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Nebezpečně krásné.

Finalistky Dívky České republiky 2015

Editorial

8

Blíží se léto, proto i na následujících stránkách
najdete hned několik článků, které se přímo dotýkají
tohoto pro spoustu z nás nejkrásnějšího ročního
období.
Přečtete si o tom, jak a co jíst, aby vám bylo
v horkých dnech příjemně, na co si dát pozor při
sportování, námět na dovolenou nebo kam v následujících týdnech vyrazit na zajímavou akci.
Sluníčko, teplo, lenošení, odpočinek, dovolená, zahrádka, voda… To vše se nám vybaví při
vyslovení slova léto, to vše v nás evokuje dobrou
náladu. Jen málokdo vám řekne, že z toho nemá dobrý pocit a raději bude chodit
v péřové bundě v minus deseti stupních. Pokud mám mluvit za sebe, rozhodně
jsem raději pro plus 30.
Užijte si dovolenou a prázdniny, načerpejte co nejvíce sil a energie, a když
budete chtít, pošlete nám nějakou zajímavou fotku, kterou pořídíte u moře, na
výletě, při procházce v lese nebo jen doma na zahrádce. Připojte krátký popisek
a kontakt na sebe. Ty nejlepší odměníme dárkem.
Příjemné chvíle při čtení nového čísla časopisu MyFace přeje
Pavel Šmerda, šéfredaktor

Pivovar Černá Hora představil novinku.
Pšeničné pivo Witbier Blonde.
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Skvělé místo pro milovníky cyklistiky.

12
Fotoreportáž ze Svatební show
na Státním zámku v Lysicích.

14
Skvělý recept z rukou šéfa kuchyně
Hotelu Sladovna Černá Hora.

15
V létě se zvyšuje počet úrazů. Na co si dát
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rozhovor

Jan Machač:

Porod  je  fascinující  událost
vede gynekologicko-porodnické oddělení, v boskovické nemocnici patří k nejdéle

sloužícím primářům. jan machač je ve svém oboru navíc uznávanou kapacitou i za

hranicemi české republiky. za desítky let svojí profesní kariéry přivedl na svět tisíce dětí.

rozhovor

čím jste chtěl být, když jste byl
malý?

Veterinářem. Měl jsem strašně rád
zvířata.
proč zrovna veterinářem?

Vyrostl jsem v Bořeticích, což je
krásná vesnička na jižní Moravě. Tam
jsem měl ke zvířatům blízko.
kdy nastal zlom, a místo zvířat jste
se rozhodl pomáhat lidem?

Na gymnáziu už jsem chtěl být doktorem. Po mamince. Začal jsem tedy
studovat medicínu, stejně jako oba
moji bratři. Je to takové naše rodinná
tradice. Maminka byla doktorka, oba
moji bratři vystudovali medicínu,
všichni jsme si vzali lékařky.
nebylo to vynucené?

To v žádném případě. Nebyl na mě
žádný nátlak. Jen jsem v tom vyrůstal.
V Brně, kde jsme bydleli, jsem každý
den procházel kolem máminy ordinace, chodil jsem s ní po návštěvách.
Medicína tedy byla jasná volba.

Jan Machač s vnukem.

proč jste si ze všech oborů vybral
zrovna gynekologii a porodnictví?

Gynekologie byla taková z nouze
ctnost. Chtěl jsem dělat chirurga.
Celou medicínu jsem jako medik
chodil na chirurgické kliniky, ale pak
jsem se oženil, narodila se nám dcera
a chtěli jsme jít někam, kde nám dají
byt. Nastoupil jsem v roce 1974 u pana
primáře Slonka v Boskovicích na
gynekologii a s přestávkou deseti let,
kdy jsem pracoval ve Vyškově, jsem
celou dobu tady. Jsem tomu rád, že to
nakonec takhle dopadlo. Gynekologie
je zajímavý obor, ale hlavně je tam
porodnictví, které je velmi krásné.
boskovice už tedy považujete za
svůj domov?

Ano. A mám je velice rád.

tušíte, kolika dětem jste už pomohl
na svět?

Statistiky si nevedu, ale když to tak
počítám, že jsem asi u 500 porodů za
rok, krát 41 let, co se tomuto oboru
věnuji, tak je to nějakých dvacet tisíc.
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To je takové jedno hezké okresní
město (úsměv).
každý porod je individuální. byl ale
nějaký, na který nikdy nezapomenete?

Porod je vážná záležitost a nejvíce
mě na něm fascinuje výsledek. Zdravé
dítě, šťastná maminka, dojatý tatínek.
Všechny porody jsou krásné, některé
bohužel i komplikované. Na druhou
stranu pak máme radost, když se
podaří komplikaci včas odhalit. Ale že
bych si vzpomněl na konkrétní porod,
který by mě něčím zvláštním utkvěl
v paměti, tak to v tuto chvíli asi ne.
asi se ale shodneme na tom, že
porod prožíváte jinak než třeba na
začátku svojí profesní kariéry?

Na porodu je krásné to, že ho nikdy
nemůžete brát jako rutinu. Člověk
dodržuje určité postupy, máte vše
v hlavě, ale stále je to velmi specifický
lékařský výkon. Ve většině případů
jde bez problémů. Komplikace, které
vzniknou většinou během porodu, jsou

6

rozhovor

rychlé a není čas se nad něčím moc
přemýšlet. Musíte okamžitě reagovat.
Je to občas adrenalin.
v drtivé většině porod dopadne
dobře, ale jsou i opačné případy…

Velice špatně prožívám porody, při
kterých se něco stane, třeba zemře
dítě. To přiznávám. Naštěstí už se to
moc nestává. Když jsem přišel do
Boskovic, tak do pěti dnů po porodu
zemřelo z 1 000 dětí 22. Dnes je to
maximálně jedno dítě z tisíce, a to ještě
nezemře po porodu, ale většinou je to
tak, že matka přijede už se zemřelým
dítětem v těle. To jsou velice smutné
případy a emočně náročné záležitosti.
je o vás známo, že jste proti porodům doma. proč?

Z logických důvodů. Perinatální
úmrtnost se snižuje a patříme v tomto
směru mezi světovou špičku. Proč
tomu tak je? Protože náš systém je
propracovaný. Porody doma jsou
záležitost nesmírně riskantní. Čtvrtina
porodů v nemocnici probíhá operačním způsobem a většinou nejste nikdy
připravení, jak to bude vypadat. Doma
nepřiměřeně zvyšujete riziko. Přirovnal
bych to k následujícímu. Můžete jít na
túru v Tatrách v sandálech. Bude krásné
počasí a nic se nestane. Ale najednou
přijde bouřka, vánice a vy zmrznete.
co byste vzkázal ženám, které se
tak rozhodnou?

Je otázka, do jaké míra má žena
v tomto případě právo rozhodovat. Dejme tomu, že máte rakovinu
a nechcete se léčit. Je to vaše volba,
jednáte sám za sebe. Ale v okamžiku
porodu žena nemá zodpovědnost jen

sama za sebe, ale i za nenarozené dítě.
A jestliže má dítě právo být chráněné
od samého začátku, mělo by se narodit
do nejlepších podmínek. Není pravda,
že porody doma jsou stejně bezpečné
jako v nemocnici. Riziko je podle
odhadů šest až jedenáctkrát vyšší.
Znovu to tedy zopakuji. Myslím si, že
porod doma, byť se zkušenou porodní
asistentkou, bez možnosti aby bylo
dostatečně včas zasaženo ve prospěch
dítěte i matky, je nesmírným rizikem.
A pokud se něco stane, dá se to považovat i za trestný čin z nedbalosti. Dítě
si nezaslouží, aby s ním někdo takhle
hazardoval.
je to častý jev?

Podívejte, dnes jsou porodnice jiné,
než když jsem před 40 lety začínal. Na
porodním sále to vypadá téměř jako
v obývacím pokoji, u porodu může
být přítel, manžel, sestra, maminka
nebo tatínek. Nebráníme se v žádném případě tomu, aby ženy měly co
možná nejlepší prostředí. Propaguji
slogan. Nikoliv porod doma, ale domov
v porodnici. Naštěstí drtivá většina žen
z Blanenska a Boskovicka porody doma
odmítá.
ale co jiné alternativní metody?

To je velice módní. Máme u nás
v Boskovicích experimentální porodní
sál, kde jsou k dispozici křeslo, bazén,
balóny, liány. Žena může rodit vsedě,
nebo vleže. Tomu se samozřejmě
nebráníme. Všechno, co umožní ženě
provést porod co nejpříznivěji, je
dobré. Ale pod odborným dohledem.
co přítelkyně u porodu, tak zvané
duly?

Nemáme s nimi moc dobré zkušenosti. Je to člověk, který nemá za
rodičku, za dítě a výsledek porodu
jakoukoliv odpovědnost. Když žena
přichází do porodnice, tak se svěřuje
do péče nemocnice a ta za ni přebírá
zodpovědnost. A je pak těžko akceptovatelné, aby tam byla osoba, která
může mnohdy svými radami porod
ovlivnit negativně. To porodníkům
svazuje ruce a nejsem tomu tedy
nakloněn.
už jste to zmínil. přítel, manžel,
maminka, sestra, to je něco jiného?

To naopak zvýšilo úroveň porodní
péče, protože personál je pod dohledem nezávislé třetí osoby. Tomu se
nebráníme. Porody s účastí otce dítěte,
sestry či maminky jsou oblíbené a je
tomu tak už v 80 procentech případů.
ženy hrají ve vašem životě důležitou
roli. co si o nich myslíte?

Žena je nesmírně vzácný tvor, partner. S pochopením žen jsem neměl
nikdy žádný problém. Fascinuje mě na
nich, že zatímco my chlapi nad vším
moc přemýšlíme, musíme si všechno
nějak racionálně vysvětlit, tak ženy to
ví hned. Mají obrovskou intuici, schopnost rozhodnout se v daný moment jak
to má být. Dokáží se vcítit do pocitu
jiného člověka, což je ve zdravotnictví
nesmírně cenné. Žen si velmi vážím
a mám je rád.
máte náročnou práci. jak fyzicky,
tak psychicky. jak si nejlépe odpočinete?

Mám naštěstí hromadu koníčků.
Jsem vášnivý, i když ne příliš dobrý
golfista, rybařím, pracuji na zahradě,

MUDr. Jan Machač
Patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti porodnictví a gynekologie.
Pravidelně vystupuje na seminářích, celostátních i mezinárodních kongresech
v České republice i v zahraničí. Jako první u nás provedl úspěšně supracervikální
hystorektomii pomocí laparoskopie. Svoje oddělení v boskovické nemocnici vede
v rodinném duchu s maximálně nejlepším přístupem k pacientkám. Ve volném čase
má rád přírodu. Rybaří, houbaří, hraje golf a pracuje na zahrádce. Je dlouholetým
předsedou Okresního sdružení České lékařské komory, zastupitelem Města
Boskovice a prezidentem Rotary International Brno.

Jan Machač při operaci.

jsem amatérský sběratel umění, mám
čtyři vnoučata. Jsem hodně vytížený
a to je dobře, protože člověk, který se
upne jen na jednu část svého života,
je jako časovaná bomba. Když ta část
zmizí, nastane problém, je frustrovaný, depresivní. U mě tohle rozhodně
nehrozí. I když odejdu do důchodu, tak
se určitě nudit nebudu.
jmenoval jste golf, zahrádku,
rybaření. jste tedy rád v přírodě,
kde vás to nabíjí?

Určitě. Do Boskovic jsem se zamiloval, protože je to město, kde to
i z náměstí máte pět minut do lesa.
Strašně rád houbařím. V létě i na
podzim trávím spoustu času v lese. Na
rybách si odpočinu, jsem tam většinou
sám, mám čas přemýšlet.
na jaké období svého života nejraději vzpomínáte?

To je těžká otázka. Samozřejmě, že
rád vzpomínám na 80. léta, kdy mi
bylo třicet, čtyřicet. Byl jsem o pětadvacet let mladší a bylo to fajn. Ale
každý věk má svoje pozitiva i negativa.
Letos mám 65 a nacházím potěšení ve

věcech, které jsem před 20 lety neznal.
Je to otázka štěstí a spokojenosti.
radost vám určitě udělá i to, když
dostanete děkovný dopis od nějaké
maminky nebo pacientky?

Jsem hrdý na doktory a sestry, které
tady mám. Dostáváme spoustu děkovných dopisů. Rád bych řekl, že české
zdravotnictví je pořád na velmi slušné
úrovni, ale otázkou je, na jak dlouho.
Lidé by měli mít k lékařům a sestrám
větší důvěru, více si jich vážit, protože právě vztah lékař pacient, sestra
pacient je mnohdy v léčbě velmi
důležitý.
cítím z vás trochu zklamání?

Situace v medicíně se vyhrocuje. Jak
už jsem zmínil, chybí základní důvěra,
která je velmi zásadní. Doba s sebou
nese nové věci. Neříká se pacient, ale
klient, místo lékaře je poskytovatel.
Medicína přitom není o poskytování,
ale o pomoci. Bojím se toho, že lékaři si
brzy mezi sebou budou už jen posílat
e-maily, zmizí osobní kontakty. Ono to
je tak totiž v celé společnosti. Člověk
přece nemůže být úplně šťastný, když

si s někým jen dvě, tři hodiny denně
píše na Facebooku, a zrovna tak není
možné se dívat na zdravotnictví jako
na nějaké zboží, na něco, co se dá koupit, s čím se dá kšeftovat a obchodovat.
Doktor by měl být zbavený ekonomických potíží, závislosti na farmaceutických firmách. Chápu, že nemocnice je
ekonomická jednotka, ale ekonomika
nikdy nesmí zvítězit nad lidskostí.
a co nemocnice v boskovicích?

Díky kompetentnímu současnému
vedení i všem zaměstnancům je
nemocnice ekonomicky stabilizovaná.
Mrzí mě, že spolupráce s blanenskou
minulostí byla v minulosti téměř
zmrazena. Je to chyba a do budoucna
je velmi žádoucí spolupráci obnovit.
Mám rád obě nemocnice, i v Blansku
jsem ostatně dlouhá léta pracoval.
na závěr mi to nedá, abych se nezeptal. máte v životě ještě nějaké
nesplněné přání, sen?

Chtěl bych zbytek života, který může
být různě dlouhý, prožít ve zdraví,
pohodě, jako těch posledních 40 let.

pavel šmerda
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představujeme, inzerce

Pivovar Černá Hora přichází na
léto s osvěžující novinkou
witbier blonde. to je název nového piva z produkce pivovaru černá hora. více o zajímavé

novince, její výrobě a distribuci prozradil výrobní ředitel a sládek pivovaru vlastimil zedek.
můžete představit vaši novinku?

Jedná se o pšeničné pivo belgického
typu. Specifická je pro něj kořeněná vůně se
stopami pomeranče a koriandru. Jeho chuť
je lehká a osvěžující, proto se dobře hodí
na nadcházející horké letní dny. Kombinace
silného řízu, ovocných tónů a svěží chuti z něj
dělají vysoce „pitelné“ pivo. Při jeho výrobě
jsme dbali na to, abychom na tuzemský trh
přinesli pivo, které bude svojí neobvyklou chutí
evokovat bezstarostnost prázdninových dní,
snadno zažene žízeň a bude vybízet k dalšímu
napití. Věřím, že se nám to povedlo.
už název napovídá, že se nejedná o typicky
české pivo.

Witbier Blonde je belgická verze pšeničných
piv. Zavádí nás do historie, kdy chmel představoval pouze jednu z možných variant koření.
Právě v Belgii je používání dalších koření, jako

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

například koriandru, ověřenou metodou
vedoucí k osobitému a oblíbenému pivnímu
stylu. Nejméně jedna polovina sladu piva
Witbier Blonde je připravena z pšenice, právě
proto má světlou až slámovou barvu. Ve
výsledku je pivo neprůhledné a zakalené.
Obsahuje totiž pivovarské kvasinky, jejichž
sediment lze pozorovat i na dně sklenice.
k jakým jídlům a pokrmům se hodí?

Rozhodně bych ho doporučil k lehčím
pokrmům typu rybí speciality či osvěžující letní
saláty.
budete ho prodávat v sudech i v lahvích?

Prodávat ho budeme jen ve 20 litrových
sudech. Je to tak zvané příležitostné pivo a my
chceme, aby bylo stále svěží. Zatím jsme vyrobili přes 200 hektolitrů. Jsme zvědaví, co na to
řeknou zákazníci.

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry
Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu.
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř.
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující.
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA
Superb přímo u nás.
novaskodasuperb.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

AUTOSPOL, s.r.o.
Náměstí 9. května 1
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz

krása
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Vlasy v těhotenství a po porodu
v těhotenství i po jeho skončení projde tělo smrští změn, které se projeví mnoha způsoby. prudké změny hladiny

hormonů jsou důležité pro to, aby vše probíhalo tak, jak má. tyto výkyvy však působí kromě jiného i na vaše vlasy.

Růst vlasů, jejich hustota a typ závisí
na hormonální činnosti organismu.
V těhotenství hladina některých hormonů stoupá, proto mohou být vlasy
lesklejší, hustší, ale také se více mastí.
Ve většině případů jsou ale ženy se
svými vlasy v těhotenství spokojenější.
Po porodu se hladina těhotenských
hormonů prudce sníží a vlasy začnou
více vypadávat. Tím však nejsou
porušeny vlasové papily a po několika měsících se hustota vlasů vrátí
k původnímu stavu. Něco jiného je,
když se začnou na hlavě objevovat
lysá místa, nebo při česání zůstávají
v hřebenu velké chumáče vlasů.
Potom je lepší navštívit kožního lékaře
a poradit se s ním, zda se nejedná
o onemocnění.
V těhotenství nemusíte vlasům
věnovat jinou péči než dosud, jen
budete asi muset zvolit jiné přípravky
a zvýšit či snížit četnost mytí vlasů.
Neexistuje žádná přesně stanovená
doba, po které je třeba vlasy umývat.
Někdy je zapotřebí mýt vlasy denně,
ale samozřejmě je lepší délku mytí
natáhnout na více dní. Dlouhodobě
není vhodné používání šamponů
takzvaně 2 nebo i 3 v 1. Doufám, že
v dnešní době je už snad nikdo nepoužívá.

jak správný mýt

Pokud vlasy myjete každý den, pak
není třeba je dvakrát šamponovat. Je-li
interval mezi mytím 4-5 dnů, potom
je vhodné mýt vlasy šamponem
dvakrát. Při každém mytí vlasů nejdříve trochu šamponu v dlani zřeďte
vodou a teprve potom jej aplikujte

chcete vědět
o vlasech a pleti více?

Navštivte kadeřnictví,
kosmetiku a masáže Lucie
Regentové v Rožmitálově
ulici, kousek od železniční
stanice Blansko-město.

na pokožku hlavy. Vlasy oplachujte
příjemně vlažnou vodou. Příliš teplá,
nebo studená podporuje prokrvení
vlasové pokožky a tím i rychlejší maštění vlasů.
Zbytečně si vlasy při mytí nezacuchávejte, pokožku hlavy myjte bříšky
prstů, nikdy ji „nedrbejte“ nehty. Po

vlasy máme všichni, ale víte, že…
•
•
•
•
•
•

Denně nám vypadne 50–150 vlasů (po umytí až 300).
Vlasy rostou nejrychleji v létě.
V průměru má člověk asi 100 000 vlasů.
Ženy mají silnější vlasy než muži.
Životnost vlasu je 2 roky až 8 let.
K výraznému zpomalení růstu vlasů dochází až po 70. roce života.

babské pověry…
•
•
•
•

Říká se, že každým centimetrem vlásku, který miminku ustřihnete, mu ubíráte
1 rok života. Někdo zase říká, že se mu ušmikne rozum.
Nechat miminko vybrečet („vyřvat“) je zdravé. Bude mít silné plíce.
Svého potomka rozhodně nepřekračujte! Musí se vždy obejít, jinak neporoste.
Do roka se nesmí s dětmi na hřbitov, jinak jim hrozí smrt.

konečném opláchnutí dostatečným
množstvím vody vlasy zabalte do
ručníku a nechte vykapat. Netřete
nikdy vlasy ručníkem, zejména jemné
a poškozené vlasy tím velmi trpí. Vlasy
rozčesávejte od konečků ke kořínkům,
po rozčesání je upravte buď vysoušečem vlasů, nebo je nechte volně
uschnout.
Po porodu je určitě lepší co nejméně
používat k vysoušení horký vzduch.
Péči o vlasy bychom v těhotenství
neměly podceňovat. Možná je dobré
zauvažovat o kratším střihu a každopádně o takovém, který se dobře
udržuje.
barvit či nebarvit?

Nejčastější otázka těhotných
zákaznic je, zda barvit či nebarvit.
Barvení vlasů v těhotenství neškodí,
i když hodně budoucích maminek má
obavu, že by tak mohly miminku nějak
ublížit. Možná jen vaše vlasy budou
reagovat na barvu trochu jinak, než
jste byly zvyklé, je lepší uvažovat
místo trvalé barvy například o šetrnějším přelivu.
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cestování

Mallorca na kole. Ráj pro cyklisty
stovky kilometrů krásných silnic, roviny i horské soutěsky, moře, pláže, vítr, skvělá gastronomie. to je největší
ostrov španělska mallorca. každý rok na podzim, v zimě a na jaře tam zavítají tisíce cyklistů z celého světa.

„Byl jsem tam letos s kamarády už
podruhé a nadchlo mě to. V českých
podmínkách v zimě a na jaře si kolo
moc neužijete a Mallorca je tak pro cyklistické nadšence skvělý start do sezony.
A rozhodně se nemusíte bát, že byste
za to zaplatili balík,“ říká Miloš Stibor.
Mallorca je po právu nazývaná jako
cyklistický ráj. V lednu a v únoru se tam
potkávají profesionální stáje z celého
světa, které v březnu a dubnu vystřídají
cyklističtí nadšenci nejen z Evropy, ale
také z Americky a dalších kontinentů. Na
vlastní kůži si tak vyzkoušejí místa, která
pravidelně okupují cyklistická esa jako
Contador, Valverde, Froome, Nibali a další.
„Na své si tam přijdou jak milovníci rovinatých pasáží, tak příznivci
větších převýšení. Východní část je
převážně rovinatá, sem tam do toho
„vyleze“ nějaký pěkný kopec, který se
dá v pohodě zvládnout, západní část
je zase hornatá. Jsou tam i kopce, kde
můžete vystoupat až do 1 000 metrů
nad mořem,“ popisuje Stibor.
pozor na výkonnost

Mallorcu si oblíbí každý. Denně
se tam dá zvládnout 80, ale
i 180 kilometrů, záleží na každém, na
co si troufne. „I průměrně trénovaný

člověk, pokud si trasu správně rozvrhne
a neutaví se hned na začátku, může
být v klidu. Dá se tam jezdit celé dny.
Ale znovu opakuji, je potřeba zvážit
svoji výkonnost,“ upozorňuje Stibor.
Co především ocení čeští milovníci
cyklistiky, je kvalita asfaltu (ano jsou
zde terény především na silniční kola),
nejen na hlavní silnicích, a až neuvěřitelná ohleduplnost a tolerance místních
řidičů. „I když nemusejí, často dávají
cyklistům přednost i na křižovatkách.
V horských soutěskách se za vámi
táhnou klidně i deset minut, jen aby vás
neohrozili. Nikdo na vás netroubí. Jsou
tady silnice, kde je silnější provoz, ale
také úseky, kde potkáte jedno auto za
půl hodiny,“ doplňuje nadšený cyklista.
Po cestě čeká na cyklisty celá řada
lákadel. Kavárny, vinařství a restaurace,
mohou navštívit výrobnu olivových
olejů a další. „Musíte jen zvážit, kolik
kilometrů máte ještě před sebou. Vesničky jsou přizpůsobené cyklistům, připadáte si tam jako v ráji. Na zahrádkách
posedávají stovky milovníků cyklistiky
v pestrobarevných dresech z celého
světa. Je to zážitek,“ rozplývá se Stibor.

helma je povinná

Na Mallorce je povinností
i u dospělého mít cyklistickou helmu.
Policisté to přísně kontrolují a za
její absenci dávají velké pokuty.
„Co se týká úrazů, mnoho jsem jich
tam neviděl. Ale je potřeba si dávat
pozor na občasné poryvy větru,
kterým alespoň trochu zabraňují
kamenné zídky z obou stran silnice,
a samozřejmě v prudších klesáních.
Teploty se na jaře pohybují přes den
mezi 16 až 20 stupni, ráno je trochu
chladněji, ale už se dá vyrazit v letním cyklistickém oblečení,“ přiznává.
Před hlavní turistickou sezonou,
tedy v březnu a dubnu, jsou veškeré hotely na Mallorce přepnuté
do cyklistického režimu. Nechybí
půjčovny kol, servisy, hotely i cestovní kanceláře poskytují cyklistům
maximální pohodlí a zázemí.
„Týdenní pobyt s polopenzí se dá
pořídit včetně letenky s přepravou kola
okolo 12 až 13 tisíc korun. Podotýkám,
že jde o ubytování ve 4hvězdičkovém
standardu. Můžete využívat automaty
na iontové nápoje, dostanete cyklistickou svačinu. Když tam jste a vidíte, jak
se o vás všichni skvěle starají, připadáte
si jako nějaká slavná cyklistická hvězda.
Kromě jízdy na kole a spánku se o nic
nestaráte,“ pousmál se Stibor. Pokud
tedy máte podobně přemýšlející kamarády nebo partnera, Mallorca je skvělá
výzva. 
pavel šmerda

Jízda v balíku se ve větru hodí.

Nový

Renault ESPACE
Make your time great

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového vozu Renault ESPACE
se systémem 4Control®, aktivním řízením všech čtyř kol.
Objevte cestu Kevina Spaceyho na espace.renault.cz
Renault Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l/100 km), emise CO2 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů
vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz
renault.cz

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

Komenského 9, 680 01 Boskovice

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město,
Tel. +420
516889
454 453
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420
123 456
www.autecobs.cz
www.dealer.cz
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fotoreportáž

Svatební show ozdobila
Česká Miss World 2013
česká miss world

2013 lucie kovandová byla hlavní hvězdou pátého ročníku svatební

show, která se konala poslední květnovou neděli v zahradě státního zámku lysice.

Kromě přehlídky více než třiceti firem,
které se zabývají svatebním zbožím
a sortimentem, čekala na návštěvníky
akce také jezdecká a taneční show skupiny Štvanci a velká módní přehlídka,
na které se v šatech od módní návrhářky Zuzany Machorkové představila
právě Lucie Kovandová.
K malému jubileu si pořadatelé připravili pro návštěvníky kromě tradiční
tomboly i překvapení. Jeden z párů,
který se zaregistroval, vyhrál svatební
obřad na lysickém zámku včetně květinové výzdoby v roce 2016 zdarma.
Na organizaci Svatební show se
kromě Státního zámku Lysice podílely
i Svatební agentura Elysée a Květinový
salón Sissi.
pavel šmerda

navštívili jsme

Městys
Svitávka
314 metrů nad mořem. je součástí železniční tratě brno–česká třebová.
v současné době má přibližně 1 800 obyvatel a 545 čísel popisných. součástí městyse je osada sasina.

svitávka leží v nadmořské výšce

stojí za zhlédnutí…

Ve Svitávce se nachází dvě významné
secesní stavby z počátku 20. století

Löw-Beerovy vily. Vily patřily významné
židovské podnikatelské rodině pocházející z nedalekých Boskovic. Stavby, které
jsou kulturními památkami, mají vazbu
na slavnou brněnskou vilu Tugendhat.
velká vila

Stavbu téměř zámeckého charakteru
s barokními a klasicistními prvky navrhl
a následně v letech 1900–1902 i realizoval brněnský stavitel Josef Nebehosteny. Již při vstupu do budovy upoutá
pozornost noblesní mramorové schodiště, které ústí do obrovské haly. Tam se
nachází další dominantní prvek, reprezentativní schodiště vedoucí do prvního
patra budovy. Stěny v hale jsou potaženy
zeleným, stříbrem protkávaným brokátem. V hale se nachází krb, stával zde
i kulečník, šachový stolek, zelená kožená
křesla a brokátem potažená lavice.
Kromě klasických pokojů byla ve vile

i knihovna s tisíci svazky nebo hostinský
pokoj se starožitným nábytkem.
malá vila

Stavba má charakter příměstského
letohrádku. Vznikla v roce 1906 a je
citlivě zasazená do přírodního rámce
okolního parku. Jedná se o třítraktovou dvoupodlažní stavbu se sníženým
přízemím a kýlovou střechou, zhruba
na půdorysu čtverce Je situována jen
několik kroků od Velké vily. Momentálně
je vila v soukromém vlastnictví.
Obě vily obklopoval rozlehlý park,
kde stál skleník, včelín, kuželna a garáže.
Od parku pak byla oddělena užitková
zahrada s ovocnými stromy a zeleninovými záhony. Ve skleníku se pěstovaly
květiny, hlavně růže a primule. Za Malou
vilou bylo koupaliště s bazénem, který
se napouštěl vodou z továrny a v zimě
sloužil jako kluziště. 
pavel šmerda

3+1 OTÁZKA PRO… Jaroslava Zoubka, starosty Svitávky
na co byste nalákal turisty do
svitávky?

Určitě bych je pozval na krásnou procházku po naučné stezce, která začíná
na náměstí a vede přes park, kde stojí
dvě kulturní památky Löw-Beerovy vily.
Obě mají významnou spojitost se světoznámou vilou Tugendhat v Brně, neboť
jejich majitelka, Gréta Löw-Beerová-Tugendhatová, pocházela právě z malé
vily ve Svitávce. Velkou vilu je možné
si prohlédnout v úředních hodinách
městyse Svitávka, nebo po domluvě
kdykoliv. Stezka končí na kopci Hradisko, odkud je nádherný rozhled nejen
na městys, ale i na široké okolí.

dopravní spojení. V samotném městysi
se nachází veškerá infrastruktura, kterou občané potřebují. Máme zde zdravotní středisko, zubní ordinaci, lékárnu,
školu a školku, poštu, obchody,
restaurace, sběrný dvůr, ale i dobré
sportovní a kulturní vyžití. Působí zde
různé aktivní spolky. Po celý rok se průběžně pořádají akce. Např. Svitávecký
jarmark, který se koná první sobotu
v září, koncerty, dětské dny, karnevaly
a Mikulášská nadílka, kterou navštěvují
lidé nejenom ze Svitávky, ale i z širokého okolí. Pořádají se tady celkem tři
plesy a mnoho dalších různých kulturních nebo společenských akcí.

co připravujete do budoucna k tomu,
aby se u vás lidem žilo ještě lépe?

Do budoucna je stále co zlepšovat.
Např. chodníky, silnice, veřejné osvětlení, vodovod na Sasině nebo nové
sportovní zařízení při základní škole.
Rád bych, abychom se ve Svitávce
naučili společně žít. Naše historie nám
ukazuje, že se to ve Svitávce umělo.
Chceme se vracet k tradicím jako např.
masopust nebo velký letní karneval,
který byl vyhlášený po širokém okolí.

kam se chystáte letos na dovolenou?

Protože rád jezdím na kole, mám
v plánu projet Jižní Čechy.

je svitávka dobré místo k žití?

Svitávka je dobré místo k žití, protože má dobrou polohu na železniční
trati Brno – Česká Třebová, je blízko
měst Boskovice a Letovice a má dobré

Další informace na www.mestys-svitavka.cz, www.low-beerovy-vily.cz,
nebo facebook Městys Svitávka – oficiální stránka městyse, Löw-beerovy vily
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Ryby. Skvělá chuť, snadná příprava

na tento měsíc jsme pro vás připravili pokrm z ryby. ryby obsahují plno zdraví prospěšných látek a navíc se

poměrně snadno připravují. v našem případě budeme připravovat pstruha z nedalekých sádek skalního mlýna.

feferonkou a toastem

si na něj vzpomenete i v parném
létě, uvidíte, že si nejen pochutnáte, ale i skvěle se osvěžíte.

Tento pokrm není klasickým hlavním jídlem, ale spíše lehkým předkrmem či příjemnou večeří, ale když

Postup:
Filet punkevního pstruha nasolíme
a opepříme. Zprudka opečeme na

marinovaný punkevní pstruh

podávaný s koprem, cibulkou,

Recept je z dílny
šéfa kuchyně
Hotelu
Sladovna
Václava
Pokorného.
Další skvělé
speciality
i jiné pokrmy
můžete
ochutnat
přímo
v restauraci
Hotelu
Sladovna
v Černé Hoře.

sádle z obou stran, asi 1 minutu z každé
strany. Necháme odpočinout na talíři.
Z vody, octa, cukru, soli, nového
koření svaříme nálev. Nálev musí
být sladkokyselý, více kyselý.
Do hotového nálevu přidáme na
kolečka nakrájený citrón bez kůry.
Necháme vychladnout asi na 30 °C.
Filet ze pstruha dáme do nějaké
nádoby, na něj položíme na kolečka
nakrájenou cibuli a feferonku. Zalijeme
vlažným nálevem a necháme asi pět dní
v lednici odležet. K pstruhu podáváme
opečený toast a na ozdobu čerstvý kopr.
Ingredience
100 g	filet z punkevního pstruha
	sůl
	pepř
100 g	cibule
30 g	feferonek (kozí rohy)
2 dcl	vody
	ocet
	cukr moučka
50 g	citrónu
	nové koření
	pepř celý
	kopr
	toustový chléb

zdraví
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Sport a alkohol

nepatří dohromady

v chirurgické ambulanci blanenské nemocnice ošetří denně okolo

85 lidí. s létem a prázdninami se

jejich počet zvyšuje. „v lepším případě jde pouze o odřeniny, v tom horším o zlomeniny a úrazy, které končí
i několikatýdenním pobytem v nemocnici, “ říká primář oddělení jednodenní péče stanislav krejsta.

jaké úrazy u vás v létě nejčastěji
ošetřujete?

Nejvíce úrazy hlavy, kolen, kotníků,
zápěstí a rány všeho druhu. V období
prázdnin se pravidelně zvyšuje počet
ošetření a úrazy na tom mají největší
podíl.
sport, plavání… jaké činnosti jsou
v tomto směru nejnebezpečnější?

Nejčastěji úrazy vznikají při volnočasových aktivitách, kdy lidé začnou ve
chvíli odpočinku bez řádné přípravy
sportovat. Zraní se na kole, na in-line
bruslích, při kolektivních sportech,
jako je fotbal, basketbal či volejbal.
určitě není radno podceňovat
ochranné prvky?

Úplně mi to berete z úst (úsměv).
Na trhu je jich dnes k dispozici velké
množství prakticky na všechny druhy
sportu. Jen si je musí sportovci,
zvláště ti rekreační a víkendoví, nasadit a používat je.
jsou určité věkové skupiny k úrazům náchylnější?

Jednoduše řečeno jde o dva okraje
věkového spektra. Děti a starší
občany. Děti s vážnějšími úrazy navíc
musíme odesílat k definitivnímu ošetření do Dětské nemocnice v Brně.
jak často hraje při úrazech roli
alkohol?

Bohužel je to velmi častý jev.
Úrazy jsou poté závažnější
a nezřídka končí příjmem
do nemocnice, v horším
případě odvezením na
záchytku.

Primář Stanislav Krejsta.

mluvil jste o tom, že pacientů v chirurgické ordinaci v létě přibývá.
stíháte je ošetřovat?

Od začátku roku u nás ošetříme
denně v průměru okolo 85 lidí, v létě
se číslo ještě navýší. Přiznávám, že
v nejexponovanějších časech, tedy
dopoledne a brzy odpoledne, si lidé
musejí o trochu déle počkat, ale vše je
o toleranci a ohleduplnosti. Na druhou
stranu situaci vnímáme a snažíme se
to ke spokojenosti všech pacientů
řešit.
například navýšením personálu?

Přesně tak. Navýšili jsme počet
lékařů, kteří slouží na ambulancích, a snažíme se o celkovou reorganizaci provozu
jednodenní péče zvyšujícím
se potřebám pacientů. Souběžně s chirurgickou ambulancí
s nepřetržitým provozem zajišťujeme operativu v oborech chirurgie, ortopedie a plastické
chirurgie, poskytujeme pooperační
ošetření a v rámci
ambulantního
traktu zabezpečujeme chod
odborných ambulancí.

na co si mají dát lidé v létě největší
pozor?

Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že cílem prázdnin a dovolených
je především odpočinout si. Ať už
aktivně či pasivně. Hlavně netrénovaní sportovci by měli být opatrní.
Nepřipravený organismus je k úrazům
a nehodám náchylnější. A jak už jsem
podotkl, lidé by se také měli vyvarovat pití většího množství alkoholu,
zejména v horkých letních dnech.

PAVEL ŠMERDA
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životní styl

Se změnou šatníku

i změna životosprávy

léto je pro mnohé nejkrásnější období roku. vše je radostnější, slunce nám dodává potřebný vitamín d,

cítíme se vitální, méně podléháme nemocem, bolesti ustupují. na druhou stranu venku bývá pořádné vedro.

Častý výskyt vysokých teplot představuje pro tělo zátěž – zejména pro
srdce. Stejně jak měníme na léto
šatník, měli bychom upravit také
své stravovací zvyklosti. Se změnou
stravování je dobré začít již v červnu.
Možná v letních teplých dnech nemíváte během dne na jídlo ani pomyšlení, ale pak večer, když se ochladí,
doslova vyluxujete lednici. Následně
je vám těžko a nemůžete spát. Pokud
se budete řídit následujícími radami,
budete schopni – a rádi, jíst i během
dne a nepřemůže vás večer vlčí hlad.
omezte potraviny, které zahřívají

zevnitř. Především smažená, pečená

a tučná jídla. Kulinářskou přípravu

zaměřte především na krátké vaření,
dušení a restování.

u ovoce navyšte příjem, opět stejně jako

v jídelníčku zásadně zvyšte podíl zele-

v horkých dnech je meloun, neboť má
vysoký obsah vody.

niny. Především takové, co zrovna roste.

Květák, brokolice, ředkvičky, kapusta,
špenát a hlavně nejrůznější saláty. Větší
část zeleniny konzumujte v syrovém
stavu, tepelně upravujte zeleninu jen
krátce.
u tepelné úpravy zeleniny zvolte vaření
ve vodě, napařování nebo tzv. nishime.

u zeleniny dávejte přednost čers-

tvému. Ideálním ovocem pro osvěžení

ani v létě neškodí jednodenní či vícedenní půst, jenž vaše tělo pročistí.

Pokud se rozhodnete půst držet, zkuste
při něm jíst sezónní jahody. Ty působí
preventivně proti nádorovým onemocněním.

Tento výraz pochází z Japonska a jedná
se vlastně o vaření jakéhokoliv druhu
nebo více druhů zeleniny dohromady
v malém množství vody nebo ve vlastní
šťávě. Takto uvařená zelenina neztratí
svoji chuť ani barvu a zachová si i většinu vitamínů. Dá se použít jako příloha
k jakémukoli jídlu, nebo ji můžete jíst
jen tak.

zařaďte semínka, jsou prevencí proti

snižte podíl živočišné stravy a živočiš-

tělesnou teplotu. Základem je stále sice
čistá voda, ale v létě ji doplňujte i nápoji
obohacenými o minerály, především
o sodík a draslík, který se ztrácí potem.
Takovým ideálním iontovým nápojem
je pivo, nicméně nealkoholické. Alkohol
ve větším množství dehydrataci naopak
zhoršuje. Minerální vody jsou, na
rozdíl od jiných ročních období, v létě
a zvláště při sportu vhodné, zejména
tak zvané středněmineralizované, po
sportu si můžete dopřát vysocemineralizované. A pamatujte, vodu nemusíte
dodávat jen prostřednictvím nápojů.
Velice vhodným zdrojem je ovoce či
zelenina, která je až z 90 % tvořena
vodou.

ných tuků. Maso stačí dvakrát týdně,

masové výrobky jako je například šunka
vyřaďte úplně. Naopak denně jezte
luštěniny v kombinaci s obilovinou
a zeleninou. Z obilovin je nejvhodnější
rýže. Pohanku v létě nekonzumujte,
jelikož má silný zahřívací efekt.
častěji sáhněte po tofu a tempehu.
dopřejte si kukuřici v podobě kukuřičné
kaše zvané polenty. Je oblíbená přede-

vším na Balkáně a jí se hlavně se sýrem
(balkánský sýr, brynza). Nebo si uvařte
čerstvý klas kukuřice.

zařaďte více syrových jídel, jak se dnes
moderně označují raw. Na internetu

lze dohledat řadu zajímavých blogů
s recepty tohoto stravovacího směru,
které mohou zpestřit váš jídelníček. Většinou máme totiž určitý repertoár jídel,
která vaříme pořád dokola.

řídnutí kostí. Dýňová obsahují železo

a hořčík, sezamová vápník a vitamín E,
slunečnicová navíc kyselinu linolovou,
stejně jako lněný olej. Jejich nenasycené tuky snižují cholesterol.
v létě je nesmírně důležité dodržovat
pitný režim, zvláště pokud vyvíjíte

fyzickou aktivitu. Pitím člověk reguluje

Rada na závěr. Milujte svůj život
a na všem hledejte to dobré!
Krásné léto vám přeje
Zuzana Šafářová

Postup úpravy zeleniny:
1. Do kastrolku naskládejte očištěnou a nakrájenou zeleninu,
v pořadí podle východní medicíny
od nejvíce „jinové“ (listová zelenina jako pórek, řapíkatý celer,
natě), pak přidávejte zeleninu
kulatou (dýně, brokolice, květák,
kapusta, kedlubna, zelí,…) a nakonec dejte nejvíce „jangovou“, tedy
kořenovou (tuřín, ředkev, mrkev,
petržel, celer,…).
2. Zeleninu navršenou na sebe
opatrně podlijte horkým vývarem
nebo vodou tak, aby se zelenina
nepromíchala, vody bylo jen asi
2–3 cm po dně a nepřesahovala
horní okraj zeleniny.
3. Maličko osolte, můžete přidat ještě
koření jako je bazalka, tymián,
rozmarýn, majoránka, saturejka.
4. Přiklopte a vařte pod pokličkou na
velmi mírném ohni 10 až 30 minut
podle druhu zvolené zeleniny.
5. Nesmí se míchat.
6. Pokud byste měli strach, že se
zelenina spálí, opatrně přidejte
trošku vody.

náhled pozvánka

novinky na knižních pultech
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Stalker Lars Kepler

Bez detektiva Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za
brutální vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z událostí si nic nepamatuje – od tragické autonehody trpí
opakujícími se výpadky a ztrátou paměti. Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do společnosti,
někdo policii pošle video ženy v okně. Následujícího dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku
vyšetřovatele dovede k Rockymu Kyrklundovi. Policii přijde další videonahrávka. Nikdo nerozumí tomu, co se
děje. A Joona Linna více než před rokem zmizel. Téměř všichni si myslí, že je mrtvý. Téměř všichni…

Nenasytná sylvia day

Gideon Cross je bojovník. Přestože pochází z bohaté rodiny, od začátku se musel prát o své místo na slunci.
Násilí a trauma, které prožil, z něj udělaly člověka, který jen tak někomu nedůvěřuje. I když si celé roky
stavěl kolem srdce zeď, teď ho odevzdal Evě Tramellové, a daroval jí i své sexy tělo. Eva však musí vědět,
že nic není zadarmo. Opravdu se bude muset vzdát své nezávislosti, aby si udržela muže, bez kterého si
nedokáže svůj život představit? Nebo se jí podaří přinutit Gideona, aby ustoupil? Srážka dvou světů na
sebe nenechá dlouho čekat. Eva a Gideon jsou manželé, ale postupně přicházejí na to, že největší utrpení
i největší rozkoš je čeká ve chvílích, kdy se z nich stávají nesmiřitelní protivníci.

Zpátky ve hře michal viewegh

Nová próza Michala Viewegha se jmenuje podle jedné ze třinácti povídek, která knihu také uzavírá.
Autor svou oblíbenou postavu – Oskara – vystavuje kritickým životním momentům. Manželskému
stereotypu, nevěrám či jisté smrti, kterou sice Oskar přežije, ale s těžkými následky. Jedním z nich
je rozvod. V povídkách si vychutnáme jejich literární rozmanitost i další autorovy přednosti, včetně
ironie, nadsázky i melancholické grotesknosti. Stručně řečeno: náš nejpopulárnější spisovatel je zpátky
ve hře!

Pod parou Terry Pratchett

Do Ankh-Morporku přijíždí nový vynález – obrovské kovově dunící monstrum, které ovládlo sílu všech
čtyř základních živlů: země, vzduchu, ohně i vody. Nad Zeměplochu začne stoupat pára vytvořená
lokomotivou pana Štědrovky, muže v čepici se štítkem, vyzbrojeného posuvným pravítkem. Pan Štědrovka
má zajímavou dohodu se siny a cosiny a díky nim ovládá Železnou vrtilku – první zeměplošskou
lokomotivu. Vlahoš von Rosret nepatří k lidem, kteří by milovali tvrdou práci. Ve funkcích šéfa Poštovního
úřadu, Mincovny a Královské ankh-morporské banky je ovšem jeho pracovní nasazení životně důležité.
Spočívá však především ve slovech, která naštěstí nejsou těžká a nepotřebují každou chvíli naolejovat.
Vlahoš je milovník života a proto nedokáže odmítnout novou práci, kterou mu nabídne Patricij. Vlahoš
se bude muset vypořádat s celými litry kolomazi, se skřety, s tlustým podnikatelem, o němž se říká, že
shazuje zaměstnance ze schodů, s řadou rozzuřených ortodoxních trpaslíků – vrtmářů a mnoha dalšími
protivenstvími, pokud nechce, aby všechno vykolejilo.

Deník malého poseroutky–Výlet za všechny peníze Jeff Kinney

Rodinný výlet by měla být veliká legrace… Pokud samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta začala slibně,
ale pak přišlo hned několik špatných odboček. Záchody na benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný
nárazník a prase na útěku. Nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu o pěkně stráveném čase.
Ale i ten sebehorší výlet se může proměnit v dobrodružství. A na tohle Heffleyovi fakt jen tak
nezapomenou.

Večerníčkův pohádkový špalíček kolektiv autorů

Před padesáti lety se na obrazovce Československé televize poprvé objevily pohádky na dobrou noc
v pořadu nazvaném Večerníček. Ve stejném roce se k pořadu přidal klučina v papírové čepici, který
přilétne odněkud z hvězdné oblohy, ukloní se, mile pozdraví dobrý večer a očička mu také září jako hvězdy.
Čiperně vyběhne po schodech, skočí na houpacího koně, přeskočí do autíčka a vyhoupne se na jednokolku.
A pořád rozhazuje psaníčka s nápisem Večerníček. Po skončení večerní pohádky se zase pěkně ukloní,
popřeje dětem dobrou noc a odlétá do dálav vesmíru, možná do říše snů… Padesát obrázkových příběhů
obsažených v tomto pohádkovém špalíčku je spíše symbolickým výběrem z nejoblíbenějších večerníčků.
Všechny úspěšné večerníčkovské pohádky by vydaly na mnohem objemnější knihu, nebo na knih několik.
Prozatím ale postačí, když se tento svazek pohádek, podobně jako televizní Večerníček, stane dětem
dobrým průvodcem při usínání. V knize nechybí anketa a velká soutěž s Večerníčkem!
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rozhovor

Andrea Kerestešová: Kdybych
nevěřila, že žiju, byla bych mrtvá
třicetiletá herečka dobývá česká filmová plátna již několik let. fanoušky si získává sympatickou tváří i přesvědčivým hereckým
výkonem. v jejím nitru se však neskrývá pouze herecký talent, ale rovněž energická duše, která radostí ze života tančí.

postupně začala přirozeně vybírat
podle zkušeností. Neměla jsem ale
žádné traumatizující zážitky, myslím, že
mě Praha přijala do svého náručí moc
hezky.

nebo použiju slovo, které nepatří ani
jednomu z jazyků. Ale upřímně, mně
moje nedokonalosti nevadí. Hlavně, že
si rozumíme. Perfekcionalizmus mi není
blízký.

hereckou kariéru jste začala u televizních reklam a první větší roli jste
dostala ve filmu rafťáci. jaká příjemná a naopak nepříjemná situace
vám v paměti vyskočí mezi prvními?

máte před natáčením či jiným vystoupením trému?

Bylo jich hodně, ale já osobně to
takhle nedělím. Každá zkušenost, zážitek, je nepřenosný a vlastně neopakovatelný. A každý se objeví proto, aby vás
posunul dál na vaší cestě.
změnilo se chování vašeho okolí,
když jste se začala objevovat na
televizních obrazovkách? jak reagovali rodiče a vaši přátelé?

Tím, že moji původní slovenští přátele
byli daleko a ti čeští mě s tím vlastně
už poznávali, nepostřehla jsem, že by
někdo měnil chování jen proto, že mě
viděl v televizi. Spíš to bylo přirozeně
o tom, abych si dokázala vybrat správné
přátele, kteří mě mají rádi jako člověka,
ne jako holku z obrazovky nebo obálky.
kde všude jste momentálně k vidění?
na co se můžou diváci v budoucnu
těšit?
brzy po vystudování vysoké školy
jste se přestěhovala do prahy. byla
to velká změna oproti východnímu slovensku? jaké byly začátky
v česku?

Studovala jsem v Trnavě, často jsem
pobývala v Bratislavě, zase tak velký šok
to tedy nebyl. Ale každopádně Praha
je metropole, rušná, neuvěřitelně živá
a hlavně velká. Častokrát jsem jen tak
bloudila a ztrácela se. Milovala jsem to,
byl to krásny pocit svobody. Začátky
jsou všude těžké, neměla jsem tady
žádné blízké. Člověk se učí pokusem
a omylem. Lidi kolem sebe jsem si

Momentálně stále působím v seriálu
Cesty domů na TV Prima, hraju v divadle Palace, s představením Manželský
poker jezdíme také na zájezdy po České
republice. A jinak mě třeba můžete
potkat v tramvaji na Jiřího z Poděbrad,
na farmářských trzích nebo někde
v parku na Vinohradech.
mezi češtinou a slovenštinou přepínáte, jakoby to nebyl žádný problém,
začátky ale musely být náročnější?

To víte, že to byl problém. Tím, že
jsou jazyky velmi podobné, často jsem
mluvila takovou česko-slovenskou
hatlapatinou. Dodnes si občas vytvořím

Trému mám pořád, hlavně v divadle,
cítím se zodpovědná vůči publiku. Ale
tak nějak se s tím učím žít. Někdy mně
to možná zbytečně vystavuje stresu.
Ale holt tuhle práci jsem si zvolila, proto
musím vstřebat i strach z neúspěchu.
jste nejenom herečka a modelka, ale
také vášnivá fotografka. jak jste se
k focení dostala?

K focení jsem se dostala jaksi přirozeně během cestování. Díky fotoaparátu můžu plně využívat svoji
introvertní část osobnosti. Můžu se stát
pozorovatelem okolního světa a můžu
čekat na ten „správný“ okamžik, který
mám možnost zachytit. Miluju fotografii
intuitivní a náhodnou, čím dál víc se
vyhýbám stylizaci.
co ve fotografii jako takové vidíte?

Cítím tam svobodu vyjadřování.
Jedinečnost každého a všeho, co mi
je dovoleno vyfotit. Zároveň ale cítím
nejistotu. Protože ne vše je dovoleno
zachytit. To se teprve učím, že někdy
jsou situace, kde i když držím foťák
v ruce, necvaknu. Jsou okamžiky, na
které bychom se měli koukat živým
okem a fotit jen hlavou.

umíte si představit, že se jednou
budete věnovat plně jenom focení?

Umím, ale na to všechno je potřeba
čas. Život se nám vyvíjí, není možné
předběhnout jisté fáze. Snažím se přijímat vše, co ke mně přichází. Uvidíme
časem, jak to dopadne. Živit se fotografií dnes ale není jednoduché, pokud
ji chcete dělat po svém bez diktatury
a trendu. Dnes je fotograf každej.

rozhovor

jaký ohlas mají vaše výstavy fotografií? dostává se vám zpětná vazba?

Ohlas byl pozitivní a moc milý. To
samozřejmě potěší, ale také to ještě
neznamená, že když vám někdo řekne,
že to co děláte je moc hezké, že vám to
zaplatí třeba bydlení. Bohužel dnešní
systém nás nutí dělat i ty krásné věci
pro peníze… Ráda bych se dožila
změny.
prozraďte čtenářům svoji nejlepší
a nejhorší vlastnost?

Těžko se soudí člověk sám. Celkově
neuznávám hodnocení nejlepší a nejhorší. Kdo nám dal kritéria, co je dobré
a co špatné? Dobou se i hodnoty
vlastností mění. Ale v rámci odpovědi
to řeknu takhle. Mám na sobě ráda, že
jsem dobromyslná. A nemám ráda, když
nedokážu ovládat svoje nervičky, zlost,
náladovost, ego.

Moravu trošku znám. Je mi sympatická moc, žijí tam přece Moraváci,
takoví napůl Slováci. Je tam život, krásná
příroda, temperament. A to já miluju.
se kterými hereckými osobnostmi se
vám doposud pracovalo nejlépe? a je
někdo, s kým si toužíte zahrát?

Každý herec člověka něčím obohatí.
Ráda vzpomínám na všechny herce
z Vyprávěj. Na Romana Vojtka, Ninu
Divíškovou… Ráda bych si zahrála
s Ivou Janžurovou.

21

máte ráda přesný řád a pravidla,
nebo ve svém životě spíše improvizujete?

Jak kdy. V něčem musím mít přesnej
systém, ale ten se mi častokrát rozbije, protože to neumím. Jsem spíš
improvizátor, nějak bylo, nějak bude.
jak byste sama sebe charakterizovala v pár slovech?

Tak to nevím. Jsem, kdo jsem. A basta.


jana čechová

jaká byla vaše puberta a dospívání
a kdo je vaším největším vzorem?

Nepatřila jsem k problémovým
dětem, i když svatá jsem nebyla. Dokázala jsem ale jaksi hodně věcí vyžehlit,
bez toho, aby to mělo nějaké následky
(smích). A vzor? Ten byl vždycky Bůh.
k čemu vás rodiče vedli především?

Vedli mě ke slušnosti, skromnosti,
dobrotě, odpouštění, lásce k bližnímu.
jste věřící. co vám víra přináší?

Víra je velká síla. Dokáže vás uzdravit, ale také má hodně podob, hodně
stupňů, může být absolutně čistá, ale
může být také falešná. Je to velmi individuální záležitost a každý člověk ji musí
pochopit sám na sobě. Ale jednoduše,
kdybych nevěřila, že teď žiju, že teď
moje srdce bije, že dýchám vzduch, že
cítím, tak bych vlastně byla mrtvá.
plánujete do budoucnosti, nebo
žijete spíše přítomným okamžikem?

Jo pořád plánuju. Teda spíš si dávám
cíle, a už se na to začínám zlobit.
Omezuje to totiž můj život. Častokrát
chceme to a tamto, omezujeme se na
cíle, které jsme si vytyčili a uniká nám
tak nádherná čistá přítomnost. Je to
běh na dlouho trať. Snad jednou vám
řeknu, nevím, co bylo, ani co bude,
ale řeknu vám, dnes je teda opravdu
krásně.
jak se vám líbí na jižní moravě?

Foto (2×): Martin Vítek,
www.martinvitek.com
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představujeme

Parta nadšenců,

která má ráda motorky a dobrou zábavu

tomáš opluštil, josef kopeček, david stejskal, erik mihola, vít brandtner, martin blažek, karel krška a marek kupka.

to je kiliangang. parta osmi nadšenců z drnovic, voděrad a lhoty rapotiny, která se loni dala dohromady a společně
pořádají akce, o kterých je v regionu slyšet. vůbec největší je červencový motosraz kiliangang ve voděradech.

jak vznikl kiliangang?
tomáš opluštil: Po prvním ročníku

motosrazu, který se konal v Drnovicích,
jsme asi půl roku přemýšleli, jak tuto
akci někam posunout. A 19. dubna 2014
vznikl Motoklub Drnovice alias Kiliangang. Řekli jsme si, co chceme dělat, jak
to chceme dělat a šli jsme do toho.
můžete vysvětlit název?
erik mihola: Většina členů klubu je

z Drnovic, naše sídlo je v Drnovicích.
A Drnovickým se říká Kiliáni. Proto Kiliangang (úsměv).
jste motorkářští nadšenci?
erik mihola: Takhle bych to nenazval.

Máme k motorkám vztah, někdo větší,
někdo menší, ale rozhodně to není
o tom, jestli má někdo super sport
silničku, nebo jen Babetu. Srazy a akce,
které pořádáme, nejsou jen o motorkách.
většina členů je z drnovic, první
motosraz se konal v drnovicích, ale
loni už byl ve voděradech. proč?
tomáš opluštil: Čistě z kapacitních

důvodů. Areál tamního hřiště nám skýtá
nepřeberné možnosti, chtěli jsme uspokojit zájem alespoň 1 000 lidí. Aby měli
kde zaparkovat auta, motorky a měli si
kde sednout.

motosraz. pro někoho to může znít
jako setkání tvrdých rockerů, kteří
přijedou na silných strojích, dva dny
paří a poslouchají hudbu. tak to ale
není, že?
tomáš opluštil: Rozhodně ne! Snažíme

se dělat akci, která je pro všechny generace. Od dětí, přes mládež, naše rodiče
i seniory. A vůbec není důležité, jestli
je baví, nebo nebaví motorky. Děti se
mohou vyřádit v dětském koutku, jejich
rodiče si dát něco dobrého a poslechnout kvalitní kapely a motorkáři se vydat
na vyjížďku nebo si zasoutěžit.
taková akce se nedá dělat bez sponzorů. je těžké je získat na motosraz?
david stejskal: Rád bych řekl, že si

vážíme každého, kdo jde do akce s námi.
Dnešní doba není v tomto směru vůbec
jednoduchá. Sponzory oslovuje kde kdo
a je proto potřeba mít nějakou přidanou
hodnotu, kterou je přesvědčíte. Lidé si
myslí, jak se na akci napakujeme, ale
vůbec si neuvědomují, že to tak není.
Jdeme každý rok do obrovského rizika,
máme v tom vlastní peníze a nikdy
nevíme, jestli vyjde počasí a přijde
1 500 lidí, nebo zaprší, bude jich tam
pár desítek a všichni na tom proděláme. Proto chci na lidi apelovat, aby
přišli, neváhali dát za lístek tři stovky
a akci podpořili. I díky nim můžeme do

Voděrad přivést zajímavé skupiny a připravit kvalitní program, za který by jinde
zaplatili několikanásobně více.
kiliangang není jen o motosrazu. co
další akce, na kterých se podílíte?
josef kopeček: Kromě motosrazu děláme

i zahájení a zakončení motorkářské
sezony, loni jsme otvírali nové molo nad
rybníkem v Drnovicích, pořádali Silvestr.
Řeknu to narovinu, mohli bychom dělat
i další akce, ale jen přípravy na motosraz
nám zaberou minimálně tři čtvrtě roku.
Nejdeme cestou kvantity, ale kvality.
A hlavně bych znovu rád zopakoval.
Neděláme jen akce pro mladé lidi.
Chceme být univerzální, spolupracovat
se všemi spolky v Drnovicích a ve Voděradech. Aby si nikdo „nehráli na vlastním
písečku“, ale vycházeli jsme si vstříc.
Někde to už jde dobře, někde hůř.
a cíle do budoucna?
tomáš opluštil: Letos zvládnout moto-

sraz, dobře se postarat o všechny
návštěvníky, pokračovat v dalších akcích
a dělat vše tak, abychom z toho měli
radost. Ustálit všechny zakládající členy
a nabrat nové a postupem časů přivést
na naše podium špičky české hudební
scény. Doufám, že budeme i nadále vše
dělat naplno a s chutí!

pavel šmerda

inzerce
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Protivanovská firma chce ještě více
pracovat na Blanensku a Boskovicku
protivanovská firma montáže inženýrských sítí má velmi široký záběr činnosti. s jejich prací se mohou setkat i lidé na blanensku
a boskovicku. tam chce společnost do budoucna rozšířit svoje aktivity. více prozradil zástupce firmy jaroslav veselý.

představte v krátkosti společnost
montáže inženýrských sítí?

Naše společnost vznikla na podzim
roku 1991. Činnost byla orientována
na výstavbu inženýrských sítí. V letech
1992–1998 byla nosným programem
výstavba plynovodů a ostatních plynových zařízení a tepelných rozvodů. Od
roku 1998 začala převažovat výstavba
kanalizací, ČOV a vodovodů.
co další aktivity?

Jak jsem uvedl, naše společnost se
zabývá výstavbou inženýrských sítí,
výstavbou a rekonstrukcemi zpevněných ploch a návsí. Dále zajišťujeme
na Drahanské vrchovině provoz vodovodů a kanalizací. V tuto chvíli zhruba
v 15 obcích. Provádíme i speciální
potrubářské práce na velkých ocelových potrubích jako jsou produktovody,

vodovody, tepelné rozvody a horkovody.
Nově je součástí firmy projekční kancelář,
ve které provádíme veškerou projekční
činnost nejen inženýrských sítí, tedy
přípojky, propoje, prodloužení řadů, ale
i pozemních a dopravních staveb, rodinných domů (novostavby, rekonstrukce),
výrobních hal, úpravy veřejných ploch
atd. A to ve všech stupních projektové
dokumentace. Od architektonických studií, přes vypracování dokumentace pro
uzemní řízení, stavební povolení nebo
ohlášení stavby až k realizačnímu projektu.
kolik zaměstnáváte lidí?

Nyní naše firma zaměstnává 75 lidí.

pracujete jen pro velké firmy a obce,
nebo i pro občany?

Naše zakázky jsou nejvíce orientovány
na přilehlé obce a nadnárodní firmy jako

jsou SKANSKA, STRABAG a další. V regionu Brno a Olomouc jsme technickým
partnerem společnosti RWE, pro kterou
provádíme rekonstrukce a výstavbu
plynovodních řadů a přípojek, ale samozřejmě i pro drobné zákazníky.
co máte za sebou na blanensku a boskovicku?

V regionu Boskovicka jsme v minulosti prováděli plynofikaci měst a obcí
jako jsou např. Boskovice, Letovice,
Velké Opatovice, Kunštát, Lysice a další.
V posledních letech bychom rádi upozornili na výstavbu víceúčelového hřiště v obci Valchov, kde jsme prováděli
i úpravu návsi. Nyní jsme dokončili
demolici objektu číslo popisné 5 v obci
Žďárná a právě dokončujeme výstavbu
dopravní infrastruktury pro nové rodinné
domy v Okrouhlé.
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bydlení

Dřevostavby. Lepší je zhotovení
u výrobce a sestavení na místě
v minulém díle našeho miniseriálu o dřevostavbách jste se dozvěděli, jak to bylo s jejich historickým vývojem a jaké jsou výhody
dřeva jako stavebního materiálu. v tomto díle si povíme něco o konstrukčních systémech dřevostaveb, jejich výrobě a zakládání.

Je mnoho způsobů, jakými lze dřevostavbu realizovat. Konstrukční systémy
novodobých dřevostaveb se vyvinuly
z historických stylů. Prvním, kdo přešel
od klasických, roubených a srubových
konstrukcí staveb k novodobým dřevostavbám, byli američtí kolonisté. Na
některých místech totiž nebyl dostatek
dřeva, aby mohla být vyrobena klasická
masivní konstrukce, proto postupně
v 19. století vznikly tzv. sloupkové dřevostavby, které jsou dnes nejběžnějším
a nejvíce používaným konstrukčním
systémem.
Konstrukční systém spočívá
v řadě nosných sloupků o průřezu
60×120 mm (známý též jako ,,two-by-four“ systém), osazených v nosném
rámu, vyplněných tepelnou izolací
a oboustranně opláštěných deskovým
materiálem (OSB, sádrovláknité desky,
dřevovláknité desky).
Zcela jinak vypadal vývoj v Evropě,
kde byli tradiční hrázděné domy
s nosnou kostrou ze dřeva, vyplněné
cihelným zdivem a omítnuté. Z nich
postupnými úpravami vznikly takzvané
skeletové dřevostavby. Jedná se o dřevostavby, jejichž nosnou konstrukci
tvoří masivní dřevěné trámy umístěné
ve větší osové vzdálenosti, nejběžněji
3 600 milimetrů. Tím vzniká dostatek

volného prostoru pro vnitřní dispozice.
ve výrobě nebo na staveništi?

Jsou dvě možnosti, jakými lze
dřevostavby sestavit. Jedním z nich je
staveništní způsob montáže. V tomto
případě se na stavbu dovezou jednotlivé přířezy a přímo na místě se ve
vodorovné poloze složí v rámy, které se
pak postaví, opláští a vyplní tepelnou
izolací. Velkou nevýhodou tohoto způsobu výstavby je časová náročnost, trvá
i několik týdnů, než je hotová nosná
kostra stavby a dřevo je tak ohroženo
povětrnostními vlivy, hrozí zatečení do
stavby a mnoho dalších problémů.
Oproti tomu rychlejší a lepší variantou je sestavení jednotlivých stěn ve
výrobní hale. U výrobce se zhotoví
kompletní stěnové panely, které se
pak pomocí těžké techniky dopraví na
staveniště a během jednoho až dvou
dnů je hotová celá hrubá stavba domu,
výrazně se tím eliminuje riziko povětrnostních vlivů, navíc domy vyrobené
v hale skýtají většinou i větší přesnost
oproti staveništnímu způsobu.

založení. Jde ji zakládat na základovou desku, jako běžný dům, ovšem je
možné také založit pouze na betonových patkách nebo zemních vrutech.
Tyto způsoby jsou technologicky méně
náročné (není třeba čekat, až uschne
beton a podobně) a co víc, jsou méně
náročné i ekonomicky. Na zakládání se
dá tedy dost uspořit.
poznáte, že je to dřevostavba?

Materiálové provedení fasády dřevostaveb je možné ztvárnit nepřeberným
množstvím způsobů. Pokud budete
chtít, bude váš dům z venku celý dřevěný. Ovšem pokud si přejete běžnou
například probarvenou strukturovanou
fasádu, nikdo nepozná, že se nejedná
o zděný dům, ale o dřevostavbu.
V příštím čísle si přiblížíme materiály,
ze kterých se dřevostavby staví,
a poodhalíme také některé skutečnosti
o energetické náročnosti staveb.
gabriela šmardová

zakládání dřevostaveb

Dřevostavba skýtá oproti
zděné stavbě velkou variabilitu v možnostech

Skeletová dřevostavba (velkoryse prosklené plochy)

Rám dřevostavby připravený k opláštění

bydlení

Hrubá stavba připravená k zateplení
fasádním polystyrénem a aplikaci fasády

Hrubá stavba připravená k obložení palubovým obkladem

Montáž dřevostavby, uložení jednotlivých stěn pomocí jeřábu
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Máte více otázek týkajících se dřevostaveb? Chcete
si prohlédnout některý referenční dům? Neváhejte
nás kontaktovat. Jsme projekční a realizační firma
a nezávislé konzultační středisko Centa pasivního
domu. Zdarma s vámi zkonzultujeme možnosti
stavby vašeho vysněného domu, vytvoříme studii
a uděláme předběžnou cenovou kalkulaci. Navíc našim
klientům v rámci dodávky domu na klíč zajišťujeme
veškeré jednání s úřady ve věci stavebního povolení.
Více informací na www.uspornebydleni.cz nebo
na tel. 608 380 100.

Vyplnění rámu tepelnou izolací

FOTO: Archiv firmy
Úsporné bydlení s. r. o.
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You Dream We Run.
Přijďte, běhejte a přispějte na dobrou věc
prožít příjemné dva dny, zaběhat si, poslechnout kvalitní hudbu a přispět na dobrou věc. pokud se vám alespoň jedno z toho
zamlouvá, pak byste rozhodně neměli chybět

„Inspiraci k uspořádání této akce
jsem si přivezl z mého působení na
Velitelství spojeneckých sil v Evropě
v belgickém Monsu, kde se podobná
záležitost každoročně koná pod
názvem ‚Make A Wish‘,“ říká organizátor
Roman Jančiar.
Hlavní náplní akce je 24hodinový
štafetový běh, kterého se může zúčastnit neomezený počet přihlášených
družstev s libovolným počtem členů.
„Družstvo musí po dobu 24 hodin
udržet štafetový kolík na atletickém
ovále. Každý člen absolvuje v jakémkoliv tempu, během nebo chůzí, libovolný
počet okruhů, poté předá kolík dalšímu. Nejde o závod, každý přizpůsobí
účast svým možnostem, nejsou stanovena žádná pevná pravidla,“ vysvětlil
Jančiar.
Hlavní myšlenkou akce je setkání
napříč generacemi, profesemi a životními osudy za účelem pobavit se,
posílit sociální cítění a zakoupením

12. a 13. června v areálu ask blansko na charitativní akci you dream we run.

účastnického trika splnit sen někomu,
kdo to potřebuje. Letos to bude Emička
z Knínic. „Emička hned druhý den po
narození prodělala několik operací
hlavičky. Po porodu došlo k těžkému
krvácení do mozku, na které se přišlo až
druhý den. Půl mozečku jí lékaři odoperovali a druhá část byla poškozená natolik, že již nebyla schopná se normálně
vyvíjet. Proto je ve svých deseti letech
na úrovni půlročního miminka, ale jsme
rádi za to, že zabojovala a vůbec nám to
všechno přežila,“ svěřila se její maminka.
Letos se přihlásilo pět dětí ze čtyř rodin
a při veřejném losování starosta města
Blanska Ivo Polák vylosoval na prvním
místě Emičku z Knínic, jejímž „snem“ je
rodinný pobyt v termálních lázních. Bylo
vylosováno i další pořadí případného
plnění „snů“ přihlášených dětí.
Letos se v Blansku koná již třetí ročník
akce. Za dva předešlé ročníky v Blansku
a Brně vydělal tento projekt na splnění
snů již 244 628 korun.

Nedílnou součástí akce You Dream
We Run je také kulturní program.
Hvězdou letošního ročníku bude vítěz
Ceny Anděl 2014 Michal Hrůza, který
při svém turné po úraze plní haly měst
po celé republice. „V pátek od 19 hodin
podpoří se svou skupinou i naši akci.
Ty dříve narozené zřejmě osloví svým
vystoupením pěvecká dvojice Eva
a Vašek. Z celkově patnácti účinkujících
nesmíme zapomenout na zpěváky
Pavla Helana, Jakuba Nesnídala s Tomášem Dvořákem, dětskou rockovou
skupinu Rockfór a kapelu Šnek a spol.,“
vyjmenoval organizátor.
Pro nejmenší návštěvníky budou jsou
během dvou dnů připraveny zábavné
atrakce, nafukovací hrady a skluzavky,
nebude chybět seskok padákem a přílet
vrtulníku. Ti větší si mohou například
zastřílet na paintballové střelnici.
Více informací o akci na
www.youdreamwerun.cz a na
facebooku. 
pavel šmerda

kam vyrazit

blansko
kino

10. a 11. 6. Život je život, 20.00
12. a 13. 6. Jurský svět 3D, 20.00
13. 6. Sedmero krkavců, 17.30
14. 6. Sedmero krkavců, 15.00
14. 6. Jurský svět 3D, 17.30
14. 6. Jurský svět, 20.00
15. a 16. 6. Jurský svět, 20.00
17. a 18. 6. Insidious 3: Počátek, 20.00
19. 6. Špión, 20.00
20. a 21. 6. Andílek na nervy, 17.30
20. 6. Špión, 20.00
21. 6. Sedmero krkavců, 15.00
21. – 23. 6. Andílek na nervy, 20.00
25. 6. Zlaté slunce 2015, finále soutěže
školních filmů, 9.00
26. – 28. 6. Poutník – nejlepší příběh Paula
Coelha, 20.00
27. – 28. 6. Mimoni 3D, 17.30
28. 6. Mimoni, 15.00
29. – 30. 6. Odebrat z přátel, 20.00
kateřinská jeskyně

12. 6. Hradišťan a Jiří Pavlica – lidové
tóny, koncert v rámci cyklu Čarovné tóny
Macochy 2015, 18.00
13. 6. Spirituál kvintet – jeskynní spirituály, koncert v rámci cyklu Čarovné tóny
Macochy 2015, 18.00
nám. republiky

11. 6. Farmářské trhy, 9.00
25. 6. Farmářské trhy, 9.00
stadion ask

12. a 13. 6. You Dream We Run, charitativní akce, 15.00
20. 6. O pohár předsedy ASK Blansko,
volejbalový turnaj, 9.00
kynologické cvičiště

20. 6. Dog racing, běhání psů za umělou
návnadou, 9.00
muzeum

25. 6. Hrady, hrádky a tvrze, výstava

modelů Zdeňka Brachtla, 17.00
dělnický dům

13. 6. Národopisný večer souborů Drahan
a Drahánek, 18.00
18. 6. Koncert učitelů Soukromé ZUŠ
Blansko, 18.00
galerie jonáš

19. 6. David Habermann, Stanislav Havlík
– obrazy a kov, vernisáž výstavy, 18.00
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27. 6. Mimoni 3D, 15.00, 17.00 a 19.30
28. 6. Mimoni 3D, 15.00 a 17.00
28. 6. Dáma ve zlatém, 19.30
29. 6. Andílek na nervy, 19.30
30. 6. Ostrov lásky, 19.30
kostel sv. jakuba

22. 6. Cappela Mariana, koncert v rámci
cyklu Concentus Moraviae, 19.30
letní kino

25. 6. Michal David, koncert, 20.00

palava

14. 6. Blanenský plecháč, triatlonový
závod, dětský triatlon, 10.00, hlavní závod
13.00
základní umělecká škola

16. 6. Vystoupení přípravných oborů ke
Dni hudby, 15.30

křtiny
jeskyně výpustek

14. 6. Jaroslav Svěcený s Cigánskými
Diablami, koncert v rámci cyklu Čarovné
tóny Macochy 2015, 18.00

boskovice

lysice

kino

zámek

10. 6. Špión, 19.30
11. 6. Jurský svět 3D, 19.30
12. 6. Jurský svět 3D, 17.00
12. 6. Jurský svět, 19.30
13. 6. Jurský svět, 17.00 a 19.30
14. 6. Popelka, 17.00
14. 6. Králova zahradnice, 19.30
15. 6. Filmový kvíz, 19.00
16. 6. Pořád jsem to já, Babybiograf, 10.00
16. 6. Pořád jsem to já, 19.30
16. 6. Dítě číslo 44, 19.30
18. 6. Poutník – nejlepší příběh Paula
Coelha, 19.30
19. 6. Odebrat z přátel, 19.30
20. 6. Konečně doma, 17.00
20. a 21. 6. Život je život, 19.30
21. 6. Konečně doma 3D, 17.00
23. 6. Den blbec, 19.30
24. 6. Život je život, filmové odpoledne
pro seniory, 15.00
24. 6. Sejmi prezidenta, 19.30
25. 6. Mimoni, 17.00
25. 6. Slepá, filmový klub, 19.30
26. 6. Mimoni, 17.00 a 19.30

21. 6. Pacora trio, koncert v rámci cyklu
Concentus Moraviae, 19.30
26. 6. Tradiční zámecká veselice, 20.00
27. a 28. 6. Zámecké feérie, kostýmované
prohlídky, 9.00
26. 6. Fialky, divadelní představení, 18.00
28. 6. Veselá trojka, koncert, 14.30
2. 7. Poklady depozitářů, vernisáž výstavy
předmětů z nepřístupných hradů
a zámků, 11.00
2. 6. Naivní umění, vernisáž výstavy, 17.00
4. 7. Myslivecká romance, noční kostýmované prohlídky, 20.00, 21.00, 22.00

rájec-jestřebí

zámek

17. 6. Goeyvaerts String Trio, koncert
v rámci cyklu Concentus Moraviae, 19.30

sloup

sloupsko-šošůvské jeskyně

11. 6. Lubomír Brabec – romantická
kytara, koncert v rámci cyklu Čarovné
tóny Macochy 2015, 18.00

Marcela Zdražilová si
splnila svůj velký sen.
Uspořádala výstavu
Poloakty, kabaretní fotografie a fotografie v šatech
byly k vidění na výstavě fotografií v Nosislavy.
„Nyní se celá výstava přesunula do knihovny
v Lysicích, kde bude až do 23. června,“ říká autorka
fotografií Marcela Zdražilová.
Marcela Zdražilová vystudovala fotografii
a výstavou si splnila svůj velký sen. Fotky jsou neretušované, z devadesáti procent sépiové, zbytek tvoří
černobílé snímky. „Vznikly v Louckém Mlýně, kde
jsme si udělali provizorní ateliér. Chtěla bych touto
cestou moc poděkovat všem amatérským modelkám
a modelům za odvahu a vstřícnost, i všem, kteří se
přišli podívat na vernisáž a následně na výstavu,“
doplnila autorka.
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Zahrát si golf kousek od domu?
Ideálně v Kořenci
10 kilometrů od boskovic,
25 kilometrů od blanska a hodinu
jízdy z brna, v samém srdci přírodního
parku řehořkovo kořenecko, se nachází
krásné golfové hřiště v kořenci. koho
pouhých

láká vyzkoušet si tento momentálně
jeden z nepopulárnějších sportů,
má to prakticky „za rohem“.

Z golfového slovníčku…
birdie – výsledek na jamce zahraný

na jednu ránu pod par jamky

bogey – výsledek na jamce zahraný

na jednu ránu nad par jamky

caddie – nosič bagu s holemi

cut – maximální hodnota úderů v

„Jsme na jednom z nejvyšších bodů
Drahanské vrchoviny. Kdo k nám
přijede, nalezne tady nejen golfovou
pohodu, ale také příjemné prostředí, ve
kterém zapomene na starosti běžného
života,“ slibuje ředitel golfového resortu
Vlastimil Štefl.
Zájemci o golf najdou v Kořenci
18jamkové hřiště, kvalitní tréninkové
zázemí a dokonce i jamku, která je
přístupná i negolfistům. „Mistrovské

18jamkové hřiště o celkové rozloze
přibližně 60 hektarů je citlivě zasazeno
do pastevních luk a remízků Drahanské
vrchoviny. Jako každý golfový klub
a hřiště je i to naše o přírodě a na rozdíl
od některých jiných je bez rušivých civilizačních faktorů,“ upozorňuje Štefl.
Poloha, klimatické podmínky
a terénní členitost vyžadují širokou
škálu golfových úderů při zcela běžné
fyzické zdatnosti hráčů.

turnaji většinou po dvou kolech,
často určující o postupu do finále
double bogey – výsledek na jamce
zahraný dvě rány nad par
eagle – dvě rány pod par
handicap – vyjádření výkonnosti
hráče (amatéra) počtem ran nad
par
hole-in-one – jamka zahraná na
jeden úder

www.korenec-golf.cz

ZEPTALI JSME SE… Vlastimila Štefla, ředitele resortu Kořenec
v lidech je stále předsudek, že golf
je sport pro podnikatele, manažery
a bohaté lidi. můžete to vyvrátit?

A víte, že už to asi ani není třeba. Golf
hrají všichni bez rozdílu pohlaví a věku.
I handicapovaní. Na parkovišti nám tu
stojí obyčejná auta a někteří mladí využívají i autobusovou dopravu. Až překvapivě nových zájemců je právě z řad mladých. Zjišťují, jak fyzicky náročný golf je
a většina z nich hovoří od adrenalinovém
sportu. Velký rozkvět zaznamenáváme
u seniorů. Mají dostatek času a golf je
pro ně jednou z nejzdravějších alternativ
životního stylu. A nikterak nákladnou.
na golf koukám v televizi, moc se mi
líbí a chtěl bych ho vyzkoušet. když
přijdu k vám, co musím mít s sebou?

Nic. Máme tu vše důležité pro každého
nováčka. Půjčíme mu hole, vysvětlíme
zásady a nasměrujeme ho na nejjednodušší cestu jak golf začít, anebo jej alespoň
ochutnat. Snad jen doporučuji pohodlné
oblečení do přírody. Může foukat vítr, na
trávě ležet rosa, může svítit sluníčko.
kdo se mě ujme?

Nejprve asi recepční. Vysvětlí vše
potřebné a k ruce má tým zkušených
trenérů. Ale bývá i zvykem, že se přichomýtne nějaký zkušenější golfista, který
sám od sebe pomůže a poradí. Každý
z nich si pamatuje, jaké to bylo, když
začínal.
na kolik mě trénink, hra nebo členství
přijde?

Nyní mohu vřele doporučit balíček
„JDU NA GOLF“. Je to společný projekt několika významných hřišť, který
zaručuje levný, snadný a rychlý start.
Balíček vyjde na 990 Kč a obsahuje
dvě trenérské lekce, míčky do kapsy, tři
základní golfové hole, vstup na cvičné
prostory včetně cvičných míčů a šikovnou příručku, jak se chovat na golfu. Po
absolvování již chybí velmi málo k tomu,
aby se z Vás stal plnohodnotný golfista.
Členství v klubu je až druhá kapitola
golfového příběhu. Jeho cena se odvíjí
od věku golfisty. Děti hrají za 500 Kč
ročně a dospělácký poplatek začíná na
3 490 Kč. Je tu samozřejmě více možností . Velmi rádi zasvětíme každého
zájemce a pomůžeme mu zvolit nejlepší
variantu.
pavel šmerda

cestování, volný čas
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Bowling je zábava, ale i sport
bowling je nejen zábava, ale i sport, ve kterém se konají turnaje pro děti i dospělé. bowling blansko
pořádá již deset let turnaje v bowlingu nejen pro veřejnost, ale i pro registrované hráče.

Velmi populární je turnaj O pohár
Zámecké Sýpky, kterého se letos
zúčastnilo 30 družstev. Neméně
populární je 24 hodinový bowlingový
maratón, který se koná každý rok začátkem července. Před koncem školního
roku každoročně probíhá okresní turnaj
v bowlingu základních a středních škol.
Ve všech turnajích se hraje o velmi
zajímavé ceny.
Již pátým rokem funguje v Blansku
kroužek bowlingu, kterému se věnují
děti od 10 do 16 let. Pod vedením
trenérek Hanky Chládkové a Báry Holánové se děti účastní juniorských turnajů
a každoročně i Mistrovství České
republiky.
V letošním roce se konalo juniorské
Mistrovství České republiky v bowlingu

restaurace
a hotel
olberg
PRIVÁTNÍ WELLNESS
OLOMUČANY 58
679 03 OLOMUČANY
+420 734 440 088
RESTAURACE@OLBERG.CZ
WWW.OLBERG.CZ

v Pardubicích. Účast v republikovém
finále si z přeboru Jižní Moravy zajistili
také mladí junioři z Bowlingu Blansko.
V pátek 1. května se konala kvalifikace

starších kategorií (13 až 15 let, 16 až
18 let). Starší děti odehrály šest her, čtyři
nejlepší hráčky a hráči v každé kategorii
postupovali do sobotního finále.

O jedno místo unikl postup do finále
v kategorii 16 až 18 let Míši Hlaváčikové,
která se umístila na 5. místě, Klárka
Charvátová obsadila 8. místo. Nejlepší
z blanenských chlapců, ve stejné kategorii, skončil na 8. místě Dušan Pukl,
13. místo obsadil Vítek Růžička.
V sobotu 2. května předvedly své
výkony mladší děti (do 12 let), které
odehrály čtyři hry. V kategorii děvčat
obsadila 12. místo Lucie Hrazdírová,
v chlapcích skončil na 15. místě Jirka
Solařík a na 16. místě Adam Kopřiva. Po
skončení mladší kategorie předvedli své
bowlingové umění nejlepší finalisté.
Pokud máte zájem věnovat se
bowlingu a účastnit se turnajů, více
informací získáte na recepci Bowlingu
Blansko. 
barbora holánová

30

cestování, volný čas

Kouzelný ostrov Madeira –
„Perla Atlantiku“

545 km od afriky a 978 km od lisabonu, obydlené jsou pouze dva z nich – malý
260 tisíci obyvateli. hlavním městem je funchal, kde žije více než 120 tisíc obyvatel.

portugalské souostroví leží jen
porto saná a větší madeira s

Zásluhou teplého Golfského proudu
je po celý rok na Madeiře velice příjemně. Léto je tu teplé a většinou bez
mráčků, v zimě teplota vzduchu neklesá
pod 19° C, ale je deštivo a větrno.
Pro milovníky jara a časného léta je
ostrov vysněným místem s nádhernou
subtropickou přírodou, místy připomínající vřesoviště Alp, norské fjordy
a každého musí nadchnout nádherná
květena rozmanitých 700 druhů, včetně
orchidejí. Najdete zde banánová a ananasová políčka, vavřínové „pralesy“ pod
ochranou UNESCA, ale především vinnou révu, kterou je protkaný celý ostrov.
Víno madeira, často srovnávané s portským, je ojedinělé a stalo se vzácným
oblíbeným nápojem.
Pro milovníky pěší turistiky jsou
velkou atrakcí i několikahodinové
túry po lesních úbočích, s úzkými
cestičkami a vodními kanály, zvanými
levady. Nejnámější je Levada 25 fontán,
navštívit můžete 3 km dlouhé vulkanické jeskyně u městečka Sao Vicente.
Další půvabné městečko Santana vás
okouzlí typickými lidovými domky ve
tvaru písmene A – „Palheiros“, které
v minulosti sloužily jako přenosné. Pro
odvážné se nabízí závratný pohled ze

druhého nejvyššího útesu na světě –
Gabo di Girao (594 m. n. m).
Pro Madeiru jsou také typické další
produkty. Hned po víně je to světoznámá madeirská krajka a proutěné
výrobky – ratan.
Na ostrově, který je převážně skalnatý,
najdete několik překrásných písečných
pláží, např. v Machicu, Canicu, Porto
Monizu a také na západě hlavního
města Funchal. V minulosti jej navštívila
např. císařovna Sisi, později také Beatles
a mnoho dalších významných osobností.
krásné prostředí

Toto překrásné město, nazývané „malý
Lisabon“, má vše, co musí i náročného
návštěvníka okouzlit. Malý jachetní přístav, uličky a zákoutí s obchůdky a hospůdkami, historické centrum i luxusní
čtvrť vybraných obchodů. Neodmyslitelně se pak nad městem vypíná zalesněné pohoří, které vytváří nezapomenutelný pohled. Na jeden vrchol, zvaný
Monte (580 m. n. m.), můžete dokonce
vyjet lanovkou. Nachází se tu poutní
místo Madeirčanů s kostelem, kde má
hrob poslední rakouský císař Karel I.
Navštívit můžete úžasnou botanickou
zahradu a zažít nezapomenutelnou

atrakci – divokou jízdu z prudkého
svahu po klikaté silnici na proutěných
saních, zvaných „Babosas“. Tyto jízdy,
doprovázené neustálým křikem pasažérů, se provozují už od roku 1849 a ani
dnes neztratily na atraktivitě.
Madeira je také po celý rok vyhlášeným místem svátků, oslav a festivalů,
na které jsou obyvatelé patřičně pyšní.
Při oslavách zvaných „festas“ se ulice
plní tanečníky, hudebníky a vděčným
publikem, bary a restaurace doslova praskají ve švech. Prakticky každý měsíc se
oslavuje, od silvestrovských ohňostrojů
pokračují festivaly pod názvy jako květinový, citrusový, jazzový, tanečníků samby
aj., církevních svátků je nepočítaně!
labužníci si přijdou na své

Městečky se linou vůně grilovaných
specialit, které se opékají na vavřínových
špízech, domácího chleba s česnekovým
máslem, to vše se zapíjí kvalitními
nápoji, místním a vůbec ne špatným
pivem, ale především vínem madeira!
Pro aktivní cestovatele čeká na
Madeiře velká nabídka možností –
můžete si zahrát golf, tenis, jezdit na
koních, horských kolech, vyznavači
paraglidingu si tu určitě přijdou na své.
A fotbalové fanoušky možná zaujme, že
se na Madeiře v r. 1875 hrál 1. fotbalový
zápas v Portugalsku.
Ubytování na Madeiře najdou turisté
více i méně nároční ve větších hotelových komplexech, v luxusních vilách, ale
i v apartmánech a menších penzionech.
Na Madeiru se od nás létá z Prahy, ve
Funchalu, rodišti jednoho z nejlepších
fotbalistů planety Ronalda, je letiště
první kuriozitou, kterou vás ostrov přivítá. Jeho přistávací dráha je nad mořem
a patří k nejkratším na světě!
Pokud jsme vám přispěli k rozhodnutí
navštívit tento, pro mnohé vysněný, ostrov Madeira, přejeme vám jen kouzelné
zážitky a šťastný návrat!
eva chloupková
www.stourblansko.cz

BLANSKO
vstupnÈ zahrnuje veökerÈ atrakce vË. vstupu
do vnit¯nÌho krytÈho bazÈnu

provozovatel:

krytý plavecký bazén
venkovní nerezový bazén 50x25m
• ètyøi dvacet pìt metrù dlouhé plavecké dráhy
• tøi skokanské mùstky od jednoho do tøí metrù
• divoká øeka s houpacím bazénkem uprostøed
• padesát pìt metrù dlouhý tobogán
• skluzavka - 2,5 m široká a 14,5 m dlouhá
• bublinková masážní lavice, vodní trysky , chrlièe, høib
dìtský bazének - dva propojené bazénky o prùmìru ètyøi a šest metrù s vodním høibem
dìtské høištì - prolézaèky, houpaèky, pískovištì, trampolína, plážové volejbalové kurty,
ètyødráhové høištì na pétanque, travnaté plochy s automatickým zavlažováním,
budova šaten, sprch a WC, dvì restaurace s barem a venkovním i vnitøním posezením

www.sluzby-blansko.cz
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM FONDEMPRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Online přihláška
Snadný způsob
registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké
pojišťovně v ČR?
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví.
Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme
otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména o kvalitní
zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější
a nejdražší zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši
rodinu.
Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.

www.zpmvcr.cz

