osobnosti

•

móda

•

bydlení

•

zdraví

•

krása

•

sport

•

cestování

•

životní styl

čtení pro volný čas
z blanenska a boskovicka

září 2015
zdarma

Michal Brázda sní o účasti
na Tour de France a Giru

editorial
Prázdniny utekly jako voda a máme tu opět nový
školní rok. Tak co, jak jste si užili volno a dovolenou?
Milovníci horkého léta a vodních radovánek si jistě rochnili
blahem, na druhé straně ti, kteří rádi v červenci a v srpnu
vyrážejí do lesa na houby, asi moc spokojení nebyli.
Ať tak či tak, v zářijovém vydání MyFace vám opět
přinášíme pořádnou porci zajímavého čtení. Víte, že na
Sladovně v Černé Hoře vaří kuchař, který servíroval jídlo
Bradu Pittovi, Angeline Jolie nebo hvězdám Formule 1?
První poprázdninový měsíc je jako vždy nabitý velkými akcemi. Příznivci krásných
sportujících dívek by si rozhodně neměli nechat ujít finále soutěže Dívka České republiky
v Blansku. Bohatý program nabízí i letos Hrnčířský jarmark v Kunštátě a Pivní pouť
v Černé Hoře, pokud se chcete aktivně zapojit, tak skvělou volbou jsou závody Blanenská
desítka.
Jsou mladí, krásní a úspěšní. Michaela Hrubá, Veronika Zamazalová, Michal Brázda,
Václav Kolář, Aneta Koupá. Blanensko a Boskovicko je líhní velkých sportovních talentů.
Přinášíme jejich příběhy a přehled největších úspěchů.
Tradičně nechybí chutný recept, rady z oblasti módy a životního stylu a mnoho mnoho
dalšího.
Příjemné chvíle při čtení nového čísla časopisu MyFace přeje
Pavel Šmerda, šéfredaktor
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KUCHAŘ PETR MUSIL VAŘIL
PRO SVĚTOVÉ CELEBRITY
I HVĚZDY FORMULE 1

V BLANSKU ZVOLÍ V SOBOTU
12. ZÁŘÍ DÍVKU A PRINCEZNU
ČESKÉ REPUBLIKY 2015

20-21

MLADÍ
SPORTOVCI
SBÍRALI
ÚSPĚCHY NA
REPUBLIKOVÝCH
ŠAMPIONÁTECH
I NA SVĚTOVÝCH
SOUTĚŽÍCH

27-28
KUNŠTÁT OVLÁDNE TŘETÍ
ZÁŘIJOVÝ VÍKEND HRNČÍŘSKÝ
JARMARK. NÁVŠTĚVNÍKY
ČEKÁ BOHATÝ PROGRAM.

Švanciho sloupek
Když jsem dostal
nabídku od Karla
Jarůška a Jirky Crhy,
jestli bych nechtěl
hrát v Blansku,
dlouho jsem neváhal.
V Rakousku, kde
jsem předtím působil,
jsem byl čím dál tím více otrávený. Přiznám se
upřímně, když to malinko přeženu, že jsem tam
v závěru už „jezdil jenom pro prachy“ a fotbal
jsem přestával mít rád.
Možnost hrát divizi v Blansku mě velmi
potěšila. Získal jsem novou motivaci, zase jsem ve
svém živlu, a to i díky skvělým spoluhráčům a trenérovi. Užívám si to a věřím, že Blansku fotbalově
co nejvíce pomůžu. Nechci být jen maskot, nějaký
šašek, který bude přitahovat pozornost diváků
a médií.
Jestli mně někdo předhazuje, že jsem měl
rozlučku a už zase hraju? Vůbec. Podívejte, něco
jiného je profesionální fotbal, něco jiného nižší
soutěže. Fotbal je můj život, moje láska, která mě
provází od dětství, a i kdyby to nebylo v Blansku,
stejně bych ještě někde hrál.
Chci se hýbat, a pokud mi to zdraví dovolí,
sportovat co nejdéle to půjde. Nikdy jsem nezastíral, že mám problémy s nadváhou. Tento boj mě
pronásleduje celou kariéru. Ale řeknu to jasně.
Nechci vypadat jako Otesánek. Přiznám se bez
mučení. Mám rád pivo a české jídlo a pouze tím,
že budu něco dělat, mám š(v)anci se držet na
nějaké přijatelné váze a pro diváky v přijatelné
podobě (smích). Co si budeme vykládat, čím je člověk starší a možná někdy i lenivější, tím snadněji
přibírá, horší je to naopak se shazováním.
Ale zpět k Blansku. Divizi považuji za vysokou soutěž. Jak už jsem naznačil, pánům Crhovi
a Jarůškovi jsem vděčný za to, že můžu zase hrát.
Věřím, že s klukama budeme dělat dobré výsledky
a lidem radost. Je mi jasné, že nevyhrajeme
všechny zápasy, bylo by to sice fajn, ale jsem oběma
nohama na zemi. Každopádně se budeme snažit
vítězit doma a minimálně jednou za čtrnáct dnů
díky tomu sobě i lidem, kteří nám fandí, udělat
hezkou sobotu nebo neděli.
Váš Petr Švancara
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je registrován Ministerstvem
kultury ČR, registrace MK
ČR E 21983. Tisk: SAMAB
Press Group a. s. Foto na
titulní straně: Jan Brychta
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Petr Musil vařil pro Brada
Pitta i Lewise Hamiltona
STEJNĚ JAKO FOTBALISTÉ ČI UMĚLCI, TAK I KUCHAŘI MAJÍ SVOJE PRESTIŽNÍ ANGAŽMÁ A VYSNĚNÁ
MÍSTA. PETR MUSIL, KTERÝ PŘED ČASEM VÝRAZNĚ POSÍLIL PERSONÁL HOTELU SLADOVNA
V ČERNÉ HOŘE, HNED NA NĚKOLIK POMYSLNÝCH VRCHOLŮ VE SVÉM OBORU UŽ DOSÁHL.
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Kromě toho, že vaří v nejprestižnějších
hotelích po Evropě, nejen pro „obyčejné
smrtelníky“, ale také pro řadu celebrit jako
jsou Brad Pitt, Angelina Jolie, Keanu Reeves,
Daniel Craig, naskočil i do seriálu světového šampionátu F1. Na jeho jídle si tedy
pochutnávají Lewis Hamilton, Jenson Button,
Fernando Alonso a další světové hvězdy.
říká se, že muži jsou lepší kuchaři než
ženy. co si o tom myslíte?

Nic proti dámské populaci, ale když se
podíváte po celém světě, tak je jen málo
vyhlášených šéfkuchařek.

čím to je? muži sice vaří čím dál tím víc,
ale pořád ženy u plotny převažují.

Je to tvrdá práce. Podívejte. Většina českých
restaurací nemá klimatizaci a vydržet celý
den ve čtyřiceti, padesáti stupních není žádný
med. Možná by to byla i škoda, aby se ženský
takhle ničily (úsměv).

dva, tři roky viděl u sporáku, sám uznal, že
kuchařina je pořádné řemeslo (úsměv).
jakou školu jste absolvoval?

Střední hotelovou školu ve Velkém Meziříčí. Tam jsem poznal další dvě úžasné osoby.
Paní Třešňákovou, žďárskou nestorku všeho,
co se týkalo dění kolem mladých lidí a vaření,
a paní Čeplovou, což byla naše mistrová.
Ženská, která mně v tomto oboru předala
asi nejvíce zkušeností. Sice měřila jenom
nějakých 160 centimetrů, ale všichni jsme
z ní měli obrovský respekt a hodně nás toho
naučila.
co bylo po škole? kam jste nastoupil?

Na vojnu, následovala krátká praxe u nás
a útěk ven. V roce 1992 jsem se sbalil, koupil
si lístek na vlak do Hamburku, kde jsem se
nechal najmout na loď. Byla obrovská a denně
se na ní vařilo okolo deseti tisíc jídel. Taková
velká závodka.

rozhovor
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Už ve škole jsme chodili do horších restaurací, i luxusních hotelů. V zahraničí jsem si
rovněž prošel vším možným.
omlouvám se za možná osobní otázku,
ale dá se při tomhle způsobu života
vůbec založit rodina?

Ani náhodou.

takže vedete s prominutím námořnický
život? v každém přístavu jiná?

Ne, takhle to zase úplně není. Bylo by to
možná hezký (úsměv), ale na druhou stranu, co
si budeme povídat. Čím jsme starší, tím toho
méně stíháme a chceme trochu klidu. Bohužel
při tomto způsobu života, který vedu, vztahy
moc nevydrží. To je jako v každé jiné práci.
Pokud chce člověk něčeho dosáhnout, tak tomu
něco obětuje, a určité věci musejí jít stranou.
neuvažoval jste už o tom, že se třeba
usadíte a otevřete si svoji vlastní
restauraci?

Ještě se na to necítím. Spousta lidí mně
to říká, ale já se asi bojím. Ne, že bych nebyl
podnikavý typ, ale mám v sobě to, že si ještě
nepřipadám dost dobrý. Možná mám strach
z konfrontace, nevím.
upřímně. jak vypadá vaše stravování?

Tady platí, že kovářova kobyla chodí bosa.
Kuchaři a všichni lidé, kteří pracují v tomto
oboru, jí hlavně v noci a na stojáka.
co konkrétně?

Všechno, co nám přijde pod ruku (úsměv).

takže není to tak, že byste si zvykl jen
na jídla vybraná?

jaká byla vaše cesta do kuchyně?

Od malička jsem chtěl být kuchařem.
Vyrůstal jsem mezi třemi nejlepšími kuchařkami. Prababičkou, babičkou a maminkou.
střední škola tedy byla jasná volba?

Vůbec. Tatínkova verze byla jiná. Měl jsem
být elektroinženýr. Dělat chlapskou práci.
Kuchař pro něj nebyl dost dobrý, než poznal,
co to obnáší. U nás byla hierarchie jasně daná.
Byl jsem vychovávaný v tom, že chlap se má
postarat o finanční stránku a práce okolo
baráku a ženská o domácnost.
maminka ale byla hlava rodiny
a rozhodla?

To ne. Táta byl na čas odjetý na rekonvalescenci v Mariánských lázních a maminka
mi přihlášku do školy podepsala za jeho zády
(úsměv). Asi jsem ho tím trochu zklamal. Až
poté, co jsme měli vlastní hospodu a on mě

kolik vám bylo, když jste odešel do
zahraničí?

Tuším 22 let.

česká kuchyně vám nebyla dost dobrá?

To ne, ale víte, jak to tady vypadalo po
převratu. Kdo mohl, otevřel si restauraci
a myslel si, že zítra bude jezdit v BMW a mít
vilu na Bahamách. Restaurace je přitom běh
na dlouhou trať. O tom by Vám ředitel Hotelu
Sladovna Aleš Hauzar mohl vyprávět.
kde všude jste byl?

Začínal jsem v Německu, pak přišel Izrael,
zpátky Německo, Anglie, Česko, zase Anglie
a teď jsem v Rakousku.
začínal jste, když to možná přeženu,
v hospůdce páté cenové skupiny,
a dostal se postupně až do věhlasného
hiltonu?

To rozhodně ne. Na to není čas. Jste rád, že
se najíte. Samozřejmě, když mám čas, jsem na
dovolené nebo mám volno, tak si vychutnám
dobré jídlo. Na druhé straně přiznám, že je
pro mě nejlepší stravovat se na ulici. V Číně,
na Západě, tam najdete nejčerstvější zeleninu
a spoustu skvělých jídel.
dobře. jaké jídlo tedy máte nejraději?

Budete se divit, ale asi obalený chleba ve
vajíčku. Evokuje to ve mně domov, mámu,
klid, pohodu, dětství, žádné starosti. Nebo
krupičnou kaši.

máte za více než 25 let praxe už nějaké
jídlo, které jste dovedl k dokonalosti?

Podívejte, někdo může tvrdit, že dělá nejlepší
svíčkovou, jiný steak, ale to je jen jeho názor.
Druhý kuchař si to zase myslí o sobě. Ať dělám
cokoliv, tak největší odměna je pro mě vždy
prázdný talíř. Po nás nic jiného ani nezbyde.
Malíř namaluje obraz, sochař udělá sochu, ale
u nás, pokud je host spokojený a pochutná si,
se vrátí do kuchyně prázdný talíř.
to je pro každého kuchaře asi maximální
poděkování. přesto, vzpomenete si na
něco výjimečného z kuchyně?
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To nevím, ale pamatuji si, že jsem v Anglii
vyhodil z kuchyně Keitha Richardse z Rolling
Stones (úsměv). Přišel tam s cigárkem, tak
mu říkám, že tady se nekouří. Až pak jsem si
uvědomil, kdo to je. Nakonec jsme se tomu
oba zasmáli. Podívejte, když to přeženu, je
jedno, jestli vám poděkuje Franta z Kolbenky,
nebo prezident. Vždycky vás to potěší. Já
nepotřebuji vařit jen pro VIP. Každému, kdo
v našem podniku nechá peníze, na které se
musel nadřít, dáváme kvalitu.

bezpečnostních pravidel, v kuchyni máme
i roušky na obličej.

pro koho ze známých tváří jste už vařil?

jak blízko se dostanete k jezdcům,
trati? máte ze závodního víkendu vůbec
něco?

Herce Bradda Pitt, Angelinu Jolie, Jamesa
Bonda Daniela Craiga, šéfa F1 Bernieho
Ecclestona. Pracoval jsem v Londýně v prestižním hotelu a celebrity tam byly častými
hosty.
měl někdo z nich nějaký speciální
požadavek?

Ani ne. Nevzpomínám si.

zmínil jste jméno bernieho ecclestona,
nejvyššího, alespoň co do postavení,
muže seriálu F1. vy už druhým rokem
objíždíte jako kuchař tento největší
sportovní kolotoč. jak jste se dostal
k tomu, že vaříte pro jezdce, týmy
a hosty závodů F1?

kolik jídel za víkend asi připravíte?

Liší se to podle Velké ceny, ale například
v Abú Dhabí až 22 tisíc. Pro jezdce, týmy, VIP
hosty, personál jednotlivých okruhů…
na tom nepracuje asi desetičlenný tým?

To rozhodně ne (úsměv). Je nás tam
v kuchyni asi tři sta.

Skoro nic. Vidím start, protože jsme většinou na zajímavém místě nad boxy, ale jinak
platí pravidlo, že tam jsme i nejsme. To je
krédo firmy. Nemůžu nikoho žádat o podpisy,
fotky, neexistuje, že bych se šel někam kouknout. Ale vždycky se to dá samozřejmě nějak
udělat (úsměv). Pracovní doba je 12 hodin
denně. Vstáváte v pět ráno, už v osm se otvírá
paddock, takže vše musí být připravené na
snídani, následuje oběd, svačiny, večeře, končíte o půlnoci a ráno znovu.
objíždíte kompletní seriál?

Neděláme jen Austrálii a Brazílii.

To byla více méně náhoda. Dostal jsem
nabídku, jestli to nechci zkusit, přijel jsem na
zkoušku do Vídně a naskočil jsem do toho.
V úterý přišla nabídka a v pátek už jsem jel na
svůj první závod.

jaká je vaše konkrétní funkce?

jaká byla vaše první štace?

V každém oboru, kde je více lidí. Kuchyně
musí fungovat jako hodinky. Když se jedno
kolečko zastaví, tak je to hned poznat.
Můžete mít špičkovou restauraci, ale když
vám nebude fungovat člověk, který má na
starosti umývání nádobí, tak se to hned
pozná. V kuchyni se musí spolehnout jeden
na druhého, všechno do sebe musí zapadat,
a jak já s oblibou říkám, sednout jako prdel
na hrnec.

Tuším, že to bylo Rusko.

prozraďte, jak vypadá z kuchyně
zákulisí F1?

Je to něco obrovského, neskutečného.
Vypadá to jako puzzle. Ve Vídni, kde teď
pracuji, připravíme menu, které musí někdo
schválit. Každá lokalita má svoje. Něco jiného
připravujeme pro Ameriku, arabské země
nebo Japonsko. Pak už se jede na místo, kde
samozřejmě vaříme z místních, pouze čerstvých surovin. Vše probíhá za nejpřísnějších

Jsem vedený jako šéfkuchař, ale tam si na
to nikdo nehraje. Když je potřeba přidat ruku
k dílu, tak pracuje každý.
v kuchyni je to hodně o týmové práci.

je vám svět F1 blízký i osobně, nebo to
berete pouze jako práci?

Já vám něco pustím (Petr Musil bere do
ruky mobil a pouští mně zvuk motoru F1 při
startu). Tohle je něco, co vás musí vzít. To se
nedá ignorovat. Přiznám se, že jsou mně bližší
motorky, ale tohle je obrovský zážitek. Neberu
to jako práci, protože dostat se do světa F1 se
někomu jen tak nepoštěstí.
je to pro vás i ocenění za to, že něco
umíte.

Přesně. Úplně první, kdo se do F1 z Česka
dostal, byl Rudolf Pospíšil z Brna, kuchař roku
2012. Ten zažil ještě „tvrdou německou školu“,
kdy za jakoukoliv chybu byla letenka domů.

Petr Musil
Věk: 43 let
Vzdělání: Střední hotelová škola
Práce: Kuchař

je vám 43 let. změnil byste něco ve svém
profesním životě?

Neměnil bych. Možná pár drobných věcí,
ale když to vezmu kolem a kolem, tak jsem
šťastný a spokojený, co se mi zatím podařilo.
Dostal jsem se ke špičkám ve svém oboru,
na nejprestižnější „štace“. Získal jsem místo
v Hiltonu, kde jsem pracoval jako šéfkuchař
v kasinu. Byl jsem u jednoho z nejlepších
italských šéfkuchařů. Zdokonaloval jsem
se u pana Gudicciho, který mne naučil znát
a také mít rád italskou kuchyni. V Anglii mě
učil pro změnu skvělý francouzský šéfkuchař Michel Roux. Jako prvního člověka
z východní Evropy. Co víc si přát.
jak se vám líbí na sladovně v černé
hoře?

Měl jsem strach se vrátit do Čech, ale
dlouho jsem se nesetkal s tak skvělým týmem
a pokornými lidmi, jako jsou tady. Kvalita
kuchyně jde neustále nahoru, to je i zásluha
bývalého šéfkuchaře Václava Pokorného
a jeho celého týmu, na to bych nerad zapomněl. Projel jsem celý svět, ale i když je to
„jen“ Černá Hora, nemáme se tady za co
stydět. Host u nás vždy dostane kvalitu, jako
málokde v Česku. To chci, aby lidé věděli.
Jestli občas někdo řekne, že čekal o minutu
déle, než si představoval? Podívejte, doma
vstáváte v neděli brzy ráno, oběd děláte čtyři
hodiny, abyste ve dvanáct mohli zasednout ke
stolu. K tomu není co říct. Na kvalitu by si lidé
měli počkat. I kuchař a číšník jsou jen lidé.
Rád bych podotknul, že u nás dbáme hodně
i na to, že první dojem, který z jídla máte, je
oční. Podle toho také talíře vypadají, protože
rčení, že se jí i očima, u nás platí.

pavel šmerda
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Dívka ČR je letos ve
znamení splněných snů

foto: bronislav šmatera

CHCETE VIDĚT NA VLASTNÍ OČI FINÁLE DÍVKY ČESKÉ REPUBLIKY 2015? ZAŽÍT NEZAPOMENUTELNÉ
CHVÍLE NA SKVĚLÉ SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÉ AKCI? PAK BYSTE SI ROZHODNĚ NEMĚLI
NECHAT UJÍT FINÁLOVÝ GALAVEČER, KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 12. ZÁŘÍ OD 18.00
V DĚLNICKÉM DOMĚ V BLANSKU. LETOS SE PONESE VE ZNAMENÍ SPLNĚNÝCH SNŮ.

„Během večera na vás čeká osm krásných
a sympatických finalistek hlavní kategorie, které
se divákům a porotě představí ve společné choreografii, při promenádě v šatech a v plavkách
a ve své volné disciplíně. Šest roztomilých princezen předvede zumbu, volnou disciplínu a ukáží se
v nádherných šatech od Jarky Kambové,“ uvedla
ředitelka soutěže Aneta Kuklínková.
Kromě toho čeká na návštěvníky spousta zábavy,
skvělá show a překvapení. Akci moderuje Ondra
Urban z Evropy 2, v programu vystoupí zpěváci
Martin Šafařík a Romana Staníčková. V porotě soutěže zasednou mimo jiných hokejista Jan Hruška,
místostarosta města Blanska Jiří Crha, zástupci
pořadatelů akce, sponzoři nebo Dívka České
republiky 2013 Marie Hrušková. Organizátoři si
nechávají prostor i na malé-velké překvapení.
Soutěž Dívka České republiky nese podtitul
Hledáme sympatickou sportující dívku. Je určená
nejen pro aktivní sportovkyně, ale i ty, pro které je
sport a pohyb přirozenou součástí života.
„Vizí akce, která se letos koná už pošesté, je
spojením krásy a sportu podněcovat dívky ke
zdravému způsobu života. Chceme je rozhýbat, na
druhé straně je vedeme k péči o vzhled a estetiku
a dokonalý mluvený projev,“ vysvětlila Aneta
Kuklínková.
Soutěž má dvě hlavní kategorie. Princezna České
republiky, která je určená pro dívky od 7 do 9 let,
a Dívka České republiky, ve které bojují slečny ve
věku od 16 do 22 let. Dívky i Princezny absolvovaly
v posledních měsících několik soustředění. „Finalistky hlavní kategorie v Hotelu Sladovna v Černé
Hoře, v Lidovém domě v Lysicích, ve Wellness
Kuřim a v Hotelu Zámecká sýpka v Blansku nejen
pilně nacvičovaly choreografie a svoje volné disciplíny na finálový večer, ale také nafotily profilové
snímky, vystoupily na dvou akcích, užily si relaxaci
a setkaly se s dětmi z Dětského domova v Hodoníně
u Kunštátu, se kterými nafotily snímky do připravovaného kalendáře. Výtěžek z jeho prodeje půjde
právě do Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu,“
prozradil manažer soutěže Pavel Šmerda.
Celá akce se koná pod záštitou Jiřího Crhy,
místostarosty města Blanska. Více na internetových
stránkách soutěže www.divkaceskerepubliky.cz a na
FB profilu.

Dívka České republiky 2015
12. 9. 2015 v 18.00, Dělnický dům Blansko
eskerepubliky
www.divkaceskerepubliky.cz a fb.com/divkac
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dívka čr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FINALISTKY DÍVKY
Petra Šimberová (2

Klára Čadrová (19)

1)

bydliště: brno studium/práce: externis
ta v městském divadle brno, masarykova univerz
ita,
filosofická fakulta, jazyková škola výška
:160 cm váha: 50 kg míry: 80–65–85
zájmy: tanec, herectví, divadlo, práce s dětmi
, jízda na koni, tenis, lyže, brusle motto: věř svým
snům, jdi za svým snem.

bydliště: hranice na moravě

160 cm
basketbal, volejbal, běh, tenis

Amálie Foltýnová (19)

é hradiště
studium/práce: gymnázium uhersk
–90 zájmy: tanec, pečení, posilovna,
cm váha: 52 kg míry: 84–63
la, ale odpočinek také ne.
motto: práce ještě nikdy nikoho nezabi

bydliště: uherské hradiště
výška:

173

cestování

Nikola Kameníková (21)

bydliště: zlín

studium/práce: univerzita
karlova, obor právo výšk
a: 164 cm
84–66–90 zájmy: fitness, spor
tovní aerobik, sportovní
gymnastika,
společenské akce mot
to: nikdy se nevzdávej.
váha:

55 kg

míry:

výška:

a designu

studium/práce: střední škola obchodu, gastrono
mie
51 kg míry: 82–66–88 zájmy: tanec, lyžování

váha:

,

motto: nezáleží na tom, s čím přijdeš, ale s čím odcházíš
.

Veronika Žaganová (20)

bydliště: hranice na moravě
v karviné

studium/práce: obchodně podni
katelská fakulta
164 cm váha: 48 kg míry: 78–61–82
zájmy: mažoretky, běh, hudba
,
motto: život je jako bonboniéra
, nikdy nevíš, co ochutnáš.

výška:

tanec, pečení

Klára Melišíková (17)

bydliště: brno

studium/práce: gymnázium pavla křížkovského s uměleckou profilací
164 cm váha: 49 kg míry: 85-64-89 zájmy: tanec (street dance, hip hop),
divadlo, zpěv, hra na klavír motto: rozdávej úsměv, nic nestojí a pohladí po duši.
výška:
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ČESKÉ REPUBLIKY
Leona Jírová (19)

Lucie Salabová (16)

bydliště: jindřichův hradec

studium/práce: gymnázium vítězsl
ava nováka
166 cm váha: 50 kg míry: 89–62–89 zájmy
: gymnastika, trénování malých
gymnastek, fitness, zdravá výživa, lyžová
ní, cyklistika, rodina, přátelé, shoppi
ng, kino, bowling,
adrenalin. motto: jsem lev a chci
vyhrávat!
výška:

bydliště: chomutov
výška: 169 cm

studium/práce: umělecká škole v karlových varech
míry: 88–64–89 zájmy: fotografování, restaurátorství,

váha: 55 kg

hostesing, móda, sport, příroda.

motto: můžete být, čím chcete, jen když v to dostatečně věříte
věří, může i uskutečnit.

vymyslet a v co
a konáte podle toho s vírou, protože všechno, co mysl dokáže

FINALISTKY PRINCEZNY ČESKÉ REPUBLIKY
bydliště: silůvky

bydliště: blansko

koníčky: gymnastika,
malování, zpěv,

– step
aerobik, angličtina,
turistika, lyžování, kolo,

koníčky: aerobik

dobrovolní hasiči
čím bys chtěla

pc hry

být: gymnastkou,

čím bys chtěla být:

modelkou

kadeřnice

bydliště: vřesina

koníčky: aerobic,
zumba, jízda na
koni

– voltiž, plavání,

lyžování, bruslení,
kolo

čím bys chtěla být:
lektorka aerobiku,
doktorka

Leontýna
Tomkovičová (8)

Simona
Jacková (9)

Tereza
Laryšová (9)
bydliště: ostrava

–

poruba
bydliště: popůvky

bydliště: šebrov

u brna

koníčky: aerobik,

koníčky: aerobik,

sportovní aerobik,

výtvarný kroužek,

hra na flétnu,

koloběžka, hrátky se
psem, v zimě snowboard

dramatický kroužek,
lyžování, plavání,

čím bys chtěla být:
princeznou

bruslení

2015 :)

čím bys chtěla být:

povolání ještě nevím,

ošetřovatelka v zoo

jsem přece malá

Rozálie
Drápalová (9)

Julie
Minářová (9)

koníčky: aerobik,

–
– lyžích,
hudba, zpěv, luštění
jízda na kole

bruslích

křížovek
čím bys chtěla být:
paní doktorkou
u malých dětí a trenérkou aerobiku

Nikol
Ratajová (9)

10

inzerce
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Kuchyň se musí vybírat nejen srdcem
DŘÍVE NEŽ SI POŘÍDÍTE KUCHYŇ, JE DOBRÉ SI VŠE PROMYSLET A DŮKLADNĚ NAPLÁNOVAT.
NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ JE SVĚŘIT SE DO RUKOU ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ. PROTO JSEM SE ZEPTALA
MAJITELE KUCHYŇSKÉHO STUDIA AZ-NÁBYTEK V RÁJCI–JESTŘEBÍ PANA FRANTIŠKA MIKULY.
co vaše firma az-nábytek nabízí?

Naše firma se zabývá nejen zakázkovou
výrobou nábytku na míru, kuchyní, vestavěných skříní, dětských pokojů, obývacích stěn,
ložnic a jiného nábytku, ale i dodávkou a profesionální montáží. Vzhledem k tomu, že jsme
přesunuli výrobu do nové haly, vyrábíme nábytek i pro školy, školky a firmy. Naše kuchyňské
studio je vybaveno vzorkovými kuchyněmi
a 3D programem, ve kterém si
můžete svůj projekt prohlédnout, případně upravit.
Návrh ve 3D poskytujeme ke
každé kuchyni zdarma, včetně
instalačních plánů.
čím byste nás přesvědčil,
abychom si nábytek
nechali vyrobit právě
u vaší firmy?

Hlavním materiálem, který
při výrobě používáme, je

18mm lamino s certifikátem kvality, splňující
veškeré hygienické normy. Existují totiž materiály, a mnozí výrobci je běžně používají, které
tyto garance kvality nemají, tudíž nevydrží
požadovaných 20-25 let. Stačí se podívat na
recenze obchodů s rádoby „levným nábytkem“. Kvalita použitých materiálů předurčuje značkovou kuchyni k tomu, aby vám
spolehlivě sloužila desítky let. Velmi důležité
jsou klížené spoje – ne
šroubované. Další nezbytnou
součástí pro funkční kuchyň
je použití kvalitního kování
od značkového dodavatele.
My používáme kování Blum
s doživotní garancí, s širokým výběrem drátěných
programů a jiné vychytávky,
které vám usnadní práci
v kuchyni. S kováním firmy
Blum si zajistíte vyšší komfort kuchyně.

co je při výběru kuchyně nejdůležitější?

Jsou určitá pravidla, která by se měla dodržovat. Kuchyň by měla být rozdělena na zóny
(odkládací, mycí, pracovní, varná a skladovací). Je dobré držet se těchto zásad, pokud to
prostor dovolí. Tím, že máme vlastní výrobu
a větší prostory, dokážeme našim zákazníků
splnit i zcela individuální přání.
co je nového v trendech a vybavení?

Již delší dobu je v kuchyňském nábytku
využíván trend širokých spodních skříněk
s velkokapacitními šuplíky. Na trhu jsou nová
řešení výklopů s integrovaným tlumeným
dovíráním. Poslední dobou v kuchyních
převládá bílá barva zkombinovaná s dekorem
dřeva, lakovaná dvířka, granitové dřezy, LED
osvětlení atd. Rád vás pozvu do naší rájecké
vzorkovny, ve které jsou k vidění různé
možnosti ve vybavení. Další informace o nás
můžete najít na našich webových stránkách
www.az-nabytek.cz.

KUCHYNSKÉ STUDIO
 
 
ZÁRUKA
100%

K VA L I T Y

MA
R
A
ZD MA
R

ZDA







   

     

���������������������������������������������������������������������������

příběh

11

Emička
se těší
do školy
TŘI PŘÍBĚHY, TŘI PODOBNÉ
OSUDY, KTERÉ SPOJILA JEDNA
AKCE. NA NEDÁVNÉM MOTOSRAZE
VE VODĚRADECH OBDAROVALI
POŘADATELÉ TŘI RODINY DĚTÍ,
KTERÉ TRPÍ DĚTSKOU MOZKOVOU
OBRNOU, DOHROMADY ČÁSTKOU
45 TISÍC KORUN. V NÁSLEDUJÍCÍCH
ČÍSLECH VÁM PŘEDSTAVÍME
JEJICH OSUDY. JAKO PRVNÍ EMIČKY
ZOUHAROVÉ ZE ŠEBETOVA.

„Na první miminko jsme se moc těšili, ale
v ten osudný den, kdy Emička přišla na svět,
se nám otočil život vzhůru nohama. Bohužel
jinak, než jsme čekali. Při porodu nastaly
komplikace. Když se Emička narodila, ptala
jsem se paní doktorky, proč nepláče. Řekla
jen, ať jí dáme trochu času. Tak jsme čekali,
zatímco vedle Emičku křísili,“ vzpomíná na
asi nejhorší chvíle ve svém životě maminka
Blanka.
Její dcera nezačala dýchat. Skoro zemřela.
Nakonec se ji podařilo „vrátit zpátky“, ale déle
trvající neokysličování způsobilo poškození
mozku. Její psychomotorický vývoj se zastavil
asi v půl roce života. „K nějakému posunu čas
od času docházelo. Ve dvou a půl letech začala
lézt, ale tam po motorické stránce zůstala,
přestože jsme od začátku cvičili s vírou, že vše
bude dobré. Začínali jsme Vojtovou reflexní
terapií a postupně přešli na další cvičení.
Zkoušeli jsme akupunkturu, jízdu na koni,
lázně… Dobré to ale stále není,“ přiznává
maminka
Ve svých nynějších šesti a půl letech se
Emička neudrží na nohou, ani v běžném sedu.

Nemluví, i když by moc chtěla, a tělo ji nechce
poslouchat. Je zcela odkázána na pomoc
maminky. Naštěstí po mentální stránce je
v pořádku. Je to velmi chytrá a bystrá dívka,
která se už moc těšila na to, jak půjde poprvé
do školy. Jako většina dětí.
„Moc bychom si přáli, aby Emička byla
jednou, až my rodiče nebudeme mít sílu,
soběstačná a neskončila někde v ústavu. Letos
jsme objevili v lázních Klimkovice Klimtherapy, která dětem jako Emička velmi pomáhá.
Bohužel ji ale nehradí pojišťovny, navíc je
potřeba ji alespoň dvakrát ročně absolvovat.
Tak jsme začali shánět peníze na tuto nákladnou léčbu mimo jiné sběrem plastových víček.
Nejvíce vidět jsme na Facebooku, kde nás
kontaktují lidé, kteří chtějí Emičce pomáhat,“
upozornila Blanka Honsová.
A právě tam si Emičku našli i pořadatelé
Motosrazu z Voděrad a nabídli jim účast na
jejich akci s tím, že by se tam mohli vybrat na
tři postižené děti nějaké peníze. „Samozřejmě
jsme rádi nabídku přijali a akce se zúčastnili.
Chtěli bychom touto cestou znovu moc poděkovat. Vše pořadatelům, sponzorům a těm,

kdo se zasloužili o pomoc Emičce. Opravdu
klobouk dolů! Takhle vysokou částku jsme
vážně nečekali. Velmi si toho vážíme,“ vzkázala maminka Blanka.
Rodina by ráda touto cestou poděkovala
i všem ostatním, kteří už Emičce do dneška
jakkoliv pomohli, a zároveň i lidem, kteří
ještě budou chtít pomoci. „Pokud by nás chtěl
někdo kontaktovat, na Facebooku si najde
skupinu Lepší život pro Emičku, nebo může
zavolat na telefonní číslo 602 816 950,“ dodala
maminka.
pavel šmerda

Pomoc Emičce
Asociace rodičů dětí
s Dětskou mozkovou obrnou
a přidruženými onemocněními.
Číslo účtu pro Emičku:

2700501868/2010
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vzorem Michala Brázdy
JOZEF REGEC A MARTIN MAREŠ. CYKLISTÉ Z NAŠEHO REGIONU, KTEŘÍ SE V MINULOSTI
PROSADILI MEZI SVĚTOVOU NEBO DOMÁCÍ ELITU V SILNIČNÍ CYKLISTICE. NA JEJICH
VÝKONY NYNÍ NAVAZUJE OSMNÁCTILETÝ TALENT MICHAL BRÁZDA Z RÁJEČKA.

michale, můžete prozradit, jakých
výsledků jste v poslední době dosáhl?

Byla mírně zvlněná, což je přesně to, co mě
vyhovuje. Nejsem žádný vrchař, potřebuju, aby
mě tým „dovezl“ do cílové rovinky. Rozhoduji
v závěrech etap. Něco jako Peter Sagan nebo
Mark Cavendish, který je můj velký vzor.

gratuluji. jak vypadal silniční závod?

splnil jste „jen“ roli favorita, nebo bylo
vaše vítězství překvapením?

Získal jsem titul juniorského mistra republiky v silničním závodě jednotlivců a k tomu
stříbro v týmové časovce.
Jel se v Žilině a měřil 120 kilometrů. Náš
tým, za který jezdím, měl jasně danou taktiku.
V první polovině závodu roztrhat peloton. To
se podařilo, vpředu zůstala asi desetičlenná
skupina, ve které jsme měli hned trojnásobné
zastoupení. Neustále jsme nastupovali, útočili
a do posledního kola už zůstali v úniku jen
čtyři lidé, z toho dva z naší stáje. Získali jsme
asi minutový náskok na svoje pronásledovatele a bylo jen na nás, jak s tím naložíme.
Nakonec jsme obsadili první a druhé místo.
republikové šampionáty se jezdí na
různých tratích. jak to vypadalo v žilině?

Michal Brázda
Věk: 18 let
Bydliště: Ráječko
Sport: Silniční cyklistika
Tým: Mapei Merida Kaňkovský
Úspěchy: Juniorský mistr republiky v silničním závodě jednotlivců, stříbrná medaile v týmové
časovce, 5× mistr republiky na
dráze

foto: jan brychta

Zájmy: Sport, filmy, holky

Hlavním favoritem byl asi můj týmový
kolega Jakub Otruba. Když to řeknu upřímně,
patřil jsem mezi adepty na bednu. Všechno
do sebe perfektně zapadlo. Neměl jsem žádnou krizi, tým skvěle fungoval.
titul mistra republiky je váš zatím
největší úspěch?

Určitě. Ještě bych k letošním výsledkům
rád uvedl sedmé místo na Světovém poháru
v německém Karlsbergu, kterého si velmi
cením. Musím to zaklepat, sezona je zatím
velmi dobrá.

jaké byly vaše cyklistické začátky?

Cyklistika nebyla v dětství moje první volba.
Začínal jsem s fotbalem v ráječkovské přípravce. Byl jsem hyperaktivní dítě, a když jsem
zůstal chvilku v klidu, hned hrozil nějaký průšvih. Musel jsem mít tedy nějakého koníčka,
aby u nás zase někdo nezvonil, že jsem něco
rozbil, nebo vyvedl. Fotbal mě bavil, myslím,
že jsem měl i slušnou techniku, ale dostal jsem
na tréninku balónem nepříjemně do obličeje,
začal jsem se bát, hrát s respektem, a to není
úplně nejlepší. Tak jsem s tím brzy skončil.
co bylo dál?

Pak mě naši dali na gymnastiku, ale když
táta viděl, jaké je to v uvozovkách trápení
dětí, tak řekl dost. Asi v sedmi letech jsem
začal chodit v Blansku ke Karlu Stloukalovi
na atletiku. Běhy, krátké i dlouhé tratě, hod
koulí, oštěpem, skok do dálky, to byla skvělá
všeobecná sportovní příprava.
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je brit Mark Cavendish
pořád mi tam nějak chybí kolo?

Všechno odstartoval Blanenský golem. Chtěl
jsem si ho zkusit, jediný problém byl ten, že mi
bylo dvanáct a registrace byla až od patnácti
let. Nevím, možná to byl osud, ale asi jsem tam
měl být. Nahlásil jsem, že je mi o tři roky víc
a jel jsem. Absolvoval jsem závod, dojel do cíle,
kde si mě všiml Jozef Regec. Ptal se na mě taťky,
kdo jsem, jestli někde jezdím a kolik mně je.
Pozval mě do Brna do Favoritu, ukázali mi tam
kola, oblíkli dres a za týden už jsem s nimi jel na
soustředění.
to bylo hodně rychlé.

To tedy. Ve Favoritu jsem pak byl asi dva
roky, než Jozef Regec odešel do politiky, stal se
senátorem, nechal trénování a brněnský tým šel
dolů. Chci to někam dotáhnout, tak jsme hledali, kam bych mohl jít. A skvělá volba byl tým
Mapei Merida Kaňkovský v Olomouci. Jeho
majitel je bývalý vynikající závodník, nadšenec,
který cyklistikou žije a obětuje jí doslova maximum. Všechno dělá při práci, nemá za to ani
korunu, ale líbí se mi na něm, že chce vyhrávat.
Dělá pro nás maximum a já musím říct, že si
toho nesmírně vážím.
v olomouci přišly i první úspěchy?

Přesně tak. Tam to všechno nabralo úplně
jiný rozměr. Moc o tom nemluvím, protože
dráha není v Česku až tak populární a protěžovaná, ale mám i pět titulů mistra republiky
z dráhového šampionátu. Mojí silnou stránkou
na dráze je bodovačka a Scratch, zkrátka závody
kde se spurtuje na pásku. Celkem za svoji
dosavadní kariéru v Českém poháru jsem stál
osmdesátkrát na bedně, z toho bylo 35 vítězství.
blanenský golem je závod pro bikery.
proč jste dal nakonec přednost silniční
cyklistice?

Nějak jsem začít musel, amatérských závodů
pro žákovské kategorie na silnici moc není.
Nicméně v terénu mně to moc nešlo, nemám
dobrou techniku. Až do kategorie kadetů
jsem ale biky bral jako doplňkovou disciplínu,
kromě toho jsem v zimě jezdil cyklokros a přes
léto i už zmiňovanou dráhu. S přechodem do
juniorů jsem dostal jasně na výběr, čemu se chci
věnovat. Silniční cyklistika to vyhrála a rozhodně toho nelituji.

foto: jiří kaňkovský

jak vypadá váš cyklistický rok?

V polovině února jedu na první soustředění. Většinou na Mallorku, nebo do Turecka,
v březnu absolvujeme přípravu s reprezentací
v Chorvatsku. Od dubna, přibližně do září-října, je to koloběh tréninky, závody, tréninky,
závody…
je to asi hodně náročné?

Musím říct, že oproti jiným sportům mně
cyklistika připadá jako obrovská dřina. Fotbalisté trénují párkrát za týden hodinu a půl,
my jsme na kole třeba i čtyři hodiny denně,
o víkendu i více.
jezdíte za olomoucký tým, studujete
v brně gymnázium ludvíka daňka,
bydlíte v ráječku. jak to jde skloubit
s tréninkem?

Trénuju s týmovým partnerem Michalem
Kučerou z Bořitova, nebo sám. Dostanu tréningový plán, který musím splnit. Trenérovi pak
posílám výkaz, kolik jsem najel kilometrů, jaké
bylo převýšení a další údaje.

a zábavy jsou většinou v pátek a v sobotu a my
o víkendu jezdíme závody.
jak si tedy nejlépe odpočinete?

Pustím si večer v posteli třeba dobrý film.
Ještě nedávno jsem měl přítelkyni, tak jsem trávil čas s ní, ale teď už jsem zase singl, tak kdyby
měl někdo zájem (smích).
jaké máte další plány?

Čeká mě přestup do nového týmu. Kaňkovský vychovává cyklisty jen do kategorie juniorů,
tak budu nově jezdit za tým Author-Whirlpool
Hradec Králové.

kolik kilometrů ročně tak najedete?

V juniorské kategorii bych měl najet asi
kolem sedmnácti tisíc.
kde vás mohou lidé potkat?

Pokud mám rovinatý trénink, jezdím většinou z Ráječka směrem na Boskovice, Velké
Opatovice a Jevíčko, kopcovité úseky jsou na
silnicích v okolí Olomučan, jezdím na Adamov,
Bílovice, Jedovnice a Křtiny.
když jsem nedávno koukal na tour
de france a viděl tu spoustu nepříjemných
pádů, nemůžu se nezeptat, co vy a zdraví?

Musím to zaklepat, ale zatím jsem zůstal
jen u odřenin (úsměv). Rád bych ale touto
cestou apeloval na všechny cyklisty, i amatérské. Nepodceňujte to a jezděte s helmou. Měl
jsem nepříjemné pády, při kterých mně helma
praskla jak kokosový ořech. Kdybych ji neměl,
tak nevím, kde bych dneska byl…

v závodě je to jen a jen na cyklistech, ale
při trénincích se musíte vypořádat i se
silničním provozem.

Bohužel v tomto ještě silně pokulháváme
za západem od našich hranic, kde jsou řidiči
ohleduplní. Tady to tak není. Troubí, vybržďují
vás, jsou nervózní. Nedávno jsem četl článek ve
vašem časopise, jak to chodí na Mallorce, kde
řidiči za vámi jedou klidně i deset minut, jenom
aby vás neohrozili. O tom si tady můžeme
nechat zatím jenom zdát. Chápu, že nejsme na
silnicích úplně populární, ale apeluji na řidiče,
aby nás alespoň respektovali.
máte osmnáct let, tedy věk, kdy vaši
vrstevníci většinou řeší, kam půjdou
zapařit, co podniknou. jak zvládáte tento
život?

Vůbec. Ale musím přiznat, že mi to ani
nechybí. Na něco jsem se dal, chci v tom něco
dokázat, a to se mi podaří jen tehdy, když
tomu budu něco obětovat. V tomto směru tedy
musím přiznat, že nic nestíhám. Diskotéky

a do budoucna?

Rád bych se dostal do profesionálního kontinentálního týmu. Čeká mě ještě hodně práce,
spousta potu a tisíce naježděných kilometrů.
Samozřejmě, snem by bylo zajet si Tour, Giro
nebo Vueltu, ale uvidíme. Na druhou stranu,
když se dostal Leopold König z Moravské
Třebové do týmu Sky, tak proč by to nemohl
dokázat Michal Brázda z Ráječka, že? (smích).
Je to jenom o tom makat, makat, makat, udělat
třeba nějaký výsledek na Světovém poháru,
aby si mě někdo všiml, a pak už je to i o osudu.

pavel šmerda

14 zamyšlení, inzerce
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Řídíte se pravidly, nebo
rádi šálíte své okolí?
JIŽ OD MALIČKA NÁM RODIČE VKLÁDAJÍ DO PAMĚTI SLUŠNÉ CHOVÁNÍ. ZÁLEŽÍ JIM ZEJMÉNA
NA TOM, ABYCHOM NELHALI, NEKRADLI A NEPODVÁDĚLI. PODAŘÍ SE VŠAK VYCHOVAT V TOMTO
DUCHU VĚTŠINU LIDÍ, NEBO JE KLAMÁNÍ A DROBNÉ PODVŮDKY TO, CO HÝBE SVĚTEM?

Je to poměrně jednoduché. Jakmile začneme
mít moc, zejména v pracovní sféře, a cítíme
se ohrožení, řešíme věci na hranici vlastních
pravidel, někdy i daleko za ní. Konkurence je
totiž obrovský pohon, který nás žene kupředu,
avšak mnohdy za každých okolností.
Takto se chovají převážně muži, avšak, milé
dámy, neradujte se. Situace, které nás k podvádění vedou, jsou dané především postavením
ve společnosti, tedy tím, jakou práci děláme,
kolik lidí máme pod sebou, kolik peněz nám
měsíčně chodí na bankovní účet a jinými.
Lehce tedy k dominanci spadnou i ženy
a začnou se pravidlům vyhýbat.
Bez rozdílu pohlaví podvádíme všichni,
ať už jsou to úlevy na daních, drobné či větší
lži pro vlastní dobro, jízda v MHD načerno,

NE P Ř E HL É

překračování dovolené rychlosti, „vypůjčení
si“ kancelářských potřeb ze zaměstnání i veselé
obcházení zákonů, které nám nevyhovují nebo
se kterými nesouhlasíme.

I malé krádeže
se počítají

Všeobecně tedy čím více peněz máte, tím
spíše berete „spravedlnost“ do svých rukou
a upravujete si realitu k obrazu svému. Zapomínáte však na to, že jste kdysi byli čestné
a pravdomluvné děti a až pocit tučného bankovního konta vás posunul mnohonásobě dál.
Ale skutečně k lepšímu?
Omluvit si porušování pravidel není pro
každého snadný úkol. Mnohdy se snažíme
věci dělat správně tak, jak „by se mělo“, ale ne

vždy to jde. Proto si pak pro vlastní svědomí
vymýšlíme důvody, které nás k tomu vedly,
a které zařídí, že nás nebude vlastní mysl vést
k výčitkám. Ostatně pokud vede lež či krádež
k penězům a moci, na výčitky většinou není čas.
Jestliže toužíte své rozhodování změnit,
je nasnadě pokusit se obrátit „hru“ zpět do
vymezených pravidel. Než začnete svému
šéfovi lhát ohledně úkolu, který vám zadal,
nebo než použijete při testu tahák, zamyslete
se nad tím, zda je toto cesta, kterou skutečně
chcete jít. Infantilní výmluvy, že to ostatní
dělají, tak proč ne vy, nechejte ostatním.
Občas není od věci vyčnívat z řady, ale
pozor, abyste z ní doslova nevypadli. Jen velmi
těžko byste se pak dostávali zpět, pokud vůbec.

jana čechová

D NU T E L N Á
Stáhněte si interaktivní
katalog do svého
mobilního zařízení.

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.
* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou
prodlouženou na 5 let.

mojefabiacombi.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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
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350 g
2g
2g
10 g
2g
10 g
50 g
200 g
0,05 l
0,02 l
10 g

Ingredience

Vysoký vepřový bok bez kosti
Sůl
Pepř mletý
Česnek
Kmín
Med
Sádlo
Červená cibule
Červené víno
Portské víno
Cukr krystal

vaření, zajímavost
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Špalek vepřového
bůčku na
cibulovém zelí

Postup
Bůček osolíme, opepříme, potřeme
česnekem a posypeme kmínem. Dáme péct
do trouby na 175 °C a pečeme do měkka asi
60 minut.
Mezitím si připravíme cibulové zelí.
Červenou cibuli nakrájíme na hrubo (na ¼).
V rendlíku rozehřejeme sádlo, orestujeme
připravenou cibuli do zlatova, přidáme cukr
a vytvoříme karamel. Následně přilejeme
červené a portské víno a dusíme, až cibule
změkne.
Jestliže již máme bůček měkký, potřeme jej
medem, vrátíme do trouby a necháme vytvořit zlatavou křupavou kůrku.
Máme připraveno a můžeme podávat.
Přílohu si zvolte podle uvážení, skvěle se hodí
jak knedlík, šťouchané brambory, nebo jen
křupavý čerstvý chléb.
A pokud byste chtěli ochutnat netradiční
přílohu, kterou je pivní bramborový závin,
zveme vás do restaurace Hotelu Sladovna
v Černé Hoře, kde je tento pokrm součástí
nového jídelního lístku.
Tak dobrou chuť

foto: jef kratochvil

Hana Holišová oslavila půlkulatiny
V srpnu oslavila krásných 35 let herečka
Městského divadla Brno Hana Holišová. Krásných platí v jejím případě dvojnásob. Hanka
totiž zraje jako víno a je stále půvabnější
a sympatičtější!
Hana Holišová se narodila roku 1980
v Brně. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích, poté absolvovala
studium činoherního herectví na brněnské
JAMU. Vystupovala na mnoha divadelních
scénách, ve stálém angažmá účinkuje na
prknech Městského divadla Brno. Díky hlavní
roli v muzikálu Papežka získala v roce 2012
Cenu Thálie. V roce 2013 byla zvolena odbornou porotou časopisu Instinkt za nejvýraznější osobnost české muzikálové scény.
Hana Holišová se objevuje i na televizních obrazovkách. Například v seriálech
Velmi křehké vztahy (zdravotní sestra Anna
Pešková), Ulice (Veronika Maléřová), Policie
Modrava, zahrála si také ve filmu Vladimíra
Drhy Anglické jahody. 
pš
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Zamrzlé
léto
Antarktidy

JAKÉ TO JE PROŽÍT LÉTO NA POLÁRNÍ VÝZKUMNÉ STANICI? PRO NÁS
NEZVYKLOU DOBU JIŽNÍHO LÉTA STRÁVILA NA NEJCHLADNĚJŠÍM
KONTINENTU ZNÁMÁ SPORTOVKYNĚ A CESTOVATELKA ALENA
ŽÁKOVSKÁ Z BLANENSKÉHO SDRUŽENÍ HORIZONT.

„Fiů, fiů, už třetí den fučí vítr o síle osm až
třináct metrů za sekundu. Z tepla základny
posloucháme to úpění celé dny. Většina z nás
si plní úkoly odložené právě na tyto chvíle.
Zpracováváme již dříve nasbírané vzorky. Dnes
jsem prohlížela nematody a izolovala je z půdy
a vegetace, také provádím krevní zkoušky. Bára
třídí rozsivky, Káťa kultivuje výtěry z tuleňů,
Luděk pozoruje řasy, Miloš určuje veškerou flóru… Stanice je už zavalená sněhem.
Zafučená okna propouští méně světla než
dříve. Venku je světlo obvykle až
do dvou. Dál už nevím, protože
později jsme ještě nešli spát
s výjimkou prvního dne, kdy
jsme na základnu přiletěli
vrtulníkem a museli všechny
přivezené věci naskládat
dovnitř. To byly tři hodiny
a ještě mohl člověk venku číst
z knihy,“ napsala do svého
deníku Alena Žákovská (na
snímku vpředu).
Cílem jejího výzkumu na
polární stanici J. G. Mendela
bylo ověřit vliv pobytu v chladném
prostředí a izolaci na imunitní systém
člověka. Vzorky moče a krve byly odebrány
všem patnácti členům výpravy před odjezdem, uprostřed a na konci pobytu. Výsledky
analyzovala přímo na místě, k dispozici měla
potřebné přístroje a laboratorní pomůcky.
Ukázalo se, že letní pobyt na stanici polárníkům svědčil a má pozitivní efekt na jejich
fyzickou stránku. Prokazatelně se zvýšila
obranyschopnost organismu, významně se

všem zvýšil počet červených krvinek, krevního
barviva a bílkovin. V mrazivém prostředí
s minimálním výskytem mikrobů, tedy
bakterií, virů a parazitů mohl imunitní systém
člověka odpočívat a posílit. Podle ní na účastníky expedice blahodárně působilo i samotné
odpoutání od běžného prostředí a zbavení se
každodenních starostí a stresů. Dalším z úkolů
Aleny Žákovské byl odběr vzorků krve tučňáků pro účely identifikace jejich původu.
„Ač je neděle, nespíme déle. Náčelník
totiž přesunul neděli na pondělí,
kdy má přijít vichřice. Dnes má
být pěkně, jde se do terénu.
Vyšli jsme až po jedenácté.
Dost pozdě, ale to určili
naši horolezci a bez nich
se nedá k mysu jít. Celou
trasu na Lachman cape
absolvujeme podél pobřeží.
Je to novinka. Dosud to
nebylo možné kvůli velkým
krám a zamrzlému moři.
Nyní, po deseti dnech tepla
a silného větru, moře odmrzlo
a ledové kry byly zahnány dál od
pobřeží. Pohled na moře a na hradby hor
okolních skalnatých ostrovů je pokaždé nádherný zážitek. Voda omývající břehy a různě
tvarované zbytky ledů jsou osvětlené sluncem,
tmavě modrá barva moře kontrastuje se
světlemodrou oblohou a hnědavou barvou
útesů. Bylo však dost riskantní jít podél útesů,
když zrovna přicházel příliv. Šlo nás pět.
Přesně tolik, kolik máme úvazků. Víc nás jít
nemohlo, na útes se dá dostat pouze horole-

zeckým terénem slaněním po skále,“ popisuje
Alena jeden z nebezpečných zážitků.
Zajímá vás, jak tohle dobrodružství
dopadlo? O Antarktidě bude Alena Žákovská
vyprávět na 17. ročníku festivalu filmů, setkání
a dobrodružství RAJBAS 2015. Akce s pestrým programem a účastí mnoha zajímavých
hostů se uskuteční o víkendu 20.–22. listopadu
v Blansku a MyFace je mediálním partnerem.

historie
Česká vědecká stanice Johanna Gregora
Mendela, provozovaná Masarykovou univerzitou, byla uvedena do provozu roku 2007
jako letní základna. Expedice tam pobývají
v období ledna až března. Jejich činnost má
těžiště v dlouhodobém meteorologickém
a biologickém monitoringu, jehož součástí je
sledování ledovců i primitivních forem života
ve sladkovodních jezerech a v moři. Stanice
se nachází na odledněném místě rozlehlého
ostrova Jamese Rosse u pobřeží Antarktidy, východně od nejsevernějšího výběžku
Antarktického poloostrova. Krajina je velmi
členitá a zhruba ze sedmdesátipěti procent
pokrytá ledovcem, který dosahuje nejvyšší
nadmořské výšky 1630 metrů. Ostrov dostal
své jméno po J. C. Rossovi, britském průzkumníkovi, který v rámci své expedice v roce
1842 zakreslil mnoho míst na jeho východní
straně. V roce 1986 zde byly nalezeny pozůstatky prvního dinosaura objeveného v oblasti
Antarktidy.
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Tato slečna
nás
upoutala už
zdálky. Měl
a
nejen zajím
avý
a výrazný ba
revný
outfit, ale ta
ké
krásné vlas
y a rysy
v obličeji. Zv
olila
oblečení nap
rosto
podtrhující
její
typ a kontr
astující s její ba
rvo
pleti, to celé u
ještě
doplnila et
no
náhrdelník
em.

móda

17

Streets
of Brno
I V ULICÍCH BRNA LZE ČASTO POTKAT VELMI
ZAJÍMAVĚ OBLEČENÉ LIDI BEZ ROZDÍLU VĚKU ČI
POHLAVÍ. TO JE CÍL PROJEKTU STREETS OF BRNO,
KTERÝ JSME PODROBNĚ PŘEDSTAVILI V MINULÉM
ČÍSLE. KOHO TENTOKRÁT KRISTÝNA KYÁNKOVÁ
S FOTOGRAFKOU ANNOU KLVAŇOVOU ODCHYTILY?

zaujala nás
sladěnost
outfitu. Barvy
spolu hrají,
barva kalhot slečně
vyloženě
sedne, navíc
jsou pasové
a návrat
tohoto trendu
oceňujeme.
Doplňky
jsou sladěné
a nijak tento
outfit neruší.
Top je hravý,
ale nepůsobí
infantilně.

Minimalismus nikdy
nic nezkazí.
V jednoduchosti je
krása. Zvlášť
blondýnkám
„all in black“
outfit velmi
sluší.
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Historie Půlmaratonu
Moravským krasem je bohatá
V SRPNOVÉM VYDÁNÍ MY FACE JSME VÁS INFORMOVALI, ŽE LETOŠNÍ DVACÁTÝ ROČNÍK
PŮLMARATONU MORAVSKÝM KRASEM ODSTARTUJE NETRADIČNĚ AŽ V SOBOTU 24. ŘÍJNA.
DNES VÁS V ROZHOVORU SE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM TOHOTO ZÁVODU ERIKEM
ŘEZNÍKEM SEZNÁMÍME S BOHATOU HISTORIÍ BLANENSKÉHO PŮLMARATONU.

eriku, jak to tedy všechno začalo?

Historie půlmaratonu v Blansku se začala
psát před několika desetiletími. Prvním historicky zdokumentovaným závodem v regionu
byl už v roce 1933 Běh Černou Horou, který
se koná dodnes. V Adamově se poprvé zrodila
myšlenka vytrvaleckého běhu v roce 1956,
kdy se plánoval maraton Moravským krasem
na trase Adamov – Křtiny – Jedovnice –
Suchý žleb – Blansko – Adamov, který ale
byl pro první ročník zkrácen na 25 km a vedl
údolím řeky Svitavy z Adamova do Blanska a zpět. První ročník se tak svou délkou
přiblížil půlmaratonské destinaci a 28. července 1957 na popsané trati zvítězil Drahomír
Pechánek v čase 1:20:09.

Po patnácti ročnících běhu na 25 km se
v roce 1995 změnil tým pořadatelů i trať. Na
trati, která je z větší části využívána i dnes,
se tak mohlo do dnešního dne uskutečnit už
devatenáct ročníků, mezi kterými se v roce
1997 vyjímá i Mistrovství České republiky.

foto: šárka konečná

jde o závod, každého tak bude určitě
zajímat, jaké nejlepší výkony tato trať
zaznamenala?

Právě mistrovský závod přinesl rekordy,
které patří mezi muži Janu Pešavovi (1:05:34)
a mezi ženami Ivaně Jurkové (1:15:10). Tyto
časy se i přes navýšení kvantity běžců a starty
zahraničních vytrvalců nepodařilo doposud
překonat. Počty běžců se během dvaceti let
podařilo ze skromných sto startujících navýšit
až na loňský rekord 1 124, a to především
díky týmu nového pořadatele, spolku Sportuj
s námi, který organizaci závodu převzal v roce
2011.
jak by se dala charakterizovat trať
půlmaratonu moravským krasem?

Celkem 21,1 kilometru půlmaratonské trati
je situováno do krásné přírody Moravského
krasu. Závod startuje na náměstí Republiky v Blansku a aktéři si první kilometry
odběhnou na dvou okruzích centrem města.
Následuje výběh z Blanska a údolím říčky
Punkvy se závodníci dostanou až ke vstupu
do Punkevních jeskyní, kde je čeká obrátka
a cesta zpět do cíle. Povrch je převážně asfaltový, s malými úseky po dláždění a kostkách,
s převýšením 140 metrů.
co je připraveno pro letošní jubilejní
ročník?

I letos se v centru závodu nebude odehrávat jen běh na půlmaratonské trati. Závodit
budou i nejmenší děti do 5 let s i bez rodičů,
šesti až sedmiletí. Lidový běh pro neregistrované účastníky o délce 800 metrů zvládne
i netrénovaný jedinec, mladší děti, maminka
s kočárkem a v minulosti ho zdolala
i skupina svatebčanů. Celkem 2 400 metrů
městského běhu je pak atraktivní pro běžce

na rozehřátí před půlmaratonem nebo
pro sportující mládež. Všechny informace
najdou zájemci na internetových stránkách
www.pulmaratonblansko.com nebo na FB
profilu akce. 
jaroslav parma

program
10.40 Dětské běhy – děti do 5 let s rodiči
10.50 Dětské běhy – děti do 5 let bez rodičů
11.00 Dětské běhy – dětí od 6–7 let bez rodičů
11.15 Koncert
12.25 Start Lidového běhu na 800 km
12.35 Vystoupení aikida
12.50 Start Městského běhu na 2,4 km
13.15 Vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz
13.50 Půlmaraton Moravským krasem
14.20 Vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz
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Tlak byl obrovský,
ale zvládl jsem to
Ten kluk stále nemá dost. Václav Kolář
z Blanska si připsal další titul mistra světa
v biketrialu. Úspěch je o to větší, že obhájil
prvenství v nejprestižnější kategorii Elite.
vašku, kolikátý titul mistra světa to už
je?

V nejprestižnější kategorii Elite druhý.
Dohromady jich mám už sedm. Dokonce mi
po mistrovství světa volala legenda tohoto
sportu Španěl Ot Pi. Jeho otec založil značku
Monty, za kterou teď jezdím. Říkal, že mi moc
gratuluje, ale ať trochu brzdím. On má totiž
za svou kariéru deset titulů a nechce se nechat
jen tak porazit (smích).
říká se, že obhajoba je vždycky těžší než
titul získat poprvé. platí to?

Určitě jsem cítil větší tlak a bylo to těžší.
Nebylo to letos tak jednoznačné. I když jsem
měl větší formu než loni, rozhodoval až třetí
závod. Byl jsem trochu nervózní, ale nakonec
se zadařilo a měl jsem velkou radost.
kde se závody konaly?

Závody se jely zhruba 60 kilometrů od
Barcelony ve městečku Odena. Terén tam
je celkem pestrý. Co je zajímavé, tak týden
poté, co skončilo mistrovství světa, tam začaly
obrovské požáry.

bylo vaše vítězství suverénní?

Suverénní to nebylo vůbec. Jak jsem říkal,
trénoval jsem více než kdykoli jindy, všechno
mělo řád. Měl jsem tréninkový plán, vůbec
jsem si od loňské sezony neodpočinul a celou
zimu jsem dřel. Forma byla lepší, ale ten
tlak, že každý čeká obhajobu, nebyl vůbec
příjemný. Až třetí závod mi vyšel úplně podle
představ.
vím, že se na to ptá asi hodně lidí, ale co
další motivace?

Motivaci mám pořád velkou. Jak ve
sportu, tak v životě. Určitě chci ještě dlouho
trénovat na maximum a doufám, že se mi
budou vyhýbat zranění. Jen mě mrzí, že
kvůli tréninkům a energii, kterou vydávám,
nemám tolik času na ostatní věci. Například
na točení různých videí, propagaci, řízení
blanenského klubu, věnování se mladým,
pořádání závodů a exhibicím. Rád bych dělal
spoustu dalších věcí okolo kola, ale úroveň
mého ježdění by šla asi trošku dolů. Proto se
nemohu všemu věnovat naplno, ale jen tak
okrajově. Co mi teď dělá velkou radost, je
příprava trial parku na sportovním ostrově.
Tam máme v plánu spousty změn a akcí.
Myslím si, že to všechno konečně začne
nabírat správný směr.

pavel šmerda

michaela Hrubá
pošilhává po Riu
Výškařka Michaela Hrubá z Bořitova
znovu prokázala svoji světovou extratřídu. Na
Mistrovství světa v atletice do 23 let, které se
konalo v kolumbijském Cali, získala zlatou
medaili.
„Dá se říct, že jsem vyhrála suverénně. Na
první místo stačila výška 185 centimetrů.
Tu jsem zdolala jako jediná. Poté jsem si na
stojany nechala nastavit 190 centimetrů, které
jsem skočila na druhý pokus. Druhá i třetí
závodnice měly v zápise shodně jen 182,“
prozradila Michaela Hrubá.
Míša vítězstvím navázala na úspěchy
v loňském roce, kdy získala stříbro na

mistrovství světa do 19 let v Americe a třetí
místo na olympiádě mládeže v Číně. Do
konce roku čekají bořitovskou výškařku už jen
menší závody a hlavně soustředění v Tatrách
a v Jihoafrické republice.
Čím dál více se tak v souvislosti s jejím
jménem začíná skloňovat olympiáda v Riu,
která se uskuteční v příštím roce. „Trošku
po ní pošilhávám, ale pořád si myslím, že na
takovou soutěž mám ještě čas. Na druhou
stranu, pokud splním limit, určitě se ráda
zúčastním (úsměv). Bylo by to splnění snu,
ale hlavně bych získala cenné zkušenosti do
dalších let,“ dodala Hrubá. 
pavel šmerda
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foto: věra vencelová

k úspěchům pomohly
i vysněné plavky
Dvě medaile z republikových šampionátů
přivezla blanenská plavkyně Veronika Zamazalová. V Pardubicích obhájila titul v kategorii
dorostenek, na šampionátu dospělých brala
bronz. „Obě medaile jsem získala na své
oblíbené trati 50 metrů prsa. Věřím tomu, že
k výborným výsledkům z poslední doby mi
pomohly i nové plavky s barevnými mentolovými nohavičkami, které jsem si moc přála,“
usmála se sympatická plavkyně.
Jaké jsou její další plány? „Rio fakt asi
nestihnu (úsměv). Uvidíme, co bude dál.
V roce 2020 je olympiáda v Tokiu. Smůla je, že
se tam neplave 50 metrů prsa, ale dvojnásobná
trať. A tam musím ještě hodně přidat. Moc
reálně to nevidím, ale kdyby se zadařilo, tak
bych asi jela (smích),“ doplnila osmnáctiletá
plavkyně.

Veronika od jara bojuje ve vodě nejen se
svými soupeřkami, ale také s astmatem,
které jí lékaři našli. „Dostala jsem
inhalátor. Nemusím se zatím nijak
omezovat, ale na delších tratích
nebo při náročnějším tréninku
plíce přestanou stíhat a špatně
se mi dýchá,“ svěřila se.
I za čtenáře MyFace přejeme Veronice
pevné zdraví
a to, aby
jejím největším soupeřem byly vždy
jen plavkyně
v okolních
drahách.  pš

Renault KADJAR
Přestaňte se dívat, začněte žít.

Dny Renault KADJAR 1. 9. – 31. 10.
Objevte a otestujte Renault KADJAR
5 let záruka
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. 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

Boskovice

21

22

inzerce


�������������������������������������������������������������������������

Pozor na novou povinnost
při inzerování nemovitostí
Od 1. 7. 2015 je účinná novela zákona
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, která přináší několik významných
změn nejen pro vlastníky nemovitostí,
ale i pro zprostředkovatele.
Tato novela mimo jiné upřesňuje
a doplňuje povinnost prodávajícího
jednotky (a od 1. 1. 2016 i pronajímatele),
aby v případě, že prodává či pronajímá
jednotku s pomocí zprostředkovatele,
tomuto zprostředkovateli předal grafickou část Průkazu energetické náročnosti
budovy (PENB), kde je uvedena klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti.
Pro zprostředkovatele je podstatné, že
pokud od svého klienta neobdrží výše uvedenou informaci, musí do informačních
a reklamních materiálů uvést nejhorší kla-

sifikační třídu, tedy třídu „G“. Pokud toto
realitní makléř (kancelář) nesplní a inzeruje příslušnou nemovitost bez označení
klasifikační třídy, dopouští se správního
deliktu a může být sankcionován(a) pokutou až do výše 100 tisíc korun.
Mezi další změny dané výše uvedenou novelou zákona patří skutečnost, že
PENB nemusí být vystaven, jestliže se
jedná o prodej či pronájem budovy nebo
její ucelené části s tím, že se obě strany
takto písemně dohodnou. Případně jde
o budovu, která byla vystavěna před
1. 1. 1947 a po tomto datu na budově
nebyla provedena větší změna.
Změna v zákoně, která vede naopak ke
zpřísnění, se týká staveb určených pro
rodinnou rekreaci. Dosud platilo, že pro
tyto nemovitosti se PENB nemusí zpracovávat. Od 1. 7.2015 to platí jen v případě,

že jde o stavby užívané jen část roku
a jejich předpokládaná spotřeba energie je
nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by
došlo při celoročním provozu.
Jinak stále platí povinnost vlastníka
budovy opatřit si a předat PENB kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu
kupní nebo nájemní smlouvy. U bytové
jednotky platí tato povinnost při prodeji také, od 1. 1. 2016 i při pronájmu.
U bytové jednotky je možné PENB nahradit vyúčtováním plynu, elektřiny a tepelné
energie za poslední tři roky.
Každá realitní kancelář by měla být
schopna tuto službu pro svoje klienty
v případě potřeby zajistit.
Mgr. Jaromír Dvořák,
jednatel Real Spektrum Boskovice, s. r. o.
a člen asociační rady ARK ČR
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Dívka z Doubravice
žije americký sen

foto: petr pazdírek

MLADÁ, KRÁSNÁ, MILÁ, PŘÍJEMNÁ, SYMPATICKÁ A JEŠTĚ
K TOMU ÚSPĚŠNÁ. TAKOVÁ JE ANETA KOUPÁ Z DOUBRAVICE
NAD SVITAVOU. NA NEDÁVNÉM MISTROVSTVÍ SVĚTA
V INTERPRETAČNÍM UMĚNÍ, KTERÉ SE KONALO V KALIFORNII,
KONKRÉTNĚ V LONG BEACH, ZÍSKALA HNED DVĚ MEDAILE.

„Zlatou za všeobecný talent a bronz za
plavky,“ pochlubila se krásná brunetka, která
za velkou louží soutěžila v kategoriích aerobik
a modeling. „Při aerobiku jsem na sobě měla
úbor ve stylu Michaela Jacksona, tím jsem
asi u poroty zabodovala. Dokonce mě za něj
i pochválili (úsměv). Co se týká modelingu, šaty
jsem měla z půjčovny společenských a svatebních šatů Jarky Kambové z Vísek, úspěch slavilo
i moje golfové oblečení, ale co vím, tak nejvíce
jsem zaujala v plavkách,“ usmála se sympatická
studentka Střední pedagogické školy v Boskovicích.
V Americe strávila i s cestou dvanáct dnů.
„Absolvovali jsme tam vystoupení před porotou, boot camp, tedy intenzivní tréninkový program a mnoho dalších aktivit, vykoupala jsem
se v moři, proběhla se po pláži… Kromě české
výpravy tam byli soutěžící z více než šedesáti
zemí, přenos z finále se vysílal do celého světa,

setkali jsme se s hvězdami
amerického showbyznysu,“
svěřila se Aneta.
Úspěšná aerobička
a účastnice soutěže Dívka
České republiky zabodovala
v konkurenci stovek dalších soutěžících. „Byla to pro mě nová a neuvěřitelná
zkušenost. Poznala jsem spoustu nových lidí,
mám nové kamarádky z Filipín, Austrálie
a Německa, zlepšila jsem se v angličtině.
Největší zážitek? Tak to tedy nevím. Bylo
toho spoustu, ale asi jedno ráno, když
porota vyhlašovala postupující do semifinále a zaznělo moje jméno. To mě moc
potěšilo. Ráda bych se do Ameriky příští
rok vrátila a uspěla tam ještě více,“ uvedla
rodačka z Doubravice.
Aneta Koupá dostala hned po soutěži
nabídky na práci od tří amerických agentur.

Jestli
její
sen bude pokračovat, ale není
jasné. „Mám velký
problém s pracovním vízem,
které mně tady
nechtějí dát. Musela
bych mít podepsanou smlouvu
s nějakou agenturu
v České republice, což
nemám. Tak uvidíme,
jak to dopadne. Snad to
klapne,“ vykouzlila na
tváři svůj krásný úsměv.
pavel šmerda

Roman Kopecký vytvořil Obal roku
Společně s manželkou tvoří omalovánky a vánoční
pohlednice, k tomu maluje obrazy, ale jeho srdce ze všeho
nejvíce bije pro grafiku. Roman Kopecký z Blanska získal
nedávno v soutěži Obal roku ocenění za nejlepší obal od
nápoje. Konkrétně za návrh etikety pro vinařství Starý
vrch.
„Grafice etiket vín se věnuji asi osm let. Vytvořil jsem už
téměř dvě stě návrhů. Není to nic jednoduchého. Na jednom pracuji třeba i padesát hodin,“ řekl Roman Kopecký.
Jeho obor je velmi specifický a není rozhodně o kvantitě, ale o kvalitě. „Chci, aby každá práce byla originální
a nová. Snažím se tedy, aby se nové etikety nepodobaly
těm, které jsem už vytvořil. Klientům co nejvíc naslouchám a jejich přání dodávají designům další originální
prvky. Spokojenost zákazníka je pro mě na prvním místě,“
doplnil autor.
Roman Kopecký se považuje za jednoho z předních
tvůrců etiket v České republice. „Jsem jeden z mála, který
se na tuto oblast specializuje. V čem je zvláštní návrh, který

jsem vytvořil pro vinařství Starý vrch? Kromě toho, že je
krásný, tak uspěl v soutěži,“ usmál se Kopecký.
I když si ocenění za Obal roku považuje a je to jeho
první podobný úspěch, nepřeceňuje ho. „Dělám svoji práci
pořádně a stojím si za ní. Soutěže jsou v tomto možná
trochu povrchní,“ upozornil.
Grafika a práce s písmem lákaly Romana Kopeckého už
v dětství. „Jako malý kluk jsem si z časopisů stříhal loga
zahraničních firem. Už tam jsem si všímal provedení a preciznosti. Postupně jsem se o to zajímal víc a víc a dnes jsem
vděčný za to, že se mohu věnovat právě tomuto oboru,“
přiznal.
Od grafiky si Roman Kopecký čas od času odskočí
k jiným činnostem. Maluje obrázky do omalovánek,
vánoční pohlednice, odpočinek nachází při tvorbě obrazů.
„Moje obrazy jsou na pokraji fantazie a reality, v námětech
nechybí hudební nástroje nebo andělé. Ale abych jenom
nepracoval. Samozřejmě na prvním místě je u mě rodina,“
dodal. 
PAVEL ŠMERDA
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Jednoduchá omluva.
Zn. Nemám čas!
INFORMACE O PROSPĚŠNOSTI RACIONÁLNÍHO STRAVOVÁNÍ A CVIČENÍ PRO NAŠE
ZDRAVÍ JSOU OBECNĚ ZNÁMÉ A DOSTÁVAJÍ SE K NÁM DENNODENNĚ Z RŮZNÝCH
MÉDIÍ. NENÍ PROBLÉM SI ZAPLATIT OPRAVDU KVALIFIKOVANÉ TRENÉRY
A VÝŽIVOVÉ PORADCE, KTEŘÍ NÁS NASMĚRUJÍ KE SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ.

Ale přiznejme si, že většinou sami dobře
víme, co bychom měli ve svém životě změnit,
abychom byli zdravější a často i šťastnější.
Jenže protože se nám z lenosti či pohodlnosti
nic měnit nechce, vynalezli jsme pro sebe
jednoduchou omluvu a říkáme: „Nemám
čas“. Opravdu je ale dnešní doba tak hektická
a neumožňuje lidem se hýbat a kvalitně jíst?
Lidé za mnou jako výživovým poradcem
přichází s požadavkem udělat z nich krásnější, štíhlejší a zdravější osoby. Jenže velice
často mají podmínku, aby si nemuseli jídlo
chystat, či ho dokonce jíst, natož aby se museli
nějak hýbat. Ráno přece vstanou, musí dětem
připravit snídani a svačiny do školy, sami však
nesnídají, následuje odvoz dětí do školy a přemístění se do práce. Odpoledne s dětmi musí
na kroužky, napsat úkoly… A tak to jde pořád
dokola. Navíc spousta lidí ani v práci nesnídá,
nesvačí, protože to přece nedělají ostatní,
a tak se to nehodí. Mnozí zaměstnanci navíc
musí striktně dodržovat povinnou pauzu
na oběd a jsou nuceni do sebe jídlo často
doslova naházet. Setkala jsem se i s případy,
kdy se lidé bojí dokonce obědovou pauzu,
danou zákonem, využít, aby nepřišli o práci.

Argumentem proč si to nechávají líbit, bývá,
že doma mají rodinu a „na krku“ hypotéku,
takže si nemohou dovolit být bez práce.
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že nebudeme pracovat jen do čtyřiceti či padesáti let,
ale mnohem déle. Pokud nebudeme našemu
tělu dodávat potřebný odpočinek, pasivní,
ale i aktivní, a budeme jíst ve stresu, navíc
nevhodné jídlo, dříve či později se to na našem
zdraví podepíše. Doslova drancovat své tělo
je velice krátkozraké. Je zajímavé, že nemocní
lidé mají vždy jen jedno přání. Být zdraví.
Chtěli by vrátit čas a žít svůj život jinak. Ale
uznejte sami, nelze být nemocný a šťastný.
Je to zkrátka o prioritách. Pokud tvrdíte, že
nemáte čas na jídlo či sport, zkuste si schválně
zaznamenávat, kolik času denně strávíte na
internetu čtením nesmyslných, nic nedávajících článků, kontrolováním příspěvků na
sociálních sítích atd. Když tohle odbouráte,
zjistíte, že pracovní úkoly rychleji vyřešíte,
odejdete z práce dřív a získáte volný čas.
Pokud budete chtít změnit životosprávu,
souhlasím, každá změna, i ta k lepšímu,
vždy trochu „bolí“. Ano, na začátku se vám
bude zdát, že nachystat si snídani, svačiny

a případně oběd či večeři, je šíleně náročné.
Po čase se vám tyto činnosti zautomatizují
a najednou zjistíte, že vám to vlastně nezabere
ani tolik času.

jídlo je potěšení
Mnoho lidí bohužel bere jídlo jako něco,
co je zdržuje od povinností a nejraději by si
vzali nějakou pilulku, co by jim stravování
nahradila. Pokud patříte mezi takové lidi,
věřte, že je to strašná škoda. Ochuzujete se
o jedno z velkých životních potěšení. K jídlu
by měl člověk mít pozitivní vztah. Můj manžel
mě například přivedl ke kouzlu vaření. Rádi
spolu vaříme, díváme se na pořady o vaření,
navštěvujeme farmářská tržiště a v neposlední
řadě i jídlo vychutnáváme. Udělejte si z vaření
koníček, zapojte celou rodinu.
Většina mých klientů má představu, že
na cvičení si musí bezpodmínečně vyhradit
určitý čas dne a bude je to stát navíc hodně
peněz. To je mylná představa. Motivujte
se špičkovými sportovci. Například mnozí
triatlonisté mimo svůj sport ještě dochází
do zaměstnání. Kdyby měli po práci teprve
sednout na kolo, anebo si jít zaběhat v těch
objemech, co musí natrénovat, by pak už
nedělali nic jiného a nejspíš by nemohli jít ani
spát. A proto do zaměstnání či na nákupy běží
nebo jedou na kole, schody zásadně vyběhnou. Zkrátka vytvořte z pohybové aktivity
běžnou a samozřejmou součást svého denního
režimu. A pokud vás sport doopravdy nebaví,
prostě choďte, nakonec chůze je nám nejpřirozenější. A v neposlední řadě ani rodina
není překážkou. Pamatuji si, že jsem jako dítě
„pochodila“ snad všechny hory s rodiči, táta
mě prostě nosil v sedačce na zádech.
Nicméně souhlasím, že pohybová aktivita
člověka musí bavit. Pokud budete například
běhat jen proto, že se díky tomu dobře hubne,
ale budete trénovat s odporem, bude to pro
vás představovat další stres a kýžený efekt to
taky nepřinese. To se raději věnujte zahradničení, focení či pouštění letadýlek. Dnes je tolik
možností, co může člověku přinést radost
a navíc vás to „zvedne“ ze židle.

zuzana šafářová
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foto: pavel šmerda, petr švancara

Po Křetínce
se proháněly
dračí lodě

Léto na minifarmě
s králem Artušem
NA MINIFARMĚ V DRVÁLOVICÍCH PŘIVÍTAL DĚTI KRÁL ARTUŠ NA SVÉM ČERNÉM KONI PŘED HRADEM
CAMELOT. DO HRADU NEPUSTIL JEN TAK NĚKOHO. KAŽDÉ Z DĚTÍ SI VSTUP A PŘENOCOVÁNÍ
NA HRADĚ A ÚČAST NA DĚTSKÉM TÁBOŘE MUSELO ZASLOUŽIT. ARTUŠ SEZNÁMIL DĚTI S TÍM,
CO JE NA TÁBOŘE ČEKÁ, A PŘIBLÍŽIL JIM DOBU, VE KTERÉ PLATILY STŘEDOVĚKÉ ZÁKONY.

Poté se hra proměnila v opravdový svět
rytířů a dobrých skutků. Děti s nadšením plnily
všechny úkoly, vyráběly oblečení, helmy, meče
a šperky, lovily zvěř, připravovaly pokrmy,
zachraňovaly životy a překonávaly samy sebe.
Velkým zážitkem byl pro děti výlet autobusem na nedaleký Bouzov, kde jim paní
průvodkyně poutavým výkladem popsala
život na hradě. Kromě hradu na kopci navští-

vily i podzemní království v Javoříčských
jeskyních.
Předposlední den byl vyvrcholením veškerého snažení všech rytířů. Král Artuš onemocněl a jediné, co ho mohlo zachránit, byla živá
voda ze Svatého grálu. Rytíři kulatého stolu si
přísahali věrnost v životě i ve smrti a vydali se
na společnou cestu.
Úžasná byla proměna dětí na začátku
tábora, kdy každý byl jen sám za sebe, ale
ke konci týdne spojily své síly a objevily sílu
družiny. Šlo přece o život jejich krále! Mnohé
z nich překonaly strach a ve vypjatých situacích držely pohromadě.
Během tábora děti nacvičily i divadelní
představení z doby rytířské, které při odjezdu
domů zahrály svým rodičům. Zažily tak společný úspěch, protože každý z nich hrál svou
roli co nejlépe. Jsme rádi, že během týdne děti
zjistily, jak je super táhnout za jeden provaz
a přejeme jim, ať jim kousek toho rytířského
života zůstane v srdci.

Minifarma ve městě je občanské sdružení,
které se péčí o zvířata zabývá již několik
let. V Minifarmě věříme, že díky zvířátkům
mohou lidé porozumět lépe přírodě jako
celku, ale hlavně sami sobě. Zabýváme se
využitím hospodářských zvířat k potěšení
a radosti lidí všech věkových kategorií prostřednictvím animoterapií, dětského jezdeckého oddílu a vzdělávacích akcí s tématikou
péče o naše zvířecí kamarády na farmě.
 katarína holasová

26 můj příběh
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Nikdo nechce jít do
předem prohrané bitvy
TOHLE JE SMĚR, KTERÝM SE ŘÍDÍM PŘI SOUČASNÝCH PRACOVNÍCH AKTIVITÁCH A PROJEKTECH,
ŘÍKÁ TOMÁŠ BUBENÍK. PODNIKÁ V OBLASTI FINANCÍ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ PARTNERS,
VEDLE TOHO PŘEDNÁŠÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE A ROZJÍŽDÍ NĚKOLIK VLASTNÍCH PROJEKTŮ.

Už na střední škole jsem dostal nabídku
k podnikání. Hned na začátku mně slibovali
velmi vysoké odměny, ale brzy jsem zjistil,
že tento způsob výdělku není úplně legální,
protože to byla pyramidová hra, kde všichni
zúčastnění spolupracovníci žili z vkladů
nových členů. Tehdy jsem si uvědomil, že to
určitě není ta správná cesta a pokud chci být
úspěšný, budu muset na sobě tvrdě pracovat.
Spolupráci s nejmenovanou firmou jsem tedy
odmítl.
Můj pracovní život začal po maturitě v jedné
z velkých bank, kam jsem se dostal úplně
náhodou, ale v tomto věku jsem si říkal, proč
to nezkusit. Hlavně všichni v mém okolí brali
práci v bance jako poměrně prestižní záležitost.
To jsem si myslel i já. Do té doby,
než jsem zjistil, jaké služby v bankách
poskytují. Po dvouleté zkušenosti jsem
si uvědomil, že nechci klientům nabízet
něco, co jim nedává smysl, co nepotřebují,
za co zbytečně utrácejí své peníze. Vrcholem bylo, když jsme museli lidem, kteří to
evidentně nepotřebovali, prodávat spotřebitelské úvěry a tím je zbytečně zadlužovat.
Naivně jsem odešel do jiné banky, kde jsem
si myslel, že bude přístup ke klientům
odlišný, ale velmi rychle jsem zjistil, že
i tam je to podobné. Nehledě na to,
jak těžké je vybudovat kariéru, když si
do dané pozice může vedení dosadit
kohokoliv podle sebe.
Tehdy jsem si uvědomil, že kariéra
v bance pro mě nebude to pravé.
V den, kdy jsem dal výpověď, mi
zavolal můj známý, že hledá
parťáka, se kterým rozjede
službu, která bude konkurovat
nekalým praktikám různých
„pojišťováků“ nebo rádoby bankovních či tzv. finančních poradců.
Dobrovolně jsem se tedy rozhodl
podnikat v džungli finančních
služeb. Dávalo mi to velký smysl
a podnikatelský potenciál rozvíjet
službu finančního plánování na tak
vysoké úrovni, jako je to v jiných
vyspělých státech ve světě.

Toto rozhodnutí většina lidí z mého okolí
nepochopila, protože jsem se v jejich očích
stal dobrovolně pojišťovákem. Velmi legrační
bylo, že kamarádi v mém okolí nechtěli ani
pořádně slyšet a vědět, co ve skutečnosti
dělám, protože si mysleli, že všichni tuto
službu dělají špatně, hlavně pro svůj osobní
prospěch. Paradoxně právě proto, že jsem to
chtěl dělat jinak, jsem odešel z banky a odmítl
několik nabídek od lidí, o kterých jsem věděl,
že tuto službu dělají ne pro lidi, ale především
pro sebe.
Začátky byly hodně těžké, ale já jsem
díky zkušenostem ze sportu a z inspirace od
úspěšných lidí věděl, že pokud chci v životě
něčeho dosáhnout, tak se
to neobejde bez dřiny
a případného počátečního neúspěchu.
Po šesti letech
práce mám několik stovek klientů
a vedu kolegy jak
u nás na Moravě
(Brno,

Blanensko), tak i v Čechách (Praha). Od
všech vyžaduji vysokou kvalitu při poskytování rad na finančním trhu. Díky osobním
a týmovým výsledkům jsem se mohl stát
nejen manažerem, ale i lektorem v projektu
finanční gramotnosti, kde mohu od roku
2013 předávat svoje zkušenosti na základních a středních školách. Od roku 2014
přednáším na Provozně-ekonomické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně v předmětu
Osobní a rodinné finance, který jsme pro
tuto školu s mými kolegy vytvořili studentům na míru. Předmět je natolik úspěšný, že
nyní jednáme o spolupráci s dalšími vyso-

Nedávno mi došlo, jakou měla
učitelka u maturity pravdu, když
mi doporučovala, ať se živým prací,
kde budu komunikovat s lidmi.
kými školami. Tímto chci demonstrovat, že
úspěch předmětu nebo jeho atraktivita není
podmíněna pouze akademickým vzděláním
oněch přednášejících, ale hlavně schopností
předat praktické zkušenosti zajímavým
a pochopitelným způsobem. Pro studenty je
tato zkušenost zajímavá a atraktivní, protože
všechny informace, které se naučí, jsou
informacemi z reálného života.
Mimo aktivity v oboru financí se od
roku 2014 zabývám podnikáním a projekty
v oblasti osobního a firemního vzdělávání.
Se třemi kamarády jsme založili projekt
Umím se prosadit, který se věnuje osobnímu a firemnímu vzdělávání na míru.
Cílem je, jak už plyne z názvu, aby se naši
klienti uměli prosadit ať už v osobním nebo
pracovním životě.
Nyní hledám do spolupráce pozitivní
pracovité a inteligentní lidi, se kterými mohu
posouvat naše podnikatelské aktivity pořád
kupředu a podílet se s nimi na rozvoji dalších
projektů. 
tomáš bubeník
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Keramika a dobrá zábava.
To je Hrnčířský jarmark 2015
HRNÍČKY, TALÍŘE, DŽBÁNY. NA DVACÁTÉM TŘETÍM ROČNÍKU HRNČÍŘSKÉHO
JARMARKU V KUNŠTÁTĚ, KTERÝ SE KONÁ OD PÁTKU 18. DO NEDĚLE 20. ZÁŘÍ, MOHOU
NÁVŠTĚVNÍCI OBDIVOVAT VÝROBKY TÉMĚŘ DVOU STOVEK KERAMIKŮ.

„Přijedou z různých koutů Česka, Slovenska, ale i z Polska a Bulharska. Návštěvníci
uvidí hrnčíře při práci, zájemci si mohou
vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu. Pro
děti budou připraveny nejméně dvě hrnčířské dílničky, kde si vyzkouší barvení nebo
glazování,“ prozradila za pořadatele Radka
Banyaová.
Atraktivní a zajímavá bude ukázka výroby
RAKU keramiky. Nádoby jsou páleny v přímém ohni na tisíc sto stupňů, rozžhavené
se vyjmou a prudce ochladí v pilinách a ve
vodě. RAKU je ojedinělá technika a každý
kus je originál.
Centrem všeho dění se stane jako každoročně náměstí Krále Jiřího. Hrnčířský
jarmark v Kunštátě již překročil hranice
našeho regionu a stal se ojedinělou akcí
svého druhu v České republice.
„Pro zúčastněné keramiky je opět vyhlášena soutěž – tentokrát o nejlepší keramický
svícen. O tom, který to bude, rozhodnou
návštěvníci jarmarku. Do soutěže je přihlášeno přes sto výrobků a ve dnech jarmarku
budou vystaveny v informačním centru,“

doplnila pořadatelka. Svoje hlasy mohou
lidé dávat od soboty od 10.00, soutěž bude
uzavřena v neděli ve 13.00 a slavnostní
vyhlášení se uskuteční ve 14.30 z pódia na
náměstí.
Kdo nechce jen obdivovat keramiku
a nakupovat, může přímo na náměstí posedět v hledišti a nechat se zlákat výkonem
některého z umělců, kteří do Kunštátu
zavítají. Páteční večer bude patřit regionální
skupině Třetí zuby z Blanska.
„Další dny Kunštát navštíví například skupina Cimballica, Marta Töpferová a Tomáš
Liška s pořadem Milokraj, skupiny Vltava,
Jelen a její speciální host Kateřina Marie
Tichá, kapela Žlutý pes, Jazz Petit z Mikulova, Cimbálová muzika Jožky Šmukaře,“
vyjmenoval Banyaová.
Prostor bude i pro místní uskupení – skupinu Meron, Pěvecký sbor Základní školy
Kunštát, divadelní spolek Ad hoc připraví
pro děti Pohádku o řemesle. Program
by nebyl úplný bez tradičního koncertu
Rock&roll bandu Marcela Woodmana.

pavel šmerda

Kunštát a hrnčířství

Hrnčířství patří ke Kunštátu od nepaměti.
Městečko bylo založeno ve 13. století a tamní
hrnčířství není o mnoho mladší. Podmínky
pro rozvoj hliněného tovaru zde byly mimořádně příznivé. V okolí byl dostatek tvárné
hlíny, a tak se v Kunštátě vyrábělo první
nádobí pro denní potřebu. Když pak ve městě
bylo asi deset hrnčířských mistrů, sdružili se
s dovolením vrchnosti v cech neboli bratrstvo.
Jeho artikule schválil roku 1620 tehdejší
držitel kunštátského panství Štěpán Schmidt
z Freihofu. A z téhož roku pochází i cechovní
pečeť, na níž je zobrazen první „keramický
výrobek“, Adam s Evou a had na jabloni.
V roce 1993 se město Kunštát stalo pořadatelem prvního novodobého hrnčířského
jarmarku. Byl jednodenní a představilo se na
něm kolem dvaceti prodejců keramiky a jiného
řemeslného zboží z okolí. O rok později
jarmark začínal již v pátek s účastí 45 prodejců.
Od roku 1995 Kunštát žije jarmarkem od pátku
do neděle. Vítá prodejce z celé České republiky
i ze zahraničí a jejich zboží si průměrně prohlédne na šestnáct tisíc návštěvníků.
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Na Blanenské desítce

se sejdou mistři světa i hobíci
BLANENSKÁ DESÍTKA ODSTARTUJE UŽ V SOBOTU 12. ZÁŘÍ. ÚČAST PŘISLÍBILI DVA MISTŘI SVĚTA,
HEREC FILIP TOMSA I PŘEDSTAVITELÉ BLANSKA. ZAPLNĚNÁ JE VĚTŠINA STARTOVNÍ KAPACITY,
PŘIPRAVENÝ JE BOHATÝ PROGRAM VČETNĚ PŘEDVÁDĚCÍCH JÍZD A DĚTSKÝCH ATRAKCÍ.

Blanenská desítka nabízí tratě pro běžce,
koloběžkáře i inlinisty. Má certifikovanou
desetikilometrovou trať, která patří k nejrovinatějším v republice, účastníky čeká na části
závodu zbrusu nový asfaltový povrch. I proto
láká špičkové sportovce. „Zdaleka to ale není
závod jen pro ně. Blanenská desítka je hlavně
pro širokou veřejnost. Chceme rozhýbat co nejvíce lidí z Blanska i okolí,“ říká ředitel závodu
Tomáš Mokrý.
Nejvíc lidí se zatím registrovalo na běh. Přes
450. Na koloběžku 80 a na inline 120. Přihlášených je i 120 dětí. Z tisícovky startovních
čísel zbývají poslední dvě stovky. „Pro lidi, kteří
neběhají a nejezdí na inlinech, máme zdarma
k zapůjčení koloběžky. Aktuálně jich zbývá
posledních deset,“ upozorňuje sportovní ředitel
závodu Lukáš Olejníček.
Na start blanenského závodu se postaví
dva mistři světa. Loňské vítězství bude mezi
koloběžci obhajovat světový šampion Michal
Kulka. Divákům ukáže, že je možné na
koloběžce zdolat deset kilometrů za dvacet
minut. Závod absolvuje i mistr světa v biketrialu

Program
9.00 otevření registrací (hala ASK)
10.00 start in-line na 200 m
10.10 start in-line na 400 m
10.20 start in-line na 1 500 m
10.35 start in-line na 10 km
11.15 vyhlášení in-line
11.45 start odrážedla na 200 m
11.55 start koloběžky na 400 m
12.05 start koloběžky na 1 500 m
12.20 start koloběžky na 10 km
13.00 vyhlášení koloběžky
13.20 doprovodný program
14.00 start běh na 200 m
14.10 start běh na 400 m
14.20 start běh na 1 500 m
15.00 start běh na 10 km
16.00 vyhlášení výsledků běh 400 a 1 500 m
16.20 předání výher v účastnické tombole
16.30 vyhlášení výsledků běh 10 km
17.00 ukončení akce
Doprovodný program pro děti (skákací hrad,
malování na obličej, výroba „placek“)

Václav Kolář, tentokrát bez kola. „Poběžím
deset kilometrů, žádný cílový čas nemám, chci
hlavně doběhnout,“ potvrdil blanenský biketrialista. Na běžeckou trať se chystá i místostarosta
Blanska Jiří Crha, starosta Ivo Polák si zopakuje
loňskou účast v závodě na inline bruslích.

Pozvání na druhý ročník Blanenské desítky
přijal herec Filip Tomsa, známý ze seriálů Policie Modrava nebo Ordinace v Růžové zahradě.
„Filip bude předávat ceny vítězům a pojede
závod na koloběžce. Původně chtěl běžet, ale
nestihl by návrat zpět do Prahy na divadelní
představení,“ popisuje Mokrý.
Registrací do závodu získá každý účastník
navíc poukaz 1+1 zdarma na vstup do Aqualandu Moravia + wellness (v hodnotě 590 Kč),

slevu 20 % na dospělou vstupenku do VIDA
science centra, dětskou vstupenku do VIDA
science centra za symbolickou korunu (pro přihlášené děti), produkt Alpa, slevu na sportovní
výživu Inkospor, slevu 30 % na obuv Diadora
s možností otestovat si při závodě nové modely
bot. Samozřejmostí je drobné občerstvení po
závodě, elektronické měření času včetně SMS
s cílovým časem, úschovna, sprchy nebo bezplatné parkování. Startovní číslo je slosovatelné,
hraje se o koloběžku Kostka, boty Diadora dle
vlastního výběru, balíčky produktů Inkospor,
Alpa a tejpů od Fixtape.
Pořadatelé připravili i zajímavý doprovodný program. Příchozí12.si9.můžou
vyzkoušet
2015
a otestovat běžeckou obuv Diadora a projet se
ve vozech Škoda včetně nového Superbu v režii
TOP AUTOSALONU Blansko. Připraveny jsou
masáže od společnosti Alpa nebo tejpování za
symbolický poplatek od Fixtape. Děti se můžou
těšit na skákací hrad nebo malování na obličej.
Přijďte si aktivně užít druhou zářijovou
sobotu do města Blanska a třeba navštívit
i Moravský kras.
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blansko

25. 9. Everest 3D, 20.00
26. 9. Uuups! Noe zdrhnul…, 17.30
26. 9. Everest, 20.00
27. 9. Uuups! Noe zdrhnul…, 15.00
27. 9. Everest, 17.30
27. 9. Everest 3D, 20.00
28. a 29. 9. Gangster ka, 20.00
30. 9. Filmový klub – Love 3D, 20.00
1. 10. Filmový klub – Love, 20.00

kino
8. a 9. 9. We are you friends – Párty začíná,
20.00
10. a 11. 9. Kurýr: Restart, 20.00
12. 9. V hlavě 3D, 17.30
12. 9. Gangster ka, 20.00
13. 9. V hlavě, 15.00
13. 9. Gangster ka, 17.30 a 20.00
14. 9. Gangster ka, 20.00
15. 9. Vetřelci – režisérský sestřih, 20.00
16. 9. Filmový klub – Vynález zkázy, 20.00
17.–19. 9. Sinister 2, 20.00
19. 9. Pixely 3D, 17.30
20. 9. Pixely, 15.00
20. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm 3D, 17.30
20.–22. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm, 20.00
23. a 24. 9. Úžasný Boccaccio, 20.00

zámek
12. a 13. 9. Blanenské zámecké dny ve svatebním, 10.00

boskovice
kino
8. a 9. 9. Kurýr: Restart, 19.30
10.–13. 9. Gangster ka, 19.30

SVĚTOVÝ POHÁR
5.kolo
SOBOTA 5. ZÁŘÍ 2015
10:30 - 17:00 hod Předkola skupiny I a II
17:45 -21:30 hod Odpolední program

KUNŠTÁT NA MORAVĚ
Městská hala

11. 9. Gangster ka, 17.00
12. 9. V hlavě, 17.00
13. 9. V hlavě 3D, 17.00
15. 9. Bláznivá dovolená, 19.30
16. 9. Domácí péče, 19.30
16. 9. Domácí péče, BabyBiograf, 10.00
16. 9. Domácí péče, Filmové odpoledne pro
seniory, 15.00
17. 9. Filmový dobrodruh Karel Zeman, 19.30
18. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm, 17.00 a 19.30
19. 9. Labyrint: Zkoušky ohněm, 19.30
19. a 20. 9. Barbie Rock´n royald, 17.00
20. 9. Pride, 19.30
21. 9. Filmový kvíz V, 19.00
22. 9. Rytmus sídliskový sen, 19.30
23. 9. Love, Filmový klub, 19.30
24. a 25. 9. Sinister 2, 19.30
26. 9. Mune – strážce měsíce 3D, 17.00
26. 9. Everest 3D, 19.30
27. a 28. 9. Mune – strážce měsíce, 17.00
27. a 28. 9. Everest, 19.30
28. 9. Za kamarády z televize IV, Bijásek: nejlepší filmy dětem, 15.00
29. 9. Roger Waters – The Wall, 20.00
30. 9. Schmitke, 19.30

černá hora
pivovar
26. 9. Pivní pouť, 12.00

letovice
kulturní dům
17. 9. Večer s flétnou a kytarou, koncert, 18.30
23. 9. Fotograf na cestách – splněný sen,
beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou, 18.00
zámek
6. 9. Burza a prodejní trh, 8.00
zámecký park
16. 9. Běh zámeckým parkem, 15.00

POŘÁDÁ:

MLÉKÁRNA OLEŠNICE
CYKLOKLUB SVITÁVKA

a

SÁLOVÁ CYKLISTIKA
SVITÁVKA

galerie pex
25. 9. Vernisáž výstavy obrazů Valéra Kováče,
18.00
kostel sv. prokopa
13. 9. A. Dvořák – Biblické písně, koncert, 18.00
sál zuš
18. 9. Lanugo, koncert, 20.00

lysice
zámek
13. 9. Koncert z děl Vítězslavy Kaprálové
a Bohuslava Martinů, 15.00

rájec-jestřebí

Město
Kunštát na Moravě

zámek
10.–13. 9. Babí léto na zámku – Rájecké jiřinky,
výstava květinových aranžmá, 9.00
26. 9. Rájecký kotlík, soutěž ve vaření zvěřinového guláše, 10.00

MĚSTO BOSKOVICE, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE,
ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ a MUZEUM BOSKOVICKA Vás zvou na

XII.

USÍ

LAVNOSTI

v Boskovicích
3.–4. října 2015

AREÁL LETNÍHO KINA
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU / ZÁMECKÝ SKLENÍK
MUZEUM BOSKOVICKA / AREÁL ZA MUZEEM
BOSKOVICKÉ RESTAURACE

SOBOTA 3. 10. LETNÍ KINO
11.30 » Borověnka a FS Velen
12.00 » Slavnostní zahájení
12.30 » Mariachi Espuelas
14.00 »

15.30 »

HORŇÁCK Ý MUŽSK Ý
PĚVECK Ý SBOR

BRATŘI EBENOVÉ

17.00 » Lucie Revival (Praha)
NEDĚLE 4. 10. LETNÍ KINO
11.30 » ZUŠ Boskovice
12.30 » Stanley’s Dixie Street Band
14.00 »

SOBOTA a NEDĚLE od 9.00 do 18.00
PARK U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU

TRH LIDOV ÝCH ŘEMESEL ,
prodej husích specialit, atrakce pro děti,
soutěž restaurací o nejlepší husí pečínku,
živý koutek Arboreta Šmelcovna …
ZÁMECKÝ SKLENÍK – nabídka husí pečínky
MUZEUM BOSKOVICKA – dílna pro děti,
výstava panenek a kočárků
AREÁL ZA MUZEEM

oblastní výstava drobného zvířectva
HRADNÍ ULICE – výstava zemědělské techniky
MASARYKOVO NÁM. – výstava automobilů
VYBRANÉ BOSKOVICKÉ RESTAURACE

HUSÍ MENU
PARK POD LETNÍM KINEM / SO a NE od 10.00 /

Pohádka pro děti (vstup zdarma)

X INDL X

15.00 » vyhlášení výsledků soutěže
O nejlepší husí pečínku

15.30 »

STO ZVÍŘ AT

17.00 » U2 Desire Revival Band
Jednotné vstupné:
100 Kč/den, dvoudenní vstupné 150 Kč,
děti do 10 let zdarma
držitélé průkazu ZTP nebo ZTP/P + jejich doprovod zdarma

www.husi-slavnosti.cz
www.kulturaboskovice.cz

