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Překvapivé zjištění: Jen dvě procenta
řidičů se zcela věnují řízení!
Čemu se čeští řidiči věnují za volantem, kde by jejich jedinou starostí mělo být řízení? Telefonování, péči o mazlíčky a partnera, jídlu, pití, kouření… Jak vyplývá z nedávného průzkumu,
jen dvě procenta řidičů se zcela a bezvýhradně věnují řízení. Průzkum byl uskutečněn na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů – českých řidičů ve věku 18 - 65 let, kteří řídí minimálně jednou měsíčně.
Co dělají řidiči za volantem?
Mezi nejčastější rozptylující činnosti, kterým se řidiči věnují při
řízení, patří především telefonování, což omezuje pozornost až
36 procent respondentů. Snad ještě podstatnější je další
fakt. Přiznání vysoké frekvence používání mobilního
telefonu – při každé jízdě/často. Mezi další časté
činnosti patří intenzivní komunikace se spolujezdci, konzumace jídla a nápojů, kouření při jízdě,
usměrňování dětí a ovládání navigace.
Zanedbatelné není ani to, že asi deset procent
řidičů se při jízdě věnuje hlazení domácích mazlíčků při jízdě nebo líbání se s partnerem či s partnerkou. Ačkoliv s nadsázkou můžeme říct, že hlazení domácích mazlíčků nebo líbání může mít uklidňující efekt,
určitě to nejsou ideální činnosti za volantem.

Průzkum také potvrdil, že podle respondentů je z 83 procent
právě nepozornost hlavním viníkem nehod. Nejvíce pak podle průzkumu hraje roli povaha (45%) a psychické rozpoložení řidiče
(26%), třetím nejsilnějším faktorem ovlivňujícím nehodovost je řidičská praxe (21%).
V této souvislosti zaujme i další údaj, a to že každý pátý z nás je nepoučitelný. Konkrétně 22 procent řidičů zdá se být až chronicky nepoučitelných.
I když buď bourali, nebo dostali pokuty, přesto se
dále nevěnují plně řízení vozidla. Přičemž třikrát
více to platí pro muže. Až absurdně může působit
fakt, že 98 procent respondentů si dobře uvědomuje
přímou souvislost mezi mírou nevěnování se řízení
a nehodovostí. 		
ZDROJ: Internet
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Renault KOLEOS
SUV značky Renault

Bonus 30 000 Kč za váš stávající vůz
Zimní pneumatiky ZDARMA
5 Let záruka Renault
Akční nabídka 4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017 při financování s Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Výše bonusu při výkupu starého vozu je závislá na modelu, verzi, provedení daného vozu a na realizaci výkupu starého vozu. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let / 150 000 km (dle toho, co
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. KOLEOS: spotřeba 4,2–6,1 (l / 100 km), emise CO2 120–153 (g/km). Uvedená spotřeba paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

AUTECO BS, spol. s r.o.
JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město
Komenského 9, 680 01 Boskovice
Tel.:516
+420
123 456 789, Fax: +420 123 456 889
Tel.:
454 453
www.autecobs.cz
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Novou Dívkou České republiky
je Kateřina Procházková

FOTO: Tomáš Michna, Karel Juda, David Podrabský
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smnáctiletá studentka gymnázia
z Frýdku-Místku Kateřina Procházková je novou Dívkou České republiky. Titul získala na finálovém
galavečeru, který se konal v Laser show
hall Boby centra v Brně. Součástí akce,
na kterou zavítalo téměř devět stovek návštěvníků, byla nejen soutěž osmi krásných finalistek hlavní kategorie ve věku
16 až 22 let a malých Princezen ve věku
7 až 9 let, ale také vystoupení zpěváků Terezy Kerndlové a Pavla Callty.
„Celý večer jsme si s holkama užily
naplno. Atmosféra byla úžasná, celému
organizačnímu týmu patří velký dík. Myslím si, že na tento večer budeme ještě
dlouho vzpomínat,“ uvedla vítězka, která měří pouhých 157 centimetrů a váží
46 kilogramů. Jejími zájmy jsou aerobik,
snowboarding, cestování, trávení času
s přáteli a rodinou.
Na druhém místě skončila Lucie
Lioliasová a třetí Michaela Suchá. Obě
z Brna. Titul Dívka České republiky Sympatie si odvezla Nelly Urbánková z Litovle. Princeznou České republiky 2017 se
stala devítiletá Melánie Mařanová z Brna.
„Finalistky hlavní kategorie soutěžily
ve volné disciplíně, promenádě v plavkách a ve společenských šatech, při které
absolvovaly i rozhovor s moderátorem.
Princezny ve volných disciplínách a v promenádě v šatech s rozhovorem,“ uvedla
zakladatelka soutěže Aneta Kuklínková.
Kromě toho se divákům představily ve
společných choreografiích na profi tramplínkách a v zumbě, diváci mohli sledovat i videoklipy, které finalistky natočily
v průběhu svých soustředění.
Večer moderoval Ondra Urban, v porotě zasedli kromě zástupců organizátorů
soutěže a partnerů také významní hosté,
mimo jiných i patroni letošního ročníku
fotbalista Petr Švancara, zpěváci Tereza
Kerndlová a Pavel Callta nebo olympijský
vítěz v moderním pětiboji David Svoboda.
Vítězka, oceněné i všechny finalistky si odnesly velkou spoustu cen, hlavní
výhrou pro vítězku je účast na světové
soutěží WCOPA World Championships of
Performing Arts – Mistrovství světa v interpretačním umění, které se každoročně
koná v Los Angeles.
PAVEL ŠMERDA
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Rozhovor

Chystáme další příjemné zážitky

Potomek šlechtického rodu Mensdorff
Pouilly Dominik Božek tvrdí, že i drobné
maličkosti dokážou v lidech vyvolat velmi dobrý pocit, díky němuž se na boskovický zámek, hrad či do hotelu Pod
Zámkem rádi vrací. A vedle toho
chystá nejedno překvapení, ovšem
to už maličkosti rozhodně nejsou.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Jako úplně obyčejný den každého smrtelníka. Ranní
hygiena, snídaně s rodinou, děti odvést do školy a do
školky, odchod do kanceláře a následují schůzky, porady,
jednání, zpracovávání a kontrola vizí pro firmu. Mám jich
v rámci jedné společnosti na starosti několik, takže poměrně hodně práce, ale zakládám si na tom, aby rodina byla na
prvním místě. Takže se to snažím skloubit tak, abych trávil
nejvíc času s ní.
Když se před někým vysloví „hrabě“, lidé si pomyslí: Tak bych se chtěl taky mít…
Ale to je otázka značně zkreslených
představ, které nezasvěcení mají. Bohužel. Lidé si představují, že pokud bydlíte
na zámku, máte služebnictvo, komorné,
o všechno se někdo stará a vy si jen užíváte. Takto to ale není. Žádné služebnictvo nemáme, a bydlení na zámku je
sice romantické, ale takové to idylické, jak si mnozí představují, to platí
už jen v pohádkách. Musíte se o zámek starat a to jsou stále investice,
které se vám v mnoha případech
nevrátí, ale s tím musíte počítat.
Máte toho na svých bedrech
spoustu – boskovický zámek, hrad, hotel a restauraci Pod Zámkem, lesy…
Do všeho investujete, ale
musíte počítat s tím, že
v jistých případech bez
návratnosti. Vyplatí se
vám takové podnikání?
Přemýšlím,
jak
odpovědět. Ano, je
to podnikání, ale já
to tímto způsobem
nevnímám. Všechno
vyjmenované, co je
součástí našeho holdingu, je součást mé
rodiny a historie, čili pro
mne srdeční záležitost.
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Rozhovor
Když jsem se před více než deseti lety v Boskovicích usadil, věděl
jsem dobře, proč tohle rozhodnutí dělám. Ano, sice jsem od svého
narození do pětatřiceti žil v Kanadě, ale tady je pro mě doma. Vím,
že patřím sem, proto jsem se rozhodl vzít správu majetku našeho
rodu takříkajíc do svých rukou a ty roky jsou, myslím, na zámku, na
hradě, v hotelu Pod Zámkem čitelné.

existoval, vzešel z rodiny. Konkrétně od sestřenice mé manželky
Lucie herečky Jany Bernáškové a jejího manžela, scenáristy Rudolfa Merknera. Komu tohle jméno nic neříká, určitě mu řeknou víc
seriály Vyprávěj, Všechny moje lásky, nebo Mazalové, které psal.
No a společně s nimi jsme vytvořili koncepci a hned se pustili do
práce. Takhle to celé vzniklo.

Co Vám tedy udělalo v poslední době opravdu radost?
Například zjištění, že se nám rok od roku zvyšuje počet návštěvníků zámku, hradu, mnohem více lidí přijíždí do našeho hotelu. Pro
někoho to můžou být „jen“ maličkosti, ale čísla hovoří jasně a já
jsem za to opravdu rád. Opět si mi totiž potvrdilo, že i malá změna,
která má dopad na to, že si kdokoli z návštěvy výše uvedených míst
v Boskovicích odnese příjemný zážitek, je velmi důležitá. Myslím,
že každý, kdo žije v tomto městě, může být pyšný na to, že Boskovice rok od roku navštíví větší počet lidí z jiných koutů republiky,
nebo ze zahraničí.

A co vzniká ve vaší hlavě nyní?
Momentálně intenzivně pracujeme na přípravách již osmého
ročníku Svatohubertských slavností, které se staly už de facto tradicí a jsou rok od roku vyhledávanější, což nás samozřejmě velmi
těší. Vedle toho se návštěvníci zámku mohou těšit na speciální kostýmované sváteční prohlídky zámku v období Vánoc. Na příští rok
už chystáme řadu příjemných překvapení pro ty, kteří zavítají do
naší restaurace, pro hotelové hosty. Vedle toho jsme už v přípravách
speciálního projektu, který bude opravdu velký a vyžádá si ještě
řadu měsíců, než bude finálně dokončen a uveden do provozu.

A dokonce i známé tváře z televizní obrazovky!
Zřejmě míříte k festivalu Zámek plný seriálů, který měl letos
svou premiéru. A byť se jednalo o poměrně náročnou záležitost, nejen co se týká produkce, nakonec předčila mé očekávání. Už dlouho
jsem si přál něco originálního a jedinečného, což se tedy letos poprvé uskutečnilo.

Můžete být, prosím, konkrétnější?
Omlouvám se, ale v tuto chvíli nemohu, protože se jedná o překvapení nejen pro Boskovice a nejbližší okolí, ale celkově pro každého, kdo se nás rozhodne navštívit. A právě proto, že se jedná, jak
jsem zmínil, o překvapení, bylo by ode mne směrem k návštěvníkům neseriózní, abych jej prozradil. Ale nebojte se, určitě se o něm
včas dozvíte. Slibuji!
Co byste našim čtenářům chtěl říct závěrem?
Protože se pomalu, ale jistě opět blíží konec roku, velmi rád
bych všem popřál nádherné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

FOTO: Hotel a restaurace Pod Zámkem / Dagmar Hájková (2x)

Ta akce byla na poměry Boskovic velmi rozsáhlá, jak vás napadla?
Myšlenku na velkou akci nejen pro Boskovice a nejbližší okolí, ale de facto pro kohokoli z republiky jsem měl v hlavě velmi
dlouho, ale nápad na seriálový festival, který v republice dosud ne-
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Náš tip

Vítání svatého Martina nabídne
návštěvníkům bohatý program
Vítání svatého Martina se letos v Blansku uskuteční již po jedenácté. Opět bude pro všechny
generace připraven bohatý třídenní program, z něhož si vyberou milovníci historie, kultury,
zábavy i gastronomie.

„P

růběh letošních svatomartinských oslav byl
přizpůsoben dvěma důležitým datům. Jednak na sobotu 11. listopadu připadá v našich zemích tradičně den slavnostního otevírání svatomartinských vín a jednak v letošním roce je to právě 1
700 let, co se svatý Martin v roce 317 n. l. narodil. Proto do Blanska, jehož je patronem, sv. Martin poprvé zavítá už v pátek 10. listopadu večer,
aby se přivítal se svými nejvěrnějšími
příznivci – dětmi, při oblíbeném
světýlkovém průvodu,“ řekl
za pořadatele Jiří Kučera.
A zatímco děti si nenechají ujít příjezd Martina na plavém koni na farní
nádvoří, milovníci moravských
lidovek určitě stráví krásný páteční večer v Dělnickém domě
na koncertu legendy moravského folklóru, Jožky Černého.
Dalším vrcholem Vítání sv. Martina bude
v sobotu 11. listopadu
akce nazvaná Na
víno s Martinem.
Pod tímto názvem se v blanenském zámeckém parku
odpoledne a večer
uskuteční pestrá přehlídka (nejen) svatomartinských vín, která
se tam svatým Martinem
také poprvé slavnostně
otevřou. Nebude chybět
ani cimbálová muzika
a návštěvníci se mohou
těšit na hudební vystoupení Hany Holišové.
„Zlatým hřebem sobotního podvečera bude
společná oslava Martinovy „sedmnáctistovky“,
která se samozřejmě neobejde bez pořádného dortu, z něhož si jako výslužku svůj kousek bude moci
odnést každý z návštěvníků,“ doplnil Kučera.
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Neděle 12. listopadu pak bude již tradičně patřit slavnostní
mši svaté s poděkováním za úrodu, historickému průvodu sv.
Martina a jeho družiny na koních a v kočárech do zámeckého
parku a dobovému jarmarku. Diváci uvidí jízdní klání v podání
skupiny Štvanci, zahraje jim Marek Ztracený se svou kapelou
a vše bude zakončeno podmanivou ohňovou show.
To vše, a ještě mnohem více zažijí návštěvníci letošního třídenního programu, který z blanenského Vítání sv. Martina dělá
již více než celé desetiletí jednu z největších a nejúspěšnějších podzimních
akcí na jižní
Moravě.
PAVEL
ŠMERDA

Výběr z programu
Vítání sv. Martina
Malá ochutnávka toho, co
vás čeká v Blansku
Pátek 10. 11.
Světýlkový průvod
Koncert Jožky Černého

Sobota 11. 11.
Přehlídka vín
Koncert Hany Holišové
Oslava narozenin sv. Martina

Neděle 12. 11.
Mše svatá
Slavnostní průvod
Koncert Marka Ztraceného
Ohňová show
Více informací a kompletní
program najdete na
martin.blansko.cz
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Sport

Leona Marečková: Atletiku
dělám hlavně pro sebe
Vedle Pavly Štoudkové má blanenská atletika
nespočet dalších zajímavých talentů. Jedním
z nich je také Leona Marečková. Sprintérka
a čtvrtkařka s velkým potenciálem.
Jak jste se dostala k atletice?
K atletice jsem se dostala v podstatě přes školu. Na Poháru rozhlasu, což jsou vlastně přebory základních škol v atletice, si mě všiml trenér, když jsem dopadla dobře v disciplínách, kterých jsem se
zúčastnila. Ten kontaktoval moji učitelku na tělocvik, a poté jsem
začala trénovat.
Byla to jasná volba, nebo jste zkoušela i jiné sporty?
Žádným jiným sportům jsem se nikdy nevěnovala. Atletika zahrnuje spoustu různých disciplín, navíc k běhu jsem vždycky tíhla.
Když se tedy naskytla příležitost trénovat naplno, ujala jsem se jí.
Jakým disciplínám se věnujete?
Když jsem začínala ve starších žákyních, byly mé hlavní disciplíny sprinty na 60 a 150 metrů. Po přechodu do dorostu se tyto
disciplíny změnily na 100 a 200 metrů. Nedávno mi k tomu přibyl
i běh na 400 metrů.
Můžete prozradit největší úspěchy?
Můj největší úspěch je z posledního mistrovství České republiky
v dorostu, kde jsem vyhrála běh právě na 400 metrů. Za úspěch
považuji ale také to, že jsem letos poprvé měla možnost startovat na
mistrovství České republiky dospělých.
Máte svoje atletické vzory?
Žádný atletický vzor přímo nemám. Mám kolem sebe několik

S trenérem Jiřím Ošlejškem

lidí, kteří mě inspirují. Jsou to třeba některé kamarádky, se kterými trénuji. Jinak atletiku dělám tak nějak pro sebe.
Co děláte ve volném čase? Kde studujete?
Kromě atletiky je mojí další velkou
zálibou hudba. Ve volném čase tedy
často hraji na kytaru nebo se učím na
klávesy. Mezi moje další koníčky patří
i kreslení nebo čtení. Studuji na Gymnáziu v Blansku.
Jaké jsou Vaše sportovní sny?
Abych pravdu řekla, o tom, kam až
bych to chtěla v atletice dotáhnout, moc
nepřemýšlím. Občas si stanovím nějaký
cíl, kterého se snažím dosáhnout, a jsem
ráda, když se to podaří. Jinak prostě jen
trénuji a jsem zvědavá, kam až se můžu
dostat.
PAVEL ŠMERDA
Říjen 2017
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Návštěvníci boskovické nemocnice
mají k dispozici nutriční poradnu
Od září funguje v boskovické nemocnici nutriční poradna. K čemu slouží, kdo
ji využívá a jaká je její budoucnost?
Pro koho

Poradna je určena pro poměrně široké spektrum lidí. Osobám
snažícím se snížit svoji váhu, klienty jsou sportovci od rekreačních
až po olympioniky. Poskytuje i specifické výživové poradenství pro
těhotné a kojící ženy nebo diabetikům. Další kategorií klientů jsou
lidé s určitou dietou, například veganství, vegetariánství nebo celiakie. Velkým tématem je obezita dětí. Je to sice smutné, ale na
druhou stranu nastal velký posun v tom, že rodiče tuto situaci začínají aktivně řešit. Záběr je široký a snahou je složit každému klientovi individuální stravovací plán, který bude respektovat principy
racionální, tedy pestré a vyvážené stravy. Nutriční poradenství jako
takové je důležitou součástí prevence tak zvaných civilizačních
onemocnění jako je cukrovka či některá kardiovaskulární onemocnění, ale také rakoviny tlustého střeva, v jejíž výskytu stále držíme
evropský primát. Tento fakt si uvědomují i zdravotní pojišťovny,
většina z nich poskytuje svým klientům finanční příspěvek, ať již
na měření na diagnostickém přístroji, na sestavení jídelníčku nebo
obecně nutriční poradenství.

Provozní doba

Otevírací doba je od 8 do 12 hodin každé liché pondělí, každou středu a pátek. Objednání nutné není, ale je možné na emailové
adrese: info@sportifnutrition.cz. Jednak si zájemce zajistí přesný
čas, výhodou je i to, že dostane na mail upřesňující informace, jak
se připravit na měření, případně co si donést s sebou tak, aby měl
podklady pro efektivní nutriční poradenství. Tyto informace jsou
i na internetových stránkách www.sportifnutrition.cz v sekci nutriční poradna.

Diagnostický přístroj

Racionální strava je poskládaná
tak, aby obsahovala kvalitní tuky formou dýňového či olivového
oleje, oříšků či semen,
bílé pečivo je nahrazováno celozrnným včetně
jedné porce jídla ve formě
tyčinky z přírodních surovin navíc. V každé porci
je kvalitní zdroj bílkovin
(rybí či jiné druhy masa),
alternativy pro vegany ve
formě kvalitních obilovin
jako je quinoa, amarant,
kuskus. Racionální strava
je ve třech variantách 1)
bez omezení, 2) pro vegany a 3) pro celiaky. Jídelníček je tvořen zejména
z potravin v bio kvalitě,
což sebou nese vyšší
náklady na vstupní suroviny. Předpokládaná je
tedy spoluúčast pacienta,
jejíž výsledná výše bude
ještě upřesněna na základě
vyhodnocení údajů z dotazníků. Měla by být ale spíše
symbolická.

V nemocnici mají zájemci k dispozici i nejnovější model segmentálního analyzátoru tělesného složení Inbody 270. Tento přístroj
je používán u předních odborníků na výživu, stejně jako v nejmodernějších nemocnicích. Výsledky měření jsou stěžejním podkladem pro sestavení nutričního poradenství na míru. Zjišťuje, jaká je
váha svaloviny, tuku v jednotlivých částech těla, útrobní tuk, který
je důležitým rizikovým faktorem různých onemocnění, množství
intracelulární a extracelulární vody, otok v jednotlivých částech
těla, kostní/nekostní minerální látky a další důležité hodnoty.

Racionální strava pro pacienty

Tento projekt cílí na zavedení správných stravovacích návyků u pacientů cestou zkvalitnění nemocničního stravování. Racionální strava by měla být i v boskovické nemocnici základním stavebním kamenem
léčby pacienta, ale také ukázat na preventivní funkci nemocnice, která by měla u lidí zažehnout jiskru
správných stravovacích návyků. V prvé řadě bude
zjišťován zájem u pacientů o zkvalitnění stravování formou
dotazníků, aby se dokázala lépe identifikovat cílová skupina.

Říjen 2017
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Josef Vrba: Podnikat před 25 lety
a dnes je jako den a noc
Společnost CERGO s. r. o. zastřešuje skupinu firem s pětadvacetiletou historií a zkušenostmi
v oblasti realizace a provozu energetických projektů a staveb a poskytování služeb v oblasti
správy nemovitostí. Jednatelem firmy je Ing. Josef Vrba. U počátků firmy byl jeho tatínek.
V prosinci to bude už 25 let.
Vzpomenete si, jaké byly začátky firmy
Vrba?
Josef Vrba st.: Pracoval jsem jako ředitel
technických a bytových služeb v Blansku.
Ještě před revolucí jsem měl představu, že
vytvořím firmu, která bude dělat „veškeré“
služby pro město. Samozřejmě tehdy to bylo
neprůchodné. Pak přišel rok 1989 a otevřely
se zcela jiné možnosti. Město připravilo privatizační projekt a vypsalo výběrové řízení,
které se mi podařilo vyhrát. Tehdy ještě jako
fyzické osobě. V prosinci 1992 jsme založili s. r. o. a k 1. lednu 1993 jsme převzali
správu nemovitostí a provoz a údržbu bytů a
tepelných zařízení v Blansku, včetně všech
zaměstnanců.
O kolik lidí se jednalo?
Josef Vrba st.: Asi sto, postupně jejich
počet klesl. Jen taková malá poznámka na
okraj. Řídit firmu tehdy a dnes, to je jako
11

den a noc. Když se podívám na různé schvalovací procesy, papírování, tak tehdy to bylo
mnohem mnohem snazší (úsměv).

Na jaké realizace z minulosti nejvíce
vzpomínáte?
Josef Vrba st.: Dá se říct, že si vzpomínám
na téměř každou větší akci, kterou jsme realizovali. Za těch 25 let jich byly desítky.
O těch novějších Vám za chvíli řekne syn,
ale z dřívějších dob pamatuji například na
rekonstrukci budovy Okresního státního
zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Blansku nebo
rekonstrukci třiceti kotelen v bytových domech v Králově Poli. Tam jsme v minulos-

ti provozovali i tepelná zařízení. To platí i
pro Slatinu nebo pro Boskovice, které jsme
jednu dobu doslova zachránili před odpojením od dodavatelů a přívodů energií. Tady
v regionu jsme z těch větších dělali mimo
jiných modernizaci soustavy centrálního
zásobování teplem v Blansku a Tišnově,
rekonstrukci kotelny v blanenském kině
a další.
Silnou stránkou Vaší firmy byla údržba
a hlavně kvalita pracovníků, kteří v této
oblasti pracovali.
Josef Vrba st.: To je pravda. Koupili jsme
v devadesátých letech celé středisko údržby
SBD Macocha a Univy Blansko. Kapacitu
jsme tehdy rozšířili na téměř 70 montážníků. Díky tomu jsme byli absolutní špička
v regionu. Měli jsme TOP topenáře a instalatéry a byli jsme největší instalatérská firma v okrese.
MyFace

Inzerce
Vím, že jste byli vždy velmi nakloněni
podpoře akcí a sportovních aktivit. Asi
nejvýraznější byl hokej.
Josef Vrba st.: Dá se říct, že v jednom
období se nám společně s panem Ivanem
Oherou podařilo zachránit nejen hokej
v Blansku, ale i zimní stadion. Po revoluci
panovalo v okresním městě v tomto sportu
určité bezvládí, u zimáku hrozilo nebezpečí,
že dopadne jako v Hodoníně a bude z něj
tržnice. Vstoupili jsme tedy jako firma do
hokeje a jeden čas i provozovali zimní stadion.
Do rozhovoru vstoupí Josef Vrba mladší.
V našem případě to není jen o hokeji,
podporovali jsme a podporujeme baseballisty, biketrial, blanenský a jedovnický
fotbal, ASK Blansko. Další volnočasové
aktivity, které podporujeme, jsou dobrovolní hasiči, kulturní, společenské a charitativní akce. U toho bych se chvilku zastavil. Již
sedmým rokem pořádáme výtvarnou soutěž
pro základní školy v regionech Tišnovsko
a loni jsme začali i na Blanensku. Soutěž má
u dětí úspěch a těší se velké oblibě i díky
pěkným cenám, které naše společnost
věnuje. Z prací potom necháváme
zhotovovat firemní kalendáře.
Firma Vrba se postupem času
změnila na CERGO. Co dělá
a čím se zabývá?
Josef Vrba ml.: Společnosti
skupiny CERGO se zaměřují na
čtyři hlavní odvětví. Správu nemovitostí, tedy zajištění komplexních služeb spočívajících ve správě, údržbě a opravách budov, dále
energetickým projektům, tedy přípravě
a realizaci projektové dokumentace technických zařízení budov. Třetím odvětvím je
provozování těchto zdrojů a dodávky tepla
a elektrické energie a v neposlední řadě se
věnujeme výstavbě a rekonstrukci těchto
zdrojů, dodávkám a instalacím technických
zařízení budov a energeticky úsporných
technologií v oblasti topení, rozvodů vody,
odpadů a plynu. Vždy se snažíme vyhovět
potřebám našich zákazníků a nabídnout jim
kvalitní a komplexní služby. V rámci rozšíření komplexnosti služeb v oblasti správy
nemovitostí se zaměřujeme i na realizaci
menších developerských projektů, jako
například nedávno dokončený bytový dům
Absolon v Blansku.
Chystáte něco podobného?
Josef Vrba ml.: Projekt bytového domu
Absolon byl specifický. Místo původní plynové kotelny jsme postavili dvanáct bytoŘíjen 2017

vých jednotek. Byl docela časově náročný,
měnil se za pochodu, ale výsledek je podle
ohlasů nejen majitelů, ale i blanenských občanů výborný. Všechny byty jsou prodány
a již předány majitelům. V současné době
připravujeme i další developerské projekty jednak bytové v Šošůvce a Kořenci, ale
zejména nové energetické projekty zejména
v Brně a Tišnově.
Kdo je typickým zákazníkem skupiny
CERGO?
Josef Vrba ml.: Všeobecně řečeno jsou
to majitelé či uživatelé nemovitostí. Tedy
bytová družstva, společenství vlastníků
jednotek, města a obce, soukromí majitelé
bytových domů, ale také firmy, které chtějí
pro své budovy, ať již administrativní nebo
výrobní prostory, zajistit moderní úsporné
formy dodávek energií a zabezpečit provoz
těchto budov po stránce administrativní
i technické správy. Služby v oblasti správy
nemovitostí nabízíme zákazníkům nejen na

Blanensku a Tišnovsku, ale prakticky v celé
oblasti na sever od Brna. Služby v oblasti
výstavby energetických projektů nabízíme
po celé České republice.
Tatínek zmínil projekty firmy realizované v minulosti. Jaké jste dělali v poslední
době?
Největší objem skupiny tvoří energetické stavby realizované společností CERGOMONT. Z těch zajímavějších větších
akcí můžeme uvést například rekonstrukci
horkovodní kotelny o výkonu 31 MW na
letišti Václava Havla v Praze nebo instalaci
zdroje tepla se zemními tepelnými čerpadly a kondenzačními kotli na Vysoké škole
ekonomické v Praze, rekonstrukci 13 plynových kotelen ve městě Meziboří u Lit-

vínova, štepkovou kotelnu pro Dřevotvar
Jablonné v Orlických horách nebo ve firmě
TIMBER ve Velkých Karlovicích. I v regionu jsme realizovali zajímavé větší projekty,
jako například rekonstrukce základní školy
Masárova v Brně, sociální zařízení základních škol v Tišnově, zdroje tepla v ZOO
Brno, finanční úřad Třebíč, dokončujeme
parní kotelnu ve firmě TANEX ve Vladislavi u Třebíče a mnoho dalších. Zakázek neustále přibývá, ale stále se držíme toho, že
svoji práci děláme profesionálně a s každým
klientem jednáme individuálně.
Kolik pro Vás pracuje lidí? Jsou pozice,
na které hledáte zaměstnance?
Firemní skupina čítá více než šedesát
zaměstnanců a velké množství kooperujících partnerů. Tak není divu, že v důsledku
rozvoje našich společností stále hledáme
technicky a odborně zdatné kolegy s chutí
pracovat v oborech technických zařízení
budov, v energetice a správě nemovitostí.
Nabízíme také částečné pracovní úvazky,
které jsou výhodné například pro maminky dětí nastupujících do mateřských nebo
základních škol. Jako regionální firma
máme uplatnění i pro tyto zájemce, či
zájemkyně. Ostatně takto u nás již
začínalo několik pracovníků, kteří
postupně přešli na plný úvazek
do trvalého pracovního poměru.
Případní zájemci s dotazem na
možnost uplatnění u naší společnosti jsou stále vítáni.
Osobně si velmi vážím práce
všech našich zaměstnanců a spolupracovníků. Společně s nimi usilujeme o to, aby měli motivaci v naší
firemní skupině dlouhodobě pracovat
a profesně růst. Jen tak můžeme stále zkvalitňovat naše služby, jejichž úroveň je pro
naše společnosti tou nejlepší reklamou. Na
tomto místě mi dovolte všem kolegům za
jejich odváděnou práci mnohokrát poděkovat a popřát nám všem společně do dalších
25 let vše dobré, hlavně zdraví a více a více
spokojených zákazníků.

Zájemci o práci mohou navštívit webové stránky www.cergo.cz, které tvoří
rozcestník k jednotlivým firmám, resp.
službám celé skupiny. Jsou tam umístěny všechny základní informace včetně
kontaktů. Zákaznické centrum lze kontaktovat na telefonních číslech 777 707
717, 777 707 727, případně na emailu
info@cergo.cz, nebo je navštívit v Blansku na ulici Sukova 6 nebo Tišnově na
ulici Jungmannova 1899.  
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Dobrovolnictví. Přátelství, které pomáhá
Mladí, ale i lidé střední generace často hledají smysl a náplň života. Jednou z cest, která může
pomoci a současně i naplnit jejich touhu být někomu užiteční, je zapojení do některého
z dobrovolnických programů. Možností, kde může člověk pomáhat, je celá řada. Dobrovolnické programy se uskutečňují v malých i velkých městech v naší republice i v zahraničí. Nejčastějšími možnostmi, jak se zapojit, je pomoc ohrožené přírodě, záchrana památek nebo sociální programy zaměřené na ohrožené skupiny obyvatelstva. Sem patří např. dobrovolnictví
v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo třeba v pěstounských rodinách.

O

rganizace Děti patří domů je jednou
z těch, které pomáhají právě pěstounským rodinám. Tyto rodiny se
starají o děti, které by jinak musely vyrůstat
v dětských domovech. Mnohé z nich pečují
o děti zdravotně znevýhodněné nebo o děti
se speciálními potřebami.
Bývají to velcí bojovníci. Kromě běžných úkonů spojených s péčí o děti musí
hledat speciální školy, kupovat a vymýšlet
nejrůznější pomůcky, jezdit k lékařům a odborníkům, bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, učit okolí, že jejich dítě
je stejným členem společnosti jako ostatní,
a mnoho dalších dovedností. Proto je důležité, aby si někdy mohli odpočinout a nabrat
síly. A jejich děti aby se naučily poznávat
svět i jiným způsobem, než jenom prostřednictvím jejich ochranné náruče.
„Proto HLEDÁME DOBROVOLNÍ-
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KY, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek
svého volného času pro přátelství s dětmi
z pěstounských rodin. Vyšetřit dvě až tři hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas,
povídali si, zašli s ním ven, na hřiště nebo
do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým kamarádem, který ví, že přátelstvím
s pěstounským dítětem nejenom něco tomu
druhému dává, ale i něco velmi důležitého
získává. Může to být téměř každý, kdo hledá aktivitu, která by byla prospěšná. Vhodnými adepty jsou i žadatelé o adopci. Je to
pro ně jednak dobrá příprava, ale současně
i způsob, jak „zaplnit“ dobu čekání na dítě,“
říká Dagmar Zezulová z organizace Děti patří domů.
Dobrovolníkem se může stát každý člověk nad 16 let. Na webových stránkách
http://detipatridomu.cz /dobrovolnik jsou
potřebné informace a pokud kohokoliv dob-

rovolnictví zaujme, tak i přihlašovací formulář. Stačí, aby ho zájemce vyplnil, potom
se mu ozve odpovědná osoba a domluví si
osobní schůzku. Na výše uvedených stránkách jsou také odpovědi na všechny otázky,
které s touto činnosti souvisejí.
„Děti v pěstounských rodinách jsou
nejrůznějšího věku. Dobrovolník se může
uplatnit jak u docela malých dětí, tak u dětí
školního věku nebo dospívajících. U každé
rodiny může být tato potřeba jiná a vše záleží na domluvě, ale obvykle předpokládáme kontakt jednou týdně dvě až tři hodiny.
V začátcích spolupráce je dobré nastavit
pravidelný režim a tento harmonogram příliš neměnit. Později je možné přizpůsobit
pravidla konkrétní rodině, dítěti a situaci,“
upozornila Dagmar Zezulová.
Náplň činnosti není náročná. U nejmenších dětí postačí trávit s nimi čas. Ten
MyFace
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Dobrovolnický příběh

Simonka a Petruška (6 a 5 let). Dvě sestry, jejichž rodiče nezvládali výchovu svých
dětí. Obě holčičky s nimi prožily spoustu

nepěkných zážitků, proto jsou velice nedů- se kterými se potkáváme v rámci pracovvěřivé k dospělým osobám. Starší má navíc ních a týmových schůzek. Kamarádku naší
zdravotní omezení, jen zbytky zraku. Odma- kolegyně zaujalo, že Simonka, mladší z hollička se o ně stará babička. Bydlí na vesnici, čiček, má stejné jméno jako ona, a projevila
v menším domku s hospodářstvím, chybí jí přání se s ní seznámit. Když ji uviděla, tak
s překvapením zjistila, že vypadá podobně
auto a navíc má zdravotní problémy.
Holčičky má moc ráda, snesla by jim jako ona, když byla malá. Přes nedůvěřimodré z nebe, ale nedokáže naplnit některé vost malé Simonky si poměrně brzy začaly
potřeby, které děvčátka mají. Nemůže s nimi povídat, hrát si a po třech setkáních jsme
chodit na výlety, běhat, cvičit, jezdit do kina se domluvili, že chce pro ni pokračovat jako
dobrovolník.
nebo na plavání.
Pro starší Petrušku jsme hledali někoho,
Do rodiny dochází jednou za dva měsíce
klíčová pracovnice z organizace Děti patří kdo se dokáže vyrovnat s jejím hendikepem.
domů, která na tento „hendikep“ upozorni- Našli jsme studentku speciální pedagogiky,
la. Okamžitě jsme začali přemýšlet, jak na pro kterou je oblast tyflopedie blízká, je to
jedné straně pomoci babičce, aby si trochu její studijní obor. V rámci praxe se rozhododpočinula, na druhé straně jak Simonce la, že bude pro Petrušku fungovat jako doba Petrušce zprostředkovat životní situace, rovolník.
Na základě tohoto příběhu se začaly obkteré jsou pro jejich vrstevníky běžné.
Začali jsme hledat dobrovolníky. Pro ka- jevovat další malé lidské příběhy. Momenždou z nich zvlášť, protože téměř od naroze- tálně máme navázanou spolupráci s dalšími
ní všechno dělají společně, a to není úplně čtyřmi dobrovolníky, ale hledáme další.
dobře. Vždyť každá půjde jinak do školy,
Děti patří domů
Petruška navíc potřebuje vzhledem k vadě
nám. Míru 28
zraku speciální prostředí pro své vzdělává568 02 Svitavy
ní. Obě potřebují mít alespoň na chvilku
Tel.: 607 445 250
někoho jenom pro sebe, už proto, aby každá
E-mail: detipatridomu@detipatridomu.cz
mohla samostatně rozvíjet to, co je jí blízké.
ODVAHA
SCHOPNOSTI
www.detipatridomu.cz
O nápadu jsme mluvili s mladými lidmi,

ZKUŠENOST
ODVAHA

AKCE
SCHOPNOSTI

Podrobný program najdete na

ZKUŠENOST
AKCE
www.starostove.cz

František

starosta
obce Křtiny
kandidát č. 3

NOVOTNÝ
Podrobný program najdete na
Starostou jewww.starostove.cz
od roku 2010. Je předsedou krajské
Komise rozvoje venkova a zemědělství. Starosta
Vesnice roku Jihomoravského kraje 2017. Mezi
jeho koníčky patří sport a knížky, hlavně cestopisy,
životopisy a detektivky.

František

starosta

Zadavatel/zpracovatel: STAN

je možné vyplnit hrou, čtením, tvořením,
vycházkami do přírody, povídáním. Většinou se jedná o děti, které nemají možnost
docházet do nějakých zájmových kroužků,
je tedy možné zaměřit se i na rozvíjení něčeho, co dítě baví – např. malování, sportovní aktivity, hra na hudební nástroj, tanec, divadlo, apod. U dětí školního věku se
může jednat i o pomoc s přípravou do školy,
případně sdílení různých školních situací.
Pro dospívající se můžete stát průvodcem
dospívání, protože zvláště děti, které jsou
v pěstounské péči prarodičů, ocení někoho,
kdo s nimi probere účesy, módu, kosmetiku,
vztahy s vrstevníky, hudbu a další témata,
která jsou pro ně zajímavá. Nikdo nebude
očekávat nějakou odbornou práci, jde pouze
o formu přátelství.
„Celý projekt je teprve v začátcích. Uvítali bychom tedy, kdyby dobrovolníků bylo
více,“ dodává Dagmar Zezulová.
Bližší informace o dobrovolnictví mohou zájemci získat také na webových stránkách www.inexsda.cz nebo www.hest.cz.

Navštívili jsme

Rájec-Jestřebí. Místo, kde se hezky žije
Zámek, spousta sportovních, kulturních a společenských akcí, investice a velké plány do budoucna. To je Rájec-Jestřebí. Krásné místo, kterým protéká řeka Svitava. Jak vidí svoje město
starostka Romana Synakieviczová.
Jak se žije v Ráci-Jestřebí?
To je těžká otázka. Jinak na ni odpoví student, jinak maminka na
mateřské dovolené, jinak pracující a jinak senioři, ale v souhrnu si
myslím, že lidem se v Rájci- Jestřebí žije dobře. Ono bylo by velice
jednoduché říct, že kdo má střechu nad hlavou, co jíst, kde spát,
je zdravý – měl by říct, že se má dobře. Lidé jsou v dnešní době
často poněkud pesimističtí, nespokojení. Je třeba radovat se více
z maličkostí a všedních věcí, nebrat věci samozřejmě, být celkově
vděčnější a také více sám přispět svou rukou k celkové spokojenosti. Nejen kritizovat a hledat nedostatky a špatné věci, ale zapracovat
na jejich odstranění. Také dělat více pro sebe a svoje okolí tak, aby
se nám lépe žilo. Ono už jen pozdravení a úsměv dokáže druhého
povzbudit, potěšit, rozzářit den. Město Rájec-Jestřebí nabízí dobré
a příjemné prostředí pro kvalitní a plnohodnotný život obyvatel. Od
péče o životní prostředí, údržbu města, nabídku sportovních a kulturních aktivit, bytové podmínky, zajištění lékařské péče, vzdělání,
dobré dopravní spojení, zaměstnání – vše co k životu každodenně
potřebujeme.
Rájec-Jestřebí patří mezi upravená města, stále se u vás něco
děje. Můžete připomenout větší investiční akce, které jste v posledních letech dělali?
Jednou z posledních velkých investičních akcí byla revitalizace
rybníku Klimšák, dále zateplení a výměna otvorových prvků u bytových domů. V současné době děláme opravy chodníků a komunikací a rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jedna z největších akcí
nás teprve čeká. Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních
vod.
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Co chystáte do budoucna?
Naše záměry ke zvelebení města jsou nemalé, ať už je to pokračování v opravách komunikací a chodníků nebo vodovodu a kanalizace. Rádi bychom dali nový kabát městskému úřadu a i další
významná a historická budova města dozná změn. Na gymnáziu
budou vybudovány nové učebny formou půdní vestavby. Významným záměrem je také přebudování chátrající stavby letního kina
na přírodní amfiteátr. Co se týká dalších změn ve městě, nechte se
překvapit.
Rájec-Jestřebí je bohatý na kulturní a společenský život. Připomeňte, co všechno se u vás v průběhu roku děje?
Od podzimu do jara pořádá Město Rájec-Jestřebí spolu s Kruhem přátel hudby koncerty klasické hudby. Ta zní každoročně také
v červnu v prostorách Státního zámku Rájec nad Svitavou u příležitosti Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Velkou ikonou města je i místní divadelní spolek, který potěší
nejen místní každoroční premiérou nově nastudované hry. Na začátku roku nás zvou místní spolky na mnoho plesových příležitostí
a zvykem už se stalo pozvat do města některé ze známých divadel.
V létě si obyvatelé rádi přijdou sednout venku a shlédnout v pojízdném kině pěkný film a konec prázdnin bývá zakončen velkou
městskou akcí, která je určena všem od nejmenších až po seniory. Konec roku patří slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu ve
všech místních částech a velkému předvánočnímu koncertu v Kulturním centru – sokolovně, na kterém vystoupí vždy nějaká známá
osobnost.

MyFace
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Jaké organizace a spolky jsou v tomto směru nejaktivnější?
Kromě Města Rájec-Jestřebí se na sportovním, kulturním a společenském životě podílejí i další organizace a spolky. Jsou to např.
Městská knihovna, Mateřské centrum Motýlek, Svaz tělesně postižených, Občanské sdružení Za rozvoj města, ale také mnohé zájmo-

vé a sportovní spolky jako jsou FK Rájec-Jestřebí, SK Rájec-Jestřebí, SDH Rájec, Jestřebí a Holešín, MRS Rájec-Jestřebí, vodácký
oddíl, SOKOL, Relax klub a další.
Jedním ze základních pilířů každého města jsou škola a školka.
Jak jste spokojená s jejich fungováním?
Ve městě se nachází základní a mateřská škola s právní subjektivitou, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Mateřská
škola má dvě pracoviště. Škola je členem Asociace českých daltonských škol a členem mezinárodní asociace Dalton international.
Dále je zde soukromé gymnázium. Budovy škol procházejí modernizací, nabízí širokou škálu vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Toto je plus pro místní obyvatele, děti nemusejí za vzděláním dojíždět a myslím, že jsou všichni spokojení.
Proč by lidé měli přijet do Rájce-Jestřebí?
Velkou devízou a lákadlem pro turisty je zámek se svojí velkou
sbírkou historických artefaktů, ale také skleníky plných krásných
a jedinečných kamélií. Město leží v krásném prostředí s okolím lákajícím k procházkám a projížďkám na kole a výletům do přírody,
zejména blízkého Moravského krasu. Ve městě se koná spoustu zajímavých sportovních, kulturních a společenských akcí a především
zde žijí milí a usměvaví lidé.
PAVEL ŠMERDA

Říjen 2017
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Otevírání vrat mobilem

Chcete otevírat TRIDO garážová vrata mobilem? A proč ne!
Pokud vlastníte garáž, určitě vás bude
zajímat, jak si ještě více usnadnit jejich
otevírání a zavírání. Věříme, že tento
článek bude velice inspirativní i pro ty,
jež teprve o garážových vratech Trido sní.
Aby náš život provázela pohoda,
obklopujeme se různými pomocníky:
centrálními vysavači, sušičkami, centrálním osvětlením domu, automatickým
zavlažováním zahrady... Abychom se
nemuseli soukat za každého počasí ven
z auta a jít otevřít vrata, kupujeme dálkové ovladače. Pryč jsou ale doby, kdy jsme
měli mobil jen na volání. V mobilním
telefonu máme dnes skoro vše, veškeré
kontakty, komunikační programy, internetové bankovnictví, atd. Mnoho lidí
pomocí tohoto chytrého zařízení ovládá
topení, osvětlení a zabezpečovací systém.
Proč si tedy mobilem neotevřít garážová
vrata?

Jak chytrý mobilní klíč funguje?
Ovládání vrat funguje na principu GSM
klíče. Vy pouze z mobilního telefonu
prozvoníte číslo GSM klíče, necháte alespoň jednou vyzvánět a zavěsíte. Pak už
se jen z pohodlí vašeho vozu díváte, jak
se vrata otvírají. Pokud využijete zrychlenou předvolbu, postačí jediné stisknutí
a můžete zajet do garáže. Krásné na
celém principu je to, že vzdálenost, ze
které jste schopni ovládat garážová vrata
mobilním telefonem, není nijak omezená. Můžete je tedy otevřít před příjezdem
domů z cesty tak, abyste přijeli k již otevřeným vratům a nemuseli čekat před
garáží. Zvláště praktické je to v úzkých
ulicích, kdy plynule zajedeme do otevřené garáže a neblokujme provoz na silnici.

kupředu. Svá garážová vrata otevřete mobilem z kteréhokoliv jiného místa – i ze
zahraničí, klidně třeba z pláže. S obyčejným dálkovým ovladačem se musíte ke
garáži přiblížit, jinak se vrata neotevřou.
GSM klíč má neomezený dosah. Je nutné
pouze být v dosahu telefonního signálu. Takže pokud vám nečekaně přijeli
příbuzní o něco dříve, než jste byli domluveni, nemusíte je nechat stát na ulici.
Máte-li z garáže volný průchod do domu,
otevřete jim garážová vrata telefonem.

Neomezený dosah dálkového ovládání vrat mobilem. Technologie jde stále

Dálkové ovládání vrat mobilem
je bezpečné. Pokud si nejste jisti, zda
jsou vaše vrata zavřená, stačí poslat jednu
SMS zprávu a během okamžiku vám přijde zpět zpráva, která vás informuje, zda
jsou vrata otevřená či zavřená. V případě,
že jsou otevřená, na dálku je bez problému zavřete. Garážová vrata TRIDO uzavřená mobilem jsou stejně bezpečná jako
při zamčení klíčem.

Více telefonních čísel pro jedna vrata.
Jedna garážová vrata můžete dálkově
otevírat pomocí více mobilních telefonů. Není tedy problém, aby každý člen
domácnosti měl přístup k ovládání.

Pokud vás tento článek nadchl a chcete
se dozvědět více, volejte na 800 800 874.
Více na www.trido.cz.
V listopadovém vydání Vám TRIDO představí antimyš.

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

