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Nabízíme Vám:
•  Kompletní realitní služby-prodej, koupě,  
 pronájem
•  Tržní odhady nemovitostí
•  Úschovu kupní ceny
•  Konzultace a poradenství zdarma
•  Pomoc s výběrem nejvhodnějšího způsobu 
 financování
•  Kompletní právní servis

Chcete prodat, koupit,  
pronajmout nemovitost?
Neváhejte nás kontaktovat

na tel.: +420 516 418 160

Provozní doba: Po, Út, ČT 8.00–17.00
 Středa 8.00–18.00
 Pátek 8.00–16.00

Daň z nabytí nemovitých věcí po novele

Zákon č. 254/2016 Sb. přinesl změnu zákonného opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Účinnost zákona nastává 1. 11. 2016. Z již více než rok diskutovaných 
změn jsou nejpodstatnější:
1. změna v osobě poplatníka daně u kupních a směnných smluv 
2. změna koncepce osvobození novostaveb,
3. nová koncepce stanovení základu daně u směny.
1. Poplatník
Dosud platilo, že u kupní nebo směnné smlouvy byl poplatníkem 
prodávající. Kupující pak byl ručitelem za případně nezaplacenou daň. 
Smluvní strany se ale mohly ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem 
je kupující.
U převodů uskutečněných po 1. 11. 2016 je vždy poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí nabyvatel nemovité věci. Odpadá role 
ručitele. Nabyvatel nemovité věci jako poplatník má povinnost:
n zpracovat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, včetně 
případného obstarání znaleckého posudku 
n  zaplatit daň, vzniká-li daňová povinnost.
V souvislosti s touto změnou je potřeba věnovat pozornost smluvním 
ujednáním, zejména jedná-li se o smlouvy vzniklé před přijetím nové úpravy.

2. Osvobození novostaveb
Osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva se mění tak, 
že se již nevztahuje na jakoukoliv novou stavbu nebo jednotku, ale 
pouze na stavbu a jednotku dokončenou nebo užívanou v souladu 
s právními předpisy. Jedná se o osvobození prvního úplatného nabytí 
vlastnického práva:
a)  k pozemku, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba 

rodinného domu

b)  k právu stavby na cizím pozemku, jehož součástí je dokončená 
nebo užívaná stavba rodinného domu

c)  k dokončené nebo užívané nové stavbě rodinného domu na cizím 
pozemku, která vznikla před 1. 1. 2014

d)  k jednotce, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo 
stavební úpravou domu. Nesmí se jednat pouze o rozdělení 
nebo sloučení stávajících jednotek a jednotka může obsahovat i 
nebytový prostor v podobě garáže, sklepa nebo komory, užívané 
společně s bytem

e)  k jednotce, vzniklé stavební úpravou nebytového prostoru, 
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep 
nebo komoru užívané společně s bytem. Stávající pětiletá 
lhůta pro osvobození zůstává zachována s tím, že se počítá 
ode dne dokončení nebo zahájení užívání rodinného 
domu nebo jednotky, a to od toho dne, který nastane 
dříve. Osvobození se tedy po novele nevztahuje na převody 
nedokončených a současně neužívaných rodinných domů 
a jednotek!

3. Směna nemovitých věcí
Při stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí u směny se 
vychází z toho, že se při určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě 
pozbývané nemovité věci. To platí, pokud nabytí vlastnického práva 
ke směňovaným nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí 
nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena 
(například směna s obcí).
Základem daně je srovnávací daňová hodnota ve výši odpovídající 
100 % tzv. směrné hodnoty nebo zjištěné ceny podle znaleckého 
posudku. V případech doplatku v penězích, popř. poskytnutí jiného 
nepeněžitého plnění se doplatek nebo protiplnění považuje za 
sjednanou cenu. Navrhovanou úpravou se zjednoduší výpočet zálohy 
na daň z nabytí nemovitých věcí.

Jak má kupující postupovat?
Kupující po změně právní úpravy má především povinnost podat 
daňové přiznání k  dani z nabytí nemovitých věcí, a to nejpozději 
do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Podává se 
správci daně podle místa, kde se nemovitá věc nachází. Pomůckou pro 
vyplnění přiznání mohou být metodické postupy na webu finanční 
správy. V přiznání poplatník – kupující uvede důvody pro osvobození 
nebo vyčíslí daň (zálohu na daň). Pozdní podání přiznání podléhá 
pokutě. Použije-li se pro výpočet daně znalecké ocenění, je součástí 
daňového přiznání znalecký posudek. Rozhodující pro platební 
povinnosti je vyhodnocení, zda převod je nebo není osvobozen od 
daně z nabytí nemovitých věcí.
1.  Při koupi nového dokončeného rodinného domu nebo nové 

jednotky od developera ve většině případů bude nabytí 
vlastnického práva osvobozeno od daně.

2.  Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození převodu od daně z nabytí 
nemovitých věcí z důvodu, že uplynula pětiletá lhůta od dokončení nebo 
povoleného užívání nedokončené stavby, případně z jiného důvodu, 
kupující si musí sám spočítat daň, resp. zálohu na daň a uvést ji v přiznání. 
Dále musí zaplatit v zákonné lhůtě (ve lhůtě pro podání přiznání) daň z 
nabytí nemovitých věcí, resp. zálohu na daň ve výši 4 % obvykle z kupní 
ceny. V současné době je aktuální prověřit v  kupní smlouvě, resp. ve 
smlouvě o budoucí kupní smlouvě, kdo má povinnost hradit daň z nabytí 
nemovitých věcí. Pokud je za placení daně podle smlouvy odpovědný 
prodávající, je třeba smlouvu změnit, protože nemůže být v  rozporu 
se zákonnou úpravou. V důsledku toho je možné jednat i o výši kupní 
ceny – vždyť prodávajícímu oproti stávajícímu stavu zbude celá kupní 
cena a kupující musí vydat více. V případě hrazení kupní ceny zčásti 
z hypotéčního nebo jiného úvěru bude muset kupující prověřit, zda je 
možné úvěr použít i na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.

Zdroj: Ing. Petr Kout, daňový poradce



Editorial Francouzské zápisky
Návrat domů po 

pobytu v cizině nebo 
dlouhodobějším ces-
tování bývá těžký. 
Obzvlášť, když vám 
tam bylo skvěle. 
Často však i lidé, 
které jejich zahra-
niční zkušenost až 
tak neohromila, 
stejně přiznávají, že 
jim pak doma něco 
chybí. Někteří si po 

návratu začnou doma tvořit tak trochu nový život, 
příjemnější pro jejich nové já. 

Vždy, když jsem se vracela po delší době domů, 
měla jsem velmi smíšené pocity. Je to logické, řeknete 
si. Na jednu stranu se samozřejmě těšíte, ale zároveň 
opouštíte dobrodružný kus života, který vás nená-
vratně poznamenal. Cestovatelé hodně rádi a často 
vyprávějí o svých zážitcích, až to ostatní už začíná 
nudit. Co může ale někoho po zkušenosti v zahra-
ničí pěkně vytočit, jsou poznámky typu: „Vždyť jsi 
tam byl jen pár měsíců, něco jako delší dovolená, 
tak co pořád máš.“  Pravda ale je, že například rok 
studijního pobytu v zahraničí není „jen jeden rok 
života“, ale spíš něco jako „další život v jednom 
roce“. Kdo takový pobyt v cizině neprožil, těžko se 
do toho vcítí, to je pochopitelné.

Při mém posledním odjezdu z Francie jsem se 
snažila zvednout si náladu plány o tom, jak se 
pokusím do svého života v Česku zařadit pár nových 
zvyků, které se mi ve Francii zalíbily. Nějak si to 
vše alespoň přiblížit. Zaplavat do moře si jen tak 
asi tramvají nedojedu, ale některé věci změnit jdou.

Jenže po příjezdu vás k tomu všemu často 
dostihne ne úplně příjemný pocit, že sem najednou 
nezapadáte jako předtím. Alespoň na nějaký čas. 
Přátelům a rodině můžete při promítání fotek 
vykládat, jaké to bylo, ale nemohou pocítit, co jste 
ve skutečnosti prožili.  Máte teď přátele na různých 
místech světa a nevíte, kam se dříve vydat. A navíc 
se vám nejspíš ještě hůř rozhoduje co dál. Proč? 
Všechno vám nyní totiž přijde reálné více než 
dříve. Zkušenosti ze zahraničí člověku většinou 
zase o trochu otevřou mysl a pomůžou objevit ten 
nespočet možností života. Každý další nápad o cestě 
na nová i známá místa, stejně jako nabídka na 
práci, studium nebo život kdekoli ve světě – téměř 
vše vám přijde uskutečnitelné a lákavé.  Stejně ale 
cítíte vděčnost a nakonec si ten chvilkový zmatek 
vlastně užíváte. Neznám nikoho, kdo by litoval. 

Ivona Zálešáková, studentka francouzštiny

Také se vám to asi stalo. Jedete 
autem a zastaví vás policisté. „Dobrý den, 
pane řidiči, silniční kontrola. Víte, proč 
jsme vás zastavili?“. To netuším, odpoví-
dáte s protáhlým obličejem. „Překročil jste 
povolenou rychlost.“ Kde a o kolik, zní vaše 
odpověď. „Naše hlídka vám naměřila v úseku, 
kde je nejvyšší povolená rychlost 80 kilo-
metrů za hodinu, rychlost o 10 kilometrů 
vyšší…“ 

A tak bych mohl pokračovat. Nesmyslné 
pokutování za zastavení či stání, měření 
rychlosti na místech, kde nikoho neohrožu-
jete například těsně před výjezdem z obce. 

Takových případů by se našly desítky a stovky a každý z nás se s nimi 
asi v minulosti setkal. Jednou jsem se na toto téma bavil s kamarádem 
policistou a ten mi odpověděl. „Chodíš na houby?“ Jasně, říkám mu. „No 
vidíš, taky přece chodíš tam, kde rostou…“ Tahle odpověď mi bohatě stačila.

Co vás čeká v říjnovém čísle MyFace? Vyzpovídali jsme vítězku soutěže 
Dívka České republiky 2016 Dominiku Girethovou. Jaký je život dívky posti-
žené autismem? O zajímavém běžeckém závodě v Africe i cestování jsme si 
povídali s Milanem Daňkem. Co víte a nevíte o sedačkách v autech? V Blansku 
představili plány na nové autobusové nádraží. Jak jde dohromady onkolo-
gické onemocnění a sex?

Pozveme vás na Vítání sv. Martina v Blansku, cestovatelský festival 
Rajbas Outdoor Kotlík a další zajímavé akce. Dáme vám tipy, kam vyrazit 
do kina, na koncert nebo na výstavu. 

Nechybí křížovka, sudoku, zajímavý recept, přidali jsme už tradičně 
rady z oblasti financí, módy, životního stylu a mnoho dalšího. 

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

MyFace, lifestylový měsíčník z Blanenska a Boskovicka.  
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Foltýnová. Časopis je registrován Ministerstvem kultury 
ČR, registrace MK ČR E 21983. Grafika: Michal Wurm. Tisk: 
SAMAB Press Group a. s. 

Rozhovor s Dívkou České republiky 
2016 Dominikou Girethovou 

Milan Daněk absolvoval  
nejslavnější ultramaraton světa 

Blansko bude mít moderní  
autobusový terminál  

Vítání sv. Martina se letos 
uskuteční podesáté 
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Inzerce

Dominika Girethová: 
Chci v životě dělat to, 
co opravdu miluji
Dvacetiletá Dominika Girethová z Loděnice u 
Berouna se stala vítězkou sedmého 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.

Rozhovor

Jak se cítíš jako Dívka České republiky 2016?
Zatím nějak nebyl čas zastavit se a uvědomit si to 

na sto procent. Všichni jsou strašně milí a přijímám 
spoustu gratulací, ale myslím, že si vše pořádně 
uvědomím, až zase pojedu do Brna. Už ne jako 
finalistka, ale jako někdo, koho čekají samé skvělé 
akce s týmem, holkama, a až si začnu naplno 
užívat ceny.

Co finálový večer. Jak sis ho užila?
To se nedá popsat slovy. Byla tam naprosto úžasná 

atmosféra, všechny jsme byly na stejné vlně a daly do 
toho všechno. Právě díky tomu, že to byla pro celý 
tým a i pro nás srdcovka, to byl jeden z nejkrásnějších 
večerů v mém životě.

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

Nejvíce jsem se asi bála paradoxně volné disciplíny, 
kterou bych měla mít natrénovanou nejvíc, když tancuji 
odmalička, ale poslední týden před finále mě chytl 
zánět ledvin a znemožnil mi vše dotrénovat. Nevětší 
bomba a pohodička nakonec byla promenáda v plavkách, 
protože na té jsme opravdu makaly, a jakmile přijel i Pavel 
Callta, už to bylo jen o užívání a obrovské show.

Zmínila si volnou disciplínu, do které sis vybrala 
scénický tanec. Proč?

I když jsem dlouho váhala a bála se, že scénický 
tanec nemusí tolik zaujmout jako energické disci-
plíny ostatních finalistek, chtěla jsem ukázat, co je 
pro mě opravdu hlavním a nejoblíbenějším tanečním 
stylem. Do moderního tance člověk může dát nejvíc 
emocí, a proto ho tak zbožňuju. 

FOTO:  Karel Juda 5x, David Podrabský 2x, archiv
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Jakou si měla při soutěži podporu?
Kromě úžasné nejbližší rodiny, včetně sedmiletého brášky a přítele, 

musím vyzdvihnout kamarády z tanečního týmu, kteří celou dobu 
ječeli jako blázni. Všichni byli naprosto úžasní a poplakali si se 
mnou, včetně taťky, který se schovával za foťák (smích).

Na pódiu ti jako první blahopřáli ředitelka soutěže Aneta 
Kuklínková a loňská Dívka České republiky Klára Melišíková.
Jaká byla první gratulace po skončení finále?

Kromě holek, se kterými jsme si společně hned v zákulisí 
poplakaly, mě přišla obejmout i Andrejka Růžičková, anděl naší 
soutěže, a Martin Másílko, který s námi celé finále probíral a dával 
nám cenné rady. 

Která gratulace tě nejvíce potěšila nebo překvapila?
To se asi nedá říct, protože lidí, co mi poslalo pozitivní 

ohlasy a energii i na dálku, byla spousta. To byla prostě bomba. 
Samozřejmě nejkrásnější chvilky byly pak s týmem Dívky a s rodinou. 

Objevily se i negativní reakce?
Co se týká mých známých, tak vůbec, dokonce i některé 

maminky jiných finalistek za mnou přišly a byly naprosto skvělé. 
Na facebookové komentáře pod veřejnými fotkami jednoduše 
nekoukám a mám se skvěle (úsměv). 

Kolik už si dostala pozvání na rande?
Zatím se nikdo „neodvážil“. Většina kluků se mi nejspíš i podívá 

na facebook a vidí, že mám už dva roky přítele, ale který moc 
dobře ví, že i kdyby chodilo pozvání nespočet, nemá se čeho bát 
(úsměv).

Přesto, co musí mít muž, který by tě měl zaujmout?
Musí být určitě milý, upřímný a vtipný. Bez smyslu pro 

humor a pozitivního přístupu nejde nic. A když umí vybrat kytku 
nebo uvařit, tak je to jasná volba na vdávání (smích)! 

A opačně?
Nemám ráda pokrytce a srábotky. Chlap má být chlap, na 

strachy a fňukání jsem tu já.

Jakou školu studuješ?
Teď jsem v osmém ročníku na taneční konzervatoři TCP v Praze. 

Dál chci pokračovat na HAMU, opět na katedru tance. 

Co tě přivedlo na tuto školu?
Napadlo to našeho trenéra. Hlavně kvůli tomu, abychom mohli 

učit v jeho taneční škole a měli k tomu patřičné vzdělání. To mě i dál 
posunulo k myšlence jít na HAMU a budu se o to ze všech sil pokoušet.

Co tě tam baví a naopak?
Tanec je mou vášní odmalička a ráda se učím, takže teoretické 

hodiny jsou taky super. Jediné, co mi vadí na našem diferenci-
álním studiu, je brzké vstávání o víkendech a dojíždění. Neděle od 
9 hodin ráno je na mě trošku moc (smích).

Co z tebe bude, případně čemu by ses chtěla v budoucnu 
věnovat?

Jak už jsem říkala, hlavně tanci – ať už jako tanečnice, trenérka 
nebo choreografka. Baví mě to před kamerou, foťákem, i za ním. 
Takový můj malý sen je organizovat různé události – svatby, 
večírky, soutěže, cokoliv. 

Pracuješ jako trenérka v Tanečním centru R.A.K. Beroun. Koho 
trénuješ a jaké jsou tvoje největší úspěchy? 

Trénuju děti od 3 let až do dospělosti, vlastně všechny věkové 
kategorie. Minulý rok jsem trénovala šest skupin a každá z nich se 

Rozhovor
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vyšplhala na stupně vítězů. Byl to opravdu 
úspěšný rok. Úžasné byly děti mini (5-8 
let), které si vybojovaly  třetí místo na MČR.

Čím ti tvoji malí svěřenci udělali kdy 
největší radost?

Musím říct, že konec roku je vždycky 
hodně emotivní, a když ty nejmenší děti 
přijdou s obří kyticí a děkují  za krásnou 
sezonu, jako to bylo vloni, úplně mě 
to dostane. Teď po finále mě dojala  
juniorská skupina, když přišla s obřím 
dortem z nutelly a korunkou na vrchu. To 
byla třešnička všech gratulací. 

Co tvoje osobní taneční úspěchy?
Těch je opravdu spousta. Od malička 

soutěžíme v extralize show dance, můžu 
vypíchnout opravdu úspěšnou sezonu 
roku 2014, kdy jsme se stali mistry České 
republiky a na mistrovství světa jsme 
byli sedmí.

Už víš, co budeš dělat dál?
Určitě se chci dál pohybovat ve světě 

tance, baví mě trénovat děti i dělat cho-
reografku. Dále mě Zuzka Husarová, se 
kterou jsme měly na soustředění Dívky 
seminář, přivedla na myšlenku mind-
-coachingu, což by mě bavilo z pohledu 
psychologie a pomáhání lidem okolo mě. 

Samozřejmě se strašně dobře cítím i na 
mole a pódiu, takže jestli se naskytne nějaká 
modelingová příležitost, skočím po ní.  

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

Já jím ráda zdravě, baví mě 
vaření i pečení, ale nijak zvlášť to 
neřeším, když přímo nemám období, kdy 
chci vypadat nějak lépe. Ujíždím i na 
bambůrkách Pringles a čokoládě. Dneska 
jsem zrovna pekla borůvkových koláč ze 
špaldové mouky a musím se pochválit.

A pití?
Na alkohol se asi neptáš, viď (smích)? 

Nejradši mám čistou vodu a taky hodně 
piju zelené čaje. Džusy jsou pro mě trošku 
jako droga, tak se je snažím moc neku-
povat, abych pila i něco jiného.

Máš krásnou postavu. Jaký je tvůj 
recept?

Hodně se hýbu, mám asi 18 tréninků 
týdně, a když je čas a jsem zdravá, zajdu 
si ráda do fitka. Moje postava na finá-
lovém galavečeru byla ale spíš důsledkem 
malých porcí a špatného pocitu v žaludku 
kvůli mému zánětu ledvin, se kterým jsem 
zápasila celé poslední soustředění.

InzerceRozhovor
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Dominika Girethová
 
Věk: 20 let

Znamení: Váhy
Bydliště: Loděnice u Berouna 
Škola: Taneční centrum Praha, roku 2015 odmaturovala 
na Gymnáziu Joachima Barranda Beroun
Výška/váha: 169 cm, 52 kg
Míry: 86-61-88
Zájmy: Tanec, čtení, hudba, fotografování, cestování, 
fitness, vaření
Úspěchy: Mistryně České republiky v show dance s TC 
R.A.K. Beroun, jako 2. trenérka dovedla děti na 2. místo  
na MS v Německu
Motto: Následuj své vášně a dělej to, co miluješ.

Jaké jsou tvoje míry?
Z hlavy budu spíš tipovat, ale bude to něco jako 86-61-88. 

Co děláš ve volném čase?
Strašně ráda čtu, vařím, cvičím, cestuju, fotím, chodím do kina, 

nebo si jen tak užívám své blízké v teploučku domova u televize. 

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

Ráda bych se naučila být větším taktikem, jsem spíš taková 
střela, co plácne a udělá první věc, která ho napadne. Určitě bych 
se chtěla zbavit svého šťouralství. Neustále si dokola přehrávám 
situace a přehodnocuji je, občas jsem až přehnaný perfekciona-
lista, a ne každý to snese. 

Co bys chtěla ve svém životě dokázat?
Chtěla bych být hlavně šťastná a dělat lidi okolo sebe šťast-

nými. Kdybych se zviditelnila ve světě tance, měla bych radost, 
ale když budu celý život dělat, co mě baví, je mi jedno, jak velký 
úspěch za tím bude stát. Chci hlavně hodně cestovat, poznávat 
nové věci a být nevázaná prací. 

Vysněná dovolená?
V nejbližší době bych chtěla letět do New Yorku a Thajska. Ale 

každá dovolená a nové prozkoumané místo bude vlastně vysněné.

V čem byla soutěž Dívka České republiky jiná než předchozí 
soutěže, kterých ses zúčastnila?

Já jsem nikdy v takové soutěži nebyla, mám zkušenosti s mode-
lingovou agenturou, ale tohle byla moje premiéra, a myslím si, že 
jestli se přihlásím do nějaké další soutěže, nikdy už to nebude 
takové jako tady. Dívka České republiky vůbec nebyla o jednom 
finálovém večeru nebo o titulu, ale o poutech a lidech, kterých se 
chci dál držet. Je to pro mě neskutečná motivace a chuť být lepší 
ve všem, co dělám.

Když se tě někdo za pár měsíců zeptá. Na co budeš vzpomínat 
v souvislosti s Dívkou České republiky?

Tak řeknu, že nic nekončí, a pořád sbírám s Dívkou nové 
zážitky! Těch momentů je strašně moc, co nechci zapome-
nout, a hlavně doufám, že už tahle skupina lidí zůstane napořád 
jedním týmem, i když jsme opravdu z mnoha koutů republiky. 

Rozhovor

Hlavní výhrou je zájezd do vánočního Štrasburku s návštěvou 
Evropského parlamentu. Jak se těšíš?

Jako malé dítě! Nejlepší na tom je, že si to užiju 
společně s holkama, zase poznám nové věci a slibuju, že nedám 
foťák z ruky! 

Tvoje motto je: Následuj své vášně a ujisti se, že děláš něco, co 
miluješ. Proč právě tohle?

Protože si myslím, že člověk bude opravdu šťastný, když 
bude dělat, co ho baví. Pracovat kvůli penězům a vlastně vůbec 
nerealizovat své sny mi nepřijde jako šťastně prožitý život. Proto 
se pokouším i o věci, které jsou třeba těžké a pro některé lidi 
nepochopitelné, když to jde i jednodušší cestou, ale já chci dělat 
právě to, co miluju.

Co bys na závěr vzkázala čtenářům MyFace?
Jestli opravdu dočetli ty moje ukecané odpovědi až sem, tak 

aby zkoušeli nové věci, protože nikdy neví, kam je to dovede, jako 
mě moje rozhodnutí přihlásit se do Dívky České republiky.

PAVEL ŠMERDA
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Fotoreportáž

Fotoreportáž z finálového galavečera 
soutěže Dívka České republiky 2016

Soutěž, která nese podtitul „Hledáme sympatickou sportující 
dívku“, se od ostatních podobných klání liší tím, že se do 
ní hlásí aktivní sportovkyně, ale i dívky, pro které je sport a 

pohyb přirozenou součástí jejich života. 
Na galavečeru se představilo celkem osm dívek a šest prin-

cezen v několika různých disciplínách. Večerem provázel moderátor 
Ondra Urban, hosty byli zpěváci Marek Ztracený a Pavel Callta.

Dívkou České republiky pro rok 2016 se stala Dominika 
Girethová, na druhém místě se umístila Kateřina Havlíková a na 
třetím Natálie Pilná. Titul Dívka České republiky Sympatie si odnesla 
Nikola Dorková.

V kategorii Princezna České republiky, kde soutěžily dívky ve 
věku sedm až devět let, si korunku pro vítězku odnesla Barbora 
Hošková, druhá byla Aneta Bedrnová a třetí Klaudie Hynek. 
Princeznou České republiky Sympatie 
se stala Sára Matochová.

V Laser Show Hall brněnského Boby centra 
vyvrcholil finálový galavečer již sedmého 
ročníku soutěže Dívka České republiky 2016. 

FOTO: Karel Juda
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Sport

Koblasa: Bojovník po dědovi, 
ambiciózní po Dalerovi 
Třiadvacetiletý hendikepovaný cyklista Ivo Koblasa z Černé Hory představil projekt, se 
kterým si chce říct v Tokiu 2020 o paralympijskou medaili. Na nedávných Paralympijských 
hrách v Riu se při pěti startech pětkrát umístil do osmého místa.

Tvrdošíjný, neobyčejně cílevědomý 
závodník je zvyklý vozit medaile ze 
světových i evropských šampionátů. 

Cenný kov by přivezl i ze závěrečného 
klání na Paralympijských hrách v Riu, 
ze závodu na silnici. Na cílové pásce byl 
sice nejrychlejší mezi zdravotně hend-
ikepovanými kategorie 2, ale na rozdíl 
od mistrovství světa na paralympiádě 
„dvojkaře“ pravidla nekompromisně 
sloučila do závodu o jedinou medailovou 
sadu s poněkud méně zdravotně hendike-
povanými. Místo zlata tak přivezl Koblasa 
„jen“ uznání za osmé místo. 

„Do Tokia 2020 se musím připravit tak, 
abych vydržel k cíli i s těmi silnějšími. A tam 
je ještě přespurtoval nebo jim ujel. Já 
po paralympijské medaili opravdu moc 
toužím. Pro přátele, partnery, sponzory, 
ale i pro sebe… Nechci si dávat menší cíl, 
když jsou k mání i zlato a hymna,“ říká 

závodník, kterému kolo doporučili v šesti letech lékaři jako prostředek 
rehabilitace po komplikované operaci hlavy – následku onemocněním 
dětskou obrnou.

Paralympijská cyklistika prochází ve světě výraznou změnou. Její 
špička se rozšiřuje, zrychluje a zkvalitňuje. Ivo Koblasa nechce váhat. 
Kuráž i smysl pro rychlost má v genech po dědovi – válečném stíhači. 
Ivův otec se radil i s nejlepším českým hendikepovaným cyklistou Jiřím 
Ježkem. A pro synův projekt s názvem „Od Ria 2016 do Tokia 2020. 
Nechci se jen zúčastnit…“ přizval ke spolupráci cyklistickou legendu – 
vítěze stíhacího závodu na OH 1964 v Tokiu Jiřího Dalera. Ten přijal roli 
ambasadora. Iva zná od dětství, v Japonsku má přátele, věří i v možnou 
medailovou paralelu. 

Trenéry „pro všední dny“ má Koblasa oficiálně dva. Mnohonásobného 
mistra ČR z dráhy Jaroslava Bláhu a dosavadního vedoucího trenéra 
mládeže Favoritu Brno Lukáše Petra. V roli senior konzultanta pracuje 
trenérský veterán Miroslav Černohlávek. Koblasův sen podpoří i další. 
Materiálně mimo jiných český výrobce kol Duratec a olympijský medailista 
Jiří Škoda. Kolem Koblasy se tedy sdružují nejen srdcaři, ale i ti, kterým 
imponuje mladý závodník, jenž se nechce spokojit jen s průměrem.

„Sestavujeme tenhle tým proto, že si nemůžeme dovolit jen čekat, 
až s něčím přijde reprezentace,“ řekl Koblasův otec. „Syn teď v Riu startoval 
pětkrát, a pětkrát skončil mezi pátým až osmým místem. Není to špatné, 
protože je teď druhý ve světovém ranglistu paralympijských cyklistů, ale 
nepřineslo to medaili. Takže už teď jsme začali dělat vše pro to, abychom 
příště dokázali překlenout i tu malou vzdálenost, která Ivovi scházela na 
paralympiádě k pódiu. Nebo i k hymně pro vítěze,“ dodal. 

PAVEL ŠMERDA
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Garážová vrata domu sluší

Společnost Trido se již řadu let zabývá 
výrobou garážových i průmyslových 
vrat. Modernizuje své produkty tak, aby 
uspokojila i ty nejnáročnější požadavky 
svých klientů.

Klasická sekční vrata Trido 
Zajišťují spolehlivé, prostorově úsporné 

a estetické řešení s vynikajícími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Vrata se vysouvají 

nahoru pod strop a tím šetří prostor v interiéru 
i exteriéru. Proto můžeme zaparkovat auto 
těsně před garáží a přitom bezpečně otevřít 
vrata. V případě nedostatku prostoru či 
překážky na stropě máte možnost zvolit 
posuvná sekční vrata Trido, která zajíždějí 
podél boční zdi. Toto jedinečné řešení 
umožňuje i částečné otevření vrat pro 
průchod osob, průjezd kola apod. Tam, 
kde nelze z technických nebo prostoro-
vých důvodů použít vrata sekční výsuvná 
nebo posuvná, nabízí Trido vrata křídlová 
již v moderním pojetí. Vyrábí se ze sekcí 
jako běžná vrata, a proto mají stejně dobré 
tepelné vlastnosti jako vrata klasická.

Vrata Trido Excluzive 
Jestliže toužíte po něčem skutečně 

výjimečném a speciálním, nepochybně vás 
zaujmou garážová vrata Trido Excluzive, 
jež uspokojí nejnáročnější klienty. Jejich 
Sekční vrata TRIDO jsou vyráběna 

Ať už stojíte před rekonstrukcí 
svých vysloužilých vrat anebo 
si stavíte dům snů a vybíráte 
vrata úplně nová, měli byste 
kromě nezpochybnitelných funkcí 
bezpečnostních a mechanických 
také zohlednit jejich vzhled. Právě 
on ovlivní celkový ráz  budovy.

na míru a lze je sjednotit s barevným 
designem vstupních dveří a oken.

Povrchovou úpravu lze přizpůsobit 
jakémukoliv požadavku, např.: z kva-
litních zateplených hladkých panelů 
s nadstandardním vícevrstvým lakem 
nebo obložením křídla z ušlechtilého kovu 
(nerez, měď, dubond, corten a další).

Fasádní vrata TRIDO 
Jsou novinkou na českém trhu. Jedná 

se o systém, kdy vrata lícují s fasádou 
domu a nesou totožný design a obklad 
jako okolní stěny. Obklad může být ze 
dřeva, skla, kovu a jiných moderních 
materiálů. Fasádní vrata působí perfektním 
dojmem a nechají tak vyniknout záměru 
architekta nabídnout nový pohled 
na moderní architekturu.

Kvalita, bezpečnost a spolehlivost – to 
jsou vlastnosti garážových vrat Trido.

www.trido.cz

Sekční vrata TRIDO jsou vyráběna 
na míru a lze je sjednotit s barevným 
designem vstupních dveří a oken

TRIDO Excluzive – garážová vrata v luxusním  
provedení s dekorativními prvky z nerezové oceli. 
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Co se děje

Blansko bude mít konečně 
nové autobusové nádraží

„Na výstavbu nového moderního auto-
busového terminálu, který vyroste na místě 
stávajícího autobusového nádraží, chceme 
čerpat dotační prostředky z Integrovaného 
regionálního operačního programu,“ pro-
zradil ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela. 

Samotný areál se bude skládat ze 
zastřešené plochy určené pro odbavení 
cestujících se šestnácti samostatnými 
odjezdovými stanovišti, z čehož budou 
čtyři pro autobusy MHD, dále z plochy 
určené pro odstavení parkujících autobusů 
a nádražní budovy, která poskytne zázemí 
pro cestující a obslužný personál dopravce.

Jednotlivá odjezdová stanoviště budou 
podél komunikace na ulici Svitavské zastře-
šena prosklenou vzdušnou konstrukcí a na 
nástupních ostrůvcích podél řeky Svitavy 
budou přístřešky pro cestující.

Komfort pro cestující bude zajištěn 
v prosklené čekárně, vybavené sociálním 
zázemím, automaty s občerstvením 
a možností zakoupení jízdenek nebo 
poskytnutí informace v kanceláři infor-
mací a předprodeje.

„Zázemí pro personál nádraží bude 
tvořeno kanceláří dispečinku a denní 
místností pro řidiče včetně sociálního 

zázemí. Terminál umožní využití kom-
binaci různých druhů doprav s využitím 
stávajících parkovišť P+R (Park & Ride) 
a K+R (Kiss & Ride). Nadstandardně bude 
součástí úschovna pro 12 kol a stojany 
pro 20 kol v režimu B+R (Bike & Ride) 
vstřícném k cyklistům, kteří přijedou 
obdivovat krásy Moravského krasu ze 
sedla bicyklu,“ upozornil ředitel.

Informace pro cestující týkající se provozu 
terminálu budou umístěny v prostoru 
celé plochy na elektronických panelech, 

projekt počítá osadit elektronickými 
panely i jednotlivá odjezdová stanoviště, 
včetně zařízení umožňující orientaci ces-
tujících nevidomých. Samozřejmostí bude 
vybudovaný bezbariérový přístup, plochy 
areálu budou osázeny zelení. 

Pokud se podaří zajistit veškeré 
povinné formality týkající se projektu 
a schválení dotace proběhne v letošním 
roce, stavba se uskuteční od podzimu 
2017, dokončená by měla být na jaře 
roku 2018.

Moderní stavba ze skla a kovu s prvky dřeva, vhodně zapadající do charakteru krajiny 
Moravského krasu. Tak bude vypadat nové autobusové nádraží v Blansku. Občané 
Blanska a návštěvníci Moravského krasu, ale i lidé, přijíždějící denně za prací a zábavou do 
okresního města, tak dostanou důstojný přestupní terminál.
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Onkologická onemocnění a sex. Jak to jde dohromady? Je možné i při těchto závažných 
problémech žít spokojený sexuální život. Více prozradila lékařka Sexuologického oddělení 
Fakultní nemocnice Brno Taťána Šrámková.

Onkologická diagnóza ještě 
neznamená konec sexu

S jakými potížemi za Vámi do ambulance onkologické 
sexuologie přicházejí nejčastěji muži?

Muže trápí nejčastěji neschopnost dosažení a udržení erekce 
(erektilní dysfunkce, ED), absence orgasmu a ejakulace, retro-
grádní ejakulace, ale i předčasná ejakulace, snížení sexuální 
apetence, bolestivá erekce či parestézie genitálu. Největší zastou-
pení v ambulanci mají muži s karcinomem prostaty, kolorektálním 
karcinomem, ale i hematoonkologickými onemocněními.

 
Co jim můžete nabídnout? Pomůžete každému, nebo jen části 
pacientů?

Pokud se týká nejčastějšího problému, kterým je ED, tak v dnešní 
době disponujeme takovými možnostmi v léčbě, kterými jsme 
schopni pomoci téměř sto procentům postižených mužů. V první 
linii doporučujeme perorální tabletovou léčbu inhibitory fosfodie-
serázy 5, ve druhé linii intrakavernózní aplikaci prostaglandinu 
E1, třetí linie léčby je implantace penilní protézy. 

 
Rozšířily se například v posledních pěti letech možnosti léčby?

Naprostý zlom v terapii ED znamenal nástup prvního inhibi-
toru PDE5, sildenafilu (Viagra) v roce 1998. V počtu klinických 
studií a úspěšně léčených pacientů s ED sildenafil nebyl překonaný.

V roce 2014 rozšířil skupinu inhibitorů fosfodiesterázy 5 
(sildenafil, tadalafil, vardenafil) avanafil. Přibyl nefarmakolo-
gický způsob léčby ED pomocí rázové vlny. Ta je však určena 
mužům s endoteliální dysfunkcí či aterosklerózou, tedy 
pacientům s vaskulární etiologií ED, například diabetikům, 
hypertonikům, mužům s dyslipidemií či ICHS. Pro pacienty s kolo-
rektálním karcinomem či karcinomem prostaty tato metoda léčby 
primárně určená není.

 
A co ženy? S jakými potížemi do Vaší ambulance nejčastěji 
přicházejí?

Ženy přicházejí pro ztrátu sexuální touhy v souvislosti s onko-
logickým onemocněním, poruchou lubrikace (vzrušivosti), která 
má nejčastěji neurogenní příčinu, ale i pro orgastické potíže.

 
Jak jim můžete pomoci? Je i zde patrný pokrok v terapii?

Bohužel v terapii ženských sexuálních dysfunkcí vidíme jen 
špičku ledovce. Zdálo se, že se blýská na lepší časy objevem fliban-
serinu (v České republice není dosud registrovaný), ale výsledky 
klinických studií mírní naše očekávání. Je to i tím, že ženské 
sexuální dysfunkce mají multifaktoriální etiologii s významnou 
psychogenní komponentou a ovlivněním i vztahovými problémy.

 
Jak velké procento lidí léčících se s onkologickým 
onemocněním má potíže se sexuálním životem? Kolik z nich 
přichází svůj problém řešit?

Onkologické onemocnění více či méně naruší partnerský 
sexuální život u všech pacientů a jejich partnerů, ale jen 
zlomek z nich řeší svůj sexuální problém s lékařem. V souvis-
losti s onkologickým onemocněním se objevuje ztráta sexuální 
apetence, ztráta pohlavní role (amputace penisu, pochvy), 
porucha vzrušivosti (erekce, lubrikace), porucha orgasmu (eja-
kulace, bolestivý sexuální styk a porucha plodnosti). Sexuální 
touhu snižuje chemoterapie a hormonální léčba. Erotogenní zóny 
mohou být poškozeny po chirurgických výkonech a radioterapii. 

InzerceZdraví
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Chemoterapie cytostatiky může způsobovat jak poškození peri-
ferních nervů, tak poškození CNS a tím negativně ovlivňovat 
sexualitu. Periferní neuropatie zapříčiněná některými cytostatiky 
způsobuje parestézie a necitlivost vedoucí k poruše vzrušivosti. 
Neuropatie autonomních nervů může vést k dysfunkci jak erekce, 
tak i ejakulace. Porucha je obvykle reverzibilní a mizí po týdnech 
až měsících po skončení léčby. Sexualitu a sexuální život nega-
tivně ovlivňují i psychické potíže nemocného. Klesá sebedůvěra, 
nemocný se obává ztráty sexuálního partnera nebo se naopak bojí 
sexuální vztah navázat. Nemocní se obávají, že jejich tělo ztratí 
pro partnera přitažlivost, mohou trpět studem při svlékání, ale 
obávají se i lítosti partnera. Na sexualitu onkologicky nemocného 
negativně působí únava, deprese, úzkost, zármutek, bolest, fyzické 
omezení, sociální izolace, ale i váznoucí komunikace s partnerem.

 
Může pacient po úspěšném boji s rakovinou čekat obnovu 
plného sexuálního života?

To nelze jednoznačně říci, je to velmi individuální. Závisí to 
na druhu nádorového onemocnění, stadiu nemoci, ale také na 
samotném pacientovi, jeho adaptačních schopnostech a copin-
gových strategiích. Muž s karcinomem prostaty po radikální 
prostatektomii nikdy nebude mít ejakulaci, bude dosahovat tak 
zvaného suchého orgasmu. Zatímco jeden pacient ztrátu ejakulace 
bude vnímat velmi rušivě, jiný se na tuto skutečnost zadap-
tuje a svůj sexuální život bude považovat za plnohodnotný. Muž 
se stomií po operaci karcinomu rekta bude mít těžkosti s realizací 
sexu se stomií, bude se obávat úniku plynů a zvukových efektů 
během soulože, bude to pro něj těžce řešitelný problém. Jiný 
pacient se naučí svoje tělo a pochody zvládat a stomii vezme jako 
přirozenou část těla. Žena po mastektomii může a nemusí vnímat 
změnu těla jako handicap. Naší terapeutickou snahou je navrátit 
onkologicky nemocným schopnost realizace sexuální aktivity, 
tedy obnovit funkci erekce, u žen lubrikace, a také vrátit sexuální 
touhu a hlavně radost ze sexu. Vždy je zásadní podpora sexuál-
ního partnera, komunikace o sexu, odhození strachu a studu.

 

Která onkologická diagnóza je dnes nejčastější u mužů a která 
u žen?

U mužů je v incidenci a prevalenci na prvním místě karcinom 
prostaty, u žen karcinom prsu. Prevalence obou těchto nádorů 
přesáhne v roce 2020 v ČR stotisícovou hranici.

 
Přibývá nemocných s touto diagnózou? Očekává se do 
budoucna další nárůst, nebo pokles počtu nemocných?

Nemocných s karcinomem prostaty i prsu přibývá a v následu-
jících letech očekáváme podle statistiků nárůst počtu nemocných 
celosvětově i v České republice. Příznivou zprávou je, že počet 
úmrtí na oba tyto nejvíce frekventované nádory klesá.

 
Čím to je? Co může člověk udělat, aby se tomuto onemocnění 
vyhnul?

Na zvýšeném počtu nově diagnostikovaných pacientů 
s karcinomem prsu a prostaty se podílí včasná diagnostika, 
prodlužující se věk, ale i genetická predispozice těchto onko-
logických onemocnění. Nelze jednoznačně říci, které okolnosti 
zvyšují riziko vzniku karcinomu prostaty, proto primární 
prevence má pouze obecná pravidla, týkající se životosprávy 
a zdravého životního stylu. Sekundární prevence spočívá 
v časné diagnostice PCa, především pomocí vyšetření prosta-
tického specifického antigenu (PSA), což je specifická bílkovina 
tvořící se ve žlázkách prostaty, a pomocí digitálního rektálního 
vyšetření. Plošný screening PSA je stále předmětem diskuzí, 
ale převládá rezervovaný přístup. V boji proti rakovině prsu je 
prioritní časná detekce a zvyšování efektivity léčby. V rámci 
prevence je důležité ovlivnění tzv. modifikovatelných faktorů, 
jako je zdravý životní styl, fyzická aktivita, stravovací návyky, 
zábrana expozice karcinogenům (radiační záření, xenobiotika). 
K faktorům nemodifikovaným patří věk a genetická predispo-
zice, ženy s genetickým rizikem by měly být dispenzarizovány. 
Včasná diagnostika spočívá v pravidelných screeningových 
mamografických vyšetřeních.

Zdraví
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Začněme tedy tím, jak důležitý je výběr nového vozu. Zvláště 
to platí pro motoristy středního věku, kteří již mohou mít 
problémy s bolestmi zad a páteře. Zajímat bychom se tedy měli 
stejně tak o výkon a spotřebu, velikost zavazadlového prostoru 
nebo výbavu, jako o sedačky. Především řidiče.

Vezměme prostý fakt, že jste menšího vzrůstu a ani při 
posuvu sedačky vpřed dostatečně dobře nedošlápnete na 
pedály. Že to je vážný problém, potvrdí lidé menšího než 
průměrného vzrůstu. A nejde jen o pohodlí. Sklouznutí 
nohy z pedálu může znamenat v nevhodný okamžik hrozbu 
havárie. Proto je na místě si tak zvaně „posedět“ v autě, 
které jste si vybrali. Je znám fakt, že ti, kdo najezdí ročně 
20 tisíc a více kilometrů, si nesprávným výběrem mohou 
způsobit trvalé zdravotní následky.

ÚAMK provedl přes léto průzkum mezi řidiči. „Během 
průzkumu jsme zjistili, že 65 procent sedí za volantem špatně! Ve 
srovnání se západní Evropou jsme na tom bohužel hůře,“ hodnotí 
závěry průzkumu prezident ÚAMK Oldřich Vaníček.

Prvním krokem je tedy správně si vybrat, druhým pak umět v autě 
správně sedět. Ti, kdo nezvolí správnou sedačku i polohu v ní, 

si mohou následně stěžovat na bolesti zad, napětí, bolesti krku, 
únavu, bolest v nohou a ramenech, problémy s koncentrací, nebo 
bolesti hlavy. Dost dlouhý výčet, aby nám stálo za to před jízdou, 
zvláště tou delší, znovu a správně nastavit sedačku.

V autě často sedíme špatně
Bezpečí a pohodlí. Význam automobilových sedaček je poměrně podceňován. Přitom právě 
na tomhle místě, buď pohodlně a bezpečně nebo naopak, strávíme ročně asi 300 hodin, tedy 
dvanáct a půl dne.

renault.cz
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Auto-Moto

AUTECO BS, spol. s r.o.
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 453
www.autecobs.cz
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Také v oblasti pasivní bezpečnosti pomáhají sedadla a jejich 
správné nastavení v případě havárie zmírnit škody. To se týká 
jak ideálního účinku čelního nebo bočních a okenních airbagů, 
tak funkce aktivní opěrky hlavy, která se v okamžik havárie 
přitlačí k hlavě a zamezí poškození páteře. Při nárazu do vozidla 
zezadu je totiž pohyb těla řidiče vpřed ještě urychlen. Zatímco 
hlava zůstává ve své původní poloze. Následně hlava následuje 
tělo. Tento pohyb krční páteře, podobný pohybu biče, je často 
natolik silný a nebezpečný, že dojde k poranění. A to například 
vazů, svalů, nervů a obratlů krční páteře. Typickými následky 
jsou: bolesti hlavy a krku, nebo dokonce nevolnost a potíže se 
soustředěním. A to všechno dokáže přinejmenším eliminovat 
správně nastavená opěrka hlavy.

Další důležitou součástí pasivní bezpečnosti jsou předpínače 
bezpečnostních pásů. Všechny tyto prvky nabídnou maximální 
účinek pouze tehdy, pokud má řidič správně nastavenou polohu 
sedadla.

Například pokud jde o čelní airbag, minimální vzdálenost 
mezi horní částí těla a airbagem ve volantu by měla být 25 - 
30 centimetrů. Příliš malá vzdálenost nedovoluje rychlý pohyb 
paží s volantem v případě nutného úhybného manévru vozidla. 
Kromě toho, když je řidič příliš blízko k airbagu, může to mít 
fatální následky při nehodě, vzhledem k vystřelení bezpečnost-
ního nafukovacího vaku.

Pokud jde o opěradlo, má být vždy v poměrně vzpřímené 
poloze. Je-li opěradlo příliš sklopeno, řidič na sedadle ztrácí 
správný kontakt s pedály, volantem a ovládacími prvky vozidla.

„Zkrátka musíme na závěr opět zopakovat, že vše za volantem 
má svůj smysl,“ říká i ze své závodní zkušenosti Oldřich Vaníček. 
„I dnes jako běžný řidič pamatuji na nastavení sedadla, posed za 
ním. Když tohle budeme mít na paměti, bude naše jízda pohodo-
vější a bezpečnější.“

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

Vaši autorizovaní servisní partneři ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

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

Několik rad, jak správně  
nastavit autosedačku 

• Předtím, než sedadlo nastavíme definitivně, měli bychom 
to udělat „nahrubo“ a pak doladit posun a výšku sedáku, 
sklon opěradla, výšku hlavové opěrky

•  Nastavitelný sedák zvedněte tak vysoko, jak je to možné. 
Ideální je vzdálenost mezi hlavou a střechou jen na šíři 
palce. Proč? Zaručuje to pro řidiče dobrý výhled z vozu

•  Správně nastavit vzdálenost od pedálů, takže při jejich 
prošlápnutí zůstává noha lehce ohnutá, nikoliv zcela rovná

•  V případě možnosti korigování délky sedáku, by měl mezi 
kolenem a předním okrajem sedáku vzniknout volný 
prostor na šíři 2-3 prstů

•  Sklon sedáku je vhodný takový, kdy pedály můžete 
prošlápnout bez větší námahy a stehna jsou na sedáku 
volně, takže posed dovoluje odpočinek

•  Srovnejte sklon opěradla. Jakmile natáhnete paže, věnec 
volantu by měl být v místě ohybu zápěstí

•  Nastavte opěrku hlavy tak, aby horní její část byla je ve 
stejné výšce jako temeno hlavy. Vzdálenost mezi hlavou 
a opěrkou je třeba nastavit tak blízko, jak je to jen možné 
(maximálně 3 cm)

•  Bezpečnostní pásy leží na těle příjemně, aniž by škrtily
•  Nastavte bederní opěrku tak, aby podporovala přirozený 

tvar páteře
Ergonomická autosedačka zvyšuje aktivní bezpečnost. Je 
to prosté, pohodlně sedící člověk není tak unavený a déle 
je koncentrovaný na řízení. Zároveň s tím, díky správnému 
posedu za volantem, má kratší reakce je a optimálně reaguje 
na různé situace

Auto-Moto
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Milan Daněk: Comrades Maraton. 
To se nedá popsat. To se musí zažít
Nejstarší a nejmasovější ultramaraton na světě. To je Comrades Marathon v Jižní Africe. „Jsou 
ultramaratony, které mají tradici. Jsou ultramaratony, které mají atmosféru. No, a potom je tady 
Comrades, ultramaraton, který má v rodném listu rok 1921, kdy ho Vic Clapham založil na počest 
kamarádů z první světové války a jejich dlouhých pochodů,“ říká jeden z letošních účastníků 
Daniel Orálek z Brna.

Cestování

Od doby, kdy v prvním ročníku star-
tovalo 34 běžců, se hodně, opravdu 
hodně změnilo. Ať co se týče počtu 

běžců nebo zbarvení jejich kůže. Více 
prozradil cestovatel a sportovec Milan 
Daněk, který se na start slavného závodu 
postavil letos vůbec poprvé.

Comrades Maraton. Co si pod tímto 
názvem máme představit?

Slovo Comrades známe i v jeho počeštělé 
podobě jako kamarád. Tato akce je slav-
ností všech kamarádů běžců dlouhých 
tratí. Při ultramaratonech se závodí nejen 
se soupeři, ale možná ještě víc s nástrahami 
trati. Každý z účastníků si tak může zažít 
své osobní vítězství. Comrades je legenda 
mezi ultramaratony a nevadí, že v názvu 
má pouze „maraton“. V době jeho vzniku 
ještě slovo ultramaraton neexistovalo. 
Je to akce, která má jedinečné postavení 
mezi závody celého světa. Říká se, že v cíli 
každý zažije pocit jako olympijský vítěz.                    

Kde je start a cíl? Jak dlouhý je závod?
Trať měří 90 kilometrů a vede mezi 

Pietermaritzburgem, hlavním městem 
provincie KwaZulu-Natal, a pobřežním 
městem Durban. Závod se každým rokem 
střídá ve verzi „up“ vzhůru od pobřeží 
a „down“ při seběhu z hor. Letos to vyšlo 
na směr „dolů“, ale ve skutečnosti to bylo 
spíše „nahoru dolů“ s převýšením 1 300 
metrů plus a 1 900 metrů minus. 

Jaký je zájem o akci v Jihoafrické 
republice? 

Popularita je obrovská. Jihoafrická 
republika byla dlouhá desetiletí izolo-
vaná od okolního světa pro svou politiku 
apartheidu. To se odrazilo i na sportu. A na 
ultramaratonu asi nejvíc. Zatímco jinde 
ve světě je zájem diváků a medií o ultra-
maratonský běh velmi malý, tak tady se 
Comrades těší popularitě srovnatelné s mis-
trovstvím světa ve fotbale nebo v ragby. 

závod sleduje v přímém přenosu v televizi. 
Opravdu celý den, vždyť limit ke zdolání 
tratě je 12 hodin.  Dívají se na televizi a na 
počítači mají přehled o tom, jak se jejich 
kamarádům daří na trati. No a pak 
se o ještě několik měsíců závod rozebírá 
ze všech stran. 

Jak ses na závod dostal ty?
Loni na Rajbasu prohodil Dan 

Orálek, že si tento největší svátek ultra-
běhu v následující sezoně nechce nechat 
ujít. Žákajda (Alena Žákovská) na to 
hned, že chce jet taky. Společně s Danem 
jsme už běhali v Mexiku s indiány 
Tarahumara, takže jsme sehraná parta. 
Jenže jsem v tu chvíli měl už víc než rok 
problémy s pupeční kýlou a přibral na 
váhu 113 kilo. Do uzávěrky registrace 
zbýval pouhý týden a operace byla přede 
mnou. Celou noc jsem rozmýšlel a ráno 
prohlásil, že do toho jdu taky. Takže 
jsme spolu s Renatou Žižlavskou, která 
Dana doprovází na závodech po celém 

Stejně obrovský je i zájem o aktivní 
účast. Říka se, že kdo neběžel Comrades, 
není běžec. Po změně politické situace se 
účast otevřela i pro africké běžce. Nejlepší 
běžci získávají nemalé finanční prémie. To 
jinde není, a odrazem je i kvalita výkonů. 
Výkonnostní úroveň těch nejrychlejších 
je výrazně vyšší než třeba na oficiálním 
mistrovství světa na 100 kilometrů, což je 
délkou srovnatelný závod. Tady startují 
amatéři společně s mistry světa a olym-
pijskými vítězi.           

Co diváci? Slyšel jsem, že závod přenáší 
i televize?

Diváci jsou úžasní. Lemují celou trať. 
Povzbuzují, tančí, bubnují, křičí, nabízí 
občerstvení. Probíháte kolem skupinek 
domorodců s bubny, o kus hraje dudák, 
pak zas žesťový orchestr. Je to jedna 
velká párty. V ten den se všechno kolem 
tratí zastaví a místní celé hodiny fandí 
podél trati a třeba přitom grilují a popíjí 
pivo. A zbytek Jihoafričanů celý den 

Zleva: Milan Daněk, Alena Žákovská, Dan Orálek
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Cestování

světě, vytvořili expediční čtyřku. Ideální sestava pro zapůjčení 
auta k dalšímu putování po Africe.  

         
Stačí se jen přihlásit a můžeš běžet? Kolik se letos závodu 
zúčastnilo běžců?

Není to tak jednoduché. Přihlásit se muže každý, letos to bylo 
21 tisíc závodníků. Jenže vlastní start je podmíněn splněním kva-
lifikačního limitu. Podle dosaženého času jste následně zařazeni 
do startovního sektoru. Do sektoru nejpomalejších stačilo zaběh-
nout maraton pod pět hodin. Někteří z přihlášených limit nesplnili 
nebo zrovna měli nějaký problém, takže na start se postavilo 
celkem 16 808 běžců. Další z unikátů tohoto běhu jsou medaile. 
Když se řekne zlatá, znamená to, že je opravdu vyrobena celá ze 
zlata. Každý, kdo doběhne do cíle v limitu 12 hodin, nějakou získá. 
Zlatou dostane deset nejrychlejších mužů i žen. Závodníci s časem 
pod šest hodin vyhrávají medaili stříbrno-zlatou, do času 7:30 se 
uděluje stříbrná, do 9:00 stříbrno-bronzová, následuje bronzová 
do 11:00 a škálu uzavírá medaile pojmenovaná po zakladateli 
závodu. Přesně za 12 hodin od startovního výstřelu je závod 
ukončen. Kdo nestihne, jako by zde nebyl.       

Popiš, jak vypadal závod z tvého pohledu?
Zazněla společně zpívaná hymna, z ampliónů se ozvalo 

zakokrhání kohouta a následoval startovní výstřel. Dan star-
toval z prvního sektoru, takže si užil famózní atmosféry na špici. 
Domácí černý atlet David Gatebe doběhl v novém traťovém 
rekordu 5:18:19 a první žena Charne Bosman za 6:25:55. 
Kvalitu výkonů můžeme porovnat s výkonem našeho Dana, 
který patří v běhu na 100 km do širší světové špičky a tady se 
musel spokojit s umístěním na 169. místě v čase 6:49:07. Musím 
pochválit výkon Žákajdy, která doběhla na 3394. místě v čase 
9:20:56, což znamenalo výborné 21. místo ve své kategorii.           

Jak sis to tedy užil ty?  
Startoval jsem ze sektoru H, úplně posledního. Ze začátku jsem 

si dával vždy postupný cíl včas proběhnout časovou branou. Tzv. 
cut-off pointy jsou na 16, 31, 45, 58, 70 a 82 kilometru. Byl jsem roz-
hodnutý bojovat a doběhnout co nejdál. Diváci mě hnali a postupně 
jsem předbíhat běžce s lepším kvalifikačním časem. Přehled jsem 
měl podle startovních čísel, z nichž bylo možné vyčíst řadu infor-
mací, např. počet odběhnutých ročníků a věkovou kategorii. Za 
polovinou tratě jsem už začal doufat, že doběhnu až do cíle. Snažil 
jsem se neudělat chybu, držet tempo a pravidelně pít. Nakonec se 
to povedlo a tu euforii při doběhu na obrovský kriketový stadion 
zaplněný tisíci diváků bych přál zažít každému. Byl to pro mě 
životní běžecký zážitek. Celkově 12827. místo s časem 11:49:01. 
Čistý čas běhu byl rychlejší o 10 minut, které uběhly, než jsem se po 
startovacím výstřelu dostal v tisícihlavém zástupu běžců na start.  

    
Důležitou součástí závodu je určitě i jídlo a pití. Jak to vypadalo 
v Jižní Africe? 

Na Comrades je zabezpečeno vše úplně skvěle. Od 
rukavic a ponča, které vás chrání od chladu na startu. Teplota tam 
klesá k nule, během dne se pak přiblížila třicítce. Občerstvovací 
stanice jsou na každém druhém kilometru. Celkem jich je 
46. Závodníci vypili více než 30 tisíc litrů koly, snědli devět 
tun banánů, spotřebovali 1,7 milionů sáčků vody a 21 tisíc 
energetických tyčinek… 

Závodem pro vás pobyt na nejteplejším kontinentu neskončil. 
Jak vypadalo vaše další africké putování? 

Myslím, že jsme si ho taky užili. Nejprve jsme projeli dva 
parky v provincií KwaZulu Natal. Atmosféry safari jsme si užili 
hlavně v parku HluHluwe plném zvěře. Pro mě byla asi největším 
zážitkem pětidenní návštěva horského království Lesotho. Tam se 
život, ve srovnání s moderní JAR, jakoby zastavil. Žádná elektrika, 

jen nezpevněné cesty, pastevci, ovce a kozy. A příroda Dračích 
hor, které se v jazyce Zulů nazývají „Hradba oštěpů“, je úchvatná.

Připravujete nějakou veřejnou prezentaci této akce?
Promítání fotek plánujeme na festivalové akci PředRAJBAS na 

Samsaře v neděli 13. listopadu.     

Zmiňuješ blížící se festival. Jaký letos bude?
Rajbas letos slaví osmnáctiny a jeho program venku i v sálech 

bude zase velice pestrý. Motto letošního ročníku zní: „Létáme 
na Maledivy a často nevíme, co je za humny, což však určitě 
neznamená, že nevytáhneme paty z Blanska“. V reportážích zase 
obletíme celý svět, jen domácích zajímavostí přibude.  

PAVEL ŠMERDA
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Jak Vám můžeme pomoci?
Společnost Prosperity financial services Vám nabízí svoje služby. Stáváme se Vašimi celoživotními partnery 
v oblasti financí. 

Naši obchodní partneři

Zajímá Vás, jak pracujeme?
Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má mít práce 
smysl, musí v ní být řád. Proto pracujeme  
s klientem na několik schůzek, během kterých 
postupně zjistíme jeho přání a cíle, navrhneme 
mu doporučené řešení a pokud se na něm 
 shodneme, zajistíme za něj veškerou 
administrativu. 

Tímto ale naše služby nekončí. Protože vše, 
co má dobře a dlouhodobě fungovat, vyžaduje 
pravidelný servis, domluvíme se s klientem na 
následné péči. Co to v praxi znamená? Poradce 
Prosperity je s klientem neustále v kontaktu  
a minimálně jednou ročně klienta navštíví  
a zkontroluje, jestli vše funguje tak jak má,  
a za cenu, která tomu odpovídá. 

Proč ProsperityFS?
+ Více než 10 let zkušeností na finančním trhu
+ Tisíce spokojených klientů
+ Naši poradci jsou profesionálové, kteří se neustále vzdělávají
+ Analytické oddělení průběžně sleduje a vyhodnocuje všechny novinky na finančním trhu
+ Nezávislost – spolupracujeme s desítkami finančních institucí v České republice
+ 4 stupňový poradenský proces – jen tak je možné dosáhnout maximální kvality
+ Pravidelný informační servis – novinky z finančního trhu rovnou do Vašeho e-mailu
+ Následná péče – máte se vždy na koho obrátit, naši poradci jsou Vám k dispozici

4 stupňový poradenský proces

Mezi nejčastější cíle našich klientů patří:
+ Financování  vlastního bydlení + Vytváření finančních rezerv
+ Příprava na dřívější odchod do penze + Zajištění příjmu pro sebe a svoji rodinu
+ Ochrana majetku + Příprava na studium svých dětí
+ Investování

Dobře si uvědomujeme, že nejlepší referencí je spokojený zákazník. 
Proto ke všem našim klientům přistupujeme s maximální vstřícností a profesionalitou.

04

Předání šanonu 
+ 

dohoda o následné péči
+

doporučení

03

Administrativa

02

Prezentace návrhu 
řešení

01

Analýza potřeb, cílů, 
současného stavu 

a finančních 
možností

?

Hypotéka již od 1,29%!

Povinné ručení 

Zastupujeme tyto finanční instituce: 

S čím pomůžeme?

 + Vlastní bydlení

 + Zajištění příjmu

 + Ochrana majetku a odpovědnosti

 + Finanční zabezpečení dětí

 + Zhodnocení volných prostředků

V neposlední řadě nabízíme bezplatnou analýzu současných produktů. 
Zjistíme, jestli vše funguje tak jak má a za cenu, která tomu odpovídá. 
Cílem analýzy je tedy dosažení maximálního efektu za minimální 
možnou cenu. 

Kde nás najdete? 

Boskovice – 17. listopadu 19 
(budova Komerční banky 1. a 2. patro), 
tel.: 731 585 480, 773 332 400

Brno – Pražákova 1008/69  
(Budova AZ Tower 18. patro), 
tel.: 605 375 484, 602 615 645

Jevíčko – Palackého nám. 27, 
tel.: 773 472 288, 774 250 190

obsah automobilu cena od

do 1000cm³ včetně nebo na elektrický pohon 1,076 Kč

nad 1000cm³ do 1350cm³ 1,615 Kč

nad 1350cm³ do 1850cm³ 1,824 Kč

nad 1850cm³ do 2500cm³ 2,333 Kč

nad 2500cm³ 2,789 Kč
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Móda

Podzim je tady a s ním přichází na řadu i středoškolské taneční. Ojedinělá společenská 
událost, kdy máte jedinečnou příležitost naučit se známé společenské tance, užít si zábavy 
se svými spolužáky a v neposlední řadě ideální možnost krásně se obléknout! 

Smím prosit? Aneb jak se 
obléknout do tanečních

Zde je však nutné podotknout, že se jedná v prvé řadě o společenskou 
událost, která si vyžaduje určitý společenský dress code. Chcete-li se 
obléci originálně a vkusně, a nevíte jak na to, nezoufejte, poradíme Vám!

Princeznou tanečního parketu
Během výuky tanečních kroků by Vám měly být vidět nohy, takže 

dlouhé šaty a maxi sukně tentokrát nechte doma, budou se Vám však 
hodit na prodlouženou či věneček. Na běžných tanečních lekcích jde 
především o to, abyste měla při tanci volnost k pohybu, proto se dopo-
ručují jednoduché společenské šaty, krátké či s délkou pod kolena. Šaty 
jsou nepostradatelným kouskem šatníku každé ženy, který podtrhne Vaši 
přirozenou krásu a propůjčí Vám jedinečný ženský look.

Letos se tančí v DOLLY!
Vhodná je také kombinace sukně a halenky či společenského topu. 

Základem originálního looku  může být třeba DOLLY sukýnka. Má ideální 

délku, syté barvy a jedinečný styl. Navíc její nařasený vzhled 
jednoznačně upoutá pozornost, a věřte nebo ne, většina žen si 
po jejím obléknutí doopravdy připadá jako princezna. Kouzlo 
DOLLY sukýnky si můžete ověřit na vlastní kůži v našem 
brněnském showroomu.

Střevíčky jako pro Popelku
Lodičky na podpatku jsou nepsanou povinností, ale 

vybírejte ty na nižším až středně vysokém podpatku (asi pět 
centimetrů). Hodina tance je dlouhá, proto volte takovou 
výšku, kterou opravdu zvládnete a uchodíte. Pro lepší stabilitu 
vybírejte spíše s uzavřenou patou a špičkou. Nezapomínejte 
ani na silonky, bez nichž byste se ve společnosti dopustily 
faux pas.

Ať už si obléknete cokoliv, hlavní je, abyste se na 
prknech, která znamenají tanec, cítila ve zvoleném outfitu 
dobře a zdravě sebevědomě.

Vaše POSHgirls
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Gastronomie

Naše poslední cesta vedla v létě 
do Gruzie. Země na pomezí 
Evropy a Asie je vyhlášená svou 

unikátní gastronomií a pohostinností 
tamních obyvatel. 

Pro Gruzínce představuje každé 
společné jídlo obřad. Ať se jedná o rodinnou 
večeři nebo třeba opulentní svatební 
hostinu, vždy je to zážitek. Doprostřed 
stolu se většinou naskládají spousty 
misek a každý strávník si nabírá dle 
libosti na svůj talíř. Kromě jídla mají vřelý 
vztah i k vínu a pálence, ale na ulicích 
jsme žádné podnapilé pobudy nepotká-
vali. Umění je prý pít tak, aby se člověk 
neopil. Jídlu předchází velmi dlouhý 
přípitek, kterého se vždy ujímá muž. 
Nejčastěji se připíjí na rodinu, děti, ženy 
lásku, mír, Boha, ale taky zemi, na kterou 
jsou nesmírně hrdí. 

Gruzie je zemědělskou zemí, kde 
jsou lidé zvyklí obhospodařovat půdu.  
Možná tu existují, ale za celou dobu jsme 

ani v hlavním městě Tbilisi nenarazili, na 
velký supermarket. Oblíbená jsou tržiště, 
kde zakoupíte vše, od zeleniny až po 
živé zvířectvo, jako jsou králíci a slepice. 
Restaurace odebírají potraviny od lokál-
ních zemědělců a na chuti je to znát. 

Gruzínská kuchyně je až na pár velmi 
těžkých jídel zdravá. Základ jídla tvoří 
zelenina, nejčastěji rajčata, okurky a lilky. 
Zelenina se používá syrová jak na saláty, 
tak tepelně upravená, ale i nakládaná. Ve 
spojení se zeleninou, syrovou, pečenou i gri-
lovanou, se hojně používá pasta z vlašských 
ořechů. Ořechy jsou vůbec velmi populární. 
Tradiční sladkost, kterou prodává snad 
každý stánek na ulici, představují navle-
čené ořechy na šňůrce a obalené v husté 
krustě z koncentrované hroznové šťávy. 
Velice časté jsou pokrmy z hub. Výborné 
jsou grilované žampióny plněné sýrem. 
Ani maso nechybí, nejvíce vepřové, kuřecí, 
ale i skopové a telecí. Nejčastější úpravou 
jsou šašliky, kusy masa napíchnuté na 
jehly a ugrilované. Oblíbené jsou i grilo-
vané nebo smažené šišky mletého masa, 
sypané bylinkami a zabalené v tenkém 
chlebu. Z kuřecího nebo skopového masa se 
vaří i silné vývary, které pomohou v nemoci 
či při kocovině.  Mleté maso se vkládá i do 

knedlíčků, ve kterých se spolu s nimi uvaří. 
Těmto knedlíčkům, ze kterých místní 
jedlíci nejprve vysrknou vývar, aby 
nevytekl, a pak sní maso s těstem, se říká 
Khinkali. Z dalších jídel na menu bývají 
ryby a luštěniny. Oblíbená příloha je chleba 
nebo brambory.

Gruzínci jsou lidé pozitivní, kteří se 
umí veselit, jsou přátelští a usmívají se. Na 
ulicích, ale i v horách to zvláště večer žije. 
Posedávají, korzují, užívají vína a klábosí, 
ale nejsou nijak nepříjemně hluční. Pokud 
nechcete pít alkohol, doslova na každém rohu 
si můžete za drobný peníz nechat z malých 
cisteren načepovat nealkoholický a navíc 
velice zdravý kvašený nápoj. Jeho tradice 
dokonce sahá nejméně do sedmého tisíciletí 
let před našim letopočtem. Mezi oblíbené 
bezalkoholické nápoje patří i léčivá mine-
rální voda Borjomi, která vyvěrá na úpatí 
Malého Kavkazu v národním parku nesoucí 
název Borjomi - Kharagauli. 

Gruzie. To je gastronomický 
zážitek na každém kroku
Miluji cestování a jídlo a myslím, že je skvělé kombinovat 
obojí dohromady. S manželem posledních pár let vyrážíme 
s batohem na cesty a poznáváme, ochutnáváme a učíme se, 
jak si lidé na druhém konci světa dokáží vážit potravin, které 
si po úpravě v kraji typické vkládají do žaludků. 

Na stole nikdy nechybí salát jako příloha. 
Nejčastěji jde o kombinaci rajčat a okurky, 
posypané cibulí, dochutí se olejem a pastou z 
vlašských ořechů a vše se posype nasekanou 
pažitkou, petrželí či koprem.

Grilovaný lilek s pastou z ořechů představuje 
neskutečnou dobrotu.

Tzv. Khinkali, neboli plněné knedlíčky různými 
surovinami. Nejčastěji masem, které se vkládá 
syrové a uvaří se až během samotné přípravy 
knedlíčků. Hojně se používá koření, zvláště 
koriandr. Knedlíček se při konzumaci nejdříve 
nakousne, vysrkne se vývar a pak sní.

Kromě výborného jídla musím vzpo-
mínat na gruzínské hory. Na hory, kde celý 
den jdete a nepotkáte človíčka. Vybavuji 
si ranní východ slunce, které zalilo zelené 
kopce, stále vidím pláně pouze se stády 
koní a nemohu zapomenout na pocity, 
které mě přepadly po návratu do civili-
zace. Vím, že do Gruzie se musím ještě 
jednou vrátit, za panenskými horami a tím 
báječným jídlem.

ZUZKA ŠAFÁŘOVÁ, DIETOLOG



21říjen 2016

Brownies. Dezert, na který 
rozhodně nezapomenete

Postup
Fazole slijeme a pořádně propláchneme vodou, nejméně 

třikrát. Poté je rozmixujeme v mixéru se dvěma banány, dokud 
nám nevznikne řidší směs. Do mixéru přidáme arašídové 
máslo a kakao a znovu vše promixujeme. Směs přendáme do 
mísy a přidáme k ní puding, med, prášek do pečiva a mleté 
mandle. Vše promícháme. Hořkou čokoládu nasekáme nožem 
na menší kousky, přidáme k těstu a zamícháme. Pekáček (26x20 
cm) si vyložíme pečicím papírem a přelijeme do něj těsto. Pečeme 
ve vyhřáté troubě na 180°C 15 minut. Poté troubu zesílíme na 
200°C a pečeme ještě asi 10 minut. Kontrolujeme, aby se nám 
těsto nepřepeklo. Uprostřed musí zůstat mazlavé. 

IVETA RATISLAVOVÁ

Ingredience
1 plechovka červených fazolí (240 g pevného podílu)

4 PL medu

50 g hořkého kakaa

2 banány

60 g arašídového másla

1 ČL prášku do pečiva

1 čokoládový puding (42 g)

100 g mletých mandlí, 

100 g hořké čokolády (nejméně 50 %)

Milujete čokoládu? Pak pro vás 
bude brownies tím pravým dezertem. 
Domnívám se, že ho zná snad každý. 
Pro ty, co ho ještě nikdy nezkoušeli, 
bych ho popsala asi jako hodně čoko-
ládovou buchtu s křupavou vrstvou na 
povrchu, s hutným a mírně tekutým 
vnitřkem. Podává se nejlépe ještě teplé. 
Špatné ale není ani jako studené. 

Recept není nijak složitý a zvládne si 
ho připravit doma naprosto každý. Upéct 
je můžete kdykoliv – k svátku, k naroze-
ninám, na Valentýna, pro návštěvu...  

Vždy je pro ně ten správný čas.  
Pokud ale nejste opravdovými milovníky 
čokolády, tak se do tohoto zákusku ani 
nepouštějte, rozhodně vás totiž nezaujme. 
Máte-li to ale naopak a bez čokolády si 
nedokážete představit svůj den, rozhodně 
je vyzkoušejte. Stojí za to!

Vaření/Inzerce
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Řešíme Sudoku s časopisem MyFace
Lehké Těžké

1 2 7 5

7 5 2 1

8

6 9 7 2

4 5 9

6 3 7 4

3

8 1 6 4 2

1 2 7 5

3 2 6

9 3

7 6 1 9 4

4 9

2 5 7 2

9

3 7 4

5 7 3

6 9 4

Sudoku

TOP AUTOSALON BLANSKO 
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Untitled-654   1 30.8.2016   21:37:17
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Vítání sv. Martina v Blansku
Celé jedno desetiletí. Tak dlouho Blansko slaví vždy nejbližší víkend po svátku sv. Martina 
příjezd patrona zdejšího kostela a celého města. Vítání svatého Martina se od nesmělých 
prvních krůčků vyšvihlo mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události podzimu 
nejen v našem regionu.

Jubilejní desátý ročník by měl být 
odrazem této skutečnosti. A protože 
si letos Blansko připomíná 880 let od 

první písemné zmínky, bude také tomu 
přizpůsoben program svátečního víkendu 
od 11. do 13. listopadu.

Vše odstartuje už v pátek v hudebním 
salonu zámku, kde se uskuteční koncert 
klasické hudby. Dělnický dům naopak večer 
rozvibrují rockové skladby kapely Harlej.

V sobotu se mohou milovníci vína 
a gastronomie těšit na Svatomartinský košt. 
Ten se se uskuteční na Wanklově náměstí. 
Košt bude zaměřen na slavnostní otevření 
svatomartinského vína a jeho degustaci. 
Kromě svatomartinského se bude degus-
tovat i mladé, přívlastkové a jakostní víno 
od moravských vinařů a bude zpestřen 
několika hudebními vystoupeními. Hrát 
bude cimbálová muzika Grajcar, O5 a 
Radeček a také HD ACOUSTIC. Na rozdíl od 
loňského roku bude vstup na košt zdarma.

V sobotu v podvečer je především pro děti připraven oblíbený světýlkový 
průvod zakončený tradičním přivítáním svatého Martina na farním dvoře. 
Tisíce malých i velkých návštěvníků tak mají poprvé možnost posvítit svému 
patronu a jeho bělouši na jeho dlouhou cestu z nebes a zazpívat mu na uvítání 
sborově Martinskou píseň.

Historický průvod

I v neděli bude po celý den připraven bohatý program. Po slavnostní mši vyjede od 
kostela historický průvod v čele se svatým Martinem a jeho družinou. V zámeckém 
parku pak proběhne uvítání patrona města nejen oficiálními představiteli, 
ale i historickými osobnostmi. Biskupem Jindřichem Zdíkem a Kanovníkem vyše-
hradským. Svatý Martin a obě historické osobnosti se také zúčastní představení 
nového nástěnného kalendáře města na rok 2017 - Blansko s nadhledem. Jak už 
název napovídá, půjde o letecké fotografie města a jeho místních částí.

Následovat bude velký řemeslný jarmark s kulturním programem. V jeho 
rámci se diváci mohou těšit na novou jezdeckou show skupiny Štvanci, pásmo 
písní a tanců folklorního souboru  Drahánek, bubeníky Wild Sticks a lidovky 
Jožky Šmukaře. Sváteční podvečer bude v parku zakončen světelnou 
fantazií a laserovou show.

Speciální menu

Po celý víkend bude také většina blanenských restaurací nabízet speciální 
svatomartinské menu. Doprovodný program výstav, komentovaných prohlídek 
nebo vystoupení trubačů bude probíhat v Centru svatého Martina u kostela na 
Starém Blansku, v zámku i na dalších místech ve městě.

Vstupné na nedělní program v zámeckém parku stojí v předprodeji 30 korun, 
na místě samém 50 korun. Děti do 15 let, držitelé průkazů ZTP a všichni, kdo 
přijdou v historickém kostýmu, mají již od prvních ročníků vstup zdarma. Více 
na: http://martin.blansko.cz/.

PAVEL ŠMERDA
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Násilný film Houba Nápad Nízká rostlina Cisternová  
loď Olše (latinsky) Edith??? Záložní zdroj 

napětí (zkr.) Hon Mučedník Iberka Nasytit se Irena (zdrob.)

Náš moto-
cyklista

Průchod 
hvězdy kolem 

měsíce

Tisk. agentura 
Indonésie 

(zkr.)

Kovbojské 
závody

Obec u 
Hodonína Vření

Veslo (angl.) Nadání

1. část  
tajenky

Název 
autobazaru

Nákup (něm.)
Pracoviště  

v dole

Tatínek

Ranč Les (básnicky)

 Iniciály Kryla

Šachová 
dáma

Kamenný 
monulit

Masný 
výrobek

Cestovní 
doklad

Mimozemšťan

Mycí 
prostředek

Tycho De???

Značka % 
(mn. č.)

Modely Fiatu Tuzemák

Děloha (řidce) Sourozenec
Tumáš

Jikra (sloven.) Limonáda 
(hovor.)Infračervený 

(ang. zkr.)

Tenký povlak
Obyvatel 

Evropy
Soupeř

Informační 
tech.

Iniciály tenisty 
Lendla

Ve (ang.) Část obleku

Omamné 
látky

Značka 
Americia

 Šlechtický 
titul  Lyže (angl.)

Organizace zahr. 
obch. (zkr.)

Ten 
(německy) Medicinman

Natan 
(domácky)

Povzdech Španělský 
šlechtic Půvab

Čestný doktor Michaela 
(domácky) Pokladna

Samopal

Muž. lidový 
tanec Mléčný nápoj

Hospodářské 
stavení Sada

Možná 
(knižně)

SPZ Rokycan Ir (slov.) Osamoceno
Abvolt ViďteAkciová 

společnost
Souhlas Technická 

správa (zkr.)

Stát USA

Město na 
západě Čech Trám 

(nářečně) Teprve když
Jaké (slov.)

Italský kraj Vigvam Uvnitř

Směr pryč Pytel

Porážka  
v boxu

Dárek Číslo firmy Parazit
Vlákno k šití

2. část  
tajenky

Zázrak

Miligram

Ryzost mince Zápasy

Ohleduplnost Krejcar

Luštíme s časopisem MyFace
Rádi luštíte křížovky? Připravili jsme pro vás úkol. V tajence tentokrát najdete motivační citát. 

Nápověda:  Alnus, Fers, DrHc, Lipov, Kni, UPS, Tesa, Kauf, ORT, Toscana, Utah, Klimt, Uter

Křížovka
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OBĚTAVĚ PRO 
SPOLEČNÝ DOMOV
www.jaromiravitkova.cz www.facebook.com/jaromira.vitkova

kandidát č. 8

KANDIDÁTKA DO SENÁTU
Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka Boskovic 2002–2016

Volby do Senátu ČR 
14.–15. října 2016

Dejte mi hlas i ve 
druhém kole, děkuji.
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Inzerce

Jan Machač bude v druhém kole voleb do Senátu obhajovat 
konzervativní hodnoty 

První kolo voleb do Senátu přineslo zajímavý výsledek ve 
volebním obvodě č. 49, tedy v blanenském okrese a části 
okresu Brno-venkov. Favoritem voleb byl podle před-

běžných odhadů Ivo Polák za ČSSD, starosta města Blanska, který 
ale nakonec skončil po napínavém závěru sčítání o 290 hlasů za 
Janem Machačem na třetím místě. Na prvním místě skončila přek-
vapivě kandidátka KDU-ČSL Jaromíra Vítková. Jan Machač nám 
v rozhovoru prozradil, že chce v Senátu zastupovat konzervativní 
hodnoty a postavit se populismu stávající vlády.

Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl, že postupujete do 
druhého kola voleb?

Přiznám se, že jsem to nejprve ani neočekával, jelikož jsem 
viděl průběžné výsledky a ty byly k mému postupu poměrně 
skeptické. Postupně, jak byly sečteny větší okrsky, se však začal 
poměr měnit a nakonec jsem do druhého kola postoupil. Sledovali 
jsme to s mými kolegy, kteří mi pomáhali s kampaní, se zatajeným 
dechem, a měli jsme samozřejmě radost.

Proč si myslíte, že jste v silné konkurenci nakonec uspěl a 
budete bojovat o senátorské křeslo?

Řekl bych, že mě lidé podpořili hlavně kvůli tomu, že jsem 
nestraník a nejsem kariérní politik. Z politiky jsou lidé totiž 
unavení a nevěří tolik těm, kteří mají vybudované své vazby 
třeba i na podporovatele jejich kampaní a musí jim pak jejich 
podporu splácet. Z toho potom vznikají různé kauzy, které 
mě a mým spoluobčanům tolik vadí. Jako další věc je fakt, že jsem 
pomohl již tisícům dětí na svět, tisícům maminek jsem zachránil 
život a lidé tak oceňují, že jsem v okrese odvedl kus poctivé práce.

Takže Vy se považujete za politického nováčka?
To určitě ne. Po revoluci jsem spoluzakládal Občanské 

fórum a pak jsem i úspěšně kandidoval opakovaně do zastupi-
telstva. Nikdy jsem se ale politikou neživil a ani teď to není můj 
hlavní cíl.

Ale funkce senátora přeci placená je?
Ano to je, ale já mám svou existenci zajištěnou jinak. 

Konkrétně jako primář v boskovické nemocnici. Nemusím tedy jít 
do Senátu kvůli penězům a můžu se tak věnovat čistě prosazování 
potřebné a rozumné legislativy a dalším aktivitám zaměřeným 
například i na náš okres. Případné příjmy ze senátorské funkce 
mohu částečně věnovat na různé projekty v našem regionu.

Co byste tedy chtěl v Senátu začít řešit po svém případném 
zvolení?

Určitě se pustím do boje s EET, která tak, jak je nastavená, 
teď jen šikanuje poctivé živnostníky a podnikatele. Dále bych 
se určitě chtěl dlouhodobě věnovat přenastavení systému vzdě-
lávání a odměňování zdravotnického personálu. V současné 
době totiž i v blanenské a boskovické nemocnici bojujeme mimo 
jiné s nedostatkem kvalifikovaných lidí, a pokud s tím nic neza-
čneme rychle dělat, budeme mít za dva až tři roky vážný problém 
se zajištěním základních zdravotnických služeb.

Ve vašem programu tvrdíte, že se chcete vymezit proti levici 
a populismu, mohl byste to více přiblížit?

Levicová vláda v čele s ČSSD, ANO a KDU-ČSL začíná v současné 
době doslova projídat naši budoucnost a ještě o tom lže občanům. 
Podívejte se na výroky ministra financí, který říká, že máme 
největší přebytek státního rozpočtu v historii, ale už k tomu 
nedodává, že je to způsobeno tím, že 15 miliard jsme nevyčerpali 
na dotacích z EU za minulé dotační období a dalších 50 miliard 
neumíme vyčerpat teď, protože k nim za tři roky vláda neroz-
běhla projekty. Navíc nejsou připravené nové stavby dopravní 
infrastruktury, takže se neutrácejí peníze na tyto výdaje. Pak ještě 
Babiš tvrdí, že stoupl výběr DPH, ale již neuvádí, že pouze v abso-
lutní hodnotě. Vzhledem k útratám domácností se přitom výběr 

Primář gynekologického oddělení Nemocnice 
Boskovice MUDr. Jan Machač se ve volbách 
dne 7. a 8. října probojoval v těsném souboji 
s Ivo Polákem, Dragem Sukalovským a Jozefem 
Regecem do druhého kola senátních voleb, kde 

se utká o postup do Senátu s kandidátkou 
KDU-ČSL, Jaromírou Vítkovou. Machač 

chce do Senátu podle svých slov přinést 
zdravý rozum.
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Jan Machač bude v druhém kole voleb do Senátu obhajovat 
konzervativní hodnoty 

výrazně propadl. To je čirý populismus 
– ukazují se jen některá čísla, aby pravda 
zůstala voličům skryta. Trošku mě mrzí, že 
tomu sekunduje i KDU-ČSL. Chci se těmto 
machinacím v Senátu postavit – chci do 
Senátu přinést zdravý rozum.

Jak si Jan Machač představuje tento 
zdravý rozum?

Jsem konzervativec a svůj světonázor 
stavím na klasických a tradičních hod-
notách jako jsou rodina, malý a efektivní 
stát, který se občanům neplete moc do 
života, ale snaží se jim pomáhat a vybírá 
od občanů nízké a spravedlivé daně. 
Vadí mi přebujelá byrokracie, kdy stá-
vající populistická vláda nabírá čím dál 
tím více úředníků, ale efektivita úřadů 
nestoupá, a také mi vadí politická korekt-
nost, kdy jsme svědky toho, že už nesmíme 
věci nazývat pravými jmény. Právě Senát 
by měl tyto věci začít posuzovat trochu 
přísnější optikou. Na to nás tam ale musí 
být s tímto názorem více.

Jak byste chtěl pomoci vašemu regionu?
Jako senátor pomůžu rozhýbat velké 

infrastrukturní projekty jako je R43. Chci 
se také věnovat zlepšení dostupnosti 
lékařské péče v našem okrese a udržení 
stavu personálu ve zdravotnických 
zařízeních a v neposlední řadě chci pod-
porovat občany našeho okresu například 
prosazováním legislativy, která povede 
ke snížení daní a omezení počtu zákazů, 
příkazů a dalších omezení, co k nám 
přicházejí z EU, ale i od naší vlastní 
levicové a populistické vlády.

A jak si představujete komunikaci 
občanů a Vás, kdybyste byl do Senátu 
ve druhém kole zvolen?

Otevřu v okrese svou senátorskou 
kancelář, kde se s občany budu setkávat. 
Myslím si, že je totiž potřeba zvládnout 
přenést potřeby občanů daného regionu do 
Senátu. Dále budu pravidelně zveřejňovat 
ze Senátu informace o činnosti mé i mých 
kolegů na svém Facebooku a www strán-
kách a v neposlední řadě bych rád čas od 
času vydal vlastním nákladem občasník, 
ve kterém bych občany o své práci infor-
moval. Nebojím se skládat spoluobčanům 
ze své činnosti účty.

Děkuji vám za rozhovor.
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Život dítěte s autismem

Tři děti si adoptovali a dalších 
pět přijali do pěstounské péče. 
Některé z nich jsou velmi nadané 

a dělají svým rodičům ohromnou radost. 
Škodolibý osud však nedal Striovým pokoj 
a nepřestal jim házet klacky pod nohy. 
Zjistili totiž, že jedno z dětí trpí závažnou 
poruchou – autismem.

Striovi se k tomu však odvážně 
postavili čelem. Láskyplná péče, kterou 
postižené Petrušce věnují, sice ani 
zdaleka nestačí k jejímu uzdravení, 
přesto napomáhá k tomu, aby dívenka 
poznala alespoň něco z toho krásného, 
co na světě máme. Miloslava Striová 
byla tak laskavá a odhalila nám pár 
střípků z Petruščina života.

Jak to všechno začalo
Petruška má tzv. nízkofunkční autismus 

– její postižení je natolik závažné, že 
zasahuje dost silně téměř do všech oblastí 
komunikace, sebeobsluhy a sociálního 
chování. Je zcela závislá na pomoci druhé 
osoby. Striovi ji převzali z kojeneckého 
ústavu, když jí byl rok a půl. Už tehdy 
měla zvláštní chování, ale odborníci se 
domnívali, že je způsobené jen ústavní 
deprivací z pobytu v kojeneckém ústavu.

Její porucha se projevovala tak, že 
nevěnovala pozornost lidem kolem sebe. 
Vnímala různé zvuky a pohyby světla, ale 
lidský hlas ji nezajímal. Kamenem úrazu 
bylo, že uzavřená do světa zvuků a světel 
nebyla schopná naučit se ničemu novému. 
Hodně plakala, plakala a smála se, jenže 
nikdo nevěděl proč. Reagovala na svět lidí 
jiným způsobem než běžně děti, nerozu-
měla ani objetí. Striovým se její chování 
zdálo podivné a po roce došli k názoru, 
že v tom něco musí být. Ve třech letech 
lékaři u Petrušky diagnostikovali autismus.

Zpočátku byli rodiče plni 
elánu a odhodlání, co nejvíc pro Petrušku 
udělat. Vůbec tenkrát nevěděli, jakým 
směrem se její postižení bude ubírat, zda 
vůbec bude mluvit nebo bude schopná 
naučit se nějakým dovednostem. Její typ 
postižení je natolik závažný, že v současné 
době, v patnácti letech, je stále ve svých 
schopnostech na úrovni dvouletého 
dítěte. I když nějaká slůvka říká a opakuje, 
není schopná využít je ke smysluplné 
komunikaci. 

Přestože manželé Striovi nemohli mít vlastní děti, toužili po rodině. A proto se rozhodli 
darovat domov dětem, kterým hvězdy nebyly tolik nakloněny a život s milující maminkou a 
tatínkem jim nedopřály.

„Zpočátku jsme doufali, že by z ní mohl 
vyrůst tzv. ‚geniální idiot‘, což jsou lidé 
sice neschopni se sami o sebe postarat, ale 
mají výjimečné vlastnosti. Většina z nás si 
v tuto chvíli vzpomene na hlavní postavu 
z filmu Rain man. Věřila jsem, že jako 
vystudovaná matematička s ní možná 
budu řešit složité vzorce a rovnice,“ pro-
hlásila Miloslava Striová. 

Nic takového se nestalo. „Co nám však 
od začátku bylo velmi milé a příjemné, že 
milovala hudbu. A tak ve světě různých 
zvuků a zpěvů jsme byli schopni jako celá 
rodina sdílet s ní její svět,“ líčila. 

Striovi ji chtěli naučit, aby 
alespoň v některých oblastech dokázala 
být samostatná. To se nepodařilo, ale byli 
vděční i za to málo, co Peťu naučili. Nebylo 
to nic jednoduchého. Stačila chvilka, něco 
ji rozhodilo, a byli zase na začátku.

Škola
Co s takovým dítětem na vesnici, když 

kvalitnější služby pro děti s autismem byly 
až v Brně? Navíc měli v rodině tenkrát již 
pět malých dětí a nepřáli si péčí o Petrušku 
zanedbávat ostatní. Chtěli fungovat jako 
normální rodina.

Nejdříve si paní Striová našla pro Peťu 
osobní asistentky, které jí pomáhaly. Před 
nástupem do školy dvakrát v týdnu dojíž-
děla do nedalekého denního stacionáře 
pro děti s kombinovanými vadami. Sice 
to nebylo zařízení pro děti s autismem, 
ale její péči tam zvládali. K nim domů 
také jednou týdně docházela asistentka, 
která s Peťou pracovala a učila ji doved-
nostem místo maminky.

Poté se Striovým podařilo umístit 
Petrušku do zvláštní školy ve stejném 
městě, kam dojížděly jejich děti do 

Ilustrační foto 2x
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základní školy. Ve třídě s ní bylo dalších 
pět dětí s lehkou mentální retardací, 
ona jediná byla s větším postižením 
– má kombinaci autismu se střední 
mentální retardací. Sice nebyla ve škole 
pro děti s autismem, ale vyhovovalo 
jí to tam. Pak však došlo ke zrušení 
zvláštní školy a Peťa byla přemístěna 
do budovy základní školy. „Na to, jak 
autisté nemají rádi změny, tak Peťa 
toto stěhování zvládla. Byli jsme rádi, 
že se pohybuje v co nejpřirozenějším 
prostředí, žádná skleníková květinka,“ 
uvedla maminka.

Poněvadž se Peťa potýkala s dosa-
vadními změnami tak dobře, dospěla 
rodina k rozhodnutí přijmout do pěs-
tounské péče další děti ve věku dva a tři 
roky. Příchod nových malých sourozenců 
Petruščin svět oživil. Rodinka jezdila na 
různé akce a výlety a fandila si, jak jim to 
navzdory tomu, jak těžké to je, klape.

Puberta 
Zlom nastal ve třinácti letech. Striovi 

už od začátku věděli, že psychický 
stav autisty se může nástupem puberty 
zhoršit. Prozatím díky jejich výchově 
působila dojmem klidného a spoko-
jeného dítěte, většinou v rámci svých 
možností byla schopna poslechnout a byla 
dobře naladěná.

„Ale ach ta puberta, s ní si neví 
rady mnohdy i zdravé dítě, natož 
dítě s autismem. Peťa začala být víc 

neklidná, čímž rušila vyučování, nechtěla 
spolupracovat,“ prozradila maminka. 
Lékaři jí postupně nasazovali léky na 
zklidnění, místo zlepšení se však její 
psychický stav zhoršoval. „Loni v létě 
jsem s ní byla hospitalizovaná na oddělení 
psychiatrie. K jejímu agresivnímu chování, 
které se projevovalo velkým hlučným 
křikem a boucháním do oken i do nás, se 
přidaly obsedantní projevy chování. To 
byla nejen její rituální potřeba neustále 
si umývat ruce, ale také dotýkat se věcí 
rukou nebo ústy. Nejhorší na tom bylo, 
že nám Petruška nedokázala sdělit, proč 
právě tyto věci dělá a jaké pocity to v ní 
vyvolává,“ prozradila. 

Když s ní někam šli, nikdy neměli 
jistotu, že se nerozběhne jiným směrem. 
Byla schopna přeběhnout přes ulici, kde 
jezdí auta, jen aby se mohla dotknout věci 
na druhé straně. Chodívala si, kam cítila 
potřebu chodit, přičemž jí vůbec netrápilo, 
že je od své rodiny vzdálena natolik, že ji 
ani nevidí. 

Tento její psychický stav způsobil, 
že s ní nebylo možné chodit do společ-
nosti, kde by mohla lidi obtěžovat svým 
křikem, který Striovi nedokázali předpo-
vědět ani mu předejít. Jakžtakž zvládla 
dopoledne pobyt ve třídě, pak už hned 
autem domů, kde jen polehávala.

Změny nálad a neočekávané záchvaty 
začínaly rodinu zmáhat. Dříve byla 
Petruška schopná alespoň na týden 
odjet se svojí asistentkou na tábor 

Můj pohled
Cesta, kterou manželé Striovi 
procházejí, není jednoduchá, oni však 
pro Petrušku dělají všechno, co můžou. 
Pokud byste si o životě Petrušky chtěli 
přečíst víc, ráda bych odkázala na 
knihu Děti, které se rodí v srdci, kterou 
napsala Miloslava Striová.

Doufám, že vás tento článek 
zaujal a něco nového naučil. Snad 
nyní před tím, než při pozorování 
autistického dítěte okamžitě 
usoudíte, že je „blbé“, se nad tím 
nejdříve pokusíte zamyslet. Dozajista 
dojdete k závěru, že děti za svoji 
poruchu nemohou, nejsou s to vnímat 
svět takovým pohledem, jak na něj 
nahlížíme my, a jsou vlastně ohromní 
bojovníci, poněvadž jsou nuceni 
se s neznámem, které je obestírá, 
vypořádat. Proto si zaslouží naši 
podporu, nikoli despekt!

pro děti z pěstounských rodin, kvůli 
zhoršení projevů v jejím chování to ale 
již nebylo možné. Naštěstí v nedalekém 
okolí Strijovi objevili týdenní stacionář 
pro dospělé s mentální retardací. Zkusili 
tam Peťu umístit během letních prázdnin 
místo pobytu na táboře. Už během 
prvních návštěv ve stacionáři se ukázalo, 
že je to v současné době ta nejlepší volba. 
Celkově se zklidnila a nyní je možné 
snížit dávkování léků. Režim jí vyhovuje 
a rodině také. 

„Už na začátku péče o Petrušku jsme 
věděli, že jednou nastane doba, kdy 
starost o ni nezvládneme a budeme 
muset hledat umístění s celodenní 
péčí, ale netušili jsme, že to budeme 
řešit tak brzy. Důležité pro nás v tomto 
rozhodnutí je, že sami na Petrušce 
vidíme, jak jí změna prospívá. S nastá-
vající pubertou se přece jen něco v ní 
změnilo a my jsme to vnímali jen jako 
její zhoršené chování, které jsme se 
snažili zlepšit podáváním léků. Nicméně 
se nám osvědčilo pravidlo, že chování 
dítěte s autismem nezměníme. Můžeme 
však takovému dítěti změnit podmínky, 
abychom jeho péči lépe zvládali. 
Dítě s autismem se nedokáže přizpůsobit 
našemu stylu života, to my se musíme 
přizpůsobit jemu. Proto děláme, co 
je v našich silách. Přes víkendy tráví 
Peťa čas s námi, takže jsme nadále spolu, 
jen v jiném režimu, který vyhovuje 
oběma stranám,“ dodala maminka. 

TEREZA HALATOVÁ
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Kam vyrazit

KINO
Blansko
12. 10. Rolling Stones – Havana Moon (20:00)
13. 10. Nezkrocená Brazílie (19:00)
15. 10. – 17. 10. Bezva ženská na krku (17:30)
15. 10. – 17. 10. Inferno (20:00)
16. 10. Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti (15:00)
18. a 19. 10. Bezva ženská na krku (20:00)
20. a 21. 10. Dívka ve vlaku (20:00)
22. 10. Kubo a kouzelný meč 3D (17:30)
22. 10. Já, kocour (20:00)
23. 10. Kubo a kouzelný meč (15:00)
23. 10. Já, kocour (17:30)
23. 10. a 24. 10. Ostravak Ostravski (20:00)
25. 10. Kiss Rock Vegas (20:00)
26. a 28. 10. Jack Reacher: Nevracej se (20:00)
27. a 28. 10. Dítě Bridget Jonesové (17:30)
29. 10. Lichožrouti (15:00 a 17:30)
29. a 30. 10. Doctor Strange (20:00)
30. 10. Lichožrouti (15:00)
30. a 31. 10. Tenkrát v ráji (17:30)
31. 10. Doctor Strange 3D (20:00)

Boskovice
Panorama
12. 10. Senioři: Učitelka (15:00)
12. 10. Dívka ve vlaku (19:30)
13. 10. Prázdniny v Provence (17:00)
13. 10. Filmový klub: Sieranevada (19:30)
14. a 15. 10. Kubo a kouzelný meč 3D (17:00)
14. a 15. 10. Instalatér z Tuchlovic (19:30)
16. 10. Kubo a kouzelný meč (17:00)
16. 10. Hedi (19:30)
17. 10. Filmový kvíz – 2. kolo (19:00)
18. 10. Filmový klub: Neon Demon (19:30)
19. 10. Instalatér z Tuchlovic (19:30)
20. - 23. 10. Lichožrouti (17:00)
20. 10. Filmový klub: Toni Erdmann (19:30)
21. 10. Babybio: Dítě Bridget Jonesové (9:30)
21. 10. a 22. 10. Inferno (19:30)
23. 10. Sully: Zázrak na řece Huston (19:30)
24. 10. Bezva ženská na krku (17:00 a 19:30)
25. a 26. 10.  Tajný život mazlíčků (17:00)
25. a 26. 10. Bezva ženská na krku (19:30)
26. 10. Doctor Strange (22:00)
27. 10. Doctor Strange (17:00 a 20:00)
28. 10. Doctor Strange 3D (17:00 a 20:00)
29. a 30. 10.Lichožrouti (17:00)
29. 10. Dítě Bridget Jonesové (19:30)
30. 10. Jack Reacher: Nevracej se (19:30)
31. 10. Monsieur Chocolat (19:30)

KONCERT
Boskovice
Zámecký skleník
12. 10. MUH Trio: Magris – Uhlíř – Helešic (19:00)
Galerie Otakara Kubína
16. 10. Martin Kratochvíl a Tony Ackerman 
(17:00)

Sokolovna
19. 10. VIII. show Velkého dechového 
orchestru ZUŠ Letovice (19:00)
21. 10. Artefuck tour 2016, hrají Traktor, 
Komunál, The Pant (20:00)

Letovice
Kulturní dům Letovice
12. 10. Inspirace šansonem, Jana 
Musilová a Petr Malásek (18:30)
19. 10. Radůza (19:00)

DIVADLO
Blansko
Dělnický dům
9. 10. Herci jsou unaveni (19:00)

Boskovice
Sokolovna
30. 10. Příbuzné si nevybíráme (19:00)

Letovice
Kulturní dům
13. 10. Na kouzelném paloučku, představení 
pro děti (10:00)
14. 10. Blbiny z ústní dutiny Jaroslava 
Suchánka s písničkami Pepy Štrosse (19:00)
27. 10. Romantický víkend (19:00)

Velké Opatovice
Kino Velké Opatovice
14. 10. Rodina je základ státu (19:00)
15. 10. Rodina je základ státu (18:00)

VÝSTAVA
Blansko
Galerie města Blanska
20. 9. – 30. 10. Antonín Maloň: Hrát si 
dovoleno, loutky a mechanické objekty
15. 10. – 16. 11. Martin Skalický: sochy
Kino Blansko
1. 10. – 31. 10. Julián Veverica: Výstava koláží
Galerie Jonáš
7. 10. – 5. 11. Monokrajiny II.
Knihovna
7. 10 – 4. 11. Salon blanenských výtvarníků
Muzeum 
13. 10. – 13. 1. Příběh keramiky z Olomučan

Boskovice
Muzeum 
8. 9. – 30. 10. Československé legie
15. 9. – 30. 10. Proměny tradiční vesnice ve 
fotografii 

Letovice
Zámek 
16. 9. – 30. 10. Olbram Zoubek – Sochy
Knihovna
5. 10. – 21. 10 Výstava fotografií Jaroslava 

Chrásta „Východní Čína – z Pekingu do 
Hongkongu“
Galerie Domino
7. – 30. 10. Jaroslav Matějka  - Obrazy, 
obrázky a malůvky
Kulturní dům 
21. 10. – 16. 11. Letovice v obrazech

PŘEDNÁŠKA
Blansko
Knihovna
11. 10. Hudební toulky – Ella Fitzgerald (17:00)
12. 10. Genealogie II. (16:00)
19. 10. S Petrem Zajíčkem o krásách jeskyní 
nejen v Moravském krasu (17:00)
Klub Ulita
19. 10. 60 let ochrany aneb Jak šel čas 
Moravských krasem (19:00)

Boskovice
Kino 
10. 10. Tomáš Kubeš: Barma – země Buddhů 
(18:00)

Velké Opatovice
Zámecký sál 
12. 10. Autorské čtení a beseda se spisovatelkou 
Markétou Harasimovou (17:00)

SPORT
Blansko
Penzion U Koně
16. 10. Běžecký závod Hořická rokle (11:00)

OSTATNÍ
Blansko
Zborovce
16. 10. Drakiáda (13:30)
ZŠ Dvorská
29. 10. Pochod podzimním lesem (17:00)

Boskovice
Zámecký skleník
9. 10. Představení knihy Malíř František 
Řehořek (15:00)

Letovice
Kulturní dům 
11. 10. Morava, země neznámá (18:00)
22. 10. Módní přehlídka (14:00)

Knihovna
8. 10. Odhalení busty Václava Havla s kon-
certem Dagmar Vonkové Andrtové

Zámek 
22. 10. – 23. 10. Dýňobraní
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Rodinná 
realitní 

kancelář723 282 282
www.tajovskyreality.cz říjen 2016

reality

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008
www.tajovskyreality.cz

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008
www.tajovskyreality.cz

RD 6+1 Voděrady

RD 5+1 Kunštát

info v RK

2.590.000 Kč

Prvorepubliková vila  
Černá Hora

3.490.000 Kč

info v RK 2.500.000 Kč

2.100.000 Kč

Bydlení s velkou  
zahradou Vavřinec

2.900.000 Kč

Byt 2+1 Velké OpatoviceByt 3+1 Velké Opatovice

Řadový RD Rájec - Jestřebí

RD (1+1 a 2+kk) Kunštát Stylová usedlost Vanovice

599.000 Kč799.000 Kč

info v RK

999.000 Kč info v RK

Venkovské stavení 
Žďárná 

RD 4+1 k dokončení 
Rájec – Jestřebí

RD 5+1 se zahradou 
Knínice

Stavební pozemek 
Boskovice

299.000 Kč

info v RK info v RK

RD po kompletní  
rekonstrukci Pamětice

Bydlení v malebném 
přírodním areálu

4.500.000 Kč info v RK

RD 5+kk Jabloňany

 4.200.000 Kč rezervace

Originální dům Ráječko

RD 6+1 Chlum u Letovic

Novostavba 5+kk Sebranice

4.020.000 Kč

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
tel: 739 656 102
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
tel: 720 021 091
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané kontakty.”


