OSOBNOSTI • MÓDA • BYDLENÍ • ZDRAVÍ • KRÁSA • SPORT • CESTOVÁNÍ • ŽIVOTNÍ STYL
ČTENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Z BLANENSKA A BOSKOVICKA
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O reborn
panenky je
velký zájem

Kapela Nell
to umí rozjet

Rajbas 2018.
Festival osobností
a příběhů

Kalendář zdobí psi
a známé tváře

Žijeme hrou. Projekt,
který dává smysl

Inzerce

Buď originální! Daruj
pod stromeček golf
Co dát svým
nejbližším pod
stromeček?
Otázka, kterou
si v těch dnech
klade snad každý
z nás. Jestli
si s odpovědí
ještě nevíte
rady a stále
přemýšlíte,
máme pro vás tip.
Pokud chcete být
letos originální
a chcete opravdu potěšit netradičním dárkem,
věnujte pod
stromeček golf!

K

ořenec Golf & Ski
Resort, který se
nachází v krásném přírodním prostředí Drahanské vrchoviny,
připravil pro letošní rok
hned několik zajímavých dárkových balíčků.
Zaměřených i pro negolfisty, kteří si mohou
tento stále atraktivnější
sport vyzkoušet na
vlastní kůži.
Přinášíme vám malou ochutnávku, více
poukazů najdete zde:
www.korenec-golf.cz/
cz/p/darkove-poukazy/
nebo vám při jejich výběru ochotně poradí na
telefonních číslech:
516 467 504 nebo
731 478 974, případně
můžete napsat na email:
recepce@korenec-golf.
cz.
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Zveme vás

Festival letos nabídne
velmi bohatý program

Rajbas 2018. To je festival osobností a příběhů, který si našel svoje pevné místo
v kalendáři akcí v Blansku. Letos se koná od 23. do 25. listopadu. Za jeho pořádáním
stojí blanenský spolek Horizont v čele s Milanem Daňkem.
Letos slavíte kulatiny. Dvacáté výročí,
to už stojí za oslavu. Bude letošní ročník
něčím výjimečný?
Snažíme se, aby výjimečným byl každý
ročník (úsměv). Ten letošní třeba i tím, že festivalové akce neprobíhají pouze o zmíněném
víkendu, ale v průběhu celého listopadu. Pod
střechou i venku. V těchto dnech například
akce „20 roků festivalu Rajbas – 20 stromů
pro Moravský kras“. Chceme upozornit, že
dějištěm všech outdoorových dobrodružství
je příroda a tu je potřebné chránit. Také
poprvé udělíme Cenu Rajbasu. Převezmou ji
tři výrazné osobnosti za mimořádné výkony
a jejich prezentaci, kterou se zapsali do dvacetileté historie
naší akce a zasadili se tak o šíření dobrého jména festivalu.
Můžeme prozradit, o koho se jedná?
Samozřejmě. Cyklotrempa a spisovatele Jana Vlasáka, sólolezce, skokana a výtvarníků Petra Prachtela, který letos navíc
slaví 80 let, a ultramaratonce a světoběžce Tomáše Ruska.
Tomu je letos sedmdesát.
Na co se mohou návštěvníci v průběhu tří hlavních
festivalových dnů těšit?
Program se v hlavních rysech neliší od zažité dramaturgie
předchozích let. V pátek bude dominantní projekce soutěžních filmů v kině a venku šifrovačka Megbolondul. Sobotu
zahájí závod v běhu do vrchu a v Dělňáku bude probíhat pestrý program na dvou scénách. Neděle bude klidnější a opět
v kině. Zakončí ji dvě světové premiéry.

dvacítky, myšleno dvacetileté dívky, budou
mít letos vstup zdarma, ale hlavně zařazením
výrazných mladých osobností do programu.
Je to například Jahu Řezníčková, Tadeáš Šíma
a řada dalších.
Bude letos festival opět i o aktivním
zapojení se?
Samozřejmě. Jedná se o festival především
filmový a do soutěže Okem dobrodruha dorazilo rekordních 35 krátkých dokumentů.
Až během festivalové soboty uvidíme, jak
dopadne další tradiční soutěž NaFEST, která
spočívá v originálním zaznamenání cesty na
festival. Po roční odmlce je také obnovena legendární Pragulka. Tradiční, ale přitom úplně jiná. Nově jako postřehová hra
určená pro dvoučlenné týmy dospěláků nebo rodičů a jejich
dětí. Odstartuje už v sobotu 17. listopadu na Samsaře v Klepačově.
Proč by lidé měli přijet do Blanska na Rajbas?
Protože jinde RAJBAS ani zažít nemohou. Je originální,
pestrý a hlavně s jedinečnou atmosférou, kterou vytváří
společně vystupující, organizátoři, soutěžící i návštěvníci. Více informací a kompletní program najdete na:
www.2018.festival-rajbas.cz. 		
PAVEL ŠMERDA

Je něco, na co bys speciálně upozornil?
Třeba na již zmíněné premiéry. Moc nás těší, že letos
uvedeme filmy autorů, kteří se v minulosti stali držiteli cen
v naší soutěži neprofesionálního filmu Okem dobrodruha. Je
příjemné zjistit, k jaké profesionalitě se svou pílí a dovedností
posunuli. Premiéry dokumentů autorské dvojice Matěj a Zuzana Dolinayovi a Mirka Haluzy budou určitě důstojným vyvrcholením celého festivalu.
Každý rok přijíždí řada osobností. Kdo to bude letos?
Pozvání přijala třicítka zajímavých hostů. Každý si snad
vybere. Já se těším v pátek na režiséra a polárníka Petra
Horkého, v sobotu na legendárního osamělého mořeplavce
Richarda Konkolského a v neděli na naši nejvýraznější ultramaratonkyni Katku Kašparovou. Ale uvědomujeme si „stárnutí“ festivalu a chceme více zacílit na mladé. To nejen tím, že
Listopad 2018
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Reborn panenky. Jako
skutečná miminka

Reborn panenky. To je velká láska Zity Budišové z Boskovic. „Co to je? Jednoduše bych
to vysvětlila asi tak, že jde o umělecky ztvárněné panenky, které připomínají živá mi
minka. Čím více se blíží reálnému vzezření, čím více se při jejich tvorbě podaří vypracovat detaily a napodobit tak skutečné miminko, tím lépe,“ přiblížila.

S

tejně jako jiné holčičky, i Zita Budišová od malička milovala panenky. „Neobešly se u nás bez nich prakticky žádné
Vánoce. Měla jsem z nich vždy velikou radost,“ zavzpomínala na dětská léta. Čím více dospívala, tím více tento dárek
nahrazovaly jiné. „Čas běžel, až jsem jednou od kolegyň z práce
dostala k narozeninám porcelánovou panenku a láska z dětství se ve
mně opět probudila. Postupem
času jsem na internetu
narazila na reborn
panenky a začala si o nich
zjišťovat
více informací.
To bylo
asi před
deseti lety.
Měla jsem
ale tehdy
jiné starosti, řešili
jsme bydlení, do toho
děti, tak jsem
tomu ještě nevěnovala tolik
pozornosti.
Moc jsem
si ji
ale
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přála, až jsem ji jednou dostala od manžela k Vánocům,“ řekla Zita
Budišová.
Panenka si asi tři roky „hověla“ u Budišů v křesle, když
zase zasáhl internet. „V roce 2012 na mě „vyskočil“ kurz reborn
panenek. Chtěla jsem si ho zkusit a vyrobenou panenku si dát jako
dárek pod stromeček. Povedlo se, ale tím to v žádném případě neskončilo. Naopak. Učitelka z kurzu byla z mojí práce nadšená. Dva
tři měsíce mě uháněla, abych panenku prodala, vydělala si tak na
nákup materiálu pro výrobu a věnovala se tvorbě dál,“ uvedla.
Zita Budišová si tedy objednala první kit. Tak se říká základnímu materiálu na výrobu reborn panenky. „Obsahuje
hlavičku, ručičky a nožičky. Další části jako tělíčko, vlásky a oči si
musíte koupit zvlášť. Většinou si je objednávám z Německa. Poté si
pořídíte speciální vypalovací olejové barvy, štětce, jehly… a můžete
se pustit do díla. Jak dlouho to trvá? Záleží, kolik času tomu věnujete. Vzhledem k tomu, že se tvorbě panenek nemohu věnovat osm
hodin denně, tak u mě třeba tři až čtyři týdny. Malbou se snažím
vyzdvihnout, co je na obličeji krásné, a naopak potlačit nedostatky.
Vzhledem k tomu, že se barvy na kit vypalují někdy až ve třiceti vrstvách, zabere to hodně času. Pak zbývá napíchat vlásky, po jednom,
což je časově ještě náročnější,“ popsala.
Jak bude panenka vypadat, záleží vždy na autorce. Zita Budišová si chce držet svůj styl, který se snaží neustále zdokonalovat. A cena? Čím žádanější kit (např. od světově uznávaného
autora), čím kvalitnější materiál, tím je panenka dražší. Záleží
i na velikosti panenky. Hodnota se tak může vyšplhat třeba
až na 17 tisíc korun. Zájem o tento druh panenek je přesto
obrovský. „Poslední dobou bylo tolik objednávek, že čekací doba na
výrobu panenky je až dva
roky. To už nechci. Zakázky momentálně nepřijímám, abych mohla
tvořit panenky dle
svých představ,“
svěřila se Zita
Budišová.
Kromě
malova-
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ných reborn panenek si čas od času vytvoří i vlastní vymodelovanou panenku. To je ale podstatně náročnější. Na čas, materiál a peníze. „Dělám to vlastně jen na celosvětovou soutěž v Německu, které se pravidelně účastním. Už jsem si odtud přivezla zlatý
pohár a několik druhých míst,“ uvedla. Nedávno, během Husích
slavností, se s reborn panenkami mohli seznámit lidé v Boskovicích. Již čtvrtý ročník výstavy se konal v Muzeu Boskovicka.
Za víkend se na ni přišlo podívat téměř 1500 návštěvníků. Na
dobrovolném vstupném se letos podařilo vybrat 33 900 korun,
které byly věnovány na pomůcky dětem z první autistické
třídy v Boskovicích.
Reborn panenky jsou pro Zitu Budišovou nejen koníčkem,
ale i terapií. „Zůstala jsem doma s dcerou, autistkou. Bylo to pro
nás s manželem hodně náročné a sáhli jsme si na dno, ale výroba
panenek mi v té době hodně pomohla. Místo chození za psychologem
jsem si sedla za stůl a tvořila,“ kývla hlavou.
Za necelých šest let, co se tomuto koníčku věnuje, už vyrobila téměř sto panenek. Drtivá většina skončila u nových

majitelek, některé se objevily v divadle, nebo jsou požívány
k terapii, například v domovech důchodců. „Ráda bych do
budoucna vytvářela vlastní modelované panenky, ale zatím na to
nemám prostor. Čas ukáže, co bude dál,“ dodala Zita Budišová.
PAVEL ŠMERDA

Město Kunštát vás zve na

VÁNOCNÍ
KONCE R T
operní pevkyne

Andrey Tögel
Kalivodové
za doprovodu

Moravského klavírního tria

7. prosince 2018 v 19.00 h

v KD Kunštát

Andrea T. Kalivodová je významná česká mezzosopranistka,
která vystupuje na všech světových operních scénách.
KONCERT JE KONCIPOVÁN K OSLAVÁM 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY.
Nenechte si ujít tento ojedinělý kulturní zážitek.
Vstupné 150 Kč, pro důchodce 100 Kč. Předprodej vstupenek od 19. 11. 2018 v IC Kunštát, nám. Krále Jiřího 105, tel. 516 410 576

Listopad 2018
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Restaurace Na Pražci.
Změna k nepoznání

Změna k lepšímu, která bije do očí. Restaurace Na Pražci u vlakového nádraží v Blansku
už není tím, čím bývala. Z dřívější „putyky“ se stalo příjemné místo, kde si můžete dát
nejen dobré pivo z Pivovaru Černá Hora, ale také si dopřát výborný oběd, večeři nebo
uspořádat rodinnou oslavu či firemní akci.

„R

estauraci jsme si vzali do pronájmu přes sedmi lety.
Byla tady v té době prakticky jen pivnice a herna
a všichni víme, jak ji místní a cestující vnímali. Ze
začátku jsme udělali alespoň rychlé občerstvení pro lidi, kteří jdou
na vlak nebo z vlaku, postupně jsme dřívější vzorkovou prodejnu
Pivovaru Černá Hora přebudovali na kuchyň a zřídili plnohodnotnou
restauraci,“ řekl provozovatel Libor Hanák.
Rekonstrukce trvala přibližně rok, dnes už najdou návštěvníci zařízení v perfektním stavu. „Skládá se z restaurace pro
přibližně sto lidí, klimatizovaného a ozvučeném salónku pro čtyřicet
osob, máme tady dětský koutek a v letních měsících otevřenou i venkovní zahrádku,“ vyjmenoval Hanák.
Na jídelním lístku najdete široký sortiment studených
i teplých jídel. Nechybí řízek nebo smažený sýr, ale objednat
si můžete také steaky, burgery, vepřová žebra, tatarák nebo
dvanáct druhů pizzy. „Nechybí polední menu, kde si lidé mohou
vybrat z pěti jídel, nebo víkendová nabídka, ve které je popři rodinných oslavách,
lévka a dezert v celkové ceně,“
svatbách, třídních srazech,
doplnil provozovatel.
ale i firemních akcích. „Jsme
Edvarda Beneše 6
Vlajkovou lodí nápojospecifičtí tím, že sídlíme hned
678 01 Blansko
vého lístku Restaurace Na
u nádraží. Má to svoje výhody
Tel.: 516 418 639
Pražci jsou produkty z Pivoi nevýhody, ale myslím, že
E-mail: info@naprazci.cz
varu Černá Hora a Dalešice.
v současné podobě už máme co
Web: www.naprazci.cz
A to jak pivo, tak třeba točenabídnout. Mrkněte se na naše
Otevírací doba: so-čt 10.00-23.00, pá 10.00-01.00
ná malinovka. Nechybí ani
webovky, ale ještě lépe přijďte
další alko a nealko nápoje,
se osobně přesvědčit, že zavítat
míchané drinky, vína, destiláty, likéry i různé druhy kávy.
k nám se vyplatí. Určitě nebudete litovat a garantuji vám, že budete
Skvělý je i salónek pro 40 lidí, který vznikl v místě bývalé
hodně překvapení,“ dodal Libor Hanák. Problém nebudete mít
herny. Velmi příjemné prostředí nabízí možnost posezení
s parkováním, kapacita parkoviště u nádraží je dostatečná.

Restaurace NA PRAŽCI
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Kalendář na rok 2019.
Psi s herci a sportovci

Biatlonistka Gabriela Koukalová, plážové volejbalistky Markéta Sluková a Barbora Hermannová, sportovní komentátor Robert Záruba, fotbalista Petr Švancara, herci Hynek
Čermák, Kristýna Podzimková, Vašek Neužil, Karel Zima nebo Šárka Vaculíková. Ti
a další jsou součástí nového unikátního nástěnného kalendáře. Výtěžek z prodeje půjde
na Záchrannou stanici pro československé vlčáky v Adamově.

„P

rojekt, který jsme zrealizovali za pomoci českých herců
a sportovců, má jednu hlavní
myšlenku. Připomenout, jaké je plemeno
československý vlčák - náročné, svéhlavé,
energické. Ale rovněž přátelské, oddané
a společenské,“ řekla jedna z iniciátorek
kalendáře a předsedkyně spolku Psí
šance Jana Klouparová.
Jak podotkla, rádi by díky kalendáři
dosáhli nejenom většího povědomí
o tomto jedinečném a zajímavém plemeni, ale také lidem dodali odvahu, která jim při koupi těchto psů často chybí.
Z toho důvodu pak psi končí v útulcích,
v lepším případě v záchranné stanici
v Adamově.
Výtěžek z prodeje kalendáře, který
má formát A3, půjde právě na Záchrannou stanici pro československé vlčáky
v Adamově, která je jedinou svého druhu v České republice.
„K tomu, aby se kalendáře dobře prodávaly, jsme oslovili některé známé osobnosti,
které jsou s tímto plemenem zachyceny na
fotkách. Součástí fotografií jsou i krátké
texty připomínající plemeno od historie až
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po současnost,“ uvedla Jana Klouparová.
Kalendář si mohou zájemci zakoupit na internetových stránkách
spolku www.psisance.cz. Fotky
z každého backstage focení můžete vidět na facebookovém profilu
www.facebook.com/psisance.

Kdo je Psí šance z.s.?

Nezisková organizace Psí šance z.s.
vznikla z lásky ke zvířatům, zejména
psům. Oficiální činnost zahájila v roce
2014, i když akce, zejména věcné sbírky,
dělala již dva roky před tím.
Kromě kalendáře, který má svůj
první ročník, aktivně pořádá již několik
let pravidelně společenský benefiční
ples v hotelu Bobycentrum v Brně. Má
za sebou dvě akce pro děti, několik
věcných i finančních sbírek pro různé
útulky po celé České republice, ale také
podporuje kulturní dění v Černé Hoře
na Blanensku, kde má své sídlo.
„Peníze z každé akce, kterou děláme,
věnujeme vybranému útulku, záchranné
stanici nebo psímu jedinci, který to zrovna
potřebuje. Snažíme se pomoci čtyřnohým
v nouzi. Němým tvářím, které si pomoct
nemohou. A změnit tak alespoň částečně
povědomí o tom, proč si zvířecího parťáka
do života pořídit, aby za pár měsíců neskočil uvázaný v lese nebo v útulku,“ dodala
Klouparová.
PAVEL ŠMERDA
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Eden Europe. Silná firma
a stabilní zaměstnavatel

E

den Europe, s.r.o. je jedním z nejmodernějších výrobců regálových
systémů v Evropě. Věnuje se vytváření zázemí pro supermarkety, hypermarkety, či obchodní domy. V České
republice působí od druhé poloviny devadesátých let, od roku 2007 má vlastní
výrobní závod v Adamově.
Tehdy jsme zakoupili komplex chátrajících budov od bývalého Adastu,
který jsme zmodernizovali. V roce 2015
jsme postavili novou skladovou halu
o ploše 1800m2 a do koce tohoto roku
přistavíme dalších 3600m2 moderních
logistických prostor.
Jsme společnost se silnou zahraniční
základnou. Spadáme do skupiny společností Marmon, od které vedou kořeny
až k jednomu z nejbohatších lidí světa,
Warrenu Buffettovi. Díky tomuto zázemí a zahraničním partnerům tak máme
možnost investovat do dalšího rozvoje,
moderních technologií a v neposlední
řadě vytvářet pracovní příležitosti v regionu.

Zákazníci

S našimi produkty se většina lidí
setkává dnes a denně, a přitom o tom
vůbec neví. Najdete nás ve všech
větších supermarketech a hypermar8

ketech mezinárodních řetězců. Naše
produkty z Adamova poznáte tak, že
každý obchodní regál je vybaven jasně
viditelným (vyraženým) logem Eden.
Tyto produkty pak vyvážíme do všech
největších států Evropy.

Zaměstnanci

Aktuálně náš tým tvoří asi osmdesát
pracovníků. Nejpočetnější je skupina
zaměstnanců ve výrobě, které v případě
výkyvů poptávky doplňujeme o tzv.
agenturní pracovníky. Máme zde například svářeče, obsluhu ohraňovacích
lisů a CNC vysekávacích lisů, lakýrníky,
seřizovače válcovacích linek, údržbáře,
zavěšovače, baliče, plánovače, skladníky
a mnoho dalších.
V administrativě pracuje asi třicet
zaměstnanců, přičemž někteří z nich
jsou zahraniční pracovníci, kteří na
pozicích obchodních zástupců cestují
napříč Evropou. Vzhledem k tomu u ad-

Zbyněk Husák, jednatel společnosti

ministrativy očekáváme aktivní znalost
alespoň jednoho cizího jazyka.

Kariéra

Hledáme především zodpovědné a schopné lidi, kteří si budou své
práce vážit. Všem takovým nabízíme
kromě odpovídající mzdy také bonusový systém, příspěvky na stravování
a samozřejmě možný kariérní růst.
MyFace

Inzerce
Zaměstnanci mohou v pracovní době
navštěvovat jazykové kurzy angličtiny
a němčiny. Jazykové znalosti pak uplatní nejen v každodenní práci, ale třeba
také při služebních cestách, které je
můžou zavést od Ameriky až po Čínu.
Pro některé zaměstnance se tak pracovní cesty staly koníčkem, během něhož
poznávají svět.
Pravidelně pořádáme teambuildingové akce, či se v dresech Edenu
účastníme různých sportovních utkání.
Jistou raritou je pak vlastní firemní
posilovna, kterou mohou zaměstnanci
ve volném čase využívat. Samozřejmostí je dobré pracovní prostředí a zázemí
ve výrobě i administrativě. Za naprostý
standart považujeme vyplacení mzdy
hned pátý den v měsíci.
„Osobně mám největší radost, pokud
vidím, jak některý z našich zaměstnanců
v rámci společnosti roste a dosahuje svých
kariérních cílů. Máme u nás mnoho případů, kdy lidé z výroby či skladu postoupili
na administrativní pozice a postupují dále.
Nebo také několik případů, kdy bylo lidem
z administrativy umožněno dále budovat
svoji kariéru v jiné společnosti spadající pod
naši mateřskou skupinu Marmon. Jelikož
jsme součástí nadnárodní skupiny firem,
tyto možnosti jsou u nás velice široké,“ říká
Zbyněk Husák, jednatel společnosti.
Aktuálně hledáme uchazeče na
pozice mistr/plánovač, obsluha CNC
vysekávacího lisu, svářeče, seřizovače
válcovací a lakovací linky, či manipulanta ve výrobě. Jsme však otevřeni
i dalším schopným a šikovným lidem. Každý zájemce o práci v Edenu
může poslat svůj životopis na email
career@eden-eu.com.

Ekologie

Ekologie a zelená politika. To jsou
faktory, na které bereme zřetel už od
začátku našeho působení v Adamově.
Jako jedna z prvních firem ve střední
Evropě jsme například investovali nemalé částky do speciálních filtračních
zařízení, která eliminují zápach z lakovny. Veškerou činnost se snažíme dělat
tak, abychom co nejvíce minimalizovali
dopad na okolní prostředí. Například
co se týče emisí z naší výrobní technologie, pohybujeme se dlouhodobě hluboko pod cílovými limity stanovenými
aktuální legislativou.
Samozřejmostí v oblasti ekologie
je maximální recyklace vody použité
při výrobě našich produktů, či třídění
a likvidace odpadu ve všech úsecích
Listopad 2018

Moderní výrobní a skladovací prostory společnosti

výroby. Postupně snižujeme celkovou
energetickou náročnost naší výroby.
A to ať už se jedná o plyn, teplo nebo
elektřinu. Například teplo z naší lakovací linky využíváme i pro ohřev teplé
vody v areálu.
Životní prostřední nám není jedno.
To, že to s ochranou přírody myslíme
opravdu vážně, dokládá například
i fakt, že jsme v roce 2013 při demolici
staré výrobní haly kompletně přepracovali celý harmonogram již započatých
prací, protože se na budově našla hnízda jiřiček. Tito užiteční ptáci pomáhají
od bodavého hmyzu a tak jsme jim
chtěli umožnit, aby nerušeně vyvedli
mláďata z hnízda. Teprve potom jsme
pokračovali v demolici, která kromě

Eden Europe s.r.o.
Náměstí Práce 483/1
679 04 Adamov
Tel.: 516 469 129
E-mail: office@eden-eu.com
www.eden-eu.com
jiného výrazně zlepšila vzhled centra
Adamova.

Jsme vidět

Naše společnost chce být především rovnocenným partnerem svému
okolí. Sídlíme v bezprostřední blízkosti
residenční zóny. Proto provádíme
například výše zmíněné investice do
ekologických a bezpečnostních opatření, které jsou nad rámec toho, co nám
přikazuje zákon. Se svým okolím se
snažíme komunikovat a naslouchat mu.
Účastníme se pravidelných diskuzí s vedením města a občany a získáváme tak
podklady pro budoucí rozvoj Adamova,
na kterém bychom se chtěli podílet.

V minulosti jsme se podíleli na
výstavbě biokoridoru v centru města,
tvorbě odpočinkových zón v parku
a společně s městem jsme vysázeli
stromky podél areálu. A abychom ještě
více zpříjemnili industriální centrum
města, zainvestovali jsme do výzdoby
vlastní skladovací haly pomocí velkých
billboardů s dětskými malbami. Tyto obrázky vytvořili adamovské děti na akci
Salonek dětských adamovských umělců,
kterou každoročně sponzorujeme.
Děti považujeme za naši buducnost,
proto většina našich mimofiremních
aktivit směřuje právě ke sponzorování
dětí. Kromě lokálních akcí investujeme
například do Omalovánek první pomoci Červeného kříže, které jsou určeny
dětem, nebo do materiálů UNICEF.
V roce 2017 jsme oslavili desáté
výročí působení v Adamově. Jako poděkování místním jsme tak vytvořili více
než dva tisíce stolních kalendářů monitorujících vývoj průmyslového areálu.
„Byli jsme příjemně překvapeni, jak pozitivní odezvu měl náš projet k desátému výročí
působení naší firmy v Adamově. Tehdy jsme
každé domácnosti v Adamově věnovali obrázkový kalendář, který srovnával současnou a historickou podobu Adamova. I pro
mne, původem ne z Adamova, bylo velice
zajímavé sledovat, jakým vývojem Adamov
prošel,“ dodává Zbyněk Husák.

Plány a cíle

Naší vizí je být inovativním poskytovatelem řešení pro obchod budoucnosti. Chceme se dále rozvíjet, inovovat
a hledat schopné a zodpovědné lidi,
kteří nám v tom pomůžou. V souladu
s našimi dlouhodobými plány se chceme dále zlepšovat a přizpůsobovat
našim stávajícím zákazníkům a hledat
nové partnery a obchodní příležitosti
po celé Evropě.
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Sport

Žijeme hrou. Zkuste to
a přijďte mezi nás

Kunštát, Olešnice, Lysice, Drnovice a Svitávka. Tyto fotbalové kluby se podílí na činnosti spolku Žijeme hrou, který se zaměřuje na sportovní aktivity dětí a mládeže. O činnosti spolku jsme si popovídali s jedním z členů představenstva Jiřím Vybíralem.
Jak vznikl projekt Žijeme hrou?
Počátky projektu jsou spojené s tím, že jsme se snažili
o jiné pojetí her, ve kterých by například trenér „nezatěžoval“
děti svými zkušenostmi, ale pomáhal jim objevit podstatu
sportu jejich vlastní cestou. Ve které by kvalitní sportovní
výkony byly výsledkem hráčské chuti, nikoliv rodičovských
ambicí nebo trenérského tlaku. Už tehdy jsme také chtěli,
aby byl sport přirozeně zapojený do širšího společenského
dění, do rodin všech hráčů, sportovců, kam podle nás patří.
Konkrétní kroky v prostředí fotbalu naznačily, že každá cesta
je v určitém období prašná a k její čistotě je třeba motivu,
zdravé a pravidelné aktivní činnosti. Vnímali jsme, kam směřuje sport, hra a jaký dopad
má na společnost.
K čemu jste dospěli?
Chceme, aby sport byl pro děti samozřejmou součástí života. Snažíme se budovat
vzájemný pozitivní vztah mezi trenéry,
hráči, rodiči a dalšími. Prostředí přátelské
atmosféry, vzájemného respektu. Vytváříme
partnerství, jehož základem je ctění dohodnutých pravidel, smysl pro zodpovědnost
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a fair play. Věříme, že se nám podaří vychovat tvořivé, sebevědomé, nadšené, zapálené, konstruktivní lidi se smyslem pro
zodpovědnost. Naším základním pravidlem je nikoho neodmítat, umožnit sportovat každému bez rozdílu talentu nebo
ekonomického statusu.
Základem vaší činnosti je fotbal. Jaké kluby jsou do
projektu zapojeny?
U zrodu stály v roce 2014 FK Kunštát a FC Olešnice. O rok
později se k nim přidala TJ Sokol Lysice a potom i TJ Sokol
Drnovice a SK Moravan Svitávka.
O kolika se bavíme dětech? Kolik trenérů
se o ně stará a jak často?
Staráme se o více než 250 dětí. Máme dva
profesionální trenéry zaměstnané na hlavní
pracovní poměr a šestnáct trenérů, kteří se
pravidelně věnují dětem ve svém volném čase.
Tréninky probíhají napříč věkovými kategoriemi
a místy konání prakticky denně, včetně víkendů,
kdy hrajeme zápasy nebo turnaje.
Jaké soutěže hrajete?

MyFace

Sport

Naše týmy nastupují v oficiálních soutěžích FAČR od
nejmenších přípravek, přes žáky až po dorost. Kromě toho
pořádáme každých čtrnáct dnů turnaje pod hlavičkou Žijeme
hrou. Tyto turnaje jsou určeny pro všechny děti, které mají
chuť a elán si zasportovat, bez ohledu na výsledek. Zápasy
nerozhodují rozhodčí, děti si vše řídí samy, dohodou a v duchu fair play.
Vím, že to ve vašem případě není jen o fotbale. Co další aktivity?
Ve spolupráci se Základní školou Kunštát jsme začali pořádat hodiny pohybové aktivity „Pohybáček“. Myslím si, že
dětem v dnešní době hodně chybí všeobecná příprava, která
je velmi důležitá pro kterýkoliv sport. Hodiny vedou naši
trenéři, u dětí jsou čím dál více oblíbené a je o ně stále větší
zájem. Dále pořádáme fotbalové kempy, soustředění, ale
také jezdíme plavat, na cyklovýlety a každoročně
pořádáme i předvánoční charitativní turnaj, jehož výtěžkem vždy podpoříme někoho, komu
štěstí tolik nepřálo. Například v loňském roce
se nám podařilo vybrat a rozdělit částku
40 tisíc korun mezi dvě malé slečny
postižené dětskou mozkovou obrnou a spinální muskulární atrofií.
Jak vaši filozofii a vůbec
pojetí hry přijali
rodiče? Jakou od
nich máte zpětnou
vazbu a jak se oni
zapojují do projektu?
Musím říct, že
Listopad 2018

počátky nebyly vůbec snadné. Nejen hráči, ale právě rodiče
museli pochopit, že výsledek utkání ani umístění týmu v tabulce není pro šestileté dítě opravdu to nejdůležitější a ani
pokřikováním z lavičky to nezmění. Měli ale možnost vidět
rozdíl v přístupu k hráčům u našich „soupeřů“ a posléze
i popřemýšlet nad tím, s jakými pocity opouštějí hřiště děti
vedeny trenéry Žijeme hrou. Takže přijali, věřím, že s radostí
a jako zpětnou vazbu vnímám jejich pomoc při našich každodenních činnostech, za kterou jím tímto moc děkujeme.
Kde se o vás dozvíme více a kam případně mohou zájemci přijít?
Asi nejlepší bude přijít se za námi podívat, popovídat si, zasportovat. Informace o našich aktivitách, trénincích, zápasech
nebo turnajích najdete na www.zijemehrou.cz.
Jaké je Vaše přání do budoucna?
Přál bych si, aby se každý zamyslel nad tím, co pro sportování dětí
dělá právě on. Jestli třeba i jemu
v dětském věku někdo nevěnoval svůj čas, aby on mohl
sportovat. Nebylo by správné
teď část toho času ne „vrátit“,
ale věnovat dnešním dětem?
Umožnit jim, aby i ony mohly žít hrou. Ta radost
a smích v dětských
očích za to rozhodně stojí! Tak k tomu
zkusme přispět každý
z nás.
PAVEL ŠMERDA
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Školy/Inzerce

Gymnázium vychovává
zajímavé osobnosti

25 let. Přesně tolik je to letos od založení Gymnázia v Rájci-Jestřebí. Školou za tu dobu
prošly stovky žáků, kteří se posléze stali úspěšnými v oborech, kterým se věnují. Škola
se může pochlubit také řadou skvělých a prospěšných projektů. Více prozradil Stanislav Laštůvka, ředitel gymnázia, který je se školou spjatý celé čtvrtstoletí.

Vzpomenete si, jaké byly začátky a kde vůbec vznikla
myšlenka zřídit soukromé gymnázium?
S myšlenkou na založení gymnázia přišla Jitka Taussiková.
Před 25 lety jsme spolu učili na blanenském gymnáziu. Po
sametové revoluci jsme chtěli dělat věci jinak, ale tam to moc
nešlo. Ve státní škole byly změny velice pomalé. A tak začala
etapa zjišťování informací, hledání inspirace u nás i v zahraničí a hledání prostor. Chtěli jsme začít v Blansku, ale nenašli
jsme vhodné místo za rozumných podmínek. Když jsme zjistili, že v Rájci-Jestřebí je vhodná budova, následovala schůzka
s tehdejším panem starostou. Vedení města bylo myšlenkou
na otevření víceletého gymnázia nadšené. A musím doplnit,
že s vedením města byla od počátku výborná spolupráce, která trvá dodnes. Díky jejich podpoře se nám podařilo zachovat
původní ráz budovy a zároveň prostory modernizovat. Děkuji
všem starostům za vstřícnou spolupráci, zejména současné
starostce Romaně Synakieviczové, která intenzivně podporuje všechny aktivity školy. Obvykle se děkuje zástupcům města
nebo státní správy, což je v pořádku, ale nesmíme zapomínat
na lidi, bez kterých by to vůbec nešlo. K nim patří samozřejmě
11

učitelé a nepedagogičtí pracovníci. Já jsem měl to štěstí, že
jsem vybral na místo sekretářky a hospodářky Ivu Vitoulovou,
která zvládá obrovské množství práce a je oporou všem zaměstnancům školy.
Jakých těch 25 let bylo? S kolika studenty a učiteli jste
začínali, jak se škola proměnila?
Začínali jsme jako osmileté gymnázium, v průběhu pětadvaceti let jsme výukové programy přizpůsobovali aktuálním
společenským potřebám a v současnosti nabízíme výuku v šestiletém a čtyřletém studijním programu.
Vedete si statistiku, kolik studentů za tu dobu školou
prošlo?
Ano, vedeme podrobnou statistiku. Absolventů máme za ta
léta 738 a v současnosti je na gymnáziu 138 studentů.
Školou prošla jistě i spousta lidí, kteří jsou dnes velmi
úspěšní ve svých oborech. Můžete některé z nich jmenovat?
MyFace

Školy/Inzerce
Přesný přehled o uplatnění absolventů nemáme, ale s určitostí víme, že jsou mezi nimi lékaři, advokáti, soudci. Několik
se jich vydalo na vědeckou dráhu nebo dělají kariéru v armádě, včetně zahraničních misí, a u policie. Mezi absolventy je
i řídící letového provozu, vedoucí projekce nákladních automobilů Tatra nebo cestovatel. Řada absolventů našla uplatnění ve školství, jsou z nich učitelé. Někteří žijí a studují v zahraničí, jiní pracuji na různých odborech ve státní správě nebo
samosprávě. Uplatnění našli i jako ekonomové, žurnalisté
nebo pracovníci v projekčních kancelářích. V roce 2007 u nás
odmaturovala populární zpěvačka Tereza Kerndlová. Pevně
věřím, že na den otevřených dveří 16. listopadu se přijdou
svými pracovními úspěchy pochlubit i další absolventi.

Je to konečná podoba, nebo máte s budovou i další
plány?
K 25. výročí založení školy je to pěkný dárek, ale tím naše
„budovatelské“ plánování nekončí. Připravujeme přístavbu
zázemí, tedy sprch a šaten pro tělocvičnu, což kromě studentů ocení i široká veřejnost, která ji využívá v odpoledních
hodinách.

Škola je široko daleko známá díky svým projektům.
Jen jejich výčet by vyšel na samostatné číslo MyFace.
Jaké jste dokončili v poslední době a co chystáte v nejbližší době?
Ano máte pravdu, jen jejich výčet by vyšel na samostatné
číslo. Projekty by se daly rozdělit do několika skupin, a to
K 25. výročí si škola nadělila dárek. Přístavbu s novými
projekty zaměřené na podporu jazykového vzdělávání našich
učebnami. Co všechno se tam nachází?
studentů, projekty na podporu dalšího vzdělávání našich
Plány na půdní vestavbu jsme měli již od počátku založení
učitelů a projekty zaměřené na zajištění moderního vybavení
školy, ale teprve nedávno se našel vhodškoly a na možnost využít dostupnou diný dotační titul, ze kterého bylo možné
daktickou techniku a atraktivní vyučovací
rekonstrukci těchto prostor zafinancovat.
metody. Nejen o projektech, ale i o výuce
Díky vstřícnému přístupu zastupitelů
cizích jazyků a zahraničních akcích školy
Rájce-Jestřebí, kteří inovaci podpořili a odjsme k 25. výročí založení školy vydali spesouhlasili finanční spoluúčast, se podařilo
ciální almanach, který na šedesáti stránvybudovat moderní učebnu chemie spojekách popisuje většinu těchto aktivit.
nou s laboratoří a odbornou
Hned v prvních letech
učebnu pro výuku jazyků,
fungování školy jsme měli
vybavenou nejmodernější
štěstí na výběr učitelky pro
technikou včetně programovýuku anglického jazyka, na
vého vybavení. Další podkterý byl odjakživa kladen
krovní učebna je připravena
největší důraz. Iva Tomková
Komenského 240
pro výuku informatiky a je
si zaslouží poděkování za
679 02 Rájec-Jestřebí
pro tyto účely vybavena
nastavení vysoké kvality
Tel.: 516 432 181, 603 588 369
odpovídající výpočetní a divzdělávání.
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz
daktickou technikou. SamoV současné době má výwww.gymnaziumrajec.cz
zřejmě je tam i zázemí pro
uku cizích jazyků na starosti
učitele a sociální zařízení.
Kateřina Pernicová, která
Veškeré prostory jsou bezbaangličtinu sama vyučuje a je
riérové a ve škole je k dispozici schodolez pro hendikepované.
aktivně zapojena do všech mezinárodních projektů. Několik
Pokud do přestavěného podkroví zavítáte, tak mi dáte za
projektů již vedla a v současné době realizuje projekt prograpravdu, že se podařilo vybudovat moderní a účelné prostory,
mu Erasmus+ s názvem Minimalismus: Je zjednodušování ceskteré přispějí ke zkvalitnění výuky. Minimálně po dobu udrtou pro naši planetu? Projekt začal říjnovým setkáním všech
žitelnosti projektu se zde budeme setkávat s žáky několika
partnerů na našem gymnáziu. Naše studenty i vyučující čekají
základních škol v regionu, se kterými máme uzavřenu dohodu
dva roky práce v oblasti minimalismu a také výjezdy do Frano spolupráci.
cie, Německa a Španělska k projektovým partnerům. Rád bych
také zmínil úspěch projektu, který vedla paní Barbora Honzátková, vyučující angličtiny, francouzštiny a výtvarné výchovy.
Její projekt Let‘s Walk and Learn - Education via Tourist Paths
in Europe, na kterém se podílely partnerské školy ze Slovenska a Francie, byl vyhodnocen Národní agenturou Erasmus+
jako jeden z nejlepších projektů v České republice.

Gymnázium
Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Na 16. listopadu chystáte akci. Na co nás pozvete k vám
do školy?
Změnila se škola za 25 let, nebo nezměnila? Přijďte nás 16.
11. 2018 navštívit a posuďte sami. Dveře budou od 8 do 20 hodin zcela dokořán! Čeká vás třeba ukázka výuky v odborných
učebnách, prohlídka školy, nových i stávajících prostor, a také
panely dokumentující naše aktivity. Rádi vás u příležitosti 25.
výročí založení Gymnázia Rájec-Jestřebí přivítáme. Sledujte
naše internetové stránky www.gymnaziumrajec.cz a dozvíte
se více.
Listopad 2018
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OA a SZŠ. Škola,
která dává smysl

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko momentálně nabízí vzdělání
ve třech oborech. Uplatnění absolventů je i díky tomu velmi široké. To potvrdil i ředitel
školy Petr Bouda.
Pane řediteli, představte prosím čtenářům MyFace vaši
školu?
Naše škola patří do sítě státních středních škol, které jsou
zřízené Jihomoravským krajem. Zájemcům o studium nabízíme možnost vzdělávání ekonomického a zdravotnického zaměření. V současné době sídlíme v krásné a moderní budově
na sídlišti Písečná. Sem jsme se přestěhovali ze společných
prostor blanenského gymnázia v roce 1996 jako Obchodní
akademie Blansko. V roce 2000 jsme pak v rámci optimalizace
škol byli sloučeni se Střední zdravotnickou školou. Nyní jsme
tedy Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace. Přesto, že jsou si tyto dvě oblasti
vzdělávání poměrně vzdálené, fungujeme jako „jedno tělo,
jedna duše“ a snažíme se našim žákům nabídnout kvalitní
vzdělání, které je pro dnešní mladé lidi velmi důležité.
Ve škole nabízíte tři obory. Začnu obchodní akademií
a ekonomickým lyceem. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Ekonomické vzdělávání má v naší škole již více než osmdesátiletou tradici. Od roku 2004 nahradil jednu třídu oboru
podnikatelských a administrativních. Příkladem mohou být
Obchodní akademie nový obor Ekonomické lyceum. Tímto
profese jako ekonom, účetní, mzdový i obchodní referent,
krokem jsme chtěli reagovat na popularitu gymnaziálního
personalista, referent ve státní správě či bankovním sektoru,
a lycejního vzdělávání. Ekonomické lyceum se svojí podstapracovník marketingu. Absolvent získá též předpoklady pro
tou velmi blíží gymnaziálnímu vzdělávání. Oproti Obchodní
rozvíjení vlastní podnikatelské aktivity.
akademii má větší časovou dotaci ve všeobecně vzdělávacích
předmětech a méně těch odborSamostatnou kapitolou je obor
ných. Přesto absolventi EkonoZdravotnický asistent. Můžete
mického lycea získávají dostatek
ho trochu přiblížit?
odborných kompetencí, které by
Obor Zdravotnický asistent naNad Čertovkou 2272/18
například na gymnáziu získat nehradil od roku 2003 tradiční obor
678 01 Blansko
mohli. Oba obory nabízejí odborVšeobecná sestra. Podle našich
Tel. 516 418 980
nou praxi v tuzemských i zahraničzákonodárců bylo prý nutné, aby
E-mail: info@skolablansko.cz
ních firmách.
všeobecná sestra měla vyšší vzděláwww.skolablansko.cz
ní než jen středoškolské, proto tedy
Je o tyto obory větší zájem ze
vznikl tento obor, jehož absolventi
strany chlapců, nebo dívek?
ztratili část odborných kompeA jaké je jejich následné uplatnění?
tencí. Dnes u tohoto oboru ovšem dochází k dalším změUrčitě bych chtěl vyvrátit mýtus o tom, že jsme jen školou
nám. Tento školní rok je posledním rokem, kdy studium na
pro dívky, které budou pracovat jako sekretářky nebo prodazdravotnického asistenta nabízíme. Od příštího školního roku
vačky. I s tímto názorem se ještě na některých základních škobude nahrazen novým oborem Praktická sestra. Absolventi
lách setkáváme. Toto je zcela mylná představa. Je pravdou,
budou připraveni vykonávat práci středního zdravotnického
že procento studujících dívek je u nás vyšší, ale objevují se
personálu, který provádí základní ošetřovatelskou péči. Uplattřídy, kde je to třeba i půl na půl. My nabízíme velmi kvalitní
ní se v různých typech zdravotnických zařízení ambulantního
vzdělání s ekonomickým zaměřením. Jeho cílem je především
či lůžkového charakteru nebo jako zdravotníci ve sféře sociálpřipravit žáky na další terciární vzdělávání například na ekoní péče a služeb. Dále budou také připraveni k dalšímu studiu
nomických, právnických, pedagogických a dalších fakultách.
na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Absolventi naší školy se uplatní zejména v povoláních, která
jsou zaměřena na výkon činností ekonomických, obchodně–
S jakými zdravotnickými zařízeními spolupracujete?

OA a SZŠ Blansko
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Bez velmi intenzivní a úzké spolupráce s nemocnicemi
v Blansku a Boskovicích by toto studium nemohlo probíhat.
Jsem velmi rád, že spolupráce je na vysoké úrovni. Naši žáci
navštěvují během své praxe, která od třetího ročníku představuje dva dny v týdnu, oddělení SLF A, B, následnou péči
a chirurgické oddělení. Dále spolupracujeme se senior centry,
soukromými ambulancemi, poliklinikou a jinými.
Škola vypadá hezky z venku i uvnitř. Na co jste pyšní
a co byste chtěli ještě vylepšit?
Děkuji Vám za pochvalu. Je pravdou, že v porovnání
s mnohými jinými středními školami má naše budova moderní a atraktivní vzhled. Žákům je k dispozici pěkné a kvalitní
zázemí. Disponujeme několika multimediálními učebnami, interaktivní technikou, vzdělávacím i relaxačním centrem. Naší
snahou je, aby se žáci u nás ve škole cítili příjemně a panovalo
zde pozitivní klima. Víte, ono také strašně moc záleží na tom,
jací lidé ve škole pracují. Krásná a moderní budova by nám
byla k ničemu, kdyby v ní byli lidé, kteří nedělají svoji práci
rádi. Na co jsem tedy právem pyšný, je náš učitelský sbor.
Podařilo se nám dát dát dohromady takové pedagogy, které
jejich práce baví, mají ji rádi a berou ji jako svoje poslání.
Škola není jen a jen o výuce. Podle mého názoru je i o mezilidských vztazích, které v ní panují. Do školy, kde panuje špatné
klima, se nebudou těšit ani žáci, ani její zaměstnanci.
Proč jít studovat právě k vám?
Pokud se žáci rozhodují, kam půjdou po základní škole, tak

by si měli svoji volbu dobře rozmyslet. Ono není příliš příjemné, když student třeba ve třetím ročníku zjistí, že ho ten
obor nebaví nebo nenaplňuje. Určitě by si každý měl udělat
čas a danou školu osobně navštívit. Podívat se, jak funguje, co
nabízí a kde bude trávit další čtyři roky svého života.
A proč by měli jít studovat právě k nám? Tak těch důvodů
je hned několik. Především máme se vzděláváním v našich
oborech dlouholetou zkušenost, nabízíme propojení vzdělávání s praxí – odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, nadstandardní výuku informačních a komunikačních technologií
s možností získání mezinárodního ECDL certifikátu, dále pak
vysokou úroveň výuky cizích jazyků a v neposlední řadě také
bohaté mimoškolní aktivity v oblasti kultury, vzdělávání
a sportu. Nejsme nikterak velkou školou, a proto máme možnost řešit individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků,
čehož třeba jiné velké školy nejsou vůbec schopné.
Přání do budoucna?
Těch by bylo asi více. Jednak třeba směrem k našim zákonodárcům, kde bych si přál změnu státní maturitní zkoušky
pro odborné školy, aby například studenti zdravotnického
oboru nemuseli konat stejně náročnou zkoušku jako studenti
gymnázia. Pak také směrem k rodičům, se kterými bych chtěl
být více v kontaktu a vtáhnout je do celého procesu vzdělávání jejich dětí. K tomu, aby byl proces úspěšný, je nutně
potřebujeme. Na závěr bych si přál, aby všem, kteří v naší
škole pracují a studují, dávala jejich práce smysl a přinášela
jim radost.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. listopadu 2018
18. ledna a 22. února 2019
od 8.00 do 17.00 hod.
Prohlídka školy v doprovodu pedagogických
pracovníků a žáků.
Individuální prohlídka je možná kdykoliv po
domluvě.

KDE NÁS NAJDETE
Obchodní akademie
a střední zdravotnická škola Blansko,
příspěvková organizace
Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko

EKONOMICKÉ LYCEUM
OBCHODNÍ AKADEMIE
PRAKTICKÁ SESTRA
Listopad 2018

@ info@skolablansko.cz
☎ +420 516 418 980

www.skolablansko.cz
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Firma S&K Label vyrábí
tisíce druhů etiket
Každá čtvrtá etiketa na výrobcích v supermarketech je z firmy S&K Label v Kuřimi. Na
to je právem hrdý výkonný ředitel společnosti Ladislav Koutňák. „Do budoucna mám
velké plány a stále hledáme do naší firmy schopné lidi,“ říká.
Můžete čtenářům časopisu MyFace
představit vaši firmu?
Společnost S&K LABEL spol. s r.o.
je soukromá, ryze česká polygrafická
společnost s mnoholetou tradicí, která
se specializuje na výrobu samolepicích
etiket. Sídlí v Kuřimi a má tak velmi
dobré dopravní napojení na Brno a rovněž na dálnici ve směru Praha, Olomouc a Ostrava. V současné době jsme
největší a technologicky nejvyspělejší
výrobce samolepicích etiket v zemích
bývalé východní Evropy. Vzhledem ke
každoročně se rozšiřujícímu strojovému parku můžeme nabídnout variabilní
a flexibilní výrobu etiket, která současně odpovídá aktuálním požadavkům
na trhu. Naše digitální a flexotiskové
stroje zajišťují výrobu jak velkých, tak
i malých zakázek. Díky prvotřídní kvalitě našich produktů jsme se v roce 1993
stali, jako první česká firma, členem
evropské asociace výrobců samolepicích etiket FINAT. Propagujeme zelená
řešení, nabízíme výrobky s certifikátem
FSC® a podporujeme osvětu v oblasti
ekologie.
Čím vším se zabýváte a co konkrétně vyrábíte?
Zákazníkům nabízíme široký sortiment samolepicích etiket od standardních bílých etiket v rolích nebo
na arších formátu A4 i A3 určených
pro dotisk, přes grafické samolepicí
etikety v až desetibarevném provedení.
Naším dlouhodobým cílem je najít pro
zákazníka takové zpracování, které jeho
produkt odliší od konkurence a zároveň
zachová všechny technické a informační vlastnosti etikety. V segmentu grafických etiket nabízíme řadu zušlechťovacích technologií a širokou škálu
speciálních materiálů dle náročnosti
obalu, využití UV-flexotisku a digitálního tisku. Disponujeme sofistikovaným
DTP studiem, díky kterému dokážeme
zabezpečit celkové zpracování grafické
11

a funkční podoby zakázky. Poskytujeme také technickou podporu ze strany
dodavatelů materiálu
Působili jste od začátku v Kuřimi?
Naše firma byla založena v roce 1991
a do počátku roku 2008 měla výrobní
závod v Brně v Šumavské ulici. Jak firma rostla, bylo logické se z menších,
a navíc tou dobou najímaných prostor
přesunout do svých a větších. Byla
vybrána lokalita Kuřim, kde již deset let
úspěšné vyrábíme etikety.

Na jakých výrobcích a kde se můžeme s vašimi produkty setkat?
Naše firma vyrábí obrovskou škálu
samolepicích etiket pro jakýkoli průmysl. Přes 83 procent naší produkce jsou
zakázkové etikety. Tedy na požadavek
zákazníka. Vyžaduje to velkou flexibilitu a samostatnost všech pracovníků. Asi
třetina produktů je pro potravinářský

průmysl. To zahrnuje etikety pro maso,
sýry, mléčné výrobky. Další velkou
skupinou jsou logistické a kancelářské
etikety. V neposlední řadě jsou to pro
nás obory jako kosmetika, chemie, ale
i nápojový průmysl a elektrotechnický
průmysl. Vždycky říkám, že v supermarketu je každá čtvrtá etiketa z naší
firmy. Aritmeticky to takto vychází
(úsměv).
Pro jaké firmy například etikety
vyrábíte?
Je to velká spousta, za všechny bych
jmenoval například Nestlé, Danone,

MyFace
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Dr. Oetker, Bohemia sekt nebo
Škoda Auto. Z regionu Blanenska
a Boskovicka a nejbližšího okolo
jsou to například firmy Mlékárna Olešnice, Steinhauser, Fikar,
Walter, Likov a další.
Do kolika zemí exportujete?
Vyvážíme hlavně do států
střední a západní Evropy, celkem čtvrtinu naší měsíční produkce. Zaměřujeme
se na Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Holandsko a Slovensko.
Kolik u vás pracuje lidí?
Máme celkem 150 kmenových za-

S&K LABEL spol. s r.o.
Blanenská 1860
664 34 Kuřim
tel. 541 126 510
e-mail: label@sklabel.cz
www.sklabel.cz
městnanců a dalších dvacet agenturních. Neustále hledáme další kolegy na
různé funkce.
Potýká se i S&K Label s nedostatkem pracovníci sil? Případně na
jaké pozici hledáte lidi?

Ano, čelíme nedostatku pracovníků ve výrobní sekci naší
společnosti. Intenzivně hledáme
hlavně schopné tiskaře, řezače.
Někdy i pracovníky na balení
v logistice. Jsme připraveni si
naše zaměstnance sami zaučit
a věnovat se jejich rozvoji.
Proč se vyplatí u vás pracovat?
V sortimentu samolepicích etiket
patříme k jedničce na českém trhu.
Máme výborně nastavené interní
procesy a jasně definované odpovědnosti pracovníků. Snažíme se udržovat
zdravou kulturu firmy s důrazem na
podporu a rozvoj zaměstnanců formou
finanční motivace a kulturních akcí.
Firma již deset let organizuje vlastní
dopravu z centra Brna, aby si udržela
a dále rozšířila portfolio dojíždějících
zaměstnanců. Disponujeme vlastní
kuchyní a díky tomu nabízíme čerstvou,
zdravou stravu přímo od svého kuchaře. Mezi hlavní benefity patří například
náborový příspěvek, 25 dní dovolené,
příplatky za vyšší výkonnost a kulturní
akce.
Prozraďte, jaké máte plány do budoucna?
Náš strategický plán počítá s růstem
tržeb na hodnotu 500 milionů korun
ročně. V rámci exportu plánujeme zvýšení podílu až na padesát procent hodnoty celkových tržeb firmy.
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Nová pravidla přináší
zpřísnění hypoték

Česká národní banka zavedla od 1. října 2018 nové opatření přinášející omezení pro
žadatele o hypotéku. Jedná se o dvě nová pravidla, která bude sledovat a hodnotit.

P

rvním pravidlem je ukazatel DTI (debt-to-income). Je to poměr výše zadlužení
k čistému ročnímu příjmu žadatele. Hodnota ukazatele DTI byla nastavena na hranici 9.
V praxi to znamená, že byste si měli půjčit maximálně devítinásobek svého čistého ročního platu. Například u čistého měsíčního platu 30 tisíc
Kč by horní hranice úvěrů měla být maximálně
3 240 000 Kč.
Druhým pravidlem je ukazatel DSTI (debt service-to-income). Je to poměr sumy splátkových
závazků k měsíčním příjmům. Hodnota ukazatele
byla nastavena na hranici 45 procent. To zname-
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ná, že na splátky všech svých dluhů bude žadatel
o hypotéku smět vynakládat nejvýše 45 procent
svého čistého měsíčního příjmu. Například s platem 30 000 čistého by tedy měsíční splátky neměly být více než 13 500 Kč.
Podobná doporučení České národní banky sice
nejsou striktně závazná, ale banky se jimi zpravidla řídí. Dosáhnout na hypotéku nebo úvěr v dostatečné výši tak bude v současné době pro některé žadatele složitější. Ti pak budou muset koupi
nemovitosti odložit nebo slevit ze svých nároků.
Ing. Libuše Mazalová
REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.

MyFace
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Holky z kapely NELL
si užívají svoje hraní

NELL. To je název dívčí kapely z Boskovic. Zrodila se loni a název vznikl z počátečních
písmen jmen původních členek. Vidět jste ji mohly například na Boskovických bězích
nebo při prázdninové akci firmy Color Profi v letním kině v Boskovicích. Skupina hraje
převážně převzaté písničky, ale už má na svém kontě také dvě vlastní skladby.

N

ikol Bartoňová, Lucie Bartoňová, Lucie Vachová a Martina
Stloukalová. Věřte, že o téhle
čtveřici dívek ještě hodně uslyšíte. Mají
totiž „našlápnuto“ být velmi populární.
Přitom tři členky ještě chodí do základní školy, jedna studuje pedagogickou
školu.
„Hudba nás provází už od školky, kde
jsme snad všechny hrály na zobcovou flétnu,“ svěřila se Nikol Bartoňová. „Dříve
jsme všechny působily v dětské kapele,
načež jsme daly dohromady NELL. Hrajeme
převážně pop a folk. Hlavně převzaté písničky, ale už máme i dvě vlastní. Třetí je na
cestě,“ doplnila Martina Stloukalová
Jelen, Pink, Aneta Langerová, Kristína a mnoho dalších. To jsou interpreti,
jejichž písničky holky z NELL hrají a
zpívají. „Hrajeme to, co se nám líbí. Je toho
hodně, záběr je široký, ale určitě nikdy nepůjdeme do metalových písniček,“ přiznala
Lucie Vachová.
Zkoušky absolvují holky jednou
týdně, přibližně dvě hodiny. „Většinou
u nás doma. V bytovce. Co na to naši sousedé? Zatím jsou v klidu a prý si s námi přes
zeď občas i zazpívají,“ usmála se Lucie
Bartoňová.
Kapela vystupuje převážně na festivalech, charitativních, obecních nebo

FOTO: Bronislav Šmatera

soukromých akcích. „Hrály jsme například na Boskovických bězích, na akci firmy
Color Profi v Boskovicích, na Statku Samsara v Klepačově nebo v charitním zařízení
Betany. Představily jsme se také na soutěžích Porta v Krhově, Olešnický kvítek nebo
Festivalu Brána ve Vaňkovce v Brně. Pomalu
chystáme plány na rok 2019, takže kdo by

Kapela NELL
Nikol Bartoňová, 12 let
(zpěv, ukulele)
Lucie Bartoňová, 14 let
(kytara, ukulele, cajon)
Lucie Vachová, 14 let
(baskytara)
Martina Stloukalová, 16 let
(kytara, cajon, zpěv)
FB: NELL, Instagram: kapela_nell
E-mail: nelloficial@seznam.cz
Tel.: 777 301 112
měl zájem nás slyšet, může se ozvat. Rádi
přijedeme,“ vyzvala Nikol Bartoňová.
Holky si pochvalují, že mají podporu
jak doma v rodinách, tak od svých kamarádů. „Cíl? Skládat vlastní hudbu, dál
se rozvíjet, fungovat a bavit tím publikum
i sebe,“ shodují se všechny čtyři na závěr.		
PAVEL ŠMERDA
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Inzerce

Výrobek z Boskovic
našel svého zákazníka
u řeckých Atén

J

edná se o zařízení pro firmu ELVAL
Hellenic Aluminium Industry S. A.
Produktem je průmyslová plynová
žíhací pec na zpracování hliníkových
sedmitunových ingotů pro celkovou
vsázku ca. 250 tun. Je součástí technologického procesu na výrobu hliníkových potravinářských fólií např. obaly
čokolád. Realizační proces byl započat
v lednu letošního roku a nyní skončila jeho výrobní fáze v boskovickém
závodě Junker. Této fáze se zúčastnila
jak konstrukčně- technické, výpočtová
a montážní střediska, tak i řetězec našich dodavatelů strojírenských firem
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v rámci České republiky. V současné
době započala přepravní fáze přesunu
dílů tohoto tepelného zařízení k zákazníkovi. Transport je realizován na 40
kamionech a některé z nich jsou speciální transporty pro nadrozměrné díly
o váze více než 30 tun.
Na místě instalace je připravena
skupina našich montérů a techniků,
kteří uvedené zařízení sestaví, včetně
elektroinstalace a propojí s infrastrukturou zákazníka. Průmyslová pec bude
připravena k oživení a testům v dubnu
příštího roku. Plánované předání zákazníkovi je stanoveno na konec června.

O co se vlastně jedná? „Kdybych to
měl laicky vysvětlit, tak jde o zařízení na
žíhání hliníkových desek, které se dále válcují na tenké plechy. Ty slouží pro výrobu
komponentů do automobilového, leteckého,
lodního, ale také farmaceutického a potravinářského průmyslu,“ doplnil Ondřej
Šaršon, vedoucí zahraničních montáží.
Produkty firmy Junker představují
moderní a sofistikované řešení, které
jsou špičkou ve svém oboru a udávají
směr vývoje. Stejně jako u dalších zařízení se jedná o originální konstrukční
řešení, které je projektováno dle potřeb
zákazníka. Uvedená firma je naším
MyFace

Inzerce
tradičním odběratelem a v minulosti
již bylo dodáno několik podobných
zařízení.
V tomto roce jsme realizovali
několik podobných projektů pro významné světové firmy, které se týkaly
technologií pro tavení a tepelné
zpracování železných i barevných kovů.
Je pro nás velikou motivací, když
nás firmy tohoto formátu oslovují a my

jsme schopni najít pro ně optimální
technická řešení, která naplňují jejich
očekávání. Tyto výzvy a úkoly jsme
schopni plnit jen za předpokladu vysoce kvalifikované týmové práce našich
zkušených pracovníků. Závod v Boskovicích rozšiřuje své výrobní aktivity
a hledá odpovídající členy týmu, kteří
dokáží tyto cíle naplnit.
Naše jasné cíle jsou definovány za-

kladatelem společnosti Dr. Ottem Junkerem již od založení společnosti v roce
1924 a zní: „Shromáždit všechny problémy, a ve společné vědecké a praktické práci najít řešení, a výsledek ve
formě kvalitních výrobků dopravit
k zákazníkovi“.
Pro ukázku je prezentováno pár
fotografií z provozu zařízení u našeho
zákazníka v Rakousku.

restaurant & hotel ***
hledají pracovníky na pozici

VRCHNÍ ČÍŠNÍK/SERVÍRKA – RECEPČNÍ
Náplň práce
obsluha hostů v restauraci | přijímání hotelových hostů | komunikace s hosty | spoluorganizování akcí a lidí | inventury skladů | zaučování a schopnost vedení týmu (pomocných číšníků, brigádníků) | služby dle domluvy
Nabízíme

Požadujeme

* plat dle dohody plus odměny z tržeb a osobní
ohodnocení
* práce v pěkném, moderním prostředí
* všestranná, zajímavá práce, kde se každý den děje
něco nového
* možnost ubytování přímo v hotelu, sleva na stravu,
příplatek na ošacení
* možnost růstu na jednom z našich provozů (Hotel
Lysice, Hotel U Tří volů, Porčův mlýn)

* zodpovědnost, spolehlivost,
samostatnost
* vyučení v oboru nebo praxe
(může být u nás)
* chuť se rozvíjet – učit nové
věci
* komunikativní přístup
* práce na počítači

Kontakt: Silvie Zouharová, tel. 725 378 809, e-mail: info@utrivolu.cz

Kam vyrazit

KINO
Blansko

11. a 12. 11. Ten, kdo tě miloval
(17.30)
12. 11. První člověk (20.00)
13. 11. Ten, kdo tě miloval
(20.00)
14. 11. Coldplay: A Head Full Of
Dreams (20.00)
15. – 18. 11. Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny (20.00)
17. 11. Grinch (15.00)
17. a 18. 11. Grinch (17.30)
18. 11. Štístko a Poupěnka –
jedeme na výlet (15.00)
19. 11. Toman, představení pro
seniory (17.00)
19. 11. Zrodila se hvězda (20.00)
20. a 21. 11. The Perfect Kiss
(20.00)
24. 11. Pat a Mat: Zimní radovánky (17.30)
24. a 25. 11. Creed II (20.00)
26. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00)
26. 11. Bohemian Rhapsody
(20.00)
27. a 28. 11. Mladí zabijáci

(20.00)
29. a 30. 11. Robin Hood (20.00)
1. 12. Robin Hood (17.30
a 20.00)
1. a 2. 12. Čertí Brko (15.00)
2. a 3. 12. Čertí Brko (17.30)
2. a 3. 12. Útok z hlubin (20.00)
4. a 5. 12. Vdovy (20.00)

Boskovice
Panorama

12. a 14. 11. Po čem muži touží
(17.00)
13. 11. Po čem muži touží
(17.00 a 19.30)
14. 11. Coldplay: A Head Full Of
Dreams (19.30)
14. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (22.00)
15. a 16. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00
a 20.00)
17. 11. Louskáček a čtyři říše
3D (14.00)
17. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00
a 20.00)
18. 11. Čertovské pohádky
(15.00)

18. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00)
18. 11. Dívka v pavoučí síti
(20.00)
19. 11. Kibera: Příběh slumu
(19.20)
21. 11. Po čem muži touží, Kino
senior (15.00)
21. 11. Princezna a dráček
(17.00)
21. 11. Bohemian Rhapsody
(19.30)
22. 11. Ten, kdo tě miloval
(17.00)
22. 11. Nebezpečná laskavost
(19.30)
23. a 24. 11. Ten, kdo tě miloval
(17.00 a 19.30)
23. 11. Když draka bolí hlav,
BabyBiograf (9.30)
23. – 25. 11. Pat a Mat: Zimní
radovánky (15.00)
25. 11. Snow Film Fest (18.00)
26. 11. Chvilky (19.30)
27. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00
a 20.00)
28. 11. Fantastická zvířata:
Grindewaldovy zločiny (17.00)
28. 11. Mladí zabijáci (19.30)
29. 11. Čertí brko (17.00)
29. 11. Oni a Silvio (19.30)
30. 11. Čertí brko (14.00 a 17.00)
30. 11. Creed II (19.30)
1. 12. Čertí brko (19.30)
2. 12. Čertí brko (14.00 a 17.00)
2. 12. Balón (19.30)

DIVADLO
Boskovice

Zámecký skleník

25. 11. Pyšná princezna, hraje
Divadelní soubor Julie Jurištové
(15.00)

Letovice

Kulturní dům

29. 11. Tchýně na zabití, hrají
Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Martin Kraus a Anna
Kulovaná (19.00)
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Letovice

Kulturní dům

14. 11. Matyáš Novák: Klavírní
pralinky (18.30)
9. 12. David Deyl: Vánoční
recitál (19.00)

VÝSTAVY
Blansko
Kino

do 30. 11. Postřehy z kontinentů, fotografie Věry Hasové

Boskovice

Muzeum Boskovicka

do 25. 11. Vzhůru, máme svůj
vlastní stát

Židovský obecní dům
do 16. 11. Židé v gulagu

Velké Opatovice
Vestibul kina

do 18. 11. Významné osmičky
v historii Opatovic (vždy neděle 10.00-15.00)

OSTATNÍ
Boskovice

Kino Panorama

10. 11. 40 dnů pěšky do Jeruzaléma, cestovatelská přednáška
Ladislava Zimbury (18.00)
20. 11. 5 holek v tuktuku s Luckou, cestovatelská přednáška
Lucie Radové (19.00)
4. 12. Dominika na cestě Jižní
Amerikou, cestovatelská přednáška Dominiky Gawliczkové
(19.00)

Letovice

Kulturní dům

21. 11. Jiří Kolbaba: To je Havaj!
(18.00)
23. 11. Biograf VO CO GOU,
oslava 25 let skupiny (16.00)

Masarykovo náměstí

1. a 2. 12. Letovice zvoní na
Vánoce (14.00)

Velké Opatovice

MyFace, měsíčník z Blanenska
a Boskovicka

Malá scéna stálého kina

23. 11. Manželství v kostce,
hrají Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil (19.00)
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MyFace

VŠE PRO KUTILY A STOLAŘE
•

•

•

plošné materiály

kování pro výrobu nábytku

laminátové dřevotřískové desky

• pracovní desky
• prolisová dvířka
• úchytky, výsuvy, panty
• …a mnoho dalšího

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

PIVOVAR
FERDINAND
NOVINKA 2017

lepek < 10 mg/l

gliadin < 5 mg/l

