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PAVEL KYSILKA:

Elitní sportovci
vyhlížejí rok 2021
s nadějemi

Zuzzi Husarová
si díky podnikání
plní svoje sny

Simona Nečasová
vydává druhou knihu

Rehabilitace má
stále modernější
prostředí

ZTRÁTA SVOBODY? VĚŘÍM, 
ŽE JE TO DOČASNÝ VÝKYV
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7 POTRAVINOVÝCH MÝTŮ
Pravda, nebo mýtus? Oblast potravin a témat spjatých s výživou člověka je poslední dobou často plná nejrůznějších 
tvrzení a přesvědčení. Kolikrát lze jen stěží určit, která tvrzení se zakládají na pravdě, a která nikoli. Co spadá mezi 
ty nejčastější potravinové mýty?

životní styl

MLÉKO ZAHLEŇUJE
Jedná se asi o jeden z nejrozšířenějších mýtů vůbec. Mléko 
je sice částečně tvořeno z  lipidů, tudíž se zdá, že při jeho 
konzumaci dochází k tvorbě určitého povrchu, avšak ve sku-
tečnosti opravdu nezahleňuje.

MLÉKO PRODÁVANÉ V OBCHODĚ JE ŘEDĚNO VODOU
Mléko, jež je dodáváno do obchodu, je v  mlékárně vždy 
ošetřeno příslušnými potravinářskými standardy a prochází 
několika stupni zpracování. Zejména obsah jednotlivých slo-
žek je těmito normami a standardy přesně určen, vzhledem 
k jednotlivým stupňům odstředění (odstředěné mléko: 0,5 % 
tuku, polotučné mléko: 1,5 % tuku a mléko plnotučné: 3,5 % 
tuku). Voda se tedy v žádném případě k mléku nepřidává.

KÁVA S MLÉKEM JAKO ŠPATNÝ NÁPAD
Často omílaný mýtus, stejně jako tvrzení, že káva není „zdra-
vá“. Pokud zrovna netrpíte intolerancí na laktózu či alergií 
na mléčnou bílkovinu, mléko v kávě rozhodně nepředstavuje 
žádný problém. Naopak přídavkem mléka do kávy dokonce 
„šetříte“ svůj žaludek. Avšak je zapotřebí brát v potaz to, že 
mléko v kávě nelze počítat do DDP (doporučeného denního 
příjmu) mléčných výrobků, protože kofein obsažený v kávě 
brání vstřebávání vápníku. Vápník je pak mimo jiné jeden 
z důvodů, proč mléčné výrobky konzumovat.

KOKOSOVÝ OLEJ JE ZDRAVÍ PROSPĚŠNĚJŠÍ 
NEŽLI SÁDLO
Další mýtus, který vás možná zvedne ze židle. Podle 
nejrůznějších receptů se často s velkým doporučením 
peče/vaří/smaží či jakkoli jinak tepelně upravuje na ko-
kosovém oleji. Z tohoto důvodu by každý z nás mohl 
tedy usuzovat, že právě kokosový olej bude tou nej-
lepší a nejzdravější volbou při tepelné úpravě pokrmů. 
Když se však podíváme blíže na složení tohoto typu 
oleje/tuku, možná vás překvapí, že kokosový olej ob-
sahuje nejvíce nasycených mastných kyselin ze všech 
nejznámějších druhů olejů/tuků. Tím pádem kokoso-
vý olej předběhl i takové sádlo. A proč jsou nasycené 
mastné kyseliny ty špatné? Zejména proto, že jsou 
v  našem jídelníčku často v  nadbytku, mají negativní 
vliv na hladinu LDL cholesterolu v  krvi a  mohou tak 
přispívat i k srdečně-cévním onemocněním.

LEPEK ZDRAVÉMU JEDINCI ŠKODÍ
Není to tak dlouho, co přišlo velký „boom“ v podobě 
bezlepkových potravin. Pokud jedinec trpí onemoc-
něním zvaným celiakie (nesnášenlivost lepku), tak je 
logické, že potraviny, které obsahují lepek, musí ze 

svého jídelníčku vyloučit. Ovšem, pokud se jedná o zdravé-
ho jedince, který celiakií netrpí, je třeba podotknout, že tomu 
lepek neuškodí (lepek - bílkovina, nacházející se přirozeně 
v zrnech obilovin).

TRVANLIVÉ MLÉKO NEOBSAHUJE TÉMĚŘ ŽÁDNÉ 
VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY
Za trvanlivým mlékem je u konzumentů bohužel často vídá-
no tvrzení, že se jedná o mléko, které je vlastně téměř vitami-
nů a minerálních látek prosté. Opak je však pravdou. Víte, že 
tepelným ošetřením se z mléka ztratí cca pouhých 10 pro-
cent těchto složek? Naopak dostatečnou tepelnou úpravou 
mléka dojde k odstranění nežádoucích choroboplodných zá-
rodků, které hádám, v mléce rozhodně mít nechceme.

HOVĚZÍ MASO DO ZDRAVÉHO JÍDELNÍČKU NEPATŘÍ
Mýtus, který je možná již částečně na ústupu, avšak jednou 
za čas se zaručeně někde objeví. Už je tomu řádka let, kdy 
konzumace hovězího masa byla v České republice na svém 
pomyslném vrcholu. Konzumenty od hovězího masa často 
odrazuje vyšší pořizovací cena, strach z kulinární úpravy či 
souvislost s  výskytem BSE - nemocí šílených krav. Hovězí 
maso však zůstává významným zdrojem vysoce kvalitních 
bílkovin, zinku, železa, hořčíku a dalších tělu prospěšných lá-
tek, tudíž by do našeho jídelníčku v rozumné míře rozhodně 
zařazováno být mělo. VENDULA POPELKOVÁ

NĚCO MÁLO O MNĚ…
Ahoj, jsem Vendula, lifestylový 
nadšenec, který rád sdílí svou lás-
ku k  jídlu a  nutričním hodnotám. 
Stravovací témata často prolínám 
i  s  cestováním, neboť právě to je 
mou další zálibou. K  potravinám 
a výživě jsem se dostala díky studiu 
Chemie a  technologie potravin na 
Mendelově univerzitě a  následnou 
návazností na magisterský obor 
Ekotrofologie (Výživa člověka). 
V  současnosti na univerzitě půso-
bím jako Ph.D. student. Ve svém 
volném čase ráda sestavuji jídel-
níčky pro radost a  bavím se tvor-
bou vlastních webových stránek či 
obsahu na sociálních sítích.

Více na Instagramu @vendelin6.
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rozhovor

PAVEL KYSILKA:

Rodák z Boskovic, ekonom, bývalý viceguvernér České národní banky a šéf České spořitelny, současný 
šéf dozorčí rady Český drah a radní České televize. To je Pavel Kysilka. Člověk, s kterým rozhodně stojí 
za to si povídat o aktuálních tématech.

VĚŘÍM, ŽE JE TO DOČASNÝ VÝKYV
ZTRÁTA SVOBODY?
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rozhovor

Dovolte, abych se na úvod zeptal. 
Jak se máte a jak prožíváte poslední 
měsíce?

Covidové restrikce přidělaly starosti 
všem, a mně i v práci. V institucích, kde 
působím, ať je jsou to třeba České dráhy, 
Česká televize, Českomoravská banka 
a 6DAcademy zůstalo množství obvyklé 
práce stejné, jen přibyla ta covidová, ale 
zvládám to dobře, spíše mi v životě vadí 
nuda.

Nuda? Jak to myslíte? Že nemůžete 
dělat aktivity, které Vás baví?

Ne ne, vadila by mi nuda, ale tu opravdu 
nezažívám. (úsměv)

Nedávno jste řekl. Benefity tech-
nologií jsou dnes snad už zřetelné 
i dlouho zabedněným jedincům. Díky 
technologiím nemusíme cestovat, 
zbytečně se scházet nad trivialita-
mi, utrácet peníze, čas a zdraví při 
zbytečných kontaktech, které hravě 
zvládneme online. Svět se díky covi-
dové zkušenosti stává efektivnějším 
a  bezpečnějším. Je to dobře, nebo 
špatně?

Je to tak a nic s tím neuděláme.
 

Ptám se hlavně proto, že člověk je 
tvor společenský a  osobní setkání, 
schůzky, podle mě nikdy nemůže na-
hradit Skype, Teams a  další vymo-
ženosti. Co si o tom myslíte Vy?

Osobní kontakt je nenahraditelný. Pro-
blém je, že tam, kde by stačil telefonát nebo 
videokonference, jsme trávili čas, energii 
- tu svoji i dopravní - velmi nehospodárně 
a ekologicky škodlivě.

Omlouvám se, ale tady ještě přidám 
konkrétní případy. Nejedná se jen 
o firmy, ale třeba i o děti ve školách, 
které kvůli distanční výuce ztrácejí 
už tak pošramocené sociální kon-
takty, jejich problémy v komunikaci, 
které mají kvůli nadměrnému uží-
vání sociálních sítí, se mohou ještě 
prohloubit…

Právě vedení dětí se bez kolektivního 
kontaktu, spolupráce a naslouchání neobe-
jde. Vyhnání dětí ze škol byla velká chyba, 
navíc zbytečná. Následky ponese společ-

nost i konkrétní děti dlouhá léta. Nejvíc 
jsou poškozeni ty děti, které školu nejvíce 
potřebují. Tedy ze sociálně slabších rodin 
a regionů.

Na druhou stranu… I  díky tomu, 
čemu se v posledních letech věnuje-
te, nebyl pro Vás přechod na online 
asi tak „bolestivý“ jako pro druhé?

To opravdu ne, už v České spořitelně 
jsme jako jedni z prvních v Česku přešli 
na technologie pro vzdálenou komunikaci 
a spolupráci.

 
Musím se samozřejmě zeptat na 
ekonomiku. Jak vidíte kroky vlády 
v jarním a podzimním období?

Pomoc byla při a po jarní vlně poměrně 
účinná a velkorysá. Léto se bohužel nevy-
užilo k lepšímu doladění forem podpory 
firmám, jednotlivcům, institucím a sekto-
rům. Na podzim k tomu přibylo i často cha-
otické informování a vysvětlovaní ze strany 
krizového týmu vlády.

 
Které nástroje pomoci ekonomice 
jsou podle Vás nejlepší a které byste 
buď vůbec nezaváděl, nebo po něja-
kém čase zrušil? Případně co byste 
udělal jinak?

Stát má dva hlavní nástroje: státní roz-
počet a měnovou politiku. Oba zasáhly 
dost razantně. U obou platí, že mají být po-
užity rychle, ale také rychle opuštěny, když 
nejsou potřeba, nebo ztratí účinnost.

Odborníci kroutí hlavou nad tím, že 

i když je tady krize, nezaměstnanost 
se stále drží na rekordně nízké úrov-
ni.

To je i díky podpoře ze strany státu, ale 
hlavně jde o důsledek víry nás všech, že 
krize rychle skončí a propouštění by tedy 
firmám uškodilo při návratu života k nor-
málu. Realita jim dává za pravdu. Při uvol-
nění vládních zákazů se výroba a služby 
umí vzpamatovat během dnů a rychle růst.

Je to dobře, když na jednu stranu 
téměř všichni, kteří chtějí vydělávat, 
mají práci, na druhou stranu v řadě 
oborů lidé chybí a  zbytečně je to 
brzdí?

Tomu se dá odpomoci jen rychlejší ná-
hradou lidí technologiemi a dovozem za-
hraničních pracovníků.

 
Asi se shodneme na tom, že to ne-
potrvá věčně a  na úřadech práce 
lidí přibude. Budou si muset zvyk-
nout na to, že jejich obor už asi ne-
bude nikdy takový, jaký byl a  na-
učit se nebo přeškolit se na něco 
jiného?

To každopádně, covid necovid. A stát 
musí pomoci hlavně menším firmám s tím, 
aby se lidé přeškolili na nové role.

 
Kde je to nejmarkantnější a  které 
obory se takto do budoucna ještě 
změní?

Existuje žebříček profesí ohrožených ze 
strany technologií, můžete si jej „vygoog-

Pavel Kysilka na Festivalu MyFace
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rozhovor

PAVEL KYSILKA
Český ekonom, v  letech 1992 až 1999 člen 
bankovní rady,  viceguvernér Státní banky 
československé, později České národní banky. 
V  letech 2011 až 2015 byl generálním ředi-
telem České spořitelny. Zabývá se projektem 
6D Academy, který pomáhá českým firmám 
a manažerům s digitalizací. Od září 2019 řídí 
dozorčí radu Českých drah. Od března 2020 
je členem Rady České televize. (zdroj: Wiki-
pedie)

lit“. Správnější pohled je, že nám všem 
beze zbytku ubydou rutinní jednoduché 
opakované činnosti, ať jsme lékař, učitel, 
mechanik, právník, bankéř… Přibude 
naopak činností spojených s výzkumem, 
službami, poradenstvím, obchodem, 
marketingem ve všech existujících profe-
sích.

 
Má „běžného“ občana zneklidňovat 
letošní schodek 500 a příští rok 320 
nebo možná i 400 miliard?

Ne, pokud to tím skončí, ano, pokud by 
měly vlády chuť v zadlužování pokračovat.

Je podle Vás zadlužování správné? 
Řada lidí i  Vašich kolegů ekonomů 
to často srovnává s  firmami, s  ro-
dinami, kde zadlužování asi není ta 
nejlepší cesta. Má stát tedy pomá-
hat všem?

Zadlužování je nutné v době krize. 
V době prosperity je správné šetřit, vytvá-
řet si rezervu na horší časy a oddlužovat.

 
Dají se, podle Vás, nějakým způ-
sobem položit na misku vah zdraví 
a ekonomika? Někteří tvrdí, že kvůli 
záchraně lidí s covidem nám umírají, 
a  hlavně budou umírat lidé na jiné 
nemoci, na které se pomalu zapo-
mnělo, kde se zanedbala prevence, 
ale hlavně, když nebudou peníze 
v ekonomice, nebudou ani ve zdra-
votnictví?

Hysterická restriktivní ochrana lidí před 
covidem má tři obrovské náklady: jsou 
to jednak dopady na naše zdraví cestou 
zanedbávání jiných nemocí, cestou stra-
chu před ztrátou zaměstnání nebo firmy 
a zhoršených podmínek spolužití v do-
mácnostech. Druhým typem nákladů jsou 
ekonomické, které se nakonec, jak říkate, 
projeví i v nižším financování zdravotnic-
tví. Třetí jsou dopady na vzdělávání mladé 
generace. Všimněte si, že neustále se vlády 
zaměřují jen na přímé škody viru, vůbec ne 
na ty ostatní, které podle mého názoru jsou 
několikanásobně větší než to, co může - teď 
už to po jaru víme - napáchat sám covid.

 
Jeden nejmenovaný politik kdysi 
prohlásil, že státní dluh se neplatí. 
Je to pravda?

Stát splácí, nebo bankrotuje. Jiná cesta 

není. Odpuštění dluhu nebo jeho časti je 
jen špatně maskovaný státní bankrot

Na co se musím zeptat, je to, že za-
tímco malí podnikatelé vesměs „kr-
vácejí“, firmy mají problémy, stát se 
tváří jako by se nic nestalo. Narážím 
na neustále narůstající počet úřed-
níků a státních zaměstnanců, které 
covid po ekonomické stránce neza-
sáhl, takže hlavně v  jejich řadách 
panuje klid a občas i jasná podpora 
toho, co dělá vláda.

Úřednictvo narůstá dynamicky od roku 
2000. Je to drahé a pro společnost škodlivé. 
Po všech stránkách.

Kde by podle Vás mohl stát ušetřit 
a díky tomu třeba i zefektivnit svoji 
práci?

Právě v úřednické přezaměstnanosti.
 

Upřímně. Vy všem krokům z hledis-
ka zavírání, otvírání a zákazů rozu-
míte?

Rozumím, ale nesouhlasím. Lítá v tom 
ale téměř celý svět.

 
Jak vidíte budoucnost ekonomiky? 
Doba hojnosti asi skončila. Vrátí se 
vůbec někdy? Jak se z  toho všeho 
dostat nejlépe ven? Existuje nějaký 
univerzální recept?

Zatím je vnitřní síla ekonomiky včetně 
naší obrovská a návrat k prosperitě je rych-
lejší a snazší, než si umíme představit.

 
Dovolte osobní otázku. Co Vy a co-
vid?

Zatím bez, v rodině pár případů skoro, 
nebo úplně bez příznaků.

Necháte se naočkovat a věříte vak-
cínám, které vznikly v  rekordně 
krátké době?

Ne.

Proč? Není to podle Vás jediná cesta 
k tomu, jak se covidu „zbavit“?

Krátký čas na vývoj vakcín je obecně rizi-
kový. Následky vakcíny proti prasečí chřip-
ce byly horší, než samotná chřipka. Ale na-
prosto respektuji i podporuji postoj zvláště 
rizikových skupin, že očkování podstoupí 
co nejdříve.

Měl jste kvůli zrušení nejrůznějších 
konferencí, porad, osobních setkání 
v poslední době čas na něco, k čemu 
jste se dlouho nedostal, naučil jste 
se něco nového?

Ano, na jaře jsem dohnal řadu letitých 
dluhů, teď už to nejde, práce mám nad hla-
vu.

 
Dá se na tom všem, co poslední 
měsíce prožíváme, najít i  něco po-
zitivního? Máme nějaký vzkaz pro 
lidstvo?

Lidé si najednou váží toho, co považova-
li za naprostou samozřejmost: společných 
setkání, čepovaného piva, koncertu, spor-
tu. Obecně svobody. To je skvělé.

Jste člověk, který aktivně zažil LIS-
TOPAD 89, co je to vybojovat si svo-
bodu, demokracii. Neztratili jsme to 
všechno trochu v  posledních měsí-
cích?

Věřím, že jde o dočasný krátkodobý vý-
kyv. Možná si budeme právě svobodu po 
odeznění krize více chránit.

PAVEL ŠMERDA
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ROMANTICKÁ DUŠE, KTERÁ RÁDA
SNÍ A SNY VKLÁDÁ NA PAPÍR

SIMONA NEČASOVÁ:

Tajemství ztracené holčičky. To je druhá kniha Simony Ne-
časové z Krhova. Na pultech knihkupectví se objeví 17. úno-
ra. Hlavní hrdinkou knihy je Hana, která se i přes protesty 
rodičů přestěhuje z hlučného velkoměsta na malou vesnici.

„V roubence, kterou jí odkázali prarodiče, chce konečně začít žít podle 
svých představ. Idylickou atmosféru však naruší duch, který se jí pravi-
delně začne zjevovat. Hana se cítí ohrožená, její hlavní oporou je pro ni 
kamarádka z dětství, a posléze potká i vdovce, do kterého se bezhlavě 
zamiluje. A jestli společně překonají všechny překážky? To je moje tajem-
ství,“ usmívá se Simona Nečasová.

Tajemství ztracené holčičky je stejně jako její prvotina Slzy touhy 
dívčí román se všemi klasickými znaky. „Nyní jsem přidala i napínavé 
prvky. Kniha je věnována dívkám dospívajícího věku, ale nepohrdnou jí 
ani čtenářky, které se na chvíli chtějí vrátit do mladých let,“ upozorňuje 
autorka.

Simona Nečasová ujišťuje, že všechny postavy v knize jsou fiktivní. 
„Možná jen chování některé z nich je inspirované životem na vesnici. Ale 
opravdu jsem nepopisovala nikoho ve svém okolí. On sám o sobě život na 
vesnici je velmi inspirující. Reálné jsou jen události, akce, které se u nás 
na malé vesnici Krhov opravdu pořádají. A částečně reálná je i oblast 
lesa, která se nachází kousek od mého domova,“ vysvětluje.

Knihu už četla její sestra, učitelka českého jazyka. „Vždy mi dává 
cenné rady, co přidat, co ubrat. Takže vím, na čem jsem. A toho si velmi 
cením,“ doplňuje Simona Nečasová.

Kniha Tajemství ztracené holčičky vyjde 17. února. Zakoupit si ji 
můžete v kamenných knihkupectvích, dostupná bude ale i na interne-
tu. „Co dál? Nápadů se mi hlavou honí hodně, teď jen zase najít vhodnou 
dobu, kdy je vložit na papír. Ale kdy to bude, to opravdu netuším,“ dodá-
vá spisovatelka. PAVEL ŠMERDA

doporučujeme

Simona Nečasová, rozená Hénková, se narodila roku 1991 
v  Boskovicích. Vystudovala bakalářský studijní obor všeobecná 
sestra v Olomouci. S manželem a dcerou žijí v malé vesnici Krhov. Její 
první knihou, kterou si splnila svůj sen, byla Slza touhy. Ve volném 
čase se věnuje rodině, sportu a cestování.

SIMONA NEČASOVÁ
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ANETA ŠIMEČKOVÁ:
UŽ NA ZÁKLADCE JSEM SI HRÁLA NA REPORTÉRKU

představujeme

Jednou z nových tváří zpravodajské 
televize CNN Prima News je i nedáv-
ná finalistka soutěže Dívka České 
republiky Aneta Šimečková. Jaká 
byla její cesta k této práci, co ji na ní 
nejvíce baví a jaké má další sny, cíle 
a  plány, prozradila v  následujícím 
rozhovoru.

Anetko, jaká byla tvoje cesta do 
CNN Prima News?

Moje první cesta do mediálního pro-
středí vedla na Óčko TV, pak do zpravo-
dajství TV Prima, a to už šlo ruku v ruce 
se CNN Prima News. Vlastně ani nevím, 
kde ta cesta začala. Už na základní škole 
jsem držela mikrofon v ruce a hrála si na 
reportérku a moderátorku. Na střední 
jsem psala do různých deníků, takže pro 
mě vysoká škola v oblasti žurnalistiky 
byla jasná volba. Letos jsem dostudovala 
Metropolitní univerzitu v Praze, která mi 
s prací na plný úvazek dala teda pořádně 
zabrat. (úsměv)

Prošla si nějakým konkurzem?

Konkurz to nebyl. Přihlásila jsem se na 
stáž do zpravodajství TV Prima, kde jsem 
působila celých šest měsíců. Byla jsem tam 
od rána do večera téměř každý den. Pak to 
klaplo a na Primě jsem začala pracovat. 
(úsměv)

Vzpomeneš si na svoji první repor-
táž?

Vzpomenu, naprosto přesně. To byla tra-
gédie. Myslím, že to byla na mě i tak trochu 
zkouška. Měla jsem točit na Velký pátek, 
čili na svátek, kdy téměř nikdo nepracuje 
a nikdo vám tedy nedá ani rozhovor. Na-
vrhla jsem pár témat, která by šla zpracovat. 
K mé smůle si editoři vybrali to, které jsem 
chtěla nejméně. Věděla jsem, že jde o hodně 
a musím se s tím poprat. A aby toho nebylo 
málo, tak mi editoři sdělili, že jde má repor-

táž jako první. Tím se mi ještě víc zkrátil čas 
pro zpracování. Myslela jsem si, že to ne-
můžu zvládnout. Naštěstí to dopadlo dobře. 
Vymyslela jsem scénář, natočila rozhovory 
a ve střižně všechno dokončila. Reportáž 
jsem odevzdala dvě minuty před začátkem 
vysílání. Asi si umíte představit výrazy vy-
stresovaných editorů, kteří ještě dvě minuty 
před začátkem zpráv neměli otvírací repor-

táž celé relace. Teď už se tomu směji, ale byl 
to rozhodně jeden ze dnů, kdy jsem byla vy-
stresovaná opravdu na maximum.

Jaké zajímavé reportáže už máš za 
sebou?

Je jich hodně, každá je svým způsobem 
zajímavá. Poslední dobou se věnuji pou-
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představujeme

ze reportážím o úspěšných a zajímavých 
lidech. A už jen fakt, že se s nimi setkáte, 
popovídáte si a poznáte je i z jiné stránky, 
je nesmírně inspirující. Každého se navíc 
ptám na konci celého natáčení, kdy už ne-
jsou tak nervózní před kamerami, na jejich 
životní motto. Myslím, že z toho jednou 
bude bestseller. (smích) Nekoukám ani to-
lik na zajímavý obsah, ale na to, s kým se 
setkám a co mě i ostatním mohou předat 
dál. Ať už je to profesor a fyzioterapeut Pa-
vel Kolář, zpěvačka Lucie Bílá, módní ná-
vrhářka Blanka Matragi nebo třeba operní 
pěvkyně Dagmar Pecková. Všichni jsou 
pro mě neskutečně výjimeční.

Co tě na této práci nejvíce baví?

Fakt toho, s kým mám tu čest se osob-
ně setkat. Velmi pozitivní pro mne je i to, 
že nesedím jen v kanceláři, ale má prá-
ce se odehrává na mnoha různých mís-
tech. Chodím do režie, točím venku a na 
místech, kam bych se jen tak nedostala. 
Jsou samozřejmě i situace, které vás baví 
méně, někdy jste vyčerpaní a vystresovaní. 
Ale… Máte opravdu velkou zodpovědnost, 
musíte dát do všeho sto procent a žádnou 
část natáčení nemůžete ošidit. Celé je to 
pro mě práce snů…

Už proběhl nějaký originální přebrept?

To proběhl, a bylo jich hned několik… 
Teď si asi nevzpomenu na nějaký konkrét-
ní, ale nejlepší vznikají s vyslovováním 
jmen respondentů. Třeba říct správně 
„pan Finsterle“ nebo „Zbigniew Jan Czen-
dlik“, to vám dá prostě zabrat. (úsměv)

Život není jen o práci. Co ráda děláš 
ve volném čase, co ti dodává energii?

Je to spousta věcí. Na jednu stranu mi 
energii dodává dobře natočená a zpracova-
ná reportáž, po které se mi pak respondenti 
ozvou s pozitivní zpětnou vazbou. To mě 
nakopne. Ale pokud odbočím od práce, tak 

je to běh venku v přírodě, ať je zima, déšť 
či sníh. Jóga, přátelé, rodina, vaření, peče-
ní, cestování, dobrá káva a jídlo. Ale i klid. 
Někdy ráda z rušného velkoměsta odjedu 
za rodinou do Jižních Čech, vypnu telefon 
a odpočívám.

Tvoje další sny a cíle?

Asi to, abych nikdy neztratila optimis-
mus a takovou tu kuráž do života. Samo-
zřejmě mám spoustu dalších pracovních 
cílů a snů v mediálním prostředí, ale to 
nejdůležitější je jít stále dál, poznávat to 
životní štěstí se vším všudy a říct si, „jsem 
spokojená“. Neztratit životní energii je to-
tiž strašně moc důležité. A vlastně neztratit 
i ty naše sny a cíle. PAVEL ŠMERDA

ANETA ŠIMEČKOVÁ
Věk: 25 let | Studium/práce: Metropolitní 
univerzita Praha, externí reportérka CNN 
Prima News | Zájmy: běh, jóga, zdravý ži-
votní styl, pečení, žurnalistika, čtení, rodina 
a přátelé

S knězem Zbigniewem Czendlikem

Aneta Šimečková v soutěži Dívka České republiky
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Zuzi, kde jsem tě právě zastihl a co 
děláš?

Aktuálně se nacházím na Kanárských 
ostrovech. Abych byla konkrétní, tak na 
jednom z nich, který se jmenuje Gran Ca-
naria, odkud už třetím rokem online pod-
nikám.

Vím, že si rozjela nový projekt. Čeho 
se týká?

Online podnikání pro ženy. Podporuje-
me ženskou sílu, rozhodnost, sebevědomí, 
sebejistotu v prodeji, umění prezentovat 
se na kameru, být vidět, schopnost ko-
munikovat s ideálními klienty, tzv. ženský 
leadership. Zjistila jsem, že spoustu online 
programů učí správné online strategie, ale 
když jsem si dělala průzkum, minimum 
pracuje na tom, co je opravdu alfa a omega 
pro úspěšné prosperující podnikání.

Co to tedy je?

Je to mindset, neboli správné nastave-

ní mysli. Díky tomu, že jsem studovala tři 
roky s thajskými mnichy, zjistila jsem, že 
mindset je hlavní mozek celého našeho 
úspěchu v podnikání i v osobním životě. 
Pokud máme správně nastavený náš mo-
zek na hojnost, bohatství, úspěch, lásku 
či zdraví, jde pak vše jako po másle. Pokud 
ovšem máme v našem podnikání skvělou 
strategii, ale náš mozek říká, že prodej je 
těžký, nejde mi, co si o mně lidi pomyslí, 
když se mi bude dařit, budu bohatá, tak se 
mi dařit nikdy nebude. Mozek nás chce při-
rozeně „ochránit“ od toho, co vyhodnotí 
jako nedobré pro nás. Proto velkou část na-
šeho business programu věnujeme nasta-
vení úspěšného podnikatelského mindsetu 
a nové identity.

Zeptám se konkrétně. Už mě neba-
ví chodit do „klasické“ práce, nechci 
už být zaměstnanec, chci v  životě 
něco změnit a  jít si vlastní cestou. 
Co mám dělat?

Hlavní je mít jasnou vizi, co je to, co mě 
baví a co chci dělat. Jaký problém chci ře-

šit. Komu chci pomoci. Jakou přidanou 
hodnotu klientovi dám. Proč právě já. 
Uvedu ti to na příkladu mojí klientky. Pra-
covala jako masérka a terapeutka, ale moc 
se jí nevedlo. V současné době covidové 
hledala, jak by mohla svoje podnikání po-
sunout na online level a nemusela čekat, 
až se tato situace ze dne na den zlepší. Šla 
do akce a přihlásila se do našeho business 
mentoringového programu Božské pod-
nikání. Období krize je totiž nejlepší na 
začátek podnikání, protože pokud se nám 
daří v krizi, tak už nás téměř nic nepoloží. 
Nejdříve si identifikovala, co chce dělat, 
pro koho to chce dělat, jaký konkrétní pro-
blém chce řešit, proč zrovna ona je unikát-
ní v tom, co dělá a jak to dělá. Posílila si se-
bevědomí, naučila se psychologii prodeje, 
strategie v podnikání, začala být díky naší 
skupině odbornic více disciplinovaná a za 
pár týdnů vydělala to, co do programu in-
vestovala. Nejen, že má hotový online pro-
gram, ale má ho také prodaný. Hodně začí-
najících online podnikatelů dělá tu chybu, 
že nejdřív tvoří svůj program, dají do toho 
tisíce hodin svého času, svoji drahocennou 

POMÁHÁ LIDEM K LEPŠÍMU ŽIVOTU
ZUZZI HUSAROVÁ

osobní rozvoj

Business mentorka pro ženy Zuzzi Husarová z Lipůvky si díky své práci plní sny, které pro ni byly ještě před několika 
lety nereálné. „A může to tak mít každý. Stačí chtít, rozhodnout se a jít si za tím,“ prozrazuje v následujícím rozho-
voru.

Foto Tomáš Kučera, 
www.tomaskucera.eu
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energii a spoustu peněz, ale až pak zjistí, že 
o jejich program nemá nikdo zájem. V na-
šem programu učíme, aby se tohle nikdy 
nestalo a jak se toho vyvarovat! Prakticky 
stejně, jak to dělají automobilky. Auto se 
prodá ještě před tím, než se vůbec vyrobí.

Nejtěžší je rozhodnout se. Občas 
nám v tom brání bloky v hlavě, řeči 
rodiny, příbuzných a  známých. Co 
s tím?

Nejdůležitější je vědět, proč to chceme. 
Proč je totiž naše vnitřní motivace. Ta nám 
pomáhá vstávat, i když se nám nechce. 
Já vstávám každý den v pět. První dny to 
byla výzva. Byla jsem zvyklá chodit pozdě 
spát. Ale každý večer jsem si uvědomova-
la a opakovala, proč to dělám. A ráno se 
těšila, jak toho zvládnu za celý den hodně. 
Nejde totiž o to, co děláme, ale co si o tom 
říkáme. Buď si můžu říkat: To je hrozný 
vstávat v pět, nebo těším se na to, že vsta-
nu v pět a stihnu za den svoje aktivity, které 
mám naplánované, a budu z toho mít navíc 
skvělý pocit.

Začala bych si tedy uvědomovat, co si 
říkám o podnikání, penězích, úspěchu 
a bohatých lidech. V momentě, kdy identi-
fikujeme, že jsou to negativní přesvědčení, 

myšlenky, tak je zajímavé si je napsat na 
papír a na druhou stranu papíru poznačit, 
co chci místo toho. Například si říkám: Bo-
hatí lidé jsou podrazáci a zlí. Pokud si toto 
myslím o bohatých lidech, můj mozek mi 
nikdy nedovolí být bohatý, protože by to 
znamenalo být zlý. Co s tím? Je třeba ho 
přeprogramovat. Na to jsem si dělala něko-
lik tréninků a jsem v tom opravdu expert, 
takže to zvládneme během několika minut. 
Pak je třeba si nastavit: Bohatí lidé jsou dis-
ciplinovaní a kreativní. Hned to zní naše-
mu mozku jinak, my chceme být kreativní 
a disciplinovaní, a tak nám pomůže, aby se 
tak stalo. Tedy nic nebrání tomu, abychom 
byli bohatí. Náš mozek je kompas, který 
nás vede k čemukoliv, pro co se rozhodne-
me, bohužel i k tomu negativnímu. Proto je 
tak důležité vědět, co si myslím, co mě limi-
tuje, a pracovat s tím.

A co se týká rodiny a známých?

Tam určitě radím: Pokud jsou to lidé, 
kteří jsou tam, kde chceš být ty, můžeš si je-
jich radu vzít k srdci, ale stejně se rozhodni 
podle sebe. Pokud tento člověk nepodniká 
nebo o tom nic neví, poděkuj, pochop, že 
má o tebe strach, ale těš se na to, že mu 
ukážeš, že nebylo třeba se o tebe bát. Nej-

důležitější je totiž víra v sebe! Na začátku 
stojí na startovní čáře každý sám. Až když 
vyhraje, tak přijdou ovace z publika.

Když se člověk rozhodne, už by se 
neměl obracet zpátky, říkat si co by 
kdyby apod.?

Namísto pochyb je fajn to nahradit vděč-
ností. Opravdu jsem vděčný, že jsem udělal 
tento krok, jsem vděčný, že se každý den 
posouvám blíže ke svému cíli. Vděčnost 
a víra je to, co nám pomáhá dosáhnout 
svých cílů.

S  čím vším mi můžeš v  úvodu po-
moct?

Pomůžu ti nastavit strategii, abys věděl, 
s čím začít, co je první krok, kde neztrácet 
pozornost, energii a čas. Nastavíme společ-
ně mindset na úspěch a prosperitu, ukáže-
me ti, jak vytvořit svůj online program a jak 
ho nabídnout svým ideálním klientům. Na-
učíš se strategii, která ti přinese okamžité 
finanční ohodnocení. V našem programu 
ukazujeme takovou, která pomohla nejen 
mně, ale dalším ženám, jak mít pravidelně 
minimálně sto tisíc na účtu každý měsíc. 
Výhoda online prostředí je, že vysoké vý-

osobní rozvoj
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dělky je mnohem lehčí dosáhnout, pokud 
máš správnou strategii, dobrého mentora 
a prosperující mindset.

Lidé mají rádi příklady, které poté 
následují. Prozraď, jak to bylo 
u  tebe, když ses rozhodla pro tuto 
cestu?

Na začátku jsem to zkoušela sama. Mys-
lela jsem si, že podnikání v online je stejné 
jak v offline světě. Že když si udělám drahý 
web, zaplatím si PPC, FB reklamy, tak se ke 
mně všichni pohrnou. Ale tak to vůbec ne-
bylo. Vyhodila jsem akorát statisíce do PR 
a ani jeden klient, ani jeden nákup. Říkala 
jsem si, co dělám špatně? Vždyť jsem skvě-
lej kouč a jiní, kteří tak dobří jako já nejsou, 
si vydělávají mnohem víc. V ten moment 
jsem přišla k mentorovi, který mě naučil 
tajemství, které nyní předávám dál v na-
šich business programech a VIP mento-
rinzích. Díky tomu pracuji mnohem méně 
a vydělávám mnohem více. Je to všechno 
jen o tom vědět, jak to dělat správně. Kdy-
bych to věděla dřív, ušetřila bych si tři roky 
zkoušení, frustrace, úzkostí, pochybností 
nad sebou, že nejsem dost dobrá, a urči-

tě ušetřila statisíce, které jsem narvala do 
reklam a různých webů. Není totiž nad to, 
když už někdo zná cestu a provede ti jí. Je to 
skvělý pocit úlevy, bezpečí a nadšení, že to 
opravdu jde i pro mě.

Vidím na tobě, že jsi šťastná a spo-
kojená. Co ti přináší největší radost, 
co tě naplňuje?

Naplňuje mě vidět ženy na pohovo-
rech, které s každou jednotlivou účastnicí 
podstupujeme, abychom zjistili, zda je do 
programu připravená. Zakládáme si na vý-
sledcích a na tom, že ženy dosáhnou toho, 
co slibujeme. Když vidím ženu, která nad 
sebou pochybuje, je nejistá a má strach, 
ale na druhou stranu ohromné odhodlání 
a rozhodnutí, že takhle už to dál nechce, je 
pro mě opravdu naplňující sledovat v prů-
běhu programu, jak se proměňuje, mění 
se jí obličej, úplně se transformuje. Je z ní 
najednou silná, rozhodná, disciplinovaná 
a odvážná podnikatelka, která realizuje 
svoji misi a je velmi úspěšná. Já geniální 
potenciál vidím v každé z nich od prvního 
momentu, jen jim dávám nástroje, aby se 
mohly k tomu diamantu prosekat samy. 

To mě dělá opravdu šťastnou. Když začnou 
konečně zářit. Když si to dovolí…

Tvoje nejbližší plány a cíle? Máš ještě 
nějaký sen?

Momentálně bydlím pět minut od pláže 
a jsem za to moc vděčná. Můj sen je koupit 
si dům přímo na pláži, hrát tam na bílé pi-
ano a poslouchat u toho šumění moře. Čas 
od času oslavit úspěchy se svými klientka-
mi společnou večeří na pláži a užívat si je-
jich posuny a růst. Moje klientky jsou totiž 
moje rodina a tvoříme opravdu boží pod-
porující se komunitu, která vede ke spoko-
jeným a úspěšným milionům českých žen. 
Je čas si stoupnout do své síly

 PAVEL ŠMERDA

ZUZZI HUSAROVÁ
Mind Coaching
Tel. 775 152 006
E-mail: info@zuzzihusarova.cz
www.zuzzihusarova.cz

osobní rozvoj
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E-VYCHÁZKA MĚLA MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH
LIDÉ VYRAZILI DO PŘÍRODY.

Dobré nápady jsou hodny následování. A nápad, s kterým přišel v závěru minulého roku majitel Dopravních staveb 
Brno Vlastimil Chládek, se ujal nad očekávání. Zapojily se do něj stovky lidí.

„Od roku 2000 pořádám vždy 29. prosince 
pro své přátele vycházku Moravským krasem. 
Jelikož letos nám to situace okolo koronaviru 
v obvyklé podobě neumožnila, hledal jsem jiný 
způsob a rozhodl jsem se pro e-vycházku,“ vy-
světlil Vlastimil Chládek.

V termínu od 20. prosince do 31. ledna 
mohli lidé vyrazit na svoje oblíbená mís-
ta, vycházkové trasy a tyto zaznamenat na 
stránkách www.e-vychazka.cz. Výsledek? 
Více než 1000 vycházek, více než 30 tisíc 
nachozených kilometrů. „Chtěli jsme, aby 
tato akce měla alespoň trochu i sociální lidský 
rozměr. Firma Dopravní stavby Brno proto 
vložila hned úvod na účet akce 50 000 korun, 
navíc za každý ušlý „osobokilometr“ přidala 
na stejný účet jednu korunu. Celkovou část-
ku pak rozdělíme mezi pět zařízení,“ doplnil 
Vlastimil Chládek.

A tím to ještě zdaleka nekončí. Ze zajíma-
vých, kreativních a inspirativních vycházek 
a fotografií vzniká unikátní kniha, která 
vyjde na konci února, na čtyřicet nejzajíma-
vějších vytipovaných vycházek se pak mo-
hou lidé vydat znovu a napsat na web svoje 
postřehy z nich. Více na www.e-vychazka.cz.

ÚVOD DO KNIHY

Každý člověk je něčím posedlý, tak moc 
má nějakou prioritu, tak moc ho něco 
fascinuje, až tím chce – a naplno – i žít. 
Mě po celou dobu života naplňuje tou-
ha být součástí společenství. Podílet 
se, a  ještě lépe  – pokusit se určovat 
jejich směřování. Ale náhle a zcela ne-
čekaně přisel covid a všechnu komuni-
tu a  všechna setkávání přerušil, utnul! 
Konec! A právě o tom, o naší touze za-
chovávat společenské pavučiny, je tahle 
kniha. Covidu navzdory! Vlastík

pomáháme
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Rehabilitační oddělení Nemocnice Boskovice patří ve zdravotnickém zařízení k jednomu z nejmoder-
nějších. V posledních letech se dočkalo hned několika vylepšení a pacienti to velmi oceňují. V jeho 
čele stojí primářka Monika Dvořáčková.

Paní primářko, představte prosím 
čtenářům MyFace stručně vaše od-
dělení?

Rehabilitační oddělení zajišťuje péči pro 
pacienty všech lůžkových oddělení Ne-
mocnice Boskovice. Ambulantní léčbu po-
skytujeme pacientům ze spádové oblasti. 
Náš pracovní tým tvoří tři lékaři, jedenáct 
fyzioterapeutek, tři zdravotní sestry, ergo-
terapeutka a masérka.

Kdo jsou vaši nejčastější pacienti 
a s čím k vám lidé nejčastěji přichá-
zejí?

Nejčastěji nás vyhledávají pacienti 
s vertebrogenními obtížemi nebo jinými 

poruchami pohybového systému. Na dru-
hém místě v četnosti figurují pooperační 
a poúrazové stavy, pak nemoci nervové, 
oběhové a dýchací soustavy. Léčíme do-
spělé i dětské pacienty.

Co všechno jim u vás nabízíte?

Základem rehabilitace je léčebná těles-
ná výchova. Naše fyzioterapeutky jsou vy-
školené v řadě speciálních metodik. Tyto 
léčebné postupy využíváme k obnově po-
škozených funkci, snažíme se o dosažení 
maximální soběstačnosti pacienta a o jeho 
návrat do aktivního života. Významně nám 
ke konečnému výsledku léčby pomáhají 
přístroje fyzikální medicíny. Svoji lékař-
skou ambulanci mám vybavenou planto-

skopem a tenzometrickou deskou, tedy 
poskytuji plnohodnotné podiatrické vyšet-
ření.

Je něco, čím je boskovická rehabili-
tace specifická?

Nevím, zda jsme něčím specifičtí, ale 
čeho si mimořádně vážím, je výborný pra-
covní kolektiv.

Vím, že se na vašem oddělení poda-
řila v poslední době spousta vylep-
šení, modernizací. O  co konkrétně 
šlo?

Za poslední roky se nám podařilo plně 
dovybavit a obnovit přístrojovou techniku 

zdraví

MONIKA 
DVOŘÁČKOVÁ:
RADOST MI 
DĚLAJÍ HLAVNĚ
SPOKOJENÍ 
PACIENTI



15MyFace Leden / únor 2021

na oddělení elektroléčby. Od roku 2015 vy-
užíváme vysokovýkonný LASER. Rozšířili 
jsme prostory pro aplikaci CO

2
 celotělové 

terapie. V roce 2016 byla nově zbudována 
tělocvična a rekonstruována ergoterapie. 
V březnu 2020 nám byla do užívání předá-
na rekonstruovaná vodoléčba a místnost 
mechanoterapie. Na vodoléčbě mohou 
naši pacienti využívat nové končetinové 
vany, střídavé nožní koupele, lokální kryo-
terarapii a termoterapii rašelinovými ob-
klady. Úplnou novinkou ve vybavení naší 
rehabilitace je vysokovýkonný elektro-
magnetický stimulátor, který efektivně po-
máhá při léčbě pohybových poruch a krátí 
dobu nutné léčby pacientům indikovaným 
k ošetření magnetoterapií.

Je to zatím „konečná“, nebo máte 
i další plány?

V tuto chvíli asi konečná, neboť počet 
nových přístrojů a vybavení je závislý na 
počtu personálu, který tato zařízení musí 
obsluhovat. A v tomto smyslu jsme plně 
nasyceni.

Personálně je tedy Vaše oddělení 
v pořádku?

Fyzioterapeuty, sestry i masérku máme. 
Ale chybí lékaři, kteří by výhledově nastou-
pili po kolezích v důchodovém věku.

Dovolte osobní otázky. Jaká byla 
Vaše cesta do boskovické nemocni-
ce? Co jste vystudovala a kde všude 
jste pracovala?

Boskovická nemocnice je moje rodná, 
tak i moje cesta po promoci sem byla přímá 
a nejjednodušší varianta. Lékařskou fakul-
tu jsem vystudovala na Masarykově uni-
verzitě v Brně. První atestaci jsem složila 
z vnitřního lékařství a pak už se moje cesta 

ubírala k rehabilitaci. Po otevření lůžkové-
ho oddělení v roce 2000 jsem nastoupila do 
Nemocnice Blansko. Zpět do nemocnice 
Boskovice jsem se vrátila po mateřské do-
volené. Zaměstnání v místě bydliště mně 
i rodině lépe vyhovuje.

Co Vás na Vaší práci nejvíce naplňu-
je a baví?

Radost mi dělají dobré výsledky naší spo-
lečné práce a spokojení pacienti. Především 
dětským pacientům včasnou a ucelenou re-
habilitací vytváříme dobrý základ pro roz-
voj nadstavbových funkcí. Obecně důležité 
je, aby pacient pochopil důležitost své ak-

tivní role v procesu rehabilitačního léčení.

Pokud máte volno, jak ho trávíte a co 
Vám dělá radost ve volném čase?

Volno trávím nejraději s rodinou. Volí-
me aktivní odpočinek, rekreační pohybové 
aktivity v přírodě a dokud to bylo možné, 
hodně jsme cestovali.

Vaše přání do roku 2021?

Pevné zdraví nejen svým blízkým, a brz-
ké zotavení republiky i celého světa z pan-
demie, kterou si procházíme.

PAVEL ŠMERDA

zdraví

FOTO Pavel Kupka (4x)
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DOVOLÍM SI HNED NA ÚVOD OTÁZ-
KU NA „TĚLO“. PROČ STUDOVAT NA 
VUT?

Vysoké učení technické v Brně je me-
zinárodně uznávanou vysokoškolskou 
a výzkumnou institucí se 120letou tradi-

cí a vynikající reputací. Naše univerzita 
nabízí širokou a atraktivní nabídku ba-
kalářských, magisterských i doktorských 
programů vyučovaných také v angličtině. 
Škola má momentálně 8 fakult, 3 ústavy, 
5 regionálních výzkumných center a je 
partnerem 2 excelentních vědeckých pra-

covišť. Podle počtu studentů jsme největší 
technickou školu v České republice.

PROZRAĎTE, JAKÉ FAKULTY SI U  VÁS 
MOHOU ZÁJEMCI O STUDIUM VYBRAT?

Výčet je opravdu bohatý. Fakulta archi-
tektury, Fakulta stavební, Fakulta výtvar-
ných umění, Fakulta chemická, Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních techno-
logií, Fakulta informačních technologií, 
Fakulta podnikatelská a Fakulta strojního 
inženýrství. Dále je možné u nás studovat 
v Centru sportovních aktivit, na Ústavu 
soudního inženýrství a také ve vědeckém 
centru CEITEC.

MŮŽETE VYVRÁTIT MÝTUS, ŽE VUT JE 
ŠKOLA HLAVNĚ PRO KLUKY?

Téměř jednu třetinu z celkového počtu 
studentů na VUT tvoří holky. S diplomem 
z techniky mají i absolventky skvělé uplat-
nění, výborné platové podmínky a můžou 
bez problému skloubit svoji práci a záro-
veň mít rodinu.

Brno je druhým největším městem v České republice, studuje zde na 70 000 vysokoškolských studentů. Z toho 18 tisíc na Vysokém 

učení technickém. Studenti město oceňují zejména za tolerantní přístup, cenovou i místní dostupnost, přátelskou studentskou komuni-

tu a noční život. Brno nabízí možnost vysoce kvalitního vzdělání s dobrými vyhlídkami na další uplatnění absolventů z celé řady oblastí. 

Více o studiu na VUT prozradila tisková mluvčí školy Radana Koudelová.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
NENÍ ŠKOLA JEN PRO KLUKY

vzdělávání
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CO MUSÍM SPLNIT K  TOMU, ABYCH 
SE DOSTAL NA VAŠI ŠKOLU. DO KDY 
SE MOHOU ZÁJEMCI HLÁSIT A  JAKÉ 
JSOU PŘEDPOKLADY?

Podat přihlášku a udělat přijímačky. Při-
hlášky na většinu fakult a oborů mohou 
zájemci podávat do konce března 2021. 
Kromě architektů a umělců, kde se kvůli 
talentovkám brány uzavíraly už v listopa-
du 2020. S ohledem na současnou situ-
aci je důležité sledovat všechny aktuální 
informace o přesných termínech a dnech 
otevřených dveří na webových stránkách 
univerzity a jednotlivých fakult. Na řadu 
oborů je možné se dostat i bez přijímacích 
zkoušek, na základě studijního průměru, 
výsledků u maturity nebo dalších aktivit 
v průběhu střední školy.

VYSOKÉ ŠKOLY V  ČESKÉ REPUBLICE 
JSOU ZDARMA, ALE URČITĚ VELMI LÁ-
KAVÝM BONUSEM JSOU STIPENDIA. 
JAKÁ NABÍZÍ VUT?

Nabídka je poměrně široká. Začnu třeba 
ubytovacím stipendiem. Na nájem přispě-
jeme třikrát do roka, a to těm, kteří nemají 
trvalé bydliště v okresech Brno-město nebo 
Brno-venkov. Dále bych zmínila prospě-
chové stipendium, na které mají nárok ši-
kovní studenti, kteří dokážou složit všechny 
zkoušky do určitého průměru. Podmínky 
přidělení stanovuje děkan, a tak se liší fa-
kultu od fakulty. Podle toho, kolik studentů 
projde sítem, se pak stanovuje částka, kte-
rou každý obdrží. Mimořádné stipendium je 
určeno pro studenty, kteří mají mimořádné 
výsledky, reprezentují školu na konferen-

cích či soutěžích, ukáží, že jsou nepostrada-
telní, nebo úspěšní ve sportu. V neposlední 
řadě nabízíme i sociální stipendium pro ty, 
jejichž rodiče pobírají příspěvek na dítě, 
nebo se studentova rodina náhle dostala do 
komplikované životní situace. 500 nejlep-
ších maturantů má navíc nárok na jednorá-
zový příspěvek 6 tisíc korun.

DŮLEŽITÁ PŘI VÝBĚRU ŠKOLY JE 
I  PRAKTICKÁ STRÁNKA VĚCI. S  KÝM 
ŠKOLA SPOLUPRACUJE A  JAKÉ JE 
UPLATNĚNÍ STUDENTŮ V  BĚŽNÉM ŽI-
VOTĚ?

Univerzita spolupracuje s mnoha vý-
znamnými partnery, jako jsou například 
IBM, Thermo Fisher Scientific, Honey-
well, Bosch, Siemens aj. Pět regionálních 

vědeckých center vytváří solidní základnu 
pro vlastní činnost v oblasti výzkumu a vý-
voje. Jsme také partneři dvou významných 
výzkumných center (Central European 
Institute of Technology, IT4Innovations). 
Naši studenti se účastní pracovních stáží 
a odborných praxí.

Teorie je tedy u nás propojena s praxí. 
Celkem 62 procent našich absolventů zís-
kává pracovní místo ještě před ukončením 
studia a 100 procent jich najde práci do 
jednoho roku. Brno je centrem vědeckého 
výzkumu, high-tech technologií a start-up 
společností a je nazýváno jako české Sili-
con Valley. Brněnský Technologický park 
se řadí k předním obchodním a technolo-
gickým rozvojovým projektům ve střední 
Evropě. Nabídka práce a uplatnění je tak 
zkrátka velmi široká.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Antonínská 548/1
601 90 Brno
www.vut.cz
vut@vutbr.cz

Univerzita s tradicí (založena 1899)
8 fakult, 3 ústavy, 5 výzkumných cen-
ter + 2 jako partneři
Největší technika v ČR s 18 tisíci 
studentů
Propojuje svět studentů a firem
VUT: SILICON VALLEY UPROSTŘED 
EVROPY

vzdělávání
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NA KOUPALIŠTI A OSLAVY NĚKOLIKA VÝROČÍ
LYSICE CHYSTAJÍ ÚPRAVY
V Lysicích v závěru roku dokončili jednu z největších investičních akcí v novodobé historii. Výstavbu nové čistírny 
odpadních vod. Co chystají na letošek a další informace prozradil starosta městyse Pavel Dvořáček.

Pane starosto, co se vám podařilo 
v roce 2020 v Lysicích?

Především se podařilo dokončit jednu 
z největších investičních akcí v novodobé 
historii Lysic, výstavbu nové čistírny od-
padních vod za přibližně 81 milionů korun. 
Z dalších větších akcí bych jmenoval opra-
vu kanalizace v Žerůtské ulici a obnovu 
vrtu u hřbitova.

Co chystáte dál?

Asi každý zachytil informaci o tom, že le-
tos nastane pravděpodobně propad příjmů 
veřejných financí. Jak velký bude, zatím 
těžko odhadovat. Každopádně při sestavo-
vání rozpočtu jsme s tímto nepříjemným 
vývojem počítali a odhady daňových příjmů 
adekvátně snížili. Co se týká vaší otázky. 
Chystáme opravu komunikace v Sadové 
ulici, stavbu nového rybníka, rekonstrukci 
bytového domu na náměstí Osvobození. 
EON připravuje v Brněnské ulici přelož-
ku elektrického vedení ze sloupů do země, 
v rámci toho opravíme chodník od kři-
žovatky s ulicí Žerůtskou po odbočku na 
Horky. Rekonstrukce se dočká i chodník 
na Oulehle, kde vzniknou i nová parkovací 
místa. Chystáme napojení Lysic na nový 

skupinový vodovod, je připraven projekt na 
modernizaci zázemí lysického koupaliště, 
především šaten a sociálních zařízení.

Je něco, co Lysice trápí a k čemu se 
zatím nedostanete?

Těch věcí je samozřejmě více, ale na co 
bych rád upozornil, je problém s parko-
váním. Už několikrát jsem upozorňoval 
na to, aby lidé neparkovali svoje auta na 
chodnících, na úzkých místech. Ale zatím 
se to bohužel míjí účinkem… Stále jsme se 
neposunuli s plánovanou rekonstrukcí so-

kolovny, případně výstavbou nového kul-
turního stánku. O rok jsme také odsunuli 
rekonstrukci prostor před radnicí.

Lysice čekají v roce 2021 oslavy ně-
kolik významných výročí. O co půjde?

Máte pravdu. Oslavíme 60 let od výstav-
by koupaliště, 70 let základní školy a 90 
let fotbalového oddílu. Hlavní část oslav 
se s největší pravděpodobností uskuteční 
v sobotu 5. a v neděli 6. června, kdy se lidé 
mohou těšit například na Den otevřených 
dveří ve škole, Talk show Aleše Cibulky 
Když princové jsou na draka s Janem Čen-
ským a Ivanou Andrlovou, koncert muzi-
kálových hitů, fotbalové utkání osobností, 
bohatý program bude připravený pro ro-
diče s dětmi. Věřím, že se z koronavirové 
pandemie co nejdříve dostaneme a bude-
me se zase všichni společně scházet nejen 
v rodinách, ale i na kulturních, sportov-
ních a společenských akcích.

Vaše přání do roku 2021?

Především zdraví všem lidem. Tohle 
přání s ohledem na to, co nás potkalo v loň-
ském roce a co stále ještě prožíváme, má 
mnohem hlubší význam než kdy předtím. 
A k tomu navíc přeji osobní pohodu.

 PAVEL ŠMERDA

navštívili jsme

Vizualizace úprav na koupališti

Slavnostní otevření koupaliště v roce 1961
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ZVLÁDLY A UŽ VYHLÍŽEJÍ NOVÉ VÝZVY
SKLÁRNY MORAVIA ROK 2020

Padesát milionů lahví vyprodukují 
ročně ve společnosti Sklárny Mora-
via v Úsobrně. S lahvemi z Úsobrna 
se setkáte takřka po celém světě. 
Firma navíc neustále roste a  hledá 
další kvalitní a loajální zaměstnan-
ce. Více prozradil ředitel Petr Binko.

Pane řediteli, máme za sebou ná-
ročný rok 2020. Jaký byl pro Sklárny 
Moravia a jak moc vám do fungová-
ní firmy zasáhl Covid?

Máte pravdu, rok 2020 byl opravdu ná-
ročný, a to hned v několika oblastech. Jed-
nou z nich byla v první polovině roku právě 
situace okolo koronaviru. Okamžitě jsme 
aplikovali metody krizového řízení, kte-
ré nám trochu více otevřely oči při našich 
každodenních problémech. Mohu už teď 
s klidem říct, že jsme se poučili a opět po-
sunuli dopředu. Nepříjemnými okamžiky 
v tomto období bylo plánování výroby, kdy 
někteří z našich stávajících zákazníků již 
probíhající projekty začali utlumovat. Do-
šlo tak u nás i k menším odstávkám výroby. 
Ve výsledku to však nebylo drastické a brzy 
jsme situaci stabilizovali.

Přesto se vám podařilo realizovat 
několik významných investic a uza-
vřít nové, zajímavé kontrakty.

Ano, i přes nepříjemnou situaci na trhu 
jsme realizovali významné investiční akce. 
Jednou z nich byla generální oprava taví-
cího agregátu, včetně nových technologií 
pro přípravu a zakládání sklářského kme-
ne do pece. Tyto generální opravy prová-
díme v periodě pěti až šesti let, podle typu 
a velikosti pece. Zrovna v roce 2020 přišla 
řada na jednu s pecí o výkonu 48 tun sklo-
viny za den. Další významnou investicí ve 
sklárnách bylo nové filtrační zařízení, které 
slouží k snižování emisních limitů, přede-
vším pevných částic NOx a oxidů síry SOx, 
které vznikají při tavení skla v našich pe-
cích. V současné době disponujeme nejmo-
dernější evropskou technologii pro snížení 
právě těchto znečisťujících látek.

Co chystáte na rok 2021?

V dubnu tohoto roku bude probíhat dal-
ší generální oprava tavícího agregátu, ten-

tokrát druhé pece o výkonu 24 tun skloviny 
za den. Ve druhé polovině roku rozšíříme 
naše výrobní linky o nejmodernější kont-
rolní stroje, které slouží k odhalování vad 
ve skle, a nové dopravní cesty včetně balí-
cího systému. Následně linky osadíme tzv. 
MES systémem. Tento systém sledování 
online výroby bude poskytovat zvýšení 
efektivity výroby pro maximalizaci využití 
nově pořizovaných výrobních technologií 
a naplnění očekávaných požadavků zákaz-
níků na flexibilitu výroby a dodávkovou 
spolehlivost.

Ve firmě se v poslední době objevi-
lo několik nových tváří. Jak se Vám 
daří po personální stránce?

Stejně jako všechny střední firmy, tak 
i my se setkáváme s fluktuací zaměstnan-
ců. Nechceme však personální výpadky 

PR

Akciová společnost Sklárny Mora-
via, se sídlem v  Úsobrně je více než 
190 let českým výrobcem a  prodej-
cem obalového skla. Roku 1827 dal 
majitel šebetovského panství, hrabě 
Karl Moric Strachwitz postavit v údolí 
potoka Úsobrnky sklářskou huť, která 
dostala po svém zakladateli jméno – 
Karlova huť. V  současné době má 
sklárna dva tavící agregáty. První ta-
vící agregát o maximální kapacitě 48 
tun skloviny za den, který je osazen 
dvěma linkami a druhý tavící agregát 
o  maximální kapacitě 24 tun sklovi-
ny za den s jednou linkou, s celkovou 
roční produkcí 50 milionů lahví.
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SKLÁRNY MORAVIA, 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Úsobrno 79
679 39 Úsobrno
Tel. 516 427 711
E-mail: info@sklomoravia.cz
www.sklomoravia.cz

řešit agenturními pracovníky. Naše per-
sonální aktivity směřují především na sta-
bilitu zaměstnání, dobré zázemí, výhodné 
benefity a jedineční obor v regionu.

Vím, že jste v  minulosti dělali mezi 
zaměstnanci průzkum spokojenosti. 
Stále s  ním pracujete a  je něco, co 
byste do budoucna ve vztahu firma x 
zaměstnanec a opačně rád vylepšil?

Společnost se začala více zabývat spoko-
jeností a loajálností zaměstnanců. Cílem 
je najít ty správné motivy tak, aby se zlep-
šila interní komunikace. Je to však běh na 
dlouhou trať. Pokoušíme se neustále v této 
oblasti zlepšovat a rozvíjet firemní kulturu. 
V tomto roce bude opět probíhat průzkum 
spokojenosti zaměstnance, vyhodnocení 
nám ukáže oblasti, na které se primárně 
zaměřit.

Kolik u vás momentálně pracuje lidí 
a hledáte stále nové zaměstnance?

Ke konci roku ve společnosti pracovalo 
necelých 200 zaměstnanců na pracovní 
poměr, nabízíme i možnost pracovat na do-
hodu. Jak jsem již uvedl výše, máme zdra-
vou fluktuaci a neustále hledáme zkušené 
a loajální nové zaměstnance, do kterých se 
sklárna vtiskne a vznikne silné pouto a hr-
dost pracovat v „české sklárně“.

Už pojmem se stal Dětský den Sklá-
ren Moravia. Bude i letos?

Dětský den Skláren Moravia opět plá-

nujeme, již je stanoven termín na polovinu 
léta. Atraktivita této akce rok od roku ros-
te a naše společnost chce Dětský den neu-
stále zlepšovat a zkvalitňovat program pro 
účastníky – především však pro děti. Byl 
jsem velice příjemně překvapen z ohlasů 
na akci v minulém roce. Dostavilo se velké 
množství rodin s dětmi. I přes neutucha-
jící pandemickou situaci, která v té době 
byla.

Můžete alespoň nastínit, na co se 
můžeme těšit letos?

Velmi rád. Dětský den se uskuteční v so-
botu 31. července a program bude opět 
velmi bohatý. Na místním fotbalovém 
hřišti se děti i jejich rodiče mohou těšit na 
vystoupení Lucky z Kouzelné školky, svo-
ji zábavnou show předvedou animátorky 

Deni a Teri. Nebude opět chybět kolotoč, 
skákací hrad, horolezecká stěna, bun-
gee trampolína, elektro čtyřkolky a další. 
Samozřejmostí bude bohaté občerstvení 
a hlavně pro rodiče pak hudební večer 
s kapelou Prorock2.

Dovolte osobní otázku. Jak jste Vy 
vnímal rok 2020 a co Vám tento rok 
dal a vzal?

Jednalo se o rok velkých organizačních 
změn, přiměřeného omezení, investič-
ních akcí a hlavně velkých výzev! Nemohu 
v současné době tvrdit, že nám minulý rok 
něco zásadně vzal. Rok 2020 hodnotím 
velmi pozitivně, protože nás naučil, jak 
pracovat v týmu jako celek. Největší záslu-
hu na výsledcích a hodnotách společnosti 
mají především naši zaměstnanci.

Vaše přání do letošního roku?

Všem čtenářům i lidem bych chtěl pře-
devším popřát hodně zdraví. Do nového 
roku chci touto cestou poděkovat všem za-
městnancům Skláren Moravia za jejich tr-
pělivost, loajálnost a práci v tak nelehkých 
časech. PAVEL ŠMERDA

PR

Nové zázemí pro zaměstnance.
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SPORTOVCI SE CHYSTAJÍ
NA (PO)COVIDOVÝ ROK 2021

Michaela Hrubá, Václav Kolář, Lukáš Vorlický… Co čeká úspěšné sportovce z našeho regionu v letošním roce? Jaké 
jsou jejich osobní a sportovní plány? Na to odpověděli v následující anketě.

V  roce 2021 mě hlavně čeká maturita na 

Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka 

v  Brně, což je můj hlavní cíl v  tomto roce. 

(úsměv) Mým velkým cílem pro letošní se-

zónu je kvalifikovat se na mistrovství světa 

juniorů v Keni, které bylo odloženo z minu-

lého roku, a  zde dosáhnout co nejlepšího 

výsledku.

Vzhledem k tomu, že mě v loňském roce bě-

hem venkovní sezony limitovala zranění, je 

pro letošní rok kromě tréninku prioritou ze-

jména správná fyzioterapie a regenerace.

Tohle je velmi těžká otázka, protože nikdo 

neví, co se stane zítra. Momentálně nám 

v  České republice na měsíc leden zruši-

li veškeré závody, ale pořád doufáme, že 

únor přinese lepší zprávy. Každopádně ven-

kovní sezona by se snad konat měla a tam 

nás čekají olympijské hry. Sice ještě nemám 

skočený limit 196 cm, ale tato výška je můj 

atletický cíl pro rok 2021. Dále mě čeká ob-

hajoba bakalářské práce a  přijímačky na 

magisterské studium. Bude to náročný rok, 

ale těším se na něj.

Rok 2021 pro mě nezačal úplně šťastně, jeli-

kož jsem onemocněl, ale věřím, že se z toho 

hned dostanu a  budu mít plno energie na 

kolo. V  téhle době, kdy se nedá vůbec nic 

plánovat, je tahle otázka docela těžká. Už 

mi závodění ve světě a cestování moc chybí, 

a  tak doufám, že se situace rozvolní a ob-

jedu letos zase všechny světové závody. 

Tím, že bylo v  loňském roce trochu mimo-

závodního času, tak jsem se věnoval výuce 

základů na různých kolech, dělal dva bike 

campy pro MTB a pravidelně točil videa na 

YouTube. Jestli budou v  2021 závody, tak 

se chci umisťovat na co nejpřednějších mís-

tech, k tomu se věnovat těmto dalším akti-

vitám okolo kol a posouvat se dál i v  téhle 

cestě. Přeci jen díky YouTube jsem se dnes 

dostal do povědomí spoustě lidem a hlavně 

dětí, které dnes díky tomu jezdí na kole, což 

je super!

V  roce 2021 věřím, že se všechno uklid-

ní a  začneme zase žít naplno. Ráda bych 

se vrátila k normální výuce ve škole a byla 

více času s  kamarády. Největším přáním 

je, abych já i  všichni kolem mě byli šťastní 

a zdraví! V atletice se chci zlepšit o co nej-

víc. Hlavním cílem je splnění limitů na mist-

rovství světa a mistrovství Evropy juniorek. 

V hale bych ráda zaútočila na český rekord 

na 800 metrů juniorek.

KLÁRA KREJČIŘÍKOVÁ | ATLETIKA

MICHAELA HRUBÁ | ATLETIKA

VÁCLAV KOLÁŘ | BIKETRIAL

PAVLA ŠTOUDKOVÁ | ATLETIKA

sport

Klára Krejčiříková (uprostřed)

Václav Kolář

Pavla Štoudková

Michaela Hrubá
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Co mě čeká, bohužel zatím nikdo neví, ale 

snad bude sportovní sezona lepší než v roce 

2020, kde jsem měl pouze tři závody. Na du-

ben je plánované mistrovství Evropy v  Mo-

skvě, ale vzhledem k aktuální situaci jsem se 

omluvil a na tyhle závody se připravovat ne-

budu. Příprava je fyzicky a finančně náročná 

a tady je bohužel minimální šance, že se akce 

vůbec uskuteční. Aktuálně se věnuji tedy spí-

še podnikání a rozvíjení naší značky Onerep. 

Sportovním cílem pro mě bude až podzim-

ní mistrovství Evropy juniorů do 23 let, kde 

mám před sebou poslední rok. V mojí váhové 

kategorii je bohužel opravdu velká konkuren-

ce, ale snad se konečně podaří hezký výsle-

dek a třeba z toho bude i medaile.

V  této nelehké době je těžké něco pláno-

vat, ale pevně věřím, že se život brzy vrátí 

do normálu. Když to situace dovolí, tak mě 

čeká spousta nedohraných utkání jak ve 

velkém, tak v malém fotbale. V  tomto roce 

by se měl konat světový šampionát v  ma-

lém fotbale v ukrajinském Kyjevě i evropský 

šampionát v  malém fotbale na Slovensku 

v Košicích, který se měl odehrát v listopadu 

loňského roku, ale kvůli pandemii koronavi-

ru byl o rok odložen. Věřím, že se letos obě 

akce uskuteční, budu v nominaci a pomůžu 

naší reprezentaci opět k těm nejvyšším příč-

kám. Tři čtvrtě roku už dělám individuální 

fotbalové tréninky, a i vzhledem k tomu, že 

jsou zakázány skupinové tréninky, tak mě 

čeká spousta tréninků s  dětmi, kterým se 

momentálně věnuji téměř denně. Vzhledem 

k tomu, že pracuji ve škole jako asistent pe-

dagoga, tak momentálně zvažuji i rozšíření 

vzdělání v oblasti pedagogiky. Přeji si, aby 

letošní rok 2021 byl rokem naděje k lepším 

zítřkům a  všem přeji hlavně mnoho zdraví 

a optimismu.

Pro mě se začátkem nového roku nic moc ne-

mění. Budu se stejně jako do teď každý den 

snažit něco nového naučit a vytvářet si oko-

lo sebe pozitivní energii, obklopovat se lidmi 

a prostředím, které mě bude nadále posou-

vat. Věřím, že se uklidní virová situace, všich-

ni se vrátíme k tomu, co nás baví, a začneme 

se jako společnost ve všech odvětvích po-

souvat dopředu.

Co se týče sportovního hlediska, tak i  zde 

se soustředím pouze na každodenní prá-

ci a prožitek z  toho, co dělám. Doufám, že 

začneme v  Itálii s  týmem Primavery znovu 

hrát, a kdyby se mi podařilo ukončit sezónu 

s nominací na zápas A-týmu, bylo by to moc 

hezké. Do nového roku přeji všem spoustu 

trpělivosti, vytrvalosti a ať se každému vše 

daří podle představ.

Hned na začátku ledna jsem odjel na sou-

středění do španělského Calpe, kde se budu 

až do konce února připravovat na novou 

sezonu. Poté bych měl v březnu absolvovat 

závody v Chorvatsku. Z jara plánuji starty ve 

Francie, kde bych se chtěl prosadit a vybojo-

vat nějaké pěkné výsledky. Samozřejmě vr-

cholem domácí sezony pro mě bude červno-

vé mistrovství České republiky. Rád bych se 

nominoval na mistrovství Evropy, a  hlavně 

mistrovství světa, které se koná v září v Bel-

gii. Doufám, že sezona proběhne bez větších 

komplikací kvůli pandemii, bude držet zdraví 

a  povede se mi zajet opět nějaké výborné 

výsledky jak na domácích, tak hlavně na za-

hraničních závodech.

PETR MAREČEK | VZPÍRÁNÍ

ONDŘEJ PADĚRA | FOTBAL

LUKÁŠ VORLICKÝ | FOTBAL

DOMINIK NEUMAN | CYKLISTIKA

sport

Lukáš Vorlický

Dominik Neuman

Ondřej Paděra

Petr Mareček
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ŠIROKOU ŠKÁLU VÝROBKŮ
MLÉKÁRNA OLEŠNICE NABÍZÍ

Mlékárna v Olešnici vyrábí kvalitní másla, bílé a ochucené sýry, speciální tvarohy a velmi oblíbený hrudkovitý Oleš-
nický tvaroh. Novinkou jsou nové výrobkové řady sýrů mozzarelly a kaškavalu. I v dnešní době si mlékárna zacho-
vává výrazný podíl tradiční ruční výroby. Co je ve společnosti nového, jaký byl pro ni loňský rok a další zajímavosti 
prozradil výkonný ředitel Václav Mirvald.

Pane řediteli, jaký byl rok 2020 pro 
Mlékárnu Olešnice?

Poslední rok byl pro nás hodně zvláštní. 
Asi tak jako pro všechny. Začátek přitom 
nepřinášel vůbec žádné signály, že by se 
mělo něco „dít“. I pár týdnů po vypuknutí 
pandemie to stále nevypadalo nijak tragic-
ky, ale asi po měsíci se vše radikálně změ-
nilo. Jsme hodně orientovaní na export, 
konkrétně na Blízký východ, kam dodává-
me naše speciální sýry. Naši partneři tam 
byli tvrdě zasaženi, dodávky byly ukončeny 
a nebylo dlouho jasné, kdy dojde k obnove-
ní.

Mléko není dlouze skladovatelná su-
rovina.

Mlíkařina je obor, kde suroviny, konkrét-
ně teď mluvím o čerstvém mléku, máte za-
jištěny dlouhodobě. Zatímco písek, dveře, 
sklo, cihly… můžete skladovat, omezit vý-
robu, kráva dojí denně a tu vypnout nemů-
žete s tím, že někdo od vás nekupuje výrob-
ky. Máme stálý okruh dodavatelů a ti nám 
stále dodávali ve stejném množství. Vzhle-
dem k tomu, že jsme museli rapidně omezit 
určité produkty, hlavně co se týká exportu, 
prodávali jsme více mléka, přebytky jsme 
nechávali sušit.

To zasáhlo bezesporu ekonomiku 
firmy?

Přesně tak, prodělávali jsme. Navíc kvůli 
přebytku mléka došlo k pádu cen. Od dub-
na do července jsme hospodařili se ztrátou 
a prakticky vymazali úspěšný hospodářský 
výsledek z prvního čtvrtletí. O prázdninách 
se poměry začaly přece jen alespoň trochu 
vracet do normálu, brány k exportu se zase 
otevřely, došlo k nárůstu produkce, ale 
ztráty z jara už se dohnat nepodařilo a ne-
podaří

Export je jedna část, ale co domácí 
trh?

Domácí trh naštěstí nebyl zasažen tak 
výrazně. Obchody byly otevřené, potravi-
ny se prodávaly, výpadky nás postihly jen 
u výrobků, které jsou specifické tím, že se 
nedodávají do maloobchodu, ale jdou do 
konkrétních gastro provozů a školních jí-
delen.

I  přes to všechno, co rok 2020 dal 
a vzal, podařilo se vám loni předsta-
vit nějaké novinky?

V roce 2019 jsme vybudovali nové výrob-
ní prostory. Mlékárna Olešnice se rozhodla 
propojit italské know-how a kvalitní mléko 
od místních farmářů a pustila se do výroby 
nového produktu – mozzarelly. Sýru, který 
má široké využití jak ve studené, tak i v tep-
lé kuchyni. Mozzarella se vyrábí v několi-
ka variantách pro obchod i gastronomii. 

Kromě Mozzarelly probíhá v nových pro-
storách i výroba pařených sýrů Kaškaval, 
Sedlářského sýru a sýrových tyčinek pod 
názvem Sýráci. Loňský rok byl tedy pře-
devším ve znamení nástupu těchto nových 
výrobků na trh. Abych nezapomněl, tak 
novinkou, kterou bych rád ještě zmínil, je 
i Dobrý Václav, nejmladší z naší řady zra-
jících sýrů, který se dá navíc dobře použít 
i jako dárkové zboží. Tento výrobek získal 
ocenění Zlatá Salima.

O který z vašich výrobků je největší 
zájem? Je to Olešnické máslo?

Máslo je určitě velmi žádané zboží. Vyrá-
bíme ho v různých baleních i hmotnostech 
a jsme rádi, že je mezi zákazníky oblíbené. 
Abych byl ale upřímný, nejvíce jsme hrdí 
na výrobky, které jsou specifické pro Oleš-
nici. To je například Olešnický tvaroh, 
protože žádný jiný podobný výrobce toho-
to druhu výrobku v České republice není. 
Na trhu je už dvacet let, říká se mu také 
hrudkovitý tvaroh, a svou strukturou, kon-
zistencí a vlastnostmi připomíná starším 
lidem tvaroh, který znají ze svého mládí. 
Byli bychom rádi, aby si lidé dominantně 
s Olešnicí spojili i nové druhy sýrů, o kte-
rých jsem mluvil v předchozí odpovědi.

Kde všude vaše výrobky najdeme?

Kromě naší podnikové prodejny, kterou 
lidé najdou v samém srdci Olešnice, přímo 
na náměstí, zásobujeme našimi výrobky 
regionální prodejny i velkoobchodní řetěz-
ce. Do některých prodejen dodáváme také 
výrobky dalších firem, zejména ze skupiny 
INTERLACTO, pod kterou také patříme, 
abychom vyhověli požadavkům zákazníků 
na komplexní sortiment. Každý den tak od 
nás vyrážejí auta s kompletním mlékáren-
ským sortimentem. To se týká i školních 
jídelen, nemocnic, domovů pro seniory, 

PR
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hotelů a dalších míst, která mají stravovací 
provozy. Co se týká velkých nadnárodních 
řetězců a dalších prodejců napříč Českou 
republikou, tam už dodáváme výhradně 
naše produkty.

Zmínil jste vaši podnikovou prodej-
nu, která vypadá skvěle a nabízí váš 
kompletní sortiment. Neuvažujete 
o  tom, že by mohla být i  v  dalších 
městech?

Není vyloučeno, že bychom ji do budouc-
na otevřeli i jinde, ale momentálně to není 
aktuální záležitost, kterou bychom řešili.

Co bychom v  souvislosti s  Mlékár-
nou Olešnice měli zmínit, je výběr 
surovin, který je jistě pro vaše vý-
robky velmi důležitý. Odkud nebo od 
koho je nakupujete?

Máme pevný okruh velkých i menších 
producentů mléka, s kterým dlouhodobě 
spolupracujeme. Všichni jsou z okolí při-
bližně do čtyřiceti kilometrů od Olešnice, 
převážně z Blanenska a Boskovicka, Svi-
tavska a Žďárska, tedy z ekologicky nejmé-
ně zatížených oblastí v rámci České repub-
liky. Velmi kvalitní surovina je nezbytným 
předpokladem pro dosažení takové jakosti 
produkce, která zákazníky nikdy nezklame 
a přiměje je k tomu, aby se k olešnickým vý-
robkům znovu vraceli.

Na závěr mi dovolte, abych se zeptal 
na práci ve vaší firmě. Hledáte stále 
nové lidi?

Do roku 2015 jsme měli ustálený kolek-
tiv, kromě odchodů do důchodu, z důvodu 
stěhování nebo zdravotního hlediska nedo-
cházelo k velkým změnám. Poté, co se trh 
práce v České republice začal měnit, jsme 
to pocítili i my, a v posledních pěti letech je 

fluktuace podstatně výraznější. Na druhé 
straně je to příležitost pro nové zájemce. 
Chybějí nám především výrobní dělníci. Za-
tím to řešíme formou agenturních zaměst-
nanců, na druhou stranu máme u nás dveře 

otevřené pro každého, kdo hledá perspek-
tivní, smysluplnou a zajímavou práci v tra-
diční firmě. I když máme moderní provozy, 
které jsou plně automatizované, ruční práce 
je u nás stále hodně. PAVEL ŠMERDA

PR

MLÉKÁRNA OLEŠNICE A.S.
Tržní 376
679 74 Olešnice na Moravě
Tel.: 516 528 511
E-mail: info@mleko.cz
www.mlekarnaolesnice.cz
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DALO MINISTERSTVO ZELENOU
PŘEMOSTĚNÍ NA STARÉ BLANSKO

Nový most přes železniční trať, která odděluje dvě části Blanska, dostal zelenou. Práce na akci, která by měla přijít 
na zhruba 250 milionů korun, by tak mohly začít už v polovině roku 2021. Na jaře 2022 začne také výstavba nového 
podchodu pod tratí v místě železniční zastávky Blansko-město.

„Mám obrovskou radost. Stavbu potře-
bujeme načasovat na roky 2021 a 2022, kdy 
dojde k úplnému přerušení železniční pře-
pravy na trati mezi Brnem a Českou Třebo-
vou,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Stavba stopadesátimetrového mostu, 
jehož součástí bude i lávka pro pěší, má 
dopravně propojit centrální část města se 
Starým Blanskem. Ty momentálně rozdě-
luje frekventovaná železniční trať. Ve špič-
ce jsou závory zavřené až 40 minut za ho-
dinu, což způsobuje kolaps dopravy. Potíže 
s překonáním trati mají také záchranáři či 
hasiči.

„V souvislosti s novým přemostěním 
vzniknou v ulicích Fügnerova a Brněnská 
nové okružní křižovatky, a přibude také 
velké parkoviště na Starém Blansku s 34 
parkovacími místy, a jedno parkoviště pro 
pět nákladních vozidel,“ popisuje vedoucí 
oddělení investic odboru správy a rozvoje 
města Marek Štefan.

S přemostěním souvisí také stavba no-
vého podchodu v místě současné želez-
niční zastávky Blansko-město. Stávající 
podchod se odstraní a vznikne nový, čtyři 
metry široký. Vstup do podchodu zajistí 
schodiště, součástí podchodu budou také 
výtahy určené pro přepravu osob, kol či 
kočárků.

„Zrušeno bude stávající úrovňové křížení 

trati, dojde také k demolici budovy čekárny 
Českých drah. Díky tomu časem vznikne na 
obou stranách trati prostor pro parkoviště 
s kapacitou 28 automobilů na každé stra-
ně. Chybět nebudou ani zastřešené prostory 
pro cestující, na straně od města kryté stání 
na kola, na straně od Starého Blanska pak 
menší prostor, který může sloužit jako če-
kárna či menší komerční prostor,“ popisuje 

Marek Štefan. Nový podchod přijde zhru-
ba na 110 milionů korun.

V souvislosti s novým podchodem dojde 
také k úpravě místních komunikací a na-
pojení Komenského a Rožmitálovy ulice. 
Stávající křižovatky zaniknou, přes trať 
už motoristé nepřejedou. Součástí úprav 
bude také nová zastávka MHD v Komen-
ského ulici. PAVEL ŠMERDA

zaujalo nás

Vizualizace úprav v Blansku. Vizualizace: SUDOP
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Senátorský sloupek Jaromíry Vítkové
Obrací se na mě řada občanů s kon-

krétními problémy, které chtějí vyřešit, 
ale nedaří se jim například zkontak-
tovat odpovědné osoby nebo prosadit 
vhodné řešení. Snažím se každému po-
moci, pokud je to v mých silách. V ně-
kterých případech se z toho vyloupne 
obsáhlejší problematika. V tomto smě-
ru řeším například čistírny odpadních 
vod. Malé obce často s ohledem na te-
rén mají ztížené podmínky pro řešení 

nakládání s odpadními vodami. Komunikuji s VAS, a.s. a snažíme 
se společně s obcemi najít vhodný způsob řešení. V pátek 22. ledna 
jsme se například sešli s ředitelem VAS, a.s. Petrem Fialou a starosty 
obcí Křetín a Vranová.

Na začátku ledna mě občané a starosta obce Vysočany oslovili ve 
věci dlouhodobého velmi častého výpadku elektrické energie pro 
obec. Výpadky vznikaly při nepříznivých povětrnostních podmín-
kách, kdy stromy padaly na elektrické vedení. Operativně jsme se 
sešli v mé kanceláři a ihned druhý den se konalo šetření na místě za 

účasti zástupců E-ON, Lesů ČR a obce. Již dnes je obec domluvena 
na vykácení stromů, které jsou na dopad vedení.

Díky komunikaci se Střediskem volného času se nám podařilo 
prosadit, že jsou zachovány jejich víkendové akce a činnosti o prázd-
ninách. V rámci pandemie koronaviru na podnět Masarykovy střed-
ní školy Letovice jsem apelovala na důležitost zachování praktické 
výuky na středních školách. Na zastupitelstvu města Boskovice 
jsem v prosinci upozornila na možnosti čerpání dotací na sportovní 
zařízení, které spravuje Národní sportovní agentura. S místostaros-
tou města Boskovice Radkem Mazáčem spolupracuji v rámci zá-
měru výstavby cyklostezky Mladkov–Svitávka. S MAS Boskovicko 
PLUS pak zejména spolupracuji zejména v oblasti školství a máme 
v plánu společně uspořádat konferenci na téma polytechniky. V ob-
lasti sportu při projednávání návrhu zákona o některých opatřeních 
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru jsem komunikovala pří-
mo se zástupci sportovních organizací v mém obvodu.

Snažím se veškeré aktivity propojovat v rámci Senátu a senátního 
obvodu Blansko tak, aby to bylo efektivní a mělo příznivý dopad ne-
jen na samotné občany, obce, ale i neziskové organizace a podniky.

 JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka

RENČ TOČIL NA KUNŠTÁTSKÉM ZÁMKU

Právě v těchto dnech běží na programu ČT 1 nový seriál Hlava medúzy. Čtveřice kriminalistů v čele s Jitkou Čvančarovou 
a Jiřím Dvořákem řeší osm případů. Režisér Filip Renč našel ideální místa k natáčení převážně v Jihomoravském kraji, 
mimo jiné i na Státním zámku v Kunštátě nebo ve Westernovém městečku v Boskovicích. „Vybrali jsme si podobu Medúzy 
jako symbol našich kriminálních příběhů. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo. Je pro 
nás velkou výzvou přijít v dnešní bohaté produkci detektivek a kriminálek s něčím originálním. Jednotlivé příběhy jsou tedy 
kombinací skutečných kriminálních případů a fikce autorů,“ říká režisér Filip Renč. FOTO Radek Miča

kultura/politika
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Představte, prosím, čtenářům My-
Face jihlavskou zoo?

Zoologická zahrada leží v samém srdci 
Jihlavy. Z centra města je to deset minut 
chůze. Rozkládá se na přibližně devíti hek-
tarech, menší rozloha ji však vůbec neubírá 
na atraktivitě. Při návštěvě na vás čeká více 
než 280 druhů zvířat z celého světa. Zoo 
se specializuje na chov kočkovitých šelem, 
opic a plazů. Najdete zde i ikonická a mezi 
návštěvníky populární zvířata – žirafy, ty-
gry, tapíry, různé druhy opic, medvědy, 
hrošíky, klokany, ale také ptáky – kasuáry, 
ary, pelikány či plameňáky. Na své si však 
přijdou i milovníci plazů, které jistě okouzlí 
Tropický pavilon.

Na co byste speciálně upozornila 
a o co mají návštěvníci největší zá-
jem?

Rozhodně bych návštěvníky upozornila 
na některé zajímavé druhy zvířat. Napří-
klad babirusy, což je druh, který v Česku 
a na Slovensku uvidíte pouze u nás. Jde 
o prase pocházející z ostrova Sulawesi. 
Mnoho lidí si možná řekne, co může být 
na praseti zajímavého. U samců však horní 
špičáky prorůstají skrz čelist a nad hlavou 
se stáčí – čili jde o opravdu nevšední zvířa-
ta. Také velemyš obláčková, kterou najdete 
hned u vstupu, je vzácným chovancem naší 
zoo. Je to největší myš světa. Za povšimnutí 
stojí také irbisi. Patříme k nejúspěšnějším 

chovatelům těchto šelem. Ale samozřejmě 
každé zvíře je zajímavé a má svoje kouzlo. 
Návštěvníci mají rádi také žirafy, medvědy, 
tapíry nebo hrošíky.

Zaujala mě velká spousta expozic, 
které u vás máte.

Těch máme opravdu velké množství. 
V podstatě každý výběh nebo voliéra se dá 
nazvat expozicí. Pravděpodobně ale máte 
na mysli větší komplexy nebo pavilóny. 
Z těch „nej“ tady máme Africkou savanu, 
kde bydlí žirafy a zebry, Tropický pavilon – 
jeho obyvateli jsou krokodýli, hadi nebo 
ještěři. Dále pak africká vesnice Matongo, 
která je domovem plameňáků a lemurů, 
v Haciendě Escondido bydlí například le-
nochod. Takhle bych mohla pokračovat dál 
a dál. Nejlepší je přijít a všechny části zoo 
objevit na vlastní oči.

Díval jsem se, že se u vás mohu stát 
na den chovatelem. Jaký je o  tuto 
možnost zájem a  může si to vy-
zkoušet každý?

Ano, to je pravda, tuhle možnost na-
bízíme. Aby mohl člověk tento program 
absolvovat, musí mu být minimálně 18 let 
a musí být v dobré fyzické kondici. Lidé si 
občas myslí, že se budou se zvířaty mazlit, 
ale to neděláme. Jde o opravdovou prá-
ci. Krájení ovoce a zeleniny, úklid výběhů 
a podobně. Zájemce o program máme, ješ-

tě větší zájem je ale o program „Něco navíc 
o…“. Jde o seznámení s vybraným druhem 
zvířete. Průvodce vám během hodinového 
programu ukáže zázemí, prozradí mnoho 
zajímavého o daném zvířeti a vezme vás 
k němu blíž.

Návštěva zoo není jen o  samotné 
prohlídce, ale i  spoustě doprovod-
ných aktivit. Co dalšího nabízíte 
malým i velkým návštěvníkům?

Naše zoo nabízí pro návštěvníky kom-
plexní servis. Zahrnuje stánky s občerstve-
ním, dětská hřiště a oddechové zóny. Kro-
mě toho přes léto mohou zájemci sledovat 
letové ukázky sov a dravců nebo komento-
vaná krmení. Obě nabízíme zdarma v rám-
ci vstupného. Mimo to pořádáme během 
roku mnoho aktivit. Doporučuji sledovat 
naše webové stránky, kde najdete informa-
ce o připravovaných akcích.

Proč by lidé měli přijet právě do jih-
lavské zoo?

Každá zoo má svoje kouzlo a je něčím 
jedinečná. Zoo Jihlava sice patří rozlohou 
k menším, ale nachází se v krásném pro-
středí řeky Jihlávky. Je poměrně rovinatá, 
což ocení především rodiny s dětmi. Cho-
váme zde i hodně neobvyklých a málo zná-
mých druhů zvířat, takže na své si přijdou 
i ti, kteří hledají druhy, které v ostatních 
zoo nenajdou.  PAVEL ŠMERDA

rozhovor

I OPRAVDOVÉ UNIKÁTY
JIHLAVSKÁ ZOO NABÍZÍ

Už jste byli v jihlavské zoo? Ještě ne? Tak to byste měli určitě brzy napravit. Nejnavště-
vovanější turistický cíl regionu Vysočina má co nabídnout návštěvníkům všech věko-
vých skupin. Více prozradila vedoucí marketingového oddělení Simona Kubičková.

Irbis Plameňák Velemyš obláčková
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• Nadstandartní zařizovací předměty
• Energeticky úsporná konstrukce domu (nízké náklady na vytá-

pění)
• Plastová okna s trojskly (dobré tepelné vlastnosti a odhlučnění)
• Teplovodní podlahové vytápění
• Příprava pro klimatizaci
• Elektrické venkovní stínění – screeny
• Vlastní předzahrádka v přízemních bytech, v horních patrech 

balkón nebo terasa
• 1.NP a 5.NP byty obsahují venkovní vodovodní nezámrzné ven-

tily pro napojení zahradní hadice
• Parkování u bytového domu
• Pětipatrové bytové domy s výtahem
• Výborná občanská vybavenost městyse Svitávka
• Dobrá dostupnost do Boskovic, blízkost hlavního tahu I/43 

směr Brno – Svitavy
• V dosahu železniční zastávka trati Brno – Česká Třebová
• Zajištěno financování ve spolupráci s finančními subjekty
• Termín dokončení bytového domu A prosinec 2020

Velikosti bytů: 1+ kk, 2+kk, 3+kk | Cena: od 2.040.000,– Kč | Aktuální informace na www.ekotermstavby.cz | 
Investor: EKOTERM, spol. s r.o., kancelář Pražská 870, 679 61 Letovice | tel. 516 474 480, mob. 724 614 714 | 

Architekt: Makovský & partneři, s.r.o., Minská 85, Brno

ÚŽASNÉ BYDLENÍ PRO RODINY 
S DĚTMI VE SVITÁVCE

PRODEJ NADSTANDARDNÍCH BYTŮ ZAHÁJEN!

Vedoucí personálního oddělení
Společnost Czech Blades s. r. o. se sídlem v Jevíčku hledá uchazeče do týmu personálního oddělení na pozici

S těmito požadavky:
 ⊲ SŠ/VŠ vzdělání
 ⊲ praxe na obdobné pozici minimálně 3 roky podmín-

kou
 ⊲ znalost pracovněprávních a souvisejících předpisů
 ⊲ anglický jazyk na komunikativní úrovni
 ⊲ znalost v oblasti kolektivního vyjednávání výhodou
 ⊲ řídící a organizační schopnosti
 ⊲ samostatnost, flexibilita

Náplň práce:
 ⊲ realizace projektů v oblasti řízení lidských zdrojů
 ⊲ nábor, vzdělávání, školení, rozvoj, hodnocení a zapo-

jení zaměstnanců
 ⊲ komunikace s odborovou organizací, kolektivní 

vyjednávání
 ⊲ odpovědnost za spisovou službu

Nabízíme:
 ⊲ finanční podmínky podle dosaženého vzdělání a dél-

ky praxe, bonus dle výkonu
 ⊲ 5 týdnů dovolené
 ⊲ možnost dalšího profesního vzdělávání a personální-

ho rozvoje
 ⊲ mimoplatové benefity (závodní stravování s příspěv-

kem zaměstnavatele)

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasí-
lejte nejpozději do 5. 3. 2021 na adresu Czech Blades, s. 
r. o., personální oddělení, Brněnská 559, 569 43 Jevíčko 
nebo na e-mail: marta.
bilkova@czechblades.cz, 
tel. 461 801 217
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Kultura v roce 2021
Člověk míní, Pán Bůh mění. Znáte to. Jak bude vypadat letošní kulturní rok na Blanensku a Boskovicku, je v tuto 
chvíli kvůli stále probíhající epidemii koronaviru jako věštění z křišťálové koule. Pořadatelé a promotéři mají plány, 
jak to dopadne, uvidíme… Tady je přehled akcí, které se v regionu chystají.

27. 4. Čarodějky v kuchyni, Veronika Žilková/Sandra 
  Pogodová, Michaela Dolinová
18. 5. Karel Plíhal, recitál
17. 10. The People, vzpomínka na Karla Gotta a českou 
  písničku
30. 11. Talk show Vánoce Osmanyho Laffity, host 
  Michaela Gemrotová
2. 12. Pokáč, host Tereza Balonová

31. 7. Festival 3+1, Peter Lipa, Ready Kirken, Karel 
  Kahovec aj.
18. 9. Zažít Letovice jinak
30. 9. Check Accordion Trio
25. 11. Gedeonův uzel, hlavní role Vilma Cibulková
27. 11. Fleret a Zuzana Šuláková

8. 5. Český rockový a metalový festival Monster 
  Meeting 2021: Traktor & Dymytry
14. 5. Boskovický Majáles 2021
22. 5. Koncert Leoše Mareše
12. 6. Oslava 60 let letního kina
18. 6. Děti ráje, výpravná koncertní verze muzikálu 
  Michala Davida
19. 6. Čas růží, koncertní verze muzikálu s písněmi 
  Karla Gotta
20. 6. Dracula, koncertní verze muzikálu
8.–11. 7. Festival Boskovice 2021
7. 8. Festiválek bez bojů a válek
červenec nebo srpen Filmový víkend ČSFD
8. 8. Koncert skupiny Queenie
27. 8. Koncert Marka Ztraceného
10. 9. Koncert skupiny 4TET
25. a 26. 9. Husí slavnosti 2021

27. 4. Deštivé dny, hrají Richard Krajčo a David Švehlík
28. 5. Promítání letního kina ke Dni dětí
červen Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
28. 8. Ahoj léto, městská akce
13. 12. Dalibor Janda, 40 let na profi scéně

5. 6. Talk show Když princové jsou na draka, Jan 
  Čenský, Ivana Andrlová
5. 6. Koncert muzikálových hitů
červen Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae

Blansko

Letovice

Boskovice

Rájec-Jestřebí

Lysice

kultura

7. 4. Etiketa ve zkratce s Ladislavem Špačkem
24. 4. Pouť sv. Jiří, koncert Anna K
12. 6. Víkend otevřených zahrad & muzejní noc
28. a 29. 8. Výstava jiřinek
25. 9. Veletoč, představení divadla Kalich

Velké Opatovice

srpen Koncert v Panské zahradě
18.–19. 9. Hrnčířský jarmark
říjen Divadelní představení

Kunštát

Marek Ztracený vystoupí v Boskovicích.
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Přejeme všem občanům města Letovice pevné 
zdraví v novém roce 2021, hodně pohody, 
osobního štěstí a spoustu důvodů k úsměvům.

Mgr. Petr Novotný, starosta města
Mgr. Radek Procházka, místostarosta
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DISTANČNÍ VÝUKU ZVLÁDÁME CHVALITEBNĚ AŽ VÝBORNĚ

GYMNÁZIUM RÁJEC-JESTŘEBÍ.

Základní i střední školy zažívají už rok velmi náročné období. Přechod na distanč-
ní výuku nebyl pro nikoho jednoduchý. Někde to zvládají lépe, jinde o něco hůř. 
Příkladem dobré praxe je Gymnázium v Rájci-Jestřebí. Více prozradil ředitel školy 
Stanislav Laštůvka.

Pane řediteli, musím se na úvod ze-
ptat. Jak zvládáte u vás ve škole dis-
tanční výuku?

Hned na jaře 2020 jsme nastavili zcela 
jasná pravidla. Dnes můžu říct, že bychom 
mohli jít příkladem ostatním školám.

V čem?

V organizaci práce se studenty i s vy-
užíváním dostupné techniky bez nějaké 
finanční dotace státu. Pracujeme s tím, co 
jsme získali z různých projektů. Každý uči-
tel má svůj notebook. Naplno využíváme 
možnosti, které máme k dispozici.

Jak to tedy vypadá?

Aby to bylo pro děti organizačně co 
nejjednodušší, zachovali jsme stávající 
rozvrh. Domluvili jsme se, že minimálně 
polovina hodin musí být odučena online 
a zbytek offline. Abychom omezili dobu, 
kterou studenti tráví u počítače, bylo sta-
veno, že online výuka může probíhat ma-
ximálně čtyři hodiny denně. Výjimkou jsou 
maturitní ročníky, které mají semináře 
a např. tříhodinový blok.

Co odezva od studentů a rodičů?

Od studentů i rodičů máme kladné ohla-
sy. Rodiče oceňují přístup kantorů k dis-
tanční výuce, to, že jsme studentům, kteří 
to potřebují, zapůjčili školní notebooky. 
Hodnotí to, že jsme na profesionální úrov-
ni. Ocenila to při své nedávné návštěvě 
u nás i Česká školní inspekce.

Asi se ale shodneme na tom, že pre-
zenční výuku nic nenahradí?

To je zcela jednoznačné. Ptáme se stu-
dentů na jejich názory a zjišťujeme, že jim 
distanční výuka vyhovuje, ale v krátko-

dobém úseku. Ne dlouhodobě. Už na jaře 
jsme udělali průzkum mezi rodiči a studen-
ty, jestli by jim distanční výuka vyhovovala 
i za běžného chodu školy. Část výuky. Už 
tehdy převažovala odpověď ANO.

Budete s tím něco dělat?

Určitě to není špatná myšlenka. Jed-
nak je to příprava na vysokou školu, kde 
to takto už částečně funguje, a rozhodně 
bych se tomu nebránil. Technické mož-
nosti k tomu rozhodně máme. Forma dis-
tanční výuky tedy může být pro studenty 
zajímavá i za normálního provozu. Rád 
bych tady zmínil, že oceňuji svoje kantory, 
kteří zvládají distanční výuku a postavili 
se k tomu čelem. Zaslouží si poděkování 
a uznání.

Co chystáte na školní rok 2021/2022?

Budeme mít i nadále čtyřletý a šestiletý 
studijní obor, v každém otevřeme jednu tří-
du. Měli jsme naplánované dny otevřených 
dveří, ale z důvodu omezení jsme je ne-
mohli uskutečnit. Proto nabízíme zájem-
cům individuální prohlídky školy. Rodiče 
zavolají a domluví si čas, kdy se přijdou po-

dívat. Rád bych řekl, že neplánujeme pro 
další roky navýšení školného, čímž zůstává 
stále nejnižší v republice.

Stihli jste ve škole při tom všem 
uvést do praxe nějaké novinky?

Je toho poměrně hodně, především 
pracujeme na spoustě projektů, ale to ne-
cháme asi na samostatný článek. (úsměv). 
Ale abych Vám odpověděl. Zavedli jsme 
například nový předmět „mediální výcho-
va“. Pro vyšší ročníky pak nové předměty 
jako jsou „mezinárodní vztahy“ nebo „en-
vironmentální výchova“. Reagujeme na 
změny takřka okamžitě a věřím, že studenti 
i rodiče to oceňují. Jako příklad může slou-
žit aktuální situace se zrušenou maturitou 
z matematiky. Rychle jsme se přizpůsobili 
tak, aby studenti získali co nejvíc opravdu 
užitečného vzdělání. V posledním ročníku 
si nyní mohou volit mezi matematikou so-
fistikovanou, sloužící k pokračování v jejich 
studiu, a matematiku praktickou, do života. 
Intenzivně propojujeme i předměty mezi se-
bou – finanční gramotnost je nově zařazena 
pro velkou část studentů v anglickém jazy-
ce. Tím smysluplně využíváme asynchronní 
distanční výuku. PAVEL ŠMERDA

vzdělávání
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HVĚZDNÉ MUZIKÁLY MÍŘÍ DO BOSKOVIC

CHCETE BÝT VIDĚT? INZERUJTE V MYFACE
Bližší informace na telefonu 737 177 367 nebo e-mailu: smerda@my-face.cz

Děti ráje, Čas růží, Dracula. Ve dnech 18. – 20. června se v areálu letního kina v Boskovicích můžete těšit na koncert-
ní verze těchto slavných českých muzikálů. Dorazí všechny hvězdy, včetně Daniela Hůlky, Lindy Finkové, Sagvana 
Tofiho či Michaely Gemrotové.

„V roce 2021 oslaví náš projekt Kultura pod hvězdami kulaté de-
sáté narozeniny. Pro diváky jsme připravili spoustu novinek, bene-
fitů, míst konání i představení. Jsme rádi, že kromě stálých zastá-
vek jako jsou Lednice nebo Kroměříž, jsou novým „přírůstkem do 
naší rodiny“ Boskovice. Více informací najdou zájemci na našich 
webových stránkách www.kulturapodhvezdami.cz,“ říká Radek 
Priputen z pořádající agentury S PROMOTION.

Jako první se uskuteční v Boskovicích koncertní verze muzikálu 
Děti ráje. Hity Michala Davida Decibely lásky, Nonstop, Céčka, 
Poupata a další zazpívají v pátek 19. 6. Sagvan Tofi, Michaela No-
sková, Aneta Vrzalová a další. O den později se Boskovice mohou 
těšit na romantický muzikál Čas růží s největšími hity Karla Gotta. 
Ty zazní v podání Jana Kopečného, Ivany Jirešové a dalších. A do 
třetice hvězdná záležitost. Koncertní verze legendárního muziká-
lu Dracula. Naprosto unikátní vystoupení doplní krásné kostýmy 
účinkujících. V představení od autorů Karla Svobody, Zdeňka Bo-
rovce a Richarda Hese zapívají v neděli 21. 6. mimo jiných Daniel 
Hůlka, Tomáš Trapl, Josef Vágner, Michaela Gemrotová, Linda 
Finková aj.

Začátky všech představení jsou ve 20:30, více na www.facebook.
com/kulturapodhvezdami nebo www.kulturapodhvezdami.cz.

kultura
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