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Leona Jírová:
V Dubaji se žije
parádní život
Sportovní hala
ve Svitávce
roste jako
z vody
Boskovická nemocnice
oslaví letošní výročí
řadou zajímavých akcí

Pavel Kysilka: K úspěchu
vedou pracovitost a odvaha

Novinky v nabídce
fondu prevence
•
•
•
•

•

Nově příspěvky na sportovní
aktivity pro všechny
Rozšířený program pro dárce krve
Možnost postoupení příspěvku
z rodiče na dítě
2 týdny ve vysokohorském prostředí
pro chronicky nemocné děti
Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás
přivítáme od 1. července stávajícího roku.

Přihlásit se můžete z pohodlí
domova na www.zpmvcr.cz

Fotoreportáž

Lidový dům se otřásal
v základech. Smíchem
Lidový dům v Drnovicích praskal ve švech a lidé se za břicho popadali. Tak vypadala
premiéra i reprízy komedie Ještě jednou, profesore v podání Zapálené Umělecké Bandy
Jany Bočkové. V hlavních rolích se představili Vladimír Křepela a Michaela Tomanová,
dále účinkovali Monika Lepková, Eva Bočková, Kateřina Nesnídalová, Lenka Dobešová,
Petr Ducháček, Jiří Dvořák, Dominik Fadrný a Ladislav Dostál.
FOTO: PAVEL ŠMERDA
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Rozhovor
Co se Vám jako první vybaví, když se
řekne Boskovice?
Škola, včetně gymnázia a hudebky, hezká
příroda, historie.
Je to pro Vás minulost, nebo se tam
stále vracíte?
Jezdím tam pravidelně. Někdy na
víkend, jindy na výstavy nebo za muzikou. Švagr má v Boskovicích galerii,
kde pořádá mimo jiné i skvělá hudební
setkání s Milošem Štědroněm. Snažím
se vždy spojit návštěvu rodiny s nějakou
událostí. Rád také jezdím po okolí na kole.
Máte v Boskovicích nějaké místo nebo
akci, kam nebo na kterou se vždycky
jdete podívat?
Kromě zmiňované galerie mám moc rád třeba
festival pro židovskou čtvrť, kde rád chodím poslouchat zajímavá povídání a hudbu od synagogy
až po letní kino. A samozřejmě s kamarády
a přáteli rád zajdu na pivo či víno.

Pavel Kysilka: Ministr
financí? Nabídky mně
chodí už dvacet let
Pochází z Boskovic, absolvoval tamní gymnázium. Do svého rodného města se vrací
velmi často a rád. Pavel Kysilka patří mezi nejvýraznější osobnosti, které se narodily v Boskovicích. Vyhlášený ekonom ani po přestěhování do Prahy na své město nezapomíná.
4
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Rozhovor
Zmínil jste, že rád jezdíte v okolí na kole. Kam konkrétně?
Nahoru na Drahany, k Okrouhlé, Benešovu, Kořenci, Suchému a dál až k Prostějovu. Tam, kde znám cesty z mládí, nebo
se nechám vést kamarády, kteří to tam mají vychytané. A samozřejmě směr Moravský kras. Tam je fantastická příroda.
Dáváte přednost silnici, nebo terénu?
Kombinuji obojí a vždy vyhledávám kopce a výhledy.
Jaké další sporty nebo aktivity Vás baví?
Běžky, ty třeba opět na Suchém.
Jak vzpomínáte na studium v Boskovicích?
Gymnázium bylo fakt kvalitní. Bylo to dáno osobnostmi
kantorů, navíc na svoji dobu bylo dost osvícené. Hodně jsme
se naučili, více než potom na vysoké. A užívali jsme si velkou
legraci. Celá studia jsme vzali jako sportovní zápas mezi studenty a učiteli. Vzpomínáme na to dodnes. I s těmi kantory,
kteří se tehdy vesele netvářili, ale dnes už se tomu smějí.
Kdo byl největší soupeř?
To se nedá říct. Každý
z učitelů měl svoje „sportovní” kvality. Se ctí prohráli, ale
byli pro nás zdatnými soupeři (úsměv).
Oni by asi s tím vaším
vítězstvím moc nesouhlasili?
Těžko se to dá stoprocentně měřit, ale pár písemných důkazů by se našlo.
Například když kantoři ve
čtvrťáku prosili moje rodiče,
abych to s nimi už nějak do
maturity vydržel (úsměv).

Byl jste už na střední škole lídr, když jste byl předsedou třídy?
Asi si to spolužáci mysleli. Musím ale v této souvislosti říct,
že kantoři ctili dialog a byl tam i z jejich strany cítit respekt.
Využívali zkrátka sílu svojí osobnosti.
Na které učitele nejvíce vzpomínáte?
Těch je celá řada, nerad bych na někoho zapomněl. Vzpomínáme rádi třeba na češtinářku, profesorku Nerudovou, měla
fantastický vztah k literatuře a nenápadným způsobem k němu
vedla i nás. Byla vynikající recitátorka a čtenářka. Profesor
Bránský, autor řady zajímavých knih, latinář, filozof a zároveň
muzikant. Dokonce jsme spolu hráli v malé kapele. Ten byl
velmi tuhým soupeřem. Výborná byla i mladá a renesanční
kantorka Frendlovská, u které jsme, my kluci, rádi maturovali
(úsměv). Ale musel bych jmenovat celou řadu dalších kantorů,
kteří byli profilujícími osobnostmi nejen na gymnáziu,
ale i v Boskovicích.

Pavel Kysilka
5. 9. 1958

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Během let
1986-1990 pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. V letech 1990-1991 byl hlavním
ekonomickým poradcem ministra pro ekonomickou
politiku. V 90. letech zastával různé posty až po post
výkonného guvernéra v České národní bance, kde také
řídil zavedení české koruny a rozdělení československé
měny v roce 1993. Současně v letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech byl prezidentem České
společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat
pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v letech
2011 - 2015 byl jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva. Třikrát byl zvolen bankéřem roku
České republiky. Je zakladatelem a předsedou správni
rady 6D Academy, členem Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně
a Palackého univerzity v Olomouci, správní rady Bohemian Heritage Fund, prezidentem národního festivalu
Smetanova Litomyšl. Má tři děti, k jeho mimopracovním
zálibám patří hudba, historie, cyklistika a sklářství.

Je nějaká příhoda, která
se Vám v souvislosti
s Boskovicemi vždy vybaví?
Těch je kvantum. Někdy
to vydá na celý večer. Některé se snad nedají ani zveřejnit. Legrační bylo, že v době,
kdy jsme byli na gymnáziu,
existovala jakási snaha o demokratizaci školství, samozřejmě tažená velmi centralisticky,
pokyny shora. Když jsem začal chodit na gympl, předseda třídy
byl jmenovaný. Brzy přišlo nařízení, že v rámci demokratizace
je nutné, aby se předseda třídy volil. K nelibosti kantorů, protože třídy si většinou zvolily úplně jiné typy, než by chtěli oni.
V případě naší třídy třeba mne.

Využíval jste toho nějak?
Samozřejmě. Tehdy platilo socialistické pravidlo, aby se utužoval kolektiv. Proto byly zakázané kolektivní tresty. Když jsme
tohle zjistili, vedl jsem třídu k tomu, aby se všechny průšvihy
Březen 2018

dělaly kolektivně, protože jsme věděli, že nesmí přijít trest
(úsměv).

Byly předměty, které jste
měl rád, a naopak takové,
bez kterých byste se klidně obešel?
Premiantem třídy jsem
nebyl a ani nechtěl být.
Maturitu jsem udělal s vyznamenáním, ale rád jsem
ocenění nejlepší student
přenechal jiným. Když na to
vzpomínám, tak to nebylo
dáno předmětem, ale osobností učitele. Čemukoliv jsem
byl otevřený. Bavilo mě, když
z učitele bylo cítit, že to umí
a že ho to baví. Umí svoje
vědomosti podat nenásilným způsobem a studenty
zaujme.

Pojďme k Vaší profesi
ekonoma. Jak jste si vydělal svoje první peníze?
Na brigádách. Od deváté
třídy třeba ve Skalici. Většinou jsem dělal zednické,
stavební a bourací práce.
Občas možná měli fasádníci problém, když po nás museli dorovnávat vypouklé stěny, ale myslím, že jsem se to postupně
docela obstojně naučil.
Takže si takové věci obstaráte i doma sám?
Umím to, ale moc to doma neukazuju, protože pak to po
vás vyžadují (úsměv).
Kolik je pro Vás hodně peněz?
Velmi dobrá otázka. Odjakživa jsem uměl žít s tím, co jsem
měl. Setkávám se celý život pracovně s lidmi, kteří žijí s pod5

Rozhovor
průměrnou mzdou nebo ze sociálních dávek, ale na druhé
straně i s takovými, kteří patří k nejbohatším Čechům. Všichni
vždy pociťujeme určitý nedostatek peněz. Každý má totiž svoje
představy, sny, takže i velcí podnikatelé, kteří by třeba rádi
rozšířili firmu, nemají zrovna tolik, kolik by potřebovali. A to
se týká i opačné strany. I ti, kteří žijí z mála, mají sen koupit si
ledničku, nebo si zajet na dovolenou. Naše mentální nastavení
je až na výjimky shodné. Ať máte 15 nebo 50 tisíc měsíčně,
nějaká stovka vám prostě chybí.
Jaký sen máte Vy?
Jeden velký se mi snad krok po kroku podaří zrealizovat. Na
nedaleké Vysočině, na Českých Milovech, jsem před lety koupil polorozpadlou hájenku. Později jsem zjistil, že je to bývalá
skelmistrovna jedné z nejslavnějších sklářských hutí 19. století.
Rozhodl jsem se vybudovat v rekonstruovaném objektu expozici horáckého sklářství. Je to věc, na které dlouhodobě pracuji, něco to stojí, ale investuji do něčeho, co bude sloužit lidem.
Co si koupíte, když si chcete udělat radost?
Knihu, nebo lístek na koncert. Nebo si nekoupím nic, naložím kolo do auta a někam jedu. Většinou po Česku, protože je
skvělé pro cyklisty. Snažím se spojit ježdění na kole s poznáváním kraje a jeho historie. Kolo vás zavede všude. Najedete
desítky kilometrů a podíváte se tam, kde je něco zajímavého.

Za úspěchem asi vždy stojí pracovitost a odvaha. Jedno bez
druhého nestačí. A víte, co vždy najdete u dlouhodobě úspěšných lidí od sportu, přes umění, řemeslo, vědu, podnikání až
po politiku? Dychtivost nebo-li hlad něčeho dosáhnout, a zároveň pokoru. Mimochodem: v angličtině obě vlastnosti začínají
stejnou slabikou: hungry, humble.
Pracoval jste v minulosti i jako viceguvernér České
národní banky. Myslíte i na post nejvyšší?
Přiznám se, že takto naštěstí neumím uvažovat. Nikdy jsem
kariéru neplánoval. Zajímavé příležitosti přišly vždy samy. Musíte na ně ale být připraven, pak je vlastně skoro přitahujete.
Ale měl jsem štěstí jak na lidi, tak na zajímavou dobu.
A co politika. Slyšel jsem, že jste měl i nabídky na post
ministra financí?
Podobné nabídky mi chodí už dvacet let a stejně dlouho
dobu jim odolávám. Ale demokratickým politikům vždy rád
poskytnu svůj názor a doporučení.
Vrátil byste se někdy do Boskovic natrvalo?
Boskovice budou vždy patřit k místům, kde se cítím doma.
I když tam nebudu natrvalo žít, tak se tam budu vracet. Rodina, přátelé, historie, současnost, to jsou důvody, proč mě to
tam táhne. A bude to tak i nadále. 		
PAVEL ŠMERDA

Je to i čas, kdy si nejvíce odpočinete?
Přesně. To je můj styl odpočinku. Přečíst si něco o nějakém
místě, a pak se tam řádně zapotit na kole.
Kolik kilometrů najedete?
Denní rekord mám 210 kilometrů. Na silničním kole na
Mallorce. Běžně na silnici za den ujedu kolem 100, na horském
kole 40 až 90 kilometrů. Nebaví mě moc jezdit po rovině, takže
raději zajedu na Vysočinu, Šumavu nebo na Boskovicko, kde
jsou kopce. Účastním se i závodů Kolo pro život.
Lidé mají představu, že manažeři pracují čtrnáct, šestnáct hodin denně. Má to tak i Pavel Kysilka?
Tolik ne, ale hodně ano. Začínám brzy ráno, třeba už
v sedm, abych využil klidu pro přípravu projektů, jednání,
článků a podobně. Pak už jsem v kontaktu s lidmi, klienty, partnery, médii. Ale při téhle práci na ni myslíte pořád. I o víkendu.
Někdy vás něco napadne, vyřizujete e-maily. Pracovní doba je
zkrátka neurčitá.
Ve svém oboru jste pro mnoho lidí úspěšný. Co ale
znamená úspěch pro vás?
To je správná otázka. Každý to má jinak. Pro někoho je
úspěchem pozice a prestiž, pro jiného rodina, nebo když dokáže něco zajímavého vyrobit, pro dalšího, když vydělá velké
peníze. I to je v pořádku, když je za tím podnikání čisté právně
i eticky. Co je úspěch, musí člověk cítit uvnitř. Pro mne osobně
znamená, že když se ohlídnu, musím za sebou vidět něco nového a užitečného. A to nemusí být nutně hmatatelné. V současnosti mne plně vytěžuje a zároveň baví pomáhat českým
firmám transformovat se na digitální věk. Umět spojovat nejmodernější technologie s lidskou dovedností, zaujmout mladou generaci přemýšlet v globální dimenzi a exponenciálně.
Je na úspěch nějaký recept?
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Hala ve Svitávce roste.
Otevře se už v červnu
Bude to jedna z nejočekávanějších událostí letošního roku. Alespoň pro sportovní ve
řejnost. Otevření nové sportovní haly ve Svitávce se blíží. Stavba pokračuje podle plánu
a všechno nasvědčuje tomu, že v červnu začnou sportoviště využívat první zájemci.

„F

irma nám oznámila, že na
přelomu května a června chce
mít hotovo. Nepředpokládáme žádné větší komplikace, takže někdy
v závěru školního roku bychom se mohli
dočkat slavnostního otevření,“ říká starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.
Momentálně jsou kompletně hotové
inženýrské sítě, postaven skelet a opláštění a položené betonové podlahy. „Teď
musíme čekat, až povrch vyschne. Maximální vlhkost, než začneme pokládat
„palubovku“, jsou dvě procenta. Věřím,
že nám bude přát počasí a vše půjde
hladce,“ pousmál se starosta.
Mezitím se řeší další spousta věcí.
Mimo jiných i to, jak bude vypadat
audiovizuální podoba haly. „Samozřejmostí je kvalitní ozvučení a multimediální obrazovka, ale se specializovanou
firmou řešíme i další záležitosti. Tak, aby
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hala byla multifukční, měla parametry
moderního sportoviště a dala se využívat i na jiné než sportovní akce,“ připomněl Zoubek.
Sportovní hala roste na místě bývalé
školní tělocvičny, která byla v havarijním

Hala Svitávka
Hybešova ulice
Svitávka, 679 32
Tel.: 516 471 271
www.halasvitavka.cz
stavu. Bude mít oficiální rozměry na
veškeré sálové sporty, tedy házenou,
futsal, florbal či tenis. Další aktivity, jako
jsou kolová, volejbal, basketbal či badminton, bude navíc možné provozovat
na více hřištích. Plochu půjde rozdělit

na dvě až tři menší sportoviště. Samozřejmostí bude hlediště pro přibližně
dvě stovky diváků, navíc v prvním patře
nad tribunou bude sál, který může být
využívaný na cvičení jógy, pilates nebo
stolní tenis. Další prostory budou v přízemí, kde může být například posilovna,
vedle bude občerstvení s kapacitou až
40 míst, kde se dají celoročně pořádat
rodinné oslavy a další akce.
„Rád bych znovu zopakoval, že halu
budou v první řadě využívat děti ze školy
a místní organizace a spolky. Hlavně pro
ně sportoviště stavíme, protože řada
z nich musí za svými sporty dojíždět do
okolních měst a obcí. Samozřejmě jsme
schopní nabídnout prostory i zájemcům
z okolí, počítáme s tím, že se tam budou
konat nejrůznější turnaje, soustředění,
ale také kulturní akce,“ dodal Zoubek.
Více informací na www.halasvitavka.cz.
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Jonášek se narodil dvakrát
Příchod dítěte do rodiny je ve většině případů brán jako pozitivní událost, všichni se na
nového člena těší. Po narození se dítěti a mamince přeje hlavně zdraví. Ne vždy se ale
takovéto očekávání naplní. Bohužel. To je i případ manželů Veselých a jejich syna Jonáška.

P

sal se konec roku 2016. Na Štědrý den se měl narodit náš
první vytoužený syn. Do Vánoc to nevydržel, jak se těšil.
Narodil o pár dnů dříve – 16. 12. 2016. Jonášek přišel na
svět přirozenou cestou, bez jakýchkoliv zásahů a medikamentů, jeho Apgar skóre bylo 3x10 (jedná se o první testy novorozence, které se dělají chviličku po narození; sleduje se zabarvení kůže, srdeční akce, dechová aktivita, svalový tonus a reakce
na podráždění, maximum bodů je 10 – pozn.).
Asi po dvou dnech měl žloutenku, což není nic netypického.
Jeho vývoj byl přímo tabulkový, nepotkaly nás ani očkovací
kontraindikace, jelikož Jonášek není očkovaný. Vše bylo tedy
v naprostém pořádku až do šestého měsíce. Při půlroční prohlídce měla naše pediatrička zrovna dovolenou, místo ní jsme
v ordinaci potkali paní doktorku na záskok. Ta nás již ve dveřích
docela „sjela“ pohledem, cítila jsem, že je něco v nepořádku,
i když se to snažila zakrýt svým milým vystupováním.
Paní doktorka si všimla podivně tvarované lebky mého syna
v oblasti čela, kde měl viditelný lebeční šev, který tvořil maličký
hřebínek. Také se jí nepozdávala předčasně uzavřená fontanela
(vazivové spojení na hlavě novorozence v místech, kde se potkávají kosti utvářející lebku – pozn.). Vysvětlila nám své obavy
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z možné kraniosynostózy, odvolala nás ale na odbornici MUDr.
Evu Brychtovou, která se na toto onemocnění specializuje
a ordinuje shodou okolností také v Brně.
Ta velmi rychle reagovala na moje e-maily, do pár dnů jsme
se tak ocitli u ní v ordinaci. Její finální diagnóza nezněla jednoznačně – nedokázala říct, zda se jedná spíše jen o kosmetickou
vadu lebky, nebo o kraniosynostózu, která může mít horší
proklamace do budoucna (utlačování mozku díky růstu lebky
do jednoho směru – pozn.). Proto nás odeslala k docentu Radimu Lipinovi do Ostravské fakultní nemocnice. Ten nás chtěl
vidět ještě ten týden. Vzhledem k tomu, že více méně potvrdil
diagnózu paní doktorky Evy Brychtové, bylo finální rozhodnutí na nás. Mohli jsme čekat pár měsíců, jak hlavička dál
poroste – pokud by se nesrovnala, musel by Joník na „velkou
operaci“, kdy se vyjmou jednotlivé části lebky ven, narovnají
se a poté vloží zpátky. Tato operace obnáší velký řez tzv. od
ucha k uchu a také je spojena s možnými riziky – velké krevní
ztráty a nutnost transfůze. Nebo zvolit méně invazivní metodu – endoskopická operace se provádí pouze do šesti měsíců
věku dítěte. Jsou zde menší rizika, malý řez či dva, ale poté je
nutná ortoptická léčba. To znamená, že dítě nosí od operace
MyFace
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asi rok nemodelační helmičku,
která pomáhá hlavičce růst do
správného tvaru. Pan docent
nás ihned informoval o nejbližším možném termínu operace
a sdělil nám, že by si i přesto,
že Jonáškovi v den operace už
bude měsíců sedm, troufl si na
endoskopickou operaci.
Jonáškův tatínek se dlouho
rozmýšlel, ale já jsem měla od
posledního slova pana docenta
jasno. Raději předejít možným
rizikům. Proto nás čekala týdenní rodinná dovolená a poté
hned zákrok. Pondělí 17. 7.
2017 se tak zapsalo do našeho života jako Joníkovy druhé
narozeniny. Sice byly nějaké
komplikace (o nich se můžete
dočíst více na blogu lifebykam.
blogspot.cz), ale nakonec vše
dobře dopadlo. Po týdenní hospitalizaci jsme společně s novou
helmičkou vyrobenou na míru
odjížděli domů! Nyní byla Jonáškovi předčasně ukončena léčba
kraniální ortézou, protože švy
jsou otevřeny a hlavička roste
tak, jak má.

Kraniosynostóza
Jedná se o předčasný srůst lebečních švů. Podle
toho, který šev je srostlý, se rozděluje na synostózu
sagitálního švu (umístěn na vršku hlavy), synostóza
metopického švu (na čele), synostóza koronárního
švu (na boku hlavy), synostóza lambdového švu
(týl hlavy), koronární synostóza oboustranná. Bývá
viditelná na velkém ultrazvuku již v těhotenství,
později ji lze nahmatat a vidět pouhým okem, využívá
se CT, magnetická rezonance nebo kraniometrické
vyšetření. Vzniká nejčastěji v prenatálním, perinatálním
období, ale i v kojeneckém věku. Příčiny nejsou zcela
objasněny, ale mohou to být útlaky hlavy při porodu,
věk rodičky, poloha plodu in utero, kouření matky
či asistovaná reprodukce. Mezi další onemocnění
dětské lebky patří také polohové deformity, které
vznikají špatným polohováním miminka. Nejčastější je
plagiocefalie – asymetrické zploštění hlavičky v zadní
části, brachycefalie – široká a vyšší hlava, skafocefalie –
zploštění hlavičky na bocích.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
ELEKTRIKÁŘ
NÁSTROJAŘ
MANIPULANT
LAKÝRNÍK

Tímto bych ráda apelovala
na všechny rodiče, prarodiče,
ale i strejdy, tetičky a rodinné
známé – pokud si kdykoliv
všimnete nesrovnalostí ve vývoji
dítěte, ale především u hlavy
(růst do jedné strany, hrboly na
lebce, vysoké čelo, zapadlé oči
blízko sebe, aj.), vyhledejte radu
odborníka. I kdyby to mělo být
zbytečné – raději stokrát jít, než
nejít. Zdraví je opravdu to nejdůležitější, co máme.

KDO JSME?
Jsme belgická výrobní společnost
o počtu 300 zaměstnanců,
spolupracující s předními dodavateli
plastových komponentů
v automobilovém a lékařském
průmyslu.

LISOVÁNÍ / LAKOVÁNÍ / MONTÁŽE
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Ladislav Steinhauser: 				
řemesla sahá v naší 					
K masu, stejně jako ke svému druhému nejvýznamnějšímu koníčku, historickým vozům,
přivedli Ladislava Steinhausera, majitel společnosti zabývající se zpracováním masa,
tatínek s dědečkem. Celá společnost dbá na kvalitu, a jak sám majitel říká, nikdy to pro
něj nebude jen práce.
Představte na úvod čtenářům Vaši firmu. Čím se společnost zabývá?
Firma Steinhauser, s. r. o se zabývá produkcí výsekového
masa českého původu a výrobou kvalitních masných výrobků. Porážka probíhá v novém závodě ve Skalici nad Svitavou,
všechen dobytek pochází od okolních zemědělců a lokálních
farem. Bourání masa a výroba masných výrobků odehrává
v závodě v Tišnově.
Jak je to dlouho, co je společnost na trhu?
Jsme na trhu od roku 1991, kdy firmu založil můj táta Ladislav Steinhauser CSc. Pronajal si areál tehdejších sanitních
jatek v Tišnově a postupně tam vybudoval nový moderní
provoz splňující ta nejpřísnější kritéria. Firmu mi v roce 2014
předal, já jsem ji rozšířil o jateční provoz do Skalice nad Svitavou. Jinak historie řeznického řemesla v naší rodině sahá až
do roku 1790. Novodobá do roku 1931, kdy můj pradědeček
otevřel prodejnu s masnou výrobou a porážkou v Deblíně. Můj
dědeček po znárodnění rodinné živnosti pracoval v podniku
Jihomoravský průmysl masný a během své kariéry se vypracoval až na post ředitele brněnského závodu.
Jaká je Vaše vize do budoucna?
Naším posláním je produkovat kvalitní maso českého původu a vyrábět masné výrobky té nejvyšší kvality. Heslem naší
firmy je: Věříme v kvalitu!
Kde všude jste rozmístění po České republice, popřípadě jste i v zahraničí, například na Slovensku?
Mimo výrobní závody v Tišnově a Skalici nad Svitavou
máme ještě šest prodejen. Ty se nacházejí v Tišnově, v Blansku, v Boskovicích, v Brně a v Rajhradě.
Naše výrobky jsou k dostání v řadě
obchodů nejenom v Jihomoravském kraji, ale prostřednictvím obchodních řetězců
je dodáváme po celé České
republice. Například díky
obchodního řetězce LIDL
jsou naše výrobky k dostání
na Slovensku, v Maďarsku,
Slovinsku, Polsku a během vybraných akcí i v Německu a Rakousku. Na
Slovensku jsou naše výrobky k dostání i v řetězci řetězce Metro.
Kam všude maso a další výrobky dodáváte?
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Zásobujeme lokální trh, své vlastní prodejny, řadu restaurací a spoustu obchodníků. Naše výrobky můžete zakoupit v obchodních řetězcích LIDL, Albert, Makro a Billa.
Co všechno z masa vyrábíte?
Vyrábíme celou řadu masných výrobků, od párků až po
šunku nejvyšší jakosti. Nevyrábíme fermentované masné výrobky a vařenou
masnou výrobu (jitrnice, jelita,
tlačenka). Můžete je však na
našich prodejnách zakoupit, dodávají nám je prověření výrobci, se kterými
spolupracujeme.
Máte nějako specialitu,
kterou můžete sám doporučit?
Co se specialit týče, vyrábíme klobásu s lískovými ořechy, salám Florentino s lískovými
ořechy a v loňském roce jsme uvedli na trh klobásu s tvarůžky.
Rozhodně mohu doporučit šunku Moravii, nebo některou
z jejich variant – s medem, s křenem nebo pečenou. Pro miMyFace
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Historie řeznického
rodině až do roku 1790
lovníky retra nabízíme šunkový
salám a gothaj, jejichž receptura
vychází z tradiční normy z roku
1977. A protože se nám blíží
jaro a grilovací sezona, nemohu
nezmínit naše špekáčky a celou
řadu klobás, které budeme našim
zákazníkům nabízet.
O co mají lidé největší zájem?
V posledních letech jde nahoru poptávka po kvalitním mase
českého původu, z masných
výrobků se daří šunkám nejvyšší
kvality.

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser
sahá do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser, s.r.o. vznikla v dubnu 1991 pronájmem
tehdejších sanitních jatek v Tišnově. Na počátku ve firmě pracovalo 7 lidí, dnes pro firmu pracuje téměř 250 zaměstnanců.
Jatky se nachází ve Skalici nad Svitavou, výroba probíhá v Tišnově a mimo to provozuje
firma šest vlastních prodejen. Jedna z nich leží
v centru města Blansko, konkrétně na náměstí Svobody. Její provoz byl zahájen v červnu
2010. Jméno Steinhauser bylo v našem okolí vždy spojeno s čerstvým masem, voňavými
uzeninami a úsměvem za pultem.

Investujete často do vybavení
a spokojenosti lidí?
Investujeme neustále. Vše, co
ve firmě vyděláme, investujeme
zpět. V loňském roce proběhla
rekonstrukce prodejny v Joštově
ulici v Brně, začátkem letošního
roku došlo k rekonstrukci prodejny v Blansku a nedávno k novému
vybavení bufetu tišnovské prodejny u výrobního závodu.
Má Vaše značka i nějaké významné ocenění, na které jste
pyšný?
Řada našich výrobků nese ocenění kvality od německé DLG.
Dále potom značku kvality Klasa, což je ocenění, které uděluje
komise Ministerstva zemědělství. V neposlední řadě máme
některé výrobky oceněné Českou chuťovkou a oceněním regionální potravina - Chuť Jižní Moravy.
Jak jste na tom Vy sám s masem? Nevadí už Vám po
tolika letech?

Rozhodně nevadí, konzumuji
převážně maso a masné výrobky.
Pravidelně ochutnávám naše
vlastní výrobky, ale také ty od
konkurence, abych měl neustále
přehled, co kdo vyrábí.
Je pro Vás maso spíš práce,
nebo koníček?
Je to pro mě nejenom práce,
ale i velký koníček. Práce by pro
nikoho neměla být jenom povinnost, to bychom ji nemohli odvádět kvalitně. Jsem rád, že dělám
to, co mě baví.
Prozraďte, jaké jsou Vaše
další zájmy?
Zajímají mě historické automobily, baví mě je opravovat.
Obzvlášť mám rád ty vozy, ve
kterých jsem jako malý jezdil
s dědečky nebo s tátou. Nedávno
jsem dokončil renovaci Volhy 24,
úplně stejné jako měl můj dědeček. Mnou zrenovovaná Škoda
1202 STW je nyní součástí sbírky
v muzeu Škody v Mladé Boleslavi.

Na závěr… Kde i v řetězci
Vás mohou zákazníci na Blanensku a Boskovicku navštívit?
Navštívit nás mohou v prodejnách v Blansku na Náměstí
Svobody 8b a v Boskovicích na Masarykově náměstí 15. Jak
jsem již zmínil, prodejna v Blansku prošla díky majiteli budovy
kompletní rekonstrukcí, takže zákazníci mohou přijít nakoupit
do nového a útulného prostoru. Naše výrobky lze zakoupit
v Blansku v řetězci Albert a v Boskovicích v Lidlu a Albertu.
ANEŽKA SKUBÝOVÁ

Prodejna Blansko
Adresa: Nám. Svobody 8b
Telefon: 514 514 643
Otevírací doba: Po - Pá: 7.30 - 17.30,
So: 7.30 - 11.00
E-mail: prodejna.blansko@steinhauser.cz

Prodejna Boskovice
Adresa: Masarykovo nám. 15
Telefon: 514 514 642
Otevírací doba: Po - Pá: 7.30 - 17.30,
So: 7.30 - 11.00
E-mail: prodejna.boskovice@steinhauser.cz
Březen 2018
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Leona Jírová. Do Dubaje
jsem se dostala náhodou
Dubaj. Pro mnoho lidí známka exotiky, krásy a luxusu. Už několik měsíců tam díky svojí
práci tráví Leona Jírová. Jak se v této zemi žije, co ji tam nejvíce zaujalo a co na ni udělalo největší dojem, prozradila v následujícím rozhovoru.

Jak se žije v Dubaji?
Žije se tady krásně. Je to parádní, úplně jiné, než jsem si
dokázala představit. Praktický život je velmi jednoduchý, vše
je přehledné a srozumitelné. Doprava i veškerá infrastruktura
jsou vytvořena pro lidi a jejich pohodlí. Poměrně snadno se
s tím člověk dokáže sžít.
To zní skvěle. Jak ses tam vůbec dostala?
Tak jak tomu často v životě bývá, rozhodla náhoda. Na místě, kde bych to vůbec nečekala, jsem se setkala s lidmi, Kteří
v Dubaji dlouhodobě žijí a pracují. Byla jsem zvědavá, takže
11

jsem jim kladla otázky. Hlavně mě zajímalo, jaký je tam život.
Zaujala je moje zvídavost a elán a téměř okamžitě jsem dostala nabídku, zda si to nechci zažít osobně jako stážistka v oblasti
marketingu. Několik dní jsem o tom přemýšlela, zdálo se mi to
jako nabídka z říše snů, poradila se s rodinou a přáteli. S určitou dávkou pochybnosti jsem kývla a nyní pracuji v Dubaji na
své první životní stáži již pátým měsícem na pozici Marketing
coordinator.
Co je na tvé práci nejtěžší?
Nejtěžší je vyrovnat se s mentalitou lidí, se kterými bych
MyFace
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jinak nikdy nepřišla do styku. Dubaj je jedna velká směsice
národností celého světa, a vůbec rozeznat, natož pochopit
mentalitu a chování různých národů, je opravdu velmi složité.
Jak vypadá tvůj denní režim?
Snažím se nevybočit ze svého standardu zdravého životního
stylu. Ráno začínám sportem ve fitku, které je v každé budově
a na každém místě. Lidé zde daleko víc o sebe dbají než u nás,
připadá mi, že do tělocvičny tady chodí úplně každý. Většinu
dne trávím realizací projektů, které dostávám na starost. Je
to psychicky velmi náročné, večer už toho mám někdy až nad
hlavu.
Kolik lidí z Česka tam s tebou pracuje?
Dozvěděla jsem se, že v Dubaji pracuje více než tři tisíce
Čechů na mnoha různých pozicích od letušek po ředitele společností.
Co život mimo práci? Co tě v Dubaji nejvíce zaujalo?
Dubaj je krásné kosmopolitní město, jež nabízí nepřeberné
množství zábavy a vyžití všeho druhu, takže bych potřebovala
několik let, abych to všechno mohla poznat. Samozřejmě jsem
zvědavá, a tak neodmítám nabídky jít do společnosti a poznávat nové lidi, nová místa, nové zvyky a jinou kulturu.
Nejvíce mě asi zaujalo, jak se obecně všichni lidé k sobě
chovají. Nevím, jestli je to jenom kvůli tomu, že je v Dubaji
většina lidí zejména kvůli práci snů, kterou si chtějí díky obrovské konkurenci za každou cenu udržet a tak se chovají velice
profesionálně a přátelsky, nebo to má úplně jiný důvod. Každopádně je to velice příjemné. Začíná to už ranní jízdou v metru,
kde se nikdo nestrká, kde vás každý pustí první do dveří a kde
je každý kdykoliv ochoten vám pomoci, pokud si s něčím nevíte rady. Je to pro mne nezvyklé a těžko vysvětlitelné.
Co si stihla už všechno navštívit, vyzkoušet?
Jsem strašně ráda, že jsem dosud mohla navštívit místa,

která jsem dosud znala pouze z televize. Nejvyšší budovu
světa Burj Khalífa, ikonický hotel Burj al arab, gigantické nákupní centrum Dubaj Mall a fontánu tryskající až do výše sto
metrů. Velice zajímavé je poznat prostředí světově známého
golfového klubu Emirates, kde jsem měla možnost seznámit se
s golfem a absolvovat několik lekcí golfové techniky s profesionálním trenérem. Nádherná byla návštěva show LA PERle v Al
Habtoor City. Nic takového jsem nikdy neviděla.
Jací jsou tam lidé?
Jak jsem již zmiňovala, je zde obrovská směsice národností,
avšak všichni jsou až neuvěřitelně příjemní a přátelští.
Říká se, že Dubaj je hlavně luxus. Je to tak?
Na první pohled to tak skutečně vypadá. Na druhý a třetí
pohled je to jiné. Denně vidíte na stavbách tisíce dělníků ze
všech koutů zeměkoule, kteří pracují za neuvěřitelně nízkou
mzdu a ve velmi těžkých podmínkách. Dubaj je místo luxusu,
ale zároveň i velkých sociálních kontrastů.
Nějaké perličky, zajímavosti, na co třeba nejsme u nás
v Česku zvyklí?
Je zajímavé zjistit, že některé věci jsou zde levnější a některé naopak dražší než u nás. Chvilku to trvá, než tomu člověk
přijde na kloub (úsměv). Také je důležité zmínit, že je zde
všude neuvěřitelně čisto, bezpečno a na jakémkoliv místě,
i v té nejchudší čtvrti, potkáte lidi, kteří jsou slušní a přívětiví.
V tom všem je to jiné. Většina lidí v České republice to netuší,
ale Dubaj je velmi bezpečné místo pro život s téměř nulovou
kriminalitou.
Jak je to tam s počasím? Co koupání?
Počasí je po celý rok báječné, ale zatím jsem zjistila, že se
dá koupat maximálně do konce listopadu, pak už je moře trochu studenější. Skoro nikdy tady neprší.
Jak často se dostaneš domů? Nestýská se ti?
Zhruba jednou za měsíc nebo za dva se dostanu domů k rodině, po které se mi stýská moc. Díky moderním komunikačním technologiím jsem s nimi naštěstí v každodenním kontaktu, a tak se někdy ten stesk dá poměrně snadno překonat.
Dovedeš si představit, že bys v Dubaji žila nastálo?
Popravdě nedovedu. Domov, rodina, přátelé i Česko je pro
mě vším a nikdy bych to za nic nevyměnila.
PAVEL ŠMERDA
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Zveme vás

Dívka České republiky
hledá hlavně talenty
Soutěž Dívka České republiky 2018 je
v plném proudu. Pokud i ty se chceš zapojit do originálního celorepublikového
projektu, který dává příležitost mladým
sympatickým slečnám rozvíjet jejich talent
a osobní růst, tak se přihlas!

„S

pojením krásy a sportu propagujeme aktivní životní
styl, podněcujeme slečny ke zdravému způsobu života a zvyšujeme jejich sebedůvěru. V průběhu soutěže jim přinášíme do života více
odvahy, pozitivní energie, pokory,
úcty a cílevědomosti na cestě za
jejich sny,“ říká výkonná ředitelka
soutěže Denisa Biskupová.
Dívka České republiky má dvě
kategorie. První je Dívka České republiky, ve které soutěží slečny ve věku od 16 do 22 let, druhou pak Princezna České republiky, která je určena pro slečny ve věku od 7 do 9 let.

Kamélie opět zkrášlí
Státní zámek v Rájci

„Podmínkou k přihlášení je splnění pravidel, která jsou uvedena na webových stránkách soutěže. Následně pak vyplněná
a odeslaná přihláška s osobními a kontaktními údaji, fotografiemi a videem volné disciplíny,“ vysvětluje Denisa Biskupová.
Více na www.divkaceskerepubliky.cz.
Registrace probíhá na uvedených webových stránkách do
31. března 2018. Přihlásit se mohou všechny slečny, které se
věnují tanci, sportu, herectví nebo i zpěvu a pro které je pohyb
přirozenou součástí života.
„Slečny, které se stanou finalistkami, zažijí během půlročních příprav spoustu zábavy. Čeká je několik soustředění
v krásných hotelových zařízeních, natáčení videoklipu, focení
s profesionálním fotografem,
přednášky zaměřené na osobní
rozvoj a zdravý životní styl, účast
na sportovních akcích a spousta
dalších nezapomenutelných zážitků,“ doplňuje Denisa Biskupová.
Jedna z hlavních výher pro vítězku kategorie Dívka České
republiky bude i postup na soutěž World Championships of
Performing Arts konanou v červenci 2019 v Hollywoodu.

Gatema a.s., stabilní a dlouhodobě rostoucí
technologická společnost, nabízí pozici

K

amélie v porcelánu. To je název výstavy, která se koná od 9.
do 18. března na Státním zámku Rájec nad Svitavou (zavřeno
bude v pondělí 12. 3.). Ve všední dny bude otevřena od 9 do
16.30 hodin, o víkendu ještě o půl hodiny déle.
Kvetoucí kaméliové keře, pěstované v zámeckém zahradnictví,
vyzdobí knížecí apartmány i hostinské pokoje prvního patra zámku. Letos je doplní rozsáhlá kolekce evropského, čínského a japonského porcelánu, která pochází z bohatých sbírek rájeckého
zámku, a exponáty z depozitářů zámku.
Kromě výstavy na zámku budou rovněž otevřené zámecké
skleníky s kvetoucími keři kamélií a odborným výkladem. Denně
kromě pondělí od 9:00 do 15:00.

Co chceme? Máme nový produkt založený na špičkové
technologii, který budeme prodávat v celé střední Evropě.
Koho hledáme? Především aktivního člověka s podnikatelským
duchem. Nadšence pro hi-tech technologie. Osobu, která se
nebojí přijmout zodpovědnost.
Co budete dělat? Sestavíte si svůj pracovní tým, vyhledáte
zákazníky a za realizované obchodní případy budete motivačně
odměněn. Budete vést tým a zároveň projektové zakázky.
Očekáváme od vás nadšení a aktivitu. Velmi dobrou znalost AJ/NJ.
Dobré organizační a komunikační schopnosti. Praxe na obdobné
pozici je vítána.
Nabízíme vám férový přístup, dobrou pracovní atmosféru
a firemní kulturu. Zázemí silné dlouhodobě rostoucí společnosti.
Budete moci uplatnit vaše vlastní nápady.
Celé znění inzerátu najdete na www.gatema.cz
Pokud vás nabídka oslovila, pošlete svoje CV
na frantisek.vlk@gatema.cz.

Gatema – víme, jak dělat věci lépe

Inzerce

Konzultant musí být pro 		
Štěstí přeje připraveným, říká se. Na
některé životní situace se ale zcela
připravit prostě nelze. Jako třeba
v případě klientů Kateřiny Štoudkové, který otřese i silnou náturou.
Coby finanční konzultanti provázíme
své klienty životem, korigujeme
jejich rozhodnutí a bohužel občas
i předvídáme nepředvídatelné.
Snadno potom zastáváme roli nejen
rádců, ale stáváme se součástí někdy
i velmi pohnutých osudů. Inu, člověk
míní, pánbůh mění. A bez naší pomoci je to někdy hodně těžké.

N

a přelomu loňského a letošního roku jsem
zažila jeden z nejsilnějších příběhů své mnohaleté praxe. Dostala jsem doporučení na nové
klienty. První schůzka se odvíjela velmi příjemně, ale
v jejich financích vládl neuvěřitelný chaos, protože se
několikrát stěhovali a dokumenty tak zůstaly dlouhodobě neřešené.

Plány do budoucna

S klienty, manželským párem, jsme probrali celou
jejich představu o budoucnosti. Plánovali zajistit děti
na vstup do života, dříve splatit hypotéku na jejich
nový dům, zajistit si svoji rentu na stáří. Vzhledem
k tomu, že pan Michal se staral o celý příjem rodiny,
protože jeho žena pečovala o dvě malé děti a čerpala
rodičovský příspěvek, pobavili jsme se i o nutnosti
zabezpečení rodiny a majetkovém pojištění. Z první
schůzky jsem tak odcházela s vyplněným Brokem a se
všemi jejich dokumenty, které paní Tereza doslova
a do písmene vysypala ze šuplíku.

Návrh na řešení

Když jsem přišla podruhé s hotovým Finančním
plánem a přímým návrhem na řešení jejich situace,
jediný dotaz pana Michala tehdy zněl: „Jak dalece
musím této problematice rozumět?“ Moje odpověď
tenkrát zněla, že vlastně vůbec, že stačí, pokud mu
mnou předložené řešení dává smysl. Řešení obsahovalo vše, co jsme probírali na první schůzce, tedy
finanční rezervu rodiny, připravené peníze na studia
pro obě děti v jejich dospělosti, peníze na splacení
hypotéky již za 15 let (tímto krokem jsem klientům
ušetřila asi jeden milion korun na úrocích, které nezaplatí bance), peníze na výplatu doživotní renty započatou v jejich 60 letech a v neposlední řadě pojištění
rodiny, pro zajištění hypotéky, ale také pro zajištění
příjmu rodiny v neočekávané situaci. Dohodli jsme se
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		 klienta průvodce životem
a podepsali smlouvy. Klienti ode mne dostali šanon
s upravenými smlouvami a rovnou jsme nastavili trvalé příkazy na všechny jejich nové platby.

Nečekaná perspektiva

V poměrně krátké době mi volala paní Tereza, že
by se mnou potřebovali znovu mluvit, protože mají
zdravotní problém. Na schůzce mi oba sdělili, že pan
Michal má nález a čeká ho pravděpodobně dlouhá
pracovní neschopenka. Několikrát jsem se tehdy
ptala, zda byl pan Michal při podpisu smluv opravdu
zdravý, zda neřešil žádné zdravotní potíže, žádné kontroly u lékaře. Byla jsem ujištěná, že byl opravdu zcela
zdráv.

Razantní úprava plánu

Připravovali jsme se tedy na situaci radikálního snížení příjmu na částku, o které jsme se bavili v rámci finančního plánování jako o dlouhodobé nemocenské,
museli jsme znovu přehodnotit finanční vyhlídky do
budoucna, jestli opravdu máme peníze na všechno,
co jsme chtěli. Díky dobře nastavenému plánu a vytvořeným rezervám jsme mohli nechat běžet všechny
nastavené platby.

Čára přes rozpočet

Zdravotní stav pana Michala se přes veškerý jeho
optimismus a víru v uzdravení s postupujícím časem
rapidně zhoršoval. Bohužel jeho nemoc byla velmi
vážná. Zemřel dva dny před svými 38. narozeninami,
pouhé čtyři měsíce po stanovení diagnózy. Zanechal
po sobě ženu pečující o dvě malé děti ve věku tři
a pět let. Do této velmi složité a vypjaté situace jsem
ujišťovala paní Terezu, že má dostatek prostředků na
další život, přestože její příjem v tuto chvíli byl rodičovský příspěvek ve výši 3500 korun. Řekla mi tehdy,
že o její finanční situaci mám mnohem větší přehled
já než ona sama. Případ byl o to složitější, že od počátku pojištění rodiny do smrti pana Michala uběhlo
pouhých sedm měsíců. Cítila jsem obrovskou odpovědnost vůči paní Tereze i jejím dětem.

Pátrání po dokumentaci

Na základě doložení úmrtního listu jsme požádali
pojišťovny o plnění z pojistek. Odpověď z OK Double
byla téměř okamžitá, paní Tereza měla peníze do 14
dnů na svém vlastním účtu. Tento fakt finanční stres
paní Terezy i můj poměrně uklidnil. Odpověď od
pojišťovny Axa už v první chvíli tak příznivá nebyla.
Pojišťovna si vyžádala, dle svého nároku, výpis ze
zdravotní dokumentace pana Michala a problém byl
na světě. Nechala jsem se opětovně ujistit o předešlém dobrém zdraví pana Michala a pustily jsme se
s asistentkou do pátrání po zdravotní dokumentaci.
Jak bylo již výše řečeno, rodina se několikrát stěhovala. Pan Michal si tak vyžádal zdravotní dokumentaci
od své lékařky, ovšem dokumentace nikdy k novému
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lékaři nedorazila, ztratila se. Zdravotní pojišťovna
pana Michala nám odmítla vyjít vstříc s výpisem ze
zdravotní dokumentace se slovy, že ho poskytnou
jedině Policii ČR při vyšetřování trestného činu nebo
soudu.

Boj patří k profesi

Nehodlaly jsme se vzdát, a tak díky urputnosti mé
asistentky Kateřiny Mikuláškové, součinnosti několika
ochotných lékařů, hlavně Michala Grünwalda, a velmi
vstřícnému přístupu Michala Blažka se nám nakonec
podařilo získat potřebné dokumenty, aby pojišťovna
Axa paní Tereze vyplatila plnění. I přes zmíněné komplikace k plnění došlo asi čtyři měsíce od nahlášení
události. Znovu bych chtěla všem zúčastněným velmi
poděkovat za energii a čas, který případu věnovali.

Bc. Kateřina Štoudková
ředitelka obchodního místa OK POINT
Náměstí Svobody 8B
678 01 Blansko
tel.: 736 679 806
e-mail: katerina.stoudkova@bcas.cz
osobní profil:
katerinastoudkova.penizenavic.cz
www.okrealitnisluzby.cz
www.bcas.cz

Realita jako výzva

Stala jsem se průvodcem paní Terezy i v dalších
finančních záležitostech, které bylo nutno řešit. Paní
Tereza se krátce po pohřbu rozhodla z nového domu
odstěhovat a dům prodat. Mně se velmi záhy povedlo najít kupce a připravit opět netradiční rezervační
smlouvu. Proč netradiční? Dům byl součástí dědického řízení, tedy v danou chvíli neměl jasného majitele.
Pomohla jsem paní Tereze absolvovat dědické řízení,
které je dnes již skončeno, můžeme tak dořešit prodej
nemovitosti.

Obrovský smysl

Dnes se spolu díváme do budoucna. Řešíme nové
bydlení, které věřím, že bude znamenat začátek nového života její rodiny. Upravujeme Finanční plán tak,
aby stále odpovídal původním cílům rodiny a přitom
neomezil nynější fungování paní Terezy a jejích dětí.
Přes obrovský smutek, který cítím vždy, když si tento
příběh vybavím, musím říci, že z profesního hlediska
mám velkou radost, protože práce, kterou pro klienty
odvádím, má smysl za každé životní situace.
11
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Pstruzi ze Skalního mlýna
doplují až na váš stůl

V

krásném prostředí panenské přírody Moravského krasu,
nedaleko města Blanska, se nachází Rybářství Skalní
mlýn, které provozuje společnost S.M.K., a. s.
Věhlas pstruhů z říčky Punkvy sahá o několik století zpět,
kdy se s úspěchem dodávali i na císařský dvůr do Vídně. S intenzivním chovem pstruhů se
začalo v této ekologicky čisté
lokalitě zhruba před čtyřiceti
lety. V současné době jsou
chovány na zdejší farmě dva
druhy lososovitých ryb, a to
pstruh americký duhový a siven americký, který získává
čím dál tím víc na oblibě.
Objekt pstruhařství je napájen krasovou vodou z říčky
Punkvy, která protéká nedalekými jeskyněmi. Tím voda získává jedinečné složení a zároveň
si udržuje celoroční nízkou teplotu. To jsou faktory, které určují
výbornou chuť zde chovaných ryb. Tímto se nemůže pochlubit
žádné jiné rybochovné zařízení v naší republice, a tudíž se řadí
mezi unikáty. Zaměstnanci farmy dosáhli i díky vybudování
moderní líhně úplné soběstačnosti v produkci jiker a následně
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plůdku. Tím se podařilo omezit riziko výskytu různých onemocnění, které je spojeno právě s nákupem násadových ryb. I další
investice do objektu pstruhařství umožnily navýšit celkovou
produkci konzumních pstruhů a sivenů, aby se dařilo lépe
uspokojovat zvýšenou poptávku v regionu.
Kvalita ryb ze zdejší farmy
byla nedávno oceněna certifikátem regionální produkt.
Sami se můžete přesvědčit
o jedinečnosti zdejších ryb
nákupem přímo v Rybářství
Skalní mlýn. Každý pátek od
9 do 17 hodin zde můžete
zakoupit jak živé, tak kuchané,
případně i uzené pstruhy a siveny. Navíc můžete punkevního pstruha ochutnat již
upraveného, a to v příjemném prostředí nedalekého hotelu
Skalní mlýn nebo Chaty Macocha, kam jsou čerství pstruzi
pravidelně dodáváni.
Další informace mohou zájemci získat na telefonním čísle
602 550 140, popřípadě je najdou na webových stránkách
www.punkevnipstruh.cz.

MyFace

Zdraví

Nemocnice slaví šedesát.
Je v dobré kondici
Šedesátka. Věk, kdy člověk pociťuje moudrost
a těží z toho, čím si v životě prošel. Nejinak je
tomu i u nemocnice. Ta boskovická v letošním
roce slaví právě šedesát let od svého otevření.
A podle jednatele Miloše Janečka do něj vstupuje v dobré kondici a s řadou plánů.
Gratuluji k významnému výročí.
Jaké akce k tomuto jubileu chystáte?
Budou probíhat celý rok. Už teď
v březnu chystáme Týden zdravé stravy.
Lidé se mohou u nás nechat zdarma vyšetřit na speciálním přístroji a na základě toho dostanou návod, jak se zdravě
stravovat. Ambasadorkou akce bude
česká atletka, rodačka z nedalekého
Bořitova Michaela Hrubá. Z dalších akcí
bych rád upozornil na zářijový odborný
seminář, koncert Ruly Machačové nebo
vystoupení Pěveckého souboru Janáček,
ale také třeba výstavu dobových fotografií, které návštěvníci nemocnice uvidí
na chodbách. Takovou zajímavostí je to,
že budeme hledat první dítě, které se
narodilo v boskovické porodnici. Věřím
tomu, že se nám to přes matriku podaří.
Chystáme i den otevřených dveří, video
mapující posledních deset let v nemocnici, oslovili jsme i nejvýznamnější zdravotní pojišťovny, aby připravily program
pro svoje klienty.

na konci roku odměny. Může být i líp, ale
věřím, že jsou po této
stránce spokojení.
Jak jste na tom s personálem?
I díky navýšení platů
se zlepšila situace na
poli zdravotních sester.
Stav je nyní konsolidovaný. Některé se vrátily,
mladší samozřejmě
odcházejí na mateřskou
dovolenou, ale to je
běžný koloběh. Jsme
rádi, že se tady objevily
i některé nové tváře.
Co plánujete na
letošní rok? Jaké
investice?
Samozřejmě budeme pokračovat
v léčebně preventivní péči. Z novinek

V jaké kondici vstupuje nemocnice
do letošního roku?
V dobré kondici. Definitivní hospodářský výsledek za rok 2017 budeme
znát až někdy v květnu nebo červnu,
v té době končí jednání s pojišťovnami,
ale podle toho předběžného vykazuje
Nemocnice Boskovice zisk asi sedm milionů korun. Jsme tedy v černých číslech.
Předpokládám, že rok 2018 bude probíhat obdobně.
Vím, že se Vám loni podařilo navýšit platy zaměstnanců.
Navázal bych na předchozí odpověď.
I díky tomuto výsledku jsme loni navýšili platy všem zaměstnancům o deset
procent a kromě toho dostali všichni
Březen 2018

bych rád upozornil na novou cévní
ambulanci, obnovení onkologické ambulance a sdružené oddělení chirurgie

a urologie. Budeme pokračovat v obnově přístrojů, chystá se instalace nového CT. Všechno je o lidech. Jakékoliv
rozšíření musíte mít pokryté personálně a mít smlouvu s pojišťovnou. Zajímavostí bude babybox, který vznikne
někdy v dubnu či květnu u vstupu do
nemocnice.
Nemůžu se nezeptat na závěr na
společnost Agel, o které se mluví
v souvislosti s boskovickou nemocnicí.
Není tajemstvím, že Agel projevil
o boskovickou nemocnici zájem. Mohu
říct, že do konce letošního roku určitě
v tomto směru k žádným změnám nedojde, uvidíme, jak se k tomu postaví nové
zastupitelstvo. Pokud by se o něčem
uvažovalo, muselo by být vypsáno výběrové řízení, do kterého by se jistě přihlásili i jiní zájemci.
PAVEL ŠMERDA
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Největší úspěch? Úsměvy
a potlesk posluchačů
Hana Korčáková. Zpěvačka kapel Vermona, Classic a mnoha dalších, učitelka ZUŠ Jedovnice, žena mnoha podob slaví letos významné životní výročí. A jak jinak, než narozeninovým koncertem. Ten se chystá
na 3. dubna od 19 hodin do Dělnického domu v Blansku.

FOTO: Ladislav Král

Narozeninový koncert má název Proměny Hany Korčákové? Proč právě Proměny?
Jednou brněnský hudební skladatel Lubomír Veteška, který
viděl můj maturitní koncert v Jedovnicích, ho trefně nazval
Proměny Hany Korčákové. Tento název vykresluje úplně všechno. Od dámy – koncertní zpěvačky zpívající klasiku, swing, jazz
a muzikál, až po dívku, která zabrousí do populární hudby.
Jaké byly Vaše hudební a pěvecké začátky?
V šesti letech jsem začala chodit do LŠU Blansko. Mojí první
učitelkou zpěvu byla dnes již nežijící Věra Škápíková. Dále jsem
navštěvovala balet, moderní tanec a step u paní učitelky Miluše Jeřábkové a hru na klavír u paní učitelky Květuše Petrželové.
Zpívala jsem v dětském sboru Mrňata a později ve sboru Cavatina.
Bavilo Vás to, nebo Vás k tomu přiměli spíše rodiče?
Bavilo mě to moc a postupně přicházely první úspěchy na
soutěžích ve zpěvu, tanci i hře na klavír. Rodiče se mě snažili ve
všech mých zájmech vždy podpořit a pokaždé s radostí sdíleli
všechny moje úspěchy. Hodně mě ovlivnil i další můj pěvecký
22

pedagog na LŠU Vladimír Richter, ale největší vliv přišel ze
strany mojí paní profesorky na konzervatoři v Pardubicích Jany
Hamplové.
Čím vším jste si ve své kariéře prošla?
Tanec, hudba i zpěv mě provázely celým mým mládím i dospíváním. Navštěvovala jsem Národopisný soubor písní a tanců
Drahan v tehdejším ČKD Blansko pod vedením Miluše Jeřábkové, Taneční studio M manželů Míšenských. Také jsem začala
zpívat v hudební skupině Vermona, kterou v té době řídil Pavel
Krška. V roce 1993 jsem přestoupila do hudební skupiny
Classic. Moje pedagogická praxe začala v ZUŠ Jedovnice, kde
se také odstartovala moje další umělecká angažovanost v roli
zpěvačky Ženského pěveckého sboru Píseň, Dechové hudby
Bivojanka, Big Bandu ZUŠ Jedovnice a také jsem se stala uměleckou vedoucí pěveckého kvarteta JAKO. Současně jsem se
umělecky angažovala i v Blansku, kde jsem založila komorní
ženský pěvecký sbor Cavatina – Rediviva, s jehož dámským
obsazením jsme mimo jiné koncertní akce po několik let již
tradičně hostovaly na Vánočních koncertech Petra Bende. Byla
jsem také zpěvačkou blanenského divadla a rovněž jsem naváMyFace

Kultura
zala spolupráci s PF Guitar Quartet. Začala jsem vystupovat na
svých samostatných pěveckých recitálech za doprovodu klavíru
či klasické kytary. Pravidelně jsem také zasedla do poroty různých pěveckých soutěží. Na jednoho člověka celkem dost, ne?
(úsměv).
Vermona patří mezi legendy. Jak dlouho jste tam zpívala a jak na toto období vzpomínáte?
Nastoupila jsem tam asi v 17 letech, kdy jsem úspěšně
prošla „konkurzem“ u tehdejšího klavíristy Miloše Libry. Byla
to opravdu krásná doba, na kterou velmi ráda vzpomínám.
Dala mi hodně zkušeností, které se týkaly hudební praxe. Více
než šestileté působení v této kapele mě utvrdilo v tom, že
hudbě a zpěvu se chci věnovat celý život.
Máte nějaký nezapomenutelný zážitek ze své umělecké
praxe?
Nejsilnější zážitek mám z doby, kdy jsme s pěveckým kvartetem JAKO v roce 2009 vyhráli 1. cenu v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Turnově,
což se doposud za téměř čtyřicetiletou historii ZUŠ Jedovnice
nikomu nepodařilo. Byl to nepopsatelný pocit radosti z úspěchu nejen pro mě jako pedagoga, ale i pro moje tehdejší studenty Jirku, Aničku, Karolínu a Ondru. Díky tomuto úspěchu
natočilo kvarteto svoje sólové CD s názvem Good News a bylo
pozváno do živého vysílání v rádiu. Od té doby začalo JAKO
rovněž pravidelně koncertovat. A nyní mohu říci, že se historie
opět opakuje. Současné pěvecké trio KAM z Jedovnic dvakrát
po sobě získalo 1. cenu na Mezinárodní soutěži Stonavská
Barborka v komorním a ansámblovém zpěvu. A hlavní cenu
Rádia Junior Praha.
Po Vermoně jste začala zpívat v kapele Classic. Platí to
stále?
Ano, je tomu letos již 25 let.
Na jakých akcích vystupujete a s kým ze zajímavých
tváří jste hráli?
Hrajeme na kulturních a společenských akcích, plesech,
tanečních, svatbách, narozeninách, firemních večírcích a Silvestrech. Za dobu působení v této kapele jsem měla možnost
vystoupit na jednom pódiu se spoustou známých osobností,
mezi které se řadí Petra Janů, Marie Rottrová, Věra Martinová,
bratři Neckářové, skupina Šlapeto, Plavci, Karel Šíp, Petr Novotný, Libor Pantůček, Karel Hegner, Zdeněk Junák, Zdena
Herfortová a další.
Vím, že zpíváte skoro „všechno“, ale jaká hudba je
nejbližší Vám?
Nerada hudbu „škatulkuji“, vždycky si s chutí zazpívám hezkou písničku, ať je to při mém sólovém koncertě, při vystoupení s Big Bandem nebo s kapelou na plese. V publiku většinou
vídám známé tváře, což svědčí o tom, že se naše hudba líbí
a posluchači se rádi vracejí.
Učení v ZUŠ, vystoupení, ale jak vypadá čas, kdy odpočíváte. Co máte ráda?
Dobrá otázka. Ani v soukromí toho není málo. Kdo mě zná,
tak ví, že velice ráda vyrábím domácí bio produkty. Zavařuji
téměř vše, dělám kompoty, marmelády, domácí šťávy i likéry,
kečupy a nakládanou zeleninu. Ráda sbírám houby a vše, co

v přírodě vyroste. Možná po vzoru mých pěveckých kolegyň
vydám také kuchařku. Věnuji se své rodině, s manželem jezdíme na kole i na bruslích a podnikám výlety s dcerou a vnukem.
Kdo společně s Vámi na narozeninovém koncertu vystoupí?
Mohu prozradit, že budu zpívat za doprovodu skvělého Big
Bandu ZUŠ Jedovnice pod vedením Josefa Škvařila. Společně se
mnou vystoupí řada hostů, jimiž jsou především moji nejlepší
žáci, ale také kolegové z branže. Již zmiňované pěvecké kvarteto JAKO, Ludmila Dohnálková, Jiří Daniel, Jiří Marek, kytarista
Miloš Pernica a v neposlední řadě hudební skupina Classic.
Na co se mohou lidé těšit?
Zazní nejen známé evergreeny, swingové a muzikálové
melodie, ale také jazzová klasika, okořeněná špetkou rockové
i popové muziky.
Máte nějaký ještě nesplněný, ať už životní, nebo hudební sen?
Možná to bude znít neskromně, ale za celou dobu svého 25
letého pedagogického působení v ZUŠ Jedovnice jsem vychovala řadu zpěváků, ať už amatérských, či těch, kteří se věnují
hudbě profesionálně coby studenti konzervatoří a vysokých
škol. Těší mě každé dobré umístění mých žáků v pěveckých
soutěžích, a že jich není málo. Díky jejich úspěchům jsem také
získala Cenu za vynikající pedagogickou a uměleckou přípravu,
které si nesmírně vážím. Jako zpěvačka i pedagožka mám radost z každého, i malého úspěchu, ze spokojených výrazů
mých posluchačů na koncertech. Jejich úsměv a potlesk jsou
pro mě tou největší odměnou. 		
PAVEL ŠMERDA

Inzerce

Prodejna STP v Blansku.
Vše pro kutily a stolaře
Ve Svitavské ulici v Blansku, v areálu bývalého Adastu, najdete nenápadnou, přesto
velmi dobře vybavenou prodejnu STP KAVAN. Ocení ji každý stolař, nebo domácí kutil
a šikula.

„Z

abýváme se prodejem plošných materiálů a kování pro
výrobu nábytku. Zákazníci u nás najdou laminátové dřevotřískové desky, pracovní desky, prolisová dvířka, úchytky, výsuvy, panty a spoustu dalších užitečných věcí především pro
stolaře či tesaře,“ říká vedoucí prodejny Ondřej Širůček.
Do prodejny můžete zavítat od pondělí do pátku od devíti do
šestnácti hodin. Vždy jsou tam připraveni vám ochotně poradit,
nabídnout široký sortiment zboží, a pokud zrovna není na skladě,
tak ho okamžitě objednat.
„Podle požadavků zákazníka formátujeme lamino desky v různých dekorech, které i hranujeme. Pracovní desky můžeme přichystat přesně na míru včetně výřezu a připevnění dřezu. Dodáváme
prolisová dvířka ke kuchyňským linkám a dalšímu nábytku. Vyrábíme samozřejmě i nábytek na míru. Pokud si s čímkoliv nevíte rady,
rádi vám poradíme,“ dodává Ondřej Širůček.
Více informací na www.stpkavan.cz.

Inzerujte v MyFace
a budete vidět!
Více než 30 000 čtenářů
Více na www.my-face.cz!

Volejte 737 177 367 nebo pište na e-mail smerda@my-face.cz

STP KAVAN, s.r.o.
Svitavská 500/7
678 01 Blansko
Tel.: 774 595 003
E-mail: blansko@stpkavan.cz
www.stpkavan.cz
Otevírací hodiny:
Po – Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Kam vyrazit

KINO
Blansko

14. - 15. 3. Noční hra (20:00)
16. - 18. 3. Tomb Raider
(20:00)
17. 3. Cesta za králem trollů
(17:30)
17. - 18. 3. Cesta za králem
trollů (15:00)
18. 3. Tomb Raider (17:30)
19. - 20. 3. Tlumočník (20:00)
21. - 22. 3. Přání smrti (20:00)
23. - 24. 3. Pacific Rim: Povstání (20:00)
24. - 25. 3. Králíček Petr
(15:00)
24. 3. Králíček Petr (17:30)
25. - 26. 3. Pacific Rim: Povstání (17:30)
25. - 26. 3. Oni 2: Noční kořist
(20:00)
27. 3. Dej mi své jméno
(17:30)
28. 3. Tátova volha (20:00)
29. 3. Tátova volha (17:30)
29. 3. Ready Player One: Hra
začíná (20:00)
30. - 31. 3. Sherlock Koumes
(15:00)
30. - 31. 3. Ready Player One:
Hra začíná (17:30)
30. 3. Eric Clapton (20:00)
31. 3. - 2. 4. Máří Magdaléna
(20:00)

Boskovice

11.3. Tátova volha (17:00)
11.3. Festival Pro Tibet 2018
(19:30)
12. 3. Tři billbordy kousek za
Ebbingem (19:30)
14. 3. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (15:00)
14. 3. S láskou Vincent (17:00)
14. 3. Drsný Harry (19:30)
15. - 17. 3. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (17:00)
15. 3. Oni 2: Noční kořist
(19:30)
16. 3. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (9:30)
16. a 17. 3. Tomb Raider
(19:30)
17. 3. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (14:00)
18. 3. Pohádky z hor (15:00)
18. 3. Expediční kamera
(17:00)
19. 3. Filmový kvíz (19:00)
20. 3. Madisonské mosty
(19:30)
21. 3. Rudá volavka (19:30)
22. 2. Pacific Rim: Povstání 3D
(17:00 a 19:30)
23. 2. S láskou Vincent (9:30)
23. 3. Ladies Night: Tátova
volha (19:00)
24. - 25. 3. Tátova volha
(17:00 a 19:30)

25. 3. Coco (14:00)
26. 3. Dej mi své jméno
(19:30)
28. - 29. 3. Králíček Petr
(17:00)
28. 3. Gran Torino (19:30)
29. 3. - 1. 4. Králíček Petr
(14:00)
29. - 30. 3. Ready Player One:
Hra začíná (20:00)
30. 3. Ready Player One: Hra
začíná (17:00)
31. 3. Ready Player One: Hra
začíná 3D (17:00 a 20:00)

DIVADLO
Blansko

Dělnický dům
19. 3. Na stojáka live (19:00)

Boskovice

Kino
13. 3. Listování: A taková to
byla láska (20:00)
25. 3. Divadlo Kapsa: Kterak
beruška Uška o sedmou tečku
přišla (15:00)
30. 3. Velikoční improshow
(19:30)

Letovice

Základní umělecká škola
17. 3. Rómská divadelní komedie (20:00)
Kulturní dům
22. 3. Talk Show Zuzany Bubílkové a italského zpěváka
a producenta Andrea Andrei
(19:00)
28. 3. Štěstí se dá naučit, host
Karel Voříšek (18:00)

PLESY
Borotín

Kulturní dům
24. 3. Hasičský ples (20:00)

Blansko

Dělnický dům
16. 3. Ples základní školy
T.G.M. (20:00)
23. 3. Ples Gymnázia Blansko
(20:00)

Boskovice

Zámecký skleník
24. 3. Ples restaurace 29
a KZMB (20:00)

Letovice

Kulturní dům
16. 3. Sportovní ples (20:00)

KONCERTY
Blansko

Kostel sv. Martina
15. 3. Duchovní koncert,

Wolfgang Amadeus Mozart:
REQUIMEN (18:00)
Katolický dům
16. 3. Hudební kavárna, HeSki
(18:30)
Divadlo Kolárka
16. 3. Koncert / eLIŠKA / folk,
alternative (20:00)

Boskovice

Galerie Otakara Kubína
25. 3. Šaldovo smyčcové kvarteto (17:00)

VÝSTAVY
Boskovice

KDE?
19. 3. - 29. 3. Místo kde žiji,
slavnostní vernisáž výstavy
(16:00)

Lysice

Zámek
24. 3. - 2. 4. Jaro na zámku
v barvách trikolóry, výstava
květinových aranžmá
24. 3. - 29. 4. Sdružení PARNAS, výstava obrazů
24. 3. - 31. 10. Obrázky pro
radost, výstava naivního
umění

OSTATNÍ

Blansko

Nám. Republiky
15. 3. Farmářské trhy (9:00)
Sportovní ostrov
17. 3. Dejme Blansku zelenou!
Druhý ročník dobrovolnické
akce (10:00)
Dělnický dům
20. - 22. 3. Blanenský čtyřlístek aneb Přehlídka zajímavostí a novinek cestovního
ruchu v regionu Moravský
kras a okolí
Zámek Blansko
28. 3. Velikonoční prohlídky
zámku s tradičními řemesly
(9:00)

Pamětice

Kulturní dům
25. 3. Opičí karneval (14:30)

Borotín

16.3. Diashow: To je Hawai
s Jiřím Kolbabou (18:30)
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Křížovka

Hrajte s časopisem MyFace
V dnešním vydání časopisu MyFace jsme pro vás připravili opět možnost zahrát si o zajímavou 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 2 volné vstupenky na hudební festival Morava Park Fest v Blansku.
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