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V Boskovicích zazpívá Vojta Dyk.
Rozhovor s Michalem Davidem

Dnešní číslo časopisu MyFace je nabité skvělými
tipy na zajímavé výlety a akce.
Pokud plánujete rodinný výlet, nebo chcete
někam jen tak vyrazit s partou přátel, určitě se
nebudete nudit v Olešnici, která, byť se nemůže
pyšnit žádným zámkem, nabízí nepřeberné
množství turistických lákadel. Od rozhleden, přes muzea veteránů, strašidel
a modrotisku, až po krásné koupaliště i novinku, kterou je Dvoreček naší
babičky.
Milovníci zvířat, především děti s rodiči, mohou zavítat do VanovicDrválovic, kde na ně čeká v Minifarmě ve městě minikravička, miniovečka,
minikozička a mnoho dalších roztomilých kamarádů. Příznivce sportu zveme do
krásného golfového areálu v Kořenci, který nabízí nejen nádhernou přírodu, ale
hlavně jen pár metrů od domova a doslova za pár korun možnost vyzkoušet si
jeden z nejpopulárnějších sportů současnosti.
Pokud hledáte konkrétní akci, pak červenec nabízí těch zajímavých
hned několik. V Býkovicích pořádají už tradiční Slavnosti mlýna, v Blansku
a v Boskovicích se rozjíždí promenádní sezona, zámky chystají noční prohlídky,
rozhodně byste neměli vynechat ani Motosraz ve Voděradech, který láká na
kvalitní kapely i vynikající doprovodný program.
Nezbývá, než vám popřát, ať si svoje výlety či akce užijete a vždy se vrátíte
v pořádku domů. Vychutnejte 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
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rozhovor

jozef regec: Je to velká změna, když
jeho jméno má ve světě cyklistiky stále zvuk. jozef regec, který momentálně žije

v černé hoře, je ale nejen bývalý vynikající sportovec, ale v současné době i senátor.

šel byste do toho znova, kdybyste
věděl, co všechno to obnáší?

Nevím. Jak jsem řekl, byla to všechno
shoda náhod. Upřímně musím říct, že
kdyby byl v Kežmarku zimní stadion
a hrál se tam hokej, asi bych se pro cyklistiku nerozhodl. Hokej je moje srdeční
záležitost a tak by to u mě vyhrál.
k hokeji máte stále blízko
a alespoň na rekreační úrovni ho
provozujete stále.

Bohužel už jenom na rekreační. Hrál
jsem v Černé Hoře okresní přebor,
v Lysicích dokonce krajský přebor.
Využíval jsem výbornou fyzičku, kterou
jsem měl z cyklistiky, a jak jsem řekl,
hokej mě vždy bral za srdce.
kterého cyklistického úspěchu si
ceníte nejvíce?

Jozef Regec. Foto: Danka Mlčuchová
bydlíte v černé hoře, ale vím, že
pocházíte ze slovenska. odkud?

Z Vysokých Tater. Z dvacetitisícového města Kežmarku. To je něco jako
Blansko.
jak jste se dostal na moravu?

V patnácti letech jsem odešel za
sportem do Dubnice, kde bylo vrcholové středisko mládeže. Tam jsem pobyl
čtyři roky, pak jsem přestoupil do Dukly
Trenčín, následně do Dukly Brno a už
jsem zůstal tady.

Bylo jich více. Závod míru mě dostal
do povědomí národa, myslím, že jméno
Regec má stále ještě zvuk. Desáté místo
z Olympijských her v Soulu zatím nikdo
nepřekonal, desátý jsem byl i na mistrovství světa. Myslím, že jsou to slušné
výsledky.
není vám trochu líto, že jste
se nenarodil později, když se
podíváte, kde je cyklistika dnes?

Každá doba je jiná. Za nás jsme
dostávali za vítězství hlavně vázičky,
nějaké peníze jsem si vydělal, když

jsem byl v zahraničí, ale mohlo být
i hůř. Nestěžuji si. Bylo to pěkné
období. I když tady byla „železná
opona“, mohli jsme jezdit po světě,
poznávat i země na západ od našich
hranic.

ale na takové závody jako tour de
france, jste mohli zapomenout?

Italské Giro jsem jel. Sice jako amatér,
ale jel. Španělskou Vueltu jsem absolvoval do 18. etapy a pak závod vzdal.
V naší době byla profesionální a amatérská cyklistika, byly jiné závody. Na
ty nejvyšší jsme nemysleli, to bychom
museli být v profesionálních stájích.
Ta možnost tady byla až kolem roku
1989, ale to pro mnoho z nás už bylo
pozdě. Já byl na závěr kariéry pár let
v Rakousku, ale to už byl opravdu jen
závěr.

v souvislosti s vaší kariérou
musím zmínit rok 1986 a závod
míru, který se jel i na ukrajině, jen
kousek od neblaze proslaveného
černobylu. věděli jste tehdy, jaké
nebezpečí vám hrozí?

Věděli jsme, že jdeme do něčeho,
o čem se moc nemluvilo. Ale Závod
míru se prostě jel a my jsme jeli taky.
vy jste ale tuto účast
odnesl zdravotními patáliemi
v budoucnu?

cyklistika pro vás byla hned
odmalička jasná volba?

Dělal jsem v dětství všechny sporty.
Hrál jsem fotbal, hokej, basketbal, volejbal, věnoval jsem se atletice. K cyklistice
jsem se dostal více méně náhodou.
Vyhrál jsem nějaké pionýrské závody
a trenér, který tam byl, mě oslovil, jestli
nechci zkusit cyklistiku. Řekl jsem si,
proč ne.
cyklistika je docela velká dřina.

S tenistkou Janou Novotnou.

ž
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svléknete tepláky a oblečete si oblek
Ano, máte pravdu. V červnu to bylo
deset let, co jsem absolvoval náročnou
operaci nádoru ledviny. Ale jak vidíte,
zvládl jsem vše. I díky lidem, které mám
kolem sebe.
pamatujete si, kdy jste si při
cyklistice sáhl takzvaně na dno?

To bylo skoro pokaždé. Silnice byly
takové jako dnes, kopce jsou také stále
stejné, my jsme to měli možná v naší
době horší, protože technika ještě
nebyla na takové úrovni, jako je dnes.
Doba jde dopředu, pořád se čeká od
závodníků větší a větší výkony. Uvidíme,
kde je hranice.

politiky a mohl tak poznat obě strany
mince. Politiku beru jako svůj druhý
profesní vrchol.

podobnost se ale dá najít. stejně
jako při sportu i teď při své práci
hodně cestujete.

Nedávno jsem se o tom bavil s dětmi,
že snad kromě Antarktidy jsem projel
všechny země světa.
kde se vám líbilo nejvíce?

Existují dva pohledy na svět. Nádhernou přírodu jsem viděl a úžasné

lidi potkal v malém království Bhútán,
které je mezi Indií a Čínou. To je
krásná malebná země. Největší hrůzu
a neštěstí jsem naopak sledoval v Indii
a Mali. Jak jsem řekl, jsou to dva protipóly.
jste poradcem prezidenta zemana
v oblasti sportu. co si o něm
myslíte?

Bezesporu je to osobnost, která
vyvolává u lidí často velké emoce. Já
jej respektuji a věřím, že je to muž na
správném místě.

nemůžu se v této souvislosti
nezeptat. co si myslíte o čistotě
cyklistiky?

Nechci to zbytečně moc rozvádět.
Všichni byli svědky aféry Armstrong,
která náš sport natolik poškodila, že
moc lidí nevěří na čistotu cyklistiky. Ale
myslím, že už to není, co bývalo. Kontrol
je tolik, že si snad už nikdo ani nedovolí
brát něco zakázaného. Chci tomu věřit.
po x letech se dnes přiznávají
atleti, vzpěrači, že si pomáhali
zakázanými prostředky. jak to
bylo za vás u cyklistů?

Existoval centrálně plánovaný sport,
vše bylo pod kontrolou. Bylo to buď,
anebo. Chceš, nechceš. Nikdo vás
k ničemu nenutil, bylo to svobodné
rozhodnutí. Je pravda, že pro spoustu
lidí, kteří byli ve střediscích sportu,
měli dobré zázemí a chtěli dosahovat
těch nejlepších výsledků, byl doping
velké lákadlo. Má to ale i druhou stranu
mince. Museli potom počítat s následky.
po skončení kariéry jste se přes
trenérskou a funkcionářskou
práci dostal v roce 2010
k politice. dá se srovnat prostředí
sportu a politiky?

Nedá se to srovnat. Sundat takzvaně
tepláky a obléct si bílou košili a oblek,
je jako den a noc. Je jiné potkávat se se
sportovci a najednou s ministry, prezidenty, premiéry či velvyslanci. Jsem
vděčný za to, že jsem se jako jeden
z mála sportovců dostal do vysoké

V cíli závodu.
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při sportu i v politice jste měl
možnost se potkat se spoustou
osobností. na které nejvíce
vzpomínáte?

Bylo jich hodně, a když je začnu jmenovat, určitě na někoho zapomenu. Ale
tak dobře… Krásné vzpomínky mám
na setkání s Milošem Mečířem, Janou
Novotnou nebo Honzou Železným,
měl jsem možnost se potkat s Usainem
Boltem či Michalem Phelpsem. V politice jsem obědval s Merkelovou, šéfem
Evropské komise Schulzem či prezidenty různých zemí. Ne každému se to
poštěstí.
je o vás známé, že hodně řešíte
budoucnost sportu. jak ji vidíte?

Měli jsme nedávno kulatý stůl
s panem senátorem Ivo Valentou na
téma Kam kráčí český sport. Sešla se
tam nejužší špička lidí, kteří by mohli
sport někam nasměrovat. Teď přišla
nová ministryně, která bude mít na prv-

ním místě školství, na druhou stranu je
třeba přiznat, že její resort je tak široký,
že zvládnout školství a sport dohromady nejde. Jsem pro, aby se tady
zřídilo buď ministerstvo sportu, nebo
alespoň nějaký úřad či agentura, které
budou sport řídit, regulovat a zajišťovat jeho fungování. Máme tři miliony
sportovců, tisíce sportovišť, do sportu
jdou ze státní kasy, z krajských, městských či obecních peněz miliardy korun,
ale nikdo pořádně neví, kam směřují.
Myslím, že je potřeba s tím něco dělat.
pojďme k příjemnějším věcem. jak
dlouho jste v černé hoře?

Letos už 21 let.

to už je hodně dlouhá doba. se
slovenským přízvukem už nemáte
problém?

Jen občas, když mluvím rychle, je
poznat, odkud pocházím. Ale už jsem se
docela přizpůsobil.

považujete se za čecha, slováka,
nebo moraváka?

Jsem takový federální. Srdcem jsem
pořád Čechoslovák, ale žiju v Česku,
mám už tady rodinné zázemí, je mně
tady hezky, je tady příjemné prostředí
a relativně slušní lidé. Navíc se říká, že
Moraváci jsou poloviční Slováci (úsměv).
spoustu času trávíte na cestách
mezi prahou a černou horou.
zbývá vám vůbec nějaký volný čas?

V pondělí jsem v Blansku v kanceláři
nebo na akcích, úterý a středu v Praze,
čtvrtek mám trochu volnější, v pátek
jsem na regionu a o víkendu zase na
akcích. Snažím se občas sportovat, ale
téměř veškeré svoje volno věnuji rodině
a dětem. Jsou ještě malé, snažím se
jim vynahradit čas, kdy s nimi nejsem,
a ukázat jim i toho tátu, o kterém
maminka, když se zeptají, kde zase
jsem, řekne, že je senátor (úsměv).

pavel šmerda

Na zahradě svého domu.
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Jozef Regec
Absolvoval trenérství na Fakultě
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je ženatý, má čtyři
děti.

V čelní skupině (vpravo).
Na olympiádě v Číně.

V silniční cyklistice reprezentoval
Československo a posléze i Českou republiku. V roce 1986 vyhrál
první etapu Závodu míru v Kyjevě.
Ve žlutém trikotu vedoucího
jezdce pak absolvoval devět etap,
celkově skončil sedmý se ztrátou
minuty a 57 sekund na vítězného
Olafa Ludwiga. Kyjevské etapy se
jely těsně po černobylské havárii,
k níž došlo pouhých 100 km od
města. Radioaktivnímu spadu připisuje své následné zdravotní problémy, kdy mu v roce 2005 byla
odňata ledvina zasažená nádorem. Etapové vítězství na Závodě
míru vybojoval také v roce 1988.
Na mistrovství světa v silniční cyklistice v roce 1987 skončil v amatérském závodě jednotlivců na
desátém místě. Na olympiádě
1988 byl desátý mezi jednotlivci
(dosud nejlepší výsledek českého
nebo slovenského jezdce) a osmý
v časovce družstev.
V letech 1999-2004 působil jako
trenér reprezentace. Mezi lety
2004-2006
trénoval
cyklisty
v zahraničním profesionálním
týmu. Od roku 2006 trénoval
výběr českých cyklistů pro mistrovství Evropy a světa. V letech
2010-2014 zastával post viceprezidenta Českého svazu cyklistiky.
Ve volbách 2006 kandidoval do
zastupitelstva Černé Hory jako
nestraník za KSČM, ale neuspěl.
V zastupitelstvu městyse Černá
Hora pak zasedal v letech 2010
až 2014. Ve volbách 2010 se stal
senátorem. V srpnu 2013 vystoupil z ČSSD i z jejího senátorského
klubu a vstoupil do SPOZ. Jako
důvod odchodu z ČSSD uvedl
nemožnost prosazovat své myšlenky, vyřazení ze stínové vlády
a nejasné poměry ve vedení
strany. V současné době je bez
politické příslušnosti.

Při rozhovoru v cíli závodu.
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král diskoték Michal David roztančil
svými hity letní kino v Boskovicích

děti ráje, discopříběh, každý mi tě lásko závidí, největší z nálezů a ztrát, poupata a další a další hity zazněly poslední

červnový večer v letním kině v boskovicích. koncert michala davida přilákal na

Pro mě není úplně tak podstatné,
kolik přijde lidí. Nejdůležitější je, jaká
je atmosféra a jak se návštěvníci baví.
A já myslím, že tady v Boskovicích se
bavili skvěle. Patnáct set diváků není
málo. Jsem za to vděčný, protože není
dnes úplná samozřejmost prodat tolik
vstupenek. Moc děkuji.
v boskovicích jste byl už loni.

Jen hrstka z nich dokázala při jeho
největších „vypalovačkách“ zůstat sedět
na lavičkách. Skvělý koncert se vydařil,
návštěvníci si ho báječně užili a většina
z nich si zavzpomínala, jak při písničkách Michala Davida vyrůstala a co
všechno při nich prožila.
týden před boskovicemi jste měl
koncert v pražské o2 areně. jaký
je to skok z největší české haly do
boskovického letního kina?

Ano, na jedné soukromé akci. Boskovice jsou úžasné, jsou tady hrozně milí
lidé a budu se sem vždycky moc rád
vracet.
pan ředitel kulturních zařízení
vás pozval na letošní husí
slavnosti. přijedete?

Nevím přesně ještě termín, ale když
to půjde, tak velmi rád.
při koncertě jste zmínil, že
chystáte nový hudební film. na co
se můžeme těšit?

Bude se jmenovat Decibely lásky.
Upustili jsme od Discopříběhu 3,

1 500 diváků, kteří si ho, jak se patří, užili.
protože jsme naráželi na různé problémy. Investoři se báli, že v dnešní
době pokračování filmů nejsou vždy
úplně úspěšná. Ale bude to zase písničkový film, hudebně-taneční. Bude
to o mých písničkách, zazní tam nové
i starší věci. Pokud to dobře dopadne,
tak v hlavních rolích by se měli objevit
Láďa Potměšil, Ruda Hrušínský, Sagvan
Tofi a Lukáš Vaculík. Doufám, že se
nám to povede, film bude bavit lidi
a bude mít vysokou návštěvnost.
máme tady léto, prázdniny. jaké
budou v podání michala davida?

Určitě odpočinkové. Teď jsem toho
měl hodně, takže s manželkou jedeme
na týden do Marseille, kde nastoupíme
na velkou loď a týden poplujeme po
Středozemním moři. Pak chystáme
ještě týden dovolenou Na Kanárských
ostrovech, kde budeme mít s sebou
i našeho vnuka. Doufám, že tam za
námi přijede i dcera, která je teď v New
Yorku a čeká tam na pracovní povolení.
pavel šmerda

vaření
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Základem pro Croque Monsieur
je kvalitní bešamel
Tentokrát jsme si pro vás připravili klasický francouzský recept. Je velmi jednoduchý a rychlý. Většina z vás po přečtení
vznese otázku, proč vám předkládáme
recept na jednoduchý toust, který si
běžně doma děláte. Věřte nám, že, když
nic neošidíte a budete se držet postupu,
výsledek vás přesvědčí o opaku.
Základem je kvalitní bešamel.
V kastrolku nechte rozpustit lžíci másla,
vsypejte lžíci hladké mouky a míchejte,
dokud se nespojí. Za občasného
míchání nechte pěnit pár minut, ale

Croque Monsieur
Ingredienece
Na 2 Croque Monsieur:
4 plátky kvalitního toustového
chleba (nejlépe 1 cm vysoké)
2 silnější plátky kvalitní šunky od
kosti
2 silnější plátky ementálu nebo
eidamu
10 dkg strouhaného ementálu
nebo eidamu
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
200 ml mléka
Sůl
Pepř
Muškátový květ

hlídejte stále světlou barvu. Pak
přilijte asi třetinu studeného mléka.
Zamíchejte. Vlijte zbytek, zamíchejte.
Nechte jemně probublávat minimálně 15 minut, než hmota pěkně
zhoustne. Ke konci přidejte hrst
strouhaného sýra, osolte,
opepřete a přidejte špetku
muškátového květu.
Bešamel může
klidně vyčkávat,
není nutno ho
vždy spotřebovat
hned. V lednici
dokonce vydrží
tři dny. Ohřívat ho
musíte ale pomalu.
Krajíce toustového
chleba opečte. Na
dolní krajíc natřete vždy
asi dvě lžíce bešamelu
a rozetřete až pěkně do
stran. Pak na něj položíte
plátek šunky a sýra a nasypete asi
3 dkg strouhaného sýra. Přiklopíte
druhým plátkem. Opět stejně bešamelu
a na něj strouhaného sýra už o něco
méně. Zapečete pod grilem v troubě.
Pod grilem na 220 °C trvá zapečení asi
3–4 minuty, ale prostě čekejte na tu
správnou barvu.
A když si k tomu uděláte příjemný
salátek z trhaných listových salátů,
věřte, že dvě porce z receptu vám stačit
nebudou.

A Těm z vás, které recept oslovil, nabízíme ještě zajímavou záměnu šunky za
plátky uzeného lososa.
Tak krásné léto a dobrou chuť
Další skvělé speciality i jiné pokrmy
můžete ochutnat přímo v restauraci
Hotelu Sladovna v Černé Hoře.

Běžci v Blansku pomohli pěti dětem
Rekordních 140 tisíc korun vynesla
letos charitativní akce You Dream We
Run, která se konala v Blansku. Každý
účastník akce, který se zapojil do 24
hodinové běžecké štafety, ale i ten,
který se přišel jen podívat, si mohl
koupit účastnické tričko nebo náramek
a přispět tak na pomoc potřebným.
„Letos jsme díky tomu mohli splnit
sen všem pěti postiženým dětem, které

se do projektu přihlásily. Malá Emička
pojede s celou rodinou do termálních
lázní. Liborek si přál pobyt ve wellness centru, Šimonkův sen byl tablet
a bratři Martin a Tomáš si přáli invalidní
tříkolku. Každý dostal svoji. Dary stály
celkem sto pět tisíc korun, proto ještě
zvážíme, koho podpoříme ze zbývajících peněz,“ řekl organizátor akce
Roman Jančiar.

Celkem podle něj na akci přišlo kolem
tří a půl tisíce lidí. Z toho bylo sedm
set dvacet sedm běžců ve třiadvaceti
týmech. Největší tým měl asi sto padesát členů, nejmenší dva. Dohromady
ušli nebo uběhli ve štafetě pět tisíc
sedm set osmdesát jedna kilometrů.
Vydařený byl i doprovodný program.
Bez nároku na honorář vystoupili například Michal Hrůza nebo Michal David.

na přípravě se podíleli:
model lucie kovandová, česká miss world 2013
dekorace, styling svatební agentura elysée
šaty zuzana machorková, fashion designer
foto foto veronika, acrobat studio
candy bar kler dortičky
vlasy studio glamour
mua the look
kytka květiny bára
doplňky foamies
video dušan pukl

móda
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Šatičky už mají svoji nevěstu
Krásné sluníčkové nedělní odpoledne strávené v báječném kolektivu
úžasných lidiček, tak by se dal popsat
svatební den na zámku v Lysicích.
Pro tuto událost jsem navrhla model
svatebních šatů na pohádkové téma
„Alenka v říši divů“. Šaty jsou bláznivé
materiálem, zpracováním, kombinací
stylů romantiky a sportovních prvků

pro současnou nevěstu, která se nebojí
vybočit z klasiky! Skládají se ze tří častí
na sobě vrstvených a navzájem se doplňujících, které společně vytvoří tuto
krásu. A když vše podtrhne tak okouzlující žena, jako je Česká Miss World 2013
Lucka Kovandová, nemůže vše dopadnout jinak než úžasně. Moc děkuji Luci!

zuzana machorková
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tip na prázdninový výlet.
V Olešnici se rozhodně nudit nebudete

olešnice patří k jednomu z mála míst na blanensku a boskovicku, kde může turista strávit

minimálně jeden celý den a rozhodně se nebude nudit. máme pro vás několik zaručených tipů.

Město leží na pomezí tří krajů.
Jihomoravského, Pardubického a kraje
Vysočina. Podhůří Vysočiny odpovídá
i zdejší krajinný reliéf. Je to místo plné
kopců, krásných údolí a tamní krajina
není příliš dotčena lidskou činností.
„Na jedné straně je to náš hendikep,
protože jsme hodně vzdálení od velkých průmyslových center, což s sebou
nese jisté problémy z hlediska zaměstnanosti, na druhou stranu je to klad,
který z Olešnice a okolí dělá zajímavou
oblast pro turisty a návštěvníky města,“
říká starosta Zdeněk Peša.
A vzápětí to dokládá výčtem lákadel, která dělají z Olešnice zajímavou
turistickou destinaci. „V roce 2000
byla Olešnice jedním z prvních míst
v okrese Blansko v rámci samosprávy,
která vyznačila několik cyklotras.
Všechny jsme směřovali k našim turistickým cílům,“ upozorňuje.
Ten, který je nejméně známý a ne
příliš vyhledávaný, je hrad Louka, sídlo
pánů z Lomnice, ze kterého se do
dnešních dnů dochovalo pouze torzo

Boží muka u Ústupu.
několika zdí a sklepení. „A tak jsme se
museli, abychom turisticky zatraktivnili
naši oblast, postarat sami. Zpřístupnili
jsme dvě muzea. Muzeum veteránů
a historických motocyklů rodiny
Hamerských, včetně obrazů tatínka
pana Hamerského, který byl učitelem
na zdejší hospodářské škole, a dále
muzeum strašidel a postav pověstí
z Olešnicka, které sídlí v bývalé ledárně
olešnického pivovaru,“ vyjmenoval
starosta.
nádherné rozhledy

Olešnice nabízí i další pro turisty
či cykloturisty zajímavá místa, kde
je možné se zastavit. „Máme tady

Rozhledna na Zelenkově kopci.

kopcovitou krajinu, která přímo vybízí
k odpočinku. Krajina skýtá možnost
nádherných rozhledů, a my, jelikož
jsme si vědomi těchto míst, jsme
postavili dvě devět metrů vysoké
vyhlídkové věže. Zdráhám se říkat
rozhledny, protože nebylo potřeba
stavět 20 metrů vysoké stavby, když už
pohled z devíti metrů je dostačující,“
uvedl Peša. Obě stavby jsou blízko
silnice. První se nachází na Zelenkově
kopci, druhá nad ski areálem na kopci
Kopaniny.
Kdo si rád prohlédne zajímavé
sakrální stavby, rozhodně by neměl
minout dvě boží muka, která jsou
postavena na horizontu dvou kopců.

Koupaliště.

První je na trase mezi Olešnicí a Ústupem a připomíná historickou událost
z Války o rakouské dědictví. Druhá leží
poblíž nové asfaltové silnice mezi Kněževsí a Olešnicí a je věnována vzpomínce na bleskovou povodeň, která
Olešnici zasáhla v roce 2002. „Obě
stavby mají reliéfní výzdobu a stojí za
to se u nich zastavit jen proto, že je od
nich nádherná vyhlídka do krajiny,“
vybízí starosta.
koupaliště nadchne

Pokud si bude chtít utrmácený
turista v létě odpočinout, rozhodně by
neměl minout krásné olešnické koupaliště. „Za posledních dvacet let se vybudovala spousta akvaparků a zábavních
center, s kterými se nemůžeme rovnat,
na druhou stranu kdo přijede k nám,
najde tady klidné prostředí, kde na vás
dýchne historie,“ prozrazuje Zdeněk
Peša.
Bazén byl postaven už v roce 1936
a koupaliště je stále stylově zachováno
v podobném duchu. Kromě velkého
bazénu, kde si lidé mohou zaplavat
nebo zaskákat, nechybí ani občerstvení, v areálu je atletický stadion
i hřiště na plážový volejbal. „I když se
snažíme držet koupaliště v historickém
rázu, má samozřejmě moderní prvky
jako je například čistička, která nám
zaručuje po celou sezonu průzračnou
vodu. To návštěvníci obzvláště oceňují
a koupaliště tak patří k chloubám Olešnice,“ připomíná Peša.
Olešnice je zajímavá i tím, že tam
sídlí jedna ze dvou modrotiskových
dílen v České republice, kde je zachována výroba s původní recepturou.
Návštěvníci se mohou podívat přímo
do dílen, kde modrotisk vzniká, ale
také si odvést zaručeně pravý modrotisk, navíc za podstatně nižní cenu, než
jakou by zaplatili například v Praze.
„Samozřejmě každý turista také
vyhledává místo, kde se může dobře
najíst a napít, případně se ubytovat.
Tady bych rád pozval návštěvníky

Modrotisková dílna.
Olešnice do Hotelu Závrší na náměstí,
který byl nedávno ve spolupráci s Pivovarem Černá Hora opravený. Poskytuje
výbornou kuchyni, výběr z široké
nabídky nápojů, posezení uvnitř i na
venkovní zahrádce, ale také kvalitní
ubytování,“ upozorňuje starosta.
Úplně nejčerstvější turistickou
novinkou v Olešnici bude od prázdnin
Dvoreček naší babičky. Děti se svými
rodiči mohou v areálu V Lukách, kde je
i několik sportovišť a moderní dětské
hřiště, zavítat mezi kachny, slepice,
kozy, ovce, morčata, králíky, holuby
a další zvířata. Zookoutek vznikl díky
olešnické organizaci Českého svazu
chovatelů a má především mladé
generaci ukázat, že kuře či husa není
jen to, co znají zabalené v igelitu
v supermarketu. Více o Olešnici na
www.olesnice.cz.
pavel šmerda

Nová boží muka.

Olešnice
Olešnice je trojúhelníkové městečko ležící na Hornosvratecké vrchovině, která
je součástí Českomoravské vrchoviny. Je přirozeným centrem severozápadního
okraje okresu Blansko. Okolí města sousedí s okresem Žďár nad Sázavou (kraj
Vysočina) a okresem Svitavy (Pardubický kraj).
Olešnicí protéká Nyklovický potok (Hodonínka), do kterého se ve středu města
vlévá potok Veselský. Říčka Hodonínka je přítokem řeky Svratky.
Městečko se rozkládá v nadmořské výšce 541 metrů (radnice). Okolní kopce
dosahují nadmořské výšky od 580 do 688 metrů. Nejvyšším bodem je vrchol
kopce Kopaniny.
V Olešnici žije 1 730 obyvatel v 470 trvale obydlených domech s 580 byty.
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květiny z olešnice zdobí ženy
po celém světě

chystáte svatbu, vyrazit na společenskou událost, nebo si chcete jen tak ozdobit šaty, kabelku, boty
či vlasy něčím krásným? pak byste rozhodně měli navštívit olešnickou firmu moraviaflor.

„Společnost Moraviaflor je firma s dlouholetou tradicí. Navazuje na historickou
výrobu květin z druhé poloviny 19. století.
V Olešnici už působíme takřka 150 let.
V naší firmě se věnujeme rukodělné
výrobě, která vyžaduje velkou zručnost
a cit. Každý vyrobený kus je originál,“ říká
jednatelka firmy Helena Synková.
Její firma vyváží umělé květiny nejen
po Evropě, ale i do mnoha dalších zemí

na požadavky našich zákazníků a nové
módní trendy v barvách i vzorech,“
doplňuje Synková. Její společnost nabízí
10 tisíc artiklů, ze kterých si mohou
zákazníci vybrat.
Květiny v Olešnici vyrábí ze stoprocentních přírodních materiálů, jakou jsou
bavlna, len, hedvábí, hedvábný samet,
vlna, viskoza, kůže či juta. „K barvení
používáme ekologická tuzemská barviva,

neví. „V posledních letech nás zaplavila
levná produkce z Číny. Přitom české věci
jsou hezčí, přirozenější a kvalitnější. Jde
jen o to, abychom více než na cenu hleděli
na kvalitu a také o to, aby Česká republika
podporovala české podnikatele,“ přeje
si Synková a dodává. „Je celá řada zahraničních zákazníků, kteří si k nám přijedou
vybrat ze starých artiklů a podívat se, že se
jedná skutečně o ruční výrobu. Dostalo se
nám uznání od zahraničních obchodních
partnerů z Belgie, Austrálie a dalších, kteří
se pochvalně vyjádřili o naší práci. Máme
zájem, aby se tato výroba v Olešnici udržela a naše výrobky dělaly radost našim
zákazníkům další řadu let. Kromě toho
bychom k nám rádi přilákali i turisty, kteří
by se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se
u nás všechny ty krásné věci tvoří.“ Více na
www.moraviaflor.cz.
pavel šmerda
Moraviaflor vyrábí umělé květiny
určené k dekorativním účelům:
•
•
•
•

Jednatelka firmy Helena Synková.
světa jako jsou Austrálie, Kanada nebo
Spojené státy americké. „Vycházíme
z původních vzorů, které neustále
rozšiřujeme o nové artikly v návaznosti
na módní trendy. Pružně reagujeme

Moraviaflor, s. r. o.
Křtěnovská 303
Olešnice 679 74
tel.
fax
mobil
e-mail

+420 516 463 241
+420 516 463 083
+420 736 603 649
milan.synek@moraviaflor.cz

na která máme atesty o jejich nezávadnosti. Dá se říct, že převážně pracujeme
pouze s českými materiály,“ upozornila
jednatelka.
Helena Synková zdůraznila, že umělá
květina je v současné době velmi aktuální
jako módní doplněk. „Děláme pro celou
řadu módních návrhářů, jako je Iveta Řádková, Petr Kalouda, Aleš a Bára Šeligovi,
v minulosti i pro Beatu Rajskou, spolupracuje s námi i krásná česká topmodelka
Pavlína Němcová,“ pochlubila se Synková.
Moraviaflor zaměstnává momentálně
čtyři lidi. V Česku je podle Synkové spousta
lidí, kteří něco umějí, ale bohužel se o nich

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svatební květiny nevěstám na míru,
výzdoba svatebních stolů
květy jako módní doplněk – na šaty,
kabelky, boty apod.
ozdoby do vlasů na sponě, vlásence,
gumičce, hřebínku apod.
různé květiny ke svatebním účelům,
ozdoby pro nevěsty, svatebčany,
svatební tabule
čelenky a květiny ke všem druhům
krojů
všechny druhy květin pro divadla
a film
květiny pro aranžéry
květiny jako dárkové přízdoby
květiny, které jsou určeny ke smuteční
vazbě – jiřiny, chrysanty, růže, karafiáty a další
květiny s bižuterními komponenty
květiny dle požadavku módních
návrhářů
květiny na vánoční stromy
různé vánoční ozdoby
čelenky a velké pánské ozdoby
k moravským krojům na jízdu králů

navštívili jsme
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řeznictví a uzenářství šutera
chystá investice do vlastních prodejen

řeznictví a uzenářství františek šutera z olešnice je typickým rodinným podnikem. jeho zakladatel františek
šutera starší dokázal svojí pracovitostí a podnikatelským duchem vybudovat z ničeho prosperující podnik.

„Tatínek založil firmu v roce 1990.
V domácích podmínkách začal vyrábět
klobásy a jeden druh salámu. Postupně
se firma rozšiřovala. Přes výstavbu
malých jatek, celého areálu i moderní
výrobu uzenin až do dnešní
podoby,“ říká František
Šutera mladší, který
vedení podniku
přebral.
Svoje
výrobky
nabízeli
Šuterovi hned
od začátku
v domácí
prodejně,
momentálně
mají moderní
prodejnu na
náměstí. Celkem nabízejí
svoje produkty v šesti vlastních
prodejnách. Kromě Olešnice působí
ještě v Lysicích, Zbýšově, Březové nad
Svitavou, Ivančicích a Svitavách. „Letos
chystáme větší rekonstrukci prodejny
v Lysicích, do budoucna bychom naše
aktivity rádi rozšířili ještě o tři čtyři
prodejny. Nejblíže jsme tomu v Litomyšli, plánujeme obsadit i Brno a Blansko,“
upozornil majitel.

Historie firmy Řeznictví a uzenářství František Šutera sahá do roku
1968. Tehdy František Šutera ještě
jako zaměstnanec Jihomoravského průmyslu masného – závod
Olešnice začíná doma s výrobou tlačenek, jelit a jitrnic. V roce
1969 nakupuje základní stroje pro
výrobu. Buduje klasickou udírnu
a začíná vyrábět i uzené výrobky.
Zlom nastává v roce 1990, kdy
František Šutera starší zakládá
skutečnou firmu s názvem Řeznictví a uzenářství František Šutera.

Zatímco na začátku nabízeli zákazníkům dva výrobky, dnes zahrnuje
sortiment firmy širokou škálu masných
i uzenářských pochoutek. „Specialita?
Držíme debrecínky. Je to výrobek mého otce, taková
klasika, na kterou
máme i ocenění
kvality. Obsahují kvalitní
maso. Vůbec
se snažíme
všechny naše
výrobky dělat
bez náhražek,
s minimálním
množstvím
doplňků,“ upozornil Šutera.
Firma Františka Šutery
dělá klobásoviny, salámy, škvaří
sádlo, nabízí kuřecí, hovězí a vepřové
maso. „Sortiment je poměrně široký
a nějaké velké rozšiřování neplánujeme.
Chceme držet
standardní
provoz a hlavně
sázet na kvalitu. Většinou
je to stejně
tak, že když
vymyslíte
něco nového,
tak přestanete dělat
něco původního. Navíc
není ani kam
rozšiřovat. Každá
prodejna má nějaký
svůj objem,“ vysvětlil.
Jednu novinku přece jen v Olešnici
plánují. Výrobu trvanlivých salámů.
„Chystáme přístavbu, rekonstrukci, kde
se do toho chceme pustit. Je to otázka
roku až roku a půl. Máme už hotový
projekt. Chceme tam dělat trvanlivé
salámy. Vysočina, Lovecký, Hercules,

Řeznictví
a uzenářství
F. Šutera
Veselská 581
679 74 Olešnice
tel.
516 428 271
e-mail info@sutera.cz

Poličan. Jen pro naše obchody a okruh
regionálních prodejen v Jihomoravském kraji,“ uvedl.
Největším odběratelem výrobků firmy
je Jednota Boskovice, Olešničtí dodávají
svůj sortiment i do prodejen Jednoty
Svitavy, Jednoty Velké Meziříčí a stovky
dalších, kromě toho zásobují školy,
školky, domovy důchodců a nemocnice.
Řeznictví a uzenářství Šutera
zaměstnává na všech svých provozech přibližně 85 lidí. „Co nás
trápí? Momentálně plánované
investice do registračních pokladen. Nás to přijde na sta
tisíce korun. Přitom
to jsou věci, které
nejsou až tak
nutné, aby
za ně firmy
vyhazovaly
peníze.
Podle
mě je lepší
investovat do
provozu, než
do tohoto, co
nám nic nepřinese. Evropská
unie zase vymýšlí věci, které v zahraničí
vůbec nejsou,“ svěřil se Šutera, kterého
naopak těší návrat českých zákazníků
do malých prodejen. „Je to vidět na
objemech. Ne všichni nakupují v řetězcích, jak by se mohlo zdát,“ dodal.
pavel šmerda
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cestujeme

cestujeme v pohodě aneb
Rady na bezproblémovou dovolenou!

letní dovolenková sezona už dávno nezačíná prázdninami, ale již několik let se posouvá do poloviny června, kdy je také
nabídka zájezdů největší. co je však pro celé období společné, to je především nervozita kolem cestovních dokladů.

Přitom není rozdíl, zda klient koupil
zájezd již s půlročním předstihem, aby
tak využil širšího výběru hotelů se všemi
slevami, nebo si počká na last minute,
třeba jen několik dní či hodin před
odletem.
„Nemám platný pas!“ to slyšíme v cestovních kancelářích stále často, i proto
se snažíme již při výběru upozorňovat
na včasné zajištění cestovních dokladů.
I když některé velké cestovní kanceláře
mají upravené podmínky ke vstupu
do jednotlivých zemí, jako je Tunisko,
Turecko, Maroko a Egypt, vždy doporučujeme ověřit si platnost dokladů na
stránkách www.mzv.cz. Je to v zájmu
klienta a také jeho povinností, jak se
uvádí ve všech Podmínkách jednotlivých cestovních kanceláří.

rychlopasy neplatí

Všeobecně platí, že ke vstupu do
těchto zemí je vyžadován pas s biometrickými údaji, často nemusí platit tak
zvané rychlopasy, které nesplňují půlroční platnost po opuštění navštívené
země. Do evropských států je možné
cestovat s občanskými průkazy, které
však musí také být novějšího vydání.
Děti mohou vycestovat jen se svým
dokladem.
Dále bude klient předem informován
o zákazu tekutin a ostrých předmětů
v příručních zavazadlech při nástupu do
letadla. Pití, především pro děti, které
cestují, se dá na každém letišti po odbavení zakoupit.
Pro ty, kteří cestují poprvé, doporučujeme také rozdělit pár důležitých

věcí do příručního zavazadla, např.
doklady (pas, cestovní smlouva, letenka,
voucher), mobily (aktivujte roaming),
tablety a fotoaparáty (nabíječky), léky
(ty tekuté do kufru), kartičky pojištění,
brýle, klíče od domu.
Pokud něco zapomenete, nebuďte
nešťastní. Skoro vše se dá na místě
koupit, jen ne pohoda a dobrá nálada.
Samozřejmě, lepší je utrácet za ty
nepotřebné věci, které však v danou
chvíli „musíte mít!“ V kufru si pak nechte
místo na suvenýry, určitě některé přivezete sobě či svým blízkým.
Tak už máte sbaleno? Přejeme vám
krásné zážitky a jen šťastné návraty!
eva chloupková
www.stourblansko.cz

inzerce
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Začalo platit: neznalost zápisu neomlouvá!
Od začátku letošního roku začala
platit novinka v českém právu. Zásada
materiální publicity zápisů ve veřejném
seznamu, tedy zásada „Co je psáno, to je
dáno.“ Nový občanský zákoník posiluje
víru v evidenci veřejných seznamů, mezi
které patří i katastr nemovitostí.
Pokud je určitá právní skutečnost ve
veřejném seznamu zapsaná, neomlouvá
nikoho neznalost zapsaného údaje
a zároveň se má za to, že byla zapsaná
v souladu se skutečným právním stavem.
Je-li právní skutečnost z veřejného
seznamu vymazána, má se za to, že
neexistuje. Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným
právním stavem, platí zapsaný stav pro
osobu jednající v dobré víře.
Zásada materiální publicity tedy chrání
dobrou víru kupujícího v tom, že údaje
a práva zapsaná v katastru nemovitostí,
tedy i osoba vlastníka, jsou v souladu
s faktickým stavem a jiné právo vyžadující
zápis v katastru nemovitostí neexistuje.

Většina institucí stále prověřuje
i ostatní dokumenty související s vlastnictvím (nabývací doklady apod.), praktický dopad této novinky se tedy zřejmě
rozšíří až časem a také s výsledky prvních
soudních sporů.
pozor na „vedlejší ujednání“

Nový občanský zákoník přináší mimo
jiné možnost sjednat v kupní smlouvě
tzv. vedlejší ujednání. Jsou to:
•
•
•
•

výhrada vlastnického práva (zjednodušeně: kupující se stane vlastníkem
až úplným zaplacením kupní ceny)
výhrada zpětné koupě (kupující
převede na požádání věc zpět prodávajícímu)
výhrada zpětného prodeje (obdobně
kupující prodá věc zpět prodávajícímu)
předkupní právo (prodávající má
povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl

•
•
•
•

prodat třetí osobě)
koupě na zkoušku (koupě s podmínkou, že kupující věc ve zkušební lhůtě
schválí)
výhrada lepšího kupce (prodávající
má právo v určené lhůtě dát přednost lepšímu kupci)
cenová doložka (kupní cena věci se
upraví podle výrobních nákladů)
jiná vedlejší ujednání v zákoně nepojmenovaná

Se sjednáváním vedlejších ujednání
se v praxi zatím nesetkáváme a ani do
budoucna zřejmě nepůjde o častou záležitost. Problémem uvedených ujednání
však je, že mohou být sjednaná ústně.
Proto je na místě být zvláště při prodeji
a koupi nemovitosti obezřetný a poradit
se s profesionály.
mgr. jaromír dvořák,

jednatel real spektrum boskovice, s.r.o.
a člen asociační rady ark čr
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životní styl

Být či nebýt dietní raw maniak?

poslední dobou je stále modernější tak zvané „raw food“. anglické slovo raw znamená v doslovném
překladu surový, nezpracovaný. jedná se tedy o způsob stravování bez tepelného upravování.

RAW pokrmům se říká „živé jídlo“.
Příprava probíhá mixováním, klíčením
a vysoušením, maximálně však do teploty 42 stupňů Celsia. Že je tento druh
stravování populární, dokládá existence
spousty blogů na internetu, vznik RAW
cukráren či nedávný festival, který se
konal v Praze a byl zaměřen právě na
RAW.

Pro správnou přípravu RAW
potravin lze použít pouze
taková zařízení, která se
při práci nezahřívají na více
než 42 stupňů Celsia.

Pokud se rozhodnete tímto způsobem stravovat, vaše kuchyň se neobejde bez určitých pomůcek a přístrojů.
Základem je sušička. Díky ní nebudete
jen sušit ovoce, ale vyrobíte si i RAW
ovocné palačinky, krekry, pizzy, zkrátka
sušička vám otevře spoustu možností
k vytvoření řady kulinářských dobrot.
Dalším nezbytným přístrojem je odšťavňovač, jelikož snídaně milovníka živého
jídla vždy zahrnuje čerstvě vymačkané (takzvaně fresh) džusy z ovoce
a zeleniny. Abyste si vytvořili lahodný
koktejl, moderně nazývaný smoothie,
či zmrzlinu, budete potřebovat pro
změnu mixér. Zajímavým přístrojem je
pak tak zvaný spiralizér. Vytváří z ovoce
a zeleniny nudličky, spirály či špagety.
Nejpopulárnější jsou z mrkve, řepy, zelí,
cibule a dalších druhů.
drahá investice

Ovšem aby připravená jídla splňovala požadovanou kvality, budete
muset investovat do poměrně drahých
přístrojů, jejichž ceny často šplhají až
k desetitisícům. Pro správnou přípravu
RAW potravin totiž lze použít pouze
taková zařízení, která se při práci
nezahřívají na více než právě 42 stupňů
Celsia, aby nebyly přípravou znehod-

životní styl

noceny cenné látky. Výhodou dražších
přístrojů je, že z nich zkrátka „vymačkáte“ víc.
Základem tohoto dietního směru
ovšem není jen ovoce a zelenina, jak by
vás možná napadlo. Mezi hlavní potraviny patří nejrůznější ořechy a semínka
včetně exotických – jako jsou například chia, dále bobule goji, nepražené
kakaové boby, rýžové otruby, zastudena
lisované oleje či kokosový olej. K dochucení se používá nejčastěji himálajská sůl
a nejrůznější koření. Sladí se různými
sirupy, například javorovým, datlovým
nebo avokádovým. Z těchto surovin
lze zkrátka vyrobit nejrůznější velice
chutná jídla a sladkosti.
příliv energie

Lidé, kteří se začnou takto stravovat,
mohou ze začátku mít problém s pocitem chuti na sladké či s pocitem hladu.
Po krátké době ale tyto stavy odpadají
a naopak začnete zažívat obrovský příliv
energie. Je to díky vysokému příjmu
vitamínů, minerálů a enzymů. Někteří

RAW maniaci hlásí, že jim tento druh
stravování pomáhá i zdravotně, např.
při kožních problémech.
Můj osobní názor ovšem je, že tento
druh diety není vhodné dodržovat na
sto procent. V zimě je potřeba i teplé
jídlo. Souhlasím s Tradiční čínskou
medicínou, že syrové potraviny mají
ochlazující účinek a mohou tedy zpomalovat fungování některých orgánů.
Každopádně RAW je velice motivující
a právě teď v létě mohou taková jídla
zabírat největší část vašeho jídelníčku.
Jídla jsou navíc velice chutná a naučí
pozitivnímu vztahu k ovoci a zelenině.
Dětem doporučuji vyrábět nejrůznější
zdravé sladkosti z ořechů, ovoce, medu
atd. Inspirujte se blogy, kde naleznete
spoustu zajímavých receptů. Sama si
v RAW kvalitě podle jednoho blogu
vyrábím čokoládu z kokosového tuku,
karobu a nepražených kakaových bobů
a slavím s tím úspěch u všech, kterým
jsem dala ochutnat.
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Jídelníček
RAW maniaka
Snídaně
nepečený jablečný štrúdl s fresh
džusem

Dopolední svačina
ovocný proteinový koktejl

Oběd
zeleninové těstoviny s dipem
z česneku a dýňových semínek,
dezert po obědě: zmrzlinový krém
ze zeleného čaje

Odpolední svačina
lněné krekry

Večeře
salát s ořechovým tacos

Krásné léto přeje Zuzka Šafářová

Kulturní zařízení města Boskovice zvou všechny děti
i jejich doprovod na divadelní představení z cyklu

BOSKOVICKÝ P

OHÁDKOVÝ

HŘEBÍNEK

3. 7. Divadlo ŠUS Červená Karkulka
10. 7. Amálka K. Třebická Nešišlej!
0
2
17. 7. Divadýlko z pytlíčku O drakovi
24. 7. Divadlo Koráb Sněhurka a sedm trpajzlíků

15

koncert v rámci festivalu
BOSKOVICE 2015

31. 7. Divadlo Emillion
Vstupné: 80 Kč
Rodinné vstupné:
210 Kč (3 – 5 členů rodiny)
Permanentky na celou sezónu:
400 Kč / 1.200 Kč (rodinná)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
PŘEDSTAVENÍ SE KONAJÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

Zlatovláska
7. 8. Divadélko Andromeda Nezbedné pohádky
14. 8. Divadýlko Mrak O Palečkovi
21. 8. Divadlo Studna Čertovská pohádka

ZÁMEK
BOSKOVICE

pátek 17.00 hod.
Děkujeme rodině
Mensdorff-Pouilly
za poskytnutí
prostor a technického
zázemí

více: www.kulturaboskovice.cz
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celiakie. Nemoc, která vám
radikálně změní život

měsíc před třiadvacátými narozeninami diagnostikovali ivetě ratislavové z blanska celiakii. nemoc, kterou
většina lidí zná v souvislosti s bezlepkovou dietou. od toho okamžiku se jí život obrátil vzhůru nohama.

jak jste poznala, že máte celiakii?

asi jste musela načerpat co
nejvíce informací?

Příznaky se u mě projevovaly
postupně. Nejdříve takové, které se
přisuzovaly věku, nikoho nenapadlo, že
by mohl být problém jinde. S lepkovým
jídlem jsem začala mít problémy asi
měsíc před diagnózou, nemohla jsem
už nic sníst, ze všeho mi bylo špatně.

když vám lékaři oznámili diagnózu,
byl to pro vás velký šok?

V prvním momentu to byl opravdu
velký šok! Sice jsem něco málo věděla,
co je lepek, ale nedokázala jsem si představit, jak zásadní změna života to bude.

Ano. Po přečtení dostupné literatury
to bylo ale ještě horší, protože člověk byl zahlcený velkým množstvím
informací. Neměla jsem ani tušení, co
všechno nebudu moct jíst, že problém
bude i s léky, potravinovými doplňky
a kosmetikou. Hodně informací jsem
hledala na internetu na cizojazyčných
stránkách a v diskuzích. V době, kdy
jsem s bezlepkovou dietou začínala,
navíc v Česku nebyla žádná legislativní
úprava týkající se značení alergenů,
a tak se člověk musel naučit rozumět

složením. Nejhorší pro mě byl první rok,
než jsem se naučila s dietou žít.
co všechno jste musela v životě
změnit?

Všechno jsem se učila úplně od
začátku. Co jíst, co dělat, když jste mimo
domov, jak řešit jídlo ve škole a v práci,
dietě musíte přizpůsobit domácnost
a seznámit s ní rodinu a nejbližší okolí.
jak moc jste se musela omezit
v jídle?

Celiakie mi změnila celý jídelníček.
Osobně jsem s vařením problém

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou
k návštěvě koncertů v rámci XV. ROČNÍKU

PROMENÁDNÍ SEZÓNY
2015 V BOSKOVICÍCH

NEDĚLNÍ KONCERTY V AREÁLU PARKU
U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

28. 6.

ZAHÁJENÍ
ZUŠ BOSKOVICE
SEZÓNY
KVALITU VÁM ZARUČÍ
5. 7. | BOSKOVICKÁ100%
KAPELA
POUZE ORIGINÁL!
19. 7. | ŽENEVA DUBSKÁ
TRIO / POCTA EVĚ OLMEROVÉ
26. 7. | HOLÓBKOVA MOZEKA
2. 8. | KRAJÍČEK & ŠURANSKÁ & FRIEDL
9. 8. | TŘETÍ ZUBY / UNPLUGGED
sleva 20 %
16. 8. | BOSKOVĚNKA
23. 8. | ALIBABA / FOLK OLOMOUC
30. 8. | KUNŠTÁTSKÁ DECHOVKA A FS VELEN
ZAL.
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BEZPEČNOST KVALITA
DESIGN INOVACE EKOLOGIE

Originální náhradní díly jsou jednoduše pro Vaše vozidlo nejlepší.
Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a jsou stejné jako původní.
Tím se zachová kvalita, hodnota, životnost, výkon i jízdní vlastnosti
Vašeho vozidla. A pro Vás jsou zárukou Vašeho klidu.

Zahajovací koncert 28. 6.
se koná v případě nepříznivého počasí
v prostorách Zámeckého skleníku.
Ostatní koncerty se v případě
velmi nepříznivého počasí NEKONAJÍ!
Vstup volný.
Změna programu vyhrazena.

více: www.kulturaboskovice.cz

PODVOZKOVÉ ČÁSTI

Uvedená sleva se vztahuje jen na náhradní díly. Slevy nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a programem Servis 5+.

Komenského 9
680 01 Boskovice
www.autecobs.cz
tel. 516 453 925

DRIVE THE CH

zdraví
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Nedělní housky
Ingredience: 300 g bezlepkové mouky, 2 čajové lžičky psyllia, 270 ml vlažné
vody, 15 g čerstvého droždí, 1 čajová lžička cukru, 1 polévková lžička olivového
oleje + olej na potření.
Postup:	Psyllium přimícháme do vlažné vody a necháme 30 minut bobtnat. Do
mísy si dáme mouku, kvasnice, cukr, polévkovou lžíci oleje a psyllium
s vodou. Vyhněteme těsto, z kterého tvarujeme housky, pokud se nám
budou lepit, namočíme si ruce do vody. Housky klademe na plech vyložený pečicím papírem, a necháme 40–60 minut kynout při pokojové
teplotě. Pečeme ve vyhřáté troubě na 225 °C asi 10 minut, poté je zkontrolujeme a potřeme olejem. Teplotu zeslabíme na 170 °C a pečeme
dalších asi 10 minut. Housky průběžně kontrolujeme.

neměla, protože jsem nikdy moc mouku
při vaření nepotřebovala. Horší to bylo
s pečením, protože bezlepkové mouky
mají úplně jiné vlastnosti od lepkových.
Naštěstí i s tím se mi podařilo dobře se
poprat.

rové krokety, tatarská omáčka, dressingy,
pomazánky, hořčice, kečupy, kávovinové
nápoje, ovocné sirupy, uzeniny, masové
konzervy, tavené sýry a jiné.

jaká jídla nemůžete jíst?

Bohužel zasahuje i do společenského
života. Zásadně se změní možnosti
v cestování. Musíte třeba řešit, zda
budete mít možnost si někde koupit
jídlo, zda vám dokážou vyjít vstříc, když
jedete na dovolenou a máte tam polopenzi. Navíc, pokud někam cestujete
na delší vzdálenost, nejedete vlastním autem a víte, že trpíte klinickými
potížemi, musíte věnovat zvýšenou
pozornost, abyste si náhodou nepřivodili potíže na cestu. To stejné platí i pro
situace, kdy si naplánujete nějaké akce.
Pokud jdete k někomu na návštěvu či
oslavu, a ten člověk sám dietu nemá,
je nutné ho seznámit s vaší situací,
s tím, co vám může nabídnout a jak to
servírovat. Bezlepkové potraviny nesmí
být na jednom talíři s lepkovými. Nebo
si s sebou musíte vzít vlastní jídlo.

Zakázané jsou potraviny obsahující
pšenici, žito, ječmen a oves a výrobky
z nich. Patří sem například pečivo,
koláče, dezerty, oplatky, vločky, strouhanka, těstoviny, krupice, kroupy, müsli
a další. Dále mohou lepek obsahovat
např. žvýkačky, směsi koření a dochucovadla (sójová omáčka), moučkový cukr,
sladkosti, sójový suk, puding, zmrzliny,
cornflakes, čokoláda, karamel, mléčné
výrobky, bramborové lupínky, brambo-

Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění vyskytující se
u geneticky predisponovaných
lidí. Při kontaktu s lepkem dochází
ke spuštění imunologického
zánětu, což vede k poškození
sliznice tenkého střeva. Jedná se
o nevyléčitelnou nemoc a jedinou
léčbou je celoživotní dodržování
bezlepkové diety.
Nejčastější příznaky: průjmy nebo
zácpa, nadýmání, bolesti břicha,
chudokrevnost, nedostatek vitaminů a minerálů, úbytek tělesné
hmotnosti, poruchy vývoje, chronický únavový syndrom, defekce
zubní skloviny, poruchy menstruačního cyklu, neplodnost.

slušný seznam. celiakie ale
neznamená jen omezení se v jídle?

asi těžká otázka, ale už jste
naučila s celiakií žít?

Nějaký čas to samozřejmě trvalo, ale
nakonec jsem se naučila dietu si co
nejvíce zjednodušit. Nejvíce se zaměřuji na přirozeně bezlepkové potraviny
a suroviny, které seženu vždy a všude.
dobré je zmínit, jaké mohou být
následky při nedodržování diety?

Nedodržováním diety dochází k imunologické reakci vedoucí k poškození
sliznice tenkého střeva. U citlivých
jedinců se objeví klinické potíže, a ti

pak nemají problém s dodržováním
diety. Někteří však potíže nemají
a často si mylně myslí, že když jim nic
není, tak se nic neděje. Při dlouhodobém nedodržování diety stoupá riziko
rozvoje přidružených onemocnění,
např. zánětu štítné žlázy, cukrovky
1. typu, střevním zánětům a v poslední
řadě to může vést až k rozvoji nádorových onemocnění.
co byste poradila lidem, kteří trpí
tímto onemocněním?

Nejdůležitější je dostatek kvalitních
informací a poznat další lidi s touto
nemocí. Osobně mohu říct, že celiakie pro mě měla i pozitivní přínos.
Seznámila jsem se se spoustou nových
skvělých lidí, a to nejen z Čech, což
mělo za následek, že aktivněji používám cizí jazyky, a dále jsem se pustila
do různých projektů, které jsem dříve
jen plánovala.

slyšel jsem o tom, že jste si zřídila
i webovou stránku a profil na
facebooku, který se věnuje této
záležitosti?

Ano, na Facebooku mě najdete pod
názvem Ivet Rat – bez lepku, na adrese
www.facebook.com/IvetRat. Stránka
slouží jako průvodce bezlepkovým životem. Najdete na ní seznamy potravin
a kosmetiky, vysvětlené často kladené
dotazy, novinky v obchodech, recepty,
desatero pro usnadnění zvládnutí
bezlepkového života a další tipy. Také
se na mě můžete obracet s dotazy.
V současné době je nás již přes tisíc, a to
nejen z Čech a Slovenska. Zastoupeny
jsou i další země. Například Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Srbsko,
Rakousko, Německo, Spojené království,
Bulharsko, Turecko a další. Stránka má
i web (ivetrat.webnode.cz), kam dávám
pouze ty nejdůležitější informace.
pavel šmerda
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přemýšlíte o golfu v kořenci?
Právě teď je ideální příležitost začít

jdu na golf. to je název projektu, do kterého se letos zapojilo i golfové hřiště v kořenci.

pokud tedy spřádáte v hlavě plány, že byste tento stále populárnější sport rádi vyzkoušeli, máte
teď ideální příležitost. za pouhých

„Balíček je určený pro úplné začátečníky. Proto zahrnuje i trenéra. Za
necelou tisícovku získáte základní set
tří značkových holí, sadu tří míčků do
kapsy, vstup na tréninkové plochy na
hřišti, dvě lekce s trenérem, 100 míčků
pro trénink a návod k tomu, jak se
chovat na golfu,“ říká ředitel golfového
resortu Kořenec Vlastimil Štefl.
Balíček může být vhodným dárkem
pro vaše blízké a přátele. Navíc ti, kteří
letos projekt Jdu na golf absolvují, získají mnoho dalších výhod za zajímavé
ceny. Například výhodné členství nebo
zkoušku golfové způsobilosti, takzvanou Zelenou kartu. Více informací na
www.jdunagolf.cz.

dva velmi dobré důvody. Prvním je být
v databázi České golfové federace. Je
to stejné, jako byste hráli fotbal, hokej,
volejbal, basketbal nebo jakýkoliv
sport. Federace vám navíc vede informace o vašem hendikepu. To je číslo,
které odpovídá vaší golfové úrovni.
Na začátku máte hendikep 54. Stručně
řečeno. Osmnáctijamkové hřiště se má
hrát na 72 ran. Hendikep 54 ukazuje,
že to umíte za 126 ran (72+54). Když
ho uhrajete lépe, hendikep se vám
snižuje. Kdo má hendikep 10, tak umí
zahrát hřiště za 82. Hendikep musí být
někde veden a to je právě databáze

co je zelená karta

Proč absolvovat zkoušku golfové způsobilosti a získat Zelenou kartu? „Není
to o tom, že by se golfisté uzavírali, ale
každý, kdo vykročí na hřiště, by měl mít
základní znalosti a vědomosti,“ říká Štefl.
Na hřiště, které má 18 jamek, mohou
každých 10 minut odcházet až 4 lidé.
„Za 2 až 3 hodiny se hřiště naplní třeba
i 120 lidmi. A aby se tam „potuloval“
někdo, kdo nezná pravidla, přeskakoval
jamky, byl nebezpečný sobě i ostatním, to není dobře. Proto existuje tato
zkouška,“ doplnil.
Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. „Jestli dáte jamku na čtyři
nebo deset úderů, není až tak podstatné jako čas, za který jamku zahrajete. To je většinou 18 minut. Pokud to
zvládám, tak jsem v pohodě. Teoretická
část se skládá z testu, u kterého můžete
používat pravidla golfu. Jde jen o to
umět si v nich najít odpovědi,“ vysvětlil
Štefl. Po úspěšném složení zkoušky
se můžete účastnit turnajů a hrát na
jakémkoliv hřišti po celé republice.
proč mít členství

Získat členství v golfovém klubu
s sebou nese spoustu výhod. „Má to

Golf v Kořenci si už zahrála
i herečka Jitka Čvančarová.

990 korun získáte balíček, který stojí za to.
České golfové federace,“ vysvětlil Vlastimil Štefl.
Druhým důvodem členství jsou
zajímavé výhody, slevy a bonusy, které
můžete získat. „U nás začíná členství na
3 500 korunách, to nejdražší vyjde na
12 000. Senioři, studenti a děti to mají
výhodnější. Ten, kdo zaplatí celoroční
poplatek, tak hraje zdarma na Kořenci
a na čtyřech dalších hřištích, jinde
využívá padesátiprocentní slevy. Je to
na lidech, co je pro ně výhodné. Jestli
chodí hrát jen sem, nebo jezdí i jinam.
Členství není podmínkou,“ dodal.

pavel šmerda

inzerce
Vítìjeves

Biskupice

Brnìnec

Bohuòov

JEVÍÈKO
Malá
Roudka

Luká

Hvozd

Ludmírov

Jaromìøice
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TIPY NA VÝLET

Bílsko

Vilémov

Při cestě po Drahanské vrchovině
byste neměli minout griltour
Rozhraní

Poøíèí

Skrchov

Køetín

Vanovice

Vranová

Rozseè
nad Kunštátem

KUNŠTÁT

Sudice

Svitávka

Vodìrady

Dlouhá
Lhota

Námìš
na Hané

Budìtsko

Lipová
Buková

Benešov

Slatinky

KOSTELEC
na Hané

Ptení

Malé

- pøírodní rezervace Pavlovské mokøady

BOSKOVICE - Western Park Boskovice - zábavní
pøírodní park nabízí iluzi Divokého západu
BOSKOVICE - hrad, zámek a židovské mìsto

Laškov

Pìnèín

Èechy
pod Kosíøem

BENEŠOV

KOØENEC

- vìtrný mlýn Koøenec se šesti perutìmi
je dominantou obce postavený v roce 1866

KOØENEC

- Golf & Ski Resort - návštìvníky láká vyjímeèná
poloha nedotèené pøírody s panoramatickými
výhledy do krajiny

Zdìtín
kvalitní ubytování, výborné
jídlo a pitíHradisko
, možnost uspořádat
rodinné nebo
společenské akce. to vše nabízí restaurace
Suchý PROTIVANOV
SUCHÝ obec - rekreaèní oblast v Drahanské vrchovinì-

- pøírodní koupání v rybníce, v místì tobogán
Rapotina
a
penzion
griltour, která sídlí v srdci drahanské
vrchoviny
v protivanově. více
prozradil provozní jan ščudla.
Vícov
Ohrozim
Valchov
Lhota

Lysice
Žerùtky

KONICE

Koøenec

BOSKOVICE

Drnovice

Raková u Konice

Suchdol

Okrouhlá

Sebranice
Zbraslavec

Knínice
u Boskovic

Bøezsko

Brodek
u Konice

Šebetov

Senice
na Hané

Bohuslavice

Skøípov

Svìtlá

Vísky

Jesenec

Šubíøov

Cetkovice

LETOVICE

Nýtov

Dzbel

VELKÉ
OPATOVICE

Stvolová

Obora
Boøitov

Stínava

Žïárná

Doubravice
nad Svitavou

Bousín

Nìmèice
Vysoèany

Žïár

Plumlov

Niva

PROSTÌJOV

Krumsín

Seloutky
Ubytování
Drahany je ve dvou až pětilůžkoOtinoves
Prostìjovièky
Urèice
Holštejn vých pokojích s vlastním sociálním
Unín
Nové Sady
Naše zařízeníZávist
je všestranné, hosté
zázemím,
televizí, wifi, vlastním parkoRozstání
Myslejovice
Milonice
Lipovec
Vincencov
Lažany
Studnice
se můžou těšit jak na obědové menu,
vištěm.
Jsme
tříhvězdičkový penzion
Vilémovice
Lipùvka
Podivice
které sestává z několika variant
jídel, tak Senetáøov
certifikovaný u HOTELSTARS.CZ
Lažánky
Podomí
i na možnost uspořádání
soukromých
či
Ondratice
Šebrov-Kateøina
Jedovnice
Rudice
KUØIM
Vranov
firemních akcí s nabídkou
rautů, grilova- Ruprechtov
rád bych u vás uspořádal
Drysice
ADAMOV
Letekovice
Habrùvka
ných specialit i degustací.
rodinnou oslavu
, firemní akci
Pustimìø
Bukovina

co nabízí návštěvníkům
vaše Sloup
Žernovník
RÁJEC
Lubì
zařízení?
JESTØEBÍ Vavøinec

nebo školení. je to možné
IVANOVICE?
Ježkovice

Kanice těšit?
na jakou kuchyni se mohou
Ochoz
Bøezina

u Brna
Kuchyně má základy v kvalitních
suroBílovice
Hostìnice
nad Svitavou
vinách, založena je na české kuchyni,
BRNO
Mokráale dát si u nás můžete i pizzu či různé
-Horákov
grilované speciality.

jaké ubytování u vás hosté
najdou?

na Hané

Rodinné VYŠKOV
oslavy, svatby, firemní
večírkyDrnovice
či školení pořádáme
častoŠvábeni
Hoštice
Heroltice
Luleè
a máme s nimi bohaté zkušenosti.
SnaMoravské
Olšany
Málkovice
Vážany
Tuèapy
Roštìnice vyjít vstříc indiviHabrovany
žíme se zákazníkům
Zvonovice
duálním přístupem a maximálníOrlovice
péčí.
Raèice-Pístovice

pro kolik lidí máte salónek, nebo
kde se tyto akce odehrávají?

Protivanov - rekreaèní støedisko vzdálené 2km od obce
nabízí pøíjemnou aktivní dovolenou
v prostøedí Drahanské vrchoviny

Menší oslavy či akce se odehrávají
v salonku s kapacitou asi 20 osob, větší
Malé hradisko - oppidum Staré hradisko
přímo v prostoru restaurace, kde máme
Vyškov
- Dinopark a zoologická zahrada
kapacitu přibližně 50 osob. K dispozici
Rájec nad Svitavou - zámek
je i letní zahrádka s kapacitou 35 osob.
Sloup a ostatní jeskynì Moravského krasu

co připravujete do budoucna?

V zimním období lyžaøské bìžecké trasy:

Již teď u nás návštěvníci naleznou
11,6 km
Suchý okruh
půjčovnu Kkol
a koloběžek,
na
oøenecký
golfový okruh
8 km kterých
Koøenecký - Melkovský
11,6 km
se mohouBevydat
krásami
nešovský za
okruh
10,5 Drahanské
km
tivanovský okruh
11,5 km
vrchoviny.oPrkVoruh
bezprostřední
blízkosti
Malé Hradisko
9,2 km
penzionu je i dětské hřiště s horolezecPøehled bìžeckých lyžaøských tras i on-line kamery
kou stěnou.
Do budoucna
připravujeme
naleznete
na našich webových
stránkách
www.aktual-griltour.cz
vybudování volnočasového zázemí,
ve kterém si budou návštěvníci moci
zahrát plážový volejbal, v případě zájmu
si udělat i svůj vlastní táborák.

Restaurace a penzion
v Protivanove
UBYTOVÁNÍ
snídanì polopenze plná penze
REKREACE pobytové poukazy
turistika cyklistika sezónní sporty
AKCE reprezentace rauty
slavnostní pøíležitosti školení
UBYTOVACÍ KAPACITA 29 osob
DVOJLÙŽKOVÉ A TØÍLÙŽKOVÉ POKOJE S PLNÝM PØÍSLUŠENSTVÍM
sprchový kout, vana, toaleta, televize, telefon, hotelové služby.

APARTMÁN

RESTAURACE 50 osob -

snídanì, polopenze, plná penze, denní menu, alacart,
školení, semináøe, podnikové veèírky, svatby, oslavy, rauty, uzavøená spoleènost.
Pøístup bez bariér, klimatizace, ozvuèené jednotlivé úseky, mikrofon, pronájem
jednotlivých úsekù.

BAR 15 osob
SALONEK 20 osob
SEZÓNNÍ VENKOVNÍ POSEZENÍ S GRILEM 30 osob
ATRAKTIVNÍ GASTRONOMIE
WI-FI INTERNET ZDARMA, DÌTSKÉ HØIŠTÌ, VLASTNÍ MONITOROVANÉ PARKOVIŠTÌ.
ON-LINE WEB KAMERA, CELOROÈNÍ PROVOZ, PØÍZNIVÉ CENY, PLATBA KARTOU, NÁVAZNOST
NA PROSTØEDÍ DRAHANSKÉ VRCHOVINY, PODPORA CYKLISTIKY A SEZÓNNÍCH SPORTÙ.

CELOSEZÓNNÍ TURISTIKA
KONTAKT:
+420 734 501 175
e-mail: griltour@email.cz
www.aktual-griltour.cz

PÙJÈOVNA SPORTOVNÍCH POTØEB

Stoední Morava

HORSKÁ KOLA, TREKOVÁ KOLA, KOLOBÌŽKY, PØÍSLUŠENSTVÍ,
SEDAÈKY NA KOLA, BÌŽKY, BÌŽECKÉ BOTY, WALKING
Vdálenosti do penzionu Gril Tour z Prostìjova 22km, z Boskovic 16km, z Olomouce 42km, Z Brna 51km.
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zahradní domek postavíte za pár dnů

Zahradní domek nemusí být plechová budka na ukládání nářadí. Lze
jej udělat stylově čistě a designově tak,
abyste mohli na zahradní party pozvat
i všechny své přátele a měli zázemí
pro vaření, mytí nádobí a odkládání,
případně se měli kam schovat, kdyby
vás zasáhla nenadálá průtrž mračen,
která je v letních měsících vcelku běžná.
Jak takový zahradní domek vzniká a zda
si jej můžete vyrobit i sami? Podívejte se
na náš fotoseriál. Stavba tohoto domku
trvala třem lidem jeden týden.
Domek je vyroben jako dřevostavba
formou staveništní montáže. Ve stěnách
je použita tepelná izolace, to znamená,
že i v zimních měsících může být domek
útočištěm či zašívárnou, kde můžete
v klidu relaxovat. Je možné ho využít
i jako pracovnu. K domku náleží také
terasa s ohništěm. Zkrátka má multifunkční využití.
gabriela šmardová
V článku jsou použity firemní materiály
společnosti Úsporné bydlení s. r. o.

novinky na knižních pultech
Jeffery Deaver
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Říjnový seznam

Domníváte se, že už vás Deaver nemůže ničím překvapit? Může. Touto knihou. Začátek tohoto neobyčejného
krimirománu najdeme vlastně na jeho konci. Alespoň podle tradičních pravidel žánru, která ovšem Jeffery Deaver
převrací na hlavu. Gabriela McKenzieová zoufale čeká na zprávy o své unesené šestileté dcerce. Konečně se otevřou
dveře. Do místnosti ale nevstoupí policie ani vyjednavač. Je to únosce a v ruce drží zbraň.
Ještě před dvěma dny vedla Gabriela normální život. Jak je možné, že se všechno najednou takhle zvrtlo? Nejenže
má zaplatit půl miliónu dolarů jako výkupné, ale musí také odevzdat záhadný dokument nazvaný Říjnový seznam.
Nikdy dříve o té listině neslyšela. Ví jen tolik, že patřila bývalému šéfovi, který uprchl před policejním vyšetřováním
neznámo kam.
Od nedělního večera k pátečnímu ránu se odvíjí chytře vybudovaný děj, v němž nás autor nutí neustále
přehodnocovat dříve předložená fakta. A když v samotném závěru konečně vyvstane úplný obraz děje, nezbude
nám než užasnout nad tím, k jakému mistrovství Deaver dovedl umění literární manipulace.

Vlastimil Vondruška Zločin na Bezdězu
Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo
na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel
Diviš, své si k případu řekne i Ludmila z Vartemberka. I když vše zpočátku vypadá jasně, děj se rychle komplikuje
a sám Oldřich z Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše.

Sarah Larková Ostrov rudých mangrovníků
Deirdre, dcera Angličanky Nory Fortnamové a otroka Akwasiho, žije milovaná a chráněná na plantáži své
matky a nevlastního otce. Mladí muži na ostrově ji i navzdory jejímu nežádoucímu původu obletují. Deirdre ale
o žádného z nich nejeví zájem, dokud se o ni nezačne ucházet mladý lékař Victor Dufresne. Po nádherné svatební
oslavě nasednou Victor a Deirdre na loď plující do Saint-Domingue na ostrově Hispaniola. Tam se ale stane něco,
co změní jejich další osud…

Na motivy pohádky B. Němcové Podle filmu A. Nellis – Sedmero Krkavců
Nejočekávanější filmovou pohádkou roku 2015 je dílo Alice Nellis Sedmero krkavců. Úspěšná režisérka (Ene Bene,
Tajnosti, Perfect Days), laureátka Českého lva za scénář k filmu Výlet, vyšla ve svém filmu z klasického příběhu
Boženy Němcové, prosvětlila jej však a přiblížila dětem. Film měl premiéru v době zlínského filmového festivalu, na
konci roku se však dočká neméně očekávané premiéry televizní, protože bude hlavní vánoční pohádkou TV Prima.
Knížka Sedmero krkavců za filmem nijak nezaostává. Scénář Alice Nellis přepracovala do podoby dětské knížky
zkušená televizní scénáristka Karin Stružková (Ulice, Kriminálka Anděl aj.) a kniha je doplněna krásnými
fotografiemi z filmu, jejichž autorkou je sama Alice Nellis.

Dita Pecháčková

Deník Dity P. Kuchařka 2

Připravte se na nejvíc. Kuchařka s číslem 2 Deníku Dity P. vás lapí a nikdy nepustí. Přiková ke sporáku. Rozesměje
i dojme. Roztočí fantazii a možná přiměje k zamyšlení, jak moc vaření „dělá“ život. Dita ví, že strašně moc.
Nová kuchařka je pokračováním té první. Úžasné recepty si vykračují společně s Ditiným skutečným příběhem.
Single holka je konečně vdaná a brzy už píše, vaří a hlavně nezřízeně jí jídla z kapitoly Jsem těhotná. Vyráží
s manželem Pod stan, aby si nacvičili, jak to bude s Davidem. Své Hnízdění, kdy převrací byt vzhůru nohama,
doprovodí pořádnými jídly pro chlapy. Vzpomene si na svůj první betonový domov v Panelstory, griluje na Lodi
bláznů, zajede do Itálie a na Slovensko. Všude hledá jídlo, to nejlepší na světě. Do svého kuchařského světa s celou
svou velkou i novou malou rodinou nakonec přivítá malého Davida.

Zdeněk Pohlreich Grilování
V nové knize Zdeňka Pohlreicha najdete vedle stovky osvědčených receptů, doplněných a upravených, také
čtyřicet úplně nových senzačních jídel. Možná jste ani netušili, co všechno se dá na grilu připravit. Je tu zkrátka
100+40 důvodů, proč se pustit do grilování! Na grilu se pod vedením Zdeňka Pohlreicha naučíte připravovat
prakticky vše, včetně ryb, mořských plodů, zeleniny a ovoce. Zvládnete taje ohně i různé grilovací metody,
seznámíte se i s méně obvyklými způsoby přípravy a surovinami.
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Je libo poníka nebo miniprasátko?

Mobilní minifarma je přiveze až k vám domů

minifarma ve městě. to je název nejen občanského sdružení, ale také zajímavého zařízení, které najdete mezi obcemi

vanovice a drválovice v okrese blansko. v budovách bývalého jzd se odehrávají nejrůznější aktivity nejen pro rodiče
s dětmi. s mnohými přijedou až za vámi. více prozradila předsedkyně občanského sdružení katarína holasová.

možnost seznámit se se životem zvířat
pro děti i dospělé. Pro ty, kteří se na
naši farmu nedostanou. Přijedeme rádi
za vámi, jsme plně mobilní a flexibilní.
Ohrádka s miniverzemi hospodářských
zvířat, která je návštěvníkům volně
přístupná, je vždy veliké lákadlo. Naše
zvířátka mají ráda kontakt, proto je
možné je pohladit a případně vyčistit.
kdo přišel s tímto nápadem?

Já jsem přišla s nápadem, ale můj
skvělý tým ho zrealizoval. Měla jsem
ho delší dobu v hlavě, viděla jsem
něco podobného v Americe, tak jsem
si řekla, proč to nezkusit. Pocházím
z Bratislavy, proto vím, jak je kontakt
s přírodou a zvířaty v dnešní uspěchané době vzácný a léčivý.
představte čtenářům myface vaši
minifarmu.

Náplní našeho občanského sdružení je práce s dětmi a se zvířaty.
Fungujeme od roku 2012 v budově
bývalého JZD. Koupili jsme přilehlé
pastviny, budovy částečně opravili
a nyní tam rozvíjíme aktivity a rozšiřujeme nabídku. Naší raritou je mobilní
výjezdová Minifarma, která poskytuje

jaké aktivity u vás provozujete?

Máme tady dětský jezdecký oddíl,
dětský tvořivý klub Minifarma pro děti
od 4 let, pořádáme různé kulturní akce.
Například karnevaly, besídky, pyžamové party, dobrodružné nocování
nebo tábory. Zabýváme se i hiporehabilitací, která je určená dětem i dospělým se zdravotním znevýhodněním
nebo specifickými potřebami. Buď
jezdíme za nimi, nebo přijíždějí oni
k nám. Pořádáme i teambuildingy, tedy
speciální relaxačně-pracovní pobyty
pro lidi, kteří jsou vyhořelí z práce ve
městě.
to zní zajímavě.

Minifarma ve městě
Vanovice-Drválovice
Tel. 725 434 240
minifarma@minifarmavemeste.cz
www.minifarmavemeste.cz
www.facebook.com/minifarmavemeste

A také to zajímavé je (úsměv). Je
to pro lidi, kteří se chtějí obout do
gumáků a oddechnout si od každodenních starostí. Žádná těžká práce
jim není nucená, ale všechno je pojaté
jako určitá forma terapie. Dá se tady
přespat ve spacáku, nebo ve stanu,
můžeme jim samozřejmě zabezpečit
i lepší ubytování, ale nejsme moc rádi,
když spí v Boskovicích v luxusním
hotelu. V rámci terapie to není úplně to

pravé ořechové. Zažít si farmářský život
se vším všudy je lepší a účinnější.
úplnou novinkou v české
republice je už zmiňovaná
výjezdová minifarma. o co se
jedná?

To je zajímavost, kterou jen tak
někdo nenabízí. Je to úžasné v tom,
že dokážeme sbalit ohrádky, zvířata
a vyškolený personál a můžeme přijet
na jakékoliv místo. Stačí nám málo prostoru. Postavíme ohrádku, kam vypustíme zvířata, a děti je mohou krmit,
hladit, česat, dozvědí se i zajímavosti
z jejich života. Po skončení akce celé
místo asanujeme, odjedeme a nikdo
nepozná, že se tam něco dělo.
pro koho je výjezdová minifarma
určená?

Pro širokou veřejnost. Hodně ji využívají mateřské školy, základní školy,
domy dětí a mládeže, dětské skupiny,
mateřská centra, oblíbená je na dětských oslavách a firemních akcích. Děti
hlavně z měst dnes už nejsou zvyklé na
přímý kontakt se zvířetem, navíc s hospodářským zvířetem. To jim chceme
přiblížit, aby si je mohly doslova a do
písmene osahat. Podotýkám bezpečně. Každé zvíře je v miniaturní
velikosti. Musí splňovat určitá kritéria
výšky a povahy. Minifarma má velký
úspěch. Myslím, že skákací hrady jsou
už okoukané a tohle je novinka, která
vždy přitáhne na jakékoliv akci největší
pozornost.
jaká zvířata u vás máte?

Miniponíky, minikozičky, miniovečky,
miniprásátka, minikravičky. Stále se
rozrůstáme, uvažujeme o minioslíkovi.
Hledáme takového, který bude mít
vhodnou povahu, aby zapadl do naší
skupiny. Pro úplně malé děti máme
minizahrádku, kde jsou morčata
a zajíčci.

tip k návštěvě

kolik lidí se o provoz minifarmy
stará?

Je to přibližně patnáct lidí, plus další
externí spolupracovníci.
mohou se zájemci přijet podívat
i k vám?

Samozřejmě. Nejsme uzavřená
společnost, jen je potřeba se domluvit předem. Jezdí k nám školní výlety
a exkurze, děti si tady mohou zase
pohladit zvířata a seznámit se s jejich
životem, zajezdit si na poníkovi. Ráda
bych podotkla, že bereme zároveň
maximálně dvě třídy, abychom hostům
zajistili co největší komfort a nemačkalo se tady sto lidí. Abych nezapomněla, máme tady malé westernové
městečko, kde si děti mohou opéct
párky, zajezdit si na dětské čtyřkolce,
zastřílet z luku nebo projít naučnou
stezku. Důležité je říct, že máme velkou
jezdeckou krytou halu, kde je možné
provádět aktivity i v případě nepříznivého počasí.
co chystáte do budoucna?

Určitě postupnou rekonstrukci všech
našich prostorů, kde se nyní Minifarma
nachází. Dále plánujeme propojit
naše zařízení s interaktivní stezkou,
která bude sloužit ke vzdělávání dětí
i dospělých, a spoustu jiných zajímavostí, které určitě potěší všechny
návštěvníky.
pavel šmerda

Tip na dárek
Hledáte netradiční dárek pro svoje
dítě, oživení firemní akce nebo
chcete jen tak netradičně posedět
s přáteli? Přichystáme pro Vás jedinečný zážitek s výjezdovou Minifarmou. Přijedeme až k Vám, stačí
nám málo prostoru, postavíme
ohrádku a Vy můžete vstoupit
mezi naše mini zvířátka. Díky nim
můžete zažít chvíle, kdy zapomenete na denní starosti, zrelaxujete
a pobavíte se. Po akci vše sklidíme
a vyčistíme. Neváhejte a ozvěte se
nám.
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Přijíždí vůz,
co má šťávu

Přijďte si pro bohatě vybavený akční
model ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto
jsme pro vás připravili lákavou nabídku, kdy jej můžete získat
s 5letou zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem
s dotykovým displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše
s financováním ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás
a objednejte se na testovací jízdu.
skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 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

opraví každé vaše auto
ČIŠTĚNÍ INTERIERŮ AUT
Evoluce v čištění interierů a exterierů vozidel
technologií Chemical Guys z USA.
Provádíme profesionální suché čištění interieru a
kompletní impregnaci.

opravy vozidel všech značek,
se zvláštním zaměřením na pozáruční servis vozů
značky ford a hyundai.
to nabízí autoservis ramida,
který sídlí v areálu technických služeb
v komenského ulici v blansku.

autoservis ramida

DOMÁCNOST
Čištění koberců, sedaček, židlí a jiného čalouněného
nábytku.

Radim Švancara
Voděrady 2

Telefon: 733 577 383
E-mail: servis-rs@seznam.cz

komenského 2453 678 01 blansko
turbozet@volny.cz servis@ramida.cz

radovan pukl
724 326 636
milan kakáč
605 756 468
daniel vitouch
604 326 740

auto – moto
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cestujete k moři? Čtěte pozorně!

chcete strávit svoji dovolenou u moře v klidu a v pohodě? pokud cestujete autem, doporučujeme
především dodržovat předpisy! pokuty jsou totiž v zahraničí rok od roku vyšší.

Za hranicemi došlo k velkým úpravám
sazebníku pokut. Také se zvýšily kontroly
dodržování povolené rychlosti, bezpečné
vzdálenosti, technického stavu vozidla,
únavy za volantem, ale hlavně návykových látek za volantem.
V Chorvatsku došlo ke zvýšení pokut
za jízdu pod vlivem návykových látek
(700 až 15 000 kun a odebrání řidičského
oprávnění na 8 dní), ale také k úpravě plateb za pokuty. Pokud zaplatíte pokutu na
místě, bude vám účtována jen polovina
částky, jako vstřícné gesto. Pozor musí
dávat řidiči jedoucí bez předepsaných
zdravotnických pomůcek (čočky, brýle), ti
ve stavu únavy nebo vyčerpání (povinná

kontrola u lékaře a možná pokuta) a také
jezdci na motocyklu bez přilby. Těm hrozí
odebrání řidičského oprávnění na 8 dní.
V Itálii se bodový systém vztahuje
i na zahraniční motoristy. Při nasbírání
20 trestných bodů je odebírán řidičský
průkaz na 6 měsíců až 2 roky. Pokud
policie zjistí, že doklady řidiče nejsou
v pořádku (řidičský či technický průkaz nebo zelená karta), může vozidlo
i zabavit. Policie je oprávněna vymáhat
pokutu na místě maximálně však do ¼
její výše. Řidič, který odmítne uznat svoji
vinu při dopravním přestupku, musí až
do vyřešení případu zaplatit vyšší částku
tzv. depozitum nejlépe v hotovosti.

V opačném případě je mu zabaven
řidičský průkaz nebo vozidlo. Za rychlou
jízdu nad limity jsou sazby pokut od
41 do 3 287 EUR. Za špatné parkování
zaplatíte pokutu 84 až 335 EUR. Za jízdu
bez zapnutých bezpečnostních pásů vám
hrozí sankce 80 až 323 EUR. Za jízdu na
červenou nebo nezastavení na stopce je
pokuta 162 až 646 EUR. Telefonování při
řízení bez hands-free sady vás vyjde na
160 až 641 EUR. Nejpřísněji je trestaná
jízda pod vlivem návykových látek, a to
od 527 do 6 000 EUR a v nejzávažnějších
případech i odnětí svobody až na jeden
rok a zákaz řízení až na 12 let.
zdroj: internet

Renault KADJAR
Využijte své ruce na něco působivého.

Přestaňte se dívat, začněte žít.
Renault Kadjar s inteligentním parkovacím asistentem Easy Park Assist. Nechte ho zaparkovat za vás!
Renault Kadjar: spotřeba 3,6–7,0 (l/100 km), emise CO2 99–130 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení je pouze ilustrativní.

renault.cz
renault.cz

Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

Komenského 9, 680 01
JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město,
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456
889+420 516 454 453
Tel.
www.renaultdealer.cz
www.autecobs.cz
indiKadjarAkrobat-285x217.indd 1

Boskovice

10.06.15 11:42
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kam vyrazit

blansko

6. 8. Farmářské trhy, 9.00

6. 7. Varhanní koncert Jaroslava Nepilého, 17.30

5. 7. Tři sestry, host Horkýže Slíže, 18.30
6. 7. Taneční odpoledne s hvězdami
TV Šlágr, Veselá trojka, Piňakoláda, Duo
Jamaha, 14.00
10.–12. 7. Boskovice 2015, 23. ročník
festivalu pro židovskou čtvrť
16. 7. Ovečka Shaun ve filmu, 21.30
17. 7. Šílený max, 21.30
18. 7. Terminator Genisys, 21.30
19. 7. Méďa 2, 21.30
20.–22. 7. Mimoni, 21.30
23. a 24. 7. Jurský svět, 21.30
25. 7. Bez kalhot XXL, 21.30
26. 7. Život je život, 21.30
27. 7. Klub rváčů, 21.30
28. a 29. 7. Ant-man, 21.30
30. 7. Papírová města, 21.30
1. a 2. 8. Mission: Impossible–Národ
grázlů, 21.00

zámecké nádvoří

park u zámeckého skleníku

8. 7. Poletíme? Koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00
15. 7. Klíč kvartet, koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00
22. 7. Marien, koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00
29. 7. Sakrapes, koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00
5. 8. Epy de Mye, koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00

19. 7. Promenádní sezona, hraje Ženeva
Dubská Trio, 15.00
26. 7. Promenádní sezona, hraje Holóbkova mozeka, 15.00

dopravní hřiště

kino

16. 7. Den otevřených dveří, 12.00

8. a 9. 7. Temné kouty, 20.00
10. 7. Méďa 2, 20.00
15. a 16. 7. Méďa 2, 20.00
17. 7. Terminator Genisys 3D, 20.00
18. 7. Terminator Genisys, 17.30
18. 7. Terminator Genisys 3D, 20.00
19. 7. Terminator Genisys 3D, 17.30
19. 7. Terminator Genisys, 20.00
22. a 23. 7. Daleko od hlučícího davu,
20.00
24.–26. 7. Domácí péče, 20.00
25. a 26. 7. Sedmero krkavců, 17.30
29. a 30. 7. Bez kalhot XXL, 20.00
31. 7. Ant-man 3D, 20.00
1. 7. Ant-man 3D, 17.30
1. 7. Ant-man, 20.00
2. 7. Ant-man, 17.30
2. 7. Ant-man 3D, 20.00
5. a 6. 8. Papírová města, 20.00
7.–9. 8. Mission: Impossible–Národ
grázlů, 20.00
8. 8. V hlavě 3D, 17.30

náměstí svobody

galerie města blanska

20.–24. 7. Letní výtvarná dílna, 10.00
zámecký park

11. 7. Blanenské zámecké gulášobraní,
9.00, zahájení degustace 14.20

12. 7. Promenádní koncert, filmové
a muzikálové hity v podání Soukromé
ZUŠ Blansko, 10.00
19. 7. Promenádní koncert, hraje
Dechová hudba Boskověnka, 10.00
26. 7. Promenádní koncert, hraje Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice
s mažoretkami, 10.00
2. 8. Promenádní koncert, hraje
Dechová hudba Lysice, 10.00
9. 8. Promenádní koncert, hraje
Dechová hudba Olšověnka, 10.00
dřevěný kostelík

náměstí republiky

9. 7. Farmářské trhy, 9.00
11. 7. Tři bratři, Kinematograf bratří
Čadíků, 21.21
12. 7. Hodinový manžel, Kinematograf
bratří Čadíků, 21.21
13. 7. Vejška, Kinematograf bratří
Čadíků, 21.21
14. 7. Fotograf, Kinematograf bratří
Čadíků, 21.21
18. 7. Sraz Mustangů, 13.30
23. 7. Farmářské trhy, 9.00

boskovice

areál červené zahrady

18. 7. Letní noc na Července, 20.30
masarykovo náměstí

30. 7. Farmářské trhy, 9.00

jedovnice
autokemp olšovec

5.–12. 7. Street Dance Kemp

kino

5. a 6. 7. Mimoni 3D, 17.00
6. 7. Stále spolu, 19.30
8. 7. Malá z rybárny, 19.30
9.–12. 7. Boskovice 2015, 23. ročník
festivalu pro židovskou čtvrť
14. a 15. 7. Daleko od hlučícího davu,
19.30
16. 7. Terminator Genisys, 19.30
17. 7. Terminator Genisys 3D, 19.30
18. a 19. 7. Sedmero krkavců, 17.00
18. a 19. 7. Bez kalhot XXL, 19.30
21. a 22. 7. Domácí péče, 19.30
23. a 24. 7. Papírová města, 19.30
25. 7. Ant-man 3D, 17.00 a 19.30
26. 7. Píseň moře, 17.00
26. 7. Ant-man, 19.30
28. a 29. 7. Mallory, 19.30
30. 7. Bojovník, 19.30
31. 7. V hlavě, 17.00
31. 7. a 1. 8. Mission: Impossible–Národ
grázlů, 19.30
1. a 2. 8. V hlavě 3D, 17.00
2. 8. Iracionální muž, 19.30
zámek

10., 17., 24. a 31. 7. a 8. 8. Pohádkový
hřebínek, pohádky na nádvoří, 17.00
9., 16. a 23. 7. Noční prohlídky, nutná
rezervace, 20.30 a 21.30
letní kino

kunštát
zámek

25. 7. Extempore, koncert, 19.00

lysice
zámek

12. 7. Fialky, divadelní představení,
18.00
18. 7. Koncert skupin Rangers-Plavci,
Pozdní sběr a jako host Folk Team,
18.00
25. 7. Myslivecká romance, noční kostýmované prohlídky, 20.00-22.00
25.–31. 7. Mezinárodní pracovní setkání
naivních umělců
1. 8. Myslivecká romance, noční kostýmované prohlídky, 20.00-22.00
4. 8. Valdštejn, divadelní představení
společnosti Geisslers Hofcomedianten,
18.00

rájec - jestřebí

zámek

17. 7. Frankenstein, noční prohlídky,
nutná rezervace, 19.00-22.00

voděrady
hřiště

24.–26. 7. Motosraz Kiliangang, 16.00

