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Na návštěvě

Velká dohoda. Klid,
zábava i adrenalin
To místo není na první pohled vidět. Je ukryté v lesích Moravského krasu. Ale když ho
objevíte a zavítáte tam, rozhodně si to užijete! Přírodní areál Velká dohoda, který se
nachází v bývalém kamenolomu poblíž Ostrova u Macochy, nabízí odpočinek a zklidnění,
poznání a zábavu, skalní lezení i adrenalin. Na své si přijdou děti i dospělí. Ideální je pro
rodiny, ale také lidi, kteří mají rádi na jedné straně klid, na straně druhé hledají dobrodružství. Že se to neslučuje? Přijeďte se přesvědčit.

C

o všechno na Velké dohodě najdete? Třeba lanovku, díky které po
skoku z borovice nad areálem do
téměř třicetimetrové propasti prosvištíte nad lomem rychlostí až padesát kilometrů za hodinu. Především nejmenší
se vyřádí v lanovém parku a na dětském
hřišti, ti odvážnější si mohou například
vyzkoušet patnáct metrů vysokou lezeckou stěnu.

Ferratisté si užijí

Nudit se rozhodně nebudou ani ti,
kteří míří „ještě dál“. Ferratový park Velká dohoda je v České republice unikátní.
Díky variabilitě cest, úrovni obtížnosti
jednotlivých úseků a použitím různých
postupových prvků. V roce 2018 byl
rozšířený o další cesty na celkovou délku
přes 400 metrů. Najdete tam jak cesty
jednoduché, vhodné pro děti a začá-
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tečníky, tak vyloženě obtížné úseky, na
kterých musí zabrat i zkušený ferratista.
Můžete si vyzkoušet rozdíl v lezení při
různých způsobech ukotvení lana, přechod různě dlouhých lanových mostů,
přičemž nejdelší z nich je se svými 60

Velká dohoda

Tel.: 604 251 675
E-mail:
info@velkadohoda.cz
www.velkadohoda.cz
metry srovnatelný i s těmi nejdelšími
mostky v Alpách. Kompletní vybavení
vám tam půjčí, nebo si samozřejmě můžete přinést vlastní. Nabízí se také mož-

nost lezení s instruktorem, tuto službu
je nutné objednat předem.
Pro ty, kteří rádi objevují nové věci
a chtějí se i něco naučit, je určena škola v přírodě. V ní se zájemci například
dozví, co zrovna kvete na okolních stráních, co vám proletělo nad hlavou, co
se prohání pod hladinou tůňky v lomu
nebo co se skrývá hluboko pod vašima
nohama. Zjistíte také něco o vápenictví
v Moravském krasu a přilehlé vápence,
která patřila ve své době mezi největší
a nejmodernější v Moravském krasu.

Pojďte do jeskyně

Milovníci dobrodružství mohou zavítat do Jeskyně Velká dohoda. Ta byla
objevena pracovníky kamenolomu po
odstřelu v roce 1953, prozkoumána,
zaměřena a dalším odstřelem znepřístupněna na dalších téměř padesát let.
Až na podzim roku 2000 byl jeskyňáři
z Moravského speleologického klubu
znovu objeven a následně probádán
celý, několik set metrů dlouhý jeskynní
systém Velké dohody. Jeskyňáři z Holštejna během tří let ručně odtěžili z horizontu přes tři sta tun písčitojílových
usazenin a tím návštěvníkům umožnili
pohodlně si prohlédnout 800 tisíc let
staré sedimenty a zbytky krápníkové
výzdoby.
Na Velké dohodě nezapomínají ani
na „tělesné prožitky“ v podobě jídla
a pití. Vlastní svačinu si vzít můžete, ale
nemusíte. S radostí vám připraví hranolky, bramboráčky, kuřecí kousky nebo
smažený sýr. Čepují pivo, dát si můžete
Kofolu nebo perlivou či neperlivou
vodu. Příležitostně dojde i na grilování
a něco slaného k pivu nebo sladkého na
doplnění energie nabízejí vždy. Po předchozí domluvě si můžete na ohništi opéct vlastní, nebo objednané špekáčky.
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Rozhovor

Snažíme se, aby
učení bylo hrou
Klinika LOGO. Společnost, která byla založena před sedmadvaceti lety, se specializuje
na diagnostiku a následnou terapii poruch řeči, komunikace a hybnosti. Program má
ale samozřejmě i pro doprovod svých vážených pacientů. Je to zařízení, kde se snaží
pomáhat úplně všem. Od miminek až po dospělé, a kde je cvičení a terapie hrou. Na
otázky ohledně léčby a zajímavostí z vlastního kariérního života odpověděla majitelka
kliniky PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D., MBA.
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Rozhovor
Jaké vady řeči u vás na klinice léčíte?
Zabýváme se diagnostikou a terapií většiny vad řeči. Od
opožděného vývoje řeči u malých dětí, přes vývojovou dysfázii, budování řeči po rozštěpových operacích, až po poruchy
plynulosti, například koktavost či brebtavost. Dále dysartrií
a následují vady řeči u dospělých – například po poúrazových
stavech, kdy je porušena řeč nebo afázie, to jsou vady řeči po
operacích mozku a cévních mozkových příhodách.
Čím se vaše klinika liší od
jiných obdobných logopedických poraden?
Léčbu jsme pojali trošku
jinak. Naší největší přidanou
hodnotou je komplexní terapie. Podle léčené diagnózy se
pacient účastní například vedle
logopedie i foniatrického vyšetření, psychologie, neurologie,
podle potřeb i například (hlavně
u autismu) pedopsychiatrie
a fyzioterapie. Výhodou tohoto
komplexního přístupu je přesnost diagnostiky a úspěšnost
léčby a celkové terapie.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Vsetínská 20
639 00 Brno
tel.: 543 420 666, 543 232 323
mobil: 777 675 233
e-mail: logo@logoped.cz
www.moje-klinika.cz
Pobočka Blansko
Nádražní 10
678 01 Blansko
telefon: 517 578 311
telefon: 739 457 158

Pomáháte pouze dětem
nebo i dospělým?
Naše pomoc je nabízena
všem - dětem, mladistvým
i dospělým klientům. Nyní nově pomáháme i miminkům, které mají potíže s příjmem potravy. Naše speciálně vyškolená
kolegyně zažívá velké úspěchy u miminek, která byla odkázána
na příjem potravy PEGem (PEG neboli perkutánní endoskopická gastrostomie je tenká soda, jejíž jeden otvor ústí na kůži
břicha a druhý v žaludku a slouží tak k umělému vstupu do
trávicího traktu pro podání výživy – pozn. red.).
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Máte pro děti nějaké speciální hry, aby je práce na vývoji vlastní řeči nenudila?
Vždy jsem se snažila, jak říkal pan Komenský, aby učení
bylo hrou. Zakoupili jsme tedy hned v počátcích naší činnosti z Ameriky speciální počítačové programy, kde se dítě učí
vydechovat. Přitom například nadechuje míč, nebo rozlišuje
sluchem zvukově podobné hlásky. Je toho hodně, a děti to
moc baví.
Akceptujete rodiče dětí
u procvičování, nebo je lepší, když máte dítě samotné?
Vzhledem k tomu, že jsem
sama logoped, tak jsem byla
vždy zvyklá mít u terapie rodiče,
a to z důvodu, abych je postup
správně naučila pro pozdější
domácí opakování. Je ale pravda, že u některých dětí je lepší,
pokud jsou bez rodičů. Toto je
velmi individuální.

A co tedy mohou rodiče dělat? Mohou u vás využít nějaké služby, když jejich dítě
právě cvičí?
Ano, o to jsem se vždy snažila, abychom mohli nabídnout
program i pro rodiče. Na naší
klinice v Brně si mohou rodiče
dopřát lahodnou kávu se zákuskem v naší kavárničce, to vše
čerstvě připravené z domácí kuchyně. Dále může doprovod
využívat masáží, rehabilitací, ale i relaxačních procedur a kosmetiky.
Pořádáte například i dlouhodobější kurzy či pobyty
pro osoby s nějakou vadou řeči?
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Rozhovor
Asi ano, je to náročné, ale mám tuto profesi velice ráda,
a nejraději, pokud mohu klientům pomoci. To mne velice těší
a baví. Je nutné se neustále vzdělávat a cestovat po kongresech, jelikož jedině tak vidíte, že jste stále vepředu. V současné
době spolupracujeme s Univerzitou Western Carolina v USA,
dále s pracovišti v Německu, Itálii a Velké Británii. Výměnné
pobyty máme i s odborníky v Japonsku, kam se letos chystáme.

Ano. Naše klinika má v nabídce TOP produkt, jsou to diagnostické a terapeutické pobyty. U diagnostických pobytů,
které jsou pět dní, věnujeme pozornost důsledné diagnostice
vad řeči, jelikož důvodů, proč dítě nemluví, může být mnoho.
Tím, že dítě vidíme a pracujeme s ním i jeho rodiči každý den,
docházíme po odborném konziliu k velice přesným závěrům
a cílenou volenou terapií se brzy dostavují dobré výsledky.
Tyto pobyty jsou důležité například u dětí s podezřením na
autismus. Dítě si pomalu zvyká na nové prostředí, cítí se tady
fajn a tím, že na klinice používáme nyní nejmodernější testy
(ADOS), je pobyt velmi důležitý.
Jaké jsou tedy nejčastější příčiny, proč obyčejný člověk či normální, jinak zdravé dítě, začne mít problém
s mluvou?
Těch příčin je celá řada. Může to být cokoliv - od poruch
sluchu, přes dědičnosti, různé neurologické onemocnění, rozštěpové vady obličeje, až po zkrácení podjazykové uzdičky.
Jdou všechny vady řeči úplně vyléčit?
Bohužel tomu tak není. Například vadu řeči ve spojení
s mentální retardací zvládneme upravit jen částečně. I to je ale
ve spojení s touto nemocí skvělé.
Jak jsme na tom my Češi s poruchou řeči?
Vady řeči mají lidé na celém světě, samozřejmě záleží i na
rozvoji toho daného státu. Ale asi tak, jako u jiných zemí.
U malých dětí v předškolním věku se dostáváme k hodnotám
mezi 40 až 50 procenty. V dospělosti, a s přibývajícím věkem,
se počet výrazně snižuje. V současné době se setkáváme s tím,
že i dospělí lidé si přejí upravit svoji výslovnost k dokonalosti.

Vím o Vás také, že často přednášíte na nejrůznějších
konferencích. Kde všude to bylo?
Teď jste mne zaskočila, protože to bylo mnoho kongresů
v mnoha zemích – hlavně tedy u nás v České republice, dále
hodně v Německu, Holandsku, Itálii, Slovinsku, a z těch zajímavých destinací to bylo v Japonsku a USA. Minulý rok jsem
byla jmenována viceprezidentkou pro logopedii v Itálii, přímo
v Collegiu dell‘Infanzia, kde je poskytována vysoce odborná
péče malým dětem.
Prý jste svými odbornými radami pomáhala například
i při divadelní hře Králova řeč?
Byla to naprosto skvělá práce. Režie se ujal Martin Stropnický. Spolupracovala jsem s Ladislavem Frejem, ale hlavně
s Martinem Slámou, který ztvárnil vévodu z Yorku.
Kdybychom si o problémech vad řeči chtěli přímo od
Vás něco přečíst, co nám doporučíte?
Vydala jsem dvě učebnice – Logopedie v ošetřovatelství
a Vady řeči u dětí. Zatímco první je zaměřena výhradně na
zdravotnické pracovníky, druhá kniha je určena jednak odborníkům, ale své si v ní najdou i rodiče dětí s vadou řeči, protože
je tam mnoho cvičení a her pro rozvoj řeči.
Jde nějak zabránit tomu, aby dítě začalo špatně mluvit?
Doporučujeme hodně na dítě mluvit. Už od malička zpívat
a číst mu pohádky. Dítě se tak rozvíjí a vše po vás opakuje. Je
tu potom menší šance, že by mělo nějaký problém. Ovšem na
některé vady řeči přijdete až později, a pak jsme tu pro vás my.
Jedna z poboček vaší kliniky je i v Blansku. Kde ji lidé
najdou a s čím tam mohou přijít?
Pocházím z Blanska, kde jsem chodila i do základní školy.
Blansko mám velmi ráda, z toho důvodu, a pro občany Blanska
jsme zřídili pobočku kliniky právě tam. Sídlíme u nádraží, v ulici
Nádražní 10 v moderní budově ČAD. Velice se na vás všechny
těšíme. 				
ANEŽKA SKUBÝOVÁ

Je o vaši kliniku zájem?
Ano. Zajímám se každý týden o využití kliniky. Velice si
všech klientů vážíme a snažíme se pro ně udělat maximum.
Určitě nechceme nic dopředu vzdávat, naopak chceme nabídnout všechny možnosti, abychom klientům mohli pomoci.
Mimo práci, máte i jiné koníčky?
Hodně pracuji, na koníčky mi mnoho času nezbývá. Pokud
ale již ten čas mám, tak mám ráda psy, ráda plavu nebo chodím do přírody. A velkým koníčkem je pro mě i moje práce
logopeda, jinak bych tuto práci nedělala tak dlouho.
Práce uznávaného logopeda musí být velmi náročná. Je
to tak?
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Inzerce

Golf Course Restaurant
sází hlavně na kvalitu
Restaurace v golfovém areálu v Kořenci má nového nájemce. Ten slibuje zážitek, za
kterým se budete rádi a často vracet. Golf Course Restaurant je v provozu od konce
března a navštívit ho můžete každý den od osmi ráno.

„Z

ačínáme snídaněmi, končit
budeme oficiálně v osm večer, ale samozřejmě pokud
tady bude nějaká akce, sedět lidé, určitě
nikoho nevyženeme,“ říká provozní restaurace Jana Ondruchová.
Jana Odruchová prostředí golfového
areálu v Kořenci dobře zná. V minulosti
tam pět let pomáhala na kempech, práci
v gastronomii si vyzkoušela, když pracovala tři roky jako obsluha jedné z restaurací v Boskovicích. „Práce provozní
restaurace na golfu je pro mě velká
výzva. Když přišla tato nabídka, důležité
při rozhodování pro mě bylo to, že jsem
si s novými nájemci maximálně sedla
a naše vize a cíle jsou společné. Provozovat kvalitní restauraci se zajímavou
nabídkou, příjemným personálem a nadstandardními službami. Tedy místo, kam
se budou lidé rádi vracet,“ podotkla.
Návštěvníci se mohou těšit na boha-
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tou nabídku nápojů. Jakostní i odrůdová
vína z Valtic, prémiový alkohol, domácí
limonády, nápoje od Coca Coly, značkovou kávu i čaje, na čepu nebude chybět
Plzeň 12°, Radegast 10° a nealko Birell.

„Chystáme i úplně nový jídelní lístek.
Takový mix. Lidé v něm najdou steaky,
vepřovou panenku, řízek, kachnu, ale
i naše domácí těstoviny, bramborové
noky nebo saláty. Samozřejmostí bude
kořenecká specialita halušky a domácí

dezerty,“ svěřila se Jana Odruchová. Na
své si přijdou i „meníčkáři“. Každý den
budou mít na výběr ze tří jídel.
Na Kořenci chystají v průběhu roku
i zajímavé tematické víkendy. Zvěřinové
hody, akci pro vegetariány, víkendy zaměřené na chřest, ryby nebo grilování.
„I když se tady takřka celý rok koná
spousta turnajů a akcí, lidé k nám
do restaurace mohou přijít kdykoliv.
Chceme, aby nemuseli na dobrý oběd
nebo večeři do Brna. Rodinnou nebo
firemní akci, od svatby, promoce, oslavy
narozenin, srazu spolužáků po firemní
večírek a školení užili tady. V nádherném
golfovém areálu, zasazeném do krásné
přírody Drahanské vrchoviny, kde je vám
příjemně od jara do podzimu,“ dodala
Jana Odruchová.
Více informací a aktualit najdete na
webu www.golfrestaurant-korenec.cz
a na FB profilu restaurace.
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Improvizace? Ta mě
jen zbytečně vykolejí
Má dar, který nebyl dán každému. Sotva vyjde na pódium, publikum už exploduje salvou smíchu. A to ještě ani nepromluví. Vladimír Křepela z Drnovic patří mezi ochotnické
herce, které lidi prostě milují.
Prozraď, jak ses dostal k herectví?
Asi ve druháku na gymplu, to mi bylo patnáct, šestnáct let,
mě oslovila kamarádka, jestli bych si nechtěl zahrát v nějakém představení pro děti. Šel jsem do toho. V roce 2002 jsem
„přestoupil“ do souboru Mariky Wetterové, kde jsem byl dva
roky. A pak přišla nabídka z Voděrad, kde jsem dodneška už
krásných čtrnáct let. Aby toho
nebylo málo, asi před třemi lety
jsem na jedné oslavě potkal
Janu Bočkovou, zubařku a režisérku z Kunštátu. Dostal jsem
nabídku na představení Fialky
a už jsem i u ní v souboru tři
roky.

Vzpomeneš si, jaká byla tvoje první role?
Určitě. Hrál jsem prince v Čarodějnické pohádce. Půjčili mi
tehdy kostým z Brna, ale on mně byl malý, tak ho museli upravovat. Už tehdy jsem byl takový statný princ (smích).
Byl jsi nervózní?

Vladimír Křepela

Město: Drnovice
Věk: 36
Práce: zdravotnictví
Koníčky: divadlo, tanec, turistika,
kolo, četba, ZUMBA

Neuvažoval jsi o tom, že
bys šel herectví i studovat?
Víš, že ano. V 17 letech jsem
se po gymnáziu hlásil na činoherní herectví na JAMU v Brně. V porotě tehdy seděl i Arnošt
Goldflam. Měl jsem elán, ale bohužel mi tehdy chyběly možnosti, jak se tomu více věnovat. U zkoušek jsem vyhořel jako
papír a odešel jsem domů. Dneska už bych se k tomu postavil
jinak, ale asi to tak mělo být.
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Ze začátku tam nervozita
byla, ale musím přiznat, že ta
přetrvává až do dneška. Odvíjí
se to u mě od zkoušení. Pokud
chodím pravidelně, tak jsem
pak více v klidu.

Máš recept, jak se zbavit
stresu a nervozity?
Prosazuju panáka před představením, výkon je pak mnohem lepší, člověk se cítí uvolněnější. Ale samozřejmě se to
nesmí přehánět. Právě paní doktorka Bočková to nevidí ráda,
ale o to raději ji pak v tomto směru pozlobím (úsměv).

Na kterou roli nejvíce vzpomínáš?
Nevedu si statistiku, ale už mě napadlo, jestli s tím nezačít.
MyFace
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Když tak vzpomínám, bylo by to fajn, protožejich začíná být čím dál tím víc… Ale zpět k otázce. Určitě to byl Horacio Darda v představení
Nebe na zemi, které jsme hráli ve Voděradech.
Těch krásných rolí bylo více. Každá je svým
způsobem krásná, když k ní tak přistoupíš.
Podařil se ti na pódiu nějaký originální
přebrebt, na který ještě dnes s úsměvem
vzpomínáš?
Vím, že takové věci diváci milují. Ale teď
si na nic konkrétního jen tak z hlavy nevzpomenu. Ono vůbec takové to vykolejení není
nic pro mě. Proto ani nemám rád improvizaci.
Něco čekáš a ono přijde něco jiného. Jeden
den hraješ a kolega stojí vlevo, druhý den máš
reprízu, koukáš na místo a on nikde, protože
stojí z druhé strany (smích). Takže raději pěkně
všechno tak, jak jsme se domluvili (smích).
A co takové to nahoď, zapomenutý text?
To se občas stává, ale od toho tam máme nápovědu, ne?
(smích).

na světě nemohly vzít krev. Křičela na celou nemocnici, tak
jsem za ní přišel a že si zazpíváme Škoda lásky. Zazpívali jsme si
a paní ani nezaregistrovala, že jsme jí vzali krev (smích).

Jak se vůbec učíš texty? Máš na to nějaký recept?
Se mnou je to s texty horší. To ví i moji kolegové. Já se
nejraději učím na jevišti, při zkouškách, potřebuju si to prostě
zažít. Je to pro mě lepší, než drilovat doma. Ale ani bez toho to
samozřejmě nejde.

Co tvůj volný čas?
I volný čas hodně souvisí s herectvím. Baví mě tanec, občas
chystáme s kamarády nějaké netradiční vystoupení na plesy
a podobné akce, chodil jsem i na zumbu, v létě mě baví kolo,
turistika, rád si něco zajímavého přečtu. Ono se to nezdá, ale
práce, divadlo, všechno zabere hodně času, takže to musím
korigovat (úsměv).

Komedie, pohádky, dramata. Co je ti nejbližší?
Nejbližší jsou mi komedie. Lepší je lidi bavit, zvláště v dnešní době, kdy má každý svých problémů dost. I pohádky tak
většinou ladím do komediálního žánru.
Co děláš v civilním životě?
Pracuji ve zdravotnictví jako zdravotní bratr na středisku
v Kunštátě a v Drnovicích, občas mám i služby v nemocnici.
Bavíš i pacienty při práci?
Tam je to právě naopak. Občas za námi do ordinace přijde
někdo, kdo mě zná z pódia, čeká srandu, ale já jsem samozřejmě v práci úplně jiný. I když, teď si vzpomínám, že jsem
herectví jednou využil. Měli jsme paní, které kolegyně za nic
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Co máš na divadle nejraději?
Publikum. A samozřejmě lidi, s kterými hraju. Divadlo je
týmová práce, jeden bez druhého bychom nebyli nic a jak říká
klasik, není malých rolí. Jsem rád, že v souborech, kde účinkuju, jsme super parta lidí, která si padla lidsky velmi do oka,
máme si co říct i v civilním životě a díky tomu je to pak vidět
na pódiu.
Máš nějaký herecký sen?
Chtěl bych si zahrát roli varhaníka Celestina v operetě
Mamzelle Nitouche. Tak snad se mi to jednou splní.
PAVEL ŠMERDA
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Představujeme

Zbigniew Czendlik:
Dělám nejlepší míchaná
vajíčka na světě

Někoho rozsměje, jiného může pobuřovat. Jedno mu ale rozhodně upřít nelze. Řím
skokatolický kněz Zbigniew Czendlik má charisma. I díky tomu plní rodák z Polska se
svojí show Postel, hospoda, kostel sály po celé České republice.
11
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Představujeme
Není to tak dávno, co skončila olympiáda. Schválně.
Udělalo Vám větší radost vítězství Ester Ledecké, nebo
Kamila Stocha?
Obě. Navíc k nim došlo v jeden den, 17. února. Byl to zlatý
den pro Česko i pro Polsko a prožíval jsem obě stejně. Zatímco
Kamil Stoch byl jedním z favoritů závodu ve skoku na lyžích,
vítězství Ester Ledecké byl šok. S číslem 26, v takové disciplíně,
zvítězit o jednu setinu, to je skoro zázrak. Protože jsem věřící,
měl bych na zázraky věřit. Tohle byl jeden z nich (úsměv). Ale
jinak musím tedy smeknout před českými sportovci. Na to,
jaká jste malá země, tak jste neuvěřitelně úspěšní.

Charita vždycky byla, je a bude součástí mého života. Dříve
jsem se v ní angažoval více aktivně, teď už spíše podporuji
svým jménem nějaké akce. Nedávno jsem byl na fotbale s Viktorkou Plzeň v Bělehradě. Když pominu to, jaké je to město a
jak si po návratu vážíte toho, že jsme v Praze a kde žijeme, tak
jsem odtud přivezl dres Michaela Krmenčíka s podpisy všech
hráčů. Vydražil se, plus nějaké další věci, za 40 tisíc. Ty jsme
věnovali do svitavské nemocnice na polohovací lůžka. Neustále
přispívám na nejrůznější charitativní účely, na druhé straně
musím říct, že spousta lidí si peníte u mě zkouší i vynutit. Vybírám si, kde a komu chci pomáhat.

Zeptám se ještě jinak. Když se hraje fotbal Česko - Polsko, komu fandíte?
Musím přiznat, že duší jsem stále více Polák. Normálně
fandím českým sportovcům, týmům, ale pokud jde o reprezentaci, probudí se ve mně taková ta národní hrdost.

Umíte vyprávět vtipy?
Pokouším se o to. Některé zazní i na talk show v Lysicích.
Takže pššššt, nesmím ani naznačovat (smích).

Máte něco, čím se dokážete odvázat?
Třeba barevnými ponožkami. Vždycky si je beru na vystoupení, abych působil vtipně. Říkám si, že když náhodou lidi
Jakou největší blbost jste v poslední době slyšel? Klidnepobavím, tak zaujmu aspoň outfitem. Od faráře se většinou
ně i o sobě.
barevné ponožky nečekají. Spíš černé. Ta navíc zeštíhluje. A já
Já si myslím, že nejsem moc chytrý. Takže cokoliv blbého
jsem od Vánoc trochu přibral, jak se o mě dobře starali, a neo sobě uslyším, tak to není blbost, ale většinou je to pravda
stihl jsem to shodit. Černou
(smích). Copak blbost, před
člověk nic nepokazí, je to
tou se dá ještě utéct, ale co
Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je římskokaelegantní barva.
mi vadí, je fanatismus a slepota, když si lidé nedokážou
tolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992
Když už jsme u jídla. Co
udělat svůj vlastní úsudek.
v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálmáte rád?
Vzdáváme se v poslední
ně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou
Jsem na maso. Tlačenka,
době svobody. Mám pocit,
osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Půtataráček…
Někde jsem to
že náš život je čím dál více
sobí rovněž jako moderátor, např. v pořadu České teřekl, takže lidé mi třeba na
regulovaný. Na to jsem velmi
levize Uchem jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak
křtiny už nenosí věnečky
citlivý. Například. Přiznávám,
to vidí (2015).
nebo nějaké sladkosti. Neže jsem vášnivý kuřák. A když
Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje
dávno jsem dostal maso
vidím ty fotky na krabičgolfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje. Aktivně se poz nějakého divokého zvířete.
ce, tak si říkám, dejme na
dílí na charitativních a sociálních projektech různého
Udělal jsem si z toho super
každou pláž fotku člověka
typu, za účelem podpory seniorů či dětí s hendikepem.
guláš. Problém je, že rád
umírajícího na rakovinu kůže
Je patronem psího útulku. Společně s Markétou Zavařím, ale nerad to jím,
nebo na každou flašku alkotakže to většinou rozdám
holu zničená játra. Nechci to
hradníkovou je autorem knihy Postel, hospoda, kostel.
(úsměv). Rád dělám hovězí
omlouvat, vím, že tyto věci
Se stejnojmenou talk show navštěvuje nejrůznější mísvývary a úplně nejlepší mám
jsou nezdravé, ale vadí mně,
ta v České republice.
míchaná vajíčka. Kdyby bylo
když se podceňuje intelimistrovství světa v míchání
gence normálních lidí. Co je
vajíček, tak bych se určitě umístil. Možná bych skončil jak Ester
dobré a o není dobré. Někteří si myslí, že jsme úplní tupci, že
Ledecká, protože jsou fakt vynikající (smích). Jednou jsem věto nedokážeme rozlišit. Ať si každý rozhodne sám, co chce a co
noval míchaná vajíčka na benefiční koncert a ony se vydražily
ne.
za 35 tisíc. To říkám jen tak pro lidi, kdyby za mnou někdy jeli
a chtěli si dát moje míchaná vajíčka, tak jakou mají hodnotu
Co Vás v poslední době rozesmálo?
(smích).
Není to úplně z poslední doby, ale před časem přijel do
Lanškrouna, kde působím, zájezd zahrádkářů z Olomouce.
Zmínil jste, že rád jíte a taky jste přibral. Jak o sebe
Hodně mluvím o tom, že na dveřích do obýváku mám napsané
dbáte?
to pověstné motto: „Vzbudit jen v případě požáru nebo zrušení
Necvičím, to přiznávám. Každopádně bychom měli o svoje
celibátu.“ Oni se stavili s tím, že se na to chtějí podívat. Nebyl
tělo pečovat, protože tělo je chrám pro naši duši. Není jedno,
jsem tehdy doma, tak o to poprosili moji asistentku. Naše fara
jak se oblékáte. Dáváte tím najevo, jak jsou pro vás důležití ti,
je částečně takovým poutním místem. Myslím si, že i ty dveře
se kterými se potkáváte. To není jen tak.
tím, že jsou tak pověstné, mají už i nějakou hodnotu. Až budu
psát závěť, tak je odkážu na charitativní účely. Třeba by se
Necvičíte, ale stále sportujete?
vydražily za nějakou slušnou částku (smích).
Ano. Kdysi jsem hrával fotbal, to už teď moc ne, rád si zahraju golf nebo tenis. Ale mám kulatá záda, moje kondice je
Super nápad. Ale teď vážně. Vím, že se v charitě hodně
mizerná, takže to už není, co bývalo. Nejsem lenošný, mám rád
angažujete?
Duben 2018
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Představujeme
Je něco, na co se těšíte v roce 2018?
Ano. Moje knížka Postel, hospoda, kostel, kterou jsem vydal v češtině, vyjde v Polsku. Na to se moc těším, protože jsem
zvědav na reakci čtenářů. V Polsku nikdo Czendlika nezná. O to
to bude zajímavější (úsměv).
Co byste na závěr vzkázal těm, kteří přijdou na Vaši
talk show v Lysicích?
Doufám, že až budu v šest hodin večer v Lysicích mluvit,
že nebude žádný důležitý zápas (smích). Abych to nemusel
rušit, nebo jste mi tam nemuseli instalovat velkou obrazovku.
Ale myslím, že termín je dobře zvolený a nemělo by se nic dít
(úsměv). 					
PAVEL ŠMERDA

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

kolektivní sporty, ale jsem občas i nebezpečný. Nejen pro soupeře, ale i svoje spoluhráče. Když hrajeme tenis, čtyřhru, tak se
někdy tak rozběhnu, že mám problém se zastavit (smích).

ZAH RAD NI CTVÍ

Doubravice nad Svitavou

JARNÍ
J20.–22.
ARMARK
dubna 2018
NOVĚ JIŽ OD PÁTKU
prodej tradičních českých výrobků
doprovodný program s hudbou
atrakce pro děti
stánek s pštrosími specialitami
novinka – pštrosburger
smaženice z pštrosího vejce
SO 21. 4. v 15.00 módní přehlídka
SVATEBNÍCH ŠATŮ A KYTIC

OTEVŘENO OD 8.00 DO 18.00 HOD.
Akce, které pořádáme, jsou vždy plné zážitků pro každého. Fotografie jsou z minulých ročníků.
I pro letošní rok pro vás chystáme spoustu zajímavostí.

n ovíminjakrmaarku

na letošn

p št ro sb u rg

er

V

posledních letech řada
rodičů požadovala
umístění svých dětí do
mateřských škol, a to dokonce dětí mladších tří let. Na
požadavky reagovala i novela
„školského“ zákona.
Odborníci, tedy pedagogové, psychologové, zástupci
zřizovatelů, MPSV ČR, učitelky, zástupci dětských skupin,
rodinných center a další se
sešli se senátory na veřejném slyšení s názvem: Dvouleté děti
nepatří do školky, ale do náruče mámy. Tam padaly argumenty, proč malé děti do věku tří let mají být se svojí maminkou.
Všechny rodiny však nemají stejné finanční podmínky a tak
v případě nejnutnějším mohou být děti začleněny do dětských
skupin nebo rodičovských (mateřských) center.
Veřejné slyšení odhalilo, jak těžko lze do zákonů, vyhlášek
a předpisů zachytit problematiku každodenního života. Snaha
vše obsáhnout vede často k přijímání ustanovení, která se
v praxi ukáží jako nevhodná a nedomyšlená. Je to nejen případ
ustanovení o docházce dvouletých dětí do MŠ, ale i pamlsková
vyhláška.
Povinnost pro klasickou mateřskou školu přijímat děti podle
novely zákona by měla nastat k 1. 9. 2020. V běžných mateřských školách by to způsobilo problémy, protože v jedné třídě
budou věkově velmi rozdílné děti s různým stupněm zvládání
hygieny, samoobsluhy a podobně. Bude to náročné pro učitelky i děti mladší i starší. Budou mít problémy i zřizovatelé
s kapacitou škol. Pokud mají být dvouleté děti přijímány do
mateřské školy, je nezbytné, aby byly prostory a vybavení na
toto připraveny. Stejně tak je nutné počítat s posílením personálního zajištění o pečující osoby.
Město Boskovice proto již v roce 2015 požádalo o dotaci na
přístavbu budovy Mateřské školy v Bílkově ulici s tím, že jedna
ze dvou nových tříd bude pro děti mladší tří let. Do těchto tříd
budou přijímány děti s tím, že o malé děti bude pečovat více
personálu a se zaměřením na malé děti, tzv. chůvy, které pečují o děti v dětských skupinách a jsou hrazeny pomocí „šablon“
- dotace z MŠMT.

Navštívili jsme

Rozhledna a muzeum.
Dvě turistická lákadla
Obec Vavřinec je tvořena od roku 1960 třemi bývalými samostatnými obcemi – Vavřinec,
Veselice, Suchdol a osadou Nové Dvory. Nachází se osm kilometrů severovýchodně od
Blanska a dohromady tam žije celkem 840 obyvatel. Více prozradil starosta Miloslav
Novotný.
Pane starosto, na co byste nás
nalákal do Vavřince?
Tak především na dvě nejvýznamnější turistické záležitosti ve Veselici.
Rozhlednu Podvrší a Muzeum včelařství. Nejvýznamnější stavbou ve
Vavřinci je kaplička a socha sv. Vavřince, ve Veselici kaplička sv. Antonína
a v Suchdole sv. Anny. V případě Nových Dvorů nelze opomenout tereziánskou lipovou alej vedoucí dnes již ke zřícenině středověkého
hradu Blansek.
Co akce, které se pravidelně ve vaší obci konají?
Začínáme vždy Velikonočním jarmarkem ve Veselici, za
zmínku určitě stojí soutěž v požárním sportu mladých hasičů
ve Vavřinci, dva nohejbalové turnaje v Suchdole a v neposlední

řadě tradiční pouťové oslavy v červnu ve Veselici (sv. Antonín), v červenci v Suchdole (sv. Anna) a v srpnu ve Vavřinci (sv.
Vavřinec). Mimo to zorganizují místní spolky během roku pro
občany spoustu dalších akcí.
Kdo se na pořádání akcí kromě obce podílí?
Ve všech třech obcích působí aktivní sbory dobrovolných
hasičů. Dále u nás máme spolek Veselická kaplička, Technické
sporty a TJ Vavřinec a Svaz tělesně postižených ČR, ZO Vavřinec. Spolek Včela lidem z Veselice byl iniciátorem zřízení Muzea včelařství. Za zmínku určitě stojí to, že místní oddíl stolního
tenisu ve Veselici hraje už 42 let nepřetržitě okresní soutěže.
Spolek OB Veselice se zase věnuje běžeckému sportu a sdružuje především děti a mládež z obce.
Nedá mi to, abych se nezeptal na investiční akce, které
se u vás v posledních letech realizovaly?
Když se podívám trochu „do minulosti“, tak v roce 2007 to
byla přestavba bývalé školy ve Vavřinci na víceúčelovou budovu, o tři roky později zatravnění fotbalového hřiště ve Vavřinci
a v roce 2012 výstavba sběrného dvora ve Veselici. Z posledních let je to přestavba bávalého kulturního domu ve Veselici
na víceúčelovou budovu, stavba dvou vodních nádrží nad Suchdolem a hřbitova ve Vavřinci.
Co v tomto směru připravujete?
Chystáme stavbu nové víceúčelové budovy v Suchdole, připravujeme se na rekonstrukci sportovního areálu ve Veselici
a výstavbu víceúčelového hřiště ve Vavřinci a Veselici.
PAVEL ŠMERDA
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Sport

Veronika Rešková.
Královna Tabaty
Veronika Rešková miluje Tabatu. Pokud jste toto slovo ještě nikdy neslyšeli, nebo slyšeli,
ale tento druh cvičení nevyzkoušeli, po přečtení následujících řádků vás jistě nalákáme.
Veroniko, jaká je Tvoje sportovní minulost?
Už jako tříletý ďábel jsem začala s aerobikem,
gymnastikou a atletikou. V šestnácti letech jsem dostala možnost trénování trampolínek, a i přestože je
to skvělé na spalování tuků a podobné cíle, můj byl
někde jinde. Chtěla jsem být lepší, než jsem byla, vyběhnout schody do desátého patra a nezadýchat se,
utíkat do kopce, uplavat kilometry a být prostě silná
jak tělem, tak v hlavě. Po rozloučení se s jumpingem
přišel trenérský kurz, kde jsem se začala věnovat více
crossfitu a zamilovala si šílené tréninky s medicinbalem, osou, hrazdou, v kombinaci se sprintem - nejlépe
do kopce. A pak přišla Tabata…
Prozraď nám laikům, co je to vlastně Tabata?
Tabata je interval. Dvacet „nekonečných“ vteřin,
kdy vyzveme své tělo na podání maximálního výkonu,
v kombinaci s aktivním desetivteřinovým odpočinkem.
Při naší, řekněme, „maximálce“, využíváme rychlá
svalová vlákna, dochází k nárůstu dynamiky, výbušnosti a aerobní kapacity. Tělo využívá jako motor podkožní
tuk. Kvůli vysokému počtu opakování a extrémně krátkým odpočinkovým pauzám dokážeme zvýšit množství
krevních vlásečnic, které svaly potřebují, a tak dodáme
více živin, kyslíku a anabolických hormonů do svalů. To
znamená, že budeme mít během tréninku více energie,
lepší regeneraci a rychlejší progres. Proto je to náročnější a člověk při tom pozná svoje limity. Pro někoho je
to nekomfortní zóna, pro jiné obrovská výzva.
Komu bys Tabatu doporučila?
Všem, kteří milují sport a pohyb je pro ně součástí života,
ne nucení se. Lidem, kteří rádi překonávají sami sebe, veškerá
výzva je motivuje, mají disciplínu, pevnou vůli, chuť změnit
svůj život a dokázat si, že na to mají.
Udržovat se stále fit jde určitě i ruku v ruce s jídelníčkem. Dodržuješ nějakou životosprávu?
Mimo skupinové lekce trénuji každý den sama, někdy mám
dva až tři tréninky denně. Moje strava proto musí být vyvážená, jinak bych ani nemohla odtrénovat naplno. Jím hodně
bílkovin, miluji maso, takže to pro mě není problém. Preferuji
pouze čerstvé a kvalitní suroviny a jako doplňky užívám aminokyseliny a kloubní výživu, abych zamezila zranění či vyčerpání.
K tomu vypiji denně dvě až tři kávy a tři litry vody.
Jak často a kde trénuješ ty a tvůj tým? A jak dlouho
trvá trénink?
Trénujeme pravidelně v Kunštátě a v Blansku. V Kunštátě
v pondělí a ve čtvrtek v 18 hodin a v úterý v Blansku v 17:45
Duben 2018

na Obchodní akademii. Do budoucna budeme mít tréninky
dvakrát i v Blansku. Cvičení trvá 60 minut. Sportovci se můžou
také účastnit maratonů, které trvají dvě hodiny. Pořádám je
každé dva až tři týdny v Blansku nebo v Brně.

Instagram: @tabatakillers
Facebook: Veronika Rešková – Tabata Killers
Co bys doporučila začátečníkům?
Nebát se, všichni jsme byli jednou na začátku. Na tréninku
mám připravenou vždycky lehčí i těžší verzi na každý cvik. Každý má možnost si vybrat, přecházet z těžší varianty v průběhu
tréninku na lehčí či naopak. Vždy jsem připravená pomoct
a NE pro mě není odpověď (úsměv). Někdo má lepší výdrž
silovou, někdo kondiční. Je skvělé, že zrovna tyto přednosti se
postupem času pilují obě zaráz. Stačí přijít, ostatní nechte na
mně (úsměv).
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Cestování

Jižní Amerika. Země,
kterou si zamilujete
Věra Hasová z Blanska miluje cestování. Nejen po Evropě, ale také do dalekých krajin za
oceán. Má ráda toulky přírodou a její srdce bije srdcem jaguára. V posledních letech se
pro ni stala hlavním cílem Jižní Amerika. Proč právě Amerika?

„U

ž v minulosti jsem hodně cestovala. Z finančních
důvodů hlavně po Evropě – Slovensko, Rakousko,
Itálie, Chorvatsko, Francie, Holandsko… Kvůli
Francii, kterou jsem si velice zamilovala, jsem se začala dokonce učit i francouzsky. V roce 2013 jsem našla na internetu
zajímavou nabídku. Podívat se přes oceán do Brazílie. Nebyla
to nabídky „obyčejné“ cestovky, a protože jsem viděla spoustu
dokumentů a filmů z oblasti deštných pralesů, života indiánů
a zvířat, neváhala jsem a rozhodla se jet. Netušila jsem, že tím
otevírám další etapu svého života,“ svěřila se Věra Hasová.
V listopadu 2013 tak odjela na několik týdnů trvající cestu
po Brazílii a Argentině. Viděla nejúžasnější vodopády světa
Iguacu. Naskytl se jí nezapomenutelný pohled na bezmála
300 vodopádů a kaskád vody padajících do hloubky 80 metrů. Velké zážitky v ní zanechal vodopád EL Diablo (Ďáblův
chřtán). „Ještě dlouho potom zažíváte z tohoto dojmu mrazení
v zádech. Řeka, jenž se s velkým hřmotem propadá do hlubin
matky přírody, kdy na vás padají kapičky vody a mlhy, jenž za
slunečního svitu vytváří nádherné duhy, to byla nepopsatelná
úžasná nádhera, ale jen předkrm toho, co nás čekalo dál. Ze
sedla koní jsme se podívali do džungle, navštívili největší mo-
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křadla světa Pantanal, na kánoích splouvali řeku Mirandu a
její přítoky a pozorovali ptactvo, kapibary a kajmany. Největší
zážitek bylo také nejedno setkání s jaguárem. Ve státě Matto
Groso do Sol nás čekal neopakovatelný zážitek při šnorchlování
v řece Rio da Prata, kde kolem nás proplouvaly tropické ryby,
jenž svým tělem a šupinami připomínaly prehistorické vodní
živočichy. Rázem jsme byli ve čtvrtohorách. Vrátila jsem se tehdy naprosto nadšená a věděla jsem, že to není moje poslední
cesta,“ vylíčila svoje dojmy.

Energie mayských pyramid

O rok později se jejím cílem staly Mexiko, Guatemala a Belize. „Přespávali jsme v pralese, ráno nás budilo vřeštění tukanů
a papoušků, ale snad nejvíce na mě zapůsobila energie mayských pyramid – Tulum, Xunantunich, Tikal, Palenque Chichen
Itzá… To se nedá popsat, to se musí zažít. Těmito zážitky jsem
získávala stále větší a větší nadšení z toho, že na světě stále
existuje divoká příroda, vzpomínky na dávné věky a někde stále
žijí původní obyvatelé,“ připomněla Věra Hasová.
O další rok později následovaly Kolumbie, Ekvádor a Galapágy. „Kolumbie je krásná země plná vodopádů. Sjížděli jsme
MyFace

Cestování
na raftech divoké řeky, potápěli jsme se se žraloky, želvami
a rejnoky, navštívili jsme ostrov Semyor Norte, kde hnízdí
spoustu terejů modronohých a leguánů. Co mě totálně uchvátilo, byly Galapágy. Předtím jsem je viděla ve filmech a představovala si je jako sopečné ostrovy, kde nic není a nic nežije.
Opak byl pravdou. Je to nádherné souostroví plné zelených
ostrůvků, kde žijí různí živočichové,“ popsala.

Machu Picchu

Další cestovatelskou kapitolou pro Věru Hasovou byla úžasná Bolívie a Peru. Největší zážitky? Návštěva Salinas – malá
solná jezírka, ale především pěší výstup k archeologickému
komplexu Machu Picchu a Sluneční bráně. Machu Picchu (Starý vrch) jsou ruiny inského města. Nacházejí se na horském
sedle v nadmořské výšce 2430 m n. m. Mystická hora opředená legendami a mnohými tajemstvími. „Samozřejmě, obrovský
zážitek. Ale abych si to dokonale užila, musela bych tam být
sama. Vnímat tu dávnou energii, vychutnat si doušek po doušku přítomnost i minulost. Momentálně tam každý den proudí
desetitisíce turistů a je tam obrovský chaos energií,“ vylíčila.

Pokud chcete zažít vyprávění z jejich krásných cest,
Věra Hasová vás srdečně zve 12. dubna na Samsaru
v Klepačově, kde v 18.30 začíná její zajímavá přednáška Putování Amazonií.
Nezapomenutelný byl také sjezd na kolech Death Road
z výšky 4 760 m n.m. po světoznámé Bolívíjské tzv. Cestě smrti.
Národní park Sajama, jezero Coipasa – nádherné scenérie –
jezera, sopky solné pouště, jezero Titicaca a přilehlé hory.

Amazonie - Indiáni pomalu mizí

„Nikdy jsem si nepomyslela, že se vydám do Amazonie, ale
když přišel Dušan s nápadem, že pojedeme s Mnislavem Zeleným (s Atapanou), který leta žil v kmenu domorodých indiánů
Ece’jů, ani chvíli jsem neváhala. Byl to opravdu velký zážitek,“
uvedla.
Plavba s domorodci po největším veletoku na světě. Amazonce se podařilo to, co žádné řece na zeměkouli – soustředí
do jednoho proudu sladkou vodu téměř z půlky obrovského
světadílu. I Amazonie se ale v posledních letech hodně mění.
„Při poslední výpravě jsme navštívili kmen Ece´jů, který byl
ještě před čtyřiceti lety veskrze divošský. I tam je nyní už znát
vliv civilizace. Původní kmen se rozdělil na dva tábory. Jeden
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odešel se šamanem hluboko do pralesa a stal se z něj kmen nekontaktních indiánů, druhý zůstal u řeky. Ten, co zůstal u řeky,
má už svoji školu pro děti, kde se vzdělávají. Mladí indiáni chodí ve značkovém oblečení, děti vozí v plastovém kočárku, starší
jezdí na motorkách. Mladým indiánům už nestačí to, co mají,
a odchází do velkých měst, kde ztrácí svoje zvyky a schopnosti.
Je to smutné, když indiáni zapomínají na svoje předky, na svoji
kulturu a tradice a přejímají evropskou a americkou mentalitu,“ posteskla si.
Na druhé straně doplácí na bezohlednost těžařských společností a každou stavbou komunikace, vedoucí amazonským
pralesem, je ohrožen křehký ekosystém. „Ale byla to úžasná
cesta. Spali jsme v divoké džungli. Setkali jsme se přímo z blízka
s jedovatými pavouky, škorpióny, jedovatými hady a žábami.
Přiznám se, že určitě bych tam nechodila bosá, jak to dělají
místní obyvatelé. I když bylo vedro a vlhko k padnutí, používala
jsem všude gumáky,“ pousmála se Věra Hasová.
Co je tam podle ní úžasné, je naprosto jiný život. Lidé nikam
nespěchají, jsou velice klidní. Neřeší nic jako my, žádný stres,
žádná nervozita. Když nepřijede jeden den autobus, tak pojede zítra. Indiánské rodiny se úžasně starají o svoje děti, všichni
příbuzní působí jako jedna velká rodina. Zkrátka balzám na
nervy. „To je i důvod, proč se tak ráda mezi domorodce vracím,“ vysvětlila.
Kromě Jižní Ameriky zavítala Věra Hasová v posledních
letech i na druhou stranu zeměkoule. „Absolvovala jsem fotografickou expedici do Ománu. Navštívili jsme pouště, hory,
poznávali odlehlé končiny. Co mě tam nejvíce šokovalo, bylo
naprosto katastrofické postavení žen. Občas jsem ani nemohla
vystoupit z auta,“ prozradila. Do arabských zemí se tak ani nechce vracet. „Další cestovatelské plány? Ty se stále mění. Letos
bych chtěla navštívit Surinam a Novou Guyanu. No a v létě si
zajedu na 14 dní do své milované Francie,“ dodala Věra Hasová. 					
PAVEL ŠMERDA
11

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY
ZAHAJUJE REGISTRACI NA

JAZYKOVÉ KURZY PRO 2. POLOLETÍ
MÁTE OBAVY Z BLÍŽÍCÍ SE MATURITY?
Kurzy na přípravu k maturitě AJ, NJ, RJ, ČJ…
...i na poslední chvilku se to dá zvládnout!

JE NEJVYŠŠÍ ČAS SE DO TOHO PUSTIT S NÁMI!
ŽÁDEJTE KVALITU, DOPŘEJTE SI LUXUS!
Pro více informací nás kontaktujte
osobně: Blansko, Komenského 5a
tel: 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

po oda

Gatema a.s., stabilní a dlouhodobě rostoucí
technologická společnost, nabízí pozici

Realitní kancelář Pohoda najdete na nové adrese:
17. listopadu 14, Boskovice (vstup od muzea
zemědělských strojů)

Co chceme? Máme nový produkt založený na špičkové
technologii, který budeme prodávat v celé střední Evropě.
Koho hledáme? Především aktivního člověka s podnikatelským
duchem. Nadšence pro hi-tech technologie. Osobu, která se
nebojí přijmout zodpovědnost.
Co budete dělat? Sestavíte si svůj pracovní tým, vyhledáte
zákazníky a za realizované obchodní případy budete motivačně
odměněn. Budete vést tým a zároveň projektové zakázky.
Očekáváme od vás nadšení a aktivitu. Velmi dobrou znalost AJ/NJ.
Dobré organizační a komunikační schopnosti. Praxe na obdobné
pozici je vítána.
Nabízíme vám férový přístup, dobrou pracovní atmosféru
a firemní kulturu. Zázemí silné dlouhodobě rostoucí společnosti.
Budete moci uplatnit vaše vlastní nápady.
Celé znění inzerátu najdete na www.gatema.cz
Pokud vás nabídka oslovila, pošlete svoje CV
na frantisek.vlk@gatema.cz.

Gatema – víme, jak dělat věci lépe

Nabízíme:
•
•
•

zajištění hypotečních úvěrů na
bydlení
zprostředkování prodeje domů, bytů,
pozemků
zprostředkování nájmu domů a bytů

Jana Fleková
Realitní makléř
Tel. 733 713 239
e-mail: j.flekova@seznam.cz
www.rkpohoda.cz

Jsme tu s Vámi již 12 let

Zdraví

Zdraví. Pomůže hlavně
změna životního stylu

C

esta ke změně životního stylu a zdraví pro mě začala už
v mých 18 letech, kdy tatínek vážně onemocněl a zápasil
s chemoterapií. Já sama, po léčené mononukleoze kostikoidy, jsem měla velmi slabou imunitu. Zároveň jsem užívala
léky na štítnou žlázu a trpěla neustálými záněty močových cest
a ledvin.
V té době jsem se začala
více seznamovat se zdravou
stravou. Za dva roky, kdy
tatínek podlehl chemoterapii, jsem začala řešit stravu
opravdu vážně. Vyřadila jsem
ze svého jídelníčku sůl, cukr,
pšenici, smažená jídla, léky
a průmyslově a synteticky
zpracované potraviny. Zjistila
jsem, že z dnešní stravy nezískám vše, co můj organismus
vyžaduje a z čeho moje buňky
mohou fungovat. Uvědomila jsem si, že musím do těla dostat
živiny jinak, než z ovoce, zeleniny a jiných potravin ze supermarketu. Najednou jsem řešila zdroje surovin a prevenci jsem
ve svém žebříčku hodnot posunula na první příčky.
Jednou, kdy mě zase trápil zánět močových cest a ledvin,
jsem nechtěla zpět do nemocnice na kapačky a pro akutní
pomoc jsem zašla do lékárny. Najednou ale to, co mi vždy
pomohlo, nefungovalo. Moje mamka mi dala do ruky butelku

se slovy: „Dej si půl deci každé ráno.” Světe div se, s druhou
dávkou jsem měla po problému a začala jsem se o tu „tajemnou“ butelku zajímat.
V butelce byl stabilizovaný Aloe Vera Gel s brusinkami. Aloe
Vera má protizánětlivý účinek a podporuje brusinky, které jak
víme, jsou prospěšné pro
naše močové cesty. Samotný
gel obsahuje všechny vitamíny, minerální látky, aminokyseliny a enzymy, které se
nacházejí v dužině pětiletých
listů Aloe Vera. Nadchlo mě,
že pěstitel, který je zároveň
výrobce tohoto zázraku, nepoužívá pesticidy ani herbicidy a celé zpracování provádí
tak, aby nenarušil přírodní
formu Aloe Vera Gelu.
Protože se mi zánět dodnes nevrátil, začala jsem se více zajímat o výrobky a jeho
produkty, až jsem s ním začala spolupracovat. Mezi tím jsem
absolvovala mnoho kurzů, seminářů a konferencí v oblasti výživy a nakonec jsem si před dvěma lety otevřela vlastní Lifestudio, kde všechny svoje zkušenosti předávám dál. Pokud vás to
zajímá, mrkněte na moje stránky, nebo se za mnou stavte ve
studiu, které mám v boskovických lázních.
BARBORA JANKŮ

Lifestudio Barbora Janků

U lázní 2, 680 01 Boskovice
Telefon: 774 220 824
E-mail: barajanku@gmail.com
www.barborajanku.webnode.cz
Provozní doba: pondělí - pátek: dle
individuální domluvy
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Zjistili jsme

Karel Gott už v letním
kině byl. Před 49 lety

B

yl nebo nebyl…, Karel Gott v Boskovicích? Tuhle otázku
si mnozí začali klást poté, co se objevilo jeho jméno jako
nejzářivější hvězdy letošní Retro párty, která je na pořadu
22. července v tamním letním kině. A správná odpověď je za
A. Byl. A jsou na to fotografické důkazy i pamětníci.
Psalo se 7. července 1969. Marii Dvořákové bylo tehdy
čerstvých dvacet a splnil se jí jeden z největších životních snů.
Naživo slyšet Karla Gotta, navíc ve svém rodném městě. „V té
době se ženy dělily na dvě skupiny. Fanynka Waldemara Matušky a Karla Gotta. Já byla v té druhé. Získal si mě svojí vůbec
první písničkou Oči má sněhem zaváté,“ vzpomíná Marie Dvořáková.
Na jeho koncert s kapelou Apollo v Boskovicích i po 49 letech velmi ráda vzpomíná. „Lady Karneval, Trezor, Cesta rájem,
Hej páni konšelé, Bum, bum, bum, to všechno tehdy odpoledne
v letním kině zaznělo. Koncert byl úžasný. Krásné počasí, odhadem patnáct set, dva tisíce lidí, skvělá atmosféra, prostě nemělo to chybu,“ rozplývá se ještě dnes Marie Dvořáková, která
tehdy seděla, jak jinak, v první řadě.

Karel Gott měl v roce 1969 za sebou sedm let kariéry
a doma už šest Zlatých slavíků. Stejně jako ti, kteří se představili v letním kině před ním a pak i v následujících letech, i on
obdivoval nádhernou scenérii kina zasazeného do krásného
přírodního prostředí.
Ve stejném roce vystoupily v Boskovicích i další hudební
hvězdy. Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Václav Neckář,
Waldemar Matuška, Karel Štědrý nebo Pavel Novák. Koncert
Karla Gotta byl jakýmsi vyvrcholením „ZLATÝCH ŠEDESÁTÝCH“,
jak se nazývá jedna z nejvýraznějších ér české hudební scény.
„Písničky z této doby se hrají dodnes a určitě ještě nějaký ten
pátek hrát budou,“ připomíná Marie Dvořáková, která tehdy
zpívala v tanečním orchestru ABC a písničkami Karla Gotta
doslova žila.
Už dnes se Marie Dvořáková těší na 22. července, kdy MISTR, pokud mu to zdraví dovolí, po 49 letech zavítá do letního
kina v Boskovicích. „Věřím, že Karel Gott bude v pořádku a zapakuji si zážitek, na který vzpomínám dodnes,“ uzavírá příjemné povídání Marie Dvořáková. 		
PAVEL ŠMERDA

FOTO: Rudolf Ševčík
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Inzerce

Koberce Boskovice nově
najdete v Legionářské ulici
Firmu, kterou mají její zákazníci už patnáct let spojenou s Panským dvorem v Bosko
vicích, najdou od začátku dubna v nových prostorách. Konkrétně v zrekonstruované
hale v Legionářské ulici 2178/2b.

„C

htěli jsme jít do vlastních
prostor. Hala prošla totální
rekonstrukcí, udělali jsme
elektriku, vodu, vytápění, zateplila se
střecha, máme novou fasádu. Pro zákazníky jsme připravili ještě větší prodejní
plochu, modernější zázemí, více sortimentu a samozřejmě dostatek parkovacích míst,“ prozradil jednatel společnosti
Oldřich Blaha.
V Legionářské ulici 2b najdou zákazníci veškerý sortiment, na který byly
zvyklí z Panského dvora, ale ještě i něco
navíc. „Kromě běžných podlahových
krytin – vinylových podlah, dřevěných
podlah, PVC a dalších, rozšiřujeme
sortiment o designové polyuretanové
a epoxidové podlahy a ve větší míře
u nás zájemci najdou i interiérové a bezpečnostní vchodové dveře,“ prozradil
Blaha.
Samozřejmostí firmy je i nadále nabídka služeb. Čištění koberců a podlahových krytin, návrh i vlastní realizace pokládky. „Co si lidé u nás koupí, tak jsme
schopni jim položit, zamontovat. Doba
se mění a trendy jsou takové, že zatímco
dříve si tyto věci lidé dělali doma většinou sami, dnes už chtějí všechno od
odborné firmy, tedy na klíč. Zkrátka jde
jim nejen o čas, ale i o kvalitu. Máme

mnohaleté zkušenosti a v tomto směru
co nabídnout. Dá se říct, že poměr prodeje a služeb je už více na straně právě
služeb. A do budoucna to nebude jinak,“
upřesnil jednatel.
Sortiment, ale i služby firmy Koberce
Boskovice, mohou využít jak lidé, kteří
chtějí doma řešit podkladové anhydrity
popř. betony, vyměnit koberce či jakékoliv podlahy, či pořídit si dveře, ale také

firmy, organizace a malé i velké společnosti. „Vždycky říkám, že si u nás vybere
mladá rodina, rodiče, babička, podnikatel, zkrátka kdokoliv. Když budete chtít
vyměnit lino v komůrce, nebo zařídit
celý dům, byt či kanceláře, obraťte se na
nás,“ vzkázal Oldřich Blaha.

KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o.
Legionářská 2178/2b
680 01 Boskovice
Tel. 516 455 049, 511 115 742
E-mail:
info@koberceboskovice.cz
www.koberceboskovice.cz
Otevírací hodiny:
Po-Pá: 9:00 - 17:00
Sobota: 8:30 - 11:00
Přijďte se o tom všem přesvědčit
osobně. Prostory firmy jsou opravdu
velmi pěkné, navíc na vás čeká příjemný
personál, který je vždy ochotně připravený se vším poradit.
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Náš tip

Muzeum Boskovicka
chystá spoustu akcí
Muzeum regionu Boskovicka. Zařízení, které se stará významnou měrou o kulturní život
v Boskovicích a okolí. Každý rok je navštíví tisíce lidí. Co chystá na letošní rok, prozradil
ředitel muzea Roman Malach.
Prozraďte, na co se mohou těšit vaši
návštěvníci v roce 2018?
Kromě množství nových výstav, besed a přednášek plánujeme rozšíření
programů pro školy. Rádi bychom do
muzea přivedli i mladé návštěvníky.
Na léto plánujeme sérii kulturně-
poznávacích setkání pro děti, kdy si
mohou vyzkoušet práci archeologa,
navštívit archeologické či historické
lokality v okolí, vyzkoušet různá řemesla
a výrobní techniky. Rádi bychom přes
léto uspořádali za muzeem několik kulturních, hudebních a relaxačních akcí.
Plánujeme drobné obměny ve stálé
expozici, kde chceme vystavit některé
nejnovější nálezy získané v posledních
letech.

Muzeum regionu Boskovicka spravuje čtveřici objektů. V budově Hraběcí rezidence si návštěvníci mohou
prohlédnout stálou expozici Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene,
která představuje přírodní poměry,
dějiny Boskovic i celého regionu od
pravěku do současnosti. V přízemí objektu představujeme po celý rok krátkodobé výstavy zaměřené na různá
témata regionální historie.
Na jaké akce byste zvláště upozornil?
Plánujeme množství zajímavých
výstav. Chceme připomenout výročí
vzniku republiky nejen výstavou, která
proběhne na podzim, ale plánujeme
i doprovodné přednášky, promítání dokumentu z návštěvy Masaryka v Boskovicích a další. Letos si připomínáme také
výročí 70 let od vzniku státu Izrael. Málo
kdo ví, že například izraelští vojáci byli
vyzbrojeni a vycvičeni v Československu. Výročí si připomeneme výstavou
Hvězda pod tíhou hvězdy, která bude
k vidění v Židovském obecním domě od
1. dubna do 24. června. V jarních měsí22

cích uspořádáme také sérii besed Židé
v dějinách, kde se návštěvníci mohou
seznámit s židovskými tradicemi, jazykem a historií Židů u nás.
Máte něco speciálního pro rodiče
s dětmi?
Děti si u nás mohou vyzkoušet některé pravěké technické postupy, například
tkaní, práci se zrnotěrkou, psaní brkem
či namáčecím perem nebo si zhotovit
fotoalbum s historickými obrázky Boskovic. Do prodeje také připravujeme průvodce s pastelkami po židovské čtvrti.
Ani muzea už se dnes neobejdou
bez multimediálních záležitostí,
pomůcek. Jak jste na tom vy?
V Židovském obecním domě máme
sice multimediálního průvodce, ale těmto pomůckám se snažíme spíše vyhýbat.
Rádi bychom, aby si návštěvníci mohli
vše prohlédnout na vlastní oči, případně
je-li to možné, tak si něco i trochu na
vlastní kůži „osahat“, než se k něčemu
„proklikat“.

Muzeum dále spravuje synagogu
Maior v Traplově ulici. V této budově
z 1. poloviny 17. století si návštěvníci
mohou prohlédnout expozici zaměřenou na historii Židů v Boskovicích
a ojedinělou dekorativní výmalbu
představující rostlinný dekór v kombinaci s hebrejskými liturgickými texty.
Současně s prohlídkou mohou návštěvníci nahlédnout také do mikve,
což je židovská rituální lázeň zachovalá ve sklepním prostoru jednoho
z domů v bezprostřední blízkosti synagogy.
Přilákat k návštěvě muzea především mladší generaci jde asi nejlépe přes sociální sítě. Co v tomto
směru nabízíte?

Máme webové stránky
www.muzeum-boskovicka.cz, kde
mohou návštěvníci sledovat aktuální
nabídku výstav a akcí. Tam jsou také
informace o stálých expozicích, otvírací
době, o naší knihovně a nabízených

V židovské čtvrti je další z našich
objektů – Židovský obecní dům. Budova z roku 1826 je veřejnosti zpřístupněná od roku 2014, kdy byla nově
opravena. Původně byla v objektu
kancelář židovské obce, školní učebna, studovna, byt rabína a pekárna
macesů. Dnes je zde k vidění byt rabína, pekárna macesů a expozice Židovské čtvrti v českých zemích.
publikacích. Postupně se také snažíme
digitalizovat náš sbírkový fond a umožnit tak badatelům udělat si představu
o tom, co vše v našich sbírkách máme.
Najdete nás také na facebooku, kde
prezentujeme naše fotografie z probíhajících výstav, ale i informujeme o nejnovějších přírůstcích do sbírky a zveme na
blížící se výstavy a kulturní akce.
Vaše přání do roku 2018?
Přání mám jediné, aby naše expozice, výstavy a akce návštěvníky zaujaly
natolik, aby se k nám rádi vraceli.

Poslední objekt, který návštěvníkům zpřístupňujeme, se nachází na
náměstí 9. května, jde o Expozici historických zemědělských strojů. Kromě
zemědělského nářadí a historických
traktorů různých značek (Škoda, Praga, Wikov, Svoboda, Zetor, Lorenc,
Lanz Bulldog), jsou tam k vidění i další
stroje, např. velká parní lokomotiva,
hasičský vůz či stabilní spalovací motory.

MyFace

Kam vyrazit

KINO
Blansko

12. - 14. 4. Fakjů pane učiteli
3 (20:00)
14. 4. Fakjů pane učiteli 3
(17:30)
15. 4. Králíček Petr (15:00)
15. 4. Rampage: Ničitelé 3D
(17:30)
15. -16. 4. Rampage: Ničitelé
(20:00)
16. 4. Pepa (17:30)
19. - 20. 4. Souboj pohlaví
(20:00)
21. 4. V husí kůži (17:30)
21. 4. Hastrman (20:00)
22. 4. V husí kůži (15:00)
22. - 23. 4. Hastrman (17:30)
22. - 23. 4. Vadí nevadí
(20:00)
24. 4. V pasti 3D (20:00)
25. 4. V pasti (20:00)
26. - 28. 4. Avengers: Infinity
War (20:00)
27. a 28. 4. Avengers: Infinity
War 3D (17:00)
29. 4. Králíček Petr (15:00)
29. 4. Avengers: Infinity War
(17:00)
29. - 30. 4. Dvě nevěsty a jedna svatba (20:00)
30. 4. Dvě nevěsty a jedna
svatba (17:30)

Boskovice

12. 4. Fakjů pane učiteli 3
(17:00 a 19:30)
13. 4. Fakjů pane učiteli 3
(16:00)
13. 4. Planeta Česko - za účasti režiséra Mariána Poláka
(19:00)
14. a 15. 4. Králíček Petr
(14:00)
14. 4. Fakjů pane učiteli 3
(17:00 a 19:30)
15. 4. Lohengrin – Richard
Wagner (17:00)
16. 4. Rampage: Ničitelé 3D
(17:00 a 19:30)
17. 4. DEF - Nejlepší ze všech
světů (17:00)
17. 4. DEF - Tulipáni: Láska,
čest a kolo (19:30)
18. 4. DEF - Jak být normální
(17:00)
18. 4. DEF – Všemocný
(19:30)
19. 4. DEF - Divoká myš
(17:00)
19. 4. DEF - 1945 (19:30)
20. 4. Planeta Česko (9:30
a 17:00)
20. 4. Vadí nevadí (19:30)
21. 4. Planeta Česko (17:00)
21. a 22. 4. Hastrman (19:30)
22. 4. Pračlověk (17:00)
23. 4. Ztratili jsme Stalina

Duben 2018

(19:30)
24. 4. Pepa (19:30)
25. 4. Pepa (17:00)
25. 4. Nico, 1988 (19:30) POZOR SOKOLOVNA!
25. 4. Fakjů pane učiteli 3
(19:30)
26. 4. Siberut a dvě slova jako
klíč, beseda s Josefem Formánkem (18:00)
27. 4. Tátova volba (9:30)
27. a 28. 4. a 1. 5. Avengers:
Infinity War (16:00 a 20:00)
29. 4. Příhody Maxipsa Fíka
(15:00)
29. a 30. 4. Dvě nevěsty a
jedna svatba (17:00 a 19:30)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
23. 4. S pydlou v zádech, hrají
Josef Dvořák a Markéta Hrubešová (19:00)

Boskovice

Sokolovna
11. 4. Hvězdné manýry
(19:00)
15. 4. Vražda sexem, představení Ochotnického divadla
Boskovice (18:00)

12. 4. Učitelský koncert ZUŠ
(18:00)
17. 4. Žákovský koncert ZUŠ
(15:30)
22. 4. Koncert pěveckých
sborů (17:00)
26. 4. I. absolventský koncert
(15:30)

do 31. 5. Štětcem a kladivem
tvůrců, Michaela Skoupá,
obrazy, Milan Hejl & Radomír
Bárta, umělecké kovářství

VÝSTAVY

Nám. Republiky
12. 4. Farmářské trhy (9:00)
26. 4. Farmářské trhy (9:00)
Palava
30. 4. Pálení čarodějnic
(15:00)

Blansko

Muzeum
12. 4. O včelách a lidech
(17:00)
Galerie
28. 4. - 25. 5. Jan Steklík,
retrospektivní výstava

Boskovice

Židovský obecní dům
do 24. 6. Hvězda pod tíhou
hvězdy
Arboretum Šmelcovna
15. 4. - 15. 5. Dny sakur v květu

Letovice

Kulturní dům
do 30. 4. Osudové roky české
státosti
Galerie Domino

OSTATNÍ
Blansko

Boskovice

Masarykovo nám.
12. 4. Farmařské trhy (9:00)
Židovský obecní dům
19. 4. Židé v dějinách (17:00)
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Letovice

Kulturní dům
13. 4. Žena Vlčí mák, hraje
Hana Maciuchová (19:00)

KONCERTY
Blansko

Katolický dům
13. 4. Hudební kavárna, Juraj
Ďuri Hnilica (19:00)
Dělnický dům
13. 4. 90´s dance music & Lunetic (21:00)
26. 4. Jarní koncert nepopulárních melodií (17:00)
Zámek
17. 4. Dny umění nevidomých
umělců na Moravě (10:00)

Boskovice

Zámecký skleník
18. 4. Vince Agwada Blues
Band (19:00)
Synagoga Maior
25. 4. Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek (19:00)

Letovice

Kulturní středisko
11. 4. Duo Bohemiabass Petr
Šporcl & Eva Šašinková, Pocta
klasikům (18:30)
Základní umělecká škola
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Festival
...přijď a posuň se v životě dál

Projekt zaměřený na osobní rozvoj.
Téma: Leadership - v rodině, v práci, při sportu, při výchově dětí

16. 6. 2018
9.00 hodin

Zámecký skleník Boskovice

Arnošt Petráček

Gabriela Koukalová

Petra Plemlová

Pavel Kysilka

Martin Másílko

Inspirativní příběhy osobností, doprovodný program, networking,
speciální boskovické pokrmy, autogramiáda Gabriely Koukalové a další.

Moderuje: Veronika Poláčková
Vstupné: 399 Kč

Předprodej na www.ticketpro.cz

