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Užíváte léta a sluníčka? Už jste byli na svojí
vysněné dovolené, nebo vás teprve čeká? Ať tak či tak
vám přinášíme opět novou porci zajímavých článků
z regionu.
Dozvíte se životní příběhy nejmladšího starosty
v republice, úspěšného mladého podnikatele i člověka,
který zachránil starý historický mlýn v Býkovicích.
Pozveme vás na Den pro děti v Blansku, Půlmaraton
Moravským krasem, Blanenskou desítku, do království šneka Krasíka, Hrnčířský
jarmark do Kunštátu nebo na Svitávecký jarmark tradičních řemesel.
Víte o tom, že na golf do Kořence jezdí i celebrity? Co je to tejpování a jak
funguje projekt Streets of Brno? I to najdete na následujících stránkách.
A k tomu spoustu rad na téma cestování, zdravý životní styl, tipy na nové
knížky, pozvánku do křtinské kostnice a další. Nebude chybět opět zajímavý recept
ani program kin.
Příjemné chvíle při čtení nového čísla časopisu MyFace přeje
Pavel Šmerda, šéfredaktor

Pozvánka do pohádkového
království šneka Krasíka

10–11

Streets of Brno.
Zajímavý projekt zaměřený na oblékání

12

Nový recept z kuchyně Hotelu Sladovna

13

Co mají společného Jaromír Bosák,
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15

Co pít a čemu se vyhnout
v parných letních dnech

17

S fyzioterepautkou
Martinou Crhovou o tejpování

18

Mladého podnikatele přivedla k práci
starost o ekologii a láska k přírodě

19

Půlmaraton Moravským krasem
se letos poběží až v říjnu

4–6
Petr Ducháček. Úspěšný starosta, který naučil Karla
Schwarzenberga pracovat s Facebookem.

20
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21
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od Zuzany Machorkové

23

Neznámé místo s nádechem tajemna.
Křtinská kostnice

28
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31

Pozvánka na Blanenskou desítku
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rozhovor

petr ducháček: Mladý starosta,
jeho kariéra připomíná americké filmy pro mládež. z neúspěšného kandidáta na předsedu třídy,
který založil školní časopis a věnoval se funkci fotbalového rozhodčího, naskočil před pěti lety
do pozice starosty obce drnovice. v necelých 23 letech byl vůbec nejmladší v republice.

Starosta Drnovic Petr Ducháček. Foto: Veronika Rejmanová

rád provokujete?

Proč se ptáte?

reaguji na to, že už několikrát se na
vašem profilu na sociální síti objevilo
pozvání na divadelní představení do lysic
u drnovic. lysice jsou přece významnější
a větší. neberete to jako provokaci?

Je to spíš takový vtip. Mimochodem,
nevznikly Drnovice dříve než Lysice? Beztak
ano. (úsměv)
drnovice ale nemají koupaliště, letní
kino, kluziště.

Ale máme molo, pódium nad rybníkem,
lesní park, cyklostezku, velké hřiště s umělým
povrchem, krásný kostel a spoustu dalších
věcí, které v Lysicích u Drnovic nemají.
(úsměv)

už na to někdo z lysic reagoval?

Měli jsme na to krátkou debatu s lysickým
panem starostou. S úsměvem jsme to přešli.
jste rád středem pozornosti?

Spíš ne.

jak to bylo na základní škole?

To je už dávno. Ale asi jsem dost mluvil.

vzpomenete si na příhodu, kdy jste
mluvil moc?

Těch bylo, ale teď si žádnou nevybavím.
Nicméně jednu příhodu ze základní školy
mám. Vzpomínám, když jsme volili předsedu třídy. Myslím, že u spolužáků bych měl
i podporu, ale pak třídní učitelka řekla, že
to bude někdo jiný, a tak to bylo. V kontextu
mé současné práce jsme se tomu na tříd-

ním srazu s paní učitelkou oba docela dost
zasmáli.
v základní škole jste zanechal
minimálně stopu tím, že jste tam tvořil
školní časopis.

Na to vzpomínám velmi rád. Školní
časopis je vlastně můj první velký a věřím,
že i úspěšný projekt. Jsem rád, že se nám
podařilo nastartovat něco, co funguje dodnes.
Tedy 15 let. Ani nevím, jak mě to napadlo. Asi
v osmé třídě jsem přišel s představou a pana
ředitele to nadchlo. Na začátku jsem dělal
sazbu a psal i několik článků. Postupně se
přidala spousta spolužáků, kteří mně hodně
pomohli. Moc jim za to děkuji. Samozřejmě
i učitelům. Dalo mi to hodně zkušeností. Na
vysoké jsem pak psal pro jeden časopis a později byl i šéfredaktorem.

rozhovor
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který má rád velké výzvy a cíle
po základní škole bylo co?

Šel jsem studovat do Brna na odbornou
školu informačních technologií, kde jsem se
věnoval programování. Počítače mě bavily už
na základní škole, chtěl jsem se tomu věnovat
dál, a v podstatě jsem pokračoval i na vysoké
škole. Vystudoval jsem učitelství, obor informační technologie a občanská výchova.
už na střední škole jste začal pískat
fotbalové zápasy. jak jste se k tomu
dostal?

Pískal jsem asi tři roky okresní přebor,
nastupoval jsem i jako pomezní rozhodčí
v kraji, pracoval jsem jako sekretář komise
rozhodčích. Jako kluk, ještě za žáky a dorost,
jsem hrál fotbal, ale přiznám se, že hvězda
jsem nikdy rozhodně nebyl. Ale fotbalu jsem
se nechtěl vzdát, a tak jsem si řekl, že zkusím
být rozhodčí. Což byla další výborná zkušenost a jsem za to moc rád. Byla to zajímavá
průprava pro pozdější starostování. Diváci
i hráči jsou nemilosrdní a jejich kritiku pociťujete, ať uděláte špatné nebo dobré rozhodnutí.
zažil jste situaci, kdy vám bylo na hřišti
opravdu „horko“?

Určitě, mnohokrát. Jednou jsem byl
dokonce inzultovaný. V Kotvrdovicích o přestávce se po mně jeden divák ohnal.
oprávněně?

Já myslím, že byly zápasy, kdy jsem si to
zasloužil více, ale tenhle mezi ně nepatřil.
funkce rozhodčího jste poměrně brzy
nechal. proč?

Vyžadovalo to spoustu času. Soboty
i neděle, občas i v týdnu, když byly dohrávky.

Drnovický starosta zažil letos svoji divadelní premiéru. Foto: Pavel Šmerda

U náročnějších zápasů jsem emoce cítil ještě
v pondělí, nebo z nich byl nervózní už ve
čtvrtek, když jsem se dozvěděl nominaci.
Jeden důvod tedy byla časová náročnost,
druhý psychická. Tehdy mně bylo něco málo
přes dvacet let, dneska bych to asi bral jinak.
Každopádně na to vzpomínám v dobrém.
Potkal jsem tam spoustu zajímavých lidí, se
kterými, když se i dnes potkáme, tak si máme
co říct. Jsem i rád, že jsem mohl pracovat

v komisi rozhodčích. Rozhodčí byla skvělá
parta.
co vy a politika? kdy to všechno
začalo?

Práce v neziskovkách a dobrovolnické aktivity mě bavily vždycky. První vyhrané volby
byly na střední škole, kde se volil zástupce do
školské rady. Moje škola byla, a tuším ještě
je, jedna z největších v Brně, bylo tam asi
tisíc studentů. Tam to začalo. Později jsem
pomáhal s marketingem při vzniku TOP 09,
následovala komunální politika.
starostou drnovic jste byl zvolen
ve 23 letech. byl jste tehdy vůbec
nejmladší starosta v republice. asi
nebylo v tomto věku jednoduché vést
obec, kde je tisíc lidí a tisíc názorů?

Jen na okraj, Drnovice nemají tisíc lidí,
ale téměř třináct set. (smích) Když se na to
podívám zpětně, tak bylo odvážné, možná až
bláznivé do toho jít. Na druhou stranu, čím
méně toho člověk ví, tím menší má zábrany.
Kdybych měl všechny informace, jako mám
dnes, tak bych hodně přemýšlel. Každopádně
to hodnotím pozitivně a rozhodně bych
nezměnil jedinou minutu ve svém životě.
Všechno se vyvíjelo tak, jak se vyvíjet mělo.
První čtyři roky byly náročné pro mě i pro
celou obec. Co si budeme povídat, na začátku
mně spousta lidí nevěřila. Já se jim nedivím
a nemám to ani nikomu za zlé. Po dvanácti
S Karlem Schwarzenbergem při jeho návštěvě Drnovic. Foto: Pavel Šmerda
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letech, kdy obec řídil starosta řádově o generaci starší než já, se tam najednou posadil
třiadvacetiletý mladík, který nebyl ani dostudovaný. Když bych to měl zhodnotit, myslím,
že práce, která se v Drnovicích udělala
a výsledky posledních voleb, které dopadly
absolutní většinou pro TOP 09, ukazují, že ty
čtyři roky nebyly promarněný čas.
v úvodu jste vyjmenoval věci, na které
jste v drnovicích pyšný. je něco, co se
vám nepodařilo?

„

Když jsem dělal před loňskými volbami
revizi volebního programu, tak jsem zjistil,
že v podstatě všechno, co jsme slíbili, jsme

funkce bych chtěl získat a kam bych chtěl
v politice takzvaně postupovat. Teď mám
před sebou ještě tři a půl roku v Drnovicích,
které budu chtít co nejlépe využít.

věc, která ho vždycky zajímá – co na to lidi,
jaké jsou jejich reakce a potřeby. Jednoduše
řečeno, on je můj prezident, byť samozřejmě
vím a ctím, že tím oficiálním je někdo jiný.

takže budoucnost nevidíte v politice?

a nějaká osobní zkušenost?

Nemyslím si, že můj život od teď až do
důchodu by se měl odehrávat výhradně
v politice. Nechci to tak a jsem přesvědčený,
že by to tak ani být nemělo. Začal jsem
s komunální politikou velmi brzy a myslím,
že bych měl pokračovat v jiných oborech,
abych si zažil různá prostředí. I kdybych se
měl k politice vrátit, tak bych měl mít zkušenost mimo správu věcí veřejných. I proto

Musím říct, že mám velikou úctu před chlapem, který se ve
23 letech stane starostou přece jen větší obce. Sám, když
mi bylo 23 let, jsem zralý nebyl a netroufal bych si. On si troufal,
šel do toho a byl znovu zvolen. Takových lidí bychom měli mít
v politice a hlavně v naší straně víc. Všechnu čest Drnovicím.

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09

splnili. Zvětšili jsme kapacitu mateřské školy,
zmodernizovali základní školu. Do školy
a školky jsme investovali okolo deseti milionů korun. Dotáhly se dlouho chystané projekty, jako byla cyklostezka a hřiště s umělým
povrchem. Práce se udělalo hodně. Jako další
úkol vidím rozšíření obce, tedy vybudování
nových stavebních míst. Děkuji všem, kteří
se na tom se mnou podíleli a podporovali
mě.

se ve volném čase snažím udržovat nějakou
odbornost. Ostatně, říká se, že starosta má
svoji funkci jistou vždycky jen do nejbližšího zastupitelstva. (úsměv) Žádný politik
by neměl být životně závislý na své funkci.
Proto se snažím věnovat marketingu, abych
měl uplatnění i jinde. Starostování ale bere
většinu času, takže to není snadné.

drnovice vedete už druhé volební
období. jaké jsou vaše další ambice?

Je to pro mě velká osobnost. Ztělesnění
hodnot, které považuji za zásadní. Častokrát
jsme se potkali a mluvili spolu. Nikdy se neopomene zeptat, co je u nás nového, a hlavní

V Drnovicích je stále co dělat. Určitě
nemám v hlavě představu, jaké politické

když před vámi zmíním jméno karel
schwarzenberg. co se vám vybaví?

Jak už jsem zmínil, ve 22 jsem dostal na
starost celou kampaň TOP 09 na internetu.
Takže těch příhod je vážně hodně. Ale abych
zůstal doma, tak například vzpomínám, když
navštívil Drnovice. Byl v dýmkařské dílně
u Karla Kršky. Nadšený, protože jsme ho
přivedli k jeho největší vášni a koníčku. Byla
to velmi příjemná chvíle.
jak trávíte svůj volný čas?

Volného času moc není. Jak už jsem popisoval, snažím věnovat marketingu. Jinak celkem pravidelně chodím běhat, občas turistika
a cestování. Nově jsem zkusil i ochotnické
divadlo. To mě baví velmi.
jaký je váš poslední cestovatelský
zážitek?

Indie–Jaipur, Agra, Taj Mahal, Orchha,
Varanasi, Delhi. Podařilo se mně získat levnou letenku, a tak jsme s partou vzali batohy
a vyrazili. Ohromný zážitek, neskutečná země
a kultura. Nejraději mám právě cestování po
vlastní ose. Je to velmi levné a člověk pozná
skutečný život a kulturu v konkrétní zemi.
v drnovicích jste si postavil dům. máte
svoji budoucnost spojenou s tímto
místem?

V osmadvaceti vám asi neřeknu, s jakým
místem budu mít spojenou svoji budoucnost. Důležité je, že Drnovice pro mě budou
vždycky místem, kam se rád vrátím.
rodina, partnerka. jak to s vámi
momentálně vypadá?

Vlastní rodinu zatím nemám, ale těším se,
že ji jednou mít budu. Tak uvidíme. (úsměv)
co je pro vás v životě nejdůležitější?

Určitě rodina a osobní vztahy s nejbližšími. To je základ. Myslím, že mám kolem
sebe spoustu hodně dobrých přátel a skvělou
rodinu. Na tom si maximálně zakládám.
pavel šmerda

Petr Ducháček
Věk: 28
Vzdělání: Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta
Práce: Starosta obce Drnovice
Politická příslušnost: TOP 09
Zájmy: b
 ěh, cestování, ochotnické
divadlo

Petr Ducháček při otevření vylepšené zahrady mateřské školy. Foto: Pavel Šmerda

náš tip
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Svět pohádek začíná
hned za humny

Bylo neBylo, ale pokud neBylo, dnes určitě je: pohádkové království šneka krasíka. krasíkovo
pohádkové království ovšem není jen tak ledajaké. nemá krále ani královnu, rádce ani dvůr.
nemá vojsko ani šatlavu. Zato v něm najdeme hned několik hradů a Zámků a hlavně královský
poklad. poklad v podoBě přírodních krás, pohádek, pověstí a příBěhů, Z něhož si každý může
naBrat, co jen unese.

Průvodcem tímto pohádkovým
královstvím je postavička obyčejná
i neobyčejná zároveň, malý šnek Krasík,
který se jednoho dne nečekaně propadl do podzemní jeskyně a získal tam
kouzelnou moc. Od té chvíle šneček
putuje křížem krážem Krasem napříč
staletími, a stává se svědkem událostí, jež se posléze dostaly do příběhů
a bájí, aby nám pak o nich mohl
vyprávět. Je průvodcem,
který své království dobře
zná a rád se s námi podělí

o všechny jeho divy a krásy. A protože je cházející Krasíkovým královstvím. V nich
získáme pohádkový cestovní pas a do
maličký a hlavně nikam nespěchá, vidí
něj i razítko. Pro nejpilnější poutníky
věci z perspektivy, na kterou dospělí už
jsou pak připraveny malé či větší
dávno zapomněli. Šneček Krasík nás
odměny.
zve k pohádkové návštěvě do
Pro dobrodružnější
své říše plné neobyčejných
povahy je tady Krasíkova
příběhů, jež mají svůj původ
nechte se unést
geocachingová hra,
v Moravském krasu. VzpokouZlem vyprávění,
která startuje vždy
mínky na pohádku, kterou
které dokáže
v květnu a končí v září
nám vyprávěla nebo četla
vyhlášením vítězů. GPS
maminka, totiž nenahradí
překlenout propast
souřadnice truhliček,
ani ta nejnovější disneyovka
staletí.
z nichž každá skrývá část
ve 3D.
Na stránkách www.krasik.cz
tajenky, najdeme v průběhu
trvání hry opět na webových
v sekci pro děti, či v Krasíkově blogu
stránkách.
najdeme pohádek víc než dost, od těch
novodobých až po ty, které od lidových
vypravěčů sesbírali spisovatelé před téměř sto lety. Najdeme zde také seznam
pohádkových kanceláří, které slouží
novinkou letošní
jako záchytné body pro cestovatele proseZóny jsou krasíkovy
výlety, ucelená sada
výletů a Zážitků pro aktivní
rodiny se Zvídavými dětmi,
které rády luští tajenky
a réBusy.
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MOTOSRAZ
měl velký úspěch

Téměř dva tisíce lidí se
za dva dny vystřídalo
na Motosraze, který se
konal ve Voděradech.
Pořadatelé pro ně připravili bohatý program,
ve kterém si každý našel
to svoje. Více na FB
MyFace.
Foto: Pavel Šmerda
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chodíte po brně dobře oblečení?

Můžete být v projektu Streets of Brno
kdo z vás čas od času neprochází centrem moravské metropole. pokud jste zajímavě oblečení,
je možné, že vás osloví sympatická blondýnka kristýna kyánková z lysic. společně s fotografkou
annou klvaňovou jsou tvářemi projektu streets of brno. prvně jmenovaná prozradila více.
o čem je projekt streets of brno?

Projekt má za cíl ukázat, že v ulicích města
Brna lze často potkat velmi dobře oblečené
lidi bez rozdílu věku či pohlaví. Netvrdíme, že
fotíme pouze ryzí Brňáky, neptáme se nikoho
na trvalé bydliště, čas od času náhodou
odchytneme i cizince. Chceme ale upozornit
na to, že i město Brno může být plné módní
inspirace. Stačí se jen víc dívat okolo sebe,
nebo sledovat náš blog.
podle čeho lidi hodnotíte?

Nejde nám ani tak o originalitu, jako
spíš o určitou míru vkusu, smysl pro detail
a schopnost chytře kombinovat. Nenadřazujeme žádný styl nad ostatní, snažíme se být co
nejvíce otevření jakýmkoliv výstřelkům, ale je
samozřejmé, že se ve fotkách promítne, co se
líbí hlavně nám dvěma osobně. Neřídíme se
žádnými trendy a nezajímá nás, co je právě in.
kolik lidí se na projektu podílí?

Vždy se na něm podíleli dva lidé. Jeden
fotograf a druhý, co oslovuje lidi a vede
stránky. Na začátku fotil Tomáš Gál, momentálně je fotografkou Anna Klvaňová.
koho fotíte a kde?

Fotíme lidi, co nás něčím zaujmou, co nám
přijdou vkusní, dobře zkombinovaní, něčím
odlišní, zajímaví a hlavně inspirující. Fotíme
převážně na hlavních brněnských ulicích,
kde proudí větší počet lidí a máme tak z čeho
vybírat. Jmenovitě například na náměstí
Svobody a v České ulici. Pak také chodíme
na různé módní akce, kde si odchytáváme
návštěvníky.
reagují ti, které oslovíte, pokaždé
pozitivně?

Převážně ano. Už umíme člověka trochu
odhadnout a některé lidi, převážně starší
dámy, už třeba raději ani neoslovíme, protože
víme, že by nás odbyly. Úspěch a málokdy
odmítnutí máme u mladých lidí, kteří focení
street style znají z internetu a těší je, že jsme
oslovili právě je. Je to lichotka.
oblékají se lidé v brně zajímavě?

O zajímavě oblečené lidi není…

Oblékají se čím dál lépe. Brno se módě čím
dál více otevírá a hlavně má velký potenciál,
co se týče lokální tvorby. Je zde mnoho nadějných módních návrhářů i značek a obchodů.
Mezi obchody, které se snažíme propagovat,

patří třeba Pokojík, Wolfgang Store, Leporelo+, Freshlabels Ministore Brno a další.
Tam najdete nezávislou a originální českou
i zahraniční módu, šperky a doplňky.
kde se mohou zájemci podívat na vaše
„úlovky“?

Momentálně jsme nejaktivnější na našem
Facebooku – Streets of Brno, internetové
stránky www.streetsofbrno.blogspot.cz jsou
v rekonstrukci. Máme také Twitter a Instagram, ale ty teprve rozjíždíme.
jsou na tom s módou lépe brněnští muži,
nebo dámy? mladí nebo staří?

Dámy se snaží něčím odlišit, nebojí se
experimentovat a nosit výrazné doplňky.
Pánové začali nosit kvalitní kožené boty,
a také jim záleží na sestřihu. Hodně se rozmohly v zimě kabáty. Na našich fotkách se ale
nejčastěji objevují ženy.
co brňanům v šatnících nejvíc chybí?

Nějaké univerzální kousky, tzv. evergreeny,
které nikdy nevyjdou z módy a lze je různě
kombinovat. Taky nějaká originalita, trocha
odvázanosti a touhy se odlišit. A pokud někdo
takový je, většinou to přežene a vypadá spíš
trochu jako blázen nebo „umělec“ ve špatném
slova smyslu (podivín).
neuvažujete o tom, že byste se mrkli
i do jiných moravských měst, třeba do
blanska?

Uvažujeme o tom, že bychom rády jely
v září na pražský fashion week. A dále nás
láká spíše zahraničí než ještě menší města než
je Brno. V hlavních městech jako je Berlín
nebo Londýn můžeme najít čerstvou inspiraci
a promítnout ji Čechům na našich stránkách.
Ale kdo ví, možná jednou zkusíme zajet do
Blanska nebo okolí Brna. Třeba nás to překvapí. (úsměv) 
pavel šmerda

Anna Klvaňová.

Kristýna Kyánková.

projekt streets of brno vznikl
na začátku dubna roku 2013. za
zrodem stáli dva lidé. kristýna
kyánková, studentka a rodačka
z lysic, a tomáš gál, slovák
studující a pracující v brně.
v současné době je fotografkou
anna klvaňová.

…v centru Brna nouze.
Foto: Anna Klvaňová (2×)
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vepřová kotleta na dlouhé kosti

s grilovanou zeleninou a bylinkami
Ingredience:
4 plátky vepřové kotlety na dlouhé
kosti (cca 1 kg)

Marináda:
0,2 l černého piva
0,2 l oleje
50 g česneku
10 g mleté sladké papriky
5 g soli
5 g pepře – nejlépe čerstvě
pomletého z mlýnku
1 ks chilli papričky
50 g medu na potírání při
grilování

Grilovaná zelenina:
200 g papriky různé barvy
200 g cukety
200 g cibule (bílá i červená)
200 g lilku
50 g česneku
5 g tymiánu čerstvého
5 g rozmarýnu čerstvého

Letní období si většina z nás spojuje
s pohodou na zahradě či terase, ke které neodmyslitelně patří grilování. Právě proto vám
přinášíme jednoduchý recept, který můžete
připravit na grilu, ale samozřejmě i doma
v kuchyni Počasí vám objednat neumíme, ale
pokud se vám vydaří, jistě máte před sebou

příjemný letní zážitek. K tomuto pokrmu vám
ještě můžeme doporučit suché bílé víno, ale
ani kombinací s dobře vychlazeným pivem nic
nezkazíte. Dobrou chuť.
Další skvělé speciality i jiné pokrmy můžete
ochutnat přímo v restauraci Hotelu Sladovna
v Černé Hoře.

Postup:
Očištěné a usušené plátky masa je nejlépe
jeden den marinovat. Marinádu připravíme z oleje, česneku, papriky, soli,
pepře, černého piva a můžeme
přidat najemno nakrájenou
chilli papričku. Do připravené
marinády vložíme plátky masa,
necháme odležet asi dvě hodiny
v pokojové teplotě a následně
uložíme do chladna.
Zeleninu na grilování nakrájíme
na větší kusy asi osm centimetrů
velké a bylinky nasekáme.
Gril dokonale rozehřejeme a plátky
masa vytažené z marinády opečeme
asi pět minut z každé strany.
Během grilování potíráme směsí z medu
a oleje. Zeleninu grilujeme na trošce oleje
z marinády.

Dívky České
republiky
nafotily kalendář

Foto: Pavel Šmerda

Finalistky soutěže Dívka České
republiky při svém druhém soustředění, které se konalo v Lysicích, nafotily
společně s dětmi z Dětského domova
v Hodoníně u Kunštátu snímky do
připravovaného kalendáře. Výtěžek
z prodeje kalendáře půjde právě do
Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu. Kromě toho si pro děti připravily
zábavný program, diskotéku, zahrály
si s nimi nejrůznější hry a přivezly jim
i spoustu oblečení a dárků. Více na
www.divkaceskerepubliky.cz nebo na
profilu soutěže na Facebooku.

volný čas
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golf v kořenci hrají také

sportovní hvězdy, zpěváci i herci
Lyžař Ondřej Bank, sportovní komentátoři Jaromír Bosák a Petr Svěcený, fotbalista
Antonín Panenka, zpěvák Kryštof Michal,
hokejový mistr světa Petr Vampola, herec Filip
Blažek, stolní tenista Petr Korbel a řada dalších
známých tváří se v minulosti i v současnosti
představila na golfovém hřišti v Kořenci.
„Láká je k nám nejen krásné prostředí
a nádherná příroda, ale především klid, který

Ondřej Bank. Foto: Jiří Vojzola (4×)

Antonín Panenka
Petr Svěcený

FOTO: Jiří Vojzola

tady máme. Je pravda, že jako celebrity jsou
mediálně stíhanými osobami, ale u nás se
prý cítí zase jako lidé. Musím říct, že všichni
vždy odjížděli maximálně spokojení a rádi se
k nám vracejí,“ řekl ředitel golfového resortu
Kořenec Vlastimil Štefl.
Chcete se se známými tvářemi potkat
osobně? Stačí k tomu málo. Začít hrát golf na
Kořenci. 
pavel šmerda

Aleš Zbořil

14 inzerce

Hledáte přivýdělek nebo novou práci?
Nabízíme práci na doma, šití chovatelských potřeb.
Podmínkou průmyslový šicí stroj, overlock výhodou.
Možno na HPP, VPP, DPP nebo i na ŽL.
Dále nabízíme práci švadleny na HPP
v šicí dílně Kunštát, vhodné i pro OZP.
Bli žší i nfo rm a ce:


603 523 764

✉

info @ ilo vepet s. cz

I lo ve pe ts s.r.o., Kunštát
w ww.ilo v e p e ts . cz

životní styl
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Namíchejte si zdravý letní drink
naše tělo je až ze sedmdesáti procent tvořeno vodou. a mozek dokonce až z devadesáti procent.
a protože voda se neustále z těla vylučuje, je třeba tekutiny doplňovat. pokud to nečiníme, předčasně stárneme.

V horkém počasí pitím
regulujeme tělesnou teplotu, aby nedošlo k přehřátí
organismu. Již pouhá dvě
procenta ztráty tělesných
tekutin vedou k únavě a radikálnímu snížení fyzické výkonnosti. Důležité přitom není jen
přijímat dostatečné množství tekutin,
ale záleží i na skladbě nápojů.
nejlepší je voda

Základem pitného režimu by měla
být obyčejná voda. Záleží samozřejmě,
jak kvalitní vodu máte ve svém bydlišti.
Můžete ji převařit, a tím odstraníte některé
minerály a zabijete nebezpečné bakterie.
Ovšem ty by ve veřejné vodovodní síti
být tak jako tak neměly. Problém je, že
převařením zlikvidujete i aktivní
kyslík, který naše tělo
potřebuje.
V parných horkých
dnech, zvláště při
pohybové aktivitě,
kdy se zvýšeně
potíme, ztrácíme
potem minerální
látky, hlavně sodík,
draslík a hořčík. Proto
je důležité doplnit pitný
režim i o minerální vody.
Ale jinak obecně s pitím
těchto vod opatrně. Některé
minerály se mohou v těle hromadit a poškozovat například klouby.
Minerálky se dělí podle obsahu minerálů,
označení naleznete přímo na etiketě lahve.
Nízko mineralizované lze pít denně, středně
mineralizované jsou vhodné právě v létě nebo
při sportu a vysoko mineralizované se pijí již
za určitým léčebným účelem.
K doplnění ztracených minerálů poslouží
i nealkoholické pivo, anebo komerčně

co pít v létě
•

vodu

•

teplý zelený čaj

•

ovocné a zeleninové freshe

•

minerální vody

•

nealkoholické pivo

•

iontové nápoje

vyráběné sportovní iontové nápoje. Po ránu
si dopřejte sklenici čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, neboli fresh džusu. S množstvím
ovocných freshů to rovněž nepřehánějte,
v extrémním případě byste si mohli zatučnit
játra. Ideální je proto pít sklenici ovocného
či ovocně-zeleninového freshe ráno, kdy je
hladina krevního cukru nízká. Zeleninové
freshe pijte vždy vícedruhové s přídavkem
panenského rostlinného oleje.
i v horku teplý čaj

Můžete se také inspirovat v Asii. Tam
i v horku pijí nikoliv studený, ale teplý
zelený čaj. Podle tradiční čínské medicíny
má totiž ochlazující účinek. Vybírejte však
kvalitní a dbejte na správnou přípravu a dobu
louhování.
V horkém počasí nepijte ve větším množství tvrdý alkohol. Vysoké teploty představují
už tak samy o sobě pro náš organismus velkou
zátěž, alkoholem byste tělo ještě více zatížili.
Rovněž se vyhněte pití sladkých limonád.

A jak vlastně poznáte, že dostatečně pijete?
Neměli byste mít pocit žízně. A pokud se
již tento pocit vyskytne, nepijte nárazově
velké množství, postupně dopíjejte, a když
je žízeň zažehnána, ještě nekončete s pitím,
ale jakoby se „přepijte“. Velice spolehlivým
ukazatelem je pak kontrola moči. Neměla by
zapáchat a mít tmavou barvu. Naopak však
přílišné se prolívání tekutinami také není
zdravé. Vede totiž k rozhození minerálního
režimu v těle.
Důležitá je i teplota a chuť nápoje,
zkrátka pití vám, stejně jako jídlo, musí
přinášet potěšení. Nápoj v létě doporučuji
mírně vychlazený, vypijete ho totiž více,
než kdyby byl teplý. Rozhodně tím však
není myšleno ledový. A pokud si chcete
z obyčejné vody vytvořit senzační osvěžující
drink, tip na závěr – stačí přidat bylinky,
například mátu, meduňku, nakrájet kolečka
citrónu, limetky, pomeranče či grepu a přidat pár kostek ledu.
Krásné léto přeje Zuzana Šafářová
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Stylová restaurace
nejen pro motoristy
jezdíte po silnici z brna na svitavy? tankujete na krhově? nebo jste tam ještě nebyli? máme pro vás dobrý tip. v prostorách
čerpací stanice eurobit je v provozu nový podnik. stylová americká restaurace eb diners rozhodně stojí za návštěvu.

„Na čerpací stanici v Krhově se v minulosti
dalo najíst, ale před časem tam restaurace
provoz ukončila a benzinka prošla výraznou modernizací. Nechtěli jsme otevřít jen
další bistro, ale svébytný stylový podnik pro
motoristy, do kterého se budou rádi vracet
na jídlo, mohou zde pořádat firemní setkání
nebo rodinné oslavy,“ říká designer podniku
Tomáš Dočkal.
Díky ideálnímu místu u hlavního dopravního tahu, kolem kterého denně projede tisíce
motoristů, padla volba na restauraci s dopravní
tematikou – na americký diner padesátých let.
„Konceptem dineru je Česká republika celkem
nepolíbená, narozdíl od okolních zemí, kde je
amerických dinerů mnoho. U nás jich napočítáme okolo pěti a často nejsou koncipovány
u silnice, ale pouze s tímto tématem pracují,“
doplnil Dočkal.

EB diners
Krhov–Voděrady 176
679 01 Krhov
20 minut od Brna směr Svitavy
u čerpací stanice EUROBIT
rezervace na tel.: 775 095 434,
775 219 707

Propagátorem dinerů i v Česku jsou filmy
Quentina Tarantina, odehrávaly se tam
například známé scény ve filmu Pulp Fiction.
Historie těchto podniků sahá do 19. století
a ke stylu neodmyslitelně patří výtečné jídlo,
od snídaní v ranních hodinách – na Krhově
už od 6.30 – vydatné obědy až po pozdní
večeře, krásné servírky v kostýmech, chrom
a nerez, art deco elementy, formica na stolech,
sedačky z autobusu a v neposlední řadě styl
jako 50. léta v USA, kdy dinery zažívaly největší boom a tvořily součást americké kultury

a historie a definovaly standard kvalitních
fastfoodů pro celý svět.
„Manažeři restaurace, šéfkuchař Jindřich
Zeman a Pavel Meduna, navrhli pro toto místo
menu na míru. Můžete si u nás dát opravdu
velké americké hamburgery, steaky, grilovaná
žebra, pravé sheaky, a to vše z nejkvalitnějších
surovin připravené s vytříbeností našich šéfkuchařů. Nejoblíbenější jsou u nás ze snídaní
například Lívance s javorovým sirupem, šlehačkou a lesním ovocem,“ vyjmenoval Dočkal.
Z burgerů Chicken & Spinach s 200g
grilovaným kuřecím steakem, špenátovými
listy, omáčkou z pečeného česneku, chedarem,
variací salátů, hranolkami a EB kečupem, obří
EB Double burger s 400g dvojitého grilovaného hovězího masa, pečenou červenou
cibulí, praženou slaninou, sázeným vajíčkem,
rajčetem, smaženými cibulovými kroužky,
pepřovou majonézou, variací salátů, hranolkami, BBQ omáčkou a chedarem a EB
kečupem, ze steaků EB Twin Texas steak
s 350g flákotou z kotlety s tukovým krytím ve
směsi našeho koření, podávaný s nakládanými
cibulkami, BBQ omáčkou a rozpečeným chlebem nebo Walker Texas Rangers s 250g filírovaným flanksteakem na pikantních fazolích
s rozpečeným chlebem. Kompletní menu EB
diners je ke stažení na www.ebdiners.cz nebo
facebooku www.facebook.com/EBdiners.
Dále si na Krhově můžete dát od 11 do
14 hodin polední menu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

zdraví, inzerce
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tejpování. Rychlá pomoc od bolesti
při bolestech, ale také poúrazových stavech, při natržení nebo natažení svalu, u otoků a při mnoha
dalších situacích pomáhá tejpování. o co jde, prozradila fyzioterapeutka martina crhová.

v poslední době se často mluví
o tejpování. můžete vysvětlit, o co jde?

Jedná se o neinvazivní terapeutickou metodu,
která spočívá v aplikaci elastické pásky na tělo.
Používá se nejen v oblasti sportu, ale s úspěchem i v medicíně a fyzioterapii. Nejlepších
účinků se dosahuje v kombinaci s fyzioterapií,
samostatné nalepení může pomoci zlepšit
akutní potíže, avšak není dlouhodobým řešením problému. Velkou výhodou tejpu je pomoc
od bolesti bez nutnosti užívání analgetik.
k čemu je tato metoda dobrá?

Metoda má široké spektrum využití. Je
vhodná u bolestí páteře, svalů, kloubů či šlach,
u nestabilit kloubů, poúrazových stavů, bolestí
z přetížení, u otoků. Slouží i k relaxaci a stimulaci svalu (oslabení, natažení či natržení),
na jizvy, zbavení se bolesti bříška u miminek
a břišní diastázu.
mohou se objevit i nějaké negativní
reakce, nebo je vhodná pro každého?

Tejpování je možné aplikovat u každého. Tejpovací páska je hypoalergenní, takže materiál
působí na kůži bez negativní reakce. K alergické reakci může dojit pouze ojediněle.
než se k tejpování přistoupí, je nutné
nějaké speciální vyšetření?

Pro správnou aplikaci tejpu je nutný řádný
kineziologicky rozbor, kde odborník zjistí
příčinu potíží a podle toho zvolí vhodnou
aplikaci tejpu. Příčina potíží totiž nemusí být
vždy v místě bolesti, proto je nutné posouzení
odborníkem, kam tejpovací pásku nalepit.
Pokud je tejp správně nalepený, je jeho účinek
pozitivní.
slyšel jsem, že je to vhodná metoda i pro
miminka. v jakém směru?

U miminek se s úspěchem používá jako podpora střevní peristaltiky u bolestí bříška, tedy
u tak zvaných prdíků. Výhodou je, že dítě nic
vnitřně neužívá, tejp je vůbec nijak neomezuje
v pohybu a nevyvolává žádné vedlejší reakce.

tepování asi není jen o nalepení pásky na
určité místo. nebo zvládne tuto metodu
„normální“ člověk?

Vzhledem k tomu, že lepení tejpovací pásky
má určitá pravidla a postupy a opírá se o fyzikální, anatomické a fyziologické zákonitosti,
měl by jej provádět pouze vyškolený terapeut.
Amatérsky nalepená páska může zhoršit stávající potíže. 
pavel šmerda

Forever young
Váš vůz bude stále jako nový

Servis 5+

1. 8. – 30. 9. 2015
20% úspora na údržbu vozu
+ dárek kvalitní aditivum
www.servis5plus.cz

Řešení pro starší vozidla Renault

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel. +420 516 454 453
www.autecobs.cz
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josef bareš: Vždycky mě

přitahovala příroda a ekologie
zpracování elektroodpadů, cínoolovnatých a bezolovnatých stěrů, strusek, pájek, likvidace kancelářské techniky a ještě mnohem
a mnohem více aktivit provádí firma bambas elektroodpady ve skalici nad svitavou. více prozradil její jednatel josef bareš.
od koho materiál vykupujete?

Zatím hlavně od firem a obchodníků,
ale už teď pracujeme legislativně na tom,
abychom mohli vykupovat i od občanů.
Chci, aby lidé věděli, co se s odpadem, který
odevzdají, dál děje. To je naše budoucnost.
Cílem je, aby se vyřazený materiál z regionu
zpracovával zase v regionu a jednotlivé získané složky dostávali zpět místní zpracovatelé, kteří o to budou mít zájem. Díky tomu
budeme moci nabídnout práci dalším lidem
se zdravotním postižením i firmám a dále
podporovat akce v regionu. Zkrátka dělat to,
co si myslíme, že je správné.

jaká byla vůbec vaše cesta k tomuto
oboru?

Jednatel společnosti Bambas Elektroodpady Josef Bareš. Foto: Pavel Šmerda

můžete představit firmu bambas
elektroodpady?

Firmu založil můj otec v roce 1993. Ještě
jako živnostník při zaměstnání. Chtěl si
přivydělat a jako vystudovaný chemik začal,
když to řeknu zjednodušeně, získávat zlato
z vyřazené počítačové techniky chemic-

BAMBAS
Elektroodpady s. r. o.
Skalice nad Svitavou 24
679 01 Skalice nad Svitavou
+420 608 831 724
josef.bares@bares-bambas.cz
www.bares-bamas.cz

kým zpracováním. Postupně opustil svoje
zaměstnání a začal se tomu věnovat naplno.
Přidala se mamka, bratr, další a další a dnes
u nás pracuje 24 lidí.
to ale není jediný záběr firmy?

Skladba naší činnosti se postupně měnila,
stejně jako struktura firmy. V roce 2006
založil bratr s. r. o., o tři roky později jsem
společnost převzal já. Přibyla divize cínoolověných pájek. Před dvěma lety jsme začali
budovat chráněnou dílnu a zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením, jsme lépe
připravení likvidovat a zpracovávat veškerou
výpočetní a kancelářskou techniku, vyřazené
elektrospotřebiče a jiné. Svou činnost jsme
rozšířili i o služby v oblasti chemie, kde
zpracováváme materiály s obsahem drahých
kovů. Provádíme také výkup barevných
kovů, autobaterií, UPS baterií, cínových
odpadů a drahých kovů. Šperky, klenoty,
řetízky, prstýnky, náušnice, zlaté zubní
náhrady a další.

Vystudoval jsem Obchodní akademii v Blansku, poté jsem pokračoval na
Vysokou školu chemickou do Pardubic. Už
tehdy jsem se připravoval na to, že bych
mohl jednou převzít rodinný podnik. Měl
jsem k chemii vztah. Vzdělávání se mi zalíbilo, prodloužil jsem si je o postgraduální
studium, měl jsem možnost vycestovat
do Francie. Během toho už jsem ve firmě
pracoval, dělal jsem chemické procesy. Jak
už jsem zmínil, v roce 2009 jsem převzal
vedení firmy.
Ale abych se vrátil zpět k Vaší otázce.
Zpracování opadů je hodně spojené
s ekologií. A já měl vždycky kladný vztah
k přírodě. Chodil jsem do tábornického
klubu Stopa, jezdili jsme do přírody.
A zpracování odpadů jde vlastně ruku
v ruce s ekologií.
vím, že vaším velkým koníčkem je sport,
konkrétně běh. co vám dal sport, pokud
se týká podnikání?

Vždycky jsem se snažil dělat to, co mě
baví. Jako žák jsem hrál fotbal, ale pak jsem
měl problémy s kotníky, musel jsem toho
nechat a dal se na přespolní běh a maraton.
Vyžaduje to vytrvalost a kus odhodlání, to
je stejné jako v podnikání Sport a podnikání
mají spoustu společného. Musíte překonávat
sám sebe, a to mě vždy bavilo a baví.

sport
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půlmaraton moravským krasem
nebude letos letní, ale podzimní!
rozsáhlé investiční akce a bourání hotelu dukla v blansku byly důvodem, proč pořadatel půlmaratonu moravským krasem
– spolek sportuj s námi – posunul start letošního půlmaratonu z tradičního srpnového termínu na sobotu 24. října.

Patron Půlmaratonu Moravským krasem,
místostarosta Blanska Jiří Crha, proto zahájí
letošní soupeření běžců již v 11.10, hned po
skončení posledního závodu Dětských běhů,
které
začínají v 10.40.
01I05
Všichni zájemci o Lidový běh by měli být
připravení na startu ve 12.25, letos poprvé se
Logotyp v základním barevném provedení

Logotyp, tedy grafický symbol s typografií, vyobrazen v jeho základních barvách viz. kapitola 03I01 Definice základní barevnosti

nemusí registrovat předem. Stačí tedy jen přijít
a běžet. Běh městem startuje ve 12.50 a do
hlavního běhu – Půlmaratonu Moravským krasem – vyrazí více než tisícovka závodníků ve
13.50. Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete
se do konce srpna nahlásit za výhodnou cenu
se zárukou získání trička Půlmaratonu Morav-

ským krasem 2015. Pro všechny je připraven
bohatý doprovodný program. Podrobné
informace získáte na internetových stránkách
www.pulmaratonblansko.com nebo na FB
profilu /pulmaratonmoravskymkrasem.
Pojďte zakončit běžeckou sezónu do Blanska!

sportuj s námi
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novinky na knižních pultech

Sandra Brown NÍZKÝ TLAK
Bellamy bylo pouhých dvanáct let, když její starší sestra přišla násilně o život. Když po osmnácti letech napsala podle
skutečných okolností Susaniny vraždy knihu, novináři odhalili její totožnost a Bellamy se stala terčem neznámého
útočníka. Ve snaze tohoto útočníka identifikovat se mladá žena musí postavit duchům minulosti a vypořádat se nejen
se složitým pletivem rodinných vztahů. Přesto se nehodlá zastavit, dokud se jí nepodaří Susanina vraha odhalit.

Harlan Coben

CHYBÍŠ MI

Na začátku to vypadalo jen jako obyčejná profilová stránka, jako spousta jiných na internetové seznamce. Kat
Donovanová, osamělá policistka newyorského sboru, dostala předplatné na tenhle web od své kamarádky Stacy. Ale
pak si Kat lépe prohlédne fotografii muže, který ji zaujal, a najednou jako by její svět kolem ní i v ní vybuchl. Ze snímku
na ni hledí její bývalý snoubenec Jeff, který jí zlomil srdce a osmnáct let ho neviděla. A to ještě netuší, co všechno se
kliknutím na jeho stránku otevře. Kat nejprve doufá, že se možná její život od téhle chvíle začne ubírat lepším směrem.
Pak ji však osloví mladičký Brandon, který tvrdí, že jeho matka zmizela a prsty v tom má Jeff. A z minulosti se začnou
vynořovat nejen Jeffova tajemství, ale i znepokojivé otázky týkající se všech lidí, které kdy Kat milovala.

Nora Roberts KOLOTOČ PŘÁNÍ
Hope sice dříve žila v hlavním městě, ale dokáže ocenit kouzlo půvabného zapadákova, malého hotýlku i jeho sexy
majitele. Zatímco hotel díky jejím zkušenostem šlape jako hodinky, soukromý život by potřeboval značně seřídit. A to
Hope netuší, že ji dostihne i ztrapní její vlastní minulost.

Thomas Hardy DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
Román Daleko od hlučícího davu patří k nejzářivějším pokladům anglické literatury. Už jeho první vydání v roce
1874 se stalo literární senzací, kniha se vyprodala během pouhých dvou měsíců a Thomasi Hardymu vynesla reputaci
předního spisovatele viktoriánské doby. Čím kniha tolik zaujala ve své době a čím dodnes oslovuje další generace
čtenářů?
Hardyho román v sobě úchvatně kombinuje romantickou love story s upřímným, otevřeným vylíčením anglického
venkova. Nejedná se však o nějakou pastorální idylu, jakkoli je kniha prodchnutá nostalgií. Právě naopak, v mnoha
ohledech jde o zcela moderní příběh s ryze moderní hrdinkou. Mladá, nezávislá statkářka Batsheba se už dávno
zařadila do kánonu velkých postav světové literatury, podobně jako její tři velice rozdílní nápadníci, oddaný pastýř
Gabriel, postarší statkář Boldwood a světácký seržant Troy. Spletitý děj plný zvratů, nádherné popisy jihoanglické
krajiny i života na venkově, zajímavě vykreslené postavy a dokonalá práce se čtenářovým očekáváním, to vše dělá
z románu Daleko od hlučícího davu vpravdě mistrovské dílo, které nepochybně stojí za přečtení i dnes.

Edice Apetit

BYLINKY

Máta do mojita, libeček do polévky, kopr do koprovky, bazalka do pesta, rozmarýn na jehněčí, tymián do koláče,
koriandr do kari… Už jen pár voňavých lístků bylinek dokáže pokrmům dodat nezaměnitelné kouzlo a šmrnc!
V kuchařce Bylinky najdete 120 receptů vyzkoušených redakcí Apetitu na polévky, saláty, chuťovky, masa, ryby,
těstoviny a dezerty i tipy, jak zachytit chuť a vůni bylin na zimu. A jako bonus nabízíme kapitolu s pokrmy s jedlými
květy a divokým býlím. S námi si vaření užijete! Kniha je rozdělena do 8 kapitol: Polévky (kuřecí vývar s bylinkovým
svítkem, mrkvová s koriandrem…), Na malý hlad (nakládaný hermelín s libečkem, tabouleh, tvarohová pomazánka,
sýrová krém s pažitkou…), Maso (jehněčí, koprová omáčka, kyjevský řízek s bylinkami), Ryby a plody moře (mušle
s petrželkou, losos v balíčku, halibut s koprovým pestem), Těstoviny a noky, Voňavá dochucovadla (bylinkový olej,
bylinkový ocet, domácí pesto…), Z louky a lesa, Sladké mámení (pavlova, levandulová bábovka, ananasové frapé
s mátou, tymiánová sodovka).

Keri Smithová DESTRUKČNÍ DENÍK
Konečně deník, s kterým se nikdy nebudete nudit! Světový bestseller nyní i pro české tvořitele a kreativce! Destrukční
deník je pro všechny, kteří si vždycky přáli vést si deník nebo skicář, ale měli potíž s tím začít, pokračovat, nebo ho
dokončit. Jeho autorkou je kanadská konceptuální umělkyně Keri Smithová, která se zaměřila na výrobu kreativních
deníků, a donutí vás podívat se na svět z jiného úhlu pohledu. V téhle knížečce najdete nesmírnou sbírku nápadů, jak
ji zničit (pardon, kreativně vyzdobit!). Nebojte se trhání, polévání kávou či jiných destrukčních metod, tahle kniha je
k tomu určená! Destrukce je hra!

móda
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sportovní kolekce pro

letošní léto by Zuzana Machorková
proč neudělat menší změnu. tak si říkám, co nezkusit navrhnout třeba sportovní kolekci?
to není špatný nápad, řekla moje kamarádka. stačila chvilka přemýšlení a pustila jsem se do toho.

Je to velmi aktuální téma. Hodně žen se
začíná starat o svoje tělo, chodí běhat nebo
navštěvovat fit centra, má svoje osobní trenéry,
výživové poradce… Myslím si, že je to dobře.
Dnešní doba je velmi uspěchaná a každý z nás
si potřebuje najít něco, co ho uklidní, aby našel
rovnováhu mezi prací a vlastním životem.
Moje myšlenkové pochody uvolnily na plné
obrátky, musím říci, že mě to opravdu bavilo.
A je to. Sportovní kolekce pro letošní léto 2015
by Zuzana Machorková je na světě.
Skládá se s několika kousků, které lze
zajímavým způsobem mezi sebou kombinovat.
Léto nám přináší hodně sluníčka a radosti,
takže i barvičky této kolekce jsou pestré, doplněné leopardím vzorem, který jsem kombinovala s květinovými motivy. Vznikly z toho
zajímavé legíny, které si můžete vzít na běhání,
nebo v nich můžete vyrazit se sáčkem a teniskami. Součástí kolekce jsou živůtky v různých
variantách, šortky, vasila, bundičky do deště
nebo když se nám ochladí. Také nemůže
chybět taška, do které dáme všechny nezbytně
nutné věci. Prostě, posuďte sami.
Přeji vám krásné léto plné osobní pohody
a štěstí! 
zuzana machorková

dress zuzana machorková
mua andrea cova
foto michaela buchtová
model	veronika fidorka kohútová

		

linda fernandez saez

tip na prázdninový výlet
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kostnice skrývá vzácné lebky
křtinský chrám jména panny marie, zvaný také jako perla moravy, je známý i za hranicemi naší vlasti, což
každoročně dokazují tisíce lidí mířících na toto poutní místo. o to méně je však známější místní kostnice.

Kostnice pod křtinským kostelem pochází
ze středověku a začala sloužit jako pohřebiště
během morové epidemie a následně pro ukládání kosterních pozůstatků z místního hřbitova. Historie však nad kostnicí zanesla prach
a celé místo bylo znovu objeveno až v devadesátých letech během průzkumu podzemí.

V místě bylo nalezeno i dvanáct vzácných
lebek, které byly pomalovány vavřínovými
věnci. Šlo o tajné znamení, nebo se jednalo
o šlechtický rod? Jedna místní pověst praví,
že se jednalo o mučedníky, kteří položili svůj
život během husitských válek a zemřeli velmi
krutou smrtí.

A proč zrovna symbolické číslo dvanáct? Na
tuto a další otázky se vám dostane odpovědí
během návštěvy právě tohoto místa. Křtinská kostnice bývá otevřena během poutí, po
nedělní mši, a také kdykoli po domluvě s místním knězem na emailu penaz.vm@seznam.cz.

pavel horáček

Křtinská kostnice patří mezi zajímavá, ale zatím mezi turisticky méně známá místa. Foto: Jiří Messner
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představujeme

milan růžička: Na pódiu

nám přistane i spodní prádlo
vlastní dvě firmy v brně, kromě toho je spolumajitelem penzionu u tří volů a porčova mlýna v býkovicích. ve volných
chvílích hraje v kapele zz top revival band. řeč je o milanu růžičkovi, který bydlí v býkovicích u černé hory.

Milan Růžička to umí na pódiu se svým bratrem pořádně rozbalit.

musím se na začátek zeptat. jak jste se
dostal do býkovic?

Moje prababička z otcovy strany se přestěhovala z Lysic, kde vlastnila kovárnu, na
Hrnčířův grunt do Býkovic. S bratrem jsme
tam dojížděli z Brna. Babička mi poté darovala pozemek a zahradu v Býkovicích a bratr
Zdeněk si tam koupil pozemek se zahradou
na stavbu rodinného domu. Já mám postavenou chatu a na druhé straně zahrady rodinný
dům. Zdeněk si tam rovněž postavil dům.
brzy jste se v býkovicích pustili do
několika investic. vůbec první bylo
hradiště za bývalou hospodou.

Vzhledem k tomu, že bratr Zdeněk vždy
inklinoval k pohostinské činnosti, tak jsme

vydělané peníze v našich společnostech
Fulgur a Fulgur Battman investovali nejprve do zvelebení staré Býkovické hospody
s hradištěm. V nájmu od obce jsme ji aktivně
provozovali. Asi do roku 2008.
v minulosti jste tam každé léto pořádali
spoustu koncertů, vystřídala se u vás
řada věhlasných kapel a zpěváků.
proč už se tam koncerty nekonají?

Hrály u nás Buty, Čechomor, Wabi Daněk,
Pavel Bobek, Mňága a Žďorp a další. V roce
2013 jsme pořadatelskou činnost ukončili,
protože byla tak prodělečná, že si to již naše
hotelová divize nemohla dovolit. Lidi přestali
chodit do restaurací i na koncerty kvůli všeobecné krizi už o čtyři roky dříve.

mezitím jste ale postavili v býkovicích
penzion. neměli jste strach, jestli to
není v tak malé vesnici trochu riskantní
investice?

Kambův grunt jsme koupili a zrekonstruovali na Penzion U tří volů v roce 2007. Živí
ho hlavně firemní akce, svatby, jubilea, oslavy
a podobně. V roce 2010 jsme navíc dokončili
opravu Lidového domu v Lysicích. Také ten
se znovu vžívá do povědomí a provoz stoupá.
Nyní je již na udržitelné mezi, ale samozřejmě
mohlo by to být lepší.
zatím poslední vaší velkou investicí
v regionu byla obnova historického
mlýna. jak se člověk stane majitelem
takové památky?

Mlýn jsme zakoupili i s pozemky a do
provozu spustili v roce 2009. Potom jsme
k němu ještě přistavěli rybářskou krčmu, která
byla kompletně dokončená v letošním roce
i s přístavbou, neboť nevyhovovala kapacitně
zvýšenému provozu. Na myšlenku rekonstrukce a obnovy rybníka s náhonem mě
přivedl tehdejší starosta Býkovic Libor Hladil,
který u piva prohlásil: „No tak to obnovte
i s rybníkem.“
určitě jste se kvůli rekonstrukci musel
naučit spoustu odborných záležitostí.

Zakoupil jsem si odbornou literaturu
a nastudoval, jak vlastně mlýny vypadaly. Snažili jsme se postupovat podle dobových technologií. Jsou tam například hand made okna,
střecha pokrytá štípaným šindelem, omítky
z otrub a hlíny, na podlaze prkna, dveře podle
dobových nákresů. Hodně nám pomohl
PhDr. Borský, který prováděl stavebně-historický rozbor a objevil v rožnovském skanzenu
dokumentaci od Porčova mlýna. Takže jsme
dostali do rukou kompletní zakreslení tehdy
ještě funkčního, i když válcového mlýna.
Tudíž jsme měli podle čeho rekonstruovat.
co bylo na rekonstrukci nejtěžší?

Nejhorší bylo sehnat staré mlýnské, české
složení, neboť z mlynářských artefaktů jsme
našli jen několik mlýnských kol a jinak nic.
Nakonec se nám ve spolupráci s muzeem
v Litomyšli podařilo zakoupit vybavení
starého mlýna, který byl jinak nepoužitelný,
neboť byl ve více než zchátralém stavu vhodný
tak akorát ke zbourání. Za dva dny v prosinci
2008 jsme pomocí bagru a tatrovky všechno
převezli do firemního skladu v Brně a restaurátor Pavel Sršeň vše přes zimu opravil. Na
jaře již bylo hotové i vodní kolo, které nám
vyráběl sekerník František Mikyška. V červnu
jsme tyto odborníky dali dohromady a výsledkem je funkční vodní mlýn odpovídající první
polovině 19. století.
když k vám přijedou lidé na návštěvu, co
všechno v mlýně najdou?

Prohlídku mlýna zajišťují a provádí průvodci-mlynáři. Návštěvníci mohou zhlédnout
světnici mlynáře a jeho ženy, kuchyni, mlýnici, prašník, zanášku, společenskou místnost
zvanou šalanda, kde mleči čekali, až se jim
obilí namele. Dále náhon s jezírkem, rybník
s pstruhy, které si můžou návštěvníci nachy-

Porčův mlýn Býkovice.

Bratr Milana Růžičky Zdeněk je nadšený motorkář.

tat, a pak jim je v rybárně usmaží. Zhlédnou
stroje na zpracování obilí a můžou na mlýně
i přespat. Máme tam tři komfortně vybavené
pokoje. Spal tam i hrabě Kinský, takže se
nemusí bát. Kvalita je perfektní. V podkroví je
galerie o historii mlýnů a dokument o rekonstrukci objektu. Dokument natočil a vyrobil
brněnský kameraman pan Baran. Celá prohlídka i s mletím obilí trvá jednu hodinu.
slyšel jsem, že tam máte i svatební
apartmá?

Svatby, které na mlýně pořádáme, jsou
velmi romantické. Novomanželé mohou

Penzion U tří volů Býkovice.

strávit svatební noc v parádním pokoji, který
je vybaven nábytkem z francouzského zámku.
Cest la vie chateau.
po tom všem, co jste od koupě mlýna
až po dnešek prožil. šel byste do toho
znovu?

Do rekonstrukce jsem šel, aniž jsem
z počátku tušil, co to všechno bude obnášet.
Můžu prohlásit zcela zodpovědně, že mě celá
záležitost výrazně obohatila o nové poznatky,
ale patrně bych šel nyní do něčeho jiného.
Mám rád změnu. Asi bych si v současné době
vybral projekt méně obsáhlý. Například se

Lidový dům Lysice.

26 představujeme

rami. Projde tudy spousta zajímavých lidí,
takže i společensky se můžeme vyřádit. Mám
rád Býkovice jako celek. Neexistuje speciální
věc, na kterou bych se upínal.
ve volném čase hrajete v kapele. můžete
ji trochu představit?

S bratrem máme kapelu ZZ TOP revival
band, která hraje jižanský rock. Jezdíme po
Evropě a hrajeme všem, kdo mají o tento
druh muziky zájem. Patří mezi ně motorkáři,
vystupujeme v rockových klubech, v městských sálech i jinde. Je to taková oddechovka
od pracovních stresů, i když někdy náročná.
Mnohdy najezdíme za víkend po Německu
i dva tisíce kilometrů. Ale zatím nám to jde
a baví nás to.

když si vybavím film revival, kde se
starší muzikanti dali dohromady,
vzpomenu si, jak jim tam fanynky házely
na pódium i spodní prádlo. co všechno
už na pódiu přistálo vám?

Velkou vášní Milana Růžičky je létání.

mi nyní nabízí rekonstrukce staré hasičské
stříkačky. Přemýšlím o tom, zda do toho jít,
nebo ne.

v konečném součtu desítky milionů. Podotýkám, že bez jakýchkoliv dotací. O ty jsme
žádali, ale vždy marně.

vaše hlavní firmy fulgur a fulgur
battman sídlí v brně. čím se zabývají?

jaké máte další plány?

S bratrem Zdeňkem a s kamarádem Láďou
Šumberou jsme společníci dvou firem. Jedna
prodává svítidla do velkoobchodů a druhá
baterie a akumulátory. Jedině díky těmto společnostem jsme mohli investovat v minulosti
do Penzionu U tří volů v Býkovicích, do Lidového domu v Lysicích a do mlýna s rybářskou
krčmou a rybníkem Býkovec. Bez tohoto
finančního zázemí bychom projekty nedokázali v žádném případě realizovat. Stálo to

Milan Růžička
Věk: 59 let
Bydliště: Brno, Býkovice
Škola: VUT Brno
Rodina: manželka, dvě dcery (Jana, Linda)
Zájmy: Hudba, létání, sport

Zdeněk Růžička
Věk: 55 let
Bydliště: Býkovice
Škola: S
 třední průmyslová škola stavební
Brno
Rodina: přítelkyně, tři děti (Jan, Martina,
Viktorie)
Zájmy: Hudba, motorky, sport

Jako perspektivní plán máme letecké skenování zemského povrchu. K tomu účelu jsme
zakoupili vrtulník a právě probíhají přípravné
práce na rozjezd této firemní divize.
v býkovicích i bydlíte? co tam máte
nejraději?

Líbí se mi, že se zde dá sportovně vyžít.
Máme tenisový kurt, v penzionu bazén, kolem
vedou cyklistické stezky, dá se tady rybařit,
houbařit, zahradničit, posedět u ohně s kyta-

Někdy nám také přistanou na pódiu i součásti dívčího prádla, nebo kožené řemeny.
Jako výraz uznání. Je to legrace stylizovat se
do role texaských vousáčů, ale přiznám se, že
bez vousů si tuhle muziku už ani nedovedeme
představit.
hodně mluvíte i o svém bratrovi. co vás
baví kromě hraní?

Bratr vlastní Harley Davidson a rád jezdí
na vyjížďky po okolí i na motorbike festy
do zahraničí. Nejdál byl tuším na Route 66
v USA. Já jsem trošku konzervativnější
a čekám na nový vrtulník se sezením vedle
sebe pro dva. Už se vyrábí.
máte nějaké nesplněné přání? sen?

Snad jen, aby moje rodina byla zdravá,
včetně malých vnoučků Alexandra a Jakuba.
pavel šmerda

pozvánka
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Nemocnici Blansko ovládne
den pro děti. Už pošesté
den pro děti. to je název už šestého ročníku akce, která se uskuteční v sobotu 5. září od 10.00 do 17.00
v areálu blanenské nemocnice. pro návštěvníky pořadatelé i letos připravili pestrý program.

Tak jako každý rok bude opět rozdělený
mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. „Děti budou
plnit úkoly na osmi stanovištích, která jsme
nachystali ve spolupráci s DDM Blansko.
Budou tematicky propojená a samozřejmě
jako tradičně kostýmovaná,“ řekla mluvčí blanenské nemocnice Kateřina Ostrá. Letošním
námětem je sportovní olympiáda.
hostem bude švancara

Na pódiu se vystřídá divadlo Koráb,
nebudou chybět ukázky činností Domu dětí
a mládeže, skupina Velvet, Áňa show pro
nejmenší, vystoupení biketrialistů, kouzelníka
a řady dalších. Letošním VIP hostem bude
brněnský fotbalista Petr Švancara, který je
i tváří Preventivního onkologického programu Nemocnice Blansko.
„Návštěvníci se mohou těšit na blanenské
hasiče a zdravotnickou záchrannou službu.
Představí se i Městská policie Blansko
a Policie České republiky se svou technikou,“
vyjmenovala Ostrá. V areálu bude mít svoje
stanoviště řada spolků, které nabídnou dětem

pestrou paletu aktivit a činností. Mateřské
centrum Paleček, Městská knihovna Blansko,
Muzeum Blansko, Klub stolního tenisu Blansko, SONS – vodící psi, nebude chybět ukázka
angličtiny pro nejmenší, studentky Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy předvedou maskování a ošetření zranění, dorazí
členové Olympie Blansko – baseballový klub,
Klubu stolního tenisu, Biketrialu Blansko, děti
se mohou těšit na malování na obličej.
„Letošní novinkou budou soutěže s Ovocňákem o atraktivní ceny a hlavně – představení Jet arrows týmu a jeho leteckých modelů
s možností ukázkových letů. Zlatým hřebem
programu bude přílet skutečného vrtulníku
s prohlídkou stroje a prostřednictvím pilota
kompletními informacemi pro nadšené mladé
budoucí letce,“ upozornila mluvčí.
Účast charitativního spolku Pečení pro děti,
který na akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu podpoří nemocné či znevýhodněné
dítě, je již samozřejmostí. Pokud tedy ještě
nevíte, co budete dělat v sobotu 5. září, Den
pro děti v blanenské nemocnici je dobrá
volba. 
pavel šmerda
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cestování

řecké ostrovy bohů.

Bájné památky a průzračné moře
ptáte se, proč si vybrat vysněnou dovolenou na některém z mnoha řeckých ostrovů?
důvodů se najde mnoho, snad i tisíce. jistotou je minimálně dlouhá sezona od května do října.

Uchvátí vás i čistota křišťálového moře,
dlouhé písčité pláže, nebo naopak skalnaté
pobřeží s romantickými zátokami, horské
soutěsky, jeskyně pro aktivní turisty, kulturní
památky chráněné Unescem. Co je lákavé pro
všechny gurmány – jistě i vynikající řecká
kuchyně s „božskými“ nápoji!
Uvádí se, že z počtu více než 3 000 řeckých
ostrovů je jen 167 obydlených. Jónské ostrovy
na západě Řecka tvoří Korfu, Lefkada, Kefalonie a Zakyntos, najdete tam menší krásné
pláže, v létě tu bývá o něco méně horko.
Kyklady v Egejském moři jsou složeny ze
spousty i dosud neznámých ostrůvků, mezi
nejzajímavější patří určitě Santorini s černými
sopečnými plážemi a překrásně modrobílými
stavbami, dále Mykonos, Paxos a Milos.
Mezi Egejské severní ostrovy patří Lesbos,
Thassos, Limnos a Skiatos, ubytování se nabízí
v menších hotelech a penzionech.
Kréta je největším a nejjižněji položeným
ostrovem, kde především velmi suché pod-

nebí zaručuje vysokou úrodu těch nejlahodnějších oliv, vína a ovoce. V bájné minulosti
se právě tady zrodil bůh Zeus. Návštěva
paláce Knossos, turistická procházka nejdelší
soutěskou Evropy v Samarii a návštěva dalších
krásných památek a městeček obohatí každou
dovolenou strávenou u písčitých nebo oblázkových pláží, především na severní straně.
Ostrovy Sporady – jak naznačuje už název,
jsou nejmenším souostrovím, z nichž nejznámějšími jsou Evia, Skiathos a Skopelos.
rhodos nezklame

Výjimečný Rhodos, podle starořeckých
mýtů ostrov spojený s bohem slunce Heliem,
který si jej zamiloval, je největším z Dodekanických ostrovů, průměrných 300 slunečních
dní v roce vše jen dokresluje. Pro mnohé jeho
návštěvníky se stane místem, kam se vrací.
Klenotem je hlavní město, které je jedním
z nejdůležitějších historických míst na světě.
Vybudovali je johanitští rytíři, středověké

centrum je obehnáno mohutnými hradbami
a pyšně se vypíná nad hlavním přístavem.
Najdete tam živé uličky s obchůdky plnými
kvalitního zboží, s romatickými zákoutími
a tavernami, zvoucími k nočnímu životu.
Dopřejte si i vy odpočinek na krásných plážích, jakými jsou Kolymbia, Faliraki, Kalithea
či příjemně návětrné Ixia a Ialyssos, plavbu
lodí do romantického Lindosu nebo výlet do
Údolí motýlů.
Poznejte některý z řeckých ostrovů, ochutnejte řecké saláty, tsatziki, čerstvě připravené
ryby a různé druhy masa, oliv a spousty
sladkostí i s jejich vůněmi, které ještě neznáte.
Kvalitní řecká vína i známá pálenka „ouzo“
vám zcela určitě vytvoří tu správnou odpočinkovou atmosféru k prožití nezapomenutelných chvil s vašimi blízkými.
Přejeme vám krásné zážitky
a jen šťastné návraty!
eva chloupková
www.stourblansko.cz

Řecký ostrůvek Santorini rozhodně stojí za návštevu.

kultura
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velen předvedl svoje umění

na folklórním festivalu v Srbsku

folklórní soubor velen z boskovic se na začátku července zúčastnil mezinárodního folklórního
festivalu šajkaši v srbsku. boskovičtí se postupně představili na pěti místech.

Festival začal ve středu 1. července v městečku Kać, ve čtvrtek se přesunul města Novi
Sad. V pátek vystoupili členové boskovického
souboru v Domově pro handicapované ve
Veterniku, hlavní večerní program se konal ve
městě Zmajevo. V sobotu pokračoval festival
v obci Kisaći, která má 5 500 obyvatel a z toho
je 4 500 Slováků.
Po slavnostním průvodu obcí se konal
hlavní program v místním kulturním domě.
Po něm bylo připraveno pohoštění z místních
specialit a folklórní „afterparty“, která končila
až po půlnoci.
Festival Šajkaši skončil v neděli slavnostním průvodem a závěrečným galakoncertem
ve městě Kać. Soubory si vzájemně předaly
připravené prezentační materiály a potom až
do půlnoci předváděly zaplněnému hledišti
na nádvoří základní školy to nejlepší ze svého
umění.
Folklórní soubor Velen absolvoval festival
s 12 tanečníky a třemi hudebníky. O tom,
že s jeho účastí byli spokojeni i pořadatelé,
svědčí to, že Boskovičtí dostali pozvánku i na
festival Šajkaši 2016. Zřizovatelem souboru
jsou Kulturní zařízení města Boskovice
a jejich ředitel Oldřich Kovář byl na celém
festivalu osobně přítomen.
jaroslav parma
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kam vyrazit

blansko
KINO

8. 8. V hlavě 3D, 17.30
9. 8. V hlavě, 17.30
12. 8. Méďa, 20.00
13. 8. Méďa, 20.00
14. 8. Fantastická čtyřka, 20.00
15. 8. Fantastická čtyřka, 17.30 a 20.00
16. 8. Fantastická čtyřka, 17.30 a 20.00
19. a 20. 8. Domácí péče, 20.00
21. 8. Terminator Genisys 3D, 20.00
22. 8. Malý dráček 3D, 17.30
22. 8. Terminator Genisys, 20.00
23. 8. Malý dráček, 17.30
23. 8. Terminator Genisys 3D, 20.00
26. – 28. 8. Bez kalhot XXL, 20.00
29. 8. Pixely 3D, 17.30
29. – 31. 8. Hitman: Agent 47, 20.00
30. 8. Pixely, 17.30
31. 8. Pixely 3D, 17.30

16. 8. Méďa 2, 19.30
18. 8. Amy, 19.30
19. a 20. 8. Domácí péče, 19.30
21. 8. Pixely 3D, 17.00 a 19.30
22. 8. Pixely, 19.30
22. 8. Mimoni 3D, 17.00
23. 8. Mimoni, 17.00
23. 8. Mission: Impossible – Národ grázlů,
19.30
25. 8. Mallory, 19.30
26. a 27. 8. Krycí jméno U.N.C.L.E., 19.30
28. a 29. 8. V hlavě, 17.00
28. a 29. 8. Rytmus sídliskový sen, 19.30
30. 8. V hlavě 3D, 17.00
31. 8. a 1. 9. Hitman: Agent 47, 19.30

LETNÍ KINO

12. 8. Lístek, koncert v rámci cyklu Muzika pro
Karolínku, 19.00
19. 8. Mošny, koncert v rámci cyklu Muzika pro
Karolínku, 19.00
26. 8. Krajíček, Šuranská, Friedl, koncert v rámci
cyklu Muzika pro Karolínku, 19.00
2. 9. Večer písničkářů, koncert v rámci cyklu
Muzika pro Karolínku, 19.00

7. 8. Amy, 21.00
8. 8. Insidious 2: Počátek, 21.00
9. 8. Století Miroslava Zikmunda, 21.00
10. 8. Šílený Max, 21.00
11. 8. Jurský svět, 21.00
12. a 13. 8. Domácí péče, 21.00
14. a 15. 8. V hlavě, 21.00
16. 8. Divoké historky, 21.00
17. 8. Terminator Genisys, 21.00
18. 8. Barbie Rock´n Royals, 21.00
19. a 20. 8. Fantastická čtyřka, 21.00
22. 8. Mission: Impossible – Národ grázlů,
21.00
23. 8. Vynález zkázy, 21.00

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

ZÁMEK

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

20. 8. Farmářské trhy, 9.00
30. 8. Sraz vozítek Velorex, 9.30
3. 9. Farmářské trhy, 9.00

NEMOCNICE

7., 14. a 21. 8. Pohádkový hřebínek, cyklus
pohádek na nádvoří zámku, 17.00

PARK U ZÁM. SKLENÍKU

20. 8. Den otevřených dveří, 12.00

9. 8. Promenádní sezona, hrají Třetí zuby, 15.00
16. 8. Promenádní sezona, 15.00
23. 8. Promenádní sezona, hraje Alibaba, 15.00
30. 8. Promenádní sezona, vystoupí Kunštátská
dechovka a Velen, 15.00

VELVET

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ SVOBODY

WESTERN PARK

5. 9. Den pro děti, 10.00

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
21. 8. Velvet na Velvetu, 20.00

9. 8. Promenádní koncert, hraje Dechová
hudba Olšověnka, 10.00
16. 8. Promenádní koncert, hraje Holóbkova
muzeka z Protivanova, 10.00
23. 8. Promenádní koncert, hraje Dechová
hudba Kunštát, 10.00
30. 8. Promenádní koncert, hraje Dechová
hudba Blansko, 10.00
6. 9. Promenádní koncert, 10.00

boskovice
KINO

7. 8. Ant-man, 19.30
8. 8. Ant-man 3D, 19.30
9. 8. Festiválek bez bojů a válek, 16.00
11. a 12. 8. Vykolejená, 19.30
13. 8. Slow West, 19.30
14. – 16. 8. Barbie Rock´n Royals, 17.00
14. a 15. 8. Fantastická čtyřka, 17.00

Vojta Dyk se představí v Boskovicích. Foto:
Tino Kratochvil

27. 8. Farmářské trhy, 10.00

22. a 23. 8. Vinnetou – pokrevní bratrství aneb
Pocta Pierru Brieceovi, divadelní představení,
sobota 18.00, neděle 11.00 a 17.00

LETNÍ KINO

28. 8. Vojtěch Dyk & B-Side Band, 20.00

kunštát
ZÁMEK

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

9. 8. Promenádní koncert, hraje K-Band, 15.00

lysice
ZÁMEK

15. 8. Myslivecká romance, noční prohlídky,
20.00, 21.00 a 22.00
15. a 16. 8. Komentované prohlídky zámecké
zahrady, 15.00
29. 8. Hradozámecká noc, kostýmované prohlídky, 19.00 a 21.00
4. – 6. 9. Rozmanitost jiřin, výstava květinových
aranžmá, 10.00

LETNÍ KINO

11. 8. Asterix: Sídliště bohů, 20.45
12. 8. Ghoul, 20.45
13. 8. Hobit: Bitva pěti armád, 20.45
14. 8. Ovečka Shaun ve filmu, 20.45
18. 8. Nenasytná Tiffany, 20.30
19. 8. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu,
20.30
20. 8. Domácí péče, 20.30
21. 8. Králova zahradnice, 20.30
25. 8. Velká šestka, 20.30
26. 8. Život je život, 20.30
27. 8. Rychle a zběsile 7, 20.30
28. 8. Sedmero krkavců, 20.30

obora
HŘIŠTĚ

5. 9. Oborská buchta, 18.00

rájec-jestřebí

ZÁMEK

8. 8. Konstrasty, koncert, akordeon – Jitka Baštová, alpský roh – Lisa Stoll, loutna – Jindřich
Macek, 19.00
28. 8. Čankišou, koncert, 19.00

14. 8. Frankenstein, noční prohlídky, 19.00,
20.15, 21.15, 22.15
28. 8. Noc s upíry, noční prohlídky, 19.00, 20.15,
21.15, 22.15
30. 8. Hradozámecká noc, 19.00

letovice

svitávka

PŘEHRADA KŘETÍNKA

22. 8. Křetínka Cup 2015, závody dračích lodí,
9.00

PARK MĚSTYSE

5. 9. Svitávecký jarmark tradičních řemesel,
13.00

