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Na Festival MyFace
dorazí i Koukalová!
(více na straně 24, foto: Petr Slavík Český biatlon)

Inzerce

Kaplička Panny Marie.
Místo, které stojí za to
Ať jste věřící, nebo ne, máme pro vás
tip na návštěvu krásného poutního místa. Kaplička na polní cestě z Obory do
Doubravice rozhodně stojí za vidění.

„S

e stavbou kapličky jsme začali v roce 2008.
O rok později jsme pořídli v Olomouci litý zvon
Václav, v roce 2010 pan farář kapličku posvětil,“
vysvětlil Václav Barák z firmy Testo, která zajištovala truhlářské práce. Zednické práce prováděl Karel Barák, klempířské práce a kříž zajistila firma Kubica.
Kaplička Pany Marie je krásným místem, u kterého se
můžete pomodlit, ale i v tichu zastavit a rozjímat o světských radostech a starostech. „Kaplička má i automatické
ovládání zvonění. V šest ráno, v poledne a v sedm večer,“
připomněl Barák. U kapličky Panny Marie u Obory se
dvakrát ročně konají i mše svaté. A to vždy na začátku září
a o vánočních svátcích.

Rozhovor

Michaela Zdráhalová:
Lidé si sedí na štěstí
Emoční rovnice. Programy,
které nám zásadním
způsobem formují život.
Ať chceme, nebo ne. Více
o nich jsme si povídali
s Michaelou Zdráhalovou, která pracuje právě
jako koučka emočních
rovnic.

Jsem laik a nic o tom nevím. Co jsou to emoční rovnice?
Emoční rovnice jsou programy v mozku, které formují náš
život. Jsou to názory, přesvědčení, myšlenky, kterým věříme.
Zapisují se tam od 42. dne od početí a vstupují do mozku dítěte na základě toho, co kolem sebe vidí, slyší a prožívá. Tyto
„zážitky“ mu pak vytvářejí dospělý život.

v jejím mozku vyvrátit toto silné tvrzení a nahradit jej přesvědčením, že existují i skvělí a láskyplní muži, aby pak takového
mohla ve své realitě vůbec potkat. Pokud by mozek nepřenastavila, je velmi pravděpodobné, že by narazila na muže, který
by se po čase známosti ukázal nějakým způsobem jako idiot
a ona by si své přesvědčení ještě upevnila.

Můžete být konkrétnější? Jak emoční rovnice fungují?
Například za mnou přišla klientka na konzultaci s tím, že
by si ráda našla po rozvodu nového přítele, ale má silné přesvědčení, že všichni muži jsou idioti. Tuto myšlenku si zapsala
v dětství, kdy její máma svým postojem a svými slovy dávala
tátovi najevo, že je k ničemu, méněcenný a ženy celkově musejí spoléhat více na sebe, aby měly, co chtějí. S emoční rovnicí
- Všichni muži jsou idioti - nevěřila, že vlastně může najít bezva
parťáka pro život. Musely jsme proto hledat kořeny problémů,

Tyto programy opravdu až tak zásadně ovlivňují náš
život?
Ano, ale má to svoje ale… Pokud člověk ví, jak na to, dají
se emoční rovnice „přeprogramovat“. Je to určitá mentální
dovednost, které se lze dobře naučit. Vyžaduje to však ochotu
podívat se na svá různá vnitřní zranění, strachy a zarytá přesvědčení, která tvořila doteď naši osobnost. Přeprogramováním mozku se totiž zbavujeme určitých pravd a názorů, které
nám sice blokovaly spokojenost v různých oblastech života, ale

Rozhovor
které vlastně zároveň tvořily naši identitu. Změnou se z nás
tak stává v podstatě nový člověk, s jinými názory, přesvědčeními, mění se návyky, pohled na život i hodnoty. Začneme tak
být schopni držet kormidlo svého života a upravit kurz vždy
podle potřeby tak, aby v našem životě převládal dobrý pocit.
Případného přesvědčení, které nám neslouží, jsme schopni se
dobrovolně zbavit.

Každý máme nějaký ten problém, ale jen málokomu se
to chce přiznat a něco s tím dělat.
Podívejte. Jsou dva typy lidí. Ti, kteří utíkají příliš brzy, protože se jim nechce čelit bolestivým emocím. A na druhé straně
ti, co zůstávají v nefunkčních vztazích příliš dlouho, protože jim
frustrace ze vztahu vzala spoustu energie. Oba typy lidí však
mají jedno společné, a to, že se jim příčiny problémů nechtějí
odhalovat a řešit, přijmout odpovědnost za změnu vnitřních
postojů. Nechtějí se učit a nechtějí růst. A pak si nevědomky
doslova sedí na štěstí.

Oblastí, kterým se věnujete, je určitě hodně. Tak začnu
třeba vztahy. Dají se v dnešní době vůbec udržet stabilní?
Ano, existuje mnoho stabilních vztahů, ale vyžaduje to kompatibilitu partnerů a jejich oboustrannou spolupráci. Stabilita, harmonie a
pohoda existuje tam, kde oba investují
do vztahu podobnou měrou a oba
„Mou vášní je otevírat lidem srdce. Probouv něm cítí naplněnost svých potřeb.
zet je k uvědomění, že mohou žít naplno
Především však jsou stabilní vztahy ty,
a bez omezení. Dávám jim možnost podívat
ve kterých funguje otevřená komuse na život z jiných perspektiv a pomáhám
nikace a jakýkoli vzniklý problém, ale
i pocity nespokojenosti, jsou partneři
rozbít překážky na jejich cestě za spokojeochotni ihned řešit s vírou v to, že
ností. Podporuji je v jejich vlastní schopnosti
otevřenost zralí lidé ve vztahu unesou
stát se tvůrci svého života a naplno milovat
a jsou schopni přenastavit svůj vztah
sebe i druhé.“
ve prospěch dobrému fungování.

Zeptám se tedy jinak. Proč často
lidé utíkají od partnera, který má
devadesát procent, k někomu,
kdo má jen deset? Kdy náš partner má spoustu dobrého a chybí
mu kousek k „dokonalosti“, ale
my si najdeme toho desetiprocentního, kterému zase chybí
devadesát?
Lidé si neuvědomují, že za touhou
po jiném partnerovi se skrývá nenaplněná potřeba ve vztahu. Ta se dá
vyřešit pouze v případě, že je člověk
schopen o svých myšlenkách na jiného
muže či ženu nahlas mluvit. Nalézat tak skutečnou podstatu problému a toho, co mu chybí dříve, než se stane malér
a touha bude intenzivně žádat po naplnění. Zralý partner je
schopen tuto upřímnost ocenit a hledat společné řešení, jak
lze tento nenaplněný aspekt do vztahu vrátit. Může se jednat
o více společného času, o více povídání, o více projeveného
zájmu o problémy partnera, o změnu v přístupu v sexu... Když
nejsme upřímní k sobě, nejsme upřímní ani k partnerovi, ten
pak nemá možnost zjistit, že nám něco nevyhovuje, a tedy cokoli změnit. Nedostatkem odvahy podívat se svým nenaplněným potřebám tváří v tvář a přistupovat k nim vědomě vnitřně
i nahlas, můžeme zbytečně zlikvidovat dobrý vztah.

Michaela Zdráhalová

V současné době, zdá se, však lidé nakládají se vztahy,
se svými partnery, jako s věcmi. Při prvním, byť sebemenší problému, balím kufry, nechci Tě.
Vnímám to tak, že rychle balí kufry a odcházejí lidé bez
zkušeností. Ti moudřejší a mentálně zralejší už vědí, že nic není
zadarmo a do vztahů obecně je nutno investovat. Navíc tito
lidé již díky mnoha slepým uličkám a stále opakujícím se problémům pochopili, že příčinu nezdaru je třeba hledat v sobě,
nikom jiném, a že hledáním dokonalého partnera jen ztrácejí
čas. Potenciál problému nosíme totiž všichni uvnitř sebe. Proto
je naivní si myslet, že když odejdu od jednoho partnera, vše
tím vyřeším a můj další vztah už bude ten pohádkový vysněný.
Chyba lávky - po vyprchání prvotní chemie zamilovanosti se
tito lidé ocitají tváří v tvář až nápadně podobným nepříjemným pocitům a situacím.

Další záležitostí, která se týká emočních rovnic, jsou sebevědomí a sebeúcta. I jejich absence vychází z dětství.
Sebevědomí a sebeúcta vycházejí z toho, jak se k nám chovali rodiče. Jak se stavěli k našim potřebám, k našim odlišným
názorům. Zda je dokázali respektovat, či je devalvovali. Jak
přistupovali k našim pocitům, jak nám dovolovali projevovat
svoje emoce a zda se snažili, abychom nacházeli řešení uvnitř
sebe a přijímali odpovědnost za své projevy, ale také jak nás
učili zacházet s emocemi a potřebami druhých lidí. Zda nás
naučili zdravě se spoléhat na sebe a uvědomovat si svou vnitřní sílu. Také hodně záleží, jak své sebevědomí projevovali naši
rodiče, jak se k sobě chovali navzájem a jak se projevovali ve
společnosti. Tohle všechno hraje důležitou roli v našem vývoji
sebevědomí. Toto nastavení z dětství a dospívání má pak za
následek naše chování a rozhodování v našem dospělém životě. V našich vztazích, přístupu k penězům, k práci, ale také to
ovlivňuje naše zdraví.
Jak najít vlastní identitu, smysl života, práci, která mě
naplňuje? Existuje praktický návod jak postupovat, jak
se rozvíjet? Osobně i svůj potenciál?
Běžně se stává, že náš potenciál a talenty nám autority,
rodiče, učitelé, trenéři, v dětství potlačí. Především se to děje
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a následně hledat překážky na cestě k němu. Pomohou především otázky typu: Proč to ještě nemám, když to chci?, Čeho se
nejvíce bojím? Co bych mohl ztratit? Proč si myslím, že bych
to nemusel dokázat? Kdo nebo co by mi na mé cestě nejvíce
pomohlo?
Samostatnou kapitolou jsou děti. Už jste to zmínila.
Odraz svých rodičů.
Je to přesně, jak říkáte. Děti jsou odrazem svých rodičů.
Vždycky když rodiče chtějí „opravit“ své dítě, říkám jim, že
nejdříve je třeba „opravit“ sebe a dítě je bude jen následovat.
Není třeba vychovávat děti, nýbrž vlastní negativní nastavení
chování a motivů svých činů.
V čem je problém? V uspěchané době, že máme děti,
i když je nechceme, nebo nemáme jim co předat, když
jsme sami prázdní?
Problém je ten, že dítě není hračka a nedá se vyměnit.
Špatná výchova, přístup, má nedozírné následky do budoucna,
na jeho vztahy. A to je koloběh. Mnoho rodičů chce po dětech
něco, kým sami nejsou a co sami nedělají. Často si lidé pořizují
děti z nesprávných motivů. Ať už je to nedostatek vlastní lásky
a doufání, že dítě lásku rodičů doplní. Nebo proto, že ženě „tikají biologické hodiny“ a už „by tedy měla“. Někdy je to proto,
že je rodina a blízcí do dítěte tlačí. Často se bohužel také stává,
že žena si pořizuje dítě jako únik z nezáživné a náročné práce.
Málokdo si dítě pořizuje z čisté lásky dvou milujících se rodičů.
Bohužel.

tak, že nám podsouvají své názory a své postupy jako správné, a ty naše nepřijímají či shazují. Dokonce jsme za správné
splňování úkolů a opakování již někým vymyšleného odměňováni a za kreativitu trestáni. Prvním krokem k odhalení svého
potenciálu a talentů je tedy uvědomění si, že i já vůbec nějaké
mám. S talenty se rodíme. Máme jich běžně kolem šesti a jejich kombinací se pak náš život stane více naplněným, klidným
a radostným. Mnoho lidí se domnívá, že musí mít nějaký
neobyčejný talent, aby jej mohli naplňovat, a pokud ničím
tak výjimečným neoplývám, měl bych být rád za práci, kterou
mám, držet pusu a krok. Ale to je omyl.
Mohu nějak zjistit, na co mám talent, co jsou moje silné
stránky?
Je dobré si na začátku udělat talentový test a zjistit, na co
se hodím a jaké talenty v sobě nevyužívám. Jejich rozvíjením
a prohlubováním začnu naplňovat to, proč na Zemi jsem. Naplňování svých talentů je pak velkým přínosem pro druhé, protože skrze své talenty přináším lidem něco, co potřebují.
Musím zmínit slovo trpělivost. To vše, o čem mluvíte,
je asi běh na dlouhou trať.
Ale to platí v každé lidské činnosti (úsměv). Člověk se musí
neustále ptat sám sebe, co mu dělá radost, jaké činnosti dělá
s nadšením. Držet se dobrého pocitu a věřit mu je cesta k naplňování svého potenciálu. Nedovolíme-li si ze strachu z nejistoty a neúspěchu nedělat, co nám skutečně přináší radost,
pak prožijeme život při zdi v komfortní zóně, která ale ubírá
na radosti ze života a důležitému pocitu smysluplnosti našeho
bytí. Pokud se nám delší dobu v naplňování vytouženého života nedaří, je důležité si nejdřív stanovit, jak by měl vypadat
Květen 2018

Je to asi hodně odvážné konstatování, ale myslím si, že
většina lidí skutečnou zdravou lásku nikdy nezažilo.
Souhlasíte?
Proto jsou dnes také plné ordinace psychologů, psychiatrů a koučů. Lidé napravují svou psychiku a hledají ztracenou
vnitřní radost. Až tam si často uvědomují negativní nastavení
z dětství a dochází jim, že mají ve svých rukou odpovědnost
za vlastní změnu a jejich štěstí je v jejich moci. Věřím, že takto
bude uvažovat čím dál více lidí a místo stížností přijde důležité
uvědomění a orientace na pozitivní změnu.
Určitě i Vy jste si prošla v životě těžkým obdobím.
Já sama jsem musela jít hodně do sebe, abych se včas
vzpamatovala a vše otočila ve svůj prospěch. Práce na sobě
pro mě nebyla a není často jednoduchá, byla jsem fyzicky
a psychicky týrané dítě a často mi chyběl důvod existovat
zde na Zemi. Když jsem si ale uvědomila, že změna je možná,
ucítila jsem pocity, které jsem do té doby neznala. Až tam mi
došlo, že mám v rukou obrovskou moc svůj vnitřní i vnější život
a prožívání obrátit ve svůj prospěch. Když se tak pak začalo dít,
viděla jsem, jak svou změnou inspiruji ke změně i druhé. Byl to
báječný pocit a od té doby nemám v úmyslu dělat nic jiného,
než probouzet lidi k lásce, radosti a vnitřnímu klidu. Uvědomila
jsem si své talenty a schopnosti a díky tomu pomáhám mnoha lidem ke změně. Proto vím, že nic není nemožné a člověk
zvládne i víc než si myslí.
Vzkaz čtenářům MyFace?
Čtenářům MyFace bych vzkázala, že pakliže se rozhodli
pro změnu, nic a nikdo je nezastaví. Mají ve svých rukou moc
a vládu nad svým životem a mohou zažívat to, o čem se jim ani
nesnilo. 					
PAVEL ŠMERDA
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Navštívili jsme

Velké Opatovice: Nová
část Památníku města
Velké Opatovice. Město, které leží na hranicích hned tří krajů, svým významem a zajímavostmi, které tam mohou návštěvníci vidět, na okraj rozhodně nepatří. Více o nich,
ale také o tom, jaké investiční, kulturní a společenské akce ve městě chystají, prozradila
starostka Kateřina Gerbrichová.

Paní starostko, jak se žije ve Velkých Opatovicích?
Mně velmi dobře a věřím, že občanům také. Naše město se
rozprostírá ve střední části Boskovické brázdy, v nížině zvané
Malá Haná. Náš kraj má mnoho bohaté půdy, lesů, přírodních
zdrojů, ale hlavně kvalitní zdroj pitné vody. Je tu prostě krásně.
Historie našeho města je bohatá a letos si připomeneme již
710 let od první historické zmínky.
Velké Opatovice patří mezi moderní, upravená města.
I v poslední době se u vás stále něco děje. Připomeňte
investiční akce alespoň z loňského roku?
Naše investice se rok od roku navyšují. Pořád je co rekonstruovat, opravovat nebo stavět. Správa vlastního majetku je
dost nákladná a potřebná. V loňském roce jsme proinvestovali
částku bezmála ve výši 25 milionů korun. Mezi nejvýznamnější
akce patří: Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ pavilon B ve
výši asi 4 850 tis. Kč. Rekonstrukce místních komunikací dvou
ulic, vysprávky komunikací a nové parkovací plochy nás loni
stály 7 100 tis. Kč. Dále jsme na sklonku roku dokončili rekonstrukci požární zbrojnice za 2 900 tis. Kč za přispění dotací
Jihomoravského kraje ve výši 1 mil. Kč ke zvýšení standardu
naší zásahové jednotky JPO II. Dále investujeme i do obnovy
a oprav našeho zámku i ostatních památek ve městě.
Co chystáte na letošní rok?
Je toho opět dost. Nejvíce letos máme v plánu zainvestovat
do oprav a rekonstrukcí místních komunikací, rekonstrukce
6

tělocvičny v ZŠ včetně přilehlých šaten a umýváren, pokračovat v opravách fasády našeho zámku, chystáme investice do
vodohospodářské infrastruktury a jiné. Ale dělají nám radost
i menší akce. Letos jsme na výpadovkách z našeho města
pořídili zásobníky na reflexní bezpečnostní prvky pro chodce
a cyklisty. Nebo po pololetí tohoto roku budeme do každé
domácnosti rozdávat tašky na třídění odpadu. Tyto tašky pomohou mnoha občanům s tříděním odpadu přímo v domácnosti a jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co
nejjednodušší a nejblíže zdroje.
Hlavní turistická lákadla Velkých Opatovic jsou letní
akvapark, zámek a v něm sídlící Moravské kartografické centrum. Jak jste spokojeni s jejich fungováním
a chystáte pro turisty něco nového?
Již probíhají práce na koupališti, abychom byli na sezonu
připraveni. Teď v dubnu nám také začala návštěvní sezona
Moravského kartografického centra a Památníku města. Otevřeno je o víkendech a svátcích, od června i ve všední dny. Je
pravdou, že Moravské kartografické centrum je hodně specifické, jak po stránce architektonické, tak i svojí expozicí. Své
návštěvníky má, ale rádi bychom se dostali ještě více do celorepublikového povědomí. Snad nám v tom pomůže spolupráce
s Národním technickým muzeem, kterou jsme v loňském roce
navázali. Připravujeme zajímavé krátkodobé výstavy nejen
v Moravském kartografickém centru, ale i v Památníku města.
Ten sídlí ve staré části zámku. Letos 9. června v rámci Víkendu
MyFace
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otevřených zahrad a Muzejní noci bude slavnostně otevřena
nová část Památníku. V ní bude sídlit expozice krejčovského
řemesla a starých šicích strojů. Pro cyklisty máme letos novinku. Přidali jsme se do celonárodní sítě „Cyklisté vítáni“. Přímo
v areálu zámku, bezprostředně v sousedství kartografického
centra, jsme vybudovali zázemí pro cyklisty a jejich stroje.
Takže si mohou odložit kola a zavazadla, občerstvit se a v klidu
si naše muzea, park a celé město projít. Třeba po některé naučné stezce, které zde máme.
Co základní a mateřské školy. Jaký je o ně zájem?
V našem městě se nachází dvě mateřské školy a jedna základní škola. Všechny s dostatečnou kapacitou, takže můžeme
přijímat do školky a školy i děti z okolních obcí a měst. Všechny
tyto budovy byly v rámci dotací energeticky zabezpečeny –
mají novou fasádu, okna a někde i střechy. Teď se snažíme
investovat do oprav a rekonstrukcí vnitřních rozvodů a vybavení. Je to náročné, ale je to potřeba. Budovy jsou staré mnoho
desítek let a je potřeba je opravit v současném technickém
standardu, aby mohly sloužit dalších mnoho let pro naše děti
a jejich kvalitu výuky.
K životu města patří i podnikatelské aktivity. Jak jsou
na tom Velké Opatovice?
Průmysl v našem městě je bezesporu nejdéle spjatý s keramikou. Tato historie sahá do roku 1895. Roku 1950 vznikl
ve Velkých Opatovicích národní podnik Moravské šamotové
a lupkové závody. V současné době náš keramický závod spadá
do skupiny P-D REFRACTORIES GROUP. Je jedním z největších
výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin, ale
také největším zaměstnavatel ve Velkých Opatovicích. Dále zde
máme významné zaměstnavatele v oblasti zpracování dřeva,
zemědělství, sociálních služeb a jiné.
Velké Opatovice jsou rovněž bohaté na kulturní a společenský život. Připomeňte, co všechno se u vás v průběhu roku koná. Chystáte něco speciálního na letošní
rok?

Květen 2018

Kulturní a společenský život má v našem městě dlouholetou tradici. Ať už díky tělovýchovným jednotám Sokol a Orel,
ochotnickému divadelnímu spolku TeaTrum, SDH Velké Opatovice nebo dalším organizacím a spolkům se tu stále něco
děje. Počátek roku patří plesové sezoně, duben je ve znamení
Opatovické pouti. V červnu je další větší akce - Víkend otevřených zahrad a Muzejní noc. Počátek července patří Pivním
slavnostem, které organizuje místní SDH. Poslední srpnový
víkend patří tradičně Mezinárodní výstavě jiřin, Jiřinkovým
slavnostem a cyklovýletu Okolo Malé Hané, který každoročně
pořádá Mikroregion Malá Haná, jehož jsme členy. Co je letos
výjimečné, to budou oslavy 100 let vzniku republiky a 710 let
našeho města. Chystáme je na 15. září. Proběhne slavnostní
průvod, sázení národních stromů – lip a v zámeckém parku
se uskuteční pomyslné bitvy a ukázky vojenské techniky. Den
oslav zakončíme koncerty v letním kině. Tento výčet akcí není
samozřejmě kompletní. Jak už jsem řekla, v našem městě se
stále něco děje v průběhu celého roku.
Kdo se na jejich pořádání kromě města podílí?
Co se týče velkých akcí, ty pořádá Město Velké Opatovice,
respektive odbor kultury. Ostatní větší i menší akce chystají
naše místní spolky – SDH, rodinné centrum, divadelní spolek,
sportovci, turisté, zahrádkáři, myslivci a další.
Proč by lidé měli přijet do Velkých Opatovic?
Určitě kvůli unikátu Moravského kartografického centra.
V celé Evropě najdeme snad jen tři muzea takového druhu.
A jedno je přímo u nás, na Malé Hané. V zámeckém parku se
nachází Strom roku ČR 2014. Opatovická borovice se svým
úctyhodným stářím přes 250 let získala dokonce v roce 2015
páté místo jako Evropský strom roku. Máme tu i kouzelnou přírodu kolem nás, stále přítomný duch tradic a malohanáckého
nářečí. Jsme pomyslným hraničním kamenem tří krajů. Jihomoravského, Pardubického a Olomouckého. A i když doprava
k nám je poněkud složitější a jsme vzdáleni velkým městům,
věřím, že si k nám turisté najdou cestu. Určitě nebudou zklamáni. 					
PAVEL ŠMERDA
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Inzerce

DCT. Cesta z garáže
mezi světovou elitu
Historie společnosti DCT sahá do roku 2001. Dnes patří firma, která začínala
v Zemědělském družstvu v Doubravici, mezi největší světové výrobce mycích strojů
a mycích kapalin pro elektrotechnický průmysl - oblast osazování desek plošných spojů.
O cestě, kterou firma urazila, jsem si povídal s obchodním ředitelem a spolumajitelem
Zbyňkem Zukalem.

„V

DCT pracuji od roku 2002. Nejprve jako zaměstnanec, od roku 2006 jako společník firmy. Mám
na starosti hlavně obchod. Dříve jsem projekty
a zákazníky obstarával sám, poslední roky se věnuji hlavně
obchodní strategii. Do kterých zemí půjdeme a kam ne, buduji
obchodní oddělení, no a pak tak od každého něco. Noví lidé,
firemní kultura, marketing a další,“ prozradil na úvod Zbyněk
Zukal.

Jak to začalo

Mycí kapaliny
a mycí stroje

Jsou to úplně dva odlišné světy. Jeden
je chemie, druhý strojírenství a mechanika. Dohromady to ale dává komplexní
řešení. „Jak zmiňuji výše, mycí kapaliny
jsme začali vyvíjet v roce 2001, myčky ale
až okolo roku 2003. Přivedli nás k tomu
vlastně nedokonalé konkurenční mycí
stroje, do kterých jsme se snažili zavádět
naše kapaliny. Myslím, že poslední kapka
byla instalace ve společnosti Honeywell v Brně. Poté David
Joura přišel s nápadem, že si postavíme vlastní myčku a nebudeme se muset potýkat s nedokonalostmi. Tím začala dlouhá
cesta vývoje, testování, zkoušení a chyb, kde jsme se až v roce
2008 dostali na polosériovou výrobu a vybudovali základní
portfolio asi pěti mycích strojů,“ vysvětlil Zbyněk Zukal.

DCT Czech s.r.o.
Havlíčkova 18
680 01 Boskovice
www.dct.cleaning

Na konci devadesátých let vznikl
v Ráječku výrobní závod Signar, následně
Celestica. „Tam jsme v roce 2001 objevili
osazování desek plošných spojů a s tím
spojené procesy myti. No a jednoduše
jsme se ptali známých, kteří v Celestice
pracovali, nebo byli dodavateli, jestli
nepoužívají při výrobě nějakou sofistikovanou chemii. Tehdy
byli hlavní aktéři můj nynější společník David Joura, jeho táta,
inženýr chemie Petr Joura, a můj příbuzný Milan Zukal. První
dva roky jsme vyvíjeli mycí kapalinu Decotron 250 právě pro
Celesticu Ráječko s cílem nahradit německý produkt, který
nebyl dostatečně kvalitní. Jelikož jsme byli garážová firma,
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začínali jsme v pronajatých prostorách v areálu Zemědělského
družstva v Doubravici. Je vůbec s podivem, že nakonec snad po
dvou letech Celestica oficiálně povolila používání tohoto produktu. Náš Decotron 250 překonal technicky výrazně produkt
z Německa,“ uvedl Zukal.

MyFace

Inzerce

DCT dnes

Dnes je vše jinak. Firma
zaměstnává šedesát lidí,
svoje produkty dodává do
více než třiceti zemí světa.
„V těchto zemích máme
kvalitní obchodní partnery,
kteří nás zastupují. Spokojených zákazníků přibývá
a stále rosteme. Naším
hlavním obchodním cílem
v následujících deseti letech
je stát se velkými hráči
v mytí na největších světových trzích. Tedy v USA,
Mexiku, Německu, jižní Asii
a Číně,“ prozradil obchodní
ředitel.

Pohled zpět

Jak následně zdůrazňuje,
z dnešního pohledu je firma
úspěšná, ale vždycky tomu
tak nebylo. „Hlavně začátky
byly často o dlouhém vývoji,
testování ve firmě, testování
u zákazníka. Pak se ukázalo, že technické řešení
nefunguje a muselo se to celé opakovat znovu
a znovu. Nebál bych se říct, že prvních deset
roků jsme budovali celé produktové portfolio myček a mycích kapalin. Dnes už stavíme na těchto zkušenostech a produkty
vylepšujeme, rozšiřujeme a stavíme nové
prototypy. Je to mnohem jednoduší, protože máme už tu spoustu vlastních zkušeností. A ty často nezískáte jinak, než ze spousty
chyb. Takže je strašně důležité vydržet, poučit
se z chyb a jít dal,“ přiznává Zbyněk Zukal.

Hodnoty firmy

Kvalitní lidé, kteří pracují v DCT, rozvijí
firmu a odvádí kvalitní práci. Firma = lidé.
„Kvalitní produkty. To není klišé. Dnes patří naše produkty celosvětově ke špičce.
Máme vlastní systém prodeje. Známe
dobře naše zákazníky a jejich potřeby. Naši
projektoví manažeři cestují po světě a společně s distributory instalují naše řešení. To
znamená, že máme stále přímou zpětnou
vazbu na to, co funguje a co nefunguje. Já sám
cestuji po světě, ne tak často jak dřív, ale chci si
udržet kontakt s realitou, s vývojem
trhu, s potřebami zákazníků. Z kanceláře svět nepoznáte ani nedobijete
(úsměv),“ doplnil obchodní ředitel.

Jak získat a
udržet zákazníky

DCT jde vždy ke svým potenciálním zákazníkům s tím, že jim chce
vylepšit technicky nebo ekonomicky
jejich mycí procesy. „K tomu pak
následně použijeme naše produkty
a řešení. Nikdy se nesnažíme nabízet produkty, aniž bychom nejprve
zanalyzovali stávající procesy a potřeby zákazníka. I když jsme v průmyslu, stále platí, že lidé nakupují
od lidí. Když se o zákazníky staráte,
zůstanou s vámi, když ne, časem
odejdou ke konkurenci. V momentě,
kdy ztratíte zákazníky, nemate nic,“
dodal Zbyněk Zukal.
PAVEL ŠMERDA
Květen 2018
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Zdraví

Nemocnice Boskovice má
moderní CT pracoviště
Boskovická nemocnice je zase o něco modernější. Lékaři i pacienti tak mají k dispozici
lepší zázemí. Zatím posledním počinem je v tomto směru pořízení nového CT na radiologické oddělení.

„S

tarý přístroj jsme tady měli jedenáct
let. Byl už morálně zastaralý a nevyhovoval požadavkům dnešní moderní
medicíny,“ řekla primářka radiologického oddělení Liběna Čapková.
Nový přístroj GE Revolution EVO, který patří
ve své třídě k nejmodernějším scannerům počítačové tomografie na světě, umožňuje rychlejší
průběh vyšetření, zásadním způsobem snižuje
radiační dávku u pacienta a zátěž pacienta podáním menšího množství kontrastní látky u diagnostických výkonů s podáním kontrastní látky.
„Nové CT nabízí širší spektrum vyšetření
včetně vaskulárních, virtuální kolonoskopie
a dokonalejší zobrazení dosud prováděných
vyšetření. Součástí dodávky přístroje je rovněž
nový tlakový injektor pro podání kontrastní látky a tři diagnostické stanice pro analýzu a zpracování dat získaných CT vyšetřením,“ upozornila
primářka.
Zprovoznění nového přístroje navýší kvalitu
diagnostiky a přispěje tak ke stále se zvyšující
úrovni péče o pacienta. Celá instalace a zprovoznění CT včetně
demontáže původního přístroje, úprav prostor a základního zaškolení zdravotnického personálu byla realizována v průběhu
rekordních čtrnácti dnů.
Nové CT je jedním „z dárků“, které boskovická nemocnice
dostala k letošnímu šedesátému výročí. „V roce 2017 jsme
vypracovali generel rozvoje na příštích deset let. Vzhledem
k současným potížím při financování zdravotnictví se nepodaří
vše realizovat v jednom kroku. Proto postupujeme po částech
a po dokončené modernizaci Anesteziologického oddělení

a dětského oddělení jsme nyní pořídili nový CT přístroj. Před
námi stoji dotáhnout do konce revitalizaci vnitřních prostor,
jejíž plán je připraven do posledního detailu a společnými silami se snažíme zajistit financování,“ doplnil jednatel nemocnice
Miloš Janeček.

CT vyšetření v nemocnici
- CT vyšetření hlavy (především mozku)
- CT krku
- CT hrudníku
- CT břicha a pánve
- CT páteře
- CT končetin
- CT angiografie (zobrazení cévních struktur, nejčastěji
krčních tepen, aorty a jejich větví, plicního tepenného
řečiště a končetinových tepen)
Dalším krokem je nutná rekonstrukce operačních sálů,
které jsou srdcem každé nemocnice. „Zde se ovšem již jedná
o částku v řádech milionů korun. A nakonec je řada oddělení,
které potřebují dokončit modernizaci prostor. Rehabilitace,
laboratoře, nadstandardní pokoje a další. Je tedy jasné, že nemocnice bude v příštích letech potřebovat hodně práce, peněz
a lidí, kteří budou mít chuť a energii vše realizovat,“ doplnil
jednatel. 				
PAVEL ŠMERDA
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Charita

You Dream We Run
se blíží. Zapojte se!
You Dream We Run. Sportovně-charitativní akce, která si už našla svoje pevné místo
mezi nejvýznamnějšími událostmi v našem regionu. V areálu ASK Blansko se letos uskuteční ve dnech 8. a 9. června, hromadný start je v pátek v 16.00. Akci představil předseda pořádajícího spolku Prosen Roman Jančiar.
Můžete v krátkosti představit akci
You Dream We Run?
Pilířem charitativní sportovně-společenské akce You Dream We Run je 24
hodinový zábavný běh štafetových týmů
složených z libovolného počtu účastníků. Více než o běh jde však o setkání
lidí, kterým není cizí slovo charita. Jednotliví účastníci vlastně vůbec nemusí
běžet - mohou jít, tlačit před sebou
kočárek nebo jet na vozíku… Důležité je
zúčastnit se a tím celý projekt podpořit.
Souběžně se zmiňovaným během probíhá doprovodný program.
Kromě toho, že přijdu a poběžím.
Jak mohu akci podpořit?
Především zakoupením účastnického
trička. Výtěžek z prodeje těchto triček je
věnován na splnění „snů“ handicapovaným dětem a dospělým.
Kolika dětem a dospělým se budou
letos plnit sny?
V letošním roce budeme plnit sny
šestnácti handicapovaným v celkové
hodnotě slabě přes milion korun. Sny
jsou rozmanité. Od plavby zaoceánskou
lodí, přes speciální vozík, bazén až po
koně… Ano, v letošním roce budeme plnit i sen handicapované třináctileté dívky Jany ze Sloupu, jejíž sen je mít koně.
Jakou barvu budou mít letos trička?
Jak účastnická trička, tak většina
upomínkových předmětů budou v růžové barvě. Využili jsme této barvy a oslovili k partnerství spolek Mamma HELP,
jehož cílem je mimo jiné zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.
Rádi bychom na akci upozornili formou
workshopů a prezentací na zákeřnost
této nemoci, ale i boj proti ní.
Ještě je brzy, ale kolik družstev se
podle Vás letos zapojí?
Květen 2018

Každý rok počet družstev narůstá.
V roce 2015 tady bylo 23 týmů, o rok
později 41 a v loňském roce 56. Tak
uvidíme, jak to bude letos. Každopádně
věříme, že se přihlásí tolik týmů, přijde
tolik návštěvníků a hlavně - koupí si
růžové triko tolik lidí, že budeme moci
na konci akce splnit sny všem našim
handicapovaným kamarádům. Získat na
sny milion korun je výzva pro lidi s dobrým srdcem. Chceme rozhýbat Blansko
a byli bychom moc rádi, kdyby se letos
do našeho projektu zapojilo co nejvíce
místních organizací a spolků, škol i institucí a pomohli nám s tím.
Chystáte na letošní ročník nějaké
novinky?
Asi největší novinkou je nabídka
různých cen za účastnická trika. Ten, kdo
chce splnění snů podpořit, bude mít na
výběr ze tří cen. „Základní“, která se již

šestým rokem nezměnila, dále „sponzorská“ o jednu stokorunu dražší pro ty,
kteří chtějí na splnění snů přispět více.
A pro ty, kterým se i tato cena zdá nízká,
nabízíme speciální „limitovanou edici“
účastnických triček za 999 korun.
Na koho se můžeme těšit v doprovodném programu?
Na kulturním programu letošního
You Dream We Run se stále pracuje, ale
již teď můžeme říct, že vystoupí kapely
ATMO music, Zakázaný ovoce a U2 revival SK, stejně jako loni přijede slovenský

zpěvák Martin Harich. 24 hodinové
běžecké klání letos odstartuje bývalý
paralympionik Tomáš Kvoch, který se
zapsal do Guinessovy knihy rekordů
tím, že vyšel na rukou nejvyšší horu ČR
Sněžku.
Můžete připomenout, kolik se
v minulosti podařilo vybrat peněz?
Jaký je Váš cíl pro letošní rok?
Projekt You Dream We Run splnil za
pět ročníků v Blansku a dva v Brně sny
v hodnotě jeden milion a 528 tisíc korun. Jak jsem se již zmínil, letos se pokusíme splnit sny za více než milion korun.
Bude záležet jen na lidech, jak naši akci
podpoří a zda se nám podaří splněnými
sny obohatil život těm, kteří to potřebují
víc než my ostatní. Náš pořadatelský
tým je složen z lidí ochotných ve svém
volném čase pomáhat zdarma druhým.
Akci nazýváme charitativní, jelikož veškerý výtěžek putuje na splnění snů či
pomoc handicapovaným. Společně se
splněním snů nám ale nejvíce jde o atmosféru akce. YDWR byl, je a bude festivalem pospolitosti a soudržnosti lidí,
kteří chtějí pomáhat, což doposud bylo
a snad i v budoucnosti bude cítit.
PAVEL ŠMERDA
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Komu letos pomáháme
Šestnáct osudů, šestnáct životních příběhů. Děti, i dospělí. Právě tolik snů v celkové
hodnotě slabě přes milion korun budou letos plnit účastníci You Dream We Run v Blansku. Sny jsou rozmanité. Od plavby zaoceánskou lodí, přes speciální vozík, bazén až po
koně.
JANA KUBINGEROVÁ
(Sloup)
Sen: živý kůň

I

přes nepřízeň
osudu, kdy se
malá Janička
narodila již v šestém měsíci, se
dokáže radovat
ze života. Pátou
třídu zvládla na jedničku a s oporou
ujde krátké vzdálenosti, i když jako malá
neměla velké naděje, že se bude vůbec
hýbat a mluvit. Jejím velkým snem je
živý kůň, který by byl jenom její. Zvířata
miluje nadevšecko, a když si sedne na
koňský hřbet, je Janička zářící a hlavně
zdravá holka. Vlastní kůň, o kterého by
mohla pečovat, je pro ni ten největší sen
ze všech.

KATEŘINA NOVOTNÁ
(Tišnov)
Sen: pobyt v lázních

K

ateřinka se
narodila
spolu s bráškou
Tomáškem před
10 lety. Bohužel
nastaly komplikace, holčička byla
přidušená a došlo k poškození mozku.
Diagnózu stanovili lékaři jako DMO. Přes
opakované cvičení nastoupila do školky
jako zdravé dítě, akorát špatně mluvila
a pohybovala se po kolenou. Díky hodné
asistence to ale ve školce nebyl vůbec
žádný problém. Nyní Kačenka chodí do
3. třídy, pohybuje se na vozíčku, protože
rychle vyrostla a její mozek to nedokázal
zpracovat, špatně mluví, ale bojuje a díky
normální škole a svému dvojčeti Tomáškovi se svým handicapem velmi statečně
bojuje. Obrovský sen Kačenky je postavit
se na vlastní nohy a chodit, a tak by si
přála lázeňský pobyt v Klimkovicích, po
kterém se vždy Kačka viditelně zlepší.
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VERONIKA KALOVÁ
(Ráječko)
Sen: pobyt v lázních

V

erča je pětadvacetiletá
slečna, která
neměla šťastný osud již od
mala. Narodila
se předčasně a i
přes usilovné cvičení má bohužel DMO,
epilepsii a byla často nemocná. Proto
se nevyvíjela jako zdravé dítě, ale je na
úrovni batolete. Umí říct pouze pět slov,
nedokáže se o sebe postarat a nosí pleny,
ale i přes to chce žít a zlepšovat se, proto
by ráda vyzkoušela léčebný pobyt ve Velkých Losinách, aby si třeba jednou mohla
sama ukrojit kus pizzy, kterou má tak
ráda, nebo si více hrát se svým pejskem
a poděkovat celé rodině za péči a lásku,
kterou do ní od malička vkládají.

EMA ZOUHAROVÁ
(Šebetov)
Sen: obytný karavan

RUDOLF MARTÍNEK
(Blansko)
Sen: letecký pobyt u moře

R

uda utrpěl
v necelých
dvou letech vážný úraz. I když
je mu teď již 47
let, nikdy nebyl
úplně zdravý. Má
trvalé následky a jeho stav se postupně
stále zhoršuje. I přes všechny tyto komplikace se zvládl vyučit a několik let byl
také zaměstnán v práci odpovídající jeho
zdraví, naštěstí přímo v oboru. Bohužel
jeho zdravotní stav se i nadále zhoršoval,
a tak musel z práce odejít. Nyní je klientem denního stacionáře, kde se věnuje
práci v dřevodílně. Jeho velkým snem je
letět letadlem a podívat se ještě jednou
ve svém životě k moři. U moře už před
dvaceti lety jednou byl, a možná taky
právě proto by si Ruda přál podívat se k
moři ještě jednou.

D

evítiletá
Emička trpí
kvůli těžkému
porodu, při
kterém byla bez
kyslíku, dětskou
mozkovou obrnou. Se svým osudem ona i její rodiče
bojují neuroterapiemi, které jsou velmi
drahé, ale pomáhají. Největším přání
rodičů by byl obytný karavan, ve kterém
by mohla celá rodina cestovat. A hlavně
by díky němu malá Emča zažila spoustu
legrace. Tato mladá slečna je ve vodě
jako ve svém živlu, a proto by i díky karavanu mohla poznat vzdálenější místa
a užívat si prázdniny, které má tolik ráda.
Emička nechodí a pohybuje se jen lezením, pokud nesedí ve vozíčku. Ve stanu
nebo v autě nemá prostor se plně vyřádit
a užívat si dětství jako správná školačka.

E

ELLEN
JANTOŠOVIČOVÁ
(Dolní Kounice)
Sen: pobyt u moře

llenka se
narodila jako
jedno z dvojčátek ve 34. týdnu
těhotenství. Větší
z miminek Beátka zvládla porod
na jedničku, avšak malá Ellen byla v břiše
špatně vyživovaná a pár minut po porodu začal její boj o život. Křeče, záškuby,
silně poškozený mozek, to vše musela
tato malá bytost zvládnout. Rodině bylo
nabídnuto odpojení od přístrojů, jelikož
malá Ellenka měla vyhlídky, že na jejím
mozku se nedá nic regenerovat, a proto
by musela zůstat trvale na přístrojích
i doma. Ellenka ale chtěla žít. Po několika
MyFace

Charita
dnech začala jíst ze stříkačky a sama dýchat. Sice tato slečna nemá ještě ani dva
roky, ale díky častému a nepřetržitému
cvičení se neustále zlepšuje. Má obrnu
nejhoršího typu včetně kvadruparézy,
a možná také proto by si rodiče přáli pro
své holčičky pobyt u moře, aby se mohla
celá rodina uvolnit při tak náročném boji
o život malé slečny.

SIMONA KADLECOVÁ
(Kuřim)
Sen: pobyt na zaoceánské lodi

P

aní Simona
je devětatřicetiletá šťastná
žena, i navzdory
vlastnímu osudu.
Narodila se jako
zdravá holčička,
a taky tak vyrůstala. V šesti letech si rodiče všimli špatné chůze. Diagnóza byla
jasná – zkrácené achillovy šlachy, a tak
Simču čekala operace s narkózou, kterou
ovšem tato tehdy malá holčička nezvládla. To všechno vyvolalo u Simonky
onemocnění tzv. svalovou dystrofii, kdy
se v těle začínají bortit svaly. Simonka
poznala svého budoucího manžela a začala hrát a hlavně reprezentovat Česko
ve sportu zvaném boccia i v zahraničí.
Dokonce měla možnost startovat na paralympiádě, ale nabídku odmítla, chtěla
nadevšecko miminko. Podařilo se a dnes
žijí všichni tři spolu, i když je paní Simona
odkázána na péči manžela, který je s ní
24 hodin denně. Po 17 letech, co jsou
spolu, by si přála plavbu na bezbariérové
zaoceánské lodi pro sebe a svou skvělou
rodinu.

C

ZDENĚK MIKULA
(Úsobrno)
Sen: schodolez

estovatel
Zdeněk se
potkal s nepřízní
osudu ve svých
42 letech, kdy ho
zasáhla mozková
příhoda. Prvotní
prognóza byla velmi špatná – nepohyblivý člověk na dýchacím přístroji. Avšak
Zdeněk se nevzdával, do té doby akční
muž se rozhodl s osudem svého života
bojovat a dokazuje to každým dnem.
Zvládne sám dýchat, usměje se, občas
malinko pohne i rukou nebo nohou a co
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je nejdůležitější, mozek zůstal v pořádku
a skvěle mu to pálí. Po vyřízení rehabilitační péče se Zdeněk chystá po dlouhé
době domů, avšak jeho dům není bezbariérový a koupelna i ložnice jsou v patře,
proto je jeho snem sešikmená schodišťová plošina, která by mu ulehčila jeho
pohyb po vlastním domově.

ADÉLA
PŘICHYSTALOVÁ
(Lazinov)
Sen: pobyt v lázních

M

alinkatá
Adélka se
narodila v 32.
týdnu těhotenství. Pár dní
strávila v inkubátoru, avšak
začala mít potíže s dýcháním, tak musela
být zaintubovaná a přemístěná na dýchací přístroj. Nyní má šest let a ve svém
životním osudu má mentální retardaci,
autismus, špatné vidění, nekomunikuje,
nechodí, pouze leze. Od září navštěvuje
přípravku speciální základní školy a největším snem, který by si pro ni přáli její
rodiče, je, aby byla zdravá a šťastná. To
první není tak reálné, ale štěstí a úsměv
by si rodiče přáli vidět na Adélce každou
sekundu jejího života. Proto je jejich
společným snem pobyt v termálních
lázních, který by tuto malou slečnu mohl
posunout zase o kousek dál.

JITKA KOHOUTKOVÁ
(Blansko)
Sen: pobyt u moře

J

itka je jednapadesátiletá
paní, která to
taktéž nemá
v životě jednoduché, ale
bojuje, a je to na
ní znát. Zvládla vychodit zvláštní školu,
poté bydlela ještě nějakou chvíli se svými
rodiči, ale před 25 lety se stala jednou
z prvních klientek denního stacionáře
OLGA, a dokonce se před 15 lety stala
jednou z prvních obyvatelek chráněného
bydlení Centra VELAN. Miluje svůj život
a má ráda každou práci, kterou dokáže
snad ihned proměnit v zábavu a koníček. Žije samostatný život, který není už
na rodičích bezprostředně závislý. Moc
ráda by se podívala k moři, kde jednou

v minulosti byla, proto by si chtěla tento
zážitek ještě jednou zopakovat.

C

CHARLOTTA
BLAHOVÁ
(Rudka)
Sen: pobyt u moře

harlottka se
narodila ve
24. týdnu těhotenství. Byla
malinká, neměla
sací reflex. Co ale
měla, byla otevřená chlopeň na srdíčku a tlak v očích,
kvůli kterému skončila nakonec na
operačním sále. Tato holčička ale všem
ukázala, že chce žít. Trpí mentální retardací, těžkým autismem a má mozkovou
obrnu, ale skrze šťastné oči ukazuje, že
tu chce být ještě dlouho. Nejkrásnější
úsměv měla podle rodičů u moře, které jí
opravdu pomohlo po psychické stránce,
proto se její rodina rozhodla zapojit do
projektu a pokusit se jí ho splnit, protože
sama bez finanční pomoci to nezvládne.

EVA STEJSKALOVÁ
(Lhota Rapotina)
Sen: motomet

P

aní Eva je
jednačtyřicetiletá žena
plná života,
kterou ovšem
trápí roztroušená
skleróza. Nemoc
se projevila poprvé před 11 lety, kdy
najednou začala zakopávat, špatně chodit, pokulhávat a tato nemoc jí nakonec
napadla právě kompletně dolní končetiny. Ze začátku mohla Evča aspoň pomalu
chodit, dnes bohužel chodit nemůže
vůbec. Velkým snem Evy je proto motomet, přístroj, kde by díky svým pažím
mohla procvičovat i nohy a zabránit tak
jejich otokům.

O

ONDŘEJ BLAŽEK
(Spešov)
Sen: vozík

ndra se
narodil akutním císařským
řezem. Následovalo oživování
a měsíc v nemoc11
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nici, ale zvládl to! Nyní má Ondrášek 12
let a diagnóza zní takhle: mentální retardace, těžká epilepsie a DMO. Nechodí,
nemluví a potřebuje stálou péči. I přes
to všechno se dokáže radovat ze života
svým úsměvem a zářícíma očima.
Miluje svého pejska, rozvíjí se pomocí
zpívánek a nejvíce ho motivují jeho dva
sourozenci. Velkým přáním tohoto sympatického mladého chlapáka je speciální
vozík, aby sourozencům stačil a mohl se
nadále rozvíjet doma i ve škole. Vozík
Kudu by byl tím nejlepším splněným
přáním malého Ondry.

T

TEREZA TŮMOVÁ
(Brťov)
Sen: speciální terapie

erezka se narodila ve 26.
týdnu těhotenství. Měla ještě
sestřičku Karolínku, ta ale svůj
boj o život po
pár minutách prohrála. Je to ale statečná
slečna. Po dlouhém pobytu v inkubátoru
se naučila krásně sát mlíčko od maminky

pomáhá, avšak kvůli autismu a dalším
jeho problémům nezvládá halové zvuky,
tak nemůže chodit s rodiči na bazén.
Rodiče přestavěli celý dům na bezbariérový domov vyhovující všem potřebám
a ještě by si moc přáli bazén pro Vojtův
každodenní úsměv.

a letos oslaví krásné páté narozeniny. Je
to usměvavé sluníčko, co i přes všechno
své neštěstí zvládá papat rozmačkanou
stravu. Obrovským snem rodičů Terezky
je postavit svou holčičku na nožky, a aby
se zvládla najíst sama. V tom by jí měla
pomoci speciální terapie, která je ale
velmi nákladná.

RŮŽENA ZIMOVÁ
(Bořitov)
Sen: vybavení pokojů pro děti

VOJTĚCH KOMÁREK
(Úsobrno)
Sen: bazén

V

ojtíšek se
narodil v 25.
týdnu těhotenství. Do roku
a půl zvládal vše
v pohodě, sice
pomaleji než
ostatní děti, ale zvládal to. Pak ale přišel
zlom. Vojta dostal horečky a febrilní
křeče, přestal breptat a začal se chovat jinak. Dnes má Vojtíšek 11 dioptrií, leze po
čtyřech, nemluví, jen vydává své zvuky,
ale dokáže si s oporou i stoupnout. Prostě chce žít. Jeho velkým snem je bazén.
Vojtíšek je totiž milovníkem vody a dokáže se v ní opravdu radovat. Moc mu

P

aní Růženka
je jednatřicetiletá máma pěti
dětí. Její osud
však nebyl vůbec
příznivý. Trpí epilepsií a prodělala
několik chemoterapií kvůli rakovině prsu.
Jejím největším snem je být co nejvíce
času se svými dětmi a vidět je šťastné
a zdravé. Právě proto by jim chtěla splnit
sen. Přála by si jim zařídit dětské pokojíčky, kde by si všichni spolu mohli hrát a
radovat se ze společně strávených chvil.
Taky vybavit kuchyňskou linku, na kterou
bohužel nemá dostatek financí, tak, jak
by si přála. Zpracovala Anežka Skubýová

Bezlepkové pivo
Ležák světlý Premium
Pivo s plnou sladovou chutí, jemnou harmonickou hořkostí a silným řízem. To je bezlepkové
pivo Ležák světlý Premium z Pivovaru Ferdinand
v Benešově. Sládek Jaroslav Lebeda a pivní mistři z pivovaru Ferdinand vytvořili nápoj, na
kterém si pochutnají i lidé, kteří mají problém
s celiakií. Bezlepkové pivo je novinkou roku
2017 benešovského pivovaru Ferdinand, který loni oslavil 120 let od svého založení Františkem Ferdinandem d’Este. Pro bezlepkové
pivo byl sládkem vybrán dvanáctistupňový
světlý ležák Premium. Bezlepkové pivo je
vyráběno stejným způsobem tak, aby neobsahovalo lepek – gluten.
Vaří se z tradičních surovin – sladu,
chmele a vody. Obsah lepku je u tohoto
piva menší než 10 mg/l (legislativní limit je
20 mg/l) a pšeničného prolaminu (gliadinu) obsahuje méně jak 5 mg/l. Tyto obsahy
potvrzují dvě nezávislé odborné analýzy.
Současně byl proveden audit výrobního
procesu, který prokázal, že byla zvolena
správná výrobní praxe, která odpovídá zásadám výroby bezlepkových potravin.
Více na www.pivovarferdinand.cz.

VŠE PRO KUTILY A STOLAŘE
•

•

•

plošné materiály

kování pro výrobu nábytku

laminátové dřevotřískové desky

• pracovní desky
• prolisová dvířka
• úchytky, výsuvy, panty
• …a mnoho dalšího

STP KAVAN, s. r. o.
Svitavská 500/7
678 01 Blansko
Tel.: 774 595 003
E-mail: blansko@stpkavan.cz
www.stpkavan.cz
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00
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Nikas a Ribelino. Setkání
v Újezdu u Boskovic
V roce 2006 založila společnost LOKO TRANS vlastní dostihovou stáj. V současné době
čítá 25 závodních koní a úspěšně se účastní nejen českého, ale i evropského turfu. Koně
má umístěny na několika místech, hlavní sídlo má v nově vybudovaném tréninkovém
středisku v Újezdu u Boskovic. Více prozradil majitel stáje Karel Jalový.

Nemohu začít jinak. Jak jste se dostal ke koním?
Jako malý kluk jsem nejezdil s rodiči na dostihy, ale děda
měl doma koně. Poprvé jsem na něm seděl, když mi byly tři
roky, a pak až za třicet let... Když přeskočím těch třicet let. Přestěhoval jsem se do Boskovic. Můj kamarád měl na ranči Kameňák u Doubravice ustájeného koně. Dostal se do finančních
problémů a poprosil mě, jestli bych si ho nechtěl pronajmout.
A tak to nějak začalo.
Odhaduji, že nezůstalo jen u jednoho.
Přesně. Když už jsem si pronajímal jednoho, přibral jsem
si k tomu ještě další dva (úsměv). To bylo asi před deseti lety.
Květen 2018

V té době i dcera začala jezdit na koni. Tak jsme se proto nadchli, že jsme začali se Standou Kovářem z Kameňáku jezdit na
dostihy. Každý pátek jsme plánovali, jak budeme o víkendu
vyhrávat, v neděli večer při hodnocení už to bylo horší (smích).
Ale koně postupně přibývali. Některé jsme měli v Doubravici,
jiné v Praze, další později na Slovensku. Ale nebylo to moc
pohodlné.
Takže jste hledal místo, kde byste mohl mít svoje koně
pěkně pohromadě?
Ano. Jednal jsem na dvou místech. Jedno bylo na severní,
druhé na jižní Moravě, ale obě byla daleko z domu. Mezitím
11
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se objevila možnost koupit zchátralý kravin v Újezdu u Boskovic. Domluvil jsem se tehdy s Doubravickou a. s., které objekt
patřil, a podařilo se mi ho za slušných podmínek koupit a pronajmout si asi osm hektarů pozemků. Samozřejmě vše nešlo
tak hladce, jak to vypadá. Narazil jsem na majitele sousedních
pozemků, musel jsem za nákup dalších ploch vynaložit mnohem více peněz, než jsem původně předpokládal. Momentálně mám asi osmdesát hektarů, což je dostatečný prostor,
abychom měli klid na trénink a zkvalitňování podmínek pro
naše koně.
Co si mám pod tím představit?
Abychom dosahovali dobrých výsledků, musíme mít kvalitní podmínky. Jelikož chci svoje koně nasazovat do dostihů
celý rok, protože hlavně v Itálii a Francii jsou i přes zimu velmi
zajímavé závody, musíme trénovat i v období, kdy většina stájí
„odpočívá“. V horizontu jedno až dvou let tady chci vybudovat
osm set metrů dlouhou dráhu, jaká v okolí ještě nikde není,
a dá se využívat celoročně.
Pojďme se ještě vrátit o krůček zpět. Asi jste koním
hned na začátku nerozuměl tak jako nyní?
To máte pravdu. Při nákupu to bylo takové, líbí, nelíbí
(úsměv). Čím více jsem se ale začal stýkat s koňáky, tím více
mi vadilo, že mluví pro mě „cizí řečí“ o věcech, kterým já moc
nerozuměl. A to nemám rád. Začal jsem tedy studovat vše,
co se týká koní, abych se v nich lépe vyznal. Musím říct, že
po dvou letech jsem si začal koně na dražbách z osmdesáti
procent vybírat sám. To je například případ Avereho (druhý
v Derby – pozn. PŠ) a Al Bustana, který loni vyhrál meranské
Grand Premium. Dostih, který je považován za největší klasickou steeplechase Evropy mimo překážkové bašty v Británii,
Irsku a Francii.
Opravdu jste byl na výběr vždy sám?
Tak úplně ne. Vždycky s sebou mám nějakého koňáka, který
vidí to, co já nevidím já. Jestli má správně kopyta, rovné nohy,
je symetrický nebo neměl nějakou nemoc, která by mohla
ovlivnit jeho výkon do budoucna. Je to pro mě takový poradní
hlas, ale protože kupujeme koně jen na výběrových dražbách,
a tam se těch špatných moc nedostane, tak je to jednodušší.
Samozřejmě jsem limitovaný rozpočtem. Na dražbě můžu dát
za koně přibližně dvaceti tisíc euro, ale tím to končí.
Kolik máte momentálně koní?

Kolem čtyřiceti. Ale různě se to mění podle ročního období.
Od třeba pětadvaceti po těch čtyřicet. Někteří jsou na Újezdě,
jiní na Kameňáku, chovné klisny a dvě hříbata máme v Roudnici nad Labem, kde dělají skvěle odchov. Pár koní je přímo u trenéra Stanislava Popelky, s kterým spolupracujeme, v Olešnici
poblíž Bouzova.
Kdo jsou ti TOP nejlepší?
Už jsem zmínil Al Bustana, který má po loňských úspěších
před sebou trochu odpočinkovější sezonu. Starty má naplánované pouze v zahraničí. Bude se připravovat opět na Merano,
kde bychom rádi zopakovali loňské vítězství. Pokud vše půjde
podle plánu, příští rok bychom ho chtěli „přesměrovat“ na Pardubice a pokusit se o to, co se ještě nikomu nepodařilo. Aby
kůň, který vyhrál Grand Premium, vyhrál i Velkou pardubickou.
Byl by to zápis do historie. Je to spíše sen, ale když nemáme
sny, tak se v životě nikam neposuneme. Hvězdou je a doufám,
že i nadále bude, také Sir Sun, který loni zvítězil ve Velké jarní
ceně. Po zdravotních problémech už je v pořádku. Věříme, že
i letos nám něco zajímavého ukáže. Nesmím zapomenout ani
na Ideal Approach, který byl loni oceněn titulem nejlepší mílař
na Slovensku.
Zmínit musíme i Ribelina, vítěze Velké pardubické
z roku 2015.
Víte, je to takový veselo-smutný příběh. Koňákům není
asi třeba připomínat diskvalifikaci vítězného Nikase kvůli dopingu a následné vítězství druhého Ribelina. Byl to tehdy pro
mě zvláštní pocit. Nikas patřil mému kamarádovi a já se měl
k tomu vyjadřovat v novinách a v televizi. Nebylo to lehké
a celý ten příběh nakonec nebyl tak černobílý, jak to původně
vypadalo. Přál jsem si, aby rok na to Ribelino vyhrál na dráze,
ale bohužel měl poslední dva roky zdravotní problémy. Nebylo
to jednoduché zranění, ale teď máme stoprocentní vyjádření
od veterináře, že by měl být v pořádku a letos by se měl vrátit
na dráhu. Uvidíme, v jaké formě a v jakém stavu, ale vše směřujeme k Velké pardubické.
Ještě před naším rozhovorem jste mi říkal jednu zajímavost.
Myslíte to o tom setkání? (úsměv). Ano. Nikas je momentálně ustájený u nás v Újezdě a už vyhlíží Ribelina (ten je na ranči
Kameňák – pozn. PŠ), protože se tady brzy potkají a budou si
tak moci o tom všem spolu popovídat (úsměv).
Kromě Ribelina budou o Velkou pardubickou bojovat
i další Vaši koně?
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Sport

Ano, kromě Ribelina (trenér Kovář) připravujeme na kvalifikace, doufejme, že úspěšné, také Vicody (trenér Popelka) a Argolas d‘ Airy (trenér Urbánek). Budu rád, když to minimálně
v jednom případě vyjde.
Zmínil jste překážkové koně, ale co rovinoví?
Velkou výzvou je pro nás vyhrát Derby. Byli jsme druzí, šestí, pátí, čtvrtí, osmí… Máme koně Oriental Glory, který se jeví
velmi dobře. Víte, když nevyhrajete Velkou pardubickou, tak to
můžete zkusit za rok se stejným koněm znovu, ale Derby může
kůň běžet jen jednou v životě, protože je pro tříleté. Derby
má sice poloviční finanční dotaci než Velká pardubická, ale je
to hodně prestižní záležitost. Všechny ostatní důležité dostihy
už jsme vyhráli, ale tohle nám tak nějak chybí. Věřím, že díky
Oriental Glory budeme letos patřit k favoritům. Má potenciál,
který by mohl ukázat. Držte nám pěsti poslední červnovou
sobotu.
Prozraďte, jak to prožíváte, když závodí Vaši koně?
Strašně. To bych Vám nepřál vidět. Třeba dva dny před
důležitým závodem nespím. Někdy se mi stane, že při dostihu koukám do země a manželka mně komentuje, co se děje
(smích). Moje největší přání vždycky je, aby koně doběhli
zdraví. A když zrovna neuspějeme? Za týden může být všechno
jinak. Kdysi někdo řekl, že dostihy jsou sport o naději.
Máte svoje oblíbené žokeje, které obsazujete?
Co se týká Česka, tak mám na letošní rok na překážky podepsanou smlouvu s Pepou Bartošem. Je to absolutní špička,
bohužel v Itálii má závazky vůči jiným stájím, takže tam ho využít nemůžeme. V zahraničí bych chtěl spolupracovat s Honzou
Květen 2018

Faltejskem, který byl v sedle Al Bustana při vítězném závodě
v Meranu. Na rovinové dostihy máme „připravených“ pět žokejů, vždycky vybíráme tak, aby si kůň a žokej sedli.
Říkal jste, že koně miluje i Vaše dcera. Neosedlá i ona
některého z Vašich šampiónů?
Starší dcera jezdila, ale měla asi dva pády, a když jsem viděl
na dostizích koňáky o berlích, přiznám se, že jsem měl o ni
strach. Tak se dala na tancování a teď se věnuje v Anglii, kde
studuje, fitness (úsměv). Mladší má na žokejku ideální postavu, ale zatím se koní spíš bojí. Takže se obávám, že z toho nic
nebude (smích).
Už jste to zmínil, ale k dostihům patří bohužel i zranění, někdy i smrt koní.
Takto jsem za deset let přišel o tři, čtyři koně. Jsou to
hrozné zážitky a vždy to těžce nesu. Promiňte, ale těžko se mi
o tom mluví.
Co pro Vás znamenají koně?
V podstatě spoustu času, starostí a peněz (úsměv). Říká
se, že na deset starostí u koní připadá jedna radost. Vítězství
ale přebije všechny problémy. Podívejte, pohybuji se ve světě
komerčního byznysu, mezi obchodníky. Ale když přijedu domů,
na Újezd, mezi koně, lidi, kteří koně milují, projdu se do stáje,
mrknu do výběhu, tak je to taková relaxace a úleva, že se to
nedá k ničemu přirovnat. A víkendy? Dostihy žije celá rodina.
Před závody mluvíme o tom, co bude, jak to bude, v neděli
večer zase o tom, jaké to bylo. Je to můj životní styl. Jsem s tím
tak svázaný, že si život bez koní už nedokážu představit.
PAVEL ŠMERDA
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Jazyková škola EASYWAY
PŘIPRAVUJE

»» LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO KAŽDÉHO!
klasické, intenzivní, na dovolenou, dle Vašeho přání

»» LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BLANSKU
PRO DĚTI: 5 – 12let
TERMÍN: 9.7. - 13.7. 2018

Dopřejte svým dětem týden úžasných zážitků, her a výletů!
Pro více informací nás kontaktujte
osobně: Blansko, Komenského 5a
telefonicky: 774 716 151
mailem: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

AIKO tour Tomáš Zukal
EXIM partner Blansko
•

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

•

ceny a slevy jako u pořádající CK – žádné příplatky
navíc

•

lety balonem v okolí Blanska

•

prodáváme vstupenky na kulturu a sport v sítích:
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM,
COLOSSEUM

•

vystavujeme mezinárodní jízdenky REGIOJET

S VÝBĚREM VAŠÍ DOVOLENÉ NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ
CHVÍLI, NAPROSTÁ VĚTŠINA ODLETŮ Z BRNA UŽ JE
VYPRODANÁ
VÁMI VYBRANÝ ZÁJEZD U NÁS VYŘÍDÍTĚ BĚHEM 10 MINUT
VČETNĚ PLATBY A NAVÍC VÁM PŘIDÁME INFORMACE
A NAŠE ZKUŠENOSTI NA CESTU

DEN MATEK

neděle 13. května 2018
děti si sami mohou pro maminku
uvázat kytičku a vyrobit přáníčko
atrakce pro děti
doprovodný program
občerstvení
otevřeno od 10.00
do 16.00 hod.

DEN DĚTÍ

neděle 3. června 2018
dětský den na téma Mickey Mouse a jeho kamarádi
(kdo příjde v kostýmu na dané téma, získává
odměnu navíc)
spousta soutěží a atrakcí pro děti
každé dítě vyhrává věcnou cenu
od 13.00 dvouhodinová show – cvičení,
tancování, zpívání, hry a soutěže
otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.
… a možná přijde
i kouzelník

od 13.00 hod.

DĚTSKÁ SHOW S PRINCEZNOU ÁŇOU

Svitavská 1, Blansko 67801
(stejný vchod jako lékárna NA POŠTĚ u kruháče)

Tel.: 516 418 629 602 658 665
info@aikotour.cz www.aikotour.cz
ZÁJEZDY MŮŽETE VYBÍRAT A REZERVOVAT ONLINE NA WEBU

W W W. A I K O TO U R . C Z
Děkujeme za objednávky a těšíme se na Vaši návštěvu

www.koupy.cz

ZAHRADNICTVÍ Ing. Roman Koupý
Jarní 396, 679 11 Doubravice nad Svitavou | tel./fax: 516 432 726, koupy@seznam.cz

Inzerce

Redakční test Škody Karoq
Máte v oblibě malá auta kategorie SUV? Pak pro vás máme tip, který vás zaručeně
uspokojí. Nová ŠKODA KAROQ byla v České republice vyznamenána prestižním titulem
Auto roku 2018. A ne náhodou. Při našem redakčním testu jsme vyzkoušeli její jízdní
vlastnosti, ale podívali jsme se i na interiér a exteriér vozidla.

N

a začátek je třeba říct,
že ŠKODA KAROQ je
praktický, prostorný,
spolehlivý vůz, který je doslova
ušitý na míru českým zákazníkům. Spolehlivý se ukázal jak
v městském provozu v Blansku
nebo v Brně, při jízdě po okresních silnicích v okolí Boskovic,
ale pohodlí si v něm užijete
i při cestě po rychlostních komunikacích nebo po dálnici.

Praktická

PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY VOZŮ SUV
ŠKODA AUTO V BLANSKU!
TOP AUTOSALON BLANSKO stejně jako předešlé
tři roky v rámci dne dětí v Blansku bude pořádat
dny předváděcích jízd ŠKODA AUTO. V letošním roce zaměřené na vozy SUV ŠKODA KAROQ
a ŠKODA KODIAQ.
Připraveny budou soutěže pro děti i dospělé, skákací hrad KAROQ, malování na obličej, výroba
buttonů a mnoho dalších aktivit v rámci prezentace ŠKODY AUTO a TOP AUTOSALONU BLANSKO.
Součástí vystavených modelů bude i limitovaná
ŠKODA FABIA Edition R5, kterou si již nyní můžete prohlédnout v našem autosalónu. Přijďte
v sobotu 2. června 2018 před Zámeckou sýpku
vyzkoušet vozy ŠKODA. Testování a doprovodný
program bude probíhat v čase od 10 do 16 hodin.

Tak to určitě. Celkem 4,38
metru dlouhá ŠKODA KAROQ
se pyšní kapacitou zavazadlového prostoru v rozmezí 521 až
1630 litrů a 69milimetrovým
prostorem pro kolena. Ještě
větší variabilitu nabízí volitelná
zadní sedadla. Každé z těchto
tří sedadel je individuálně nastavitelné, nebo může být zcela
vyjmuto z vozidla. Takto se kompaktní SUV promění na malou
dodávku se zavazadlovým prostorem o maximálním objemu
1 810 litrů.

Pohodlí

Ať už cestujete na krátkou, nebo větší vzdálenost, oceníte
dva easy open držáky nápojů. Jak název napovídá, jeho unikátní tvar umožňuje řidiči otevření lahve pouze jednou rukou
a pomáhá mu tak udržet větší pozornost při řízení. Na své
si přijdou i spolujezdci, nebo děti vzadu. Sklopné prostřední
zadní sedadlo může sloužit jako opěrka lokte. Umí také zpří-

jemnit cestování a má v sobě
dva držáky na 0,5 litrové lahve,
do kterých si mohou cestující
vzadu pohodlně odložit svoje
nápoje. A to není vše. Pokud
máte rádi úplné pohodlí, může
být KAROQ vybaven dvěma
stolečky s integrovanými držáky nápojů, které se vyklápějí ze
zadní strany opěradel předních
sedadel.

Výbava

V základní výbavě je sedm
airbagů, tempomat s omezovačem rychlosti, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
praktická signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, automatická dvouzónová klimatizace,
vyhřívání předního sedadla,
ale také například deštník pod
sedadlem spolujezdce. Pokud si chcete připlatit, pořídit si
můžete například výsuvné ostřikovače světlometů.

Motor

Motor si může zájemce vybrat základní benzínový o obsahu 1,0. Ten je vhodný pro zákazníky citlivé na cenu, s klidnou
jízdou a nízkým nájezdem. Spotřeba tohoto typu je 5,3 litru
na sto kilometrů. Dieslový motor 1,6 má nízkou spotřebu a je
výhodnější na dlouhé cesty. Spotřeba je 4,6 l/100 km.

Technologie

KAROQ si zamilují i fanoušci moderních technologií. Auto
je k dispozici s informačním
systémem nejnovější generace, který lze ovládat přes
kapacitní dotykový displej.
Jako první ŠKODA nabízí
volně programovatelný
digitální přístrojový panel.
Díky LTE-modulu a WLAN-hotspotu jsou cestující ve
voze stále online. Nabízí také
PhoneBox s bezdrátovým
dobíjením. To je schránka
pro mobilní telefon. Nejenže
Kombinovaná spotřeba a emise CO vozu ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km
dokáže zesílit signál díky
propojení s externí anténou,
ale také bezdrátově dobíjet
smartphone.

TOP AUTOSALON BLANSKO
TOP AUTOSALON
BLANSKO
PRODEJ,
SERVIS, ŠKODA
PLUS
2
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Nová pravidla ochrany
osobních údajů - GDPR
Od 25. května2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.
Obecně lze říci, že cílem této legislativy je
především posílení ochrany dat občanů a důslednější a přesnější vymáhání pravidel, která jsou již
řadu let upravena naším zákonem č. 101/2000
o ochraně osobních údajů.
Mezi hlavní znaky GDPR mimo jiné patří:
• Jednotně aplikovatelné v celé EU
• Rozšiřuje pojem osobních údajů
• Vyšší technická a organizační bezpečnost
správců a zpracovatelů osobních údajů
• Zpřesňuje souhlas se zpracováním osobních údajů
• Zavádí povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
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•

Povinnost posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů
• Povinnost správce vést záznamy o činnostech zpracování
• Posiluje práva fyzických osob a zakládá
práva nová jako právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů, právo získat
přístup ke svým údajům, právo na opravu
údajů nebo povinnost správce opravu zajistit a to bez zbytečného odkladu
• Zavádí vyšší sankce za porušení ochrany
osobních údajů
Je potřeba si uvědomit, že osobní data jsou
cennou součástí know-how každého podnikatele
a jejich ochrana je v životním zájmu firmy. Neustále totiž dochází k jejich neoprávněným únikům
a krádežím a z toho lze nová pravidla vnímat pozitivně.
Za REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.
Ing. Libuše Mazalová

MyFace
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Krásné jarní probouzení
S prvními jarními paprsky se dějí doslova divy. Tak jako medvědi se probouzí ze zimního
spánku, i my necháváme lenivost za zavřenými dveřmi a stávají se z nás aktivní nadšenci.
Nový přísun energie vyvolává doslova explozi tvůrčích nápadů a podnětů ke kreativitě.
A s tím souvisí i MÓDNÍ TRENDY. Pobýváme venku, máme chuť tančit na louce plné pestrobarevných květů a s úsměvem na tváři si radostně zanotujeme spolu s ptačím orchestrem. Krásy jara zkrátka nikdy neuvadnou.

Zdobení - hitem letošního jara budou
perličky a korálky, které budou zdobit
denimové bundičky, džíny, ale i trička
nebo boty.
Tvarované rukávy – zvonové tvary
či volánky evokují bující květy. Zimní
svetry vystřídají mikiny a trička s dlouhým rukávem.
Barvy, barvy a zase barvy - na
jaře se převlékneme z šedivého myšího
hávu do pestré škály barev. Oblékat budeme zejména žlutou, zelenou, oranžovou, červenou a růžovo-fialovou. Hitem
jara se stanou pastelové barvy, hlavně
něžná fialová v odstínu levandule. Sáhneme také po klasických bílých šatech,
symbolu křehkosti a nevinnosti.
Květy - symbol květin patří k jaru stejně jako sněhové vločky k zimě. Potisky
růžových, červených a žlutých květů na
černém nebo bílém pozadí se stanou
ozdobou jarního šatníku, ale kombinaci
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květů můžeme volit, jak se nám zachce.
Je jaro a nápadům se meze nekladou.
Ani květované ozdoby nenecháme stranou.
Kromě klasických květovaných modelů se vrací i kostkovaný vzor, který
se vyjímá zejména na cigaretových kalhotách či sakách. Chceme být výrazné
a poutat pozornost. Také líčení přizpůsobíme nově nabyté energii a odhodlání. Rty zvýrazníme kromě nádherných
červených či růžových odstínů také
leskem. Zajímavým trendem se stanou
rozmazané rty. Zdá se, že na důkladných a precizních liniích tolik nezáleží
a do líčení vneseme více rebelie. Oči
pro změnu zviditelníme kovovými stíny
nebo nápadnou spodní linkou. I tady
můžeme popustit uzdu tvůrčí energii
a pohrát si s tvary.
Teď už zbývá jen šaty a nejrůznější
doplňky půvabně sladit a s lehkostí jaru
vlastní vykročit vstříc dlouhým a hřejivým jarním dnům.
POSHme
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Kam vyrazit

KINA
Blansko

12. 5. Planeta Česko (17:30)
12. a 13. 5. Neznámý voják
(20:00)
13. 5. Planeta Česko (15:00)
13. 5. Dvě nevěsty a jedna
svatba (17:30)
18. – 20. 5. Deadpool 2
(20:00)
19. a 20. 5. Taxi 5 (17:30)
20. 5. Hledá se princezna
(15:00)
21. 5. Deadpool 2 (17:30
a 20:00)
22. a 23. 5. Jak napálit banku
(20:00)
24. a 25. 5. Solo: Star Wars
Story (20:00)
26. 5. Solo: Star Wars Story
(17:00 a 20:00)
27. 5. Hledá se princezna
(15:00)
27. 5. Solo: Star Wars Story
(17:00 a 20:00)
28. 5. Gauguin (20:00)
29. a 30. 5. Dámský klub
(20:00)
31. 5. – 2. 6. Teambuilding
(20:00)
2. 6. Neuvěřitelný příběh
o obrovské hrušce (17:30)
3. 6. Neuvěřitelný příběh o
obrovské hrušce (15:00)
3. 6. Teambuilding (17:30)
3. a 4. Escobar (20:00)

Boskovice

11. a 12. 5. V husí kůži (17:00)
11. 5. Lísky Boskovice, filmová
Improshow (20:00)
12. 5. Půlnoční láska (19:30)
13. 5. Planeta Česko (17:00)
13. 5. Psí ostrov (19:30)
14. 5. Planeta Česko (19:30)
15. 5. Kazišuci (19:30)
16. 5. Věčně tvá nevěrná
(15:00)
16. 5. Křižáček (19:30)
17. a 18. 5. Deadpool 2 (17:00
a 20:00)
19. a 20. 5. Králíček Petr
(17:00)
19. 5. Psí ostrov (19.30)
19. 5. Až vyjde měsíc (21:30)
20. 5. Deadpool (19:30)
21. 5. Filmový kvíz (19:00)
22. 5. Tiché místo (19:30)
23. 5. GauguIN (19:30)
24. – 27. 5. Solo: Star Wars
Story (17:00 a 20:00)
25. 5. Věčně tvá nevěrná,
BabyBiograf (9:30)
27. 5. Jak ševci zvedli vojnu
pro červenou sukni, Bijásek:
nejlepší filmy dětem (15:00)
27. 5. Neznámý voják (20:00)
28. 5. Na krátko (19:30)
29. 5. Naslepo (19:30)
30. 5. Bratři Lumiérové, Filmový klub (19:30)

31. 5. Taxi 5 (19:30)
1. a 2. 6. Hledá se princezna
(17:00)
1. 6. Než přišla bouře (19:30)
2. 6. Deadpool 2 (19:30)
3. 6. Escobar (19.30)

DIVADLA
Blansko

Zámecké nádvoří
25. 5. Rozmarný večer, Divadelní spolek Kašpar (20:30)

Letovice

Kulturní dům
17. 5. Zamilovaný sukničkář,
Divadelní spolek Háta (19:00)

KONCERTY
Blansko

ZUŠ
16. 5., 23. 5. a 30. 5. Absolventský koncert (18:00)
Dělnický dům
16. 5. Cyklus kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté,
vystoupí Aleš Petržela a kapela, speciální host Jaroslav
Albert Kronek a Vít Šujan.
(19:30)
Zámecký park
18. 5. be.FEST, festival začínajících kapel (18:00)
Náměstí Republiky
24. 5. Koncert vítězů, vystoupení žáků ZUŠ (14:00)

Boskovice

Sokolovna
15. 5. Z melodie do melodie,
filmová hudba (19:00)
20. 5. Dasha a Pajky Pajk
Quintet, koncert (19:00)
22. 5. Veselá trojka (18:00)
Nádvoří zámku
26. 5. Boskovické zpěvobraní,
nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů (13:00)

Letovice

Kulturní dům
16. 5. Jarní pěvecký koncert,
účinkují Renata Svobodová –
zpěv, Jana Balážová – klavír
(18:30)

VÝSTAVY
Blansko

Muzeum Blanenska
do 27. 5. O včelách a lidech
Knihovna
do 25. 5. Dětská fantazie na
záložkách
Zámek
do 17. 6. Ve znamení tří deklarací

Boskovice

Zámecký skleník

19. 5. Japonská zastavení, výstava bonsaí a suiseki s prodejem bonsají, misek a pomůcek
pro pěstování (9:00)
Muzeum Boskovicka
do 3. 6. Výstava Magdalény
Roztočilové

Letovice

Galerie Pex
do 23. 5. Božena Rossí, obrazy

OSTATNÍ
Blansko

Nám. Republiky
13. 5. Závody kočárků (14:15)
24. 5. Farmářské trhy (9:00)
26. 5. Sraz vozidel značky
Trabant (14:00)
Knihovna
11. 5. Proměna města Blanska
očima Pavla Svobody (17:30)
24. 5. Politické strany, jejich
proměny a aktuální trendy:
Vzestup politických podnikatelů, přednáška politologa
Lubomíra Kopečka (17:00)
Muzeum Blanenska
18. 5. Komiksová muzejní noc
(17:00)
Dělnický dům
31. 5. Cena města Blanska,
předání ocenění třem blanenským osobnostem (17:30)

Zámek
18. 5. Konference 2018, vystoupí farář Jiří Kaňa a dobrodruzi z Ráječka Ondra Fišer
a Milan Daněk (10:30)
Zámecký park
18. a 19. 5. Bambifest, přehlídka občanských sdružení
dětí a mládeže, středisek volného času a dalších sdružení,
klubů a organizací, které pracují s dětmi a mládeží (9:00)
2. 6. Dětský den (13:00)
Kostel sv. Martina
25. 5. Noc kostelů (16:00)

Boskovice

Růžové náměstí
13. 5. Závody kočárků (14:00)

Letovice

Areál AFK
3. 6. Nesoutěžní přehlídka
mažoretek (14:00)
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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 Másilko

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

