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Boskovické běhy se blíží.
Start je už 1. května



„Tohoto ocenění si velice vážíme a budeme i nadále dělat 
maximum pro spokojenost našich zákazníků,“ říká ředi-
tel firmy Zdeněk Němec. Svoje slova potvrzuje konkrét-

ními kroky.   

NOVINKA ve vybavení pneuservisu 
„Náš pneuservis aktuálně pořídil nejnovější vybavení, dva stroje 

od firmy HUNTER, která je špičkou ve svém oboru. Prvním z nich 
je plně automatický montážní stroj Revolution, jehož výhody jsou 
montáže a demontáže pneumatiky s úplnou eliminací poškození 
ráfků, pneumatiky nebo snímače tlaku. Druhým strojem je Road 
Force Touch, světová špička ve vyvažování a diagnostice vibrací 
kol. Stroj s dynamickým přítlačným válcem, který díky přítlačné 
síle simuluje jízdu vozidla,“ vysvětluje ředitel.

Oba uvedené stoje jsou v České republice pouze v jednotkách 
kusů. Díky tomu je pneuservis TOP AUTOSALON BLANSKO 
vybaven na špičkové technické úrovni, kterou ocení zákazníci 

především v rychlosti a přesnosti řešení problémů s vyvažováním 
kol. Ukázky práce na těchto zařízení naleznete na FB stránkách 
facebook.com/topautosalon. „Uvedené zařízení bude k dispozici 
jak našim klientům, tak i soukromým dílnám a pneuservisům v re-
gionu,“ připomíná Němec.

AKCE JARO ZA 249 Kč
Na jaro připravil TOP AUTOSALON BLANSKO pro svoje kli-

enty Jarní servisní prohlídku za akční cenu 249 Kč, která zahrnuje 
kontrolu funkčnosti klimatizace, diagnostiku, kontrolu podvozku 
a brzdového systému a mnoho dalších. Při přezutí vozidla na letní 
pneumatiky navíc provedou technici geometrii podvozku vozidla 
zdarma! 

Aktuální informace, akční nabídky a nabídku ročních, refe-
renčních a ojetých vozů ŠKODA naleznete na našem FB profilu 
facebook.com/topautosalon. 

Nyní přes 30 vozů připravených ihned k odběru! 

TOP AUTOSALON BLANSKO získal 
ocenění nejlepšího servisu v ČR

Firma TOP AUTOSALON BLANSKO patří mezi nejlepší svého druhu. 
Na výročním setkání obchodníků značky ŠKODA AUTO v Mladé 
Boleslavi byla blanenská společnost vyhlášena nejlepším servis-
ním místem značky ŠKODA v České republice za rok 2016.

Inzerce
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Zahradnictví Doubravice nad Svitavou

22.–23. dubna
 prodej tradičních českých výrobků
 doprovodný program s hudbou
 atrakce pro děti
 prohlídky Pštrosí farmy
 stánek s pštrosími specialitami
 smaženice z pštrosího vejce 
(ochutnávka)

 občerstvení

Akce, které pořádáme, jsou vždy plné zážitků pro každého. Fotografi e jsou z minulých ročníků. 
I pro letošní rok pro vás chystáme spoustu zajímavostí.

   JARNÍ
  JARMARK

DEN MATEK
neděle 14. května

DEN DĚTÍ
neděle 4. června

 dětský den na téma LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
(kdo příjde ve stylu ledového království,
získává odměnu navíc)

 spousta soutěží a atrakcí pro děti
 každé dítě vyhrává věcnou cenu
 doprovodný program, občerstvení
 od 13.00 dvě hodinová show – cvičení, 
tancování, zpívání, hry a soutěže

 otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.

od 13.00 hod.
DĚTSKÁ SHOW S PRINCEZNOU ÁŇOU 
a SHOW LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

OTEVŘENO OD 8.00 DO 18.00 HOD.

 děti si sami mohou pro maminku 
 uvázat kytičku a vyrobit přáníčko

 atrakce pro děti
 doprovodný program
 občerstvení
 otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.
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TIp pro vás

Skutečnost, že poletím balónem, jsem 
se dozvěděla od kolegy, který mi při-
šel říct s klidem ve tváři: „Mám pro 

Tebe překvapení, poletíš balónem, chceš?“ 
Ano, v tu chvíli jsem se viděla nad horizon-
tem, jak stoupám v balóně a cítím se, jako 
kdybych zdolala vysokou horu. Eufórie 
všude kam se podívám. Těšila jsem se, až 
si nakráčím ladnou chůzí k balónu a všem 
dole zamávám.

Přišel krásný slunný den. V kalendáři 
se psalo úterý 28. března. Dlouho nic, ale 
najednou zpráva: „Dnes letíš“. To víte, vý-
jimečné chvíle si žádají výjimečné přípra-
vy. Alespoň to platí pro nás ženy. Ztratila 
jsem se na dvě hodiny ze světa do koupelny, 
abych dala najevo, že tohle beru opravdu 
vážně. Při odjezdu na místo jsem dostala 
instrukce, že účastník letu se také zhostí pří-
pravy balónu před odletem. Cože? V první 
chvíli jsem nadšená nebyla. Co kdybych se 
u toho zašpinila. Ale popravdě, čekal na nás 
tým, ten tým lidí, kteří svůj koníček a vá-
šeň berou srdcem, takže při setkání s nimi 
nepřemýšlíte nad tím, jestli je nutné někde 
něco přidržet, rozbalit, nebo si umažete 
ruce. Prostě jste ve skupince usměvavých 
lidí, kteří vědí, že vás uvidí v záplavě vlast-
ních emocí, a to je na tom baví. A já se ani 
nedivím.

Měla jsem trochu strach, přiznávám, ale 
klid ve skupině byl tak nakažlivý, že jsem 
si naskočila do balónu a pro jistotu využi-
la i možnosti hlídání dětí. Takže kolega si 
naskočil na poslední chvíli k nám a už jsem 
viděla, jak moji dva synové ztrácí na veli-
kosti a jejich ručičky mi mávají do výšek. 
S úsměvem vám prozradím, že jsem v du-
chu fandila mladíkovi, který se dobrovolně 
rozhodl, že je pohlídá, ač sám děti nemá, 
aby to nějak bez příprav zvládl, protože 
moji kluci tohle zvládnou určitě. Takže to 
byla premiéra rovnou ve více směrech.

Od vzletu uběhlo jen pár okamžiků a už 

jsme byli ve výšce 350 metrů, ze které jsem 
viděla naše krásné Boskovice. S rozlohou 
necelých 28 km2 jsem je měla celé jako na 
dlani. Úžasné. Za zády Pálavu a před sebou 
hřebeny Jeseníků. S větrem a směrem na Je-
víčko jsme pluli v naprostém tichu. Očím se 
ztrácely detaily, které vidíme a míjíme ka-
ždodenně při cestě autem, nezůstalo z nich 

vůbec nic. Balón nás osvobodil z gravitace 
a městského i niterního ruchu. Slovo svo-
boda obsahuje pocity, které mne osobně do-
provázely po celou dobu. Skvělý doprovod 
a zkušený pilot, Mirek Berkovec, mi zod-
pověděl všechny dotazy a vždy ještě něco 
zajímavého navíc. Bylo cítit, že tohle není 
jen jeho další povolání, ale poslání, troufám 
si tvrdit, že andělské. 

Po přistání jsem zase viděla svoje dva 
kluky. Běželi ke mně nadšení, a já k nim. 
Oni si vyzkoušeli, jaké to je být chvíli jen 
sami za sebe, bez mámy. A já zase utrhla 
kusy nezapomenutelných okamžiků do své 
sbírky životních pokladů. A tím chci i po-
děkovat celému týmu vzduchoplavební 
společnosti Viktorie za doživotní zážitek. 
Děti běhaly a skákaly po zbytcích vzduchu 
v balóně, všichni se smáli dětské radosti, 
dospěláci si také párkrát poskočili a v plné 
síle dobré nálady jsme sbalili balón a koš do 
vozíku. Ale tím to ještě neskončilo.

 Aby toho nebylo málo, proběhl i křest 
na šlechtický titul čtyřmi živly, protože ka-
ždý kdo letí svou první plavbu vzduchem, 
je pokřtěn na hraběnku nebo hraběte podle 
místa přistání. Tudíž jsme v redakci od té 
doby hrabě a hraběnka z Vanovic. Děkuje-
me za vše.

EDITA ABSOLONOVÁ

Let balónem byl životním zážitkem, 
navíc přinesl i hraběcí titul
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Zeptám se hned na úvod. Jak dlouho 
pracujete jako kastelánka Státního 
zámku Lysice?

Příští rok to bude 25 let. Společně se 
životním jubilem tak budu slavit i jubile-
um pracovní (úsměv).

Jaká byla Vaše cesta do Lysic?
Vedla z nedalekého hradu Pernštejna, 

kde jsem pracovala při vysoké škole jako 
průvodkyně. Když jsem dokončila studi-
um historie na Filozofické fakultě v Brně, 
v Lysicích zrovna hledali záskok za teh-
dejší kastelánku, která čekala rodinu. Zá-
skok se protáhl na téměř 25 let (úsměv).

Předpokládám, že jste se o historii za-
jímala už od dětství a na školních výle-
tech jste hltala výklady průvodců při 
návštěvách hradů a zámků?

Od dětství ne, i když jsme s rodiči čas-
to navštěvovali hrady a zámky. Už jako 
malá jsem hodně četla. Hlavně historic-
kou prózu. Díky profesoru dějepisu na 
gymnáziu mě historie ještě více nadchla. Začala jsem provádět na 
Pernštejně a to byl také impuls, proč jít studovat historii a kunsthis-
torii na vysokou školu. 

Kastelánka zámku. To zní až romanticky. Je to tak i doopravdy?
Chápu, že to tak někdo může brát. Ano, tohle povolání má svoje 

kouzlo, ale na druhou stranu je to práce jako každá jiná. Malinko 
ovlivněná tím, že člověk v práci i žije. Většina kastelánů bydlí na 
„svém“ památkovém objektu. Nemusím tedy na jednu stranu nikam 
dojíždět, na druhou stranu jsem k dispozici 24 hodin. Pokud si chci 

odpočinout, tak musím odjet, nejlépe do zahraničí. Ale rozhodně si 
nestěžuji, nechci, aby to tak vyznělo. Dělám to, co mě baví, navíc 
práci, která je velmi různorodá, inspirativní a kreativní, i když časo-
vě náročná. Mám kolem sebe báječné a pracovité kolegy a kolegy-
ně, to je velké plus. 

Jaké je to bydlet na zámku?
Pokud dovolíte, navázala bych na předchozí odpověď a zopa-

kovala, že to má svoje kouzlo, genius loci, ale bydlíte v práci. Je to 
starý dům a kvůli památkovému zákonu si nemůžete dovolit mo-
dernizovat ho v duchu současných trendů a komfortu bydlení. Když 
jste se ptal na tu romantiku, tak ta je nejvíce v zimě. Nedivím se 
předkům, že zimu považovali za náročné období (úsměv).

Nestraší u vás občas duchové nebo Bílá paní?
Straší tady občas akorát paní kastelánka (smích). Ne, v žádném 

případě. Jsme klidný zámek. Senzibilové tady mohou jistě cítit ur-
čité hromadění energie, přece jen objektem prošla spousta lidí a ge-
nerací, ale žádné paranormální jevy tady nemáme. Děláme asi svoji 
práci dobře, takže nám to nikdo nemá za zlé (úsměv).

Začala nová návštěvnická sezona. Jaká bude v Lysicích?
Bude pro nás náročná, protože kromě běžného návštěvnické-

ho provozu chystáme velký projekt na obnovu zámecké zahrady 
a zahradnictví. Zámeckou zahradu chceme vrátit do podoby konce 
19. a začátku 20. století. Objeví se tam nové výsadby, trávníky, do-

Lysický zámek čeká i v letošním
roce spousta zajímavých akcí
Začala nová turistická sezona. Svoje brány tak otevřely i hrady a zámky. Tím nejnavštěvovaněj-
ším v regionu je Státní zámek Lysice. V jeho čele stojí kastelánka Martina Rudolfová.

Kastelánka zámku Martina Rudolfová.
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jde na závlahy a stavební části zahrady, hlavně sloupy u kolonády, 
a restaurování deponovaných soch. V zahradnictví chceme obnovit 
fíkovnu, vybudovat nové zázemí pro zahradníky, upravit pařeniště, 
schodiště a zdi. Momentálně je to v Lysicích, řeknu to upřímně, 
jen pokus o historickou zámeckou zahradu, my jí chceme vrátit její 
dřívější podobu. Celý projekt přijde na 110 milionů korun a bude 
se realizovat během dvou vegetačních období, tedy asi dva až tři 
roky. Věřím, že standard našich chválených služeb pro návštěvníky 
udržíme i nadále.

Změní se nějak podoba zahrady?
Zásadně ne. Terasovitá zahrada stále zůstane. Co bych ráda 

v této souvislosti ještě zmínila, je to, že zahrada bude mít v budouc-
nu volnější režim, mělo by tam vzniknout i zahradní centrum pro 
návštěvníky s prodejem květin a informacemi v audiovizuální po-
době.

Připravili jste pro letošní rok pro návštěvníky nějaké novinky?
Chceme odtajnit prostory, které nemohli dosud vidět ani navští-

vit. Otevřeme jednu z provozních chodeb, která spojovala přízemí 
a první patro. Dále chceme zpřístupnit věžičku, která je součástí na 
podzim obnovené fasády východního křídla, kde v minulosti možná 
psala i Marie von  Ebner - Eschenbach. V rámci druhého okruhu 
umožníme návštěvníkům přístup na terasu  nad sala terrenou, aby 
si vyzkoušeli pocity, jaké zažívali majitelé zámku v letním období.  
A stihli jsme také zrestaurovat knihovní skříně v Erwinově knihov-
ně.

Lysice jsou díky zámeckému dění každý rok bohaté na kulturní 
akce. Co chystáte letos?

Samozřejmě tu budou už tradiční květinové výstavy na jaře a na 
podzim, na pouť food festival, oslava Dne dětí, Hradozámecká noc, 
koncerty v rámci festivalu Concentus Moraviae, každý měsíc nové 
výstavy v místnosti za pokladnou. Na co bych letos ráda upozor-
nila, je celosezonní výstava naivního umění v předzámčí. Jedná se 
o prezentaci téměř sta děl malířů a řezbářů, které vznikly při jejich 
setkáních tady v Lysicích. Zajímavé bude, že na řadě z nich je po-
znat, kde umělci tvořili a objevují se na nich motivy zámku. Letos 
nebude chybět koncert Ondřeje Havelky, v září Svatební show, se-
tkání vozidel Range Rover či Dýňobraní. V rámci otevřené výstavy 
M. E. Eschenbach chceme udělat několik literárních večerů, které 
budou spojené s ochutnávkou vína. Zámek samozřejmě bude ote-
vřený i v adventním čase a na Vánoce. 

Budete i Vy letos provázet návštěvníky?
Budu. Loni jsme prohlídky s kastelánkou nedělali, ale je o ně 

zájem. Počítám, že budou minimálně ve dvou termínech. Těším se 
na ně (úsměv).

Proč by lidé měli přijet do Lysic? Čím je váš zámek výjimečný?
Na poměrně malém prostoru návštěvník najde řadu zajímavostí 

a historie. Ať už při prohlídce interiérů, nebo v romantické zahradě. 
Věřím, že prostředí, které se tady snažíme vytvářet návštěvníkům 
dobrými službami, je k nám opět přiláká.

PAVEL ŠMERDA

Co se bude dít na zámku
 » 1. 4. – 31. 10. Obrázky (a nejen) pro radost, mezinárodní 

výstava naivního umění 
 » 1. 4. - 30. 4. Dřevo z Olešnice, výstava dřevořezeb Petra 

Ryzího
 » 7. - 17. 4. Jaro na zámku v barvách, tradiční výstava květi-

nových jarních a květinových aranžmá
 » 16. a 17. 4. Mimořádně otevřené zámecké zahradnictví 

s oranžerií 
 » 22. 4. Den památek, volný vstup do zámecké zahrady 

s nově obnovenou lodžií a fasádou severního zahradního kří-
dla a mimořádně otevřenou nerestaurovanou sala terrenou 
s manýristickou výzdobou

 » 2. 5. - 30. 6. Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky, výstava 
tapisérií Věry Mičkové

 » 29. 5. - 2. 6. Pohádkový zámek, speciální prohlídka zámku 
pro MŠ a 1. třídu ZŠ 

 » 4. 6. Zámek dětem, kostýmované dětské prohlídky v kaž-
dou celou hodinu, v 15.30 hod. O pekařském štěstí, divadel-
ní pohádka malého velkého divadla

 » 5. - 6. 6. Zámek s pastelkou, edukační prohlídka zámku, 
vhodné pro 2. - 6. třídu ZŠ

 » 7. - 9. 6. Účesy zámecké zahrady, edukační prohlídka zá-
mecké zahrady, vhodné pro 1. stupeň ZŠ

 » 11. 6. Il canto del Sud, koncert v rámci MHF Concentus 
Moraviae a Roku renesanční šlechty 

 » 11. 6. Víkend otevřených zahrad, speciální komentovaná 
prohlídka zámecké zahrady a zahradnictví s fíkovnou a oran-
žerií vedená zámeckým zahradníkem 

 » 13. - 16. 6. Pohádkový zámek, speciální prohlídka zámku 
pro MŠ a 1. tříd ZŠ

 » 18. 6. Kraja, písně ze severu, koncert v rámci MHF Concen-
tus Moraviae

 » 20. - 21. 6. Účesy lysické zahrady, edukační prohlídka zá-
mecké zahrady

 » 23. 6. Zámecká veselice, tradiční předpouťová taneční zá-
bava 

 » 24. - 25. 6. Jezme, pijme, veselme se -  food festival nejen 
regionálního jídla a pití

 » 24. 6. Zámkem s kastelánkou, netradiční noční prohlídka 
zámku vedená jeho kastelánkou

 » 8. 7. Bude to jinak, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers

 » 16. 7. a 23. 7. Komentovaná prohlídka zámecké zahrady 
a zahradnictví s fikovnou a oranžerií,

 » 29. 7. Zámkem s kastelánkou, netradiční noční prohlídka 
zámku 

 » 30. 7. - 3. 9. Kousky Itálie, obrazy Magdaleny Říčné
 » 5. 8. Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a zahradnic-

tví s fíkovnou a oranžerií
 » 13. 8. Komentovaná prohlídka zámecké zahrady a zahrad-

nictví s fíkovnou a oranžerií
 » 19. - 25. 8. Mezinárodní pracovní setkání naivních a ama-

térských umělců 
 » 26. 8. Hradozámecká  renesanční a ohnivá noc 
 » 1. - 3. 9. Jiřiny a pimprdlata, tradiční výstava květinových 

aranžmá z jiřin, tentokrát netradičně s loutkami 
 » 2. - 3. 9. Pěstitelská přehlídka jiřin 
 » 5. 9. - 1. 10. Když si můj dědeček babičku bral…., výstava 

o svatbách a ke svatbám v historii 
 » 17. 9. Svatební show, vše ke svatbám, svatební veletrh, 

odpolední program s módní přehlídkou v zámecké zahradě 
 » 21. - 22. 10. Dýňobraní, podzimní a nejen dýňová výzdoba 

zámeckých komnat, tematický minitrh, dílnička pro děti, 
výstava dýní a dýňové pochutiny

 » 2. - 3. 12. Advent na zámku, prohlídky vánočně a adventně 
vyzdobeného zámku s povídáním o šlechtických vánocích

 » 25. a 31. 12. Vánoční prohlídky
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Boskovické Běhy

Na hlavní pódium je připraven zají-
mavý program. V průběhu celého 
dne se představí Cykloklub Svi-

távka, Aikido Boskovice nebo projekt Děti 
sportují s námi. V hudebním bloku vystou-
pí kapely Seňorita, Karlovy hračky, hlavní 
koncert obstará brněnská rocková legenda 
Synkopy 61. Police České republiky připra-
vila na Boskovické běhy workshop Policis-
tou na zkoušku, v rámci kterého se poběží 
také běh na jeden kilometr. 

Běžeckou část zahájí Dětské běhy 
v 9.45, ve 12.30 odstartuje Lidový běh 

s AUTOCONTEM na 800 metrů, ve 13.20 
Zámecký běh na 2,5 kilometru a po hymně 
Boskovických běhů v 15.20 hlavní Běh za 
sedmizubým hřebenem na 12,5 kilometru. 
V rámci tohoto závodu poběží i účastníci 
Štafetového a Týmového běhu.

Jdou s námi i turisté!
Pokud někdo nemůže, nebo nechce bě-

žet, může se zúčastnit projektu Turisté jdou 
s námi. Standardně turisté absolvují tratě 
Boskovických běhů. Jako bonusy budou 
připraveny dvě trasy – na židovský hřbitov, 

kde je zrekonstruovaná márnice a Lenka 
Janíková tam bude připravena podat výklad 
o historii Židů v Boskovicích. Druhá trasa 
zavede zájemce ke Třem rybníčkům na po-
zemcích rodiny Mensdorff-Pouilly, která je 
generálním partnerem Boskovických běhů. 
Odměnou všem účastníkům bude opět uni-
kátní Absolventská vizitka Boskovické běhy 
2017, která se dá získat jen jednou v roce na 
jediném místě – 1. května v Boskovicích.

On-line přenos
Partner Boskovických běhů, společnost 

TOPNET Services, připravila z Bosko-
vických běhů on-line přenos v HD kvalitě 
a pro zájemce bude také k dispozici FO-
TOPOINT. Na tomto místě se může každý 
vyfotit v atmosféře běhů a fotografie budou 
veřejně přístupné všem na internetové adre-
se http://fotopoint.topnet.cz. On-line přenos 
„naladíte“ na adrese http://kamera.topnet.cz.

Nejen zamilované dvojice se mohou 
v dolní části náměstí políbit pod rozkvetlým 
Stromem lásky. Kompletní informace k Bo-
skovickým běhům včetně programu a regis-
trace najdete na www.boskovickebehy.com. 
Zajímavosti, aktuality, pokyny pro běžce 
a soutěže jsou na facebookovém profilu 
/BoskovickeBehy.

Přijďte tedy všichni v pondělí 1. května 
na Masarykovo náměstí do Boskovic. Bě-
hat, fandit a bavit se.

JAROSLAV PARMA, Sportuj s námi, z.s.

Poběž, kdo jsi Boskovák!
Spolek Sportuj s námi zve všechny příznivce Boskovických běhů v pondělí 1. května na Masa-
rykovo náměstí do Boskovic. Pod záštitou starostky města Hany Nedomové se tam bude konat 
již osmý ročník sportovně-kulturní a společenské akce pro každého. 

09.00 Vystoupení dětí ze sportovního kroužku Děti sportují s námi
09.25 Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, ukázka kolové
09.40 Slavnostní zahájení Boskovických běhů
09.45 Zahájení Dětských běhů
09.50 Běh dětí do 5 let s rodiči
10.00 Běh dětí do 5 let bez rodičů
10.10 Běh I. přípravky, chlapci 6 – 7 let (roč. narození 2010 –  2011)
10.25 Běh I. přípravky, dívky 6 – 7 let (roč. narození 2010 –  2011)
10.40 Běh II. přípravky, chlapci 8 – 9 let (roč. narození 2008 –  2009)
10.50 Běh II. přípravky, dívky 8 – 9 let (roč. narození 2008 –  2009)
11.05 Běh III. přípravky, hoši 10 – 11 let (roč. 2006 – 2007) + mlad-
ších žáků 12 – 13 let (roč. 2004 – 2005)
11.15 Běh III. přípravky, dívky 10 - 11let (roč. 2006 – 2007) + mlad-
ších žákyň 12 – 13 let (roč. 2004 – 2005)
11.25 Běh starších žáků 14 – 15 let + starších žákyň 14 – 15 let (roč. 
2002 – 2003)
11.35 Vyhlášení výsledků dětských běhů (I. přípravka + II. přípravka)

11.50 Vyhlášení soutěže O nejlepší video s Autocontem
12.00 Vystoupení kapely Seňorita
12.30 Běh „Policistou na zkoušku“ na 1000 m
12.30 Lidový běh s Autocontem na 800 m
12.40 Ukázka bojového umění - aikido
13.00 Vyhlášení výsledků dětských běhů (III. přípravka, mladší a star-
ší žáci a žákyně)
13.20 Zámecký běh na 2,5 km
14.00 Koncert kapely Synkopy 61
15.15 Hymna Boskovických běhů
15.20 Běh za sedmizubým hřebenem na 12,5 km
15.40 Vyhlášení výsledků Zámeckého běhu a věkové kategorie 16 – 
17 let
17.15 Předání cen vítězům soutěže Tipaři
17.20 Vyhlášení výsledků hlavního běhu
18.00 Vystoupení skupiny Karlovy hračky

Program Boskovických běhů 2017
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Pro koho je Věrnostní program určený 
a v čem spočívá? 

Věrnostní program spočívá v tom, že ka-
ždý běžec, který se účastní některého z na-
šich závodů, po absolvování zaplaceného 
běhu obdrží body. Týká se všech běžců, kte-
ří běželi trať měřenou čipovou technologií, 
tedy běželi s čipem.

Kolik bodů běžec získá a k čemu je po-
užije?

Každý námi pořádaný běžecký závod 
s rozlišením na zvolenou trať je obodován. 
Body se vždy přidělí pouze za účast na del-
ším běhu sportovní akce. Běžci se přidělí 
body až po absolvování zvoleného běhu. 
Například když se běžec zaregistruje na 
Boskovické běhy 2017 a absolvuje 12,5 km 
i Zámecký běh, obdrží body za náročnější 
běh. Čím těžší běh uběhne, tím více bodů 

získává. Pořadatel každý rok v rámci propo-
zic oznámí závodníkům, kolik bodů mohou 
za danou trať získat.

Hodnota jednoho bodu je jedna koru-
na. Například po absolvování hlavní tra-
tě Boskovických běhů obdrží běžec 100 
bodů. Získané body může každý použít 
k nákupu sportovního oblečení na e-shopu 
www.newline.cz.

Může si běžec body z jednotlivých závodů 
střádat nebo za ně musí hned po závodě 
nakoupit?

Získané body ze závodů lze sčítat. Je na 
rozhodnutí závodníka, zda si body vyčerpá 
ihned po závodu, nebo počká a uplatní je 
později. Pokud si zvolí zboží, které je draž-
ší, než hodnota jeho bodů, může samozřej-
mě zbývající částku doplatit. Body nelze 
uplatnit na poštovné a balné.

Kde běžci zjistí, kolik 
mají bodů? 

Informace o přidě-
lených bodech zjistí 
běžec na stránkách 
www.sportujsnami.cz 
v sekci Věrnostní pro-
gram, informaci získá po přihlášení také na 
e-shopu. Pro to, aby byly běžci správně při-
dělovány body, je zapotřebí, aby používal 
stále stejné ID a registroval se prostřednic-
tvím stále stejného e-mailu.

Od kdy bude možné zahájit nákup zboží 
na e-shopu prostřednictvím bodů? 

Čerpání bude zahájeno od 2. května 
2017. S e-shopem je dohodnuta dlouhodobá 
spolupráce na bázi podpory. Doba čerpání 
bodů není omezena. Bohužel není možné 
slučování bodů u rodinných příslušníků.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Chceš se stát naším kolegou alespoň na jeden den? Pokud Tě naše 
práce osloví a jsi-li starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á s dobrou 

fyzickou a zdravotní kondicí, staň se jím napořád.

Vyzkoušíš si pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti 
a nahlédneš do tajů jednotlivých policejních služeb.

Můžeš absolvovat testy tělesné zdatnosti a učinit tak první krok 
k možnému výběrovému řízení.

WORKSHOP
„Policistou na zkoušku“

WORKSHOP
„Policistou na zkoušku“

Boskovice

ODBOR PERSONÁLNÍ
Tel.:      
Mob.:     
E-mail:
Facebook: hledáme posily  

+420 974 631 400
+420 725 085 992
andrea.jaruskova@pcr.cz

1. května 2017 od 9 hod.

Registrace: www.sportujsnami.cz

ÚZEMNÍ ODBOR BLANSKO

1. května 2017 od 9 hod.
Masarykovo náměstí, Boskovice - v rámci Boskovických běhů

Logotyp v základním barevném provedení01I05

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

Member of DÜRKOPP ADLER Group 

  

 

Kulturní
zařízení

 

Věrnostní program Sportuj s námi
Od roku 2017 spouští spolek Sportuj s námi nově Věrnostní program, kterým 
chce odměnit běžce, účastnící se jeho závodů. Podrobnosti k tomuto programu 
vysvětluje Jaroslav Parma, tiskový mluvčí spolku Sportuj s námi.
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Řekněte nám něco o vaší léčebně?
Jsme jediná specializovaná léčebna v České republice, kte-

rá má k uzdravování dětí s chronickým onemocněním dýchacích 
cest k dispozici vědecky ověřené prostředí Císařské jeskyně. Díky 
vysoce kondičnímu programu při jeskynní terapii se daří snižovat 
chronickou léčbu astmatikům, alergikům, zlepšovat kvalitu života 
dětem, které jsou často nemocné, mají sníženou imunitu, jsou po 
těžkých zápalech plic nebo po odnětí nosní mandle. 

Co si mám pod tím představit?
Když někomu snížíte nemocnost, naučíte ho odstraňovat chyby 

při aplikaci nasazených léků, které mu například předepíše alergo-
log, poskytnete mu možnost být v kolektivu dětí, které mají stejné 
potíže jako on, zlepší se jeho psychická i fyzická stránka. Zkrátka 
měníme jeho postoj k životu. Nebojí se poté více sportovat, zlepší se 
jeho sebevědomí, děti se začnou brát takové, jaké jsou. Nepodceňují 
se, ani nepřeceňují těžké pocity z toho, že jsou rodiči i lékaři často 
upozorňováni na to, jak moc marodí. A k těmto změnám dochází 
v komplexním programu speleoterapie pod dozorem profesionální-
ho týmu zdravotnického i školského, aby bylo malému pacientovi 
zabezpečeno na několik týdnů výjimečné bezalergenní prostředí 
i minimální zameškání ve škole.

To zní skvěle.
Ráda bych ještě navázala na Váš první dotaz. Druhá naše unikát-

nost, kromě zdravotní péče, je samotné místo. Ostrov u Macochy je 
jako zapomenutá perla v srdci Evropy, ale je tady Císařská jeskyně 
a speleoterapie užívaná k terapii astmatiků již od osmdesátých let 
minulého století. Z adventního koncertu se tehdy podařilo získat 
finance k úpravám Císařské jeskyně, která je od roku 1996 pro ve-
řejnost uzavřena a využíváme ji výhradně ke speleoterapii dětských 
pacientů.  

Čím je Císařská jeskyně tak specifická a proč je určena pouze 
dětem?

Je to bezalergenní prostředí, na které v dnešní době již nenara-
zíte. Umožňuje alergickým dětem v našem komplexním programu 
navýšit kondici, naučit se pracovat s ponámahovou dušností bez 
aplikace úlevových léků, vyčistit průdušky a vedlejší dutiny nosní 
od trvalého bakteriálně kontaminovaného sekretu, aerosol v jes-
kyni obsahuje ionty, které se podílí na protizánětlivých procesech 
a uvolňuje stěnu průdušek. Samozřejmě, pokud tam máme menší 
děti, pouštíme do programu jako doprovod (než si děti zvyknou na 
ne zcela běžné prostředí pro tělocvik) jednoho z rodičů, nebo pra-
rodiče, ale je třeba si uvědomit, že bakteriální osídlení v krku dítěte 
je jiné, než u dospělých. Císařská jeskyně má vlastnosti, při kterých 
můžeme v určitém objemu pacientů v čase počítat s úplnou rege-
nerací. Trvale probíhá výzkum, který by měl objasnit, co všechno 
se přesně podílí na tom, že se toto prostředí pod návalem nemoc-

ných vykašlávajících dětí udržuje desítky let sterilní. A proto ani 
nelze markantně navyšovat kapacitu, byť by lůžková část teoreticky 
navýšená být mohla bez otevření nového prověřeného jeskynního 
prostoru s novým odborně vedeným personálem.

Kolik hodin denně je jeskyně v provozu?
Každý všední den asi 3,5 hodiny. To je maximum, aby jesky-

ně zregenerovala. Děti tam 1,5 hodiny aktivně cvičí a pohybují se, 
1,5 hodiny spí, nebo leží a poslouchají čtené pohádky. Jeskyně není 
nafukovací, vážíme si jí, protože jiné takové prostřední v České re-
publice není. 

Jaký je zájem o dětskou léčebnu?
Ročně se u nás vystřídá asi šest stovek dětí ve věku od čtyř do 

osmnácti let. Zájem nijak extrémně nepřevyšuje naši kapacitu. Je 
to dáno tím, že k nám nemohou kvůli vysoce kondičnímu progra-
mu a prostředí jeskyně vozíčkáři a hendikepované děti, též u dětí 
s psychiatrickým onemocněním není jeskynní prostředí prokázané 
za jednoznačně přínosné, na druhé straně spousta rodičů slyší na 
lázeňské programy a dávají přednost tomu. To souvisí s neznalos-
tí a nevědomostí. Rodiče často netuší, že tady jejich děti mohou 

V Dětské léčebně se speleoterapií
vrací dětem zdraví a zlepšují život
Astma, alergie, záněty horních a dolních cest dýchacích, atopické ekzémy a mnoho dalších 
neduhů pomáhají odstranit v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Unikátní 
zařízení v rámci celé České republiky představila jeho primářka Jarmila Überhuberová.

Spolupráce s mistrem světa
Dětské léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy spo-
lupracuje s trojnásobným mistrem světa, mistrem Evro-
py a výkonem 8994 bodů bývalým světovým rekordma-
nem v desetiboji Tomášem Dvořákem (momentálně šéf 
trenérem atletické reprezentace), který se stal vzorem 
pro dětskou léčebnu v roce 2016 a trvale spolupracuje na 
motivačních modifikacích kondičních tréninků v Císařské 
jeskyni.

Jarmila Überhuberová s Tomášem Dvořákem
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navštěvovat školu, která je hned vedle léčebny. Někteří si zase 
myslí, že přes zimu nefungujeme, protože je jeskyně zamrzlá. To 
samozřejmě není pravda. Jeskyně má celoročně osm stupňů a téměř 
stoprocentní vlhkost. Mikroklima se mění jen minimálně. Je nám 
ale jasné, že s narůstajícím počtem dětí, které mají alergie, astma 
a další problémy, nebude naše zařízení dostačovat. Zatím se sice 
další jeskyně pro speleoterapii v České republice nehledají, protože 
je speleoterapie brána sice jako oficiální, ale doplňková klimatická 
metoda k léčbě astmatu a onemocnění dýchacích cest, ale výsled-
ky jsou jednoznačné a bylo by hloupé ignorovat elegantní přírodní 
cestu, která předchází zvýšené nemocnosti dítěte, navyšování zatě-
žující chronické medikace a počtu zameškaných hodin ve školním 
vzdělávání. 

Co všechno u vás děti absolvují? Jak vypadá jejich denní režim?
Vstávají asi o půl sedmé a jdou na ranní hygienu. Poté provádě-

jí rehabilitační procedury, ke kterým patří čištění nosu a přilehlých 
dutin nosní konvičkou, inhalují, měříme u nich hodnotu výdecho-
vého proudu vzduchu, aby lékař při vizitě mohl odhadnout, nakolik 
dítě ten který den zatížit, případně zvolit individuální program. Ná-
sleduje ranní vizita, kde lékař rozhodne o aplikaci léků, procedur, 
intenzitě zátěže. Dopoledne ty starší čeká od osmi do dvanácti hodin 
škola, nebo Bemer terapie k otevření cév a prokysličení organizmu. 
To je základní předpoklad k tomu, aby dítě podalo vyšší výkon při 
cvičeních, lépe vstřebávalo aerosol v jeskyni, pročistilo se od zahle-
nění, otevřeli se mu průdušky a efektivita speleoterapie pro násled-
nou imunomodulaci byla maximální. Ve 12 hodin je oběd, od 12.30 
dojde opět na aplikaci léků, měření PEF jako ráno a přecházejí do 
jeskyně. V ní jsou tři hodiny, přičemž 90 minut tvoří aktivní část, 
tedy cvičení a pohybové aktivity, dalších 90 minut pasivní, tedy le-
žení, většina klidně usne. Následuje svačina a aplikace léků. Večer 
čeká malé pacienty druhá fáze Bemer terapie aplikované lokálně na 
určité problémové partie např. kůže při atopickém ekzému, unavené 
svalstvo k rychlejší regeneraci (podobně jak si užívají Bemer terapii 
vrcholoví sportovci po několikafázovém tréninku), mají jógu, aby 
si uvědomili, jak důležité je brániční dýchání a upravili dechový 
vzorec. Pokud nemají jógu, absolvují večerní program s vychova-
telkami. O víkendu pro ně máme připravenou hippoterapii, plavání 
a kondiční vycházky. Chodíme i do jiných jeskyní v rámci Morav-
ského krasu. 

Mají malí pacienti vůbec volný čas?
Volný čas si může udělat doprovod. Například využít procedury, 

které máme k dispozici, vyrazit na výlet. Volno jako takové děti 
nemají, veškerý čas jim vyplňujeme my. Mají polední klid, ležnou 
v Císařské jeskyni, mezi šestou až osmou většinou referují den při 
telefonátu s rodiči. Na druhou stranu bych ráda řekla, že čím méně 
času stráví telefonováním, tím lepší práci u nich odvedeme. 

Kolik dnů či týdnů děti zůstávají v léčebně? 
Dítě může náš klimatický pobyt dostat od pojišťovny zaplacen 

jednou ročně. V naší Dětské léčebně se speleoterapií máme vypsá-
ny 3-4 týdenní turnusy. Výzkum prokázal vysokou účinnost jak 
u třítýdenních tak i čtyřtýdenních. Vzhledem k velkému zájmu při-
hlášených delší turnusy ani zaváděny nebyly. U dětí od 4 do 6 let 
hradí pojišťovny pobyt jednomu z doprovodu rodičů, či prarodičů, 
u samoplátců (doprovod dítěte nad 6 let věku) platí asi 500 korun 
na den.

Rodiče ano, nebo ne?
Pro děti od 4 do 6 let je to velmi vhodné. Především proto, aby 

se společně naučili zvládat nemoc, ruku v ruce s tím se mění i vzá-
jemné chování dítě-rodič a rodič-dítě. Často se stává, že z neznalosti 
v přístupu k nemoci rodiče svému dítěti v řadě věcí ustupují, nebo 
nechtěně stavu přitěžují. Znovu to zopakuji, jednou ročně můžeme 
za pobytu všem změnit a zlepšit kvalitu života. Unikátní prostředí, 
náročný kondiční trénink v bezalergenním prostředí, pečující profe-
sionální tým lékařů, sester, fyzioterapeutů, bezpečnostních složek 
v jeskyni, vychovatelek i speciálních pedagogů školy při léčebně, 
to vše je cesta k lepším zítřkům dítěte.

Jaká je účinnost speleoterapie?
Účinnost speleoterapie je taková, že se po jejím absolvování ci-

telně snižuje nemocnost. Po roce je třeba speleoterapii opakovat, po 
třetím pobytu u nás se změny v imunitě stabilizují. Může dojít ve 
spolupráci s alergologem, který má od nás tříletou studii spirometrií 
včetně zátěžových testů k vysazení a snížení medikace nutné ke sta-
bilizaci onemocnění a návštěvy lékaře. Nutnost nasazení antibiotik 
se snižuje na minimum, nebo není. 

Co říct na závěr?
Na speleoterapii je neuvěřitelně krásné, že se při 

ní lékař nezabývá jen medicínskou vědou, kterou se 
naučil, ale spolupracuje i s přírodovědci, krasology, 
speleology a lékaři z nejrůznějších oborů. Navíc je 
výchovná. A to jak pro pacienty, tak i lékaře. Učí 
všechny vzájemně spolupracovat, pomáhat si. Jsou 
tady vedle sebe pětileté děti a vedle nich osmnác-
tiletí. Nezřídka se stává, když mladší například při 
kondiční vycházce už nemůže, že ho starší vezme na 
záda a pomůže mu. 

Máte nějaký sen, cíl?
Budu se asi opakovat, ale je to pro mě nesmírně 

důležité. Mým cílem je, aby děti, které projdou na-
ším zařízením, zlepšily kvalitu svého života. To vše 
nezáleží jen na nás, kteří tady pracujeme, ale také na 
lidech ze základní školy při léčebně, z Moravského 
krasu a řadě dalších, kteří se pro ně stali díky jejich 
onemocnění důležití. Těm všem děkuji za vstřícnost 
při spolupráci, protože jsem přesvědčena, že jdeme 
správným směrem.      PAVEL ŠMERDA
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Praxe ukazuje, že strava je potenci-
onálním zdrojem možných alerge-
nů, nebo přinejmenším intoleran-

ce (nesnášenlivost). Faktem je, že k těmto 
nepříjemným stavům inklinuje jen malé 
procento celé populace. Berme to jako po-
zitivní zjištění. Pokud jde o nepříliš vážnou 
formu (např. intolerance mléčného cukru 
laktózy a ovocného cukru fruktózy). 

Alergie naproti tomu způsobují spíše 
bílkoviny (viz alergie na mléčné bílkoviny 
nebo ryby). Med se objevuje v seznamu po-
tencionálních alergenů jen zřídka, protože 
obsahuje jen velmi málo bílkovin. Předběh-
nu, když jen již v úvodu připomenu, že ně-
které odborné prameny dokonce doporučují 
med jako možnou součást prevence, přinej-
menším na sezónní pyly.

Med je typickou ukázkou potravinové 
dvousečnosti, jinak řečeno, každá potravi-
na teoreticky obsahuje jak prospěšné, tak 
potencionálně rizikové složky. Nicméně 

v případě medu jako přírodního sladidla lze 
hovořit o převaze pozitivních stránek nad 
možnými riziky. Oním rizikem je možná 
alergie na stopově přítomné bílkoviny po-
cházející z obsaženého pylu. Na druhé stra-
ně jsem se již zmínil o tom, že včasné stříd-
mé použití medu, pocházejícího z oblasti 
kde žije jeho konzument, lze považovat za 
dobrý způsob desenzibilizace, čili snížení 

přecitlivělosti na sezónní pyly. Přesněji ře-
čeno – s použitím medu u lidí, kteří trpí 

tzv. sennou rýmou, se musí začít včas, 
tzn. před sezónou.

Je možné testovat
rizikovou reakci?

Jistě. K tomu lze použít 
dva postupy – prvním je 

ochutnání malého množ-
ství medu. Pak už je nut-

né jen čekat – většinou 
postačí jen pár hodin. 
Pokud se dostaví škra-

bání v krku, případně 
kožní reakce (místní otok 

okolo očí, zbytnění jazyka 
nebo červené fleky), průjem, 

zvracení, afty v dutině ústní, 
kýchání, kašel, nebo v nejhorším 

případě také astma, je situace jas-
ná. Připomínám, že někdy je k vy-

volání takové reakce nutná opakovaná 
konzumace. V drtivé většině případů 

však není alergická reakce naštěstí natolik 
silná, aby vyžadovala lékařský zákrok. 

Přesto je to jasný důkaz toho, že med 
není radno používat. Druhou možností je 
potřít medem kůži na citlivějších plochách, 
např. vnitřní straně předloktí. Zčervenání je 
jasným důkazem alergie. POZOR na med 
z dovozu! Lze brát za prokázané, že dale-
ko větší riziko představují včelí produkty 
(z nich samozřejmě nejvíce právě med) do-
vážené z exotických zemí. Kromě toho je tu 
riziko působení nejenom medu jako takové-
ho, ale také cíleně při výrobě přidávaných 
dalších ingrediencí – tomu se už dávno říká 
„pančování. To se děje například přídavkem 
kukuřičného škrobového sirupu nebo sirupu 
třtinového (a možná i dalšími, většinou da-
leko rizikovějšími surovinami).

Něco jiného je alergie způsobená použi-
tím květového pylu případně medu s přídav-
kem pylu. V tomto případě lidem, kteří trpí 
„sennou rýmou“, doporučuji velkou opa-
trnost. Dokonce je třeba tyto jedince varo-
vat také před případným použitím potravin 
s přídavkem medu.

Nemyslím, že by byla nutná přehna-
ná opatrnost v případě použití tuzemské-
ho medu jako prostředku včasné prevence 
alergií na pyly. Přítomnost pylů v běžných 
medech je natolik nízká, že by to alergi-
kům nemělo způsobit problémy. Nicméně 
toto tvrzení není odborníky přijímáno jed-
noznačně. Dokonce se lze setkat s pracemi, 
jejichž závěry varují před použitím medu, 
jako produktu snižujícího riziko vzniku 
alergie. Alergologové uvádí, že produkty 
včel mohou vyvolat alergii asi jen u jednoho 
člověka z tisíce. Nicméně jedná se o alergii 
na všechny včelí produkty. Dokonce i na 
včelí jed.

Takže med je v tomto výčtu jedním z těch 
nejméně rizikových. Velmi vzácně se může 
objevit i život ohrožující anafyktická reak-
ce. Astmatici by se tedy měli požívání vče-
lích produktů, hlavně pylu a mateří kašičky, 
vyhnout. Nicméně jak už to tak bývá, řada 
přírodních léčitelů je jiného názoru. Tak je 
možné se setkat s doporučeními konzumo-
vat směs česneku s octem nebo citrónovou 
šťávou a medem jako všelék. K tomuto tvr-
zení se dokonce uchylují i odborníci.

RNDr. Petr Fořt, Csc.

MEDa alergie?

Včelpo, spol. s r.o., Obora 108
Skalice nad Svitavou, Czech republic
www.vcelpo.cz
www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelarskastanice.cz

Med a senná rýma.
Jak to spolu souvisí

Med vám může pomoci zbavit se senné rýmy, nebo 
přinejmenším zmírnit její projevy, protože obsahuje velmi 

malé množství pylů. Tím se z něj stane prostředek desensi-
bilizace (uvyknutí na alergeny) v období, kdy v ovzduší nejsou 
přítomny ještě pylové alergeny. Podmínkou je použití lokální 
produkce medu, nikoliv toho, který pochází z exotických krajin, 
tudíž pro organismus obsahující neznámé alergeny, na které může 
reagovat bouřlivě.
Med je ideální, zdraví prospívající přírodní sladidlo, jehož účinky nás 
stále ještě mohou překvapit. V porovnání s možnými riziky je jasná 
převaha pozitivních efektů. Nemyslím, že by se možné riziko alergie 
mělo zveličovat, protože v takovém případě by bylo nutné varovat 
před všemi dalšími potravinami přírodního původu (např. s ohle-
dem na teoretické riziko kontaminace plísněmi), jinak řečeno, to 
už bychom se museli bát sníst cokoliv. Nicméně právě plísně 
bývají silným alergenem a současně největším problémem té-
měř všech potravin – na rozdíl od medu, kde nic takového 

nehrozí.
Med totiž patří na seznam zcela přírodních potravin, 

tzn. že (nejenom stoupenci přírodní výživy ho be-
rou jako základní, ne-li dokonce jediné správ-

né sladidlo a do značné míry jako lék).

Inzerce
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Pavli, jaké byly tvoje začátky s atletikou?
Začínala jsem v sedmi letech v Blansku na ASK. 

Ze začátku to bylo spíš o takové všeobecné přípra-
vě, postupně jsem se začala profilovat. Momentálně 
jsou mojí hlavní náplní střední tratě. Tedy 300, 800 
a 1500 metrů.

Byla pro tebe atletika jasná volba?
Dá se říct, že ano. Jiným sportům jsem se nikdy 

nevěnovala. Od malička jsem běhala, takže to tak 
nějak přišlo samo (úsměv). 

Jaké jsou tvoje největší dosavadní úspěchy?
Vyhrála jsem mistrovství republiky v krosu v ka-

tegorii mladších žákyň, zúčastnila jsem se v Brně 
Evropských her mládeže, kde jsem pokořila rekord 
mítinku v dané kategorii, a samozřejmě nesmím za-
pomenout na nejvýraznější úspěch, nedávný repub-
likový titul na 800 metrů v hale v kategorii starších 
žákyň.

Kolikrát týdně trénuješ?
Třikrát týdně, do toho chodím občas i sama bě-

hat. Pouze rekreačně plavu.

Zranění se ti zatím vyhýbají?
Musím to zaklepat, ale žádné vážnější zranění 

jsem zatím neměla.

Máš nějaké atletické vzory?
Největšími vzory jsou pro mě Jakub Holuša, Filip 

Sasínek a Barbora Malíková.

Jaké máš cíle do budoucna?
Když to vezmu postupně, tak příští rok bych ráda 

překonala český halový rekord v kategorii starších 
žákyň, který je momentálně 2:13,80. A do budouc-
na? Ráda bych se podívala na mistrovství světa 
a olympijské hry a přáním je překonat světový re-
kord Jarmily Kratochvílové (úsměv). 

PAVEL ŠMERDA

Pavla Štoudková má cíl. Sesadit
z trůnu Jarmilu Kratochvílovou
Blansko má velký atletický ta-
lent. Čtrnáctiletá Pavla Štoudková 
z Doubravice získala nedávno na 
halovém Mistrovství České repub-
liky žáků a žákyň v atletice, které 
se konalo v Praze, zlatou medaili 
v závodě na 800 metrů. Navíc ve 
skvělém osobním rekordu 2:16,14 
a také nejlepším výkonem sezony.
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„Lidé tady chtějí bydlet, koná se zde každý rok velká 
spousta zajímavých kulturních, sportovních a společen-
ských akcí a chystáme zajímavé stavby. Novou spor-

tovní halu a víceúčelový dům na náměstí,“ říká starosta Jaroslav 
Zoubek

Sportovní hala
Školní tělocvična ve Svitávce je v havarijním stavu a už dlouho-

době nevyhovuje současným požadavkům na moderní sportoviště. 
„Proto jsme se rozhodli zbudovat novou sportovní halu, která bude 
odpovídat současným parametrům. Jak prostředím, tak rozměry. 
Když jsme volili mezi menší a větší variantou haly, rozhodli jsme 
se pro větší. Šatny, parkoviště, to vše bude stejné v obou případech, 
ale větší varianta umožní lepší využití pro sportovce, plocha půjde 
například rozdělit na dvě části, i na další akce,“ vysvětluje starosta.

Svitávka je ve sportovním světě pojem. Především díky oddílu 
kolové, ve kterém vyrostlo hned několik mistrů světa. „Samozřejmě 
počítáme s tím, že halu budou v první řadě využívat děti ze školy 
a místní organizace a spolky, ale už nyní zaznamenáváme zájem 
i z okolních obcí. Počítáme s tím, že se tam budou konat turnaje, 
soustředění, ale také kulturní akce. Každopádně se tím mnohoná-
sobně zvýší atraktivita obce,“ upřesnil Zoubek.

Hala bude mít oficiální rozměry na veškeré sálové sporty, tedy 
volejbal, basketbal, házenou, futsal, florbal a jiné, navíc v ní nebude 

chybět ani hlediště pro přibližně dvě stovky diváků. Samozřejmostí 
jsou šatny, sociální zařízení a prodej občerstvení. Kromě toho jsou 
tam navrženy dva menší sály. Jeden je plánovaný jako posilovna, 
druhý bude sloužit pro aktivity místních spolků. „Uvidíme, kdy bu-
deme mít stavební povolení, ale reálné je začít se stavbou v létě, 
nejpozději na podzim letošního roku,“ slibuje starosta.

Víceúčelový dům
Druhá velká plánovaná akce je chystaná výstavba víceúčelové-

ho domu na náměstí. „Chceme tam vrátit život a přesunout veške-
ré služby, tedy lékaře pro děti i dospělé, poštu a lékárnu na jedno 
místo. Ve stávajících prostorách, kde instituce sídlily, vybudujeme 
novou třídu mateřské školy, místo pošty byt. Další bydlení nám 
vznikne v Domě s pečovatelskou službou, i tam máme teď lékaře,“ 
vyjmenoval Zoubek. 

Víceúčelový dům bude mít bezbariérový přístup a vedle něj 
vznikne nové parkoviště. „Chtěli bychom mít letos projekt, zažá-
dáno o stavební povolení a příští rok na jaře začít stavět,“ přeje si 
starosta.

Nové bydlení
Ve Svitávce je poslední roky velký zájem o bydlení.  V nejbliž-

ší době tam developerská firma bude stavět tři nové bytové domy. 
„Máme z toho velkou radost. Pro nás je to samozřejmě i otázka pe-

Svitávka je dobré místo pro život
Městys Svitávka je jedním z nejzajímavějších míst v regionu. A to nejen díky svojí poloze 
(leží na železniční trati Brno-Česká Třebová a blízko silnice I/43 Brno-Svitavy), krásné přírodě 
v okolí a kompletní občanské vybavenosti, ve které nechybí škola, školka, obchody, zdravotní 
středisko, lékárna a mnoho dalších.
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něz. Čím více lidí, tím více příjmů do rozpočtu. Proto tento projekt 
podporujeme a firmě Ekoterm, která bude domy stavět, jsme nabídli 
i část našich pozemků,“ svěřil se starosta. S bydlením souvisí i do-
stavba chodníků ve Školní ulici a vybudování parkovacích míst v 
ulici Mezimostí, kde je problém s odstavením aut a vznikají tam ne-
bezpečné situace. Po mnoha letech se také začne budovat vodovod 
v osadě Sasina, na který obyvatelé čekají.

Löw-Beerovy vily
Chloubou Svitávky jsou secesní Löw-Beerovy vily, které leží 

v parku. Malá, která je v soukromých rukách, i velká, kde sídlí úřad 
městyse a knihovna, prošly v posledních letech výraznou proměnou. 
„Se začínající turistickou sezonou zaznamenáváme zájem o návště-
vu. Lidé si mohou prohlédnout část nově budovaného muzea, kde se 
mají možnost se seznámit s historií rodiny Löw-Beer a jejich aktivi-
tami nejen ve Svitávce, ale i na dalších místech republiky, a vůbec 
téměř veškeré prostory velké vily, kterou se snažíme postupně opra-

vovat a dávat do původního stavu, v jakém byla v době, kdy zde tito 
významní průmyslníci žili. Letos jestli uspějeme s žádostí o dotaci 
na společný projekt ,,Obnova cest ke kulturním památkám‘‘ s obcí 
Tomašíkovo na Slovensku kompletně opravíme cesty v parku ko-
lem vil. Loňský rok navštívily díky tomu Svitávku stovky turistů. 
A začátek letošního roku signalizuje, že letos tomu nebude jinak,“ 
uvedl Zoubek.

Tím, že Löw-Beerovy vily mají úzkou souvislost s vilou Tu-
gendhat v Brně (Alfred Löw-Beer, otec Grety Tugendhatové, posta-
vil Malou vilu a se svojí rodinou ve Svitávce bydlel), se Svitávky 
týká i velká akce plánovaná letošní rok v Brně. Setkání potomků 
rodů významných průmyslníků. V rámci této velké akce, která bude 
v květnu letošního roku, přijede velká skupina potomků rodiny 
Löw-Beer do rodiště svých předků.

Ve Svitávce to žije
Ve Svitávce se každý rok konají desítky kulturních, sportovních 

a společenských akcí. Besedy, přednášky, koncerty, plesy, divadla, 
karnevaly a mnoho dalších. „Letos navíc oslavíme 85 let od založe-
ní fotbalového klubu, významné výročí slaví také Sokol. Už tradicí 
je první sobotu v září Jarmark tradičních řemesel. I letos nás zkrátka 
čeká spoustu zajímavých událostí a dá se říct, že téměř každý ví-
kend se u nás něco děje,“ řekl starosta. 

Krásné okolí
Svitávka se může pochlubit krásným okolím. Kdo se chce poko-

chat, může například vyrazit na naučnou stezku Svitávka v průběhu 
věků.  Začíná na náměstí, má čtyři zastavení a končí na kopci Hra-
disko. Lidé se na ní podívají nejen do přírody, ale získají i spoustu 
zajímavých informací z historie a současnosti městyse. „Navíc na 
kopci Hradisko plánujeme obnovu kaple. Rozhodně stojí za to tam 
vyrazit. Je odtud krásný rozhled do okolí a Hradisko je i zajímavé 
paleontologické naleziště,“ dodal starosta. 

PAVEL ŠMERDA
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hliníku popravčí emoce

vyheknutí symetrála vysokopecní 
palivo

Madrid. 
sport. klub

zástupci 
při křtu

zn. 
hektaru

SPZ 
Olomouce

básnicky 
okolo tisknout

klusem epocha drobný 
dobytek salamandr

2. díl národ vysoké 
karty

pohyb oka

chem. zn. 
radia

stará SPZ 
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francouzsky 
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miligram výměšek 
těla

péče o 
nehty tavenina

obchodní 
akademie 

(zkr.)

inic. zpěv. 
Absolonové

cestovní 
doklad

šatní 
škůdce

parkový 
strom

identifika-
ční č. zkr.

cesta 
vzduchem za co start běhu 

množ. č.

dages-
tánské 
sídlo

hon nizozem. 
jed. objemu doporučení

patčící 
rybám talisman tábořiště

mluva
část úst angl. muž kujný 

materiál
jedna z 
planet

statampér 
zkr.oblečení 

do zimy
umělecká 

dvojice

inic. zpěv. 
Mládka

obydlí ruské 
chaty

inic. atleta 
Zátopka

dodatek v 
dopise

musculus kružnice syrský 
prezident

post. z Ježíš. 
rodokmenu

ňadro

předpona 
pod podíl plochá 

moř. ryba

hrdina plovoucí 
kus ledu

otázka 1. 
pádu

3. díl inspekční 
prohlídka

číst angl. značka 
ruthenia

Slezská 
řeka

ovčí 
pěšinky

výplně 
oken

citosl. 
povzdechu

ropucha 
angl.

léčivá 
bylina

Vyhrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili opět možnost zahrát si o za-
jímavou cenu. Stačí k tomu jediné. Správně vyluštit tajenku, odpověď poslat na adresu 
redakce@my-face.cz a čekat, jestli budete vylosovaní. A co jsme pro vás připravili? Úspěšný 
a vylosovaný luštitel získá dva lístky na hudební festival Morava Park Fest v Blansku.
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Nový

Nabídka platí od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 
podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MEGANE: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE GrandCoupé: spotřeba 
3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz

Od 

319 900 Kč
5 let záruka

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.renaultdealer.cz

MEGANE_SP_K+B+LFF_Produkt_297x210_CZ_dealer3.indd   3 16.02.17   12:42

AUTECO BS, spol. s r.o.
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 453
www.autecobs.cz

Ať chceme nebo ne, my řidiči dává-
me svým očím co proto, a chceme 
po nich, aby střídavě ostřily do dál-

ky na silnici, rozlišovaly značky, periferně 
vnímaly, co se děje stranou, a naopak stej-
ně rychle sledovaly co je blízko – přístroje 
a ukazatele na palubní desce. Tedy rychlost 
jakou jedeme, kontrolky, navigaci, autorá-
dio… Zvládnou to oči a my s nimi? Vůbec 
ne, zvláště pokud jsme krátkozrací. To pak 
běžně jedeme i desítky metrů poslepu. 

Při řízení motorového vozidla musí řidič 
průběžně sledovat nejen to, co se děje na 
silnici, ale také údaje na přístrojové desce. 
„Během sklonění hlavy, v průměru asi o 30 
stupňů, dochází k potlačení ostrosti obrazu 
dění na vozovce, což je způsobeno násled-
kem pohybu očí. Při pohledu například na 
rychloměr totiž obvykle pohyb očí cíl mine, 
v průměru asi o pět stupňů, což je okamži-
tě vyrovnané následným pohybem očí. Po 

vytvoření ostrého obrazu na sítnici dochází 
k jeho zpracování a uvědomění si viděného. 
Předpokládáme však, že velikost čtených 
číslic musí být minimálně pětkrát větší, než 
je minimální velikost umožňující jejich di-
ferenciaci. Tedy až po zpracování a realiza-
ci informace lze pohled vrátit do původního 
postavení,“ vysvětluje MUDr. Valešová, 
primářka oční kliniky DuoVize.

Prolétněte nyní text, v němž jsme popsa-
li, co oči musí vykonat. Je to pěkně dlouhý 
odstavec. Je tedy zjevné, že i ve skutečnosti 
má celý děj svoji dobu trvání. Ta je ovlivňo-
vána řadou faktorů jako věk, kondice, po-
zornost a zkušenost řidiče. Nicméně, v prů-
měru potřebujeme 0,5 – 3 s. Mžik? Jistě, 
ovšem při jízdě rychlostí 100 km/h vozidlo 
ujde až 86 metrů, při 160 km/h pak dokonce 
132 metrů. Během této doby řidič nic nevidí 
a vozidlo jakoby řídil slepý.

„I zcela zdravý člověk potřebuje k tomu, 

aby zrakový podnět byl po zpracování na 
sítnici, zaregistrovaní a poznání v zrako-
vých centrech, dobu asi 0,1 s,“ říká MUDr. 
Valešová. V tomto čase ujede vozidlo při 
rychlosti 160 km/h asi 4,4 metru. Vzhledem 
k výpadkům podnětů z periferie sítnice se 
tato vzdálenost může běžně zvýšit až na 
7 metrů. To znamená, že by řidič zaregistro-
val zajíce běžícího ze strany, až by byl pod 
koly. Dalo by se tedy říct, že se jednalo o ne-
hodu s „nepřítomným“ objektem.

Dvě procenta řidičů 
nerozeznají červenou!

Účastník silničního provozu by měl 
mít normální barvocit (rozlišování barev). 
„Poruchou barevného vidění jsou postiženi 
převážně muži (8 %) a jen asi 0,4 % žen. 
Asi 80 % barvoslepců má lehčí poruchu 
vnímání zelené barvy a 25 % poruchu těžší. 
Lehkou poruchu vnímání červené barvy má 

Důležité upozornění: Barva světel
přístrojové desky může zabíjet!
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10 % lidí a 15 % trpí poruchou těžší. Podle 
nových výzkumů je asi 1,5 - 2,0 % účastníků 
silničního provozu postiženo poruchou 
vnímání červené barvy.

Možná poněkud zjednodušený pohled na 
tuto vadu říká – on nevidí na semaforu, že 
svítí červená. Ne vůbec ne. Takový řidič ví, 
že na semaforu nahoře je červená. Tady ni-
koho neohrozí. Vada může mít mnohem zá-
keřnější následky. U těchto lidí totiž musíme 
předpokládat, že zvláště znečištěné brzdové 
a obrysové svítilny poznají později, nebo 
vůbec ne. „Léčení této geneticky podmíně-
né poruchy v současnosti není možné,“ říká 
MUDr. Valešová.

Velmi důležitá je 
barva přístrojů

Dost možná, že nám přijde, že barva čís-
lic a dalších údajů nebo podsvícení palubní 
desky nemá jiný než estetický význam. Tak-
že jednu automobilku chválí v testech novi-
náři za příjemnou modrou, druzí ji haní. Ona 
je ale velikost a barevnost údajů na palubní 
desce mnohem důležitější, než se může zdát.

Snadná čitelnost údajů na přístrojové 
desce nesporně přispívá k bezpečnosti sil-
ničního provozu. Různé automobilky využí-
vají na přístrojové desce různé barvy. Auto-
mobilka Saab preferovala za své existence 
zelenou, Ferrari prošla cestou od bílé přes 
červeno-oranžovou k zelené. V Porsche vy-
užívají žluté diody o vlnové délce 588 nm. 
Koncern Fiat preferuje zelenou a oranžovou 
barvu. Ford považuje za uklidňující zele-
nou, zatímco Opel upřednostňuje neutrální 
bílou. Mercedes-Benz využívá žlutou, ale 
pro počet najetých kilometrů a vnější teplotu 
modrou. BMW používá od roku 1987 oran-
žovou, protože se mylně domnívá, že vhod-
ná směs červené a zelené kompenzuje obě 
nejčastější poruchy barevného vidění. Audi 
má bílé pozadí se šedými nebo namodralými 
číslicemi a VW modré diody o vlnové délce 
465 nm a sytosti 80 – 85 %.

V čem je rozdíl?
Všechny firmy argumentují, že dělají to 

nejlepší pro dobro zákazníků. Je to ale sku-
tečně tak? Není. Obecně podle odborníků 
platí tyto zásady: 

• U poruchy vnímání červené barvy je 

výrazně zkráceno spektrum na dlouhovln-
ném konci. Maximum jasnosti je posunuté 
z 555 nm na 520 nm. Při této poruše je lépe 
vnímána žlutá a modrá barva. Červená sice 
neruší adaptaci na tmu, ale zhoršuje vidění 
u presbyopů do blízka.

• Zelené plochy jsou vhodné pro pres-
byopy. Umožňují jim dlouhé dostatečné vi-
dění do blízka i s brýlemi do dálky.

• Modrá barva je u starších řidičů nejmé-
ně vhodná. Jejich stárnoucí nitrooční čočka 
ztrácí elasticitu a stává se nažloutlou nebo 
nahnědlou. Dopadající světlo je pak silně 
absorbováno a rozptylováno. Modré světlo 
způsobuje také snadnou myopizaci.

• Bílé světlo může oslňovat. Světlé znaky 
na tmavém podkladě však zlepšují kontrast.

Schopnost rozlišovat barevné znaky 
může být negativně ovlivněna jak onemoc-
něním oka (šedý zákal, postižení sítnice), 
tak užíváním některých léků.

Co z toho plyne?
Že automobilky v řadě případů vlastně 

nerozlišují, pro koho je daný automobil 
určen. Například není vhodné doporučovat 
konkrétní model staršímu řidiči, většina 
z nich má nějaké problémy s očima, když 
má modré podsvícení.

Pokud se vám zdá nepravděpodobná tak 
složitá alchymie barev, pak na závěr jeden 
příklad. Názorně o změně názorů na význam 
barevných ukazatelů vypovídá americké ná-
mořnictvo. Červená barva používaná v po-
norkách během druhé světové války byla 
příčinou častých bolestí hlavy námořníků 
(byli mladí, vycvičení, ve výborné kon-
dici), rozmazaného vidění a problémů při 
čtení, které byly vyvolány relativní myopi-
zací. Následný přechod k modré barvě ne-
vedl k očekávanému příznivému ovlivnění 
adaptace. Proto americké námořnictvo pře-
šlo na neutrální bílou barvu, která nejvíce 
usnadňuje adaptaci při ovládání přístrojů.

A závěr? 
Jak lékaři, tak odborníci ÚAMK jsou ná-

zoru, že by automobilky měly věnovat mno-
hem větší pozornost vývoji osvětlení přístro-
jových desek. Velmi by to prospělo řidičům, 
stejně jako zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu.              Zdroj: INTERNET

www.rs-servis.net
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Proč jste se rozhodli pro rekonstrukci letního kina?
P. M. Na lavičkách místy chyběly desky, beton na schodech se 

drolil. O kompletní rekonstrukci letního kina se mluví už dlouho. 
Teprve letos se ale plány začaly naplňovat. Opravy se dočká také 

konstrukce hlediště a betonové schody. Nechali jsme odstra-
nit všechny staré lavičky, které mohou mít přes padesát let, 
a vyměníme je za nové. 

Co lidem rekonstrukce přinese?
P. M. Celá obnova letního kina bude rozdělena do tří 

etap.  Myslím, že areál si to zaslouží a obyvatelé města Bo-
skovice určitě také. Nejen obyvatelé, ale i návštěvníci, kteří 
do města a přírodního amfiteátru zavítají.

Jaká bude kapacita kina? 
P. Z. Bude jen o málo menší než původní kapacita. Ve 

středním segmentu hlediště se z důvodu zvětšení plochy pro 
stání nebudou realizovat tři řady.

Hodně se spekuluje o dokončení letošní rekonstrukce. 
Stihnou se práce včas? 

P. Z. Hotovo by mělo být do konce května.

Na jaké akce se mohou letos návštěvníci kina těšit?
O. K. Pokud bude rekonstrukce dokončena podle plánu, 

už 16. června se tam uskuteční slavnostní zahájení celostátní 
přehlídky finalistů Středoškolské odborné činnosti. Násle-
dovat budou v červenci festival Boskovice 2017 a koncer-
ty Ewy Farne a Vojty Dyka. Na přelomu září a října pak 
připravujeme tradiční Husí slavnosti. Návštěvníci se mohou 
těšit například na kapelu Lojzo, Elán revival, Kristýnu a 
v jednání je vystoupení Marka Ztraceného. Samozřejmostí 
je promítání filmů.

Co pro vás znamená letní kino? 
O. K. Letňák je pro mě osobní citová vazba, pojem, kus 

kulturní historie, neodmyslitelná součást našeho úžasného 
města… A také vysoce kvalitní a hodnotný nástroj při orga-
nizování kultury, což je mou profesí.

P. M. Pro mě je kino momentálně srdcovou záležitostí, 
protože jsem byl tentokrát „u každého šroubku.“ Celkem 
často se potkáváme i s vedením KZMB a konzultujeme urči-
té práce. Zajímavé bylo například rozložení laviček a jejich 
umístění. Asi deset nás vstávalo a měřilo se tak, aby měli 
všichni pohodlí (úsměv). 

Jaké jsou další plány do budoucna? 
P. Z. Opravit promítací plochu, promítací kabinu a vybudovat 

nové zázemí pro účinkující včetně nové pokladny a WC.

Hudební pecka. Kromě Vojty Dyka
dorazí do kina také Ewa Farna
V boskovickém letním kině panuje čilý pracovní ruch. Vše směřuje k tomu, aby nejpozději 
v první polovině června bylo kino v provozu. Lidé se mohou těšit nejen na lepší zázemí, ale 
také na skvělé akce. Koncerty Vojty Dyka, Ewy Farne nebo Husí slavnosti, na které dorazí slo-
venská hvězda Kristýna. Na otázky kolem letního kina jsme se zeptali osob nejpovolanějších, 
místostarosty Petra Malacha, vedoucího investičního odboru radnice Petra Zouhara a ředitele 
Kulturních zařízení města Boskovice Oldřicha Kováře.
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Vydělává on-line 
žije off-line

Inspirující rozhovor s digi-
tálním nomádem Tomášem 
Zdražilem z Vysočiny, který 
prodal byt a další nepotřeb-
né věci a začal žít různě po 
světě. S deseti jednosměrnými 
letenkami za 13 tisíc se vydal 
trávit druhou zimu na Bali. Sám 
alternativně investuje peníze=čas 
a buduje pasivní příjmy. Také 
skrze svoji firmu Inves-
tree vzdělává zájemce 
v této oblasti díky 
videím, webinářům 
a konferencím 
Cashflow summit.

Můžeš se čtenářům ve zkratce před-
stavit a říci, čím se živíš?

První část je moje aktivní podniká-
ní, nejvíce času dávám své společnosti 
Investree, kde se zaměřujeme na vzdě-
lání a organizaci školení, konferencí v 
oblasti pasivních příjmů, sdílené eko-
nomiky a alternativních investic. Dále 
jsme vydali digitální knihu Vydělávej 
online, žij offline. Také máme navá-
zané affiliate spolupráce. Pak pracuji 
s týmem z Berlína na startupu GYM 
Radio, což je hudba bez reklam pro 

fitness nadšence. Podporuji video produkci 
Krideo, kde jsem poskytl investici kolego-
vi, který natáčí v Česku firemní, produktové 
a svatební videa a je do toho blázen. Druhá 
část, která mě živí, jsou alternativní inves-
tice, primárně fyzické kovy a kryptoměny, 
kterým dlouhodobě věřím.

Jak to všechno začalo? Co tě vedlo k ži-
votnímu stylu, který právě vedeš?

Je to asi pět let práce na sobě. Vždy 
mě bavilo se dost vzdělávat mimo školu 
a cestovat. Po střední jsem odjel na rok do 

Skotska studovat a pracovat. Po návratu 
jsem začal studovat MVŠO, jezdil na růz-
né stáže a hodně navštěvoval různé konfe-
rence v Česku. Až jsem s kamarádem odjel 
v únoru 2015 na měsíc do Thajska a poprvé 
navštívil coworking v zahraničí. Začalo se 
mi to líbit a během roku jsem dozrál k tomu, 
že chci mít víc aktivit v onlinu a nebýt fixo-
ván na jedno místo. Zimu 2015 jsem strávil 
tři měsíce na Bali a ve Vietnamu a to byl 
už zlom, potom jsem v červnu prodal byt, 
zorganizoval s týmem třetí ročník konferen-
ce Cashflow summit v Olomouci a odjel na 

léto do Itálie a Barcelony. Následně jsem 
pořídil deset letenek za třináct tisíc a přes 
Portugalsko, Izrael, Dubaj a Indii letěl opět 
na Bali. Od té doby jsem převážně v zahra-
ničí. 

Zkusíš popsat svůj typický den?
Když je člověk na cestách, je každý den 

jiný. Snažím se jezdit na místa, kde je dob-
ré připojení k internetu, ideálně coworking. 
Větší část dne strávím prací a druhou část 
venku, poznáváním okolí, přírody, rád cho-
dím na pláž, do posilovny, nebo si zaběhat. 

Představujeme
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Také je to o poznávání nových lidí a místní 
kultury. Na Bali jsem se usadil na dva měsí-
ce v jedné vile na jihu u kamaráda, kde jsem 
měl volnější režim. Na Ko Lantě v Thajsku 
jsem to však dohnal v coworkingu Ko Hub. 
Každý den se snažím dát alespoň hodinu 
vzdělání a hodinu sportu.

Co je tak skvělé na tvé práci?
Hlavně svoboda pracovat odkudkoliv. 

Preferuji Asii, kde lze do dvaceti tisíc za 
měsíc žít krásný život. Vlastně nepřijde mi 
to jako práce. Nějak moc volný čas a práci 
nerozlišuji. I když ležím na lehátku s koko-
sem, nebo jezdím po ostrově na motorce, 
tak přemýšlím nad svými projekty. Hlavně 
si vše tvořím podle sebe. Občas bojuji s dis-
ciplínou, ale jinak je vše na mně. Člověk má 
větší zodpovědnost, určitě to není na pohodu 
jako zaměstnání, kdy za mě někdo odvádí 
zdravotní, sociální, oddělám si svoje a mám 
čistou hlavu. Při podnikání jede hlava furt 
na plné obrátky a stanovování vyšších cílů.

Jaké jsou nevýhody tvého životního stylu 
a způsobu práce?

Určitě časté změny a přizpůsobit se dané 
zemi a kultuře. Člověk pozná super lidi 
a pak se musí rozloučit a jet dál. V Olo-
mouci jsem si udělal skvělé přátele a pak 
najednou odjedete a přijde vám, že začíná-
te znova. To stejné s rodinou, kterou vidíte 
virtuálně. Musíte si zvyknout na schůzky po 
skypu a žádný osobní kontakt se svým tý-
mem nebo klienty. Mám v týmu člověka na 
Facebook marketing, kterého jsem v životě 
neviděl, a nepřijde mi to už nijak zvláštní.

Jaké máš plány do budoucna?
Snažím se plánovat ve všech oblastech. 

V cestování mám cíl projet svět na motor-
ce Cafe racer, v podnikání zlepšovat služ-
by, stejně tak jak moji angličtinu. Ve sportu 
zase chci jít na jeden z nejtěžších závodů 
Ironman. Plánů je opravdu hodně, zimu 
2016 jsem strávil opět na Bali a tenhle rok 
cítím, že to bude ještě větší jízda. Už se mi 

rodí v hlavě plán, až se vrátím v dubnu ze 
Srí Lanky.

Jaké bylo to nejlepší místo nebo záži-
tek, který jsi za poslední roky viděl nebo 
prožil?

Já ještě nepoznal žádné špatné nebo ne-
bezpečné místo, všude to je něčím kouzelný. 
Asi bych to řekl takhle, stopování a týden 
v horách jsem nejlepší zažil v Pyrenejích, 
pak v Norsku. Jízdu na motorce po jižním 
Vietnamu, nomádění v Dojo coworkingu na 
Bali nebo Ko Hubu na Ko Lantě, party na 
Ko Phanganu, nejhezčí pláž na Phu Quoc, 
nejlepší Smoothie za dvacet korun jsem měl 
v Chaing Mai, šnorchlování na Gili islands, 
doutnající sopku v Itálii-Vesuv, nejhezčí vý-
hled na město se západem slunce v Barce-
loně, Portu a Edinburgu. S každým místem 
mám spojený jiný zážitek. 

Jaké kvality a nástroje moderního digi-
tálního nomáda jsou podle tebe nejdůle-
žitější?

Být samostatný a nebát se. Něco málo 
si umět uvařit, znát alespoň základy ang-
ličtiny, ale zase žádné zvláštní dovednosti 
nepotřebuješ. Nějaká hranice kdy je nejlepší 
čas vycestovat, není. Je dobrý mít nějaký fi-
nanční polštář, pár desítek tisíc, kdybyste 
místo práce v coworkingu více trávili na 
pláži. Taky si udělat rozpočet na celou dobu, 
na to používám Spendee. Také si dobře roz-
plánovat následující dny, i když hodně často 
jezdím na blind. Na letenky často využí-
vám Kiwi.com, na běhání Sport tracker, na 
hudbu GYM Radio, diář si vedu v Dayone 
a zbytek si vygooglím. Více tipů určitě na-
jdete v naší digitální knize.

Jakou radu bys dal lidem, kteří jsou už 
unaveni prací celý týden od devíti do pěti, 
chtějí utéct z této rutiny a začít pracovat 
na dálku a cestovat?

Aby si v té práci našli věci, co je baví, 
a během té doby se začali vzdělávat, číst 
a rozvíjeli činnost, kterou se chtějí živit. 

Aby stáhli svoje výdaje, našetřili si nějaký 
kapitál na začátek, na Nomadlist si vybrali 
svoji destinaci a následně koupili výhodné 
letenky. Ne na nijak dlouhou dobu, třeba na 
měsíc, a vše si vyzkoušeli, jak to každému 
sedne. Potom bych se zbavil co nejvíce věcí 
a závazků, které člověk nepotřebuje, aby 
se ideálně sbalil do batohu, pokud teda ne-
chce nomádit na horách. Pak si stačí zajistit 
očkování, případně pořídit víza, cestovní 
pojištění, zrušit si placení zdravotního 
pojištění, jestli jedete na více než půl roku, 
a hurá na cestu. 

Kde mohou naši čtenáři čerpat více infor-
mací, tipů nebo sledovat tvoje cesty?

Určitě na mém Facebooku a Instagramu 
Tomáš Zdražil, kde jsem nejčastěji. Spous-
tu tipů také sdílíme na Facebooku a webu 
Investree. Hlavně ale čerpejte ve své hlavě, 
když budete venku sami se sebou, najdete 
tam všechno.

Vysvětlivky:
Digitální nomád - cestovatel, který pracuje 
a vydělává online (kdekoli na světě)

Affiliate spolupráce - spolupráce zaměře-
ná na zprostředkování prodeje a následné 
provize, využívá se v online prostředí, kde 
weby prezentují služby/produkty jiných spo-
lečností a na základě koupi přes jejich link 
získávají dohodnutou provizi.

Kryptoměny - decentralizovaná (není kont-
rolována vládou ani jinými orgány) digitál-
ní měna, nejznámější je Bitcoin.

Coworking - pracovní prostředí - větší kan-
celáře, kde je možné si zaplatit svůj prostor. 
Využívané nejvíce digitálními nomády, kde 
se sdružují a pracují tam při svých cestách.

Spendee - název aplikace/služby která shro-
mažďuje informace o cenách běžných věcí 
kdekoli na světě. Je možné tak rychle zjistit 
běžné životní náklady v cizí zemi.
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Bude vás zajímat

Tématem, o kterém dnes budu psát, 
je doprava. A to především ta železniční. 
I vzhledem k tomu, že sama vlakem velmi 
často jezdím, živě se zajímám o vše, co se 
této oblasti týká, především ve vztahu k na-
šemu regionu.

Možná tedy na úvod jen připomenu, že 
v letním období bude probíhat v rámci re-
konstrukce železničního uzlu Brno výluka 
na trati Česká Třebová – Brno. Původní 
záměr byl, že všechny vlaky linky R19 Pra-
ha – Česká Třebová – Brno měly končit ve 
stanici Brno-Židenice. Naštěstí i minister-
stvo dopravy uznalo, že by to pro cestující 
znamenalo výrazné snížení kvality dopravní 
obsluhy, podařilo se tedy dojednat, že vla-
ky budou zastavovat a jezdit do a ze stani-
ce Brno - dolní nádraží. Jedná se o místo 
v centru města, poblíž autobusového nádra-
ží Zvonařka, které dnes slouží pro nákladní 
dopravu. 

S tím souvisí i jedna věc, kterou musím 
napsat i když vím, že mě za to asi někteří 
lidé nebudou mít rádi. Už mi doslova vadí 
neschopnost Brna řešit problémy. Zkrátka 
chybí územní plán. O D43 už se napsaly sto-
hy papírů, to stejné se týká hlavního nádra-
ží. Dnešní kapacita je na hraně a odborníci 
netuší, jak to bude dál. Intenzita dopravy se 
neustále zvyšuje, ale ne na úkor kvality.

Abych nekončila takto, od 1. dubna se 
změnil jízdní řád u spěšných vlaků z Brna. 
Jelikož zastavovaly ve všech stanicích, lidé, 
kteří vystupovali ve Skalici, nestíhali ně-
které autobusové spoje. To už teď neplatí. 
Druhou dobrou zprávou je to, že společnost 
Kordis, provozovatel IDS, připravuje spo-
lečně s Jihomoravským krajem modernizaci 
vlaků. Má se jednat o výměnu až 30 sou-
prav. Chystají se výběrová řízení na doda-
vatele a žádosti o dotaci. Zatím není jasné, 
jak to dopadne, ale každopádně je to krok 
pozitivním směrem a věřím, že se cestující 
dočkají opět zlepšení kvality dopravy.

JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka

BAMBIFEST se dostal mezi stálice 
v blanenském kulturním dění. Ve 
dnech 19. a 20. května 2017 se v zá-

meckém parku Blansko uskuteční jeho třetí 
ročník. V loni akci navštívilo více než dva 
a půl tisíce lidí. 

BAMBIFEST bude i letos opět zastřešo-
vat tři akce: prezentaci volnočasových or-
ganizací zaměřených na děti a mládež, hu-
dební festival mladých a začínajících kapel 
a konferenci. O koordinaci se opět postará 
Miroslav Martínek.

V čem se loňský ročník BAMBIFESTu 
nejvíce vydařil?

Předně přišlo opět více lidí, a to jak na 
denní program prezentací volnočasových 
aktivit, tak na večerní festival začínajících 
a mladých kapel. Prezentoval se i vyšší po-
čet organizací. V tomto má BAMBIFEST 
stále vzrůstající tendenci. Vydařilo se toho 
více. Přidali jsme totiž další část BAMBI-
FESTU nazvanou KONFERENCE, na které 
prezentovaly svá témata známé, ale i méně 
známé osobnosti.

Plánují se na ročník 2017 nějaké změny 
nebo novinky v programu?

Pár novinek tu bude. Chceme zlepšit zá-
zemí pro páteční večerní hudební festival. 
Vylepšíme pódium, ozvučení a celkové 
zázemí, aby měly kapely možnost vyzkou-
šet si co nejprofesionálnější podmínky. 
Také budeme mít nové zajímavé osobnos-
ti, které Blansko navštíví. Veřejnost i zá-
stupci organizací nás mohou sledovat na 
Facebooku a našich webových stránkách 
www.bambifest.com. Mediálním partnerem 
akce bude časopis MyFace.

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové

BAMBIFEST bude opět unikátní

Festival volného času se vždy koná v zámec-
kém parku, kde přihlášené organizace dětem 
a rodičům představují, jaká je jejich nabídka 
volnočasových aktivit. Start do nového školní-
ho roku je pak pro všechny o dost příjemnější. 
Děti mají během školního roku postaráno o zá-
bavu, rodiče mají postaráno o děti a organizace 
mají dostatek účastníků v kroužcích. 
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dIvadlo

Není to jejich první počin. Jsou au-
tory Sněhurky a sedmi trpaslíků, 
napsali i Měsíční kámen nebo 

Mendel, vzpoura hrášků. Jde o Jana Šotkov-
ského, Stano Slováka a Petra Štěpána.

Stano Slovák se ujal režie a alternuje také 
Rockového Pánaboha. Petr Štěpán se střídá 
v roli předsedy MNV s Viktorem Skálou. 

Je dost těžké popsat obsah této férie. Děj 
se prolíná od prostředí moravské vesničky 
někde pod Brnem až po komnatu královny 
Alžběty v Londýně. Časově se posouváme 
od zmeškaného nalodění rodiny Josefa Stár-
ka na Titanic v roce 1912 až po rok 1967, 
kdy se odehrává hlavní děj hry. Tři mladí 
chlapci, Juřan, Žanek a Pavlík se svými ky-

tarami sní o kariéře slavných rockerů. Své 
hudební skupině dali světové jméno Beatro-
lls, ale zdá se jim, že všechno je proti nim. 
Rodiče chtějí, aby byli večer včas doma, 
nezanedbávali školu, učitelka ruštiny je 
proti zkouškám ve škole kvůli hlučné hud-
bě a jejich zpěvačka Renča, dcera předsedy 
MNV, zpívá strašně. Rozhodnou se jí zbavit 
a zpívat sami, čímž si zkomplikují hraní na 
hodech, které jim starosta slíbil.

Naše trojice vůbec netuší, jaké problémy 
mají Beatles v Anglii, a to přímo královna 
Alžběta, která tuto skupinu miluje. Ztratil se 
jim jeden člen kapely, konkrétně Ringo Star. 
Podle agenta 006, který informuje Alžbětu, 
odjel do Československa někam k Brnu, 
hledat kořeny svého děda, nějakého Stár-
ka... Přítomnost Ringa na vesnici budí nejen 
zájem, ale pro naši trojici chlapců předsta-
vuje splněný sen – hraje s nimi opravdový 
rebel na bicí! A chtěl by tady zůstat. Jenže 
přicestoval také agent 006 a trvá na návratu. 
Souhlasí s termínem po hodech (Angličané 
vyslovují „haudy“).

Že na hodech kluci opravdu zahrají, 
v krojích a ne zrovna lidůvky, že Ringo slí-
bí na hodech přímo do očí královně Alžbětě 
(ta si na hodech i zatancuje), že se vrátí do 
Anglie, že je pozve s celou vesnicí příští rok 
v létě do Anglie - zní jako pohádka. Jenže 
příští rok v létě je srpen 1968!

V této inscenaci zazní 37 hudebních čí-
sel, z toho 20 písní Beatles. S živou kapelou 
a v originále je to opravdový nářez. Na hu-
dební složce se podílel Zdeněk Merta, hu-
dební nastudování zařídil František Šterbák. 
Dobové kostýmy vybrala Andrea Kučerová, 
choreografie Michal Matěj.

Na konkurzu na tři kytaristy se sešlo 
čtyřicet uchazečů, vybráno bylo sedm. Na 
kytary nejen naživo hrají, ale také zpívají. 
Všechny role jsou alternovány, takže hra 
má obrovské obsazení. Nároky na hudeb-
ní zdatnost klade i role Richarda Starkeye, 
bubeníka (hrají Jakub Zedníček, Jiří Mach) 
a tajného agenta Jamese B. (Lukáš Janota, 
Aleš Slanina), ti hrají na bicí. Královnu Alž-
bětu hrají Sára Milfajtová a Viktoria Matu-
šovová. Královna Alžběta s touto postavou 
ve hře údajně souhlasila, ale omluvila se, 
že se premiéry nemůže zúčastnit. Ale věřte 
autorům.
             NAĎA PARMOVÁ

V Brně blázní kapela Bítls
V Městském divadle Brno si můžete oživit písně Johna Lennona, Paula McCartneyho a George 
Harrisona. Osvědčená autorská trojice - dramaturg a dva herci, vytvořili příběh plný humoru, 
veselých nápadů a klukovského snění. Ne někde v Anglii, ale u nás v moravské vesnici. 

FOTO: Jef Kratochvil 2x 
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kam vyrazit

KINO
Blansko
13. 4. Volání netvora: Příběh ži-
vota (17:30)
13. - 16. 4. Ryche a zběsile 8 
(20:00)
14. - 17. 4. Špunti na vodě (17:30)
17. 4. Špunti na vodě (20:00)
15. - 16. 4. Kráska a zvíře (15:00)
18. - 19. 4. Proti vlastní krvi 
(20:00)
20. - 22. 4. Ztracené město Z 
(20:00)
22. - 23. 4. Mini šéf 2D (15:00)
22. - 23. 4. Mini šéf 3D (17:30)
23. - 24. 4. Špunti na vodě (20:00)
24. 4. Špunti na vodě (17:30)
25. - 26. 4. Loupež ve velkém sty-
lu (20:00)
27. - 30. 4. Zahradnictví: Rodinný 
přítel (20:00)
29. - 30. 4. Zahradnictví: Rodinný 
přítel (17:30)
30. 4. Mini šéf (15:00)

Boskovice
12. 4. Kong: Ostrov lebek (19:30)
13. - 16. 4. Kráska a zvíře 3D 
(14:00)

13. - 16. 4. Rychle a zběsile 8 
(17:00 - 20:00)
17. 4. Putování tučňáků: Volání 
oceánu (17:00)
17. 4. Všechno nebo nic (19:30)
18. 4. Když otevřu oči (17:00)
18. 4. Naslepo! Dny Evropského 
filmu (19:30)
19. 4. Stát vs. Fritz Bauer (17:00)
19. 4. To nás teda dostalo (19:30)
20. 4. Bezva lidi (17:00)
20. 4. Ministerstvo lásky (19:30)
21. 4. Bába z ledu (9:30)
21. - 23. 4. Šmoulové: Zapome-
nutá vesnice (17:00)
21. - 22. 4. Špunti na vodě (19:30)
23. 4. Ztracené město Z (19:30)
24. 4. I dva jsou rodina (19:30)
25. 4. Ochránci (19:30)
26. 4. Přes kosti mrtvých (19:30)
27. 4. Uteč (19:30)
28. 4. - 1. 5. Mini šéf 3D (17:00)
28. 4. - 1. 5. Zahradnictví: Rodin-
ný přítel (19:30)
30. 4. Krtkova dobrodružství 
(15:00)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
21. 4. Byt na inzerát, hrají Adé-
la Gondíková, Ivana Andrlová, 
Martin Zounar a další (19:00)

Boskovice
Zámecký skleník
23. 4. Divadlo Koráb: Princ Ba-
jaja (19:00)
25. 4. DS Háta: Do ložnice vstu-
pujte jednotlivě, hrají Lukáš Va-
culík, Mahulena Bočanová, Mo-
nika Absolonová a další (19:00)

Letovice
Kulturní dům
20. 4. Putování ztracené kapky, 
pohádka pro děti (10:00)
28. 4. Dívčí válka, představení 
DS Rájec-Jestřebí (19:00)

KONCERTY
Blansko
Katolický dům
22. 4. Žamboři (18:30)
28. 4. Hudební kavárna s vernisá-
ží fotografií (18:30)
Muzeum
27. 4. Koncert absolventů Kon-
zervatoře Jana Deyla v Praze 
(10:30)
Dělnický dům
28. 4. Michal Horáček - Na cestě 
(19:30)
Kostel sv. Martina
29. 4. Velikonoční noccturno 
(19:00)

Boskovice
Zámecký skleník
19. 4. Folkový skleník: Pruži-
ny, Luboš Raš & Rosťa Pijáček, 
eLiška (19:00)
Zámek 
19. 4. KPH: Kristýna Znamenáč-
ková a Korngold Quartet (19:00)

VÝSTAVY
Blansko
Muzeum
6. 4. - 25. 6. K.& R. Ježek: Stroje 
z Blanska do celé Evropy
Galerie Jonáš
7. - 27. 4. Ladislav Šenk, Obrazy 
a dřevořezby
Nemocnice 
10. - 13. 4.  Velikonoční výstava
Galerie města Blanka
29. 4. - 26. 5. David Hanvald

Boskovice
Muzeum 
30. 3. - 28. 5. Výstava Kašpárků 
z celého světa

Letovice
Galerie Pex
do 27. 4. Radek Andrle, sochy
Galerie Domino
do 29. 4. Malíři Vysočiny a Mráz-
kova keramika
Zámek
do 30. 9. Po stopách Ladi Kern-
dla, fotografie

Rájec - Jestřebí
Galerie Kruh
23. 4. - 21. 6. Best of / Dagmar 
Fáberová, Miloslav Pluháček

OSTATNÍ 
Blansko
Rekreační oblast Palava
30. 4. Pálení čarodějnic (15:00)

Boskovice
Masarykovo náměstí
13. 4. Farmářské trhy (9:00)
Růžové náměstí
23. 4. Závody kočárků (15:00)

Letovice
Kulturní dům
15. 4. Velikonoční zábava (20:00)

Lysice
Zámek
7. - 17. 4. Jaro na zámku v bar-
vách
16. a 17. 4. Mimořádně otevřené 
zámecké zahradnictví s oranžerií 
22. 4.  Den památek

Velké Opatovice
Kostel sv. Jiří
13. 4. Hrkání a klapání dětí 
(18:00)
Areál bývalého učiliště
22. - 23. 4. Opatovická pouť 
(14:00)
Hřiště TJ Sokol
30. 4. Pálení čarodějnic (10:00)

Knínice
Kulturní dům
22. 4. Košt vín (19:00)

Šebetov
Koupaliště
30. 4. Pálení čarodějnic (19:00)

Katie
Bradley
Band
(GB/CZ)

2. 5. 2017 
Zámecký skleník Boskovice

Streda
19.00 h.

ˇ

Kulturní zařízení města Boskovice a společnost Gatema a.s. zvou na další koncert z cyklu Jazz and Blues Boskovice 2016/17

www.kulturaboskovice.cz

Vstupné:

190 Kč / 160 Kč 
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Inzerce

Prodej případně pronájem nemovitosti není jednoduchou 
záležitostí. Chceme, aby každý obchod proběhl bezpečně 
a majitel utržil nejvyšší možnou cenu. Na první nezávazné 

schůzce si řekneme, jak bude spolupráce probíhat, a domluvíme 
se na prohlídce nemovitosti, abychom majiteli pomohli nastavit 
správnou prodejní cenu. Díky bohatým zkušenostem, získaným 
za více než dvacet let naší existence, můžeme cenu odhadnout 
přesněji než sám majitel. S klienty jednáme narovinu a chceme 
dostát svým slibům. 

Jsme připraveni vám zodpovědět dotazy týkaJící se například:
•	 vývoje ceny jednotlivých tipů nemovitostí
•	 stanovení reálné tržní ceny
•	 aktuální poptávky a nabídky
•	 zástav a jiných zatížení a vad nemovitostí
•	 postupu prodeje nebo nákupu nemovitostí
•	 zajištění financování
•	 komerčních a právních aspektů

Bezplatně pro vás zařídíme:
•	 profesionálně připravenou inzerci na více než 25 realitních 
serverech
•	 potřebné smlouvy, které připraví kvalitní a prověřený právník

•	 služby právníka při zapracování připomínek a požadavků na 
změnu smluv
•	 úschovu kupní ceny 
•	 daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí

Poskytujeme také službu prodeje nemovitosti neveřejnou 
cestou. Jedná se o diskrétní prodej nemovitostí bez jakékoliv 
veřejné  prezentace. Využíváme k tomu vlastní rozsáhlou data-
bázi poptávajících klientů s přesně specifikovanými požadavky 
na koupi

Další zcela novou službou, kterou jsme připravili pro pro-
najímatele bytů, je garantovaný měsíční příjem nájemného 
a to bez ohledu na obsazenost bytu nebo na neplatící nájemníky. 
Budete dostávat nájemné každý měsíc, po sjednanou dobu, ať 
se děje, co se děje. Navíc se o byt ani podnájemníky nebudete 
muset starat. Veškerou agendu včetně vyúčtování služeb a ko-
munikace s podnájemníky vyřídíme za Vás.

V REAL SPEKTRU jsme připraveni řešit jakýkoliv problém 
spojený s prodejem nebo pronájmem nemovitostí. Velmi nám 
záleží na tom, aby klienti byli s našimi službami spokojeni. 

Chcete-li i Vy využít výhodnou dobu a získat ze své nemo-
vitosti maximum, spojte se s námi a domluvte se na nezávazné 
konzultaci s odborníkem.

PRODEJTE VAŠI NEMOVITOST
VÝHODNĚ A BEZSTAROSTNĚ



SEKČNÍ VRATA TRIDO
Sekční garážová vrata dnes stále častěji na-

hrazují rozšířená vrata křídlová, jež bývají 
usazená v líci fasády. A tady se může objevit 
problém, jelikož běžná sekční vrata se osazu-
jí na vnitřní stranu zdi garáže. Tento rozdíl 
vyžaduje stavební úpravy. Bourání a odstra-
ňování stávajících zárubní se obvykle neobe-
jde bez esteticky rušivých zásahů do omítky.

PROČ ZVOLIT TRIDO EVO
Náročnou stavební akci si ušetříte s vraty 

Trido Evo, unikátním technickým řešením 
české společnost Trido. Vrata Trido Evo se 
dají zasadit do stavebního prostoru po pů-
vodních vratech, aniž by bylo třeba cokoli 
bourat. Při instalaci nových vrat se většinou 
pouze vysadí křídla starých vrat a odstraní se 
vyčnívající panty. Díky tomu se ani nezmě-
ní velikost vnitřního prostoru garáže. Starou 
zárubeň překryje rám nových vrat, který je 
nalakován v barvě vrat. Vrata Trido Evo jsou 
jsou opatřena speciálním bočním těsněním, 
které je navrženo tak, aby  dokonale utěsnilo 
zavřená vrata po celém jejich obvodu.

ZA 3 HODINY A BEZ BOURÁNÍ
V jednoduchosti je krása, praví jedno čes-

ké přísloví a přesně tak funguje i patentované 
řešení vrat Trido Evo. A jelikož se obejdete 
bez zednických prací, tak můžete zvládnout 
výměnu garážových vrat za 3 hodiny. 
 
ŠIROKÝ VÝBĚR DESIGNŮ

Běžně můžete vybírat ze tří různých variant 
tvarování povrchu. V současnosti nejmodněj-
ším řešením je hladký povrch, který je však 
náchylný ke škrábancům a promáčklinám. 
Alternativou je prolisování plechu drobný-
mi rovnoměrně rozptýlenými výstupky Stu-
cco. Stále populárním designem je takzvaný 
Woodgrain, kde povrch je prolisován struktu-
rou dřeva a v kombinaci s dekory dřev působí 
příjemným a přirozeným dojmem.

Díky široké paletě imitací dřeva a barev si 
můžete garážová vrata přizpůsobit zcela va-
šim představám a sladit vzhled garáže s rázem 
dveří, oken a celého domu.

Moderní garážová vrata TRIDO Evo 
šetří čas i peníze! EVOluční systém 
umožní rychlou rekonstrukci garážo-
vých vrat bez náročných stavebních 
úprav.

Více informací na www.trido.cz

okud už stojíte před rekonstrukcí 
svých vysloužilých vrat anebo si sta-
víte dům snů a vybíráte vrata úplně 
nová, měli  byste kromě nezpochyb-

nitelných mechanických, automatických a 
bezpečnostních funkcí také zohlednit jejich 
vzhled. Právě on ovlivní celkový ráz budovy.

P

Vrata TRIDO EVO

V květnovém čísle se dočtete o klasic-
kých sekčních vratech.


