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má jasný cíl. Chce být herečkou
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Streets 
of Brno 

I V ULICÍCH BRNA LZE ČASTO 
POTKAT ZAJÍMAVĚ OBLEČENÉ 

LIDI BEZ ROZDÍLU VĚKU 
ČI POHLAVÍ. NA TO CHCE 

UPOZORNIT PROJEKT STREETS 
OF BRNO. KOHO TENTOKRÁT 

KRISTÝNA KYÁNKOVÁ 
S FOTOGRAFKOU ANNOU 
KLVAŇOVOU ODCHYTILY?

Oversized (maxi 
velikost) svetr 
frčí už pár 
sezon a my se 
za to rozhodně 
nezlobíme. 
Svetry mužům 
velice sluší, 
zvlášť krémová 
barva doplněná 
červeným ple-
teným límcem. 
Nejvíce nás ale 
baví studentská 
intelektuál-
ská elegance 
kontrastující 
s "pracovními" 
koženými botami. 
Celému otufitu 
to dodalo prvek 
mužnosti. 

Slečna je 

naše dlou-

holetá ikona 

brněnského 

retro stylu. 

Áčková sukně 

do pasu, dopl-

něná vyšíva-

nou halenkou 

a sáčkem, se 

hodí jak do 

školy, tak na 

čaj o páté. Out-

fit je podtržen 

výraznou rtěn-

kou ve stejném 

odstínu jako 

sukně.

Sportovní tenisky jsou letos trend a můžete je nosit (téměř) za každého počasí. Navíc pro delší cho-zení po městě jsou ideální, jelikož jsou velmi poho-dlné. Na outfitu nás nejvíc zaujal výrazný šál, který je navíc oboustranný, takže můžete střídat barvu a vzor podle nálady. Je to výrazný ozvláštňu-jící prvek a unisex. To zna-mená, že se hodí do šatníku jak holkám, tak klukům. Mladí kluci se nemusí bát být trochu extrava-gantní a ve svém šatníku mít i takový dlouhý svetr . Vrstvení je synonymem podzimu v módě.



editorial
Byli jste už s dětmi pouštět draka? Vyrazili jste si dát 

burčák na některé z mnoha vinobraní? Jak se vám líbilo na 
Hrnčířském jarmarku a Pivní pouti? Září nabídlo nejen 
velmi pestrý kulturní program, ale také řadu možností, 
které skýtá právě tento první poprázdninový měsíc. 

Čas utekl jako voda a máme tu nové vydání 
lifestylového časopisu MyFace s pořádnou dávkou 
zajímavého čtení. 

Co exkluzivního na sebe prozradil bývalý ministr zdravotnictví a nynější náměstek 
boskovické nemocnice Tomáš Julínek? Jaká je nová Dívka České republiky Klára 
Melišíková? O co je největší zájem v půjčovně svatebních a společenských šatů Jarky 
Kambové? Jak žije herečka Veronika Kubařová a zpěvák Michal Malátný? Přečtěte si 
rozhovory s osobnostmi i známými tvářemi.

Pokud přemýšlíte o tom, kam v říjnu vyrazíte, máme pro vás dva zaručené tipy. 
Půlmaraton Moravským krasem v Blansku se stal jednou z nevětších sportovních akcí 
roku. Drnovický Killiangang zase chystá zakončení letošní úspěšné motorkářské sezony.

Přečtěte si příběh holčičky, kterou postihla dětská mozková obrna, o novém 
předškolním vzdělávacím zařízení v Boskovicích i o tom, jaké zázemí nabízí golf v Kořenci 
a jak finančně náročné je žít s celiakií. Tradičně nechybí chutný recept, přehled novinek na 
knižních pultech, rady z oblasti módy, fotoreportáže z akcí a mnoho dalšího. 

Příjemné chvíle při čtení nového čísla časopisu MyFace přeje 
Pavel Šmerda, šéfredaktor

MyFace, lifestylový měsíčník z Blanenska a Bosko-
vicka. Vydavatel: Mediaportal s. r. o. se sídlem 17. lis-
topadu 2185/19, 680 01 Boskovice. IČO: 03769143. 
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smerda@my-face.cz. Spolupracovníci redakce: Zuzana 
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Švanciho sloupek
 Lužánky jsou 

místem, ke kterému 
mám zvláštní, dá se 
říct srdeční vztah. 
Zažil jsem tam už 
jako kluk a podavač 
míčů báječnou fot-
balovou atmosféru, 

kterou jsem si o pár let později mohl vyzkoušet 
i na vlastní kůži jako hráč.

Nechci se vracet k tomu, co se nám tam poda-
řilo uspořádat letos v červnu, ale rád bych řekl, co 
chystáme a plánujeme dál. Lužánky jsou momen-
tálně jednou z mých pracovních aktivit, místem, 
kde trávím hodně času. Pod sdružením Věříme 
Zbrojovce a Petr Švancara se snažíme dodržet to, 
co jsme lidem slíbili. Tedy že Lužánky se po velké 
benefici opět nevrátí do žalostného stavu, v jakém 
byly posledních téměř patnáct let. 

Pořádáme tam tedy kulturní a sportovní akce, 
chceme, aby místo stále žilo. Ještě před mojí 
rozlučkou měla na stadionu cíl cyklojízda Brnem, 
nedávno se tam konal Den Starobrna. Celodenní 
zábava pro fandy piva, na které nechyběla ani 
vystoupení kapely Monkey Business, Davida 
Kollera či Marka Ztraceného. Akci jsem mode-
roval a vyzkoušel si tedy i jinou roli, než jen 
v kopačkách na zeleném pažitu. Trávník vydržel, 
lidé se chovali skvěle a všichni odcházeli spokojení, 
což je pro pořadatele vždy ta největší odměna.

Těší mě, že začala větší spolupráce se Zbrojov-
kou Brno. Trénují tam dorostenci. Věřím, že pro 
kluky musí být velký zážitek připravovat se na 
tak legendárním místě, na kterém se psaly dějiny 
brněnského fotbalu. Konal se tam turnaj v malé 
kopané věznic i amatérských mužstev, ale také 
výstava auto veteránů Alfa Romeo. Na své si tedy 
přicházejí i lidé, kteří neholdují jen sportu.

Na co nesmím zapomenout. Pracujeme na tom, 
aby se Za Lužánkami odehrál venkovní zápas 
hokejistů Komety. Jestli to bude v místech bývalého 
hokejového stadionu, nebo přímo na fotbalovém 
stadionu, není ještě jasné. Každopádně mám 
radost, že se tam vrátil život a stále se tam něco 
děje. Věřím tomu, že jednou se na toto místo vrátí 
i prvoligový hokej a fotbal.

 
Váš Petr Švancara 

FOTOREPORTÁŽ Z OBORSKÉ 
BUCHTY 2015. V POROTĚ 
ZASEDL TAKÉ FANTOMAS

TOMÁŠ JULÍNEK VÝRAZNĚ 
POMÁHÁ BOSKOVICKÉ NEMOCNICI. 
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVÉHO 
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Tomáš Julínek:  
Člověk by si měl 

užívat, dokud to jde
TOMÁŠ JULÍNEK UŽ VÍCE NEŽ ROK PRACUJE V BOSKOVICKÉ NEMOCNICI. JEHO NÁSTUP 

PROVÁZELA ŘADA MÝTŮ A PŘEDSUDKŮ, ALE BÝVALÝ MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ VE FUNKCI 
NÁMĚSTKA PRO SPRÁVU A EKONOMIKU DOKÁZAL ZAVŘÍT SVÝM KRITIKŮM ÚSTA A SPOLEČNĚ 
S JEDNATELEM A DALŠÍMI LIDMI VYTÁHL POTÁPĚJÍCÍ SE NEMOCNICI Z ČERVENÝCH ČÍSEL.
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jak se vám líbí v boskovicích?
Dívám se na to ze dvou pohledů. Jsem 

rodilý Brňák, ale už jsem se nabažil velkoměsta 
a objevuji spíše krásy menších měst. Bosko-
vice mají navíc nádherné okolí. Co se týká 
pracovní stránky, tak boskovická nemocnice je 
pro mě zajímavá výzva. Věnuji se tomu, co už 
jsem v minulosti dělal, mám zkušenosti s říze-
ním nemocnice i celým zdravotním systémem. 
Jasně vím, kam se dá nemocnice zacílit, co se 
tady dá vylepšit, jak jí pomoct, i jaká jsou její 
slabá místa. Mám jasnou náplň práce, nepotá-
cím se na místě, a to mě baví. 

určitě už jste za více než rok stihl 
boskovice trochu poznat. jaká místa 
máte nejraději?

Boskovicko znám dlouhá léta. Je tu krásně, 
a když nemusím, tak odtud nevytáhnu paty. 
Mám projetou Drahanskou vrchovinu, 
Moravský kras je úžasný.

projeté na kole?
Především, ale čas od času se vydáváme 

do okolí i pěšky. Znám tady zatopené lomy, 
jezírka, veškeré vodní hladiny, mám rád kou-
pání v přírodě.

pohyb je podle lékařů nejlepší prevencí 
proti různým problémům a nemocem. 
platí to i u vás?

Myslím, že každý ví, jak je pro něj pohyb 
důležitý. Na to nepotřebujeme žádné doporu-
čení lékaře. Jsem názoru, že každý je strůjcem 
svého štěstí, nebo jak říkal můj táta, svého 
života pyrotechnikem, a měl by si užívat, 
dokud to jde. Jen za můj život se změnily 
desetkrát různé názory třeba na zdravé 
stravování. Jezte vajíčka, nejezte, jezte jogurty, 
nejezte… Lékařská a tak zvaná vědecká 
doporučení jsou často vygenerovaná spíše 
mediálně a komerčně. Já se řídím svojí životní 
zkušeností a podle toho si to dávkuji. 

váš příchod do boskovické nemocnice 
byl velkým překvapením. připomeňte, jak 
k němu došlo?

Úplné překvapení to nebylo. Chystal jsem 
už v dřívějších letech, kdy tady byly pro-
blémy, pro boskovickou nemocnici nějaké 
analýzy. Mezitím odešlo bývalé vedení, a tak 
se nabízelo, že lidé, kteří připravovali něja-
kou koncepci, expertízu, by se mohli podílet 
na její realizaci. Nemocnice byla v té době 
více nemocná, než se zdálo, hospodářsky se 
propadla, a tak mě jednatel požádal o pomoc 
s nápravou stavu. Bylo nutné udělat rychlé 
kroky. Personální, manažerské, systémové, 
vytvořit tým, aby nemocnice zase šlapala. 
Přiznávám, že jedna věc je psát rozumy 
někomu jinému, kdo se s tím musí vypo-
řádat, těžší je svá doporučení manažersky 
naplnit. V tom je právě jádro výzvy. Myslím, 
že se nám to daří.

nebral jste to jako krok zpět po všech 
těch pozicích, kterými jste si prošel?

Vůbec. V žádném případě. Problém je ve 
vlastní integritě. Když někdo skončí jako mini-
str a myslí si, že má automaticky dostat místo 
vyšší, bude mít se svojí další kariérou problém. 
Takový nárok v reálném životě neexistuje. Tím 
netrpím a uznávám jakoukoliv profesi, která 
se dělá srdcem, poctivě, dobře a s nejlepším 
vědomím a svědomím. A to je i má příležitost 
v boskovické nemocnici. 

měl jste více nabídek? co rozhodlo pro 
boskovice?

Určitě hrálo roli známé prostředí a blízkost 
bydliště. Za daných politických poměrů jsem 
zažíval nesmyslné stigma svého jména. Když 
jsem někam přišel, lidé měli často paranoidní 
přístup, jako kdybych byl nějaký démon. Rád 
bych byl vnímán podle toho, co umím, jaké 

mám zkušenosti, čím mohu být prospěšný. 
Ne podle toho, že jsem byl v politice a nějak 
se tam angažoval. Dovedu si představit, že 
bych mohl pracovat na větších výzvách, než 
je boskovická nemocnice. Nabídky by byly, 
ale politizace odborných a manažerských 
pozic je v dnešní době veliká. Mám dokonce 
zkušenosti s jakousi pomstou bývalých sva-
záků za rok 1989, kteří se dnes vyhoupli zpět 
do pozic. Ale není to jen politická pomsta, 
ale i souboj vizí. Jejich představa například 
o zdravotnictví je z minulého století. 

setkal jste se v boskovicích už s reakcí 
typu, co tady děláte a podobně?

Už sedm let nejsem ministrem a nepřišel 
jsem do Boskovic dělat psí kusy, ale pomoct 

nemocnici. Reakce jsou spíš hloupé, než 
nenávistné. Někdo sedí hodinu v čekárně, 
a když projdu okolo, tak jen za zády slyším 
věty typu, co ten tady dělá. Mrzí mě, že lidé 
neumí pozdravit, představit se a slušně se 
zeptat. Ani Romové v Brně na Bratislavské 
na mě nepokřikují. Pozdraví, osloví mě 
jménem, zeptají se, jak se mám, a podají 
mi ruku. Řeknou si své, třeba si se zlatým 
řetězem na krku postěžují na poplatky, ale 
chovají se slušně. 

spousta lidí sýčkovala, že chcete 
nemocnici vytunelovat. můžete je 
uklidnit, že takové záměry nemáte?

Až takové tedy rozhodně ne (smích). Ale 
vážně, nikdy a nikde jsem je ani neměl. 
O tom, co se stane s nemocnicí, rozhoduje 

majitel, a tím jsou zastupitelé města Bosko-
vice. Já jsem jen náměstek pro ekonomiku 
a správu. Pomluvy jsou daň za politiku 
a snahu něco v Česku změnit. Z toho vznikl 
můj pokřivený mediální obraz. Jak se říká, 
média udělají z bídáka hrdinu a z hrdiny 
bídáka.

jaké byly a jsou tedy vaše plány?
Udržet nemocnici v plusu, využít zisk k dal-

šímu rozvoji, vylepšit prostředí pro pacienty. 
Na tom pracujeme, výsledky jsou vidět. Cílem 
je moderní, pružná a kvalitní nemocnice, 
přátelská k pacientům. Tedy nic snadného, 
když musíte dělat nezbytné změny. K tomu 
potřebujete ekonomické zdraví, podporu 
zaměstnanců a majitele.  

Tomáš Julínek s Bolkem Polívkou  
při natáčení klipu „30 Kč stačí“.
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jak se díváte na dlouhodobou rivalitu blansko – boskovice? 
neměly by podle vás nemocnice více spolupracovat? 

Tady existují vedle sebe dvě nemocnice, které si vzájemně nekon-
kurují. Dohromady obsluhujeme spádovou oblast na sever od Brna, 
která čítá až 180 tisíc lidí. To je tak obrovský potenciál, který je škoda 
parcelovat. Rivalita, která se někdy přenáší do vztahu mezi nemocni-
cemi, oběma škodí, nejvíc pacientům.

dobře. co tedy udělat, aby tomu tak nebylo?
Mezi námi normálně probíhá vzájemná spolupráce ve vzdělávání, 

využíváme svoje laboratoře, překládáme si pacienty, doplňujeme 
se v konziliárních vyšetřeních. Po medicínské stránce to funguje, 
ale v širším záběru by to mohlo být mnohem lepší. Jde jen o to 
definovat, v čem můžeme postupovat společně s oboustranným 
prospěchem.

nemůžu se nevrátit k vaší minulosti. při vší úctě vás nejvíce 
proslavilo zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. 
jak se na tento svůj krok zpětně díváte?

Abych pravdu řekl, neviděl jsem v tom nic až tak problémového, 
vzhledem k tomu, o jak malou částku se jednalo. Kdyby to nebylo 
mediálně a politicky rozvířené, tak se to obešlo bez humbuku 
a zastrašování lidí. Byl to běžný nástroj, který reguluje, připomíná 
lidem, že všechno něco stojí. Ale to je na samostatný rozhovor.

musel jste ale vědět, že vám to moc politických bodů 
nepřinese.

Poplatky nebyla reforma. Na reformním plánu jsem dělal s odbor-
níky šest let. Do politiky jsem jej přišel prosadit. Hlavní heslo bylo 
postavit do centra dění ve zdravotnictví pacienta. To byl vyšší cíl než 
politické body. 

od spousty svých cílů jste ustoupil, stáhl některé 
připravované zákony. váš záměr transformovat fakultní 
nemocnice a zdravotní pojišťovny do podoby akciových 
společností vyvolal protesty četných sdružení pacientů 
a lékařů, většiny univerzit, studentů lékařských fakult 
i odborových svazů. berete to jako prohru, neúspěch, nebo 
jen nepochopení toho, co jste chtěl?

Ustoupil jsem minimálně, podle některých to byla dokonce politická 
chyba. Připravil jsem ucelený koncept, který do sebe zapadal jako 
puzzle. Mnoho lidí mi fandilo, mnoho se bálo o ztrátu vlivu a v uvo-
zovkách byznysu. Spousta věcí, které jsem prosadil, funguje dodnes. 
V současné době jsou samozřejmostí specializovaná centra bez limitů 
ošetřených pacientů, prevence rakoviny tlustého střeva zdarma, stano-
vování cen léčiv bez korupce, vratky od zdravotních pojišťoven paci-
entům při překročení limitu spoluúčasti, zvýšené úhrady pro praktické 
lékaře, naplněné kasy zdravotních pojišťoven, které pokryly propady 
příjmů při hospodářské krizi, miliardové investice z evropských fondů 
do vybavení zdravotnických zařízení a mnoho dalších opatření. Pro 
nezbytné zákony však ve Sněmovně chyběl jeden hlas. Tři ze šesti 
mnou připravených zákonů pak uvedl v život ministr Heger.

nezapomenutelnou postavou vedle vás byl mluvčí tomáš 
cikrt. jste spolu stále v kontaktu? co dnes dělá?

Ne často, ale sem tam ano. Pořád mě přesvědčuje, že je to báječný 
chlap. Píše knížky a je nyní šéfredaktorem internetového časopisu 
www.zdravotnickydenik.cz. 

nebyli jste zrovna nejpopulárnější dvojice. 
Kdysi jsme si to mapovali a názory byly půl na půl. Když něco 

v politice opravdu děláte, tak vám lidi buď fandí, nebo vám nadá-
vají. Nic mezi tím. Zároveň přiznávám, že přechod od pacientské 
vděčnosti k občanské nevděčnosti nebyl příjemný. Vůči Tomášovi to 
byla často primitivní zášť pro jeho vzhled. Ale máme plno pozitivních 
zkušeností, kdy vám lidé na ulici poděkují a řeknou, že to, co děláte, 
je správné.
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od roku 1996 jste členem ods. byl jste 
na jejím vrcholu i u jejího pádu. spousta 
lidí při takových kotrmelcích mění 
kabáty. neuvažoval jste o přestupu do 
jiné strany?

Když jsem vstoupil do ODS, byl jsem 
hlavně zarytý prosazovatel pravicových 
řešení, už méně zarytý straník. Nejsem zvyklý 
se někomu podřizovat. Nicméně ODS v té 
době splňovala to, co jsem hledal. Chtěl jsem 
prosadit změny ve zdravotnictví a jinak než 
přes politiku to nešlo. Vstoupil jsem tedy 
na politické kolbiště, získal spoustu zkuše-
ností a poznal spoustu skvělých lidí. Bylo to 
výborné pro obecný rozhled, ničeho nelituji. 

nyní jste už jen řadový člen?
Už tři roky nejsem členem. ODS vychladla 

z hlediska idejí, nezvládla mediální tlak. 
Nesouhlasím s tím, co se děje, jak se ODS 
profiluje a vyjadřuje. Propadla se již s Nečaso-
vou vládou. S politikou jsem skončil.

u petra nečase platilo navíc staré známé 
cherchez la femme, za vším hledej ženu. 

Já osobně si to nemyslím. Spíše je otázka, 
do jaké míry byl Petr Nečas dobrý premiér, 
do jaké míry prosazoval stabilitu státu. Jak byl 
silný vůči koaličním partnerům, vůči opozici. 
Milenka může někdy naopak přinést chlapovi 
sebevědomí, ale bohužel to se v jeho premié-
rování neprojevilo. Jestliže žijete určitou část 
života se čtyřmi dětmi, s učitelkou, katoličkou, 
chodíte do kostela, a pak vám někdo otevře 
jiný svět, tak to nemusí být vyloženě nega-
tivní. Ale kde nic není, ani Nagyová nebere.

pojďme trochu k vašemu soukromí. 
chtěl jste být vždycky lékařem?

Vůbec ne. Otec byl operetní herec, 
maminka účetní. Takže žádné lékařské tradice 
v rodině nebyly. Byla to nejbližší volba, neměl 
jsem vyhraněnou představu o vysoké škole.

jaký obor jste si zvolil?
Jsem anesteziolog. Tento obor jsem si 

zamiloval, medicína mě ohromně bavila, dělal 
jsem ji dvacet let. 

čím vším jste si prošel?
Pracoval jsem v Odborné léčebném ústavu 

Jevíčko, jezdil jsem do nemocnic ve Svita-

vách a Moravské Třebové, na Klinice anes-
teziologie a resuscitace u sv. Anny v Brně 
jsem působil šest let. Po revoluci jsem vyhrál 
konkurz na primáře ARO v Ivančicích, za 
půl roku jsem tam pracoval jako náměstek, 
za rok jsem byl ředitelem nemocnice. Od 
roku 2002 jsem pracoval na reformě a dal se 
plně na politickou dráhu.

známé přísloví říká, že kovářova kobyla 
chodí bosa. jak jste na tom vy? chodíte 
pravidelně k lékaři, na prohlídky?

Moje kobyla chodí bosa. Ne, že bych na to 
úplně kašlal, k zubaři chodím pravidelně, ale 
rozhodně nejsem v tomto směru příkladem 
a vzorem pro ostatní. Řekl jsem to na začátku. 
Život se má žít naplno. Někdo žije podle zdra-
vých zásad, jí cereálie, ale tohle pro mě určitě 
není. Život se má užívat. 

Jsem vášnivý kulinář, který jí všechno 
a všechno chce ochutnat. Slivovička určitě 
do bylinkového čaje s medem při nachlazení 
patří. V tomto kraji se jí nevyhnete při jaké-
koli akci. Zápasím s nadváhou.

věnujete se bylinkaření. věříte tedy i na 
alternativní metody léčby?

Alternativní medicína nabízí především 
osobní přístup. Ten mnohým lékařům chybí. 
Medicína není jen stanovit diagnózu, zavést 
někam šlauch, předepsat léky a odlifrovat 
pacienta z nemocnice. Každý dobrý lékař by si 
měl položit otázky, proč ten člověk přišel, kdo 
to je, jak doposud žil, co se mu stalo, jak mu 
můžu pomoct. Vyřešit jeho potíže, kam půjde, 
co bude dělat dál. Prostě léčit člověka a ne jeho 
diagnózu. Chodila babička, než sem přišla? 

Uvařila si sama? To jsou otázky, které by si 
měli zvlášť mladí lékaři klást. Ne, je jí 85 let, 
když to nedopadne, tak to nedopadne…

jaké máte s bylinkami osobní zkušenosti? 
v čem vám nebo vaším blízkým pomohly?

Mám je rád čerstvé v jídle, rád si dělám 
čaje, ale není to pro mě alternativa místo 

medicíny. Mám nějaké znalosti, dokážu pora-
dit, co je dobré na hlavu, co na žaludek, co na 
prostatu… 

takže bylinky nechodíte trhat o půlnoci, 
při úplňku?

To rozhodně ne (úsměv). Bylinky jsou pro 
mě příjemné hlavně na pohled, rád vnímám 
jejich vůni, a v jídle zlepšují chuť. 

práce, kterou děláte, je velmi náročná? 
jak si nejlépe odpočinete?

U plotny a při sportu, hrál jsem 45 let 
závodně basketbal, trpím na kole, je mi dobře 
v přírodě, u vody, v zimě při lyžování, snažím 
se hodně cestovat, ale nejšťastnější jsem 
stejně tady. Na Moravě, v Čechách. Rozhodně 
nejsem člověk, který by musel mít každý rok 
moře. 

máte nějaké nesplněné sny, přání?
Čekám na vnoučata. Mám dva syny, ale 

zatím ani jeden se v tomto směru nerozhoupal 
(úsměv). Naštěstí mám jednu krásnou vnučku 
od své přítelkyně, ale člověk chce i to svoje. To 
je tak jediné, co ještě očekávám, jinak mám 
pocit docela slušného a spokojeného života.

pavel šmerda

Tomáš Julínek (58)
Narození: 7. listopadu 1956

Bydliště: Brno

Vzdělání:  Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity

Zájmy: vaření, bylinkaření, sport
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Hra byla poprvé uvedena v roce 1963 
v Ulmu a brzy byla na repertoáru více 
než sedmdesáti divadel. Už jsme si zvykli, 
že zajímavé náměty jsou přepracová-
vány a přizpůsobeny době. Stalo se to i se 
"Siluetou aneb Vrah jste vy!", jak autor hru 
původně nazval. Američtí divadelníci Bruce 
Jordan a Marilyn Abramsová odkoupili 
práva za 150 000 dolarů, hru upravili na 
detektivní komedii a opatřili ji originálním 
názvem. Hrají ji od roku 1980 v Bostonu 
a s 15 000 reprízami je nejdéle hranou 
inscenací na světě. Nejlepším doporučením 
je deset milionů diváku v divadlech celého 
světa. U nás je hra na repertoáru v Pardu-
bicích a Zlíně. I když to v Brně není česká 
premiéra, nemohlo divadlo, podle drama-
turga Jana Šotkovského, takový bonbonek 
brněnským divákům nepředložit.

herci dostávají  
pokyny z publika

Co je tak přitažlivého na hře neurčité 
délky, režírované zhruba do poloviny 
představení, která může mít navíc každý 
večer jiný konec? Možnost zasahovat do 
děje, nahlas vyjádřit svůj názor, postřeh, 
domněnku, ptát se přímo herců. To je pro 
diváka fascinující. Ještě se nestalo, že by 
nebyla žádná reakce a herci nevěděli, jak hrát 
dál.

Majitelem kadeřnického salonu Splašené 
nůžky v Lidické ulici v Brně je Tony Řezní-
ček, svérázný vlasový stylista, silně nervózní 
z klavírních cvičení virtuosky Izabely Czerne, 
která bydlí nad salonem. Mladá kadeřnice 
Barbara je ambiciózní dívka, přesvědčená, 

že je krásná a chytrá, a podle toho se chová. 
V inkriminované odpoledne stříhal Tony mla-
díka Matěje Veverku, Barbara očekávala na 
barvení paní Schubertovou. Přišel ještě další 
zákazník Eda Lorenc, starožitník, a nakonec 
pán na oholení – Pankrác Rosický.

Tony v podání Igora Ondříčka pracuje 
s neodolatelnou elegancí, navíc glosuje vtipně 
celé dění v salonu. Příchod paní Schubertové 

(Markéta Sedláčková) působí jako malá 
bomba. Zářivě červený kostýmek, kabelka 
a lodičky, dáma vyššího světa, volnějších 
mravů, poctivost není její silná stránka. 
Teď už sedí pod sušákem, Tony odběhl 
zamíchat guláš do bytu, Barbara odchází 
s košem odpadu. Za chvílí přibíhá vyděšená, 
že Izabela je mrtvá na koberci ve svém bytě. 
V ten moment vchází vyšetřovatel Pankrác 
Rosický a jeho pomocník Veverka. Zjišťují 
situaci a vybídnou diváky ke spolupráci na 

odhalení vraha. Okamžitě se zvedají ruce 
a otázky a postřehy jen srší. Tady skončím, 
protože dál už to uvidí a uslyší každý divák 
trochu jinak.

Výkon Pankráce Rosického v podání 
Michala Istebníka je koncert, neméně skvěle 
mu sekunduje Vojtěch Blahuta jako Veverka. 
Neustále v postřehu co diváci říkají, reakce na 
nové poznatky, směrování celého vyšetřování 
na vraha, kterého diváci určili. Ti o něm totiž 
hlasují! Ve středu 16. září, tři dny po premiéře, 
hlasovali diváci pro Edu Lorence. V podání 
Rastislava Gajdoše byl přesvědčivým staro-
žitníkem i vrahem. Role Barbary sedla Radce 
Coufalové, režie se ujal Mikoláš Tyc a ještě 
stojí za připomenutí, že Michal Isteník získal 
v loňské sezoně cenu Thalie za roli Čičikova 
v Mrtvých duších. Radím. Splašené nůžky si 
rozhodně nenechte utéct! 

 naďa parmová

LETOŠNÍ SEZONA V MĚSTSKÉM DIVADLE BRNO ZAČALA PREMIÉROU HRY SPLAŠENÉ NŮŽKY 
NĚMECKÉHO DRAMATIKA PAULA PORTNERA. PŮVODNĚ TO BYLO VÁŽNÉ KRIMINÁLNÍ 
DRAMA S ÚČASTÍ DIVÁKŮ A CÍLEM AUTORA BYLO UKÁZAT, JAK SUBJEKTIVNÍ A ČASTO 
NESPOLEHLIVÁ JE PAMĚŤ A VNÍMÁNÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA, PŘÍPADNĚ SVĚDKA VRAŽDY. 

Splašené nůžky 
vtáhnou diváka do děje

Na stránkách MyFace budeme celou 
divadelní sezonu zařazovat recenze her, 
uváděných na dvou scénách Městského 
divadla Brno – činoherní a muzikálové. 
V této sezoně bude o dvě hry méně než 
v předchozích letech, aby bylo možné 
věnovat více večerů žádaným inscenacím. 
I tak je na co se těšit. Českou premiéru 
muzikálu Pískání po větru, Krále Leara 
s Bolkem Polívkou nebo muzikál Titanic. 
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Blanenské Zámecké dny ve svatebním se 
těšily velkému zájmu veřejnosti. Za víkend 
navštívilo historické prostory téměř 600 lidí. 
Profesionálové ze světa svateb spojili své síly, 
aby předvedli, jaké jsou současné trendy 
v přípravách a realizaci prvního společného dne 
manželů. Akci premiérově pořádalo Muzeum 
Blansko. 

Návštěvníci mohli obdivovat živými květi-
nami, šaty a překrásnými dorty vyzdobené inte-
riéry. Na zájemce čekaly prezentace svatebních 
zvyků, svatební tabule a svatební menu, které 
pro ně připravili studenti gastronomické školy 
z Blanska.

Celý festival vyvrcholil v neděli po obědě, 
kdy na nádvoří začaly přípravy a úpravy 
nevěsty ve stylu Popelky. „Speciálně pro 
tuto příležitost jsme v salonu navrhly a ušily 
originální princeznovské šaty modré barvy. 
Základ tvořily krajkové minišaty dozdobené 
velkou asymetrickou sukní z tylu. Látky na šaty 
nám poskytl Tylex Letovice,” sdělila Zuzana 
Machorková, fashion designerka z Bořitova. 
Oblek pro prince zajistil Ivo Lizna z Boskovic. 
Krásný dort a sladký bar, na kterém si závěrem 
všichni pochutnali, upekla Klára Sedláková 
z Blanska. Na akci se podílelo téměř dva-
cet partnerů z blanenského a boskovického 
regionu. 

Do příprav svatby pro princeznu se zapojila 
i Svatební agentura Elysée, která má s pořádá-
ním svatebních akcí dlouhodobé zkušenosti. 
Prostory blanenského zámku byly pro členy 
jejich týmu výjimečnou výzvou. „Držely jsme 
se zvoleného tématu svatby ve stylu pohádky 
o Popelce. Nejnáročnější pro nás bylo zakom-
ponovat moderní svatební trendy do prostor 
zámku,” řekla majitelka agentury Monika Buria-
nová. Zajímavostí byly i odlité mosazné prsteny 
z dílny Střední průmyslové a Vyšší odborné 
školy Sokolská v Brně.  pavla komínková

Popelka našla svého prince
a žila šťastně až na věky

fo
to

: v
er

o
n

ik
a

 pe
rn

ic
o

vá



10 sport  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Občanské sdružení Sportuj s námi, které 
převzalo pořadatelství Půlmaratonu Morav-
ským krasem v roce 2011, tento pohled 
změnilo. Z blanenského půlmaratonu se 
stala celodenní sportovně-společenská akce 
s doprovodným programem. Připraveny jsou 
i letos Dětské běhy, Lidový běh, Městský běh 
a samozřejmě hlavní závod – Půlmaraton 
Moravským krasem na 21,1 kilometru.

„Dětské běhy jsou určeny pro děti od 
2 do 7 let. Nejmenší se představí na tratích 
dlouhých 60 a 100 metrů. Děti do pěti let se 
mohou rozhodnout, zda poběží samy, nebo 
s rodiči,“ řekl za pořadatele Petr Bartošek. 

Letos poprvé není potřeba se registrovat do 
Lidového běhu na 800 metrů. Běžet koridorem 
diváků a v cíli slyšet jejich potlesk může každý, 
kdo se včas dostaví na start. To stejné si užijí 
i účastníci Městského běhu na 2,4 kilometru.

Na start hlavního závodu (21,1 km) letos 
opět vyběhne více než tisíc běžců! Každý 
účastník obdrží speciální výroční medaili 
k dvacátému výročí Půlmaratonu Moravským 
krasem. Zvláštní medaile obdrží i účastníci 
Dětských běhů a Městského běhu. 

Pro všechny, kteří si letos přijdou zabě-
hat, nebo jen fandit, je připraven bohatý 

doprovodný program. Hlavní hudební 
skupinou budou letos Třetí zuby. Fit studio 
Cvicsnami.cz Anety Kuklínkové předvede 
nejen nacvičené skladby, ale nabídne pro 
všechny přítomné také workshop, do kterého 
se můžete aktivně zapojit. 

Soutěže o ceny jsou připraveny na Faceboo-
kovém profilu půlmaratonu. Pro rodiny, věrné, 
selfíčkáře a vtipálky. Podrobné informace 
k akci získáte na www.pulmaratonblansko.com 
nebo na FB profilu. jaroslav parma

JEŠTĚ DONEDÁVNA POHLÍŽELI OBYVATELÉ BLANSKA NA PŮLMARATON 
MORAVSKÝM KRASEM JAKO NA ZÁVOD PRO NEJVYTRVALEJŠÍ BĚŽCE, KTERÉHO 

SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE JAKO DIVÁCI. TO UŽ NEPLATÍ.

Půlmaraton Moravským 
krasem je už pro všechny!

Rekordy Půlmaratonu

muži:  jan pešava  1:05:34
ženy:  ivana jurková  1:15:10

chcete se proběhnout Zetkem?
Občanské sdružení Sportuj s námi připravilo na víkend 7. a 8. listopadu druhý ročník 

závodů Sport Life Run. Pětikilometrová trať bude vytyčena v areálu brněnského výstaviště 
a její součástí bude i výběh schodů na ochoz a proběhnutí pavilonem Z. V sobotu 7. lis-
topadu se na trať vydají ženy, které poběží jeden okruh. V neděli je na programu hlavní 
Veletržní běh na 10 km (dva okruhy). Závody jsou součástí veletrhu SPORT Life. Podrobné 
informace o závodech a programu získáte na www.sportliferun.cz a na FB profilu. Tak 
„Přijďte a běhejte“.

Program 24. 10. 2015 
10.40  Start Dětských běhů – děti do 5 let s rodiči 
10.50  Start Dětských běhů – děti do 5 let  

bez rodičů 
11.00  Start Dětských běhů – děti 6-7 let  

bez rodičů 
11.10  Slavnostní zahájení Půlmaratonu 

Moravským krasem 
11.15  Koncert 
12.25  Start Lidového běhu na 800 m 
12.35  Vystoupení aikida 
12.50  Start Městského běhu na 2,4 km 
13.15  Taneční vystoupení Fit studia 

Cvicsnami.cz 
13.50  Start Půlmaratonu Moravským krasem na 

21,1 km 
14.10  Vyhlášení vítězů Městského běhu 
14.20  Workshop Fit studia Cvicsnami.cz pro 

veřejnost 
15.50  Vyhlášení vítězů půlmaratonu 
17.00  Vyhlášení Týmového běhu
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„Když bylo Elišce přesně na den 18 měsíců, 
zaskočilo jí jídlo, nebo spíš jí vlétlo do špatné 
trubice a posléze do plic. Zastavilo se jí 
srdíčko, udělala za mnou dva krůčky a už 
jsem ji chytala. Hned začalo zachraňování, 
pokusy o nastartování jejího dýchání, byla 
úplně fialová. O první pomoc se zasloužily 
paní ze speciální školy pro žáky s více vadami, 
kde jsme byli na návštěvě u mé maminky, 
která tam pracuje a kam nyní bude Eliška 
chodit do školy,“ prozradila maminka Šárka 
Adámková.

Za okamžik přijeli záchranáři. Hodně se 
nadřeli, aby u Elišky obnovili dýchání. Trvalo 
to asi deset minut. Ještě v sanitce nebylo 
jisté, jestli přežije. Poté byla Eliška asi měsíc 
na ARO, následně putovala do Ostravy, kde 
chodila do Hyperbarické komory, která jí moc 
pomohla a obnovila buňky v mozku. Tím 
přispěla k tomu, že není jen ležící dítě. Po dal-
ších pobytech v nemocnici se Eliška dostala 
konečně opět domů. 

„Museli jsme se naučit o ni starat. Kvůli 
dýchání dostala tracheostomii a PEG, takže 

ji krmím přímo do žaludku hadičkou, ale 
něco spapá i pusou. Jen se nenají tak, aby jí 
to stačilo. Čekala nás různá vyšetření a stálé 
kontroly, dnes už je Eliška na tom o moc lépe, 
jen máme další zdravotní problémy s krví,“ 
uvedla maminka. Ztrácí v těle železo, musí 
tedy každý měsíc chodit na transfuzi, čas od 
času bude dostávat železo infuzemi.

„Je to moc šikovná holčička, která má 
snahu se učit, rozumí všemu, co jí kdo řekne 
a snaží se to udělat. Nebo povídat, i když jen 
„žvatle“, ale už snad i říká nějaké souhlásky, 
označuje členy rodiny a podobně. Chtěli 
bychom dosáhnout toho, aby se Eliška 
mohla zařadit do normálního života, ve kte-
rém byla do svých 18 měsíců. Jezdit v rámci 
možností do sanatoria Klimkovice, kde už 
jsme měli tu možnost jednou být. Nějaké 
pokroky určitě jsou, ale pojišťovna vše 
nehradí a je to velice nákladné,“ upozornila 
Šárka Adámková.

Pokud by někdo chtěl Elišce pomoct, 
rodiče budou velice rádi a vděční. Pomůže 
každá koruna na další léčebný pobyt. Ať 

v Klimkovicích, v Boskovicích či někde jinde. 
„Zároveň bych chtěla moc poděkovat našim 
známým, kteří pro nás pořádají akce jako 
je Motojízda a Motosraz. Akce byly úžasné 
a vybrala se krásná částka, která pomůže 
v další léčbě a k dalším krůčkům k navrácení 
se do lepšího života. Mé dceři, našim hendike-
povaným dětem,“ doplnila Adámková. 

Více o Elišce a jejím osudu najdete na 
Facebooku ve skupině „Eliška a sběr víček pro 
její léčbu“, kde se můžete přidat ke sběru víček 
a k podpoře. pavel šmerda

Eliška 
Statečně 
bojuje 
se svým 
osudem

TŘI PŘÍBĚHY, TŘI PODOBNÉ OSUDY, 
KTERÉ SPOJILA JEDNA AKCE. 

NA ČERVENCOVÉM MOTOSRAZE 
VE VODĚRADECH OBDAROVALI 

POŘADATELÉ TŘI RODINY DĚTÍ, KTERÉ 
TRPÍ DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU. 
V NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSLECH VÁM 

PŘEDSTAVUJEME JEJICH OSUDY. PO 
EMIČCE ZOUHAROVÉ JE NA ŘADĚ 
ELIŠKA KABÁTOVÁ Z BLANSKA.

Pomoc Elišce
Číslo účtu na pomoc Elišce: 

228743425/0300
Variabilní symbol 140202
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INGREDIENCE

200 g  jeleního hřbetu
30 g  lišky 
1 dcl  suchého červeného vína
 sůl, pepř
 jalovec
 bobkový list
 tymián, rozmarýn
50 g  krup
50 g  směsy hub
½  středně velké cibule
 sádlo
1  stroužek česneku
 majoránka
 mletý pepř

POSTUP
V ideálním případě 24 hodin předem 

si připravíme marinádu z červeného vína, 
na které budeme maso péct tím, že do 
ni přidáme jalovec, bobkový list, čerstvý 
rozmarýn a tymián.

Maso očistíme, odblaníme, osolíme 
a opepříme, podlijeme červeným vínem 
s macerovaným kořením a dáme péct na 
asi 165 °C do měkka.

Zatímco se nám peče maso, připravíme 
si přílohu ve známé podobě houbového 
kuby.

Kroupy propláchneme vodou a lehce ores-
tujeme na sádle, zalijeme vodou a uvaříme 
do měkka. Na pánvi osmahneme cibulku, 
přidáme houby, kmín a tři minuty podusíme.

Směs přidáme k uvařeným kroupám, proli-
sujeme česnek, přidáme majoránku, doso-
líme, opepříme, 
zamícháme 
a dáme do 

zapékací misky. Zapékáme asi 20 minut. Maso 
máme krásně upečené, vyjmeme je z pekáče 
a výpek necháme pořádně zredukovat, popří-
padě lehce dochutíme. Následně můžeme 
výpek scedit, nebo ponechat včetně byli-
nek, přidáme do něj lišky a lehce povaříme. 
A můžeme podávat. 

Další skvělé speciality můžete ochutnat 
v restauraci Hotelu Sladovna v Černé Hoře.

Pečený jelení hřbet na 
červeném víně s liškami 

a houbovým kubou
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„Golfové hřiště je sice hlavní, ale ne jedinou 
doménou našeho areálu. Na golfu jsme se 
naučili, jak se starat o klienty, jak jim uvařit, 
vytvořit jim program, jak je ubytovat. Díky 
tomu máme náskok před ostatními, kteří se 
tohle teprve učí, nebo nemají takové možnosti 
jako my. Jezdí k nám nároční klienti, kterým 
za stejné ceny jako „dole ve městě“ nabízíme 
kvalitu, ale k tomu máme navíc přidanou 
hodnotu. Zatímco jinde vyjdou z restaurace 
nebo hotelu přímo na rušnou ulici, u nás 
vykročí do absolutního ticha, do krásné 
přírody,“ prozradil ředitel golfového resortu 
Vlastimil Štefl.

Mnoho firem využívá prestižní prostředí 
golfového areálu uprostřed nedotčené přírody 
k obchodním účelům a přitom spojují pří-
jemné s užitečným. „Organizujeme firemní 
akce, školení, kongresy, semináře, teambuil-
dingy, soukromé oslavy či svatební obřady. 
Zajistíme vše od jídla, ubytování, fotografa, 

hudby, výzdoby až po samotný program. Tedy 
svatbu kompletně na klíč,“ doplnil Štefl.

V Kořenci disponují velkým konferenč-
ním sálem, zájemci mohou obsadit stylový 
vinný šenk, kanadský bar s velkým krbem, 
restauraci s vyhřívanou krytou terasou, 
střešní terasu i tříhvězdičkový Pythagor Golf 
Hotel s kapacitou až 85 lůžek. „Hotel nabízí 

devatenáct dvoulůžkových a jeden trojlůžkový 
pokoj, každý s možností až dvou přistýlek. 
K dispozici je i luxusní čtyřlůžkový apartmán 
s vlastním krbem a kuchyňkou,“ uvedl ředitel.

Ve výzdobě pokojů je nesmazatelný rukopis 
autora celého resortu, akademického sochaře 
Miloslava Buřivala. Každý pokoj je vybaven 
koupelnou, sociálním zařízením, televizí, 
telefonem, bezdrátovým internetem, vysou-
šečem vlasů, bag roomem a vybrané pokoje 
i venkovní terasou s posezením. 

Jídlo si mohou hosté resortu dát v Golf 
restaurant Kořenec, který nabízí široký výběr 

pokrmů od snídaní, obědů až po večeře. 
„Stylová restaurace je v provozu od konce 
března 2002. Můžeme se pochlubit, že třikrát 
skončila na stupních vítězů v anketě Nejlepší 
restaurace na golfovém hřišti. Anketu pořádá 
tradičně prestižní časopis GOLF DIGEST,“ 
vysvětlil Štefl. Jádrem restaurace je pravý 
kanadský srub. Restaurace pod zatravněnou 

střechou nabízí kreativní gastronomii, pro-
stornou krytou terasu s tanečním parketem 
a dostatečně velkou nekrytou terasu. 

 „Specializuje se zejména na tradiční 
moravskou a českou kuchyni. Při přípravě 
pokrmů klademe maximální důraz na 
využití domácích a čerstvých surovin. Proč 
dělat mušle, když tady nemáme moře. Proč 
vymýšlet něco speciálního, když lidé stejně 
chtějí klasiku. Svíčkovou, řízek, pečená žebra, 
kolena nebo guláš. Minutková kuchyně razí 
heslo: V jednoduchosti je síla,“ dodal ředitel.

pavel šmerda

Golfové hřiště v Kořenci 
nabízí i krásné zázemí

GOLFOVÝ AREÁL V KOŘENCI, TO NENÍ JEN OSMNÁCTIJAMKOVÉ HŘIŠTĚ 
ZASAZENÉ DO KRÁSNÉ PŘÍRODY DRAHANSKÉ VRCHOVINY, ALE TAKÉ UNIKÁTNÍ 

KLUBOVNA S RESTAURACÍ A MODERNÍ HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ. PRÁVĚ KLUBOVNA 
SE STALA V ROCE 2003 STAVBOU ROKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Specialita restaurace 
Jedním z oblíbených jídel, které Golf restaurant Kořenec nabízí, jsou Drahanské halušky 
připravované z bramborových nočků, kvalitní brynzy a škvařené slaniny. Více informací 
o golfovém resortu, restauraci, hostelu a veškerých možnostech, které areál nabízí, najdete 
na www.korenec-golf.cz.



Klára Melišíková ráda 
rozdává úsměvy

MÁ PĚT JEDNIČEK PO SOBĚ V DATU NAROZENÍ. TO UŽ NENÍ NÁHODA. 
BRZY OSMNÁCTILETÁ STUDENTKA GYMNÁZIA PAVLA KŘÍŽKOVSKÉHO 
S UMĚLECKÝM ZAMĚŘENÍM V BRNĚ KLÁRKA MELIŠÍKOVÁ SE STALA 
V DĚLNICKÉM DOMĚ V BLANSKU VÍTĚZKOU ŠESTÉHO ROČNÍKU 

SOUTĚŽE DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY. JAKÝ BYL PRO NI FINÁLOVÝ VEČER, 
JAK CELOU SOUTĚŽ PROŽÍVALA, ALE TAKÉ SPOUSTU ZAJÍMAVOSTÍ ZE 

SVÉHO SOUKROMÍ PROZRADILA V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
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jak se cítíš jako dívka české republiky 
2015?

Pořád tomu nemůžu uvěřit.

vítězství si prožívala hodně emotivně. 
hned po vyhlášení výsledků ti vyhrkly 
slzy.

Nečekala jsem, že vyhraju. Když jsem sly-
šela na pódiu při vyhlášení svoje jméno, bylo 
to tak nečekané, že emoce nešlo ovládnout. 

v medailónku, který finalistky soutěže 
natočily, si říkala, že si sebevědomá 
a umíš využít každé příležitosti. jak 
moc ti to pomohlo k vítězství?

Jsem cílevědomý člověk a jdu si za tím, 
co chci. A k tomu je sebevědomí důležité. 
Myslím, že zdravé sebevědomí, které nehra-
ničí s arogancí či přehlížením, je k dobru. 
Člověk si musí věřit, protože bez toho by nic 
nedokázal. Chci se věnovat herectví a mode-
lingu a doufám, že vítězství v této soutěži mi 
usnadní cestu.

jak sis užila finálový večer?
Při vystoupeních bývám většinou v klidu. 

Tentokrát jsem byla od rána nervózní, hrozně 
jsem to prožívala. Ale pak přišel úvod, nástup 
na pódium, všechno ze mě spadlo a užívala 
jsem si každý okamžik. 

z které disciplíny si měla největší 
strach, a na jakou ses naopak těšila?

Strach? Asi z žádné. Spíš jsem měla obavu, 
že uklouznu na mole na podpatcích a spadnu 
mezi porotce (smích). Moc jsem se těšila 
na volnou disciplínu, tu jsem si užila, a na 
plavky. 

do volné disciplíny sis vybrala ženský 
hip hop. proč?

Od čtyř let závodně tancuji street dance 
a hip hop. Vsadila jsem tedy na to, co umím, 
v čem jsem silná. A vyšlo to. 

jakou si měla při soutěži podporu?
Největší podporou pro mě byla moje 

rodina, nejlepší kamarádka a přítel. Byl 
kolem soutěže docela humbuk. Nečekaně se 
mi ozývali i známí, od kterých bych to ani 

nečekala, ptali se, zajímali se, chtěli posílat 
fotky ze soustředění a videa. Bez jejich pod-
pory bych to nezvládla. 

na pódiu ti jako první blahopřála 
ředitelka soutěže aneta kuklínková, 
loňská dívka české republiky veronika 
turčíková a já. jaká byla první 
gratulace po skončení finále?

Čekala jsem, že mně pogratulují finalistky, 
ale to se nestalo. Což mě mrzelo. Strašně 
mě potěšila gratulace od malých princezen. 
Jak jsem vyšla ze sálu, tak se ke mně seběhla 
rodina, všichni byli dojatí a šťastní. Měla 
jsem kolem sebe všechny nejdůležitější lidi 
svého života a byl to nádherný pocit. 

která gratulace tě nejvíce potěšila 
nebo překvapila?

Bylo jich hodně. Mile mě překvapil můj 
přítel. Není to typ člověka, který dává najevo 
emoce, ale tentokrát všechno neuvěřitelně 
prožíval. To mě dojalo.

objevily se i negativní reakce?
Ano. Ale více bych se k tomu nevracela.

kolik už si dostala pozvání na rande?
Pár jich bylo, ale všechny jsem odmítla, 

protože jsem zadaná (úsměv). 

přesto, co musí mít muž, který by tě 
chtěl zaujmout?

Charisma. To úplně stačí.

a opačně?
Vadí mně, když chlap neumí česky a píše 

hrubky (smích). Tak pozor, jak to napíšeš 
(smích).

jakou školu studuješ?
Gymnázium Pavla Křížkovského s umě-

leckou profilací v Brně. Momentálně jsem ve 
třetím ročníku. Ve škole jsem moc spokojená. 
Je tam velmi dobrý kolektiv kantorů a vím, že 
tahle škola mě v životě hodně posune.

co tě tam baví a naopak?
Baví mě herectví, nemám ráda jazyky. 

Nejde mi to.

už víš, co budeš dělat dál?
Jeden z mých velkých snů je dostat se na 

JAMU. Na divadelní fakultu. 

proč zrovna tohle?
Protože mě to baví. Mamka mně odma-

lička říkala, že jsem herečka (smích). Ráda se 
předvádím. Vždy jsem obdivovala herce ve 
filmech a v seriálech. 

chceš hrát ve filmu, v televizi nebo 
v divadle?

Upřímně, když jsem nastupovala do 
školy, tak jsem chtěla do televize, filmu nebo 
seriálu, ale jelikož škola se zaměřuje hlavně 

Klára Melišíková  
se svojí maminkou.
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na divadelní herectví, tak jsem změnila názor. 
Samozřejmě, pokud přijde nějaká nabídka 
z televize, určitě ji využiju.

jakou roli by sis ráda zahrála?
Už jako malá jsem chtěla hrát princezny. 

A to mně zůstalo dodnes.

herečky si musí občas střihnout 
i postelové scény. s tím bys neměla 
problém? 

Patří to k tomu a nemám s tím problém. 
Herečka musí být všestranná a musí umět 
zahrát úplně všechno.

s jakým hercem nebo herečkou by si ráda 
stála před kamerou?

Největší idol je můj učitel Tomáš Pavčík, 
který hraje v brněnském divadle. Naučil mě 
základy a je to můj velký herecký vzor. Byla 
by pro mě čest zahrát si s ním v nějakém 
představení.

kolem dívek, které se účastní soutěží 
krásy, kolují různé zvěsti, co se týká 
stravy. jak je to u tebe? co ráda jíš?

Mám hodně ráda jídlo, nijak se v něm 
neomezuji. Že bych jedla málo nebo zdravě, 
to rozhodně ne. Sním, na co přijdu. Nejra-
ději mám tatarák, steaky, hranolky, pizzu 
a nezdravá jídla (smích).

a pití?
Můžu to říct? Kolu (smích).

i když tvrdíš, že sníš, na co přijdeš, máš 
krásnou postavu. prozraď svůj recept.

Postavu mám po taťkovi. Oba máme 
rychlé spalování. Že bych chodila pravidelně 
do fitka nebo běhat, tak to tedy ne. Jen když 
mám náladu. Nějak to jde samo.

jaké jsou tvoje míry?
Fakt to chceš vědět (smích)? Tak dobře, 

86-60-85. Měřím 164 centimetrů a vážím 
46 kilo. Stačí (smích)? 

co děláš ve volném čase?
Jak jsem řekla, nejvíce mě baví herec-

tví, ráda hraju na klavír, zpívám a tancuju. 
Chodím se bavit s kamarády, volný čas trávím 
s mamkou, přítelem a naší fenkou Eimi.

jakou vlastnost zoufale postrádáš 
a které by ses naopak chtěla zbavit?

Jsem puntičkářka, všechno musí být per-
fektní. Třeba při úklidu. Občas už tím sebe 
i lidi okolo otravuju. Přiznávám. Postrádám 
trpělivost, ráda bych se zbavila lenosti. 

co bys chtěla ve svém životě dokázat?
Zase se budu opakovat. Herectví, to je pro 

mě vrchol. Přála bych si, aby se mi splnily 

v tomto směru sny, které mám. Odma-
lička jsem chtěla být modelkou, chodit po 
soutěžích krásy. Chci dokázat, že modelky 
nemusí být jen vysoký holky, ale i se 164 
centimetry se dá prorazit (úsměv).

vysněná dovolená?
Před dvěma lety jsem byla v New Yorku, 

se školou v Anglii a Skotsku, líbilo se mi 
v Amsterdamu. Vysněná dovolená? Určitě 
Maledivy. A taky se strašně těším do Barce-
lony, kam pojedu díky výhře v soutěži. 

v čem byla soutěž dívka české republiky 
jiná než předchozí soutěže, kterých ses 
zúčastnila?

Musím říct, že Dívka České republiky byla 
oproti ostatním bezkonkurenční. Už jen tím, 
že jsme se na finále připravovaly na třech sou-
středěních během půl roku. Všem bych soutěž 
doporučila. Potkala jsem tam nové skvělé lidi 
a odnesla si spoustu neuvěřitelných zážitků. 

když se tě někdo za pár měsíců zeptá. 
na co budeš vzpomínat v souvislosti 
s dívkou české republiky?

Těch zážitků bylo tolik, že se těžko dá 
vypíchnout jen jeden. 

už si to zmínila. hlavní výhrou je zájezd 
do barcelony s návštěvou utkání fc 
barcelona. jak se těšíš?

Nejde to popsat slovy. Nemůžu se dočkat, 
bude to určitě úžasný zážitek.

znáš nějaké hráče?
Jasně. Messiho. Doufám, že bude příležitost 

se s ním pozdravit (smích).

co bys na závěr vzkázala čtenářům 
myface?

Nikdy to nevzdávejte. Jděte si za tím, co 
chcete, co si přejete. Když za tím půjdete 
a budete do toho investovat čas, tak se vám to 
splní.  pavel šmerda

Klára Melišíková
Věk: 17 let

Znamení: Štír

Bydliště: Brno

Škola:  Gymnázium Pavla Křížkovského 
s uměleckou profilací

Výška/váha: 164 cm, 46 kg

Míry: 86-60-85

Zájmy: tanec, divadlo, zpěv, hra na klavír

Úspěchy:  Dívka České republiky 2015,  
vicemiss v soutěži Miss Dance

Motto:  Rozdávej úsměv. Nic nestojí a pohladí 
po duši
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Do oblasti Mgounu, který představuje 
druhou nejvyšší část Vysokého Atlasu, vyrazili 
prakticky ihned po tom, co letadlo dosedlo 
na horkou africkou půdu u Marrakeše. 
„Maroko nám začíná diktovat svoje pravidla. 
Nic není problém, ale na všechno je čas. Je 
lepší na tuhle hru přistoupit, než si kazit den 
a nechávat do sebe vstoupit stres. Ten tady 
totiž neexistuje, stejně jako spousta jiných 
evropských vymožeností. Vyhříváme se tedy 
v odpoledním slunci uprostřed berberské ves-
ničky Agouti a pokojně čekáme. Kolem jsou 
mezi skalami vystavěné hliněné domky se 
střechami ze suchého, starého chrastí a dříví. 
V okolní krajině převažuje okrová barva skal 
a bílá barva sněhu. Dál se však mula, která 
spolehlivě nesla všechny věci potřebné na 
pět dní zimního kempování a skialpu, už 
nedostane.“ 

„Vláčíme vše na vlastních zádech. 
Přes sedlo v hřebeni Tarkkedit, ve výšce 
3 450 metrů, nám to jde ztuha. Ale pohled, 

který se nám v sedle otevírá, vše vynahrazuje! 
Konečně vidíme Mgoun a celý jeho hřeben 
čtyřtisícovek v plné kráse. Podvečerní slunce 

hladí táhlé svahy rozložitých pyramid. Jejich 
hrany jsou vyfoukané na černé skály a vytváří 
tak jakýsi rám sněhobílých a lesknoucích 

se plání trojúhelníkových tvarů. Oumsoud, 
Ighir-n-Taghourt, Oumassine i Aslad tu 
máme jak na zlatém podnose. Celý výjev 
ostře kontrastuje s polopouští za našimi 
zády.“

A na sjezdy také došlo. Jirka s Ondrou 
dokázali, že skialp v Maroku či nejlepší lyžo-
vání v Africe nejsou žádná nesmyslná slovní 
spojení. Chcete se nechat inspirovat, kdy a kde 
se dá lyžovat s výhledem na Saharu? Chcete 
vidět Mgoun – pohoří, co bylo zapomenuto 
v čase, Jebel Toubkal – nejvyšší vrchol severní 
Afriky, skalnatý Tazarhart – žlabové Eldorado 
či hlučný a barevný Marrakech – tepající srdce 
berberského světa? 

Bratři Švihálkovi přijedou vyprávět 
a promítat na 17. ročník festivalu filmů, 
setkání a dobrodružství RAJBAS 2015. Akce 
s pestrým programem a účastí mnoha dalších 
zajímavých hostů se uskuteční o víkendu 
20.–22. listopadu v Blansku a MyFace je 
mediálním partnerem.  milan daněk

LYŽOVAT V AFRICE ASI NENÍ VĚCÍ ZCELA OBVYKLOU. VZÍT 
SI TEDY NA CESTU DO MAROKA LYŽE, TO JEN TAK NĚKOHO 
NENAPADNE. BRATŘI JIŘÍ A ONDŘEJ ŠVIHÁLKOVI V ROCE 

2015 NAVŠTÍVILI MAROCKÝ ATLAS HNED DVAKRÁT. ROZHODLI 
SE ZMAPOVAT TAMNÍ NETUŠENÝ SKIALPOVÝ POTENCIÁL. 

Lyžování 
s výhledem 
na Saharu

Jiří & Ondřej 
Švihálkovi
Představují českou špičku v extrémním 
a expedičním skialpinismu. Mají za sebou 
devět let společných dobrodružství. Pochází 
z Brna a začínali s lezením na skálách 
v Moravském krasu. To postupně přerostlo 
k letnímu i zimnímu lezení v horách Evropy 
až po extrémní skialpinismus všude po světě. 
S lyžemi na nohou navštívili téměř všechny 
kouty Alp a Tater, norské Lofoty, peruánskou 
Cordilleru Blanca nebo nepálský Himálaj. 
V roce 2016 plánují společně v malém týmu 
sjet na lyžích osmitisícovku Cho Oyu.
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Váši autorizovaní prodejci vozů ŠKODA:

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

Nová ŠKODA Superb Combi

skodasuperbcombi.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

NEKONEČNÝ 
PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

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

V České republice přišlo od roku 1993 
o život celkem 800 dětí. To je kruté číslo 
a je tedy co v tomto ohledu zlepšovat. Jak ve 
výchově samotných dětí, tak v ohleduplnosti 
řidičů. 

„Samozřejmě, že viníky nejsou jen děti 
a jejich nepozornost, či neznalost chování 
na silnicích. Nelze všechno svádět na ně. Co 
nevědí a neumí děti, musíme naopak vědět 
a zachránit my dospělí. To je naše zodpověd-
nost. Jak řidičů, tak i odborníků,“ říká mluvčí 
ÚAMK Petr Vomáčka.

Proto automotoklub ve spolupráci s dal-
šími zahraničními partnery prosazuje řadu 
nutných změn. Jednou z nich je doporučení 
znovu přehodnotit povolené rychlosti v mís-
tech, kde školy a silnice spolu bezprostředně 
sousedí. 

Průzkum, který ÚAMK provedl v Praze 
a dalších krajských městech ukázal, že pokud 
se rychlost u škol sníží z 50 na 30 km/h, je 
možné snížit následky dopravních nehod 
chodců s vozidly o více než polovinu. Sníží se 
tím počet těžkých zranění a úmrtí. Odborníci 

z ÚAMK propočítali optimální rychlostní 
limit, který by měl být platný v okolí škol a byl 
bezpečný pro přebíhající děti. Výsledkem je 
30 km/h.

Příklad. Jde skupina školáků a vozovka 
je suchá a drsná. Najednou jeden chlapec 
vyběhne nebo je strčen do vozovky ve vzdá-
lenosti 13 metrů před přijíždějící vozidlo. 
Jelikož řidič jede 30 km/h, stíhá bez problémů 
zabrzdit, a to dokonce skoro půl metru před 
dítětem. Oba jsou v šoku, ale nic vážného se 
nikomu nestalo. Ale kdyby jel řidič 50 km/h, 
tak by dítě srazil a vážně zranil! 

Proč? 0,7 sekundy trvá běžná reakční 
doba plně soustředěného řidiče, 0,3 sekundy 
začátek plného brzdného účinku vozu. 
Během této doby ujede vozidlo při rychlosti 
50 km/h v průměru 14 metrů a dalších zhruba 
14 metrů než zcela zastaví. Navíc, pokud jede 
50 km/h, zpravidla nemá řidič šanci přimě-
řeně reagovat na nepředvídané situace.

Co varianta, kdy vůz pojede více než 
30 km/h? Pokud by to bylo 35 km/h, důsledky 
srážky by byly jednoznačné – vážné zranění 

dítěte. Při součtu reakční doby řidiče, náběhu 
brzdného účinku vozu a samotného zasta-
vování vozu je zjevné, že automobil nemůže 
zastavit před dítětem. Je prokazatelné, že při 
zvýšení rychlosti jen o 10 procent roste prav-
děpodobnost nehody o 26 procent.

Smrticí kombinací jsou navíc zhoršené 
klimatické podmínky, déšť, mlha, náledí, 
sníh a vozidlo ve špatném technickém stavu, 
například když má sjeté zimní pneumatiky. 
Pak se prodlužuje brzdná dráha z 50 km/h 
o 5 až 50 metrů, v závislosti od konkrétní 
situace. Následky této nehody jsou většinou 
tragické.

Co z průzkumu ÚAMK a zkušeností jeho 
odborníků, stejně jako dalších zahraničních 
automotoklubů vyplývá? Je zjevné, že v řadě 
míst není jiného řešení, než omezit povolenou 
rychlost na 30 km/h.

Počítat je třeba i s faktem, který vyplynul 
z dalšího průzkumu provedeného švýcar-
skými partnery. Z něj je zřejmé, že je třeba 
počítat u chodců, především pak mladých, 
s tak zvanou „slepotou z nepozornosti“. 

Automotoklub chce 



Tabulka dráhy zastavení vozidla
Rychlost vozu Reakční dráha Brzdná dráha Dráha zastavení

suchá silnice / mokrá silnice / sníh

25 km/h 6,9 m 3 m / 4,1 m / 16,4 m 9,9 m / 11 m / 23,3 m

30 km/h 8,3 m 4,4 m / 5,9 m / 23,6 m 12,7 m / 14,2 m / 31,9 m

35 km/h 9,7 m 6 m / 8 m / 32,1 m 15,7 m / 17,7 m / 41,8 m

40 km/h 11 m 7,9 m / 10,4 m / 41,9 m 18,9 m / 21,4 m / 52,9 m

45 km/h 12,5 m 10 m / 13,2 m / 53,1 m 22,5 m / 25,7 m / 65,6 m

50 km/h 14 m 14 m / 19 m / 65,6 m 28 m / 33 m / 79,6 m

55 km/h 15,2 m 14,8 m / 19,8 m / 79,3 m 30 m / 35 m/ 94,5 m

60 km/h 17 m 20 m / 28 m / 94,4 m 37 m / 45 m / 111,4 m
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Jde o situace, kdy děti při chůzi používají 
mobilní telefony pro psaní SMS zpráv. Jen 
při této operaci se totiž zpomaluje chůze asi 
o 33 procent, při telefonování pak o 16 pro-
cent.

Při telefonování se zase dostanou do jakési 
sluchové bubliny, kdy jen velmi omezeně 
vnímají sluchově své bezprostřední okolí 
– přijíždějící auto a podobně. Dvě třetiny 
chodců přiznává, že při chůzi, přes vozovku 
čas od času telefonuje.

Dalším dnešním fenoménem mladých, 
včetně dětí, je poslech hudby pomocí slu-
chátek. Tři z deseti chodců uvádějí, že někdy 
poslouchali hudby v dopravním provozu, 
přičemž z mladých, tedy patnáctiletých a výše, 
to dělá 46 procent pravidelně.

„To jsou jen další důvody, proč ÚAMK 
a evropské autokluby nejen na začátku 
školního roku nabádají k větší zodpovědnosti 
chodců, dětí i řidičů a zasazují se o snížení 
maximální rychlosti v oprávněných případech 
na 30 km/h,“ dodal prezident ÚAMK Oldřich 
Vaníček. 

u škol snížit rychlost 

Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel. +420 516 454 453

www.autecobs.cz
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„Školička, lépe řečeno hlídací skupina, 
nahrazuje jesle a je alternativou ke klasické 
mateřské škole. Nemáme tady tak přísné 
normy jako v mateřských školách, na druhé 
straně jsme pod dohledem úřadů a musíme 
tedy dodržovat vše, co je nutné pro bezproblé-
mový chod vzdělávacího zařízení,“ vysvětluje 
jedna z iniciátorek projektu Kateřina Kejíková.

Kapacita školičky je 24 dětí, momentálně 
jich chodí osm až deset. „Je určená pro děti 
od dvou a půl roku. Od 10 do 13 hodin jsou 
s dětmi i dvě vychovatelky, děti tak mají zajiš-
těný maximálně individuální přístup,“ dopl-
nila další z aktivních maminek Eva Češková.

Školička je v provozu každý všední den od 
7 do 15.30 hodin. „Od sedmi do půl deváté 
si děti hrají, následuje ranní kruh, kde se 
vzájemně přivítají, udělají krátkou aktivitu 
a následuje svačinka. Od 9.30 do 12.30 je 
na řadě hlavní činnost dne a pobyt venku, 
v zahradě. V pondělí se věnujeme modelování, 

v úterý máme vycházku do okolí, ve středu 
malujeme barvami, ve čtvrtek chceme spustit 
přípravu těsta a pečení chleba, v pátek máme 
tvořivou dílničku. Po obědě následuje spánek, 

svačinka, hraní a následně děti odcházejí 
domů,“ nastínila režim dne Kejíková.

V čem je boskovická školička jiná oproti 
ostatním zařízením podobného typu? „Co 

se týká stravy, tak děti dostávají klasické 
obědy, ale na svačinky jim děláme domácí 
pomazánky, do stravy zařazujeme hodně 
ovoce a zeleninu. Snažíme se v tomto směru 
i přizpůsobovat rodičům, protože v dnešní 
době některé děti vyžadují individuální přístup 
kvůli alergiím na některé potraviny. Každé dítě 
si tedy může přinést jídlo z domu. Ve školičce 
jsou celodenně k dispozici nápoje, většinou 
čaj, voda nebo šťáva, a učitelky dbají na dodr-
žování pitného režimu,“ uvedla Češková.

Ve školičce nenajdete plastové hračky. 
V Boskovicích sází na přírodní materiály, 
dřevo, kámen a vlnu. Na venkovní zahrádce 
nechybí kromě klasického pískoviště či 
záhonků i výběh pro zvířata. O ovečky 
a beránka se děti společnými silami starají, 
v nejbližší době tam přibudou i králíčci 
a další malí tvorové. „Vše se snažíme prová-
zat s přírodou. Děti nám pomáhaly upravo-
vat záhonky, samy si budou sázet zeleninu 
a hrášek. V čem jsme také jiní, je už samotný 
přístup k dětem, který je založený na uznání. 
Nehrajeme na rozkazy a příkazy. Při práci 
s dětmi klademe důraz na vzájemnou úctu 
a respekt, činnost s přírodními materiály, 
rozvíjení přirozených dovedností. Tedy 
zpěvu, tance a výtvarné činnosti. Důležitý 
je pro nás  individuální přístup,“ upozornila 
Kejíková.

Školička u oveček má v bývalé podnikatelské 
škole v Boskovicích pronajatou část přízemí, 
kde se nachází kuchyně, šatna, herna a sociální 
zařízení. „Museli jsme provést spoustu drob-
ným úprav, a ještě provádět budeme. Chceme, 
aby se u nás děti cítily příjemně, chodily sem 
rády a rodiče věděli, že když k nám dají svoje 
ratolesti, bude o ně maximálně postaráno,“ 
dodala Češková.

Školkovné stojí tři tisíce korun bez stravy, 
pokud dítě dochází jen na omezený počet 
dnů v týdnu, zaplatí rodiče 150 korun za den. 
Kdo má zájem přijít se do školičky podívat, 
může se předem ohlásit na telefonním čísle 
nebo prostřednictvím e-mailu, podrob-
nosti zjistí i na internetových stránkách 
www.wiboskovice.estranky.cz.  pavel šmerda

CHCEME BÝT V NĚČEM JINÍ, PŘESTO SE RODIČE NEMUSEJÍ BÁT, ŽE BY U NÁS DÍTĚ NEBYLO DOBŘE 
PŘIPRAVENÉ NA VSTUP DO ŠKOLY. TAKOVÝ JE CÍL LIDÍ, KTEŘÍ ZALOŽILI ŠKOLIČKU U OVEČEK. SÍDLÍ 
V BUDOVĚ V BÝVALÉ STŘEDNÍ PODNIKATELSKÉ ŠKOLY V BOSKOVICÍCH, V PROVOZU JE OD 1. ZÁŘÍ. 

Školička uprostřed 
města? I tam jde žít 

v souladu s přírodou

Školička u oveček
Havlíčkova 16, 680 01 Boskovice
Tel. 607 574 844
E-mail: winiciativa.boskovice@email.cz
www.wiboskovice.estranky.cz
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Dietu si sice nevybíráme, ale jsou i horší 
nemoci. Rozhodně nepociťuji, že bych 
byla nucena se nějak extrémně omezo-
vat v důsledku držení bezlepkové diety. 
Samozřejmě jsou tu různé limity, ale vždy 
se najde nějaké řešení. Dnes už je na trhu 
velký výběr bezlepkových potravin, a tak 
člověk nemusí ani měnit své návyky. Zde 
ovšem platí to, že ne vše bezlepkové je 
zdravé! Bezlepková dieta není o náhraž-
kách, ale o tom jíst co nejvíce přirozeně 
bezlepkových potravin. Pokud budete 
vycházet z této prosté skutečnosti, zjistíte, 
že nemusíte strádat a dieta se pro vás stane 
životním stylem. 

Jak žít  
s bezlepkovou dietou?
Nejjednodušší to mají osoby, které drží 

dietu od útlého věku. V tomto případě je ale 
nejdražší, protože pokud máte doma malé 
dítě, které musí držet dietu, tak ho nechcete 
o nic ochudit. Kritickou skupinou jsou 
„puberťáci“. Často se chtějí vyrovnat svým 
kamarádům a vše vyzkoušet. V důsledku 
toho mohou začít porušovat dietu. Nejtěžší 

to mají osoby, kterým byla celiakie diagnos-
tikována v dospělosti, měli už svůj život, své 
zvyklosti, a najednou musí vše změnit. 

Nejlepším řešením, jak se s dietou 
vypořádat, je cítit se dobře a nebrat nemoc 
jako křivdu. Nenechte dietu, aby vám řídila 
život, aby se každá volná minuta točila 
kolem toho, co můžete a co nemůžete. 
Raději běžte ven na procházku, užijte si 
sluníčka, čtěte, poslouchejte hudbu, udělejte 
si čas sami pro sebe a mějte radost ze života.

Rozšiřujte své vědomosti o tom, co jíte. 
Zaměřte se nejvíce na jednodruhové potra-
viny, vyřaďte ty, u kterých by složení vydalo 
na román. Takové potraviny vaše tělo nepo-
třebuje a ještě se okrádáte o drahocenný čas 
při luštění složení. 

A jak takový „dietní“ nákup vypadá? Pro 
srovnání jsem si vybrala sedm nejčastěji 
kupovaných potravin. Mezi běžné potraviny 
patří chléb, bageta, těstoviny a mouka. Chy-
bět nesmí ani snídaňové cereálie, které jsou 
zastoupeny ovesnými vločkami, a müsli. 
A protože jsou v poslední době velmi 
oblíbené sušenky Oreo, vybrala jsem i jejich 
bezlepkovou variantu.  iveta ratislavová

Bezlepková  
dieta NEdieta

SLOVO DIETA MÁME VĚTŠINOU SPOJENO S NĚČÍM, CO 
SI MŮŽEME VYBRAT. ČASTO TAKÉ VYVOLÁVÁ POCIT, ŽE 
PŘI NÍ MUSÍME STRÁDAT. ALE CO TAKOVÁ BEZLEPKOVÁ 
DIETA, KTEROU MUSÍ CELIACI DRŽET CELOŽIVOTNĚ. 

Bezlepkový 
nákup
Schär Meisterbäckers Classic bílý  
krájený chléb bez lepku 300 g:  99,90 Kč
Schär Mini-Baguette DUO  
bez lepku 2× 75 g:  65,90 Kč
Tesco Free from  
ovesné vločky 450 g:  99,90 Kč
Schär Müsli bez lepku 375 g:  119,90 Kč 
Doves Farm Směs  
bílá mouka bez lepku 1 kg:  99,90 Kč
Schär Sušenky kakaové bez  
lepku s mléčnou náplní 165 g:  84,90 Kč
Sam Mills Fusilli  
bezlepkové těstoviny 500 g:  39,90 Kč
Součet:  610,30 Kč

Lepkový nákup
Toustový chléb světlý 500 g:  16,90 Kč
Bageta francouzská střední 105 g:  6,90 Kč
Ovesné vločky jemné 500 g:  27,90 Kč
Tesco Value Müsli se sušeným ovocem 
a kousky lískových oříšků 1 kg:  46,90 Kč
Babiččina Volba Mouka  
hladká pšeničná 1 kg:  19,90 Kč
Oreo Original Kakaové sušenky s náplní 
s vanilkovou příchutí 176 g:  36,90 Kč
Fusilli těstoviny  
bezvaječné sušené 500 g:  8,50 Kč
Součet:  163,90 Kč

Jak můžete vidět, tak bezlepkový nákup 
vyšel o celých 446,40 korun dráž. Za 
tuto částku byste nakoupili ještě téměř tři 
lepkové nákupy. 

Kristýna Šebíková, kterou jste mohli vidět na loňském finálovém večeru Dívky České republiky v Blansku nebo na Fotbalové show v Lysicích, bude maminkou. Půvabná zpěvačka je v šestém měsíci těhotenství. Narození potomka očekává se svým dlouholetým přítelem okolo Vánoc. 
„Dlouho jsem přemýšlela, jestli jít s informací na veřejnost. Vědělo to jen pár nejbliž-ších přátel. Nechtěla jsem nic zakřiknout, ale jelikož už jsem ve 30. týdnu a miminko je v pořádku, tak už asi nastal ten pravý čas. Snad se na mě nebudou fanoušci zlobit, že jsem to takovou dobu skrývala," řekla zpěvačka.
Krásná Kristýna už také prozradila pohlaví miminka. „Pan doktor nám ve dvanáctém týdnu potvrdil chlapečka, a tak už ho pomalinku zásobuji oblečky na zimu," usmála se. I za časopis MyFace zpěvačce gratulujeme a přejeme hodně zdraví!  pavel šmerda 

Krásná zpěvačka 
bude maminkou
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Veroniku Kubařovou si nejspíš budete 
pamatovat ze snímku Rafťáci, kde získala 
svoji první roli, ale zaručeně vám utkvěla 
v paměti ve filmu Ženy v pokušení, kde 
zazářila například vedle Elišky Balzerové či 
Vojty Dyka. 

co vás k herectví přivedlo? toužila jste 
být herečkou již odmalička?

Asi ano. Okolo mě se pořád motaly loutky, 
protože moje babička, děda i mamka byli 
loutkoherci, takže hraní si na někoho mě 
bavilo.

plně si užíváte divadla i filmového 
plátna. které role vás doposud nejvíce 
naplnily a bavily?

Neee, to po mně nemůžete chtít. Jsou to 
všechno malá miminka. Každého z nich si 
vážím kvůli něčemu jinému, každé mi při-
neslo něco jiného. Třeba to, co mi nejvíc nešlo 
a trápilo mě, pak mělo největší úspěch. Nejde 
to říct, nehněvejte se (smích). 

podle čeho si vybíráte role a castingy, 
kterých se zúčastníte? případně ty, 
které přijmete?

Podle toho, jestli na to mám čas. Podle 
toho, jestli cítím, že je ta role pro mě, podle 
režiséra, kolegů, scénáře, kameramana, podle 
tématu a hlavně podle intuice. 

mně osobně jste nejvíce utkvěla v paměti 
ve filmu ženy v pokušení. roli laury 
jste ztvárnila více než důvěryhodně. 
v jaké atmosféře probíhalo natáčení 
a jak se vám spolupracovalo s eliškou 
balzerovou, lenkou vlasákovou 
a dalšími osobnostmi? 

No, třeba u tohohle natáčení jsem hned 
věděla, že to bude trhák. Už když mě zvali na 
casting. Setkání s oběma úžasnými ženami 
bylo nezapomenutelné a nesmírně obohacu-
jící.

na čem momentálně pracujete? 
Začala jsem točit novou „věc“, ale bohužel 

o ní ještě nemůžu moc mluvit. Je to moc hezká 
a příjemná práce a doufám, že to na celém 
projektu bude vidět. Začínám zkoušet v Dej-
vickém divadle Zimní pohádku a hraju tamtéž 
a ještě v Městských divadlech pražských. Když 

Veronika Kubařová: 
Nejvíc mě baví žít!

JE MLADÁ, TALENTOVANÁ A KRÁSNÁ. TELEVIZNÍ SVĚT POMALU ALE JISTĚ ZAPLŇUJE SVÝM 
HERECKÝM UMĚNÍM A PŘITOM TO NENÍ MNOHO LET, KDY DO NĚJ POPRVÉ VSTOUPILA. 
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se podaří sladit termíny, tak i v divadle 
Semafor a v Divadle v Celetné.

jak vypadá váš běžný pracovní den?
Uvedu dva extrémy. Nedělám nic, nebo 

natáčení, zkouška v divadle, zase natáčení, 
představení. Obojí se mi děje.

máte své herecké vzory? s kým byste si 
ráda zahrála? 

S Meryl Streep, Ivou Janžurovou, Jenifer 
Lawrenc, Bradem Pittem, Libuškou Šafrán-
kovou, Karlem Rodenem… Mohla bych 
pokračovat dlouho.

co vás nejvíce baví? 
Žít!

máte ráda přesný řád a chod věcí, 
nebo jste spíše chaotik? 

Jsem oboje. Mám ráda pořádek, přesto 
je pro mě velmi náročné ho vytvořit, ale 
hlavně udržet. A to jak doma, tak v termí-
nech a dalších věcech.

zvládá váš přítel okamžiky, kdy jste na 
scéně s jiným mužem?

Musí, bohužel. Ale věří mi. Sám je režisér 
a sám to od herců a hereček vyžaduje. Dokáže 
pochopit, proč je to důležité a není to nic 
osobního. 

jak se udržujete ve formě?
Pracuju a jím, jak si mé tělo žádá. Zdravě, 

a když je potřeba a tělo volá, tak i nezdravě. 
Hlavně se snažím mít se hezky. Věřím, že 
tělo a tvář jsou odrazem našich zkušeností 
a vnitřního cítění. Že nejsou potřeba hodiny 

v posilovně. Když člověk žije přirozeně, tak 
je jasné, že si občas vyjede na kolo, zajde na 
procházku, má chuť na vitamíny a potřebné 
věci. A já zatím věřím, že to stačí.

kdo vás nejvíce ovlivňuje? rodiče, 
sestra, přítel, přátelé?

Všichni zmínění. Ale jsem paličák a snažím 
se mixovat jejich vliv s vlastním rozumem 
a citem.

jak vnímáte sama sebe, když si pustíte 
hotový film či záznam z divadelního 
představení? 

Pořád se dívám jen na sebe a hodnotím se, 

jak jsem co udělala. Můžu se na to střízlivě 
podívat až s odstupem třeba tří let.

kde se vidíte za deset let? plánujete do 
budoucnosti?

Moc neplánuju. Je to pro mě náročné. 
jana čechová

VERONIKA  
KUBAŘOVÁ (28)
Nejznámější filmy: Rafťáci, Nejkrásnější 
hádanka, Westernstory, Dívka a kouzelník, 
Ženy v pokušení

Absolventka pražské konzervatoře začala 
svoji hereckou kariéru v komedii Rafťáci v roce 
2006. Objevila se v televizním filmu Stříbrná 
vůně mrazu a v televizních pohádkách 100+1 
princezna nebo Škola ve mlejně. V roce 2008 
vytvořila roli princezny Rozmarýny v pohádce 
Nejkrásnější hádanka. Úspěch znamenala role 
po boku Ivana Trojana v televizním snímku 
Juraje Herze Dívka a kouzelník, za niž získala 
cenu pro Televizní objev roku 2009. 
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Veronika Kubařová s Kristýnou Leichtovou 

při premiéře Westernstory v Boskovicích.

Veronika Kubařová v komedii Westernstory.
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Dívka v pavoučí síti David Lagercrantz
Autor původní série Milénium Stieg Larsson bohužel zemřel nedlouho před vydáním Mužů, kteří nenávidí ženy, 
a obrovského úspěchu svého díla se již nedočkal. První díl byl publikován ve Švédsku v roce 2005 a zanedlouho se 
stal celosvětovým fenoménem. Trilogie vyšla v padesáti zemích světa a prodalo se jí přes osmdesát milionů výtisků, 
z toho jen v České republice přes čtyři sta tisíc. Milénium se dočkalo i úspěšných filmových zpracování – amerického 
a švédského. Příběh tajemné punkerky a nepřekonatelné hackerky Lisbeth Salanderové a investigativního novináře 
Mikaela Blomkvista nepřestává fascinovat fanoušky po celém světě. Především v Lisbeth Salanderové stvořil Stieg 
Larsson úplně nový typ hrdinky, která změnila moderní kriminální literaturu a stala se jednou z nejvýraznějších 
popkulturních ikon naší doby. Larssonův svět je tak komplexní a podmanivý a jeho postavy tak silné a živé, že si 
doslova vynutily pokračování. Napsání čtvrtého svazku se ujal úspěšný švédský spisovatel David Lagercrantz.

Jsou světla, která nevidíme Anthony Doerr
Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži nedaleko Muzea přírodní historie. Její otec má na starosti tisíce zámků 
v budově muzea. V šesti letech Marie-Laure oslepne a otec jí postaví dokonalý model jejich čtvrti, aby si mohla ulice 
vštípit do paměti a byla schopná najít cestu domů. O šest let později Paříž obsadí nacisté a otec s dcerou prchají do 
opevněného městečka Saint-Malo, kde žije ve vysokém domě u moře Mariin samotářský prastrýc. Odvážejí s sebou 
i nejspíš nejcennější a současně nejnebezpečnější klenot z muzejní sbírky.

Sedmilhářky Liane Moriarty
Jane je hloubavá, do sebe uzavřená šedá myška. V životě to nemá vůbec jednoduché, protože sama vychovává 
pětiletého syna. A ten se teď navíc začal ptát po svém tátovi. Madeline je velká parádnice a přitom neřízená střela. 
Momentálně jí ztrpčuje život její exmanžel. Po letech si zničehonic vzpomněl, že by se mohl taky podílet na výchově 
jejich společné dcery. Celeste je věčně zasněná, poněkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale může trápit, když má 
tak hodného, hříšně bohatého manžela a přepychový dům? Snad jen ta jejich dvojčata jsou občas na zabití.
Každá z nich je úplně jiná, přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně upřímné? Vždyť i drobné lži 
a polopravdy mohou časem vyústit v obrovskou tragédii. Román světově úspěšné autorky bestselleru Manželovo 
tajemství je příběhem tří matek, jimž se jejich na pohled všední životy krůček za krůčkem nebezpečně vymykají 
z rukou. HBO natáčí podle této knižní předlohy minisérii s Nicole Kidmanovou a Reese Witherspoonovou v hlavních 
rolích.

První Kiera Cassová
Nadešel čas, kdy vítězka Selekce bude korunovaná královnou. Když byla America vybrána, aby soutěžila o korunu 
i srdce prince Maxona, nikdy se jí nesnilo, že by se právě ona mohla stát královnou. Ale jak se soutěž blíží ke 
konci a hrozby mimo palác jsou větší a větší, uvědomuje si, kolik toho může ztratit, a jak moc bude muset bojovat 
o budoucnost, o kterou doopravdy stojí.

Děláme si to doma sami 2 Alena Thomas
Alena Thomas do obchodu moc nechodí. Jen máloco si neumí vyrobit sama. Zatímco v první knize se soustředila na 
domácí kosmetiku, drogerii a léčivé přípravky, v druhé rozšiřuje svůj záběr i na základní potraviny, které dennodenně 
nakupujeme. Odteď už nemusíme. Ze svých nákupních seznamů si laskavě škrtněte chleba, kečup, hořčici, povidla, 
dětské přesnídávky a spoustu dalších položek, které můžete snadno vyrobit doma ze surovin, které budete mít pod 
kontrolou, navíc bez nežádoucích aditiv či konzervantů. Kniha je koncipována cyklicky od jara do zimy, takže si 
výrobu budete moci lépe plánovat v souladu s přírodou. Na podzim například vyrobíte léčivé sirupy, abyste zimu 
přežili ve zdraví, na jaře zase využijete vše, co právě vyraší, abyste dobili baterie.

Kuchařka ze Svatojánu – Zahrada na talíři Eva Francová
Eva Francová si získala velkou popularitu svým blogem Kuchařka ze Svatojánu i stejnojmennou kuchařkou. Její 
přístup ke stravování a vaření je v něčem novátorský, ale na druhou stranu je také návratem ke kořenům a tradicím. 
Přináší recepty, které využívají především rostlinnou stravu, jsou zdravé, finančně nenáročné a hlavně chutné. Naše 
tělo je úžasný stroj, který bezchybně funguje, pokud se o ně staráme. Je skoro neuvěřitelné, jaké škody, rány či otravy 
dokáže samo napravit, pokud mu nebráníme, ale naopak ho podpoříme. A takovou důležitou podporou je to, co 
jíme. Co dobrého by mohlo vzejít z nepřirozených nebo špatně zpracovaných potravin, z přemíry chemie, z geneticky 
modifikovaných plodin, z utrpení zvířat ve velkochovech? Tím vším krmíme naše těla a sytíme svou vlastní energii.
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Už vím, že nikam nemám zadávat ani 
nikomu sdělovat číslo svého sociálního pojiš-
tění, pin platební karty a e-mail pro zasílání 
reklam. Až na e-mail, který má jen chránit 
před spamy a reklamou, bych řekla, že se jedná 
o úkony, které běžný člověk, bez nějakého 
důvodu, nemá zcela potřebu dělat. Minimálně 
by to mělo dotyčného zarazit, že se po něm 
něco takového chce. Na druhou stranu, bezdů-
vodně by tyto přednášky nevznikaly. 

Poslední roky se převážně mluví o narušo-
vání našeho soukromí a ohrožení ze strany 
sociálních sítí. Řeší se, jak od nás získávají 
informace, sledují nás a zaplavují reklamou. 
Sdílení informací o naší poloze zvyšuje šance 
na vykradení a uvedení partnerského stavu 
snižuje možnost drinku zdarma. Když se 
budeme hlásit do práce, personalista si nás 
proklepne na facebooku. Každý si o nás může 
všechno zjistit. A můžou za to sociální sítě. 

Prý… Přirovnala bych to k oknu. Můžeme se 
z něj dívat, můžeme s ním dokonce i větrat, ale 
nikdo neříká, že je máme nechávat otevřené 
v dešti. Většinu lidí by to ani nenapadlo. 

Když se bojíte zlodějů, nemusíte sdílet, že 
odjíždíte na dvoutýdenní pobyt. Pokud nechci, 
aby veřejnost věděla, kolik mi je, nezadám 
datum narození. To samé platí o místě bydliště, 
dosaženém vzdělání a o tom, jaké se mi líbí 
filmy. Také nám vývojáři facebooku nenaří-
dili přidávat každou chvíli stupidní příspěvek 
o náladě, činnosti či novém myšlenkovém 
postoji, kvůli kterému nás následně nepřijmou 
do práce a okolí si nás zařadí do škatulky Tra-
páci, co píší příspěvky. 

Nedávno sítěmi proletěl jeden z chytrých 
citátů, který hlásal, že nemáme dotyčného 
soudit podle profilu, ale osobnosti. Tohle musel 
vymyslet člověk na svém místě. S největší prav-
děpodobností zhrzená čtrnáctka, jako u většiny 

takových moudrostí. Co by o nás tedy sítě měly 
vypovídat? Lidé, kteří říkají, že se zde schválně 
chovají zcela jinak – asi aby zmátli nepřítele – 
lžou. Proč by člověk dobrovolně vyslal do světa 
chybně napsanou zprávu, kdyby měl všech 
pět pohromadě. Už to vypovídá dost. Nejvíce 
takových příspěvků by podle jedné vědecké 
studie měli sdílet nesebevědomí narušení lidé. 
To celkem sedí, protože i v reálu jsou ironicky 
výraznější než ti ve zdravém rozpoložení 
mysli. Nechci být krutá, ale chápu personalisty 
a radila bych takovéto osoby do významných 
pozic nebrat. Pokud nemáme soudit člověka 
podle jeho sociální zdi, je tu otázka, proč si ji 
tedy utváří a má potřebu se takto profilovat.

Pokud jde o samotné soukromí, musíme 
si přiznat, že je o nás věděno jen tolik, kolik 
dovolíme. Svádět ztrátu anonymity na sociální 
sítě, je jako svést mokro v domě na okno. 

žaneta alexová

NEDÁVNO MŮJ BRATR NAVŠTÍVIL DALŠÍ Z PŘEDNÁŠEK O BEZPEČNOSTI NA INTERNETU,  
KTERÉ NA ZÁKLADKÁCH U NAŠÍ GENERACE POMALU NAHRAZUJÍ LEKCE PRVNÍ POMOCI. 

Jsme vážně v ohrožení?
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Zdraví
Pohoda

Relaxace
Lepší život

Zábava

Váš 
zbytečný 
standard?

Nadváha
Únava
Bolesti 
Nemoci
Paraziti

Nikdy není pozdě  změnit svuº j život k lepšímu...
Bezručova 1138/15 Blansko l 608 701 060

www.centrumzdraviblansko.cz l www.facebook.com/centrumzdraviblansko

CeNtRum 

ZdRaví BlaNsko

Oberon Titanium Aurum patří mezi biorezonanční přístroje a umožňuje podstatné zkrácení 
doby pro jasné vyhodnocení stavu těla jako celého systému. Nejen identifikuje parazity, toxicitu 

a plísně, ale je také určen k podchycení a funkční diagnostice změn v orgánech a jasně vyhodno-
cení stav těla jako celého systému. Odkrývá primární charakter zdroje, který způsobuje funkční 
poruchy (zatížení mikroorganismy, toxické látky…). Slouží jako terapie a léčení příčin vašich 
nemocí. Pomáhá vašemu doktorovi 

a hlavně vám pomůže UZDRAVIT 
SE. Následně pomocí plazmo-
vého generátoru (viz snímek) 
dojde k odstranění všech bakte-
rií, plísní a mikrobů z těla. 

V říjnu přicházíme 
s excelentní nabídkou. 
AKCE JE PLATNÁ NA 
ŘÍJEN 2015. ZAVÁDĚCÍ 
CENA 850 Kč. S heslem 
MY-FACE sleva 150 Kč 
(pouze 700 Kč). 

Oberon vyhodnotí stav Vašeho 
těla, plazma vyléčí

OBERON TITANIUM AURUM a TERAPIE 

PLAZMOU vám pomůže zlepšit zdravotní 

stav. 

•	 Jednoduchá diagnostika.

•	  Jednoduché efektivní léčení vašich 

parazitů, plísní a virů NAVŽDY!!!! 

•	 Garantovaný úspěch podložený vědou.

Více na www.centrumzdraviblansko.cz

SYSTEMATICKÁ METODA, KTERÁ NAVRACÍ RADOST ZE ŽIVOTA A ZDRAVÍ VŠEM BEZ ROZDÍLU 
VĚKU. DOSTUPNÁ JE V CENTRU ZDRAVÍ V BEZRUČOVĚ ULICI V BLANSKU. O ČEM JE ŘEČ?
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michale, slyšel jsem, že léto bylo 
náročné. 

Nehráli jsme až tak moc, jen každý pátek 
a sobotu. Náročný? Byly doby, kdy jsme 
toho zvládli víc, ale teď cítím, že baterky, jak 
fyzický, psychický tak i emoční, jsou vybitý.

čím to je?
Léto pro nás vlastně začíná už v květnu 

Majálesem, pak následují fesťáky. Zahrát 
padesát koncertů za pár měsíců je záhul. 
Ale aby to nevyznělo úplně negativně. Na 
konci léta hrajeme vždycky Okoř a tam už 
cítíme, jak toho máme všichni dost. Jak se už 
nemůžeme vidět ani slyšet, chceme, aby byla 
dovolená. Letos to nebylo zase až tak hrozný 
(úsměv).

můžete být v klidu. na pódiu žádná 
únava vidět nebyla.

Tak to jsem rád (úsměv). Podívejte. 
Všechny festivaly byly super, za celé léto snad 
jen jeden, dva koncerty nebyly dobrý, jinak to 
všechno klaplo, a to zase člověka nabíjí zpátky. 
Já vám to tedy řeknu narovinu. Já jsem una-
vený z toho, že mám dvě malé děti. To je ten 
největší záhul. S kapelou si jezdím odpočinout 
(smích). 

kdy budete více s rodinou?
Říjen bude volnější. Už jsme byli krátce na 

chalupě, ale tím, že máme malé miminko, tak 
se nikam k moři nebo daleko nechystáme. 
Ale těším se, až si odpočinu, naberu nové 
síly. Kapela je v „ajfru“, hraje nám to, máme 
nápady, chuť dělat nové písničky, ale musím 
dobít baterky.

jak si nejlépe odpočine michal malátný?
Nejlíp se odpočívá doma na gauči, ale je 

problém, že už nejsem doma sám (smích). 
Nemůžu jen tak ležet, číst si knížku a nic 
nedělat. Podívejte, mně stačí chodit do lesa. 
Jsem z Krkonoš, z Českého ráje. Strašně mě 
mrzí, že letos nerostou houby. To je pro mě 
nejlepší. Jít do přírody, zapomenout kolik je 
hodin, kde jsem, a jen bloudit po lese. To bych 
mohl dělat, to by bylo povolání (smích).

jedno dítě je malé, druhé už větší. neptá 
se, kde je pořád tatínek?

Občas ano. Dcera šla letos do první třídy. 
Když chodila do školky, tak někdy zůstala 
doma a nic se nedělo. Ale do školy musí. 
Každý den ji tedy vodím na osmou. Je to jiný 
režim, zvykáme si celá rodina, ale zvládáme 
to. Škola ji baví, když pro ni přijdu odpoledne 

do družiny, tak nechce jít domů. Z toho mám 
radost.

co chystá kapela chinaski na konec 
roku?

Na prosinec tři velké koncerty. Chceme uza-
vřít kapitolu Rockfield. Zájem je pořád velký, 
tak proč ještě desku neukázat. Budeme hrát 
i v Brně, v DRFG Areně. Tuším 10. prosince, 
tak přijďte. Jsme tak nakopnutí, že pořád prů-
běžně vymýšlíme, co dál. Máme už i dvě nové 
písně a chceme je natočit ve studiu. V dnešní 
době, kdy trh úplně nefunguje a nemusíte 
vydávat celou desku, tak možná zkusíme na 
jaře singl. Příští léto si chceme dát trochu 
pauzu, protože loni i letos jsme hráli hodně 
festivaly. Chceme si odpočinout, nemusíme 
být všude. Cítíme se dobře a chceme v tom 
pokračovat, dokud to jde.

musím se přiznat, že jsem si zamiloval 
vaši písničku každý ráno. jak vznikla?

Prvotní nápad měl kytarista Franta Táborský. 
Vymyslel melodii, první verš, a mě to nasmě-
rovalo. On to tedy měl trochu jinak. Bylo tam. 
Každý ráno když si vzpomenu, vzpomenu si na 
to, jak měl jsem tě rád. A vzal si tě za ženu…. 
Franta nikdy nepíše texty, v tomto případě se 
mu povedlo něco naprosto perfektního. Tuhle 
píseň mám hrozně rád a nebudu se stydět ji 
hrát do konce života.  pavel šmerda

Malá chodí do školy, 
tak si zvykám na nový režim

KAPELA CHINASKI JEDE. TO PROKÁZALA I NA PIVNÍ POUTI V ČERNÉ HOŘE, KDE SI JEJICH 
HITOVKY (VÍNO, 1970, KAŽDÝ RÁNO, ZADARMO, STÍŽNOST, TABÁČEK…) ZPÍVALI LIDÉ 
NA CELÉM ZAPLNĚNÉM NÁDVOŘÍ. ZPĚVÁK A FRONTMAN KAPELY MICHAL MALÁTNÝ 

SI PO VYSTOUPENÍ NAŠEL ČAS NA EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR PRO MYFACE.

CHINASKI
Pop-rocková kapela vznikla v roce 1987 pod 
názvem Starý hadry. Jako Chinaski vystupuje 
od roku 1994. V roce 2005 a 2007 vyhrála cenu 
Anděl udělovanou Akademií populární hudby, 
v roce 2005 i anketu Český slavík. Momentálně 
hrají Chinaski ve složení Michal Malátný (kytara, 
zpěv), František Táborský (sólová kytara, zpěv), 
Ondřej Škoch (kytara, baskytara), Štěpán 
Škoch (saxofon, zpěv), Petr Kužvart (trumpeta, 
zpěv), Otakar Petřina (bicí). Kapela vydala za 
svoji existenci 17 alb, momentálně chystá tři 
velké prosincové koncerty k aktuální desce 
Rockfield.
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jako malá jste si určitě hrála na 
princeznu, se šatičkami, stříhala, 
zkoušela něco ušít. 

Bylo to přesně tak, jak říkáte. Jako každá 
holčička jsem měla ráda šaty. Když jsem 
někde viděla něco, co jsem si mohla obléct, 
hned jsem to chtěla vyzkoušet.

móda vás zaujala až tak, že jste šla na 
oděvní školu?

Móda mě baví a bavit bude. Vystudovala 
jsem v Boskovicích Střední integrovanou 
školu se zaměřením na oděvnictví. Po škole 

jsem odešla jako au-pair do zahraničí. Až 
před třema lety přišel čas zužitkovat teorii 
a praxi ze školy. 

vím, že nyní pracujete v rodinné firmě, 
kde se věnujete hlavně administrativě. 
co vás přimělo otevřít si půjčovnu šatů?

Chtěly jsme jít s kamarádkami na ples. 
Vyrazily jsme tedy do půjčovny, ale nemohly 
jsme si vybrat šaty, protože všechny byly 
v princeznovském stylu. A to není úplně 
náš šálek kávy. Rozhodla jsem se tedy využít 
zkušenosti ze školy a zkusit rozjet vlastní 

půjčovnu. Přinejhorším pro sebe a svoje 
kamarádky (smích). 

od kdy je půjčovna v provozu?
Půjčovna funguje od roku 2013, kdy 

mě také oslovila na spolupráci s Dívkou 
České republiky ředitelka soutěže Aneta 
Kuklínková. Chtěla bych jí touto cestou moc 
poděkovat, protože to pro mě byla první 
velká propagace. Ráda bych podotkla, že 
půjčovně se věnuji jen ve svém volném čase. 
Baví mě to, je to relax, zábava, odreagování 
se od práce. Půjčovnu mám zatím u našich ve 
Vískách, do budoucna bych ráda provozovala 
svůj vlastní salón. 

to se mi líbí. mít svůj sen a jít si za ním.
Ráda bych měla krásně prostorný salón, 

kde budou vystavené šaty, v různých barvách. 
Lidé si tam sednou a v klidu budou vybírat. Je 
to zatím jen sen, ale věřím, že se jednou stane 
skutečností. Momentálně na to zatím nemám 
čas.

tak alespoň prozraďte, kde ho 
plánujete?

Asi bych zůstala věrná našemu okresu. 
V Brně je hodně salónů, myslím si, že by to 
nebyl dobrý krok. Chci ho mít tady, ale kde 
přesně, to ještě nevím.

kde se lidé nyní mohou na vaše modely 
podívat?

Kromě finálového galavečera Dívky České 
republiky hlavně na Facebooku. Už mi bylo 
vyčítáno, že nemám webové stránky, tak 
bych ráda prostřednictvím časopisu slíbila, 
že letos určitě budou (úsměv). Samozřejmě 
kdokoliv bude chtít, může se po předchozí 
telefonické domluvě přijít podívat osobně. 
Šaty na fotografii leckdy vypadají jinak než ve 
skutečnosti.

slyšel jsem i dotaz, kdy budete mít 
pánskou módu?

Dobrá otázka. Až si otevřu svůj velký salón, 
tak tam určitě chybět nebude. 

půjčoven společenských a svatebních 
šatů je spousta. v čem je ta vaše jiná?

Snažím se vybírat jiné šaty, než mají ostatní 
půjčovny. Přijďte se podívat a uvidíte (úsměv).

nosím to, v čem se 
cítím dobře

SPOLUPRACUJE SE SOUTĚŽÍ DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY, JEJÍ PŮJČOVNU SPOLEČENSKÝCH 
A SVATEBNÍCH ŠATŮ ZNAJÍ A VYUŽÍVAJÍ ŽENY A DÍVKY ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ. 
JARKA KAMBOVÁ Z VÍSEK SI DÍKY SVÉMU KONÍČKU PLNÍ SNY Z DĚTSTVÍ.

Jarka Kambová
Bydliště: Boskovice

Škola: ISŠT Boskovice 

Zájmy: cestování, sport, kultura, přátelé
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co u vás zákaznice a zákazníci najdou?
Zatím bohužel jen zákaznice, jak už jsem 

zmínila (úsměv). Nabízím společenské, 
plesové i svatební šaty. Momentálně mám 
v nabídce kolem 90 modelů. 

kde se inspirujete při pořizování nových 
modelů?

Hodně na zahraničních webech a na 
Facebooku. I v Česku mám svoje oblíbené 
návrháře. Líbí se mi například práce Domi-
niky a Jarky Sedláčkových, Blanky Matragi 
nebo Beaty Rajské.

jakou módu má ráda jarka kambová?
Mám ráda oblečení, ve kterém se cítím 

dobře. Teď asi překvapím hodně lidí, ale já 
sama se do šatů moc neoblékám. Dávám 
přednost sportovně-elegantní módě. Když 
vyrazím večer ven, vezmu si kalhoty, sako 
a nějaký top a boty na podpatku. Řídím se 
heslem, že v jednoduchosti je krása. 

jste už svou prací tak „postižená“, 
že se díváte okolo sebe, jak se lidé 
oblékají?

Samozřejmě. Ráda se otočím za hezky oble-
čenou ženou i mužem. Dívám se, ale nechá-
vám si hodnocení pro sebe. Je to každého věc, 
jak se obléká.

tak to řekněte alespoň čtenářům 
myface. jak se oblékají české, potažmo 
moravské ženy a muži?

Hezké oblékání není otázkou peněz nebo 
luxusu. Za peníze se dá toho koupit hodně, 
ale vkus málokdy. Tenhle rozhovor budou 
především číst moravské ženy a muži? 

ano.
V tom případě se oblékají dobře. (smích) 

když k vám do půjčovny přijde paní 
nebo slečna a vidíte, že to co chce, není 
„úplně ono“. asi vám nic jiného nezbývá, 
než to říct narovinu? 

Neřeknu to narovinu, ale naznačím, že by 
bylo fajn zkusit něco jiného. V 99 procentech 
případů to ženy a dívky samy uznají a vezmou 
si jiné šaty, než původně chtěly. Umím to říct, 
ale taktně (úsměv).

lidé z módní branže jsou většinou 
dopředu. jaká bude letošní společenská 
móda?

Nese se ve znamení elegance a lehkosti. 
Šaty splývavé, rovně střižené. Je to také o typu 
postavy a ne každý si může dovolit, co zrovna 
letí. Šaty se objevují v nových pastelových 
barvách, ale černou barvou nikdy nic 
nezkazíte. 

v jakém stavu se vám vracejí šaty?
Musím to zaklepat, ale relativně v pořádku. 

To je dobrá zkušenost a další důvod navíc, 
proč zůstat v našem okrese.  pavel šmerda
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V šatech od Jarky Kambové 
se letos představila v USA na 
Mistrovství světa v interpretačním 
umění Aneta Koupá.
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blansko
kino
10. 10. Hotel Transylvánie 2 3D, 17.30
10. 10. Wilsonov, 20.00
11. 10. Hotel Transylvánie 2, 15.00
11. 10. Wilsonov, 17.30 a 20.00
12. a 13. 10. Laputa, 20.00
14. 10. Marťan 3D, 20.00
15. 10. Taje Thajska, 19.00
16. 10. Muž na laně 3D, 19.00
17. 10. Pan 3D, 17.30
17. 10. Muž na laně, 20.00
18. 10. Pan, 15.00
18. 10. Muž na laně, 17.30
18. 10. Muž na laně 3D, 20.00
19. a 20. 10. Legendy zločinu, 20.00
21. 10. Purpurový vrch, 20.00
23. 10. Purpurový vrch, 20.00
24. 10. Mrkáček Bill, 17.30
24. 10. Poslední lovec čarodějnic, 20.00
25. 10. Mrkáček Bill, 15.00
25. 10. Poslední lovec čarodějnic, 17.30
26. a 27. 10. The Program: Pád legendy (Lance 
Armstrong), 20.00
28. 10. Hotel Transylvánia 2, 17.30
28. 10. Paranormal Activity: The Ghost Dimen-
sion 3D, 20.00
29. 10. Pan, 17.30
29. 10. Paranormal Activity: The Ghost Dimen-
sion 3D, 20.00
30. 10. Mune – Strážce měsíce, 17.30
30. 10. Ztraceni v Mnichově, 20.00
31. 10. a 1. 11. Celebrity, s. r. o., 17.30
31. 10. Ztraceni v Mnichově, 20.00
1. 11. Mrkáček Bill, 15.00
1. 11. Ztraceni v Mnichově, 20.00
2. 11. Celebrity, s. r. o., 20.00

náměstí republiky
15. 10. Farmářské trhy, 9.00
24. 10. Půlmaraton Moravským krasem, 10.40
29. 10. Farmářské trhy, 9.00

dělnický dům
9. 10. Duo Jamaha, hvězdy TV Šlágr, 18.00
10. 10. Blanenský pohár, soutěž ve standard-
ních a latinskoamerických tancích, 9.00
23. 10. Sólo pro dechovku, koncert k 75. výročí 
Dechové hudby Blansko, 17.00
25. 10. Poslední za žhavých milenců, hrají 
Simona Stašová a Petr Nárožný, 19.30
3. 11. Do ložnice vstupujte jednotlivě, diva-
delní představení, 19.30
6. 11. Burza škol, 8.00

divadelní sál kollárova
7.–10. 10. Kolotoč, divadelní festival

klub ratolest
6. 10. Kurz zdravého vaření, 9.00
15. 10. Komunikace rodičů s dětmi ve světě 
technických vymožeností, beseda, 10.00
22. 10. I rodič může vyhořet, beseda, 10.30
29. 10. Tréninková aktivita První pomoci pro 
rodiče i prarodiče s dětmi, 10.00
30. 10. Setkávání rodičů s dětmi s ADHD, 16.00

katolický dům
24. 10. FestKaťák 2015, multikulturní festiválek, 
16.00

knihovna
7. 10. Toulky českou minulostí, pořad Českého 
rozhlasu Brno, 18.00
9. 10. Salon blanenských fotografů, vernisáž, 
18.00
13. 10. Listování Lukáše Hejlíka, 18.00
15. 10. Když se řekne úřad práce, beseda, 18.00
20. 10. Cesty za poznáním – písně roku 1975, 
17.00
23. 10. Miloš Pernica, koncert, 18.00
26. 10. Jan Rejžek – Kaleidoskop, 18.00
30. 10. Milan Daněk – Ti, kteří utíkají pěšky, 
beseda, 18.00

galerie jonáš
8. 10. Výstava obrazů Jitky Nejezchlebové, 
vernisáž, 18.00
23. 10. Erich Roučka a Metra Blansko, beseda, 
18.00

zámek
8. 10. Karel Fleischlinger a Monika Dopitová, 
koncert, 18.00

dům přírody skalní mlýn
11. 10. Den s netopýrem, soutěže, předčítání 
z knihy, vyhlášení výsledků celoroční soutěže 
Pohádkového království šneka Krasíka, 13.00

boskovice

kino
6. 10. Gangstar ka, 19.30
7. 10. Daleko od hlučícího davu, BabyBiograf, 
10.00
7. 10. Cesta vzhůru, Filmové odpoledne pro 
seniory, 15.00
7. 10. Taxi Teherán, 19.30
8. 10. Ve sklepě, 19.30
9. 10. Wilsonov, 17.00 a 19.30
10. a 11. 10. Wilsonov, 19.30
10. 10. Pixely, 17.00
11. 10. Pixely 3D, 17.00 
12. 10. Victoria, 19.30 
13. 10. Assassin, 19.30 
14. 10. Černé duše, 19.30
15. a 16. 10. Hotel Transylvánie 2, 17.00 
15. 10. Purpurový vrch, 19.30
16. 10. Muž na laně, 19.30 
17. a 18. 10. Hotel Transylvánie 2 3D, 17.00 
17. 10. Muž na laně 3D, 19.30
18. a 19. 10. Mládí, 19.30 
20. 10. Takovej barevnej vocas letící komety, 
19.30
21. 10. Návrat do budoucnosti, 19.30
22. 10. Paranormal activity: The Ghost Dimen-
sion 3D, 19.30
23. 10. Poslední lovec čarodějnic, 17.00 a 19.30
24. 10. Pan, 17.00
24. a 25. 10. Ztraceni v Mnichově, 19.30
25. 10. Pohádky z hor, Bijásek: nejlepší filmy 
dětem, 15.00
25. 10. Pan 3D, 17.300

26. 10. Filmový kvíz, 19.00
27. a 28. 10. Hotel Transylvánie 2, 17.00
27. 10. Aferim! Filmový klub, 19.30
28. 10. Návrat do budoucnosti II, 19.30
29. a 30. 10. Hotel Transylvánie 2 3D, 17.00
29. 10. Marťan, 19.30
30. 10. Marťan 3D, 19.30 
31. 10. a 1. 11. Mrkáček Bill, 17.00
31. 10.–3. 11. Celebrity s. r. o., 19.30

sokolovna
14. 10. Hvězdy, jak je neznáte, Jan Kraus 
a Matěj Ruppert, 19.00

knihovna
6. 10. Po stopách vlastní rodiny, přednáška, 
15.30
13. 10. Biblioterapie aneb Léčba knihou, před-
náška, 15.30

zámecký skleník
14. 10. Open Mic vol. 14, hudba a tanec, 19.00

masarykovo náměstí
22. 10. Farmářské trhy, 9.00

arboretum šmelcovna
16.–19. 10. Výstava ovoce a okrasných rostlin, 
9.00

letovice

kulturní dům
7. 10. Lubomír Brabec, kytarový koncert, 18.30 
13. 10. Pekelná pohádka, 10.00
17. 10. Dámský klub aneb Krása a půvab pro 
každou z nás, módní přehlídka Ivety Nedo-
mové, 14.00
23. 10. Kočičí hra, divadelní představení DS 
Rájec-Jestřebí, 19.00

městská knihovna
8. 10. Japonsko, přednáška Jiřího Máry, 17.00

zámek
4. 10. Burza a prodejní trh, 8.00

lysice

zámek
24. 10. Sraz vozidel Range Rover

moravský kras

kateřinská jeskyně
17. 10. Muzikálová jeskyně, vystoupí herci 
a herečky brněnských divadel, 16.00

petrovice

mateřská škola
24. 10. Pochod pohádkovým lesem, 16.00

vísky

agrocetrum ohrada
23.–25. 10. Zvěřinové hody



Sladké i slané dobroty hodnotili letos 
porotci na soutěži Oborská buchta. Rozhodně 
měli z čeho vybírat, konkurence byla velká 
a všechny pochoutky vypadaly skvěle. Proto 
si pořadatelé letos pozvali na určení těch nej-
lepších posilu. Na předsednickou židli poroty 
usedl po vystoupení z černého nablýskaného 
auta a v doprovodu tří bodyguardů samotný 
Fantomas.

„Kromě něj v porotě zasedla zástupkyně 
hlavního partnera Včelpo Obora Alena 
Trubáková, naše věrná fotografka Eva Sáň-
ková, zpěvačka na oborských akcích Wendy 
Kouřilová, učitel tance Jiří Míšenský, manager 
skupiny MAGNIS Michal Halačka a šéfre-
daktor časopisu MyFace Pavel Šmerda,“ řekl 
moderátor akce a jeden z hlavních organizá-
torů Jiří Bednář.

Kromě ochutnávky všech vzorků se mohli 
diváci potěšit i dalším programem. Po 
připomenutí nedávno zesnulého Miloslava 
Janíčka, který dva roky svědomitě plnil funkci 
předsedy poroty, předvedli krásné taneční číslo 
Kateřina Havlíčková s partnerem Davidem 
Bělíkem. Na plátně se promítlo několik záběrů 

z loňské Oborské buchty a oslav 650. výročí 
založení obce Obora. Ukázku požárního 
útoku předvedlo družstvo sportovních hasičů. 
Obrovské vzrušení nastalo při tanci originálně 
ustrojených mužů z Voděrad, kteří za bouřli-
vého potlesku museli své vystoupení opakovat. 
Nezapomenutelný zážitek znamenala světelná 
show skupiny MAGNIS z Třebíče.

V kategorii slaná buchta zvítězila v kon-
kurenci dalších osmi soutěžících Pavla 
Kotoučková ze Lhoty Rapotiny s cuketovými 
mušlemi. Z 25 sladkých vzorků porotě nejvíce 
chutnaly Krtkovy pusinky Jany Malachové 
z Obory. Druhé místo obsadila Květoslava 
Konečná z Bořitova a třetí Michaela Vyše-
hradová z Jabloňan. Cenu Zlatého Fanouše, 
udílenou člověku, který se nejvíce zasloužil 
o kulturní dění v obci, si odnesla knihovnice 
Jana Trubáková. Ocenění dostalo také sedm 
dětí, které upekly velmi zajímavé zákusky.

A že se na Oboře líbilo i Fantomasovi, 
dokládá SMS, která pořadatelům přišla druhý 
den: „Děkuji za milé pozvání. Domů jsme dojeli 
v pořádku. Na brzkou viděnou FANTOMAS!“

jaroslava dobiášová

Na Oborskou buchtu 
přijel letos Fantomas
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17.10.2015
Drnovice u lysic

.

Vasek kolar 

akci Podporuje obec Drnovice

12:00
Zahájení

Vyjízdka

Exhibice

Sbírka 
pro krystofa

20:00
Jaksi Taksi

Koblízci
Demonium

Generální partneri:

Odpolední program ZDARMA VEČER VSTUP do 20:00 - 100,- Kč / od 20:00 - 150,- Kč


