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Lyžař Ondřej Bank: Kořenec
je místo, které mi vyhovuje
Proslavil se jako skvělý lyžař i jako tanečník v soutěži Star Dance. Jeho láskou je ale také golf.
Jednou z tváří krásného golfového areálu v Kořenci je Ondřej Bank.
Ondro, co pro Vás znamená golf?
Pohyb, adrenalin… Kdo to nezkusí, nepochopí. A kdo to zkusí,
není třeba mu vysvětlovat, že golf je náročný na pohyb a bohatý na
adrenalinové situace. Dále pro mne znamená odreagování, únik od
lidí. Jsem v podstatě samotář a na golfu se mohu uzavřít sám do
sebe. A v neposlední řadě pro mne znamená „soutěž“. Bojuji proti
hřišti, přírodě, rád hraji proti bráchovi, který golf „žere“ mnohem
více než já. Golf hraje celá moje rodina, a tak je pro mne i příležitostí se s ní potkat.
Jak jste se k němu dostal?
Náhodou. Nějak jsme na sebe zbyli (úsměv). Když jsem jezdil

po světě a hledal k lyžování vhodnou aktivitu, zjistil jsem, že všude
mají golfová hřiště. Lákalo mne to zkusit si ho. A když pak můj
kamarád Vlastík Štefl začal pracovat na Kořenci, vše se tak nějak pospojovalo a já jsem se do toho vrhl po hlavě. První velkou
zkušeností byl turnaj hvězd, kde jsem nastoupil za lyžaře. V týmu
jsem fungoval spíše jako někdo, kdo rozebíral soupeře špatnou
hrou, než aby přinesl dobrý výsledek (smích).
Jste jednou z tváří golfového areálu v Kořenci. Čím Vás toto
místo tak dostalo?
Začínal jsem tam a k místu, kde golfista začíná, si vytvoří silné
pouto. Kdo zná moji povahu, tak standardní pojetí golfu ke mně
nepatří, ale Kořenec se z toho vymyká. Nikdo si tam
na nic nehraje, je tam krásné hřiště v čisté přírodě
a chybí tam „uniformita“, v dobrém slova smyslu.
Jak často se tam objevujete?
Méně než bych chtěl. Poslední roky, kdy jsem se
věnoval vrcholově lyžování, na golf moc času nezbylo. Když jsem přestal lyžovat, nějak náhodně jsem
spadl do světa tance, což mi znovu vzalo veškerý
čas. Věřím, že když už mám obě za sebou, že se na
golf dostanu častěji. Letos jsem byl v Kořenci jen
jednou, na turnaji, kde jsem patronem.
Upřímně, jaký jste golfista?
Nadšený. Kvalitu doháním nadšením (úsměv).
Lyžování, taneční soutěž, golf. Co právě děláte,
čemu se věnujete?
V první řadě rodině, na kterou jsem kvůli lyžování
a tanci neměl tolik času, kolik bych chtěl. Věnuji se
také zahradě. Právě kvůli dětem jsem pořídil dům se
zahradou, na druhou stranu jsem netušil, že tráva, ta
zelená potvora, roste tak rychle a bude třeba ji sekat
(smích). I nadále se věnuji lyžování. Mám tu čest, že
dělám konzultanta a patrona Ester Ledecké a dalším
lyžařům, kterým bych rád předal svoje zkušenosti
a pomáhal jim v jejich kariéře.
Nechybí Vám už teď trochu lyžování?
Když navážu na předchozí odpověď. Rozjíždíme
v tomto oboru zajímavé projekty, takže ze světa lyží
jen tak nevypadnu. Co se týká lyžování, tak na svahy se dostanu díky spolupráci s týmem mého bratra.
A jestli se ptáte na závodění, tak absence napětí a eufórie z jízdy je u mě vynahrazena ztrátou tvrdých
tréninkových metod a obětování veškerého času na
přípravu. Krásně se to vyvážilo.
PAVEL ŠMERDA
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Filip Král: V Kometě chci příští rok
nastupovat pravidelně
Někteří na ty chvíle čekají celý život, nebo se jich nedočkají vůbec, jemu se to podařilo už v 17
letech. Odchovanec blanenského hokeje Filip Král získal letos s hokejisty Komety Brno mistro
vský titul.

Filip Král (vpravo) při oslavách mistrovského titulu. FOTO: HC Kometa Brno (4x)

Už jste skončil s mistrovskými oslavami?
Samozřejmě. Už nám začala letní příprava. (úsměv)
Jaké pro Vás byly?
Nezažil jsem je na ledě. Když jsme vyhráli finálovou sérii
s Libercem, byl jsem zrovna s reprezentační osmnáctkou na mistrovství světa. Ale užil jsem si to s fanoušky na Zelňáku.
Někteří hráči se titulu nedočkají za celou kariéru, ale Vám se to
povedlo v už 17 letech. To je úžasné.
Takoví borci jako Leoš Čermák nebo Martin Erat na to čekali celou kariéru, mně se to povedlo hned v první sezoně. Je třeba přiznat,
že tým, který letos v Brně nastupoval, byl od začátku stavěný na to,
aby získal titul.
Letošní rok byl pro Vás v mnoha směrech zlomový. Co se stalo?
Dostal jsem šanci. A nejen já, ale i Martin Nečas, Matěj Novák,
4

Tomáš Havránek, Libor Zábranský ml., Dalimil Mikyska nebo
Adam Gajarský. Libor Zábranský, který vedl A tým, nás trénoval
od sedmé třídy do mladšího dorostu. Co se týká mě, nastoupil jsem
hned v prvním přáteláku v Třebíči, asi jsem se trenérům zalíbil
a nastupoval jsem pak i v lize.
Kometa zapracovala letos do sestavy spoustu mladých hráčů.
Jaké je srovnání juniorské a mužské extraligy?
Je to hlavně o síle a rychlosti, na všechno máte méně času. Když
jsem se pak vrátil na play-off mezi juniory, tak mi to pomohlo.
I psychicky, protože jsem si víc věřil a mohl jsem si víc dovolit.
Asi hodně Vám v tomto přechodu pomohli i hráči, kteří
v Kometě nastupovali. Ať už to byl Ondra Němec, Jakub
Krejčík nebo Jozef Kováčik?
Mým velkým vzorem je Ondra Němec. Sledoval jsem ho už dřív,
když hrával na mistrovství světa. Je to typ hráče, který se mi líbí.
MyFace
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Byla to Vaše reprezentační premiéra?
Ne. Nastupoval jsem v národním dresu už v kategoriích do 16
a 17 let. Tohle byl ale pro mě zatím vrchol.
Vzpomenete si, jaké byly Vaše hokejové začátky?
Začínal jsem asi ve čtyřech letech v Blansku. Ve 4. třídě jsem
šel do Komety Úvoz, po třech letech si mě vyhlédl pan Zábranský
a vzal mě do Komety. Tam jsem s osmou třídou také vyhrál svůj
první mistrovský titul.
Je třeba říct, že jste začínal jako útočník. Jak jste se dostal do
obrany?
Když jsem přišel do Komety, tak mě pan Zábranský dal do obrany. Chtěl jsem být v útoku, ale on mi vysvětlil, že je pro mě lepší
bránit. Moc mě to nebavilo, často jsme vyhrávali hodně vysokým
rozdílem a neměl jsem moc práce. V mladším dorostu jsem se vrátil
do útoku, ale ještě ve stejné sezoně jsem začal hrát zase v obraně,
a už to neřeším. Jsem hodně na puku, rozehrávám, a to mě baví.

Když pak vedle něj sedíte v kabině, na střídačce, nebo s ním hrajete v jedné lajně, je to zážitek. Nejen on, ale i další hráči, s námi
mladšími komunikují, vysvětlují nebo nám pomůžou, když je potřeba. A to je fajn.
Tykal jste těmto hráčům, nebo vykal?
Když jsem je poprvé uviděl v kabině, tak jsem jim vykal. Ale
Jožo Kováčik mi řekl, ať mu nevykám, že si připadá staře (smích).
Prý jestli mu budu vykat, tak mi dá přes pusu (smích).
Letos jste odehrál slušnou porci 28 zápasů. Na jaké utkání nej
raději vzpomínáte?
Asi na zápas na Spartě v základní části. Dostal jsem docela dost
prostoru, dohrával jsem s Ondrou Němcem a byl jsem vyhlášen nej
lepším hráčem utkání. Nevím, čím to bylo, ale cítil jsem se dobře.
V nejvyšší soutěži jste si zatím připsal dvě asistence, na
premiérový gól zatím čekáte. Kdy jste tomu byl nejblíž?
Zatím jsem nějakou vyloženou šanci neměl, ale doufám, že
v další sezoně to vyjde. Rád útočím, takže když si budu ještě více
věřit, tak to tam určitě padne (úsměv).
Výkony v dresu Komety Vás katapultovali také do reprezentace
do 18 let. Na jaké akci jste byl a jak jste tam dopadli?
Na mistrovství světa, které se konalo na Slovensku, jsme bohužel vyhráli jen jediný zápas s Běloruskem. Tam jsem si tedy
připsal i svůj jediný gól na šampionátu. Ve čtvrtfinále jsme měli
smůlu. Prohrávali jsme s Finskem už 5:1, dokázali jsme srovnat, ale
v prodloužení jsme inkasovali.
Červen 2017
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Asi je zbytečné se ptát, který trenér Vám dal nejvíce?
Určitě Libor Zábranský. Zatím to vypadá, že mě bude posouvat
i nadále (úsměv).
Jaký je to vůbec trenér? Často je až extrémně uzavřený.
Je hodně klidný, což mi vyhovuje. Vím, kdy udělám chybu
a jsem radši, když mi někdo něco vysvětlí, než aby na mě křičel, to
jsem pak ve stresu. Když jsme byli ve druhé polovině základní části
v krizi, tak to i na něj dolehlo, ale jinak je to super člověk.
Měl jste nebo máte hokejový vzor?
Ze začátku to byl Alexandr Ovečkin. Co hraji v obraně, tak
sleduji Erika Karlssona.
Jakému klubu fandíte v NHL a proč?
I když Karlsson hraje v Otawě, zůstal jsem i kvůli Ovečkinovi
věrný Washingtonu (úsměv).

Filip Král
Narozen: 20. 10. 1999
Město: Blansko
Výška: 183 cm
Váha: 79 kg
Post: obránce
Hůl: levá
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K hokeji patří i zranění. Jak jste na
tom?
Tuhle sezonu jsem měl problémy
s třísly. Na začátku sezony i v průběhu
jsem musel pár týdnů vynechat, ale
po reprezentačním přáteláku se Slo
venskem to nějak přešlo a už bylo vše
v pořádku. Zlomeniny, otřesy mozku

a další těžší zranění se mi naštěstí vyhýbají. Musím to zaklepat.
Co děláte ve volném čase? Jak si nejlépe odpočinete?
Tenhle rok moc volného času nebylo. Když už se nějaký objeví,
jsem s taťkou nebo dědou, rád si zahraju tenis.
Jakou školu studujete?
Dálkově Obchodní akademii, sportovní management. Jsem ve
druhém ročníku. Co bude dál, nad tím moc nepřemýšlím a nechávám
to otevřené.
Co přítelkyně?
Měl jsem, ale momentálně jsem nezadaný. Není na to moc čas
(úsměv).
Dodržujete životosprávu? Co rád jíte a pijete?
Před zápasem si dávám kuřecí steak s rýží, rád piju kolu. Večer
se snažím jíst hodně maso. Na snídaně mám často vajíčka nebo
palačinky. Z klasických jídel mám rád svíčkovou. Když je volno,
tak si ji dám.
Jaké jsou Vaše sny a přání do budoucna?
Chci se dostat do A týmu a udržet se tam. A do budoucna? Chtěl
bych uspět na draftu, pokud bude ta možnost, a zahrát si NHL.
I když to nebude ve Washingtonu, tak se zlobit nebudu (úsměv).
PAVEL ŠMERDA

MyFace
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Blíží se letošní Morava Park Fest.
V Blansku vypukne už 24. června
Xindl X, Čechomor, Buty, Pohledy, ATMO music, Monkey Bu
siness a Visací zámek. To je sestava druhého ročníku Morava
Park Festu, který se uskuteční v sobotu 24. června v Zámec
kém parku v Blansku. Aby toho nebylo málo, celým progra
mem bude provázet moderátor, herec a bavič Jakub Kohák.

„I

letošní ročník nabídne velkolepý
program pro všechny věkové skupiny. Informace z předprodeje naznačují, že jsme zacílili správným směrem.
Svoje majitele má už sedmdesát procent
uvolněných vstupenek. Ti, kdo ještě váhají, by si je měli co nejdříve koupit. Předprodej posledních výhodných lístků za 499
korun končí už 19. června,“ řekl dramaturg
festivalu Tomáš Mokrý. Na místě zaplatí
návštěvníci o padesát korun více, výhodné
vstupenky v ceně 299 korun si mohou pořídit děti od 3 do 15 let a držitelé průkazu
ZTP/P.
Morava Park Fest v letošním roce cílí na
tři tisícovky návštěvníků. Lístky si mohou
zájemci zakoupit v Informační kanceláři
Blanka v Rožmitálově ulici v Blansku, v restauraci Pizzazz v areálu blanenského Kauflandu, v Městském informačním středisku
na Masarykově náměstí v Boskovicích
a on-line v síti Ticket Art. Více informací
najdou na webových stránkách akce v sekci
vstupenky.
Druhý ročník festivalu odstartuje v Blansku už půl hodiny po poledni kapela Pohledy, kterou od dvou hodin vystřídá ATMO

music. Následovat budou Čechomor, Buty,
Visací zámek, Monkey Business a celý program zakončí vystoupení Xidla X. Festivalem bude provázet Jakub Kohák.
„Kromě hlavního hudebního programu i letos připravujeme doprovodné akce,
chybět samozřejmě nebude i kvalitní nabídka jídla a pití tak, aby lidem na místě nic
nechybělo,“ doplnil Mokrý.
Více informací k festivalu najdou zájemci na www.moravaparkfest.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/moravaparkfest.

Hrajte o vstupenky na
Morava Park Fest

Vstupenky na Morava Park Fest v Blansku rychle mizí. MyFace vám dává unikátní možnost vyhrát dva lístky a vyrazit
s kamarádem nebo s kamarádkou, s manželkou či přítelkyní na tento hudební hit
letošního roku.

Ve spolupráci s pořadatelem akce jsme
pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky.
Jak vyhrát? Úkol je jednoduchý. Stačí, když
správně odpovíte na následující čtyři lehké
otázky, svoje odpovědi s telefonním číslem
pošlete nejpozději do 15. června na e-mail
redakce@my-face.cz a pak už budete jen
čekat, jestli se na vás usměje štěstí a budete
vylosovaní.
1. Jak se jmenují dva frontmani kapely Čechomor?
2. O chlapci s jakým jménem zpívá ve svém
hitu kapela Buty?
3. Jak se jmenuje vlastním jménem Xindl X?
4. Jaký hudební styl je nejbližší kapele Monkey Business?
Znáte odpovědi? Pokud ne, nebo nechcete soutěžit, lístky si můžete zajistit na předprodejních místech (více na
www.moravaparkfest.cz v sekci vstupenky)
nebo 24. června přímo na místě.

Program festivalu
12.00 Otevření areálu
12.30 POHLEDY
14.00 ATMO MUSIC
15.30 ČECHOMOR
17.00 BUTY
18.45 VISACÍ ZÁMEK
20.30 MONKEY BUSINESS
22.15 XINDL X
23.59 Ukončení festivalu
Moderátorem festivalu je herec,
režisér a bavič JAKUB KOHÁK
Červen 2017
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Čechomor to v Blansku rozbalí.
Zahraje svoje největší hity
Jednou z hvězd hudebního festivalu Morava Park Fest v Blansku bude kapela Čechomor. Jejich
hitovky poslouchá jak mladá generace, tak starší milovníci hudby. Více prozradili frontman
kapely František Černý.
S čím přijede Čechomor do Blanska?
Zahrajeme průřez nejlepšími písněmi Čechomoru. Určitě
nebudou chybět Proměny, Mezi horami, Místečko a další, které
máme všichni rádi.
Nedá mi to, abych se nezeptal. Jaký máte vztah k tomuto regio
nu? Vím, že pocházíte ze Svitav, což je nedaleko.
Nebudete tomu věřit, ale studoval jsem v Metře Blansko. Jsem
mechanik měřících přístrojů (úsměv). Mám na tuto etapu života
krásné vzpomínky. První opití, první lásky...
Na koncertech máte vždy nějakého hosta. Bude tomu tak i na
Morava Park Festu?
Ano, v letošním roce s námi vystupuje zpěvačka Martina Pártlová, kterou sebou vezmeme i do Blanska. Bude-li chtít (úsměv).
Co nového připravil Čechomor na rok 2017?
Neustále obměňujeme písničky, připravujeme nové aranže. Letos

se nám rozrůstá kapela a připravujeme nové album, je toho tedy dost.
I letos vás čeká velká spousta koncertů. Jste spolu skoro celý
rok. Řešíte občas ponorkovou nemoc? Jaký je na to nejlepší lék?
Jasně, že to občas přijde, ale když je třeba, každý se zavře a je
zase dobře.
Kdo je typickým publikem Čechomoru? Kdo na Vás chodí?
Všichni! A nejradši mám krásné mladé slečny… (smích).
Upravujete české, moravské, slezské a slovenské lidové písně. Je
stále kam sahat, kde brát?
Písniček je nepřeberné množství, jde jen o to, která nás zrovna
osloví.
Jaké je vaše přání do budoucna?
Přání mám spoustu, ale nechám si je pro sebe (úsměv).
PAVEL ŠMERDA

Jídlo/Inzerce

Náš tip na letní dezert: Jahodové
carpaccio s mátovým cukrem

K

rásné počasí a dlouhé teplé letní večery jsou konečně před námi. Všichni
se jistě těšíme na grilování, saláty, čerstvé ovoce, zmrzlinu a různé letní
dezerty. A také na posezení s přáteli venku, pod širým nebem, které k tomu
neodmyslitelně patří. Navíc, v tomto období se dá nejlépe experimentovat s recepty
na dezerty, protože je k dispozici dostatek čerstvého ovoce. A tak nastupují tiramisu,
panna cotta, crème brûlée apod.
Já si pro vás připravila velice jednoduchý a přitom chutný recept na Jahodové
carpaccio (čti karpáčo) s mátovým cukrem, které se bude skvěle hodit jako dezert například ke grilování. Když se řekne slovo carpaccio, každý si jistě představí tenoučké
plátky syrové hovězí svíčkové, ale nemusí to být jen pokrm z masa. Carpaccio má
původ v Benátkách a je to název pro vše, co je nakrájeno na tenké plátky a podáváné
za syrova v souvislé vrstvě. Může to být tedy pokrm z masa, ryb, ale i vegetariánské
z ovoce či zeleniny. Fantazii se zde opravdu meze nekladou.
IVETA RATISLAVOVÁ

Mátový cukr

Ingredience:
2 polévkové lžíce přírodního třtinového
cukru, hrst lístků máty
Postup:
Do hmoždíře dáme cukr, mátu a vše rozdrtíme do jemna.

Jahodové carpaccio

Ingredience:
250 g jahod, ½ limetky
Postup:
Jahody nakrájíme na velice tenké plátky a navrstvíme na talíř. Na jahody vymačkáme
šťávu z poloviny limetky a přidáme ještě pár lístků máty. Nakonec přidáme mátový
cukr, chvíli necháme odležet, aby jahody natáhly šťávu z limetky. Můžeme podávát.

Bezstarostná jízda

Prohlídka vozu včetně asistenčních služeb za 399 Kč
1. 6. – 31. 8. 2017
Cena prohlídky je včetně DPH. Akční prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. Asistenční služby jsou poskytovány na 3 měsíce od data uskutečnění prohlídky vozu v autorizovaném servisu.
Renault doporučuje

renault.cz

AUTECO
spol. s r.o.
JMÉNO BS,
DEALERA
Komenského 9, 680 01 Boskovice
adresa
dealera
Tel.: 516 454 453
adresa dealera
www.autecobs.cz
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Nedaří se vám otěhotnět? Nebojte
se vyhledat odbornou pomoc
V poslední době přibývá mladých manželských párů či partnerů, kteří chtějí otěhotnět, ale
nedaří se jim to. Po jak dlouhé době lze mluvit o tom, kdy je to normální, a kdy už je potřeba
vyhledat odbornou pomoc? Také na tuto otázku jsme se zeptali odborníka z Centra asistované
reprodukce FN Brno Michala Ješety.
Po jak dlouhé době společného sexuál
ního života by partneři měli začít přemýšlet
o možnostech umělého oplodnění?
Obecně se uvádí, že po jednom až dvou letech
neúspěšné snahy o otěhotnění je vhodné vyhledat lékaře. V poslední době stále častěji lékaři
doporučují nečekat déle než jeden rok.
Jaký je trend v neplodnosti mužů či žen? Čím
si to vysvětlujete?
V posledních letech se jednoznačně jeví nej
větším problémem, který ovlivňuje počet neplodných párů, odsouvání mateřství do pozděj
šího věku. V roce 2007 byl průměrný věk žen
v České republice, které se začaly na neplodnost
léčit, 33,4 roků, v roce 2014 to bylo již 35,1 roků
(data z Národního registru). Hodnoty spermiogramu mužů v naší republice v horizontu posledních třiceti let také klesají. Podílí se na tom
životní styl mužů, chemikálie v prostředí, které
nás obklopují, hormony ve vodě a jídle, kouření,
omamné látky atd.
Je pravdou, že spermie vhodné k oplodnění
jsou aktivní jen 48 hodin?
Spermie mohou přežívat v pohlavní soustavě ženy i několik dní po ejakulaci. Jsou známy
i případy těhotenství, které nastalo, když došlo k pohlavnímu styku pět dní před ovulací. Je
to ovšem velice individuální a silně záleží na
životaschopnosti spermií.
Jak vypadají první vyšetření v Centru asisto
vané reprodukce?
Prvním vstupním vyšetřením u mužů je
základní vyšetření na spermiogramu. Vzorek na
vyšetření je možné po domluvě přinést i z domova. V případě žen je významným krokem
anamnéza, vyšetření průchodnosti vejcovodů,
stanovení hladiny hormonů a ultrazvukové
vyšetření.
Jaká je úspěšnost otěhotnění?
Na tuto otázku nelze odpovědět jednou větou
nebo jedním číslem. Úspěšnost závisí na mnoha
faktorech. Na příčině neplodnosti, na věku, na
použitých metodách léčby. Všeobecně je možno
říci 25 až 35 procent.
Červen 2017
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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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Zaujalo nás

Děti patří domů, přejí si ve
spolku se stejným názvem
Není důležité, co všechno člověk dokázal, ale v kolika lidech dokázal probudit lásku. To je
motto spolku Děti patří domů. Sídlí ve Svitavách a snaží se snižovat počet dětí v dětských
domovech a kojeneckých ústavech. Více k jeho činnosti řekla odborná garantka a lektorka
sdružení MUDr. Dagmar Zezulová.
kají na to, až kdosi kdesi rozhodne o jejich
dalším osudu.

Můžete v krátkosti představit Vaši orga
nizaci?
Naše sdružení oficiálně vzniklo 19. února 2008, ale začátek spolupráce zakládajících členů se datuje už o dva roky dříve.
Založení organizace bylo jen vyústěním
aktivit, které jsme předtím provozovali na
rovině, řekněme přátelských diskuzí.
Četl jsem, že Vaše sdružení vzniklo za
docela dramatické situace?
Šlo o dvouletou holčičku Moničku Kafkovou. Ta byla ve špatném stavu odebraná
matce, umístěna v kojeneckém ústavu, ale
na základě rozhodnutí soudu vrácena zpět do
rodiny, přestože matka dala souhlas s adopcí. Sociální pracovnice tam měla mít dohled
jednou za půl roku, ale než se do rodiny dostala, dívenka byla matkou utýraná. Tento
případ, bohužel, vyvolal v médiích jen malou reakci. Daleko důležitější byly politické
záležitosti, informace o počasí a hubnutí…
Paní Ivana Benedová byla natolik poČerven 2017

bouřená, že napsala článek, ve kterém vyzvala veřejnost, aby lidé byli bdělejší a více
si všímali toho, co se děje vedle nich a v jejich okolí. U článku, který byl uveřejněn
na webu www.rodina.cz, vznikla diskuze,
padaly tam různé návrhy. Ivana Benedová poté uspořádala schůzku lidí, kteří
do diskuze přispěli. Sešlo se nás šest. Potkali jsme se, mluvili jsme o tom, co by se
dalo v tomto směru dělat, aby k podobným
případům nedocházelo. Jak už jsem zmínila,
trvalo to dva roky. Byla to od nás ze začátku taková „partyzánština“. Vymýšleli jsme
letáky, kampaně, tísňovou linku… Mezitím
jsme přišli na pár míst a řekli, my jsme vymysleli tohle a tamto, ale všude byla stejná
reakce: Kdo je to my? Na základě toho jsme
založili organizaci Děti patří domů.
Kde je podle Vás problém?
Byl tehdy zmařen život zdravé dvouleté holčičky, ale další desítky dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech če-

A vy se snažíte na tento problém upo
zorňovat.
V prvním roce naší existence jsme
uspořádali v Brně konferenci o hostitelské péči pro děti z dětských domovů.
Chtěli jsme upozornit na to, že děti jsou
v dětských domovech „pohřbeny“ a neměla
by to být pro ně konečná stanice. Na jedné straně očekáváme, že vyjdou z domova
a budou fungovat jako rodiče či partneři
a žít plnohodnotný život, na druhé straně
zapomínáme, že přes veškerou snahu personálu tam velmi mnoho dětem chybí.
Mluvili jsme s dětmi z dětských domovů
a 48 z 50 nám řeklo, že by rády dojížděly
do nějakých rodin. Obeslali jsme tedy asi
třicet rodin, které poskytují hostitelskou
péči, udělali jsme dotazník a zjistili jsme, že
pro děti, které začaly jezdit na hostitelskou
péči a pro které se dříve nemohla najít pěstounská rodina, tak se to podařilo. Abych
to zkrátila, naším cílem je, aby všechny
děti byly v rodinách, ale než se to povede, tak pojďme podpořit hostitelskou péči
a pomáhat náhradní rodinné péči.
Náhradní rodinná péče a hostitelská
péče? Co to znamená a jaká jsou specifi
ka jednotlivých oblastí?
Náhradní rodinná péče má dvě formy.
Osvojení neboli adopce, kde se dítě stává
vlastním dítětem rodičů, druhou je pěstounská péče. Ta má více úrovní. Pokud
se situace rodičů, kteří se nejsou schopní
nebo se nemohou o dítě starat, může vyřešit
rychle, zajišťuje se pěstounská péče na
přechodnou dobu. Pokud to není záležitost týdnů či měsíců, přichází pěstounská
péče dlouhodobá. Také lze dlouhodobou
pěstounskou péči rozdělit na příbuzen
skou a nepříbuzenskou. Každá je jiná a má
jiná specifika. V České republice výrazně
převyšuje ta příbuzenská.
Ráda bych tady řekla, že pěstouni, na
rozdíl od adopce, nejsou zákonnými zástup11
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ci, nemění se rodný list dítěte, nemají
rodičovská práva ani vyživovací povinnost
a po ukončení pěstounské péče, například
pokud dítě dosáhne 18 let a ukončí přípravu
na povolání, jsou si po právní stránce
dítě i bývalý pěstoun zcela cizími lidmi.
Zároveň jsou pěstouni povinni se vzdělávat, a pokud to jen trochu jde, udržovat
kontakt s biologickou rodinou dítěte, s jeho
maminkou, tatínkem, nebo babičkou či sourozenci umístěnými v ústavu či s jinými
členy rodiny. Pokud toto z nejrůznějších
důvodů není možné, například proto, že
rodiče nejsou dohledatelní, nebo je kontakt zakázán soudem, pak pěstouni alespoň
podporují rozvoj vlastní identity dítěte –
seznamují dítě s jeho životním příběhem.
Navzdory tomu, že dítě je jim svěřeno „jen“
dočasně, na výchovu, je dítě plnohodnotnou
součástí rodiny, sdílí se svými pěstouny radosti i trampoty svého dětství, většinou je
oslovuje „mami“ a „tati“, všichni společně
řeší jeho školní úspěchy i problémy, rozvíjejí jeho talent, plánují společnou budoucnost. Dítě získává novou rodinu, péči, zájem a především lásku, která je naprosto
nezbytnou součástí pro každou lidskou bytost, a otázka bytí či nebytí pro každé dítě.
Pěstounská péče je proto nedocenitelná
služba v pravém smyslu slova, služba dítěti,
jeho rodičům, společnosti a státu. Dítěti je
tak naplněno jeho právo vyrůstat v rodině,
v láskyplném a bezpodmínečném prostředí.
Nesmírně si proto všech pěstounů vážíme
a děkujeme jim.

gislativně zakotvený, ale nemělo by se na
ni zapomínat. Vnímám ji jako doplňkovou
činnost k tomu všemu, o čem jsem mluvila.
Proč je podle Vás lepší, aby dítě bylo
v pěstounské péči než v dětském domově?
Nejsem příznivcem dětských domovů,
ale to neznamená, že nechápu jejich důležitost. Mám pocit, že naše republika má
obrovskou důvěru v instituce. Velmi často
si myslíme, že když něco zařadíme do instituce, že je to správná cesta, má to řád
a je to vyřešené. Moje, jestli můžu použít
slovo averze, není vůči dětským domovům,
ale vůči institucionálnímu myšlení. Chápu,
že dítě, které vyrůstá v nefunkční rodině, je
týrané, by se nemělo potulovat po ulicích
a potřebuje ochranu, na druhou stranu jeho
umístění do ústavní péče by neměla být
konečná stanice. Stojím si za tím, že pěstounská péče je správná volba.
Proč mají děti vyrůstat v rodinách a ne
v ústavech? Je to především proto, že žijeme v zemi založené na rodinném systému.
Děti se nikde jinde nemohou naučit vzorům
partnerského a rodičovského chování, než
v rodině. Nikde jinde se nemohou naučit
jemné nuance mezi blízkými a méně blízkými lidmi, získat zdravý vztah k intimitě

– a tím nemyslím jenom osobní intimitu, ale
i intimitu rodiny – naučit se ochraně i sdílení
soukromí. To jsou nesmírně důležité věci
pro život. Nikde jinde se nemohou naučit, že
někam patří, a to je důležité, protože člověk
je sociální tvor. Násilí začíná vyloučením.
A to nemluvím o „jazyku lásky“. Jestliže
na dítě budete mluvit od malička anglicky,
je vysoká pravděpodobnost, že se angličtinu
naučí a přijme ji jako svůj druhý rodný jazyk. Stejné je to s jazykem lásky. Jestli dítě
naučíte prožívat city a mít vztah s blízkým
člověkem, bude umět tímto jazykem mluvit i v dospělosti. Pokud ho to nenaučíte
– stejně jako angličtinu – bude pro něho
velmi těžké naučit se tento jazyk používat,
a možná se mu to nepodaří nikdy.
Kolik dětí se vám už takto podařilo umís
tit?
Tyto pravomoci naše organizace nemá.
Naším cílem je šířit myšlenku názvu naší
organizace Děti patří domů. Když se na
nás někdo obrátí, že by si chtěl vzít dítě do
pěstounské péče, pustit se do hostitelské
péče, tak mu samozřejmě na této cestě teoreticky i prakticky pomáháme, ale samotné
umístění dítěte do rodiny je otázkou státní
správy.

A hostitelská péče?
Hostitelská péče je čisté dobrovolnictví. Jedná se přátelství s dítětem, které je
umístěno rozhodnutím soudu do ústavní
výchovy. Je realizovaná u dětí, které mají
objektivně nižší šance na pěstounskou péči,
tedy u dětí starších deseti let, z velké sourozenecké skupiny, minoritního etnika,
apod. Účelem je poskytnout dítěti možnost
navázat citový vztah, zažít fungování běžné
rodiny a vztahů v ní, zažít úspěch a rozšířit
společenské zázemí dítěte. O tom, jestli
může jet na návštěvu, na výlet, rozhoduje
ředitel dětského domova ve spolupráci se
sociální pracovnicí. Tento pojem není le
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ně-právní ochraně dětí zakotvuje právo pěstounů na 14 dní odpočinku v roce, pokud
je svěřenému dítěti nebo dětem více než 24
měsíců. Respitní péče zahrnuje jak zajištění
kvalifikovaného dohledu během odpočinku
pěstounů, tak zajištění specifických potřeb
dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky. Tam patří například podávání
léků, pomoc se sebeobsluhou či další pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání
krizových situací, apod.

Přesto. Znáte příběhy dětí i rodin?
Děti pocházejí z nejrůznějších rodin.
Jsou to často potomci těch, kteří sami vyrostli v ústavní výchově. Mohla bych tady ho
dinu popisovat příběhy, které jsme zažili, ale
možná bych čtenáře MyFace spíše odkázala
na publikaci Kruh mladých, kterou jsme vydali. Jedná se o osm příběhů mladých lidí,
kteří vyrůstali v pěstounské péči. Sami sepsali, jak vzpomínají na dětství, na ústav, na
náhradní rodinu. Tyto příběhy lidé najdou
i na našich webových stránkách.
Určitě sledujete, co se s nimi děje dál?
K tomu slouží tak zvané provázení ro
diny. V současné době se „staráme“ již o 74
rodin. Převážně z Ústeckého, Pardubického,
Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Poskytujeme rodinám nejrůznější služby,
sledujeme vývoj dítěte, nebo mu pomáháme
odpovídat na otázky, které ho trápí.
Trochu otázka na tělo. Vy sama máte oso
bní zkušenost s pěstounstvím. Proč jste se
pro ně rozhodla?
Měli jsme doma volné místo u stolu, proto jsme se rozhodli vzít dítě do pěstounské
péče (úsměv). Začalo to jedním a nakonec
byly čtyři. Dnes jsou už všechny dospělé,
mají svoje rodiny, práci a troufám si říct,
že žijí normální život. Jsem si jistá, že
přinejmenším jedna z našich děvčat, kdyby
nevyrůstala v pěstounské péči, tak by měla
velmi blízko k tomu „sklouznout“. Jsem za
naše tehdejší rozhodnutí šťastná a vděčná.
I za to, že jsme si nevzali rovnou dvě, tři,
ale děti přicházely po jednom. Když vidím,
kolik péče, lásky, času každé z nich potřebovalo, tak to byl správný krok.
Červen 2017

Co na tom bylo nejtěžší?
Měli jsme už předtím dvě svoje děti.
Jak postupně přicházelo jedno, druhé, třetí,
čtvrté, tak všechny se velmi rychle „vsákly“ do naší rodinné bubliny a děti spolu
vytvořily skvělou partu. Těžší je spíš to
sladění našeho světa a toho, ze kterého dítě
přichází. To co je pro nás normální, že si
čistíme zuby, vyměňujeme spodní prádlo,
umýváme si ruce, tak leckdy není u dětí,
které přicházejí „zvenčí“, samozřejmostí.
Činnost Vaší organizace je jistě záslužná,
na druhé straně velmi náročná. Kdo a jak
vám může pomoci?
Lidé se mohou stát pěstouny, hostiteli, dobrovolníky, sponzory nebo partnery.
Pokud se bavíme o finanční pomoci, tak
lidé nám mohou posílat příspěvky pomocí
DMS 87 777. Co nás momentálně nejvíce
trápí, je absence firemního auta. Osmdesát
procent naší práce se odehrává v terénu, ale
naše pracovnice využívají buď svoje vlastní auta, ale to spíše výjimečně, nebo častěji cestují autobusem, vlakem, což je stojí
spoustu času. Ráda bych v této souvislosti
poděkovala boskovické firmě Gatema, která
patří k našim nejštědřejším sponzorům.
Není to jen o finanční pomoci, ale lidé se
mohou zapojit i do práce u vás?
Spolupracovat s námi při hostitelské péči,
při organizaci různých akcí nebo jakoukoliv
další formou může téměř kdokoliv, kdo chce
pomáhat a koho bude práce s námi naplňovat a bavit. Stačí se podívat na naše webové
stránky a napsat nebo zavolat. V této souvislosti bych zmínila pojem respitní neboli
odlehčovací péče. Novela zákona o sociál-

Zaujalo mě, že jste svobodná organizace.
Co to znamená a co to hlavně obnáší?
Byly jsme od začátku dobrovolnická
organizace. V roce 2013 ale přišla velká
změna. Rozhodli jsme se profesionalizovat.
Společně s kolegyní Míšou jsme cítily nej
větší zodpovědnost a hledaly jsme model
řízení organizace, který by byl podobný
tomu, co jsme dosud dělaly. Ten jsme našly
v modelu svobodné organizace. Je to o tom,
že každý si může vybrat, kde chce pracovat,
jestli v kanceláři, v terénu nebo doma. Může
si zvolit denní dobu, která mu na práci vyhovuje. Proč nutit někoho pracovat od 9 do
17, když nejvýkonnější je třeba brzy ráno
nebo večer? Navíc, důležité je postarat se
o své děti, zavést je do školy, vyzvednout
ze školky. Koordinátoři nekontrolují, kdy
a kde byla práce hotová, spíše posuzují, co
bylo v daném měsíci zrealizováno. Většinu
pracovních úkolů si každý stanovuje sám,
ví, co je pro naši organizaci a jeho činnost
nejlepší. Navíc je poté práce více baví, mají
pro ni vnitřní zápal. Rozvíjet vlastní tvořivost a věnovat se tomu, co považuji za opravdu podstatné, zvyšuje pocit smysluplné
práce a ta nás zpětně motivuje být dále aktivní. S angažovanými a tvůrčími lidmi je
pro každého radost být v kontaktu.
Tenhle způsob práce ale není pro
každého?
Svobodě v práci se každý z nás musí
stále učit, protože sebeřízení není jednoduché. Někomu to navíc nemusí vyhovovat vůbec, nicméně pokud pracovník chce,
může chodit do kanceláře každý den od 8 do
17 a může si požádat o kontrolu. Je to však
jeho volba.
Řekněte, co je Vaším největším přáním
do budoucna?
Přeji si, aby děti nemusely být v dětských
domovech. Buď, aby vyrůstaly ve své ro
dině, pokud to jen trochu půjde, nebo v jiné
rodině, která bude mít dostatek podpory,
aby to zvládla. Naše organizace je tady proto, aby tuto podporu rodinám přinášela.
PAVEL ŠMERDA
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V Ráječku investovali do škol.
Výkladní skříní obce je fotbal
Nemají hrad, kostel ani zámek, přesto je Ráječko zajímavým místem. Mladí lidé
i střední generace tam chtějí bydlet, obec s přibližně 1300 obyvateli nejvíce
proslavují místní hasiči a fotbalisté. Více prozradil starosta Vít Rajtšlégr.
Jak se žije v Ráječku?
Podle mě dobře. Svědčí o tom fakt, že
je tady velký zájem o bydlení. Stěhují se
k nám mladí, ale staví u nás i lidé ze střední
generace.
Ráječko patří mezi upravené obce, stále
se u Vás něco děje. Můžete připomenout
větší investiční akce, které jste v posled
ních letech dělali?
Největší akcí byla přístavba školy
a školky, kterou jsme dokončili v roce
2015. Ve školce jsme měli „jen“ dvě třídy
a nemohli jsme tak uspokojit zájem rodičů.
Momentálně už máme tento problém
vyřešený, ve školce jsou tři třídy s kapacitou sedmdesát dětí. Se školou a školkou
souvisí i zahrada, kde vznikly nové herní
prvky a výsadba. Také ve škole přibyla nová
třída. Další velkou akcí je výstavba nové
hasičské zbrojnice. Hasiči patří mezi nejaktivnější složky v obci. V minulosti jsme
pro ně nakoupili nová vozidla, nyní získají i odpovídající zázemí. Místo stísněných
prostor pod obecním úřadem budou mít novou zbrojnici v areálu Hasičské louky, kde
nebude chybět ani klubovna.

logický klub, Mateřské centrum Rajčátko,
Spolek Ráječkovských holek, Myslivecké
sdružení, Český svaz včelařů, Svaz diabetiků a Svaz tělesně postižených.
K životu obce patří také podnikatelské
aktivity. Asi všichni znají TYCO, dnes
už Johnson Controls, místní pekárnu

nebo pneuservis. Kolik u vás působí pod
nikatelů a firem?
Jsou u nás drobní podnikatelé, hlavně
řemeslníci. Občas nás osloví zájemci, kteří
by tady chtěli stavět výrobní závod nebo
halu. Hned vedle Johnson Controls územní
plán umožňuje pokračovat v průmyslové
zóně, ale pozemky nejsou v našem majetku.

Co chystáte do budoucna?
Chceme opravit obecní úřad. Pracujeme na tom docela intenzivně. Hlavně
kvůli starším občanům budeme dělat bezbariérový přístup, vznikne tam výtah.
Místo hasičky bude velká obřadní síň, z té
současné uděláme zasedací místnost. Co
bych ještě rád stihl do konce volebního
období, je výstavba bydlení pro seniory.
Chystáme studii tak zvaného bytového
domu. V Ráječku nejsou žádné obecní byty,
staví se tedy jen soukromá bytovka. Jsme
větší obec a je to nutné.
V Ráječku působí spousta místních
spolků. Jaké to jsou?
Nejaktivnější a největší jsou hasiči a fotbalisté, ale celkem tady působí 12 spolků.
SK Olympia, Sbor dobrovolných hasičů,
Český svaz žen, Český červený kříž, Český
zahrádkářský svaz, Rekreační sporty, Kyno11
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pionový průvod. A tak bych mohl pokračovat, koná se tady opravdu velká spousta
akcí. Zatím se soustředíme spíše na menší
události, ale je otázka, jestli do budoucna
neudělat něco většího.
Samostatnou kapitolou je fotbal. Jaký je
váš vztah k tomuto sportu a co fotbal pro
Ráječko znamená?
Fotbal je výkladní skříní Ráječka.
Nemáme hrad, zámek, kostel ani muzeum,
ale fotbal je fenomén, něco, díky čemu nás
znají v celém kraji. K fotbalu mám osobně
blízko. Dlouhá léta jsem ho hrál, momentálně dělám trenéra B a C týmu.

Ráječko je bohaté na kulturní
a společenský život. Připomeňte, co
všechno se u vás v průběhu roku děje?
Takřka celý rok se u nás něco děje. Nej
větší akcí je Dětský den. Velkou tradici
Červen 2017

má rozsvícení vánočního stromu, na které
se k nám sjíždějí lidé z širokého okolí.
Pořádáme je trochu jindy, než ostatní, je
spojené s Mikulášem. Loni k nám zavítalo
okolo pěti set lidí. Na Martina děláme lam-

Už jste to zmínil. Ráječko nemá žádný
turistický cíl. Přesto, proč by lidé měli do
vaší obce přijet?
Třeba právě na fotbal nebo akce,
o kterých jsem mluvil. Určitě stojí za to
se projít okolní přírodou. Někteří lidé ani
netuší, že jsou v Ráječku. Cyklotrasa, která
vede z Blanska, je přitom dovede přes
Sloupečník až na náš katastr na Horničky,
odkud je nádherný výhled na celé údolí Svitavy.		
PAVEL ŠMERDA
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Ráječko slaví tři fotbalová výročí
85 let od založení fotbalového oddílu, 50 let od postupu do krajských soutěží a 15 let účinkování
v krajském přeboru. To jsou tři významná výročí, která si letos připomínají v Ráječku. Hlavní
část oslav se uskuteční 30. června a 1. července. Více prozradil sportovní manažer oddílu
Marek Bláha.
Připomeňte, jaké jsou nejvýznamnější mezníky ve fotbalové hi
storii Ráječka?
To jsou právě data, která si letos připomínáme. Tedy založení
oddílu, postup do krajských soutěží a patnáct let v krajském pře
boru. U toho bych se rád zastavil a připomenul, že jsme jediný oddíl, který za patnáct let nikdy z krajského přeboru nesestoupil.
Za 85 let prošla klubem velká spousta hráčů. Kdo jsou nej
výraznější jména?
Asi nejslavnějším fotbalistou Ráječka je Pavel Tesař, který se
před 50 lety stal s 41 brankami nejlepším střelcem okresního přeboru. Další výraznou osobností je Oldřich Pokorný, zapomenout
nesmíme ani na Mášu, Zapletala, Rychtaříka, Lošťáka… A tak bych
mohl pokračovat. Nerad bych na někoho zapomněl. Díky tomu, že
se ve fotbale pohybuji kratší dobu, nějakých deset až patnáct let, tak
z poslední doby to jsou bezesporu Maška, bratři Sehnalové, Bartoš
a další.
Jak je na tom klub momentálně?
V poslední době se schází nová generace hráčů. Sehnalové,
Bartoš, Kopecký, Maška…, to byla velmi silná parta, ale věk nezastavíme. Po jejich odchodu jsme hledali z domácích zdrojů
a v okolí novou mladou krev. Jsem rád, že se nám to díky výborné
práci celého realizačního týmu společně s trenérem Petrem Vašíčkem
podařilo. Zatímco před pár
lety jsme měli s průměrem
32 let jeden z nejstarších
kádrů v soutěži, teď se situace otočila. Je pravda, že
mladí hráči mají občas nevyrovnané výkony, ale všechno
chce čas. Snažíme se tým
stabilizovat a budoucnost tak
vidím pozitivně. Především
v dobré práci s mládeží. Náš
dorost bojuje o postup do
krajského přeboru. V této
souvislosti bych rád vyzvedl
vynikající práci Jiřího Pokoje. Říká se, že se o výsledku
rozhoduje na hřišti, ale tady
si troufám tvrdit, že minimálně padesát procent úspěchu
dělá trenér. Starší žáci mají
na dosah první místo v okresním přeboru. Zde se také
projevuje dobrá práce trenérů
Nejezchleba a Palackého,
ale hlavně chuť kluků stále
vítězit. V přípravce nám nejde o výsledky, ale o práci
11

s dětmi, aby se naučily milovat fotbal a připravily si svůj týdenní
rytmus na volný čas a fotbal. Také zde se nám daří díky obětavé
práci trenérů Procházky, Dračky, Friehauera, Kopeckého a Musila.
Plány do budoucna?
Měli jsme a daří se nám plnit několik cílů. Už jsem to zmínil,
jedním z nich bylo omlazení a stabilizace týmu. A to jak na hráčské
úrovni, tak i trenérské. V tomto směru jsme téměř u cíle. Co se týká
sportovních cílů, chceme být stále na špici a vyhrát krajský přebor.
Vím, že podobné ambice má více mužstev, ale těší mě, že patříme
mezi pět šest týmů, s kterými se musí každý rok počítat. Daří se i B
a C týmu, jak už jsem zmínil, dorost bojuje o postup.
V souvislosti s Vaší otázkou musím zmínit i druhou rovinu, tedy
materiální. Za podpory obce se nám daří provozovat klub a dělat
investiční akce, které něco přinesou. Za poslední roky se vybudovalo druhé travnaté hřiště, osvětlení, závlaha… Rád bych se zmínil
o velkém chystaném projektu, kterým je rekonstrukce kabin. Jak
se říká, všechno souvisí se vším. Pokud chceme mít kvalitní hráče,
musíme jim nabídnout kvalitní zázemí.
V čem je Ráječko výjimečné?
V Ráječku je fotbal fenomén. Díky obci, vynikající práci všech
lidí v klubu, od vedení, přes trenéry až po hráče. Jak říká starosta
obce, fotbal je výkladní skříní Ráječka.
PAVEL ŠMERDA
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LOVE STORY z paneláku
Muzikálová scéna Městského divadla Brno se rozezněla swingem. Zatím poslední svůj počin
přivádí na prkna divadla dramatik Milan Uhde spolu se skladatelem Milošem Štědroněm a za
vydatné pomoci Karla Cona. V tomto pomyslném orchestru tvrdí muziku dramaturg Jan Šot
kovský a výsledek je přímo výborný. Svému dílu dal Uhde název Viki kráčí za štěstím.

M

ilan Uhde dramaticky zpracoval dávný příběh z hudebního
světa, který s aktéry zažil jako
divák. Z prostředí paneláků - my víme že
brněnských - ukazuje život obyčejných lidí.
To už nebyla „krásná šedesátá”, ale spíš
sedmdesátá léta. Obyvatelé domu žijí stereotyp - práce, uvařit, uhlídat muže, děti,
opravit motorku se sajdou na nedělní výlet.
Viki Bouzkové takový život nestačí. Chodí
sice utahaná z dlouhých služeb v nemocnici,
ale šla by si zatančit, do kina, prostě pobavit
se mezi lidi. Na to ale její hodný muž Láďa
není. Přitom ve městě se hraje jazz a swing,
kterému vládne Marek Bašta, výborný sa
xofonista a zpěvák.
Jako vždy, každou velkou změnu provází
náhoda. Tady se jmenuje papoušek Felix.
Uletěl Baštovi a Viki ho jde vrátit. Odtud by
se hra mohla jmenovat Z paneláku do vily.
Marek Bašta se do Viki bláznivě zamiluje,
je to ostatně známý lamač ženských srdcí,
věčný romantik, momentálně rozvedený.
Viki zamilování trvá trochu déle, má přece
rodinu, dceru Terezku, která o ni bojuje
ze všech svých dětských sil. Viki je přesvědčená, že to je ten správný život, plný
večírků a vzrušení a Marek ji opravdu miluje. Hned na začátku vztahu ji před Markem
varuje doktor Stašek, Markův kamarád.
Trochu zištně, protože se mu Viki také líbí.
Oči se jí snaží otevřít i uklízečka u Bašty,
pak už se přesvědčuje sama, že s Markovou
věrností to není ideální. Nakonec se zhroutí,

a když vrací Markovi prsten a říká sbohem,
je překvapená, jak klidně se jí zbavuje.
Ten ještě zavolá doktorovi Staškovi, aby
se o Viki postaral. Závěrečná píseň je oslavou věčné lásky, která opět zvítězila - Viki
tančí s doktorem, Láďa má novou ženu
a v kočárku miminko z kterého je nadšená
Terezka. Takže všechno dobře dopadlo - aspoň na jevišti. Život je ve skutečnosti mnohem tvrdší. Zdá-li se vám, že to vyprávím
tak trochu retro, je to podobnost čistě
záměrná.

V tomto muzikálu tvoří hudba 98 procent celého projevu. Texty jsou zpívány,
nebo podbarveny hudbou. K tomu množství tanečních čísel. Kdo má rád tuto hudbu, přijde si na své. Hlavní role nejsou
alternované. Viki Bouzkovou hraje Lucie
Bergerová, Marka Baštu Petr Štěpán. Láďu
Bouzka ztvárnil Jiří Ressler, doktora Staška
Aleš Slanina. Papoušk Felix má svého představitele v Jakubu Przebindovi. Režie se
tentokrát ujal Juraj Nvota, hudebně nastudoval Dan Kalousek.
NAĎA PARMOVÁ

FOTO: Jef Kratochvil (3x)
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Junker je perspektivní zaměstnavatel
Společnost JUNKER Industrial Equipment, která sídlí v Boskovicích, se zabývá výrobou průmy
slových pecí a zařízení. Ty jsou
součástí dodávek investičních celků pro
oblasti tavení železných a ne
železných kovů a tepelného zpracová
ní převážně neželezných
Můžete čtenářům MyFace představit vaši spo
lečnost?
kovů. Zákazníky jsou
Společnost JUNKER Industrial Equipment
významné nadnárodní
vznikla v roce 1995 jako dceřiná společnost
německé firmy Otto Junker, která sídlí v obkorporace i rodinné
lasti Aachenu. Hlavním úkolem společnosti
podniky z celého
bylo zabezpečení výrobních a montážních
světa. Více prozradil
operací a redukce výrobních nákladů. Tuhle funkci plníme do dnes. Mezitím němecjednatel firmy Antonín
ká společnost zjistila, jak velký potenciál
Kužel.
nabízí lidé v České republice a především
v našem regionu, který má dlouholetou
strojírenskou tradici. Firma se tedy
začala postupně rozvíjet. Dnes
se již účastníme celého

22
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procesu od prezentace produktů, konstrukci,
výrobu až po zákaznickou podporu a servis.
Když se vrátím až ke kořenům. Firmu
založil v německém Lammersdorfu v roce
1924 Dipl. Ing. Otto Junker jako kovodělný malý podnik. Řídil ho až do pokročilého
věku a vybudoval z něj celosvětově uznávanou společnost. V roce 1982 ji odkázal
nadaci technické univerzity v Aachenu, kde
dříve působil. Vlastníkem skupiny je tedy
univerzita. Část hospodářského výsledku
skupiny je použita v rámci univerzity na výzkum a vývoj, podporu dizertačních a diplomových prací s orientací na tepelnou techniku. Tato spolupráce se vyplácí. Je to krásná
symbióza teorie a praxe. Novinky se ihned
využívají v našich zařízeních a i díky tomu
udáváme celosvětový trend v tomto oboru.
Firma v Boskovicích patří mezi dceřiné
společnosti, které jsou v Německu, Číně,
USA, Arabských emirátech i Anglii. Celkový obrat skupiny se pohybuje kolem čtyř
miliard korun. V Boskovicích realizujeme
část obratu ve výši 400 milionů korun.
V kolika zemích působíte?
Vyvážíme naše výrobky do celého světa.
Realizujeme kontrakty v USA, Číně, Rusku,
Bahrajnu, Mexiku, Pákistánu nebo v Jihoafrické republice. Pokrýváme snad všechny
významnější průmyslové země a rozvojové
státy, které jsou nastartované na průmyslový růst. Převážná část zakázek je cílena na
německý trh. Minimum naší produkce zůstává v České republice. Naše společnost se
účastní i zahraničních montáží a instalací
u konečného zákazníka. Tyto montáže přímo realizujeme nebo působíme jako technický a organizační dozor.
Do jakých odvětví míří vaše produkce?
Naše produkce je zaměřena na strojírenský průmysl, cíleně pro tepelné zpracování
a tavení feroslitin (ocelí, litin), barevných
a drahých kovů (Cu, Al, Mg, Ag, atd.) a jejich slitin. Jsou to slévárny, hutě, výrobci
plechů a potrubí, profilů a fólií. Naše pece
jsou třeba i součástí linek v automobilovém
průmyslu, které se účastní výroby jak bloků
motorů, karosérií, ale i elektronových kol
(VW, Toyota, Ford atd). I pro elektroniku,
kde měděné plechy na tištěných spojích jsou
zpracovávány na našich zařízeních. Také
Alu- folie použité v potravinářství např. pro
jogurty nebo i pro balení čokolád. Použití
našich zařízení je opravdu velice široké.

diska ohřevu je rozdělení na elektrické frekvenční, el. odporové a plynové zařízení.
Jsou to drahá a složitá zařízení. Nejedná se
o sériovou výrobu. Každý produkt je speciálně navržen podle specifik zákazníka.
Realizace od návrhu až po uvedení do provozu zakázky trvá standardně osm až deset
měsíců, ale může to být dva roky. Jsou to
energeticky náročná zařízení a každý detail
tak hraje významnou roli z hlediska efektivity a provozních nákladů, které podporují
konkurenceschopnost uživatele.

Vím, že se jedná o rozměrově velké vý
robky. To musí být docela složité na do
pravu?
Dopravní náklady v našem byznysu hrají
nezanedbatelnou úlohu. Nezřídka váží zařízení přes sto tun. Není možné je přepravovat v celku. Proto zařízení demontujeme na
transportovatelné celky. I tak jsou z hlediska
logistiky a přepravy velmi složité. Jen pro
představu jsme v minulém roce realizovali
zakázky do USA. Jedna zakázka představovala 120 nadrozměrných kamionů, které
mířily do Hamburku. Následně se zabalí do
speciálních zámořských kontejnerů a nakládají na loď. Je to komplikovaná a složitá
záležitost, která vyžaduje koordinaci jak
uvnitř naší skupiny, tak i jednotlivých složek, jako dopravců, správců silnic a policie.
Děláte i servis těchto zařízení?
Centrálně je servis koordinován z mateřské společnosti. V Boskovicích máme

také servisní středisko. Soustřeďujeme se
na podporu zákazníků v Česku a účastníme
se servisních akcí v celé Evropě. Provádíme
plánovaný servis, ale řešíme i poruchy,
havárie. Musíme reagovat ihned. Spousta
firem je odkázaných na tyto technologie,
které tvoří základ jejich výrobních procesů.
Je to tedy velký tlak na čas a rychlost servisního zásahu.
Můžete připomenout vaše největší zakáz
ky?
Největší zakázkou byla již zmíněná zakázka do USA. Jednalo se o zařízení na
tepelné zpracování hlubokotažných plechů
na karoserie pro automobilový průmysl. Pro
toto zařízení bylo nutné pronajmout odpovídající plochy v Brně. U nás v Boskovicích jsme prostorově zvládali jen „malé“
části. No považte, celková délka zařízení je
150 m, výška kolem 10 m a šíře 12 m. Zařízení je plné technologie, potrubních tras,
elektroinstalací a automatizace. Tomu také
odpovídají i pořizovací náklady, které se pohybují v desítkách milionů eur.
V poslední době jste hodně investovali do
zlepšení závodu v Boskovicích. Co všech
no jste udělali?
Začínali jsme v pronajatých prostorách,
v montážní dílně s jednou kanceláří, poté
jsme měli část firmy v Přerově, ale z hlediska logistiky to nebylo ideální. V roce 2006
jsme zainvestovali 100 milionů korun a závod v Boskovicích doplnily o administrativní budovu, sociální zázemí a novou prostorově odpovídající montážní halu. Tím se
aktivity společnosti soustředily „pod jednu
střechu“. V rozmezí let 2006-2017 jsme
investovali dalších 100 milionů korun do
technologií a odkoupení pronajatých prostor
v areálu. Pořídily se nové výrobní technologie, lakovna, skladové prostory a upravily
stávající prostory k efektivnějšímu využi-

Co jsou Vaše hlavní výrobky?
Zabýváme se výrobou průmyslových
pecí. Základní rozdělení je na tavící a licí
pece a na pece na tepelné zpracování. Z hleČerven 2017
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tí. V krátké budoucnosti jsou v plánu další
investice jak do technologií tak logistiky.
Celou škálu činností není možné pokrýt
z vlastních aktivit. Spoustu věcí zadáváme
externím firmám. Spolupracujeme s vybraným portfóliem strojírenských firem, které jsou schopny plnit naše požadavky jak
z hlediska časového, tak i kvality.
Kolik zaměstnáváte v Boskovicích lidí?
V současné době zaměstnáváme asi 150
pracovníků. Náš tým se ale dále rozšiřuje.
Stále hledáme kvalifikované lidi. Hlavně takové, kteří se chtějí vzdělávat, čelit výzvám
a s nasazením plnit zadané úkoly.
Mohou se k Vám lidé hlásit?
Ovšem. Standardní kontakt je na našich
webových stránkách www.junker-ie.cz. Zde
uvádíme aktuální přehled volných praco
vních
pozic.
Vyplněním
dotazníku
a odesláním na personální oddělení se zahájí s uchazečem vstupní pohovory a představíme mu naši společnost.
Jaká byla Vaše cesta do společnosti Otto
Junker?
Profesně jsem slévárenský technolog, ale
vždy mne to táhlo ke strojařině. Prošel jsem
si různé profese přes slevače, technologa,
ekonoma, mistra v kovovýrobě i podnikatele. Ale pořád jsem nebyl spokojen. V roce
1996 jsem se zúčastnil v Junkru výběrového
řízení na pozici technického asistenta ředitele. Neměl jsem tušení, co je výrobním
programem společnosti. Po jeho zjištění
jsem byl nadšen a chtěl jsem se těchto projektů zúčastnit. Místo jsem obdržel a pak to
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šlo rychle přes pozice vedoucího výroby,
vedoucího zahraničních montáží, vedoucího plánování a přípravy výroby atd. Nebyl
jsem bohužel spokojen s vývojem společnosti, proto jsem v roce 2007 společnost na
dva roky opustil, ale věděl jsem, že se vrátím. Získal jsem místo vedoucího výroby ve
společnosti Bosch Rexroth v Brně, která se
v té době transformovala z dílenské firmy na
organizačně silnou společnost. To byla pro
mne vynikající škola, hlavně v principech
štíhlé výroby, která se přejímala z centrály
Bosch ve Stuttgartu. V roce 2009 jsem se
vrátil do společnosti Junker jako technický ředitel a v roce 2010 jsem přijal funkci
ředitele firmy. Byla to velká výzva, neboť
v tomto období nás, stejně jako jiné firmy,
postihla krize. Byli jsme nuceni si stanovit
revitalizační program a ten plnit.
Podařilo se to?
Ano. Od té doby jsme udělali velký kus
práce. Ve firmě máme vynikající tým, se kterým velice rád spolupracuji a vážím si ho.
Bez motivovaných pracovníků není možné
plnit náročné úkoly a firmu dále rozvíjet.
Začali jsme efektivněji plnit výrobní požadavky, což se rychle projevilo ve výsledcích. Nečekáme jen na to, co dostaneme za
úkol, ale jsme sami aktivní. Plánujeme a realizujeme nejrůznější obchodní a výrobní
aktivity, podílíme se i na vývoji. Z montážní
společnosti jsme se vypracovali v zodpovědnou společnost, která plní požadavky
mateřské společnosti a dělá i mnohé navíc.
Vaše práce je jistě náročná. Při čem si
nejlépe odpočinete?

Při sportu. Běhám, rád chodím na golf,
zajímám se o bojové sporty. Pročištění hlavy je důležité. Odpočinu si i při práci na
zahradě nebo kolem domu, při společných
rodinných akcích a cestování. Relaxuji také
při poslechu hudby nebo hrou na hudební
nástroje, hlavně na B-trumpetu. Zajímá mě
fyzika, metalografie, ekonomie, finanční
a kapitálové trhy, ale i dobré víno.
Vím o Vás, že se zajímáte o výtvarné umě
ní. Jak jste se dostal k tomuto koníčku?
Výtvarné umění mě zajímalo od dětství.
Jsem samouk, nechodil jsem na žádnou
školu ani do žádných kurzů. Mám doma
spoustu literatury, chodím na výstavy…
Dělám hlavně olejomalby, pastely a kresbu.
Krajinky, zátiší, figurální malby jak v klasickém, tak kubistickém stylu. V rámci studia napodobuji známé umělce, ale hlavně se
snažím vytvářet svůj vlastní styl.
Nechystáte nějakou výstavu?
Zatím se ještě necítím na to, abych se
takto prezentoval, ale do budoucna bych rád
uspořádal společnou nebo později i samostatnou výstavu v rámci regionu i kraje.
Co je Vaším přáním do budoucna, ať už
osobním nebo pracovním?
V osobní rovině rodinná harmonie a především zdraví, což je základ pro všechny aktivity. Co se týká práce, mým cílem je, aby
firma fungovala samostatně a dále se rozvíjela. Byla pro zaměstnance zajímavá a práce
je bavila. To se jistě odrazí v úspěchu u našich zákazníků, kterých si velice vážíme.
		
PAVEL ŠMERDA
MyFace
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Realitní studium na školách. Lidé
chtějí kvalifikované profesionály

S

chválení realitního zákona je přes prudkou akceleraci projednávání na ministerstvu pro místní rozvoj v závěru loňského
roku díky přibrždění jízdy v legislativní radě vlády zatím stále
v nedohlednu.
Nicméně je velmi přínosná skutečnost, že volání po kvalitních, certifikovaných, odpovědných a vzdělaných realitních profesionálech ze spotřebitelské a odborné veřejnosti našlo konkrétní a rychlou odezvu alespoň na českých veřejných i soukromých
školách.
Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v současné době
studuje v každém ročníku magisterského studia oboru Realitní
inženýrství cca 50 posluchačů. Na Vyšší odborné škole v Boskovicích příští rok budou absolvovat první posluchači studijního oboru Ekonomika nemovitého majetku. Kromě těchto škol navštěvují
budoucí realitní profesionálové také přednášky např. na VŠE,
Bankovním institutu nebo Vysoké škole realitní.
Je tedy velmi zajímavý pohled zvenčí: Na jedné straně již 25 let
zjevná nechuť naší politické reprezentace vnést do realitního trhu
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v České republice alespoň nějaké základní regulace formou povinného vzdělání, dodržování základních standardů a pojištění odpovědnosti (jak je ve většině rozvinutých zemí běžné) a tím zajištění
proklamované ochrany spotřebitele. Na druhé straně snaha realitních profesionálů o nastavení standardů zevnitř. Tedy jakousi regulaci „sebe sama” a zároveň pochopení a přizpůsobení se situaci ze
strany vysokého a vyššího školství.
Jsme rádi, že i my můžeme v tomto procesu zevnitř pomoci s kultivací realitního trhu ať už formou přednášek při výuce budoucích
kolegů na ÚSI VUT a VOŠ Boskovice nebo formou dobrovolného
dodržování standardů, které měl pro všechny nastavit avizovaný
realitní zákon. Propojení akademického vzdělávání a aktuální praxe je právě to, co naše školství nejvíc potřebuje. Nehledě na možnost vzájemného obohacování profesionálů a mladých nadšených
budoucích kolegů. Snad se tedy zákona jednou dočkáme a náročné
profesi realitního makléře (pokud se dělá tak, jak má) se i u nás
po letech devalvace dostane podobné prestiže jako v mnoha jiných
zemích.		
Mgr. Jaromír Dvořák a Ing. Libuše Mazalová
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Tip na výlet

Kam na výlet s dětmi v okolí
Konečně přichází teplé jarní dny. V tomto období jsou výlety do přírody nejpříjemnější. V okolí
Boskovic je spoustu míst, kam můžete s dětmi vyrazit na pěkný výlet. Následující článek vám
poslouží jako inspirace, a možná se už tento víkend vydáte za dobrodružstvím!
Zámecké procházení

Ideálním místem pro víkendové odpoledne jsou Lysice. Procházka zámeckou
zahradou je příjemnou relaxací pro dospělé
i jejich ratolesti. Se staršími dětmi si můžete
projít přímo barokní zámek s velkolepými
prostory.
Nezapomeňte si s sebou přibalit chutnou
svačinku, po klidné zámecké návštěvě je na
čase se vyřádit! Zábavně naučný lesopark
s velkým množstvím různých dřevěných
prolézaček se nachází v lese ve směru na
Drnovice. Pro dospělé jsou tam umístěny
lavičky. A tak se po náročném odpoledni
posaďte, a už jen v klidu pozorujte děti.

Farma pro milovníky
zvířátek

Slyšeli jste o Farmě Ch? Tato farma je
obklopena přírodou, pořádají se tam zábavné akce pro děti a samozřejmě vyjížďky na
koních pro malé i velké. Farma se nachází
nedaleko Boskovic v Cetkovicích. Ustájeno
je tam 25 koní, kteří se pasou v ohradě zasazené do krásné krajiny, ze které se vám
nebude chtít odjíždět!

Kvetoucí krása
i zookoutek

Řeč je o Arboretu Šmelcovna, které se
nachází v Boskovicích. Veřejnosti je přístupné po celý rok. Na jaře je samozřejmě
nejkrásnější. Místo, kde načerpáte novou
inspiraci pro váš balkón nebo zahradu, děti

poznají spoustu cizokrajných rostlin, a zážitek budou mít také z prohlídky zakrslých
hospodářských zvířat, které se nachází
v zookoutku. Procházka je vhodná i pro rodiče s kočárky.

Dobrodružství pro
odvážné rytíře

O Jeskyni Blanických rytířů a její známé
pověsti jsme slyšeli snad všichni. Kdy jsme
tam však byli naposledy? Unikátní dílo inspirované českou historií nadchne všechny
děti, ale i dospělé. Nezapomeňte si vyfotit
památeční snímek u mohutného kamenného
lva, který hlídá vchod do nitra hory. Okolí

jeskyně je vhodné pro příjemnou procházku, při které si můžete prohlédnout další zajímavé sochy mladých autorů. A zdatnější se
poté mohou vydat na nedalekou rozhlednu.

Turistický výšlap

Vezměte děti na procházku do jehličnatých lesů. Krásné prostředí se nachází
v okolí rybníku Suchý, ve stejnojmenné
obci. Nezapomeňte si odpočinout v jednom
ze stánků s občerstvením, nacházejících
se u rybníka. A co potom? Viděli vaše děti
někdy opravdový větrný mlýn? V blízkosti
obce Suchý se nachází také Kořenec. Zastavte se tam, a vydejte se na obhlídku této
stavby! Právě ta je dominantou obce. Uvnitř
desetimetrové stavby pocházející z 19.
století se nachází téměř kompletní vnitřní
vybavení.

Piknikové odpoledne

Zámecký park v anglickém stylu, nacházející se v Letovicích, je jednou z významných památek okresu Blansko. Vezměte děti
na procházku kolem romantického jezera,
a určitě je potěší také prolézačky, které jsou
v parku vystavěny. Nabízí se samozřejmě
i prohlídka zámku. Vzít si můžete také deku
a něco dobrého k snědku. Ať už váš piknik
zahájíte někde poblíž jezírka s fontánou,
nebo se vydáte k letovické vodní nádrži
Křetínka, užijete si klidné odpoledne v prostředí krásné přírody.
IVANA HAVELKOVÁ

Červen 2017
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Historické Blansko ve fotografiích

P

rvní škola byla v Blansku již v roce 1600. Nacházela se na farském dvoře. Později se
přestěhovala na Staré Blansko do domu číslo 64. V roce 1804 byla postavena nová
školní budova (společným nákladem arcibiskupa, starohraběte Huga ze Salmů a bla
nenských občanů) na Starém Blansku číslo popisné 139, naproti faře. Dnes ulice Komenského
číslo 16. V této budově se také narodil 16. 9. 1871 zakladatel brněnské onkologie MUDr.
Jaroslav Bakeš.
V roce 1897 byla postavena nová školní budova ve Školní, dnešní Seifertově ulici (dnes
Gymnázium Blansko), nákladem 92 000 korun na pozemcích knížete ze Salmů. V budově
byla umístěna pětitřídní obecná škola chlapecká (dívčí zůstala na Starém Blansku v původní
budově). Škola byla na svou dobu velice moderní. Byla největší a nejhezčí budovou v Blansku. Stavbu provedl brněnský stavitel Antonín Tebich.
Budova dnešní ZŠ T. G. Masaryka v Blansku v Rodkovského ulici byla postavena v letech
1927–1928. Otevřena byla 1. 9. 1928.
V důsledku růstu obyvatel se projevil brzy nedostatek učeben v dosavadních školních
budovách. Na podzim roku 1954 bylo započato v sídlišti „U kamenného kříže“ se stavbou
budovy v Erbenově ulici. Projektantem nového objektu byl architekt Kříž. Nová školní budova byla předána do užívání jedenáctiletce 30. září 1956. Ta opustila budovu v Marxově ulici
a předala ji nově vzniklé osmileté škole. Blansko tedy mělo dvě osmiletky a jedenáctiletku.
Příště: Blanenský zámek
Letak_nabor_Minerva2017_Sestava 1 11.04.17 13:28 Stránka 3

Tradice a kvalita ve výrobě
průmyslových šicích strojů

Hledáš uplatnění na trhu práce?

Letak_nabor_Minerva2017_Sestava 1 11.04.17 13:28 Stránka 1

Odstartuj kariéru v Boskovicích!
Koho hledáme:
Absolventy škol obor strojní, kterým nechybí:
■ Znalosti a dovednosti ve strojírenském průmyslu
■ Iniciativa a aktivní přístup k řešení problémů
■ Ochota učit se novým věcem z technické oblasti
■ Flexibilita, samostatnost
a zodpovědnost
■ Znalost NJ nebo AJ výhodou

předečaloustních
předrábění
pelné

■ Schopnost týmové spolupráce

Nabízíme:

robků
jovou
enosti

Proč si vybrat MINERVU?
■ Akciová společnost MINERVA je moderní závod, který
v boskovickém regionu zajišťuje zajímavá a perspektivní
pracovní místa. V současné době zaměstnáváme 790 lidí.
Objem výroby je 46 miliónů EUR.

Mysli
na budoucnost

■ Společnost MINERVA je součástí skupiny ﬁrem DÜRKOPP
ADLER, která patří k předním světovým výrobcům průmyslových šicích strojů, prodávaných pod značkou DÜRKOPP
ADLER.
■ Rozšiřujeme obchodní aktivity na přímý prodej kličovým
zákazníkům po celém světě, včetně technického servisu.
■ Jsme stabilní a zavedená společnost podílející se na výrobě strojů v obuvnickém segmentu, který je považován za
světovou špičku.

■ Práci na plný úvazek
■ Odpovídající ﬁnanční ohodnocení,
odměny za hospodářské výsledky, 13. - 14. plat
■ Zaměstnanecké beneﬁty - 5 týdnů dovolené, příspěvek na
stravování, penzijní připojištění, odměny při pracovních
a životních jubilejích, příspěvek na rekreaci i pro rodinné
příslušníky apod.

Výrobní program společnosti MINERVA je zaměřen především na průmyslové šicí stroje pro obuvnický, oděvní, čalounický a automobilový průmysl. Výroba probíhá ve vlastních
výrobních halách na moderních CNC strojích, které představují 80 % výrobního zařízení. Kromě třískového obrábění
jsou zde i moderní provozy povrchových úprav - tepelné
zpracování, galvanické pokovení a lakovna.
Vysokou kvalitu a konkurenceschopnost svých výrobků
zajišťuje společnost MINERVA vlastní moderní vývojovou
konstrukcí s vývojovou dílnou. Opírá se o odborné zkušenosti
a technickou dovednost svých pracovníků.

■ Příležitosti k dalšímu vzdělávání, bezplatné jazykové kurzy
■ Perspektivní zaměstnání v rozvíjející se ﬁrmě
s dlouholetou tradicí

PŘIJĎ MEZI NÁS!
Všechny potřebné informace o možnostech zaměstnání
vám poskytne naše personální oddělení:
Ing. František Přichystal, vedoucí personalistiky

prichystalf@minerva-boskovice.com
tel.: 516 494 158 • mobil: 602 589 219

MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Člen skupiny ﬁrem DÜRKOPP ADLER
Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

www.minerva-boskovice.com

Aktuálně otevřené pozice: technolog, programátor CNC strojů, konstruktér, frézař, obráběč a CNC obsluha.
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Lukáš a Petr: Slzy? To není jen
o smutku, ale i radosti a štěstí
Lukáš Bundil a Petr Lexa. To je kapela Slza, která v posledních letech s hity Lhůta záruční, Ce
libát či Katarze bourá hitparády a zní ze všech hudebních stanic a rádií. V posledních měsících
se dvakrát představila v Boskovicích a vždy měla velký úspěch.
Možná se ptám zbytečně, ale myslím, že
spousta lidí to neví. Ani já jsem to nikde
nezaznamenal. Proč název Slza?
Lukáš: Naše písničky jsou o emocích. Ty
mohou být smutné i veselé, stejně jako slzy
– známe slzy smutku, štěstí i radosti.
Petr: Hledali jsme slovo, které bude charakterizovat témata našich písniček. A to
přesně slovo slza je.
Od roku 2014, kdy jste doslova vlétli na
českou hudební scénu, ale asi slzy nebyly,
ne? Maximálně štěstí, radosti a dojetí?
Lukáš: Je to přesně tak, nejsou přeci jen
slzy smutku (úsměv).
Někdy se říká, že skok z pódia do soukro
mého života a zase zpět je náročný. Jak
to máte vy?
Petr: Loni jsme odehráli opravdu hodně
koncertů – festivaly, městské slavnosti i dvě
vyprodaná turné. Zároveň jsme absolvovali
mnoho autogramiád, takže u nás to vypadá
spíše tak, že z pódia ani dolů moc nechodíme (úsměv).
Lukáš: Hudba je součástí i našeho soukromého života, žijeme jí a trávíme s ní veškerý
náš čas.

V Boskovicích jste nehráli poprvé. Stihli
jste už zajít i do města, případně navštívit
nějaký zdejší podnik?
Petr: Poprvé jsme tu byli v prosinci loňského roku a koncert se okamžitě vyprodal.
Proto jsme se za tak krátkou dobu vrátili,
aby měli možnost přijít i fanoušci, na které
tehdy nezbyly lístky.
Lukáš: Čas nám bohužel nedovolil strávit
zde více času, ale třeba se příště poštěstí
a uděláme si po městě výlet.
Co pro vás znamená popularita? Sleduje
te různé žebříčky, ankety, hitparády nebo
komentáře na sociálních sítích?
Petr: Popularita je velmi relativní a může

být snadno pomíjivá, je třeba k ní přistupovat s velikou pokorou a být stále nohama na
zemi.
Lukáš: Každého ocenění si samozřejmě
velmi vážíme. Je pro nás vždy zpětnou
vazbou od posluchačů, že je naše tvorba
oslovuje. Je to ale spíše taková třešnička na
dortu. Nejdůležitější je, že můžeme dělat
hudbu, která baví nás i mnoho posluchačů.
Přání fanouškům?
Oba: Děkujeme všem za podporu. Jsme
moc rádi, že vás naše muzika baví a těšíme
se, až se opět potkáme na koncertě v Boskovicích nebo v nejbližším okolí!
PAVEL ŠMERDA

Každopádně fanoušci vás určitě nabíjejí?
Lukáš: Naši fanoušci jsou tím nejúžasnějším, co máme. Velmi si jich vážíme a trávíme s nimi opravdu hodně času. Po každém
koncertu následuje dlouhá autogramiáda,
kde jsme vždy do posledního fanouška,
komunikujeme denně na sociálních sítích,
jsme stále ve spojení.
Petr: Fanoušci nás vždy nabíjí energií, ať
jsme sebevíc unavení.
Co pro ně v nejbližší době chystáte, kro
mě jistě spousty vystoupení?
Petr: Ano, čeká nás spousta koncertů – samostatných, festivalových, i na městských
slavnostech.
Lukáš: Tento rok je zároveň ve znamení
nové desky, která vyjde v pátek 13. října.
První singl Ani vody proud měl premiéru
23. dubna.
Červen 2017
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Psí šance pomáhá čtyřnohým
miláčkům a pořádá akce
Na první pohled organizace, která vznikla, aby pomáhala čtyřnohým v nouzi. Alespoň takové
motto uvádí na svých stránkách i v rámci akcí, které pořádá. Většina událostí, které během
roku zrealizují, však zahrnuje mnohem širší obecenstvo, od dětí až po dospělé. Psí šance je
spolek, který sice nemá historii dlouhou mnohá desetiletí, i tak je to sdružení pěti dam, které
byste měli poznat. Rozhodli jsme se vyzpovídat předsedkyni spolku, Janu Klouparovou, která
stála u zrodu celé myšlenky.
Kdy a proč vzniklo nutkání vytvořit
neziskovou organizaci?
Fungujeme vlastně už pět let, oficiálně
pod hlavičkou Psí šance jsou to dva roky.
To, co nás žene kupředu, je přeplněný stav
útulků pro psy po celé České republice
a také to, že spoustu akcí bez oficiálního
spolku zorganizovat nesmíte. Nezbylo nám,
než založit Psí šanci. Rozhodně to byl jeden
z nejlepších nápadů, které jsme kdy mohly
s holkama mít.
Je to tedy čistě ženský spolek?
Tak bych to určitě neřekla. Je spousta
mužů, kteří nám s akcemi pomáhají. Od
našich manželů, kamarádů až po různé
sponzory. Jen tu hlavní činnost má v tuto
chvíli na starosti pět dam včetně mě.
Jakými akcemi se zabýváte?
Začalo to vánočními sbírkami pro psy
v útulcích. Tam vlastně vznikla celá myšlenka, už někdy v roce 2012. Každá z nás má
doma čtyřnohého kamaráda a všechny jsme
vyrůstaly v rodinách, kde bylo normální mít
a pečovat o psa či jiné zvíře. A když takhle
láska ke zvířatům roste s vámi, obvykle vás
to pak nenechá klidnými, když vidíte, co se
psům, nebo jiným zvířatům děje. Zejména
kolem Vánoc mají lidé potřebu pomáhat,
tak jsme toho „využily“ a začaly jsme tvořit
vánoční sbírky. To nám samozřejmě po čase
nestačilo, tak jsme založily Psí šanci a začaly
organizovat charitativní plesy a naučné akce
pro děti. To jsou tři akce, které každý rok již
pravidelně pořádáme.
Kolik času zorganizování jedné takové
události zabere?
Není to jen čas, který je potřeba
vynaložit, ale také spousta energie. To vše
se odehrává ve volném čase, po práci nebo
o víkendech. Někdy mám až výčitky, že na
holky příliš tlačím, když se nějaká akce blíží
(smích). Ples organizujeme zhruba dva až tři
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Zleva: Dagmar Štěpánová, Martina Kopřivová, Jana Klouparová, Jana Poláková, Monika Žáčková

měsíce před datem konání, ale některé věci,
se musí zařídit ještě déle dopředu. V tomto
máme velkého partnera, hotel Bobycentrum
v Brně, který s námi dosavadní dva ročníky
plesu pořádal. Sice si ho organizujeme sami,
ale mít vedle sebe takového velikána je přeci
jen k nezaplacení. První ročník akce pro děti
nám zabralo zhruba stejně času a vánoční
sbírku je potřeba odstartovat, připravit půdu
a informace, v průběhu sbírat příspěvky od
lidí a na konci je předat vybranému útulku.
Všechno je to ale hrozně hezky strávený
čas, během kterého jsme poznali spoustu
nových lidí.
Kdo tyto akce financuje?
My a sponzoři. Občas si lidé klepou na
čelo, ale my to opravdu děláme z lásky ke
psům. Nemáme z toho ani korunu do vlast-

ní kapsy a ještě nás to duševně naplňuje, no
neberte to!
Jaké akce vás letos čekají?
Charitativní ples máme již za sebou. Byl
to druhý ročník a byl úspěšnější než ten
loňský. Díky skvělé účasti a lákavé tombole,
kterou se nám opět podařilo zařídit, jsme
vybrali na psí útulek Ciboušov v Klášterci
nad Ohří 18 050 Kč. Tyto peníze posloužily na veterinární léčbu psů zde umístěných.
Druhou akcí letos bude Kouzelný zámek
Letovice, který se uskuteční 16. září na
zámku v Letovicích. Pořádáme tuto akci
společně s Tancini clubem z Boskovic. Je
to pokračování prvního ročníku, který se
v menším duchu konal v roce 2016 v Černé
Hoře, kde máme své sídlo. První ročník
jsme pojali vyloženě formou naučné hry, jak
MyFace
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se mají děti ke psům chovat a jak nikoliv.
Tento ročník bude více pohádkový, nebudou
chybět taneční vystoupení Tancini clubu,
spousta dobrot, her a dalšího. Vstupné je
zde dobrovolné a veškerý výtěžek z akce
opět pošleme na vybraný útulek. No a již
tradičně si nenecháme na přelomu listopadu
a prosince ujít ani vánoční sbírku.
Kdo vybírá útulky, do kterých peníze
z akcí poputují?
My všechny dohromady. Někdy je

složité najít útulek, který by nebyl dotován
městem, pracovali v něm lidé, kteří si
„nepůjčují“ veškeré zásoby domů pro své
psy a kteří mají chuť s námi spolupracovat.
Člověk by čekal, že jakýkoliv útulek bude
nakloněn tomu, aby se pro něj uskutečnila
sbírka, ať už věcná nebo finanční, ale opak
je pravdou. Setkali jsme se i s negativními
reakcemi, například na kvalitu krmení, které
lidé věnují. Jenomže lidé dávají to, na co
mají peníze, nebo o čem si myslí, že je dobré, protože to kupují vlastním psům. A tak
se začínáme přiklánět čím dál více k oficiálním finančním sbírkám, než těm věcným.
Nakonec je pravda, že každý útulek preferuje jiné značky krmiva, či jiný druh krmení.
Snažíme se tomu vycházet vstříc. A také
hledat útulky, kde mají z naší činnosti radost.
Plánujete svou činnost do budoucna
rozšiřovat?
V tuto chvíli určitě ne. Tři akce do
roka jsou myslím tak akorát. Je pravda, že
občas holky přijdou s novou myšlenkou či
nápadem a tak striktně neříkám, že příští rok
těch akcí už nebude víc. Necháme se překvapit.

Senátorský sloupek
Jaromíry Vítkové
Necelých dva
tisíce podpisů je
k dnešnímu dni na
Petici na podporu
přípravy a realizace dálnice D43
(Brno – Moravská
Třebová) a Zásad
územního rozvoje
Jihomoravského
kraje. Petice vznikla v září 2016 jako reakce na moji návštěvu
podnikatelských subjektů v našem regionu. Ředitelé a majitelé firem si stěžovali
především na dva problémy. Dopravu a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Je třeba říct, že tématu výstavby nové rychlostní silnice se věnuji dlouhodobě. Moje
první aktivita byla už v roce 2003, kdy jsme
společně s tehdejšími starosty Boskovic
a Velkých Opatovic Františkem Siverou
a Jiřím Bělehrádkem iniciovali vznik Svazku pro výstavbu R43.
Je pravda, že se od té doby připravovaly
především nejrůznější podklady, stanoviska a studie. Na druhou stranu se v poslední době v rámci rekonstrukce stávající
silnice I/43 hodně pracuje na úpravách nebezpečných úseků od Drnovic po Bořitov
a v okolí Moravské Třebové, které by se
měly stát jakýmsi „základem“ pro stavbu
nové silnice.
Mohu svědomitě říct, že nám situace
není lhostejná. Touto cestou bych ráda informovala čtenáře MyFace o další iniciativě, kterou připravujeme. Bude se jednat
o podpisovou akci na silnici I/43, která
se bude konat v úterý 13. června v areálu čerpací stanice u Černé Hory. Akce se
uskuteční v době od 9 do 15 hodin a projíždějící řidiči tam mohou zastavit a připojit
svůj podpis na výše uvedenou petici. Petici
mohou zájemci podepsat i elektronicky na
e-petice.cz, odkaz získají také na FB stránce
Chceme D43.
JAROMÍRA VÍTKOVÁ

Inzerujte v
volejte na telefonní číslo

737 127 680
Červen 2017
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Kam vyrazit

KINO
Blansko

12. 6. Z Paříže do Paříže (20:00)
13. - 14. 6. Smrtihlav (20:00)
15. - 18. 6. Pobřežní hlídka (20:00)
16. - 18. Auta 3 (17:30)
18. 6. Auta 3 (15:00)
25. 6. Auta 3 (15:00)
19. - 21. 6 Extrémní rychlost (20:00)
22. - 24. 6. Transformers: Poslední rytíř
(20:00)
24. - 25. 6. Transformers: Poslední rytíř
(17:00)
25. - 28. 6. Holky na tahu (20:00)
30. 6. Já, padouch (17:30)

Boskovice
Panorama

12. - 13. 6. Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta (17:00 - 20:00)
14. 6. Zahradnictví: Rodinný přítel (19:30)
15. - 16. 6. Auta 3 (17:00)
15. 6. Poslední rodina (19:30)
16. - 17. 6. Pobřežní hlídka (19:30)
17. 6. Auta 3 (14:00 - 17:00)
18. 6. Auta 3D ( 14:00 - 17:00)
18. 6. Vetřelec: Covenant (19:30)
19. 6. Filmový kvíz (19:30)
20. 6. Extrémní rychlost (19:30)
21. 6. Zahradnictví: Rodinný přítel (14:00)
21. 6. Stíny v ráji (19:30)
22. - 23. 6. Transformers: Poslední rytíř
(17:00 a 20:00)
24. 6. Transformers: Poslední rytíř 3D
(17:00 a 20:00)
25. 6. Příhody Maxipsa Fíka (15:00)
25. 6. Balerína (17:00)
25. 6. Cooltúra (19:30)

Lysice

ko (9:00 - 17:00, neděle do 12:00)

Zámek Blansko

29. 6. - 24. 9. Mincovní podklady na Hedvábné cestě

Boskovice

Obecní židovský dům

do 2. 7. Uloupené umění

Kunštát

Infocentrum

do 24. 9. Výstava obrazů Podplamenice Vít Ondráček

KONCERTY
Blansko

Dělnický dům

18. 6. Filmové melodie v podání komorního
orchestru (17:30)

Boskovice
Zámek

19. 6. Fado Tradicional, koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae (19:30)

Kostel sv. Jakuba

25. 6. Graindelavoix, Bjorn Schmelzer koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae
(19:30)

Letní kino

30. 6. Ticho Nechcem (12:00)

Letovice
Zámek

17. 6. Bigy Fest 2017 (15:00)
17. 6. Lenka Dusilová (16:30)

Blansko

Rájec-Jestřebí

13. 6. Alenka... Něco z Alenky (16:30)
18. 6. Pozdě na podzim (17:00)
19. 6. Absolventské vystoupení LDO
(17:00)

14. 6. Koncert v rámci cyklu Concentus
Moraviae (19:30)
25. 6. Koncert v rámci cyklu Concentus
Moraviae (19:30)

Zámek

Zámek

VÝSTAVY

Velké Opatovice

Blansko

19. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ (17:00)
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Boskovice

Areál Červená zahrada

24. 6. Dětský triatlon (12:00)

OSTATNÍ
Blansko

Stadion ASK

14. 6. Den s policií (8:30)

Nám. republiky

22. 6. Farmářské trhy (9:00)

15. 6. Farmářské trhy (9:00)

Dřevěný kostelík

DIVADLO

27. - 30. 6. Typáře, razítka a jejich otisky ve
sbírkách Státního okresního archivu Blans-

24. 6. Memoriál Miroslava Krabičky (9:00)

15. 6. Ivan Hlas Trio (18:30)

11. 6. Ilcanto del Sut, koncert v rámci cyklu
Concentus Moraviae (19:30)
18. 6. Písně ze severu, koncert v rámci cyklu Concentus Moraviae (19:30)

Státní okresní archiv

Hřiště Údolní

Boskovice

Katolický dům

Lysice

ZUŠ

Blansko

18. 6. Bye Bye School Party (13:00)

Letní

18. 6. Bezva ženská na krku (21:30)
19. 6. Hledá se Dory (21:30)
24. 6. Lichožrouti (21:30)

SPORT

Moravské kartografické centrum
Zámecký sál ZUŠ

25. 6. Absolventský koncert Doubravky
Lexmanové (15:00)

Masarykovo náměstí
Areál VOŠ

24. 6. Jezdecký den ke Dni dětí (13:00)

Knínice

24. 6. Knínická hasičská noc 2017 (18:30)

Lysice
Zámek

23. 6. Předpouťová zábava (20:00)
24. 6. Jezme, pijme, veselme se, Food Festival (10:00)

Rájec-Jestřebí
Zámek

10. - 11. 6. Víkend otevřených zahrad
(10:00)
30. 6. Hrabě Monte Christo, noční prohlídky (19:00)

Velké Opatovice
Na louce u JZD

24. 6. Dětský jezdecký den (14:00)

Světlá

Výletiště

24. 6. Dětský den (14:00)
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Cestovní agentura AIKO tour
Tomáš Zukal
Svitavská 1 Blansko 67801 (bývalá pošta-stejný vchod jako do lékárny)
Tel.: 516 418 629 602 658 665
info@aikotour.cz www.aikotour.cz
Zkušenosti sbíráme již od roku 2004
Jsme členem sítě EXIM partner – užší spolupráce s největší
českou CK EXIM tours
Máme v prodeji LAST MINUTE zájezdy většiny českých cestovních
kanceláří (ČEDOK, FISCHER, BLUE STYLE, VÍTKOVICE tours a mnohé další)
ZÁJEZDY VYBÍREJTE A REZERVUJTE ONLINE NA WEBU
WWW.AIKOTOUR.CZ
Případně stačí poslat odkaz z internetu na jakýkoliv Vámi vybraný
zájezd
ceny vždy aktuálně ověřujeme u pořadatele v momentu objednávky,
nemůže se tedy stát, že zaplatíte více než u jiných prodejců
máme poctivé ceny se slevami jako u pořadatele zájezdů bez jakýchkoli
poplatků navíc, vybíráme spolehlivé a pojištěné CK
Nabídka jako u velkých internetových prodejců a za stejné ceny

Vstupenky na kulturu a sport v sítích TICKET ART, TICKETPORTAL,
TICKETSTREAM, COLOSSEUM
Vstupenky tiskneme na počkání dle Vašeho výběru

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Allianz a Uniqa za výhodné ceny
Prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET
LETY BALONEM Blansko a okolí
Děku

še
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a Va objed n
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Vrata křídlová
V dnešní moderní a rychlé době
si mnohé domácnosti život bez
auta nedokáží představit. Vrata jsou
exteriérovým prvkem domu, který
by měl ladit s charakterem celé stavby nebo garáže stojící samostatně
mimo dům. Na trhu je dnes široká
nabídka různých typů vrat lišících
se technologií zpracování, designem
a funkčností. Není lehké si leckdy
vybrat a rozhodnout. Proto vám
firma TRIDO, s.r.o. vychází vstříc
a v každém čísle časopisu MY FACE
se snaží přiblížit určitý typ vrat
z naší produkce. V minulých číslech
jsme se věnovali vratům klasickým
sekčním a vratům TRIDO EVO.
Dnes budeme věnovat čas vratům
křídlovým.

K

řídlová vrata jsou opět
oblíbená a přišla do kurzu.
Používají se hlavně při
výměně vrat starých garáží
nebo kde nelze z technických a prostorových důvodů použít vrata sekční.

Dnes již nemusíte křídla vrat natírat
ručně barvou, protože barvu vrat si
můžete vybrat dle vzorníku RAL nebo
je můžete mít v moderním designu
v provedení imitace dřeva. Pro opravdové pohodlí mohou být křídlová vrata
vybavena i stropním pohonem.

Křídlová vrata se dnes vyrábí již
v moderním pojetí na míru z tepelně izolovaných panelů z ocelově zinkovaného
rámu obloženého hliníkovým profilem
s kvalitní povrchovou úpravou - přírodní
elox nebo lakováním podle vzorníků
RAL.

S realizací a výběrem vrat Vám vždy
poradí obchodní zástupci firmy TRIDO
a najdou pro vás to nejlepší řešení.
Volete na bezplatnou linku 800 800
874 nebo pište na obchod@trido.cz.

Společnost TRIDO vyrábí i nadstandardní řešení křídlových vrat s přerušovaným tepelným mostem, jenž zamezuje
prostupu chladu z venkovního prostředí.
Kvalitní, velice pevný a pohledově estetický systém se využívá hlavně tam, kde
jsou vytápěné prostory.
Křídla vrat mohou být děleny symetricky nebo asymetricky, dle požadavků
zákazníka. Po obvodu křídel je těsnící
guma. Aretace křídel speciálním systémem zamezí zavření vrat při průjezdu
autem.

V červencovém vydání Vám představíme levnější variantu vrat – vrata
TRIDO Easy.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

