů, 8 sjetých pneumatik, přejezd Pamíru, And, Sahary, ztroskotání v Karibském moři, splutí Amazonky,
spaní v +47°C i -18°C.
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Zdraví

Liběna Čapková: O denzitometrii je
u nás v nemocnici stále větší zájem
Denzitometrie je zobrazovací metoda měřící hustotu kostní hmoty. Používá se k diagnostice
a sledování léčby osteoporózy, což je onemocnění, které charakterizuje úbytek kostní hmoty,
poruchu struktury kostní tkáně a způsobuje větší náchylnost kostí ke zlomeninám. Postihuje
zejména ženy po menopauze, nevyhýbá se však ani mužům. Více prozradila primářka radiologického oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. Liběna Čapková.
Paní primářko, můžete čtenářům MyFace vysvětlit, pro
koho je denzitometrie určená?
Její využití je velmi široké.
Používá se například pro stanovení rizika fraktury u žen v menopauze nebo po menopauze,
u kterých jsou zjištěny faktory
zvyšující riziko zlomenin. Dále
u osob obojího pohlaví, u nichž
lze na základě radiologického
vyšetření usuzovat na přítomnost osteoporózy nebo je zachycen stav po zlomenině při
neadekvátním či minimálním
traumatu – to se týká zejména
žen od 40 let a mužů od 55 let.
Denzitometre je také indikovaná u pacientů na začátku nebo
v průběhu dlouhodobé léčby
kortikoidy nebo jinými léky,
které snižují množství kostní
hmoty a ke sledování účinnosti léčby.
Jak vypadá samotné vyšetření?
Vyšetření nevyžaduje žádné zvláštní přípravy, podobá se běžnému pořizování rentgenových snímků. Ještě před samotným úkonem
vám radiologický asistent změří výšku a váhu a vyplní s vámi krátký formulář. Poté si v kabince odložíte věci a oblečení, které by
mohly zkreslit výsledný snímek (kovové knoflíky, hodinky, řetízky
apod.). Položíte se na vyšetřovací stůl a laborant zaměří přístroj na
vyšetřovanou oblast. Obvykle se snímkuje bederní páteř, oblast kyčelního kloubu nebo předloktí. Vyšetřující vás následně poučí o poloze, jakou máte zaujmout. Po zacílení lampy odejde na ovládací
pracoviště a pořídí vlastní snímek. Po zhotovení všech projekcí se
můžete zase obléct. Celkově i s přípravou trvá vyšetření maximálně
třicet minut. Používaná dávka rentgenového záření je velmi malá
a nijak Vás neohrožuje. Výsledek vyšetření je do 14 dnů vyhodnocen zkušeným atestovaným ortopedem a následně pracovníkem
RDG oddělení odeslán na adresu žádajícího lékaře.
Mohu na vyšetření přijít bez objednání, nebo musím mít doporučení ošetřujícího lékaře?
Pacienta na vyšetření odesílá revmatolog, ortoped, traumatolog,
gynekolog, endokrinolog nebo internista. Je třeba doporučení od
těchto lékařů. Může to být i praktický lékař, ale jen má-li u konkrét11

ního pacienta písemné pověření od příslušného specialisty k předpisu antiosteoporotických léčivých přípravků s limitací odbornosti.
Denzitometrie je po doporučení odborným lékařem hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud není podle ošetřujícího lékaře takové vyšetření nutné, můžete ho zájemce přesto absolvovat. Ale už jako samoplátce.
Kde se mohu objednat?
Pacienti se mohou objednat přímo na evidenci RDG oddělení
boskovické nemocnice nebo na telefonním čísle 516 491 522.
Existují výjimky, kdo na vyšetření nemůže?
Denzitometrii nutno asi týden odložit po vyšetření na nukleární
medicíně a po radiologickém vyšetření s podáním kontrastní látky.
Neprovádí se u těhotných žen a u pacientů s čerstvou zlomeninou
ve vyšetřované oblasti.
Jaký je o vyšetření v boskovické nemocnici zájem?
Toto vyšetření v našem regionu chybělo. Od zavedení metody
u nás nemocnici bylo vyšetřeno již více než tisíc pacientů a je vidět,
že zájem indikujících lékařů ze spádové oblasti je. Zatím provádíme
vyšetření ve třech z pěti pracovních dnů, ale v případě většího zájmu jsme schopni pokrýt požadavky po celý pracovní týden.
PAVEL ŠMERDA
MyFace

Jídlo/Inzerce

Dýňové šílenství Aneb Podzim je tu

A

máme tu definitivně podzim. Venku se vše mění do krásných barev,
přichází sychravé počasí, čas kabátů a šál. K podzimu neodmyslitelně
patří dýně. V kuchyni ji používám celý rok, ale právě na podzim je
to správné období, kdy je třeba experimentovat a zkoušet nové recepty. Ať už
v podobě dýňové polévky, salátů, rizota či různých koláčů.
Jakmile se v kavárnách začne objevovat Pumkin Spice Latte, vím že podzim
je definitivně tu. Samozřejmě na ně vždy musím zajít, je to pro mě taková malá
tradice.
A co jsem si pro vás tentokráte nachystala? Mám tu skvělý recept na perník
s dýní. Perník je krásně vláčný, dýni v něm ani nepoznáte a krásně voní. Takže
se pusťme s chutí do něj. 		
Dobrou chuť přeje Iveta Ratislavová

Dýňový perník
Ingredience:
6 vajec, 350 g bezlepkové mouky, 100 g mletých
ořechů, 400 g máslové dýně, 3 PL třtinového
cukru, 3 vrchovaté ČL kakaa, 150 ml oleje, 15 PL
teplé vody, koření do perníku, ½ ČL kypřicího
prášku, špetka sody, 3 PL medu
Postup:
Bílky vyšleháme s cukrem do tuhého sněhu a
dáme bokem. V další míse vyšleháme žloutky
s olejem a postupně přiléváme vodu. Přidáme
mouku, mleté ořechy, kakao, koření do perníku
(množství dejte podle toho, jak jste zvyklí), sodu,
kypřicí prášek a med. Vše promícháme. Dýni
nastrouháme na hrubo, přidáme do těsta a opět
promícháme. Nakonec zapracujeme sníh. Těsto
nalijeme na plech vyložený pečicím papírem a
pečeme ve vyhřáté troubě na 225°C. Necháme je
vyběhnout, asi 3-4 minuty, a poté zeslabíme na
180°C a pečeme asi 15 minut. Špejlí vyzkoušíme,
zda se těsto nelepí.
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Česká rodinná firma LD seating s.r.o.
hledá švadleny!
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Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve výrobě kancelářského
sezení jsme špička ve svém oboru.

SI
DE
IC
K

TI
OS

Ý

N

EČ

GN

LO
G

O

GN POL
SI ÁL S
DE VIZU

GR

AF

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, přijďte si prohlédnout firmu a vyzkoušet naše moderní stroje. Rádi si na nové kolegyně
a kolegy pár měsíců počkáme.
+420 776 661 877
GRAFIK@MARECEKLUKAS.CZ
WWW.MARECEKLUKAS.CZ
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Hledáme nové kolegyně a kolegy do moderní šicí dílny.
* platové rozmezí 17 500 Kč – 20 500 Kč
* 13. a 14. plat
* práce na nejmodernějších strojích
* zácvikový program pro nové švadleny
* dvousměnný provoz
* výhodná odpolední směna - pouze na 7 hodin a s 10%
příplatkem
* sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového a vlakového nádraží
* program pro matky s dětmi:
• možnost zkráceného úvazku až na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první směně
• možnost individuálního začátku a konce pracovní doby

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com
telefon: 602 709 069
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Sport

Lékař blanenské nemocnice získal
už třetí titul mistra světa ve fotbale
Nejlepší fotbalisté mezi lékaři jsou v České republice. Ti už totiž potřebí v průběhu tří let získali
titul mistrů světa. V týmu byl i lékař blanenské nemocnice Luboš Nachtnebl.
Gratuluji k titulu světových šampiónů na
Mistrovství světa lékařů ve fotbale. Je to
Váš první podobný úspěch?
Děkuji. Mistrovství světa jsem se zúčastnil už popáté. Po stříbrných medailích
z Budapešti 2013 a z brazilského Natalu
2014 jsme následně získali tři tituly po sobě.
V roce 2015 v Los Angeles, loni v Barceloně a letos jsme dovršili zlatý hattrick v Rakousku.
Jaká byla cesta až na vrchol? Slyšel jsem,
že jste ani jednou neprohráli a neinkasovali.
Letošní mistrovství probíhalo z naší
strany na první pohled výsledkově hladce,
ale odehráli jsme některá těžká a vyrovnaná utkání. Nejprve jsme ve skupině porazili Kolumbii 2:0, poté Litvu 2:0 a následně
Mexiko 6:0. Ve čtvrtfinále jsme narazili na
vynikající Maďary. Po bezbrankové remíze
přišly na řadu penalty, ve kterých jsme byli
šťastnější a postoupili do semifinále. Tam
nás čekal houževnatý a skvěle připravený
Uzbekistán. Dokázali jsme ho přehrát 1:0
a mohli se těšit na finálový zápas s velmi
nepříjemnou a tvrdou Ukrajinou. Utkání
o zlato se nám povedlo a dokázali jsme po
výhře 3:0 opět obhájit mistrovský titul.

Světový šampionát se hraje klasicky
jedenáct na jedenáct, ale jen na 80
minut a střídá se hokejově. Na soupisce
je 25 hráčů i proto, že každé mužstvo musí odehrát šest zápasů v sedmi
dnech.
Kde se šampionát konal, jaká tam byla
atmosféra a co oslava titulu?
Letošní mistrovství se konalo v rakouském horském středisku Leogang, přibližně
hodinu cesty od Salzburgu. Musím pochválit organizátory za perfektní šampionát.
Kromě již zmiňovaného prostředí byly výborně připravené hrací plochy na stadionech, doprava na hřiště a skvěle zvládnutá
i nezbytná společenská a odborná část šampionátu. V rámci mistrovství se vždy koná
i mezinárodní kongres sportovní medicíny
a zdraví.
11
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Na jakém postu hrajete?
První dvě mistrovství světa jsem odehrál
ve středu záložní řady. Přece jenom už jsem
ale starší a tyto běhavé posty jsou poměrně
náročné. Proto jsem se přesunul do obrany
a další dvě mistrovství odehrál na postu stopera. Před letošním mistrovstvím se nám
zranil krajní záložník a já si opět vydatně
zaběhal na levém kraji zálozy.
Třetí titul za tři roky. Jaká je na to taktika?
Po prvním roce, kdy jsme se prakticky
neznali a narychlo sestavovali tým na šampionát, jsme začali mužstvo systematicky
budovat a pravidelně se scházet. Jelikož
jsme z různých koutů republiky, každý z nás
se připravuje individuálně a hraje kopanou
ve svém regionu. Mimo to se pětkrát za rok
scházíme na společných víkendových soustředěních a tým se snažíme podle možností
doplňovat o nové hráče.
Síla našeho mužstva je v tom, že máme
na každém postu vyrovnanou dvojici hráčů,
takže nedocházelo k výkonnostním výkyvům v průběhu utkání a mohli jsme hrát
stále na sto procent. Samozřejmě jsme měli
několik hráčů zraněných, ale na každý zápas
jsme byli dobře připraveni.
Za rok se hraje šampionát v Praze. To je
velká výzva?
Jsme moc rádi za to, že nám loni přidělili pořádání MS 2018. Samozřejmě to bude
dost náročné organizačně, ale hrát doma je
vždy skvělé. Máme další velkou motivaci příští rok uspět a věříme, že nás podpoří i fanoušci. Budeme se snažit šampionát
připravit tak, abychom obstáli po stránce
organizační a zajistili skvělé podmínky pro
všechny účastníky. Mimochodem, příští rok
by se mělo MS v Praze zúčastnit 24 národ-
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ních týmů. Mimo Afriky jsou každoročně
zastoupeny všechny světové kontinenty!
Abychom byli konkurenceschopní po fotbalové stránce a mohli pomýšlet na nejvyšší
mety, už na podzim opět zahajujeme pečlivou přípravu.
Profesně pracujete také v blanenské nemocnici. Na jakém oddělení?
V blanenské nemocnici působím na
oddělení jednodenní péče jako ortoped na
částečný úvazek. Kmenově pracuji na I.
ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně.
V Blansku jsem v pondělí odpoledne na
ambulanci, v úterý dopoledne operuji a poté
jsem opět v ambulanci. Trakt jednodenní
péče je moderní a výborně fungující oddělení velmi komfortní pro pacienty. Chtěl
bych i touto cestou moc poděkovat vedení
blanenské nemocnice v čele s paní ředitelkou Danihelkovou za skvělou spolupráci
i to, že mi umožnila zúčastnit se světového
šampionátu.
Má něco společného fotbal a medicína?
Obecně sport a medicína k sobě neoddělitelně patří. Každý sportovní tým má
své lékaře a sportovci absolvují pravidelné
sportovní zátěžové prohlídky. Jako ortopedi a traumatologové na ambulancích denně
ošetřujeme různé sportovní úrazy, včetně
těch fotbalových. Časté jsou zejména poranění kolenního kloubu a svalová zranění.
Komu fandíte ve fotbale?
Mám rád rychlý kombinační fotbal. Preferuji anglickou ligu a týmy, kde působí naši
fotbalisté. V současnosti fandím Arsenalu
vzhledem k angažmá Petra Čecha. Také se
mi líbí španělská liga a vidět zápasy Realu
Madrid či Barcelony jsou vždy zážitkem.
Vzhledem k tomu, že žiju v Brně, fandím

i Zbrojovce, ale její výsledky nejsou moc
povzbuzující.
Máte fotbalový vzor?
Vzorů by asi bylo víc a během let se
měnily. Určitě se mi vždy líbila hra Pavla
Nedvěda a v dětství jsem fandil Diegu Maradonovi. V současnosti je úžasné sledovat
umění Ronalda, Messiho či Neymara.
Hrajete i závodně?
Abych se udržoval v kondici a mohl být
platným hráčem národnímu týmu, stále pravidelně hraji. Do loňského roku futsal za divizní tým Mitra Brno a velký fotbal v Moravských Bránicích. Letos jsem přestoupil
do týmu Viktoria Želešice.
Asi ani lékařům se nevyhýbají zranění
při sportu. Jak jste na tom Vy?
Tato otázka je mířená docela přesně na
mě. Samozřejmě, že jsem prodělal více
drobných zranění, která ke sportu patří.
Loni na jaře jsem si vážně poranil koleno
a na podzim jsem absolvoval plastiku předního zkříženého vazu. Sportuji zatím s limitací a používám pevnou kolenní ortézu.
Vím, že už se nevrátím na sto procent výkonu, ale pokusím se v rámci možností sportu
věnovat stále.
Máte nějaké přání, ať už pracovní, nebo
sportovní?
Bude to znít jako klišé, ale opravdu je
důležité hlavně to zdraví! A jelikož je to
dnes o fotbale, tak bych si určitě ještě rád
zahrál pár let v národním týmu.
Pokud už to fotbalově nebude ono, věnuji se i dalším sportům – tenisu, plážovému
volejbalu, jezdím na kole. Pracovně si hlavně přeji, abych mohl pomoci pacientům od
zdravotních neduhů.
PAVEL ŠMERDA
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Senátorský rok Jaromíry Vítkové
Senátorka a bývalá místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková má za sebou první rok ve své
nové funkci. Stejně jako v minulosti, i po svém zvolení zůstává aktivní. Účastní se celé řady
sportovních, kulturních a společenských akcí, přijímá návštěvy ve své boskovické kanceláři
i přímo v Senátu a pomáhá lidem, obcím, organizacím a spolkům v regionu.
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Antimyš

Máme tu podzim. Teploty se nad ránem blíží k nule a na horách už občas
spadne nějaká ta vločka. Co to znamená
pro majitele aut a garáží?

K

romě myšlenek na potřebu
včasného přezutí auta na
zimní pneumatiky se některým majitelům začnou dělat
vrásky na čele. Co nám v zimě zase ty
myši napáchají v garáži? Ty z vás, které
to nepotkalo, buďte rádi a ty, které to
potkalo, jistě ví, o čem je řeč. Nemusíte
mít v garáži uskladněné ani žádné potraviny, a přesto se Vaše garáž může stát
příbytkem nevítaných hostů. Jaké škody
při tom napáchají? Raději ani nedomýšlet. Jak se ale do garáže dostanou, když
nenechávám vrata otevřená?

Všechna sekční vrata jsou na spodní
hraně opatřena těsnícím pryžovým profilem, který má několik funkcí. Chrání
spodní hranu vrat, změkčuje náraz,
pokud vrata při zavírání na něco najedou a těsní vrata k podlaze, která nikdy
nebývá ideálně rovná. To jsou vlastnosti
a přednosti spodního těsnícího profilu.
Bohužel žádný těsnící profil není odolný
proti hlodavcům. Ať jsou vrata od jakéhokoliv výrobce. Co tedy s tím? Jak
hlodavcům zabránit v jejich nevítaném
squattingu?
Jak jsme si už řekli, žádný spodní těsnící profil garážových sekčních vrat není
proti prokousání hlodavcem odolný.
Na základě dotazů a žádostí zákazníků
o řešení problému s hlodavci, vyvinuli
ve firmě TRIDO speciální přídavný
profil a nazvali ho Antimyš. Profil z exteriéru překrývá u zavřených vrat spodní
pryžovou těsnící lištu a tím znemožní

hlodavcům, aby se k liště vůbec dostali,
mohli ji prokousat a proniknout do
garáže.

Jak jednoduché a elegantní řešení!
Proto si TRIDO nechalo toto řešení
patentově chránit. Po letech zkušeností
své řešení ještě zjednodušilo tak, aby
byla jeho dodatečná montáž co nejjednodušší a pohodlná. Přesto je vhodné
si i dodatečnou montáž objednat u odborné montážní firmy. Po namontování
lišty Antimyš je nutné znovu přenastavit
koncovou polohu dojezdu vrat, aby byl
zajištěn jejich bezpečný a spolehlivý
provoz. Pokud máte kvalitní pohon
vrat, vyhodnocuje při zavírání překážky
a v případě, že takovou překážku zaregistruje, okamžitě zastaví a vrátí vrata zpět,
aby nikomu neublížila. Může se stát, že
dodatečně přidanou lištu vyhodnotí jako
překážku a nebude fungovat správně.
S tím si ale každá odborná montážní
firma poradí. Chcete-li takovou firmu
najít, najdete ji na mapě partnerů na
www.trido.cz nebo volejte na bezplatnou
linku 800 800 874.

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

