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SENÁTORSKÝ SLOUPEK
JAROMÍRY VÍTKOVÉ
Začátkem listopadu 2021 byl ukončen spoj Moravská Třebová –
Brno, který byl pro cestující z Opatovicka a Boskovicka jediným
přímým spojem bez přesedání do Brna. Spoj byl hojně využíván
studenty, pracujícími v Brně a také seniory. Soukromý dopravce provoz linky zrušil mimo jiné z důvodu nedostatku řidičů. Na
základě apelů od občanů a zástupců samospráv jsem vyvolala
on-line setkání se zástupci Jihomoravského kraje, Pardubického
kraje, KORDIS JMK, MD ČR, ŘSD ČR a dopravce. A právě na návrhy
této on-line diskuze navázal KORDIS JMK a představil návrh řešení do doby ukončení vlakové výluky. V pondělí 17. 1. 2022 proběhlo
jednání o dopravní obslužnosti regionu Boskovicka a Velkých Opatovic, které svolali představitelé Jihomoravského kraje.
Od 1. 3. 2022 budou moci obyvatelé obcí v dané oblasti využít
3 spoje provozované v ranní době a 3 zpáteční spoje odpoledne.
Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek a přidáním
dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, aby
byly minimalizovány vícenáklady se zavedením těchto spojů.
V Brně bude linka ukončena v Králově Poli u nádraží, kde je přestup do všech důležitých směrů v Brně.
Řešení představuje v době výluky na trati zlepšení pro cestující,
protože nebudou muset přesedat a autobus je zaveze až do Králova Pole v Brně. Je nutné upozornit, že v Boskovicích nebude
moci autobus zajíždět k nemocnici. Důležité je, že představitelé
Jihomoravského kraje již nyní připravují jízdní řády na období po
ukončení výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. Zazněl
příslib dalšího společného jednání během února.
			
JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka
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DIVADLO

svetáci
V prosinci se mohla v Městském divadle Brno konečně představit
o rok odložená premiéra nesmrtelné české komedie Světáci. Všichni jistě znají film scénáristy Vratislava Blažka a režiséra Zdeňka
Podskalského, taškařici o třech venkovských balících, fasádnících
ve zvelebované Praze, kteří mají velký sen. Zažít noc v prvotřídním
podniku. Jsou rozhodnuti pro to podstoupit cokoli. Vydat peníze
za prvotřídní oblečení, studovat v knihovně, brát lekce společenské výchovy a tance. S jediným cílem. Povečeřet jako gentlemani
a pobavit se s inteligentními dámami.
Natáčení filmu začalo v dobu nejméně vhodnou pro veselohru,
a to hned po srpnové okupaci 1968. Pochmurná nálada nepřispívala záměru režiséra dělat legraci. A tak triu fasádníků dal Zdeněk
Podskalský volnou ruku k improvizaci. A protože trio tvořili Jiří Sovák, Vlastimil Brodský a Jan Libíček, scénář pěkně okořenili. Herci
byli skeptičtí, nevěřili, že scény budou vtipné. Jako úplně první se
točila večeře v luxusní restauraci. Trojice světáků a trojice dam, na
kterou se dnes každý vyloženě těší, vyvolala velké zklamání. Ozývaly se hlasy pro ukončení natáčení. Film se dotočil, v roce 1969 uvedl
do kin, kde ho tehdy viděly neskutečné tři miliony diváků.
Dá se taková legenda ještě vůbec přenést na jeviště jako divadelní
hra? V Městském divadle Brno ano, díky adaptaci Stano Slováka
a Jana Šotkovského. Vzali si na pomoc Blažkův původní scénář,
přidali sedm nových písní, vymysleli průvodce dějem. Muže v bílém,
který mimochodem také výborně hraje na klavír a saxofon a vyplňuje chvíle, kdy je třeba měnit scénu. Této role se bravurně zhos-

til herec Lukáš Janota. A legendární Skopec, Prouza a Petrtýl?
V Brně Petr Halberstadt, Michal Isteník a Jakub Uličník. Šatnářku Trčkovou, „matku“, kouzelně vystřihla Drahomíra Hofmanová.
Ladislav Kolář je emeritní profesor tance a dámy jsou pro jistotu
čtyři. Božka – Markéta Sedláčková, Marcela – Pavla Vitázková a Zuzanka – Barbora Remišová nebo Andrea Zelová.
Více než padesát let přináší film zábavu několika generacím diváků svým hluboce lidským humorem. Nyní pobaví diváky divadelní,
kteří se tváří v tvář postavám tak důvěrně známým královsky baví
a odměňují potleskem každou „hlášku“. Film nebyl trezorový, ale při
schvalování vadil třeba nápis na obchodě v pražské ulici „OVOCE
Z LENINA“. Kdo mohl za to, že vypadlo E?
Na brněnské scéně je po celou dobu představení přítomen živý orchestr. Sídlí jakoby v patře nad scénou a kraluje mu Karel Cón. Je
tam i bílý klavír Lukáše Janoty, který může po pár schůdcích sejít
dolů a zpívat, glosovat nebo tančit. „Když Praha za noci zazáří neonem, není mi pomoci...“ Jako by se vracela doba R. A. Dvorského
a Oldřicha Nového!
Co říct nakonec? Inteligentní humor je potřebný v každé době,
v té dnešní obzvláště. Tak už to někdy bývá. Jdeme do něčeho
s nechutí a „musem“ a vznikne perla. Přeji vám, abyste si letošní
zimu zpestřili právě Světáky s jejich „Tak třikrát whisky s ledem, ať
trochu popojedem, a dámám Hennessy...“. 			
			
		
NAĎA PARMOVÁ, Foto: archiv MdB
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MILOSLAV KALA:
EFEKTIVITA STÁTU NENÍ DOBRÁ.
MÁME URČITĚ CO NAPRAVOVAT
Bývalý starosta Blanska, poslanec PS Parlamentu České republiky, momentálně prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. To je Miloslav Kala. Jeho pozici určuje ústava této země, rozhodnutí jeho úřadu mají váhu.
V následujícím rozhovoru se rodák z Boskovic svěřil nejen s tím, jak a o čem rozhoduje Nejvyšší kontrolní
úřad, co se mu nelíbí na efektivitě státu, ale nastínil i svoje další plány.
Pane prezidente, jak je to s plýtváním veřejnými penězi? Je na tom náš stát tak špatně?
Plýtvání? To je slovo, které má různé významy. Použil bych spíše spojení, jestli je stát
efektivní, nebo ne. V mezinárodním srovnání
máme v tomto směru každopádně velké mezery a mohli, nebo spíš měli bychom udělat
spoustu věcí, aby se situace zlepšila.

vezou ho do skladu, kde se roztřídí a rozváží
potřebným. Ptám se, zda by nebylo efektivnější, kdybychom potřebným dali poukaz, na
který by si v obchodě zboží vyzvedli sami. Tak
vyřadíte celý distribuční řetězec, který je velmi drahý a nákladný. Bohužel v našem státě,
cokoliv se zavede, to se jen velmi těžko ruší
nebo zefektivňuje.

Můžete být konkrétnější?
Příkladem jsou dopravní stavby. Před lety se
kilometr dálnice stavěl za miliardu. Po naší
silné kritice, ke které se připojila i veřejnost,
se otevřela odborná debata a cena se dostala na polovinu. A takto bych mohl mluvit
o dalších a dalších oblastech. Prostor je velký. Když se podíváme například na stavby
cyklostezek, kilometrové náklady jsou tam
neuvěřitelné.

Takových příkladů máte jistě spoustu. Přijde mi to jako začarovaný kruh. Dá se s tím
něco dělat?
Určitě. Vrátím se ještě k těm již zmiňovaným
cyklostezkám. Podporujme výstavbu cyklostezek, je to skvělá věc. Ale pouze za ceny,
které určíme. Stát by si měl nechat zpracovat
normativy, kolik by jednotlivé investice měly
stát. Měl by je zaplatit jen do výše normativu
a zbytek by si obec hradila sama. Pak o tom
investoři začnou více uvažovat, peníze se budou využívat smysluplněji. Nejvyšší kontrolní
úřad zasahuje i do spousty dalších oblastí,
nejen investičních akcí. Kontrolujeme provoz
státních institucí, nákupy zdravotnických přístrojů, léků…

Čím to je a co s tím?
Neexistuje tlak na cenu. V celém systému
není nikdo, kdo by měl motivaci tlačit ji dolů.
Je alarmující, pokud existují rozdíly v řádu
stovek milionů korun mezi prakticky stejnými
projekty nebo zakázkami. Popisujeme to například v našich kontrolách nákupů zdravotnických přístrojů. Je to složité. Třeba u cyklostezek je pro úředníka výhodné mít méně
projektů, protože to znamená méně práce.
Ale čím méně projektů, tím jsou dražší. Starostům je to jedno, protože to platí stát, tak
se „neomezují“. Pro projektanta zase platí, že
čím vyšší cena, tím vyšší odměna. Pro firmy,
čím vyšší cena, tím vyšší zisk. Nikdo z nich
nemá motivaci tlačit na co nejnižší cenu.

Nebo v posledních měsících tolik zmiňované
covidové zakázky. Co byste k tomu řekl a je
nějaký výsledek vašeho šetření?
Prověřovali jsme reakci státu během jarní
vlny pandemie COVID-19 v roce 2020. Popsali
jsme obrovské rozdíly v cenách srovnatelných ochranných pomůcek včetně iracionálních výkyvů, kdy bylo Ministerstvo zdravotnictví ochotné za jeden respirátor FFP2
zaplatit téměř 800 korun. Popsali jsme ale
i důvody, proč k tomu došlo. Česká republika
selhala především v těch letech před pandemií, kdy ignorovala doporučení Světové
zdravotnické organizace. Ta všem zemím
doporučila, aby si vytvořily dostatečné zásoby ochranných pomůcek – alespoň na měsíc
ostrého provozu. Zatímco například ve Velké
Británii to udělali a nebyli pak během covidové pandemie tak tlačeni časem při nákupu
respirátorů a dalších ochranných pomůcek,
my jsme měli zásoby řádově na hodiny. Státu už pak nezbylo nic jiného než nakupovat
za ceny, které v ten moment byly na trhu.
A ty byly samozřejmě s ohledem na nedostatek zboží vysoké. Ve sledovaném období pak

Máte nějaký konkrétní příklad?
Udělali jsme například kontrolu potravinových bank. Na začátku byla jasná, smysluplná, bohulibá a jednoduchá myšlenka.
V obchodech je mnoho zboží, kterému se blíží
datum spotřeby. Než by se vyhodilo, tak se
dá potřebným. Potud vše v pořádku. Ale… Za
posledních pět let se dotace státu potravinovým bankám zvýšila z 20 na 120 milionů korun, což je enormní nárůst. Lidé z neziskovky
jedou do obchodů, vyzvednou tam zboží, pře-
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u nás byl vážený průměr cen srovnatelných
ochranných pomůcek o třetinu vyšší než ve
Velké Británii. Začátkem roku 2022 přijdeme
s kontrolou hygienických stanic, která bude
také velmi zajímavá.
Prostor pro úspory a vyšší efektivitu je podle Vás obrovský?
Provoz státu se dá shrnout do pojmu běžné
výdaje. Každé ministerstvo má účet běžné
výdaje. Když se na něj podíváte, tak za posledních pět až sedm let se výdaje zdvojnásobily. Je to obrovský nárůst. Myslím, že právě
tam jsme nevyužili výhodu ekonomického
růstu, tedy období, kdy se ekonomice dařilo.
Měli jsme prostor, aby se činnost státu zefektivnila a připravili jsme se na horší časy. Bohužel stavidla se spustila a teď se velmi těžko
budou hledat úspory.
Přijde mi, že kvůli vaší kontrolní činnosti při
tom, jak upozorňujete na něco, co je špatně,
musí být tlak na Vaši osobu, potažmo Váš
úřad leckdy obrovský?
Nemůžu tvrdit, že patřím mezi oblíbence
premiérů či ministrů financí. Nikdo neslyší
rád, že jeho práce má rezervy a že je velký
prostor pro zlepšení. Vždycky jsem se řídil
zásadou „padni, komu padni“, ať už ve Strakově akademii seděl kdokoli. Konflikty beru
jako nezbytnou součást své práce. Na druhou stranu jsou to konflikty pracovní a mé
vztahy s drtivou většinou politiků byly vždy
korektní. Člověk si je nesmí pouštět k tělu
a prostě jen dělat svou práci podle svého nejlepšího svědomí.
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Pojďme k něčemu příjemnějšímu. Jak vypadá běžný pracovní den prezidenta NKÚ?
Kdy vstáváte a kdy končíte?
Jsem skřivan, bývám tedy v úřadě jako jeden z prvních, většinou už po sedmé hodině.
Náplň dne? Jsme úřad, takže vyřizuji hory
papírů, podepisuji spoustu dokumentů, do
toho e-maily, telefonáty, porady, schůzky,
jednání ve Sněmovně, v Senátu, na vládě,
na ministerstvech… A večer? Rád se cestou
z práce projdu. Žiju v Praze sám, rodina je na
Moravě, takže přijdu domů a jsem rád, že si
mohu odpočinout. Do Prahy přijíždím v neděli večer, vracím se v pátek odpoledne.
K pozici prezidenta NKÚ jistě patří i setkání
na nejvyšší úrovni. Která taková jednání či
setkání pro Vás byla nejvýznamnější?
Na národní úrovni se setkávám pracovně
s celou politickou špičkou – počínaje prezdentem republiky přes soudce, ministry až
po premiéry. Na mezinárodní úrovni vzpomínám na krásné setkání s nizozemským
králem, ale také izraelským nebo ruským
prezidentem. S Vladimirem Putinem jsem si
na kongresu v Moskvě podal ruku a prohodili jsme pár zdvořilostních frází (úsměv). Na
mezinárodní úrovni mám možnost setkávat
se s významnými státníky i díky tomu, že jsem
prezidentem organizace EUROSAI, která
sdružuje padesát nejvyšších kontrolních evropských institucí. Moje práce má tak velmi
často i společenský rozměr.
Vždy se říká, že jsou setkání příjemná, ale
i ta druhá…

Podívejte, Nejvyšší kontrolní úřad je často
v roli toho zlého, protože kritizujeme ministerstva a vládu za to, že něco dělají špatně.
S každou vládou, kterou jsem zažil, jsme
měli nějaké konflikty. S ministrem Kalouskem, s premiérem Babišem, ale stojím si za
tím, že rolí NKÚ je být zrcadlem, ukázat věci
v pravém světle. Zákon říká, že máme zjistit
skutečný stav, doložit ho doklady a předat
výsledek našeho šetření těm, kteří to mají
řešit. Na druhou stranu musím říct, že nikdy
žádný konflikt nepřerostl do nepřátelství,
nedostalo se to na úroveň, že bychom spolu nemohli mluvit a vykonávat naši činnost.
A to chci ocenit.
Za svoji práci jste obdržel o ocenění od prezidenta republiky Miloše Zemana. Co to pro
Vás znamenalo?
Byl jsem velmi mile překvapen, že mi udělil vysoké státní vyznamenání Za zásluhy
o stát v oblasti hospodářské. Nečekal jsem
to. Je to zajímavé. Člověk se o tom dozví několik měsíců dopředu, ale nesmí o tom mluvit. Každopádně vás to alespoň donutí koupit
si nový oblek a připravit se na to (úsměv).
Dělám si legraci. Samotný akt je moc pěkný.
Setkání v krásných prostorách Pražského
hradu s prezidentem a jeho manželkou je
velmi důstojné. Tam i potom při samotném
předávání ocenění jste v úžasné společnosti
skvělých lidí a je to opravdu životní zážitek.
Rád bych tady v této souvislosti řekl, že polovina medaile patří mým kolegům z úřadu
a druhá půlka mé ženě. Takže já vlastně nemám nic (smích). Ne vážně, je to ocenění
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práce celého úřadu, toho, čím jsme si prošli.
Nastupoval jsem v době, kdy byl úřad poškozen různými aférami, měl velmi špatné
renomé, ale my jsme to dokázali napravit
a posunout ho dál. Za to jsem moc rád.
NKÚ bude mít brzy nové sídlo. Proč jste se
rozhodli pro jeho stavbu?
Byla to iniciativa jednoho z mých předchůdců, pana doktora Volejníka, který koupil pozemek a připravil projekt. Pak to na
čas usnulo, ale protože se změnila situace, tak jsme se k němu vrátili. Ve stávající budově jsme v nájmu a ten je z mnoha
důvodů problematický. Dříve jsme za něj
platili obrovské peníze. Hledali jsme tedy
nejprve jinou budovu, ale poté se podařilo sehnat peníze na stavbu nové. Vzhledem
k tomu, že bude větší, než potřebujeme, nabídli jsme třetinu Poslanecké sněmovně,
která tam bude mít archiv a knihovnu. Momentálně je hotová hrubá stavba, věřím, že
na přelomu roku 2022/23 bychom se mohli
stěhovat.
V příštím roce Vám končí devítileté funkční
období. Co bude dál?
Byl bych rád, kdybych mohl ve své práci pokračovat. Pokud tedy bude politická vůle.
Stranám už jsem sdělil svůj záměr, mluvím
s jednotlivými představiteli a probírám s nimi
minulost i budoucnost úřadu. Pokud to nevyjde? Uvidíme, co bude dál.

O návratu do politiky neuvažujete?
Jsem pořád řadový člen ČSSD. Musím upřímně říct, že odcházet ze současného postu
zpět do komunální nebo krajské politiky je
velmi těžké, začínat někde od píky bych asi
taky nechtěl. Uvidíme…
Život není jen o práci. Co rád děláte ve volném čase, co Vás baví?
Fotím. Praha je velmi fotogenická, takže chodím na zajímavá místa, mám rád také umění,
takže čas od času si zajdu do nějaké galerie.
Doma mám velkou zahradu, takže tam zase
řádím o víkendech (úsměv).
Vaše cíle a přání do budoucna?
Jak jsem naznačil v předchozích odpovědích,
uvidíme, co přinesou následující měsíce, nechávám všechno otevřené. Devět let v čele
tak významného úřadu považuji za obrovský
úspěch, a jak jsem připomněl, podařilo se
nám díky lidem, kteří tady pracují, udělat obrovský kus práce a vrátit NKÚ důvěryhodnost
a prestiž. Významné je i naše předsednictví
a moje „prezidentování“ v EUROSAI. Dostat
se do čela této organizace je jako dostat se
na olympiádu. To, že tam navzájem sdílíme
výsledky kontrol a můžeme se tak inspirovat,
je úžasné. Vymysleli jsme projekt BIEP, díky
němuž mohou nejvyšší kontrolní instituce
napříč Evropou sdílet výsledky své práce, ale
i metodiky a standardy. Mohou také aktivně
spolupracovat na mezinárodních projektech

– například na covidových kontrolách, které se týkají všech evropských států. Co se
týká cílů, věřím, že zvládneme dostavbu nové
budovy. A hlavně že v dalších letech bude
NKÚ měřit všem stejně. Byli jsme kritičtí
k Babišovi, Sobotkovi, Nečasovi, Kalouskovi… A nic jiného nečeká ani Petra Fialu. Chceme si i nadále udržet nezávislost, profesionalitu a odbornost. Být krok před těmi, které
kontrolujeme. To je to hlavní, nic ostatního
dělat nemusíme.
PAVEL ŠMERDA

Ing. Miloslav Kala
2021–2024 prezident EUROSAI
2017–2021 první viceprezident EUROSAI
2013–současnost prezident NKÚ
2008–2013 viceprezident NKÚ
2004–2007 dozorčí rada České konsolidační agentury
2003–2004 správní rada Správy železniční dopravní cesty
2002–2008 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu
(předseda Mandátového a imunitního výboru, člen
Hospodářského výboru)
2000–2002 starosta města Blansko
1996–2000 podnikatel - ekonomické a organizační
poradenství
1988–1996 Adamovské strojírny, a.s. ADAMOV - konstruktér,
vedoucí vývoje, vedoucí výzkumu, ADAST-SYSTEMS, a.s.
Adamov – obchodní ředitel a člen představenstva
Ocenění: Státní vyznamenání prezidenta ČR Za zásluhy o stát
v oblasti hospodářské
Rodinný stav: ženatý, děti: 1 dcera, 2 synové
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purus
meda

NAŠE PRODUKTY POMÁHAJÍ
A LIDÉ SE CÍTÍ LÉPE
Už více než dvacet let si jdeme tak trochu vlastní cestou, tvrdí syn majitele rodinné firmy PURUS-MEDA
Marek Novotný. Výrobky na bázi přírodních složek se snaží lidem pomáhat. Dvojnásob to platí zejména
v době, kdy se taková podpora imunity rozhodně hodí.
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Civilizační onemocnění, každodenní stres,
posilování imunity… To vše nás přímo vybízí k tomu, abychom nejen v současné době
ještě více pečovali o svoje zdraví. Vaše firma nám svými produkty v tomto směru hodně pomáhá. Představíte nám ji, prosím?
Jednoduše vyrábíme produkty, které pomáhají lidem žít aktivní život ve zdraví. Vyrábíme
bylinné výtažky, které zpracováváme tak, aby
je lidé mohli snadno užívat v dostatečně koncentrované formě.
Co všechno vyrábíte a kde se můžeme s Vašimi produkty setkat?
Vyrábíme kosmetiku a doplňky stravy ve formě kapslí, tablet, medové sirupy nebo bylinné
a propolisové tinktury. Naše produkty najdete hlavně v lékárnách a prodejnách zdravé výživy a ve včelařských obchůdcích nebo internetových obchodech. Přijít si pro ně můžete
i přímo k nám do Skalice nad Svitavou.
Vím, že je to obchodní tajemství a nechci
detaily a podrobnosti. Ale dá se popsat, jak
vzniká nový produkt, receptura, kdo přijde
s nápadem, jaký je postup apod…?
Buď objevujeme a hledáme zajímavé a funkční suroviny, nebo za řadou produktů stojí příběh nějakého konkrétního člověka, na jehož
podnět produkt vznikl. A když zafunguje,
pomůže to i ostatním. Základem je rozklíčovat mechanismus problému, který všechny
orgány zasahuje, a navrhneme složení, jak
ulevit. Poptáme suroviny a uděláme výrobní
zkoušku.
Vím, že máte desítky produktů. Vyzkoušíte
přesto všechny osobně, než se každý z nich
dostane na trh?
Ano, vlastní zkušenost je nenahraditelná
a nepřenositelná. Ale samozřejmě sleduje-

me i zpětnou vazbu zákazníků a terapeutů.
Co funguje mně, nemusí fungovat jinému
a naopak. Zároveň jako mladý muž těžko vyzkouším například produkt pro starší ženy
v menopauze.
Co považujete za největší „klenot“ z nabídky
Vašich výrobků?
Je to náš speciálně vyráběný propolis Moravia. Propolis je klenot včel, který dokáže
pomoct s mnohými potížemi a posílit imunitu. My ho navíc čistíme od nečistot, ověříme
množství účinných látek a zpracujeme tak,
aby bylo garantováno, že je ho v tinktuře stále
stejné množství.
Jaké suroviny k výrobě používáte a kdo jsou
Vaši dodavatelé?
Hlavně prověřené. Jinak jsou dodavatelé
z celého světa od malých po velké. Zároveň se
snažíme jít cestou rozumného poměru kvality
a ceny. Kvalita rozhodně, ale super prémiová
kvalita je sice ideální, ale k čemu je, když si
ji pak mnoho lidí nemůže dovolit. My věříme,
že síla přírody má být dostupná pro každého.
Dá se říct, co je největší přidaná hodnota
produktů firmy PURUS-MEDA a jak a při čem
všem lidem pomáhají?
Suroviny si zpracováváme sami ve vlastní výrobně ve Skalici nad Svitavou. Máme tak vše
pod kontrolou a můžeme udržet i dostupnou
cenu. Snažíme se našimi produkty pokrýt celou oblast zdraví a všechny orgány, ale nejsilnější jsme v podpoře imunity a vitality – dodání životní energie a živosti.
Určitě je pro Vás důležitá zpětná vazba. Co
Vám zákazníci nejčastěji píší?
Hlavně nás těší, že jsou recenze pozitivní
a počet hvězdiček u produktů se blíží plnému

počtu. Nejčastěji píší, že měli nějaký problém, který se jim nedařilo vyřešit, a náš
produkt jim pomohl a cítí se lépe. A moc si
cením našeho týmu za to, že se nám skoro
celý rok daří udržet stoprocentní spokojenost zákazníků se službami našeho e-shopu
na Heurece.cz.
Hodně se v poslední době i v souvislosti
s onemocněním covid-19 skloňuje slovo
imunita. Co byste nám v tomto směru poradil. Čím ji máme posílit a lépe tak vzdorovat
náporům nejrůznějších vnějších vlivů?
Samozřejmě produkty na podporu imunity
jako propolis, dračí krev, echinacea a peruánské byliny jsou skvělý základ a rychlá pomoc, když už se něco spustí. Zároveň je dobré
posílit i naši životní energii mateří kašičkou
nebo čínskými houbami reishi a cordyceps,
ať má tělo dost sil na svoji obranu. To vše
například umíme skloubit do lahodného medového sirupu. Dále doporučuji pravidelné
procházky na čerstvém vzduchu, pobyt na
sluníčku a nějakou pravidelnou fyzickou aktivitu. Zdraví ale není jen o těle, ale i o mysli
a duši. Zkuste meditaci, zajděte si za kulturou a doporučuji do života zařadit osobní
rozvoj. Ten pomáhá harmonizovat vztahy
s ostatními, ale i přijmout s láskou sám sebe
se všemi svými (zdánlivými) chybami. A to je
základ spokojeného života a zdraví.
		
PAVEL ŠMERDA
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ZDRAVÍ

MUDr. Jan Machač
Patří mezi nejvýznamnější české odborníky v oblasti porodnictví a gynekologie. Pravidelně vystupuje na seminářích,
celostátních i mezinárodních kongresech v České republice
i v zahraničí. Svoje oddělení v boskovické nemocnici vede
v rodinném duchu s maximálně vstřícným přístupem k pacientkám. Ve volném čase má rád přírodu. Rybaří, houbaří,
hraje golf. Je dlouholetým předsedou Okresního sdružení
České lékařské komory a emeritním prezidentem Rotary
International Brno. V roce 2020 obdržel významnou cenu
Jihomoravského kraje.
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ZDRAVÍ

JAN MACHAČ:
LIDÉ, VĚŘTE LÉKAŘŮM!
Celkem 875 dětí přivedli v loňském roce na svět v boskovické nemocnici. Gynekologicko-porodnické
oddělení, které vede Jan Machač, patří v tomto zdravotnickém zařízení k těm nejprestižnějším.
Pane primáři, jaký byl rok 2021 na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Boskovice?
V souvislosti s celkovou pandemickou situací jsme prožili velkou krizi
v oblasti operativy. Gynekologické oddělení bylo už podruhé využito
jako covidové oddělení pro celou spádovou oblast. Z jara jsme měli
několik lůžek na ortopedii a v závěru roku šest lůžek na chirurgii, kam
se přesunula i naše celková operativa. I přes těžké omezení se celkový
počet operací přiblížil šesti stům za rok, a to hlavně proto, že jsme
v prázdninových měsících operovali téměř pět dnů v týdnu.
Museli jste přesto některé zákroky odložit?
Samozřejmě. A musím upřímně přiznat, že je nám to moc líto. Některým pacientkám se to stalo už dvakrát. Celkový počet odložených
operací se pohybuje kolem 50-60. Podotýkám, že akutní operace
a onkologické operace, které nesnesou odkladu, provádíme i v tomto
úsporném režimu. Odloženy jsou pouze elektivní operace, které lze
bez poškození zdraví posunout. V porodnictví k žádnému omezení
nedošlo.
Jaké jsou tedy statistiky za rok 2021. Kolik jste provedli porodů, kolik se narodilo dětí, kolik dvojčat, případně trojčat?
Porodili jsme 875 dětí, z toho byla čtyři dvojčata. Císařských řezů bylo
22 procent, což bude zase pod celostátním průměrem.
Vaše oddělení prošlo v posledních letech modernizací. O co šlo a co
se v tomto směru ještě chystá?
K modernizaci došlo především v oblasti přístrojové techniky. Máme
nové laparoskopické věže, dva nové ultrazvuky a přístroj CTG k distančnímu sledování stavu plodu před porodem. Co se týká budouc-

nosti, v současné době je naplánovaná kompletní rekonstrukce oddělení šestinedělí, vše je ve stadiu přípravy projektové dokumentace.
Výrazně se tím zlepší komfort pro pacientky a dojde i ke zvýšení počtu
nadstandardních pokojů pro naše rodičky.
Jak jste na tom s personálním stavem Vašeho oddělení?
Co se týká lékařů, má gynekologicko-porodní oddělení toho času plný
stav. Mladí lékaři si doplňují kvalifikaci a úspěšně skládají atestace.
Napjatější situace je v oblasti středního zdravotního personálu. To se
ale týká všech oddělení, nejen v naší nemocnici
Musím se zeptat i na jedno velmi aktuální téma. Hodně se v poslední
době mluví o očkování proti covidu v těhotenství. Jaký je na to Váš
názor?
Převažuje jednoznačně názor, že je pro ženu prospěšné a chrání před těžkým průběhem covidu zvláště ke konci těhotenství, kdy
u ní vzhledem k vysokému stavu bránice a omezené ventilaci periferní části plic může dojít k těžkého průběhu covidu. Jednoznačně bych
tedy očkování doporučil.
Dovolte na závěr osobní otázku. Jak to celé prožíváte Vy a vidíte pověstné „světýlko na konci tunelu“?
Přál bych nejen českém zdravotnictví, ale i celému českému národu,
aby si zachoval alespoň zbytky optimismu a soudržnosti. Současná pandemická krize je kromě zdravotní krize i velkou krizí důvěry.
Nezbývá mi než doporučit všem lidem, aby užívali zdravého rozumu
a nepodléhali falešným dezinformacím, kterými jsou zahlcena sociální média. Věřte lékařům, že jejich nejvlastnějším zájmem je jen a pouze vaše zdraví. 				
PAVEL ŠMERDA
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OSOBNÍ ROZVOJ

Můj příběh…
Vždycky jsem hledala propojení psychologie jakožto nástroje k porozumění sobě samému i druhým navzájem a zároveň pohybu, kde mně byla vždy nejbližší jóga. Vnímám v ní velký přesah do každodenního života. Mnohokrát mi
pomohla najít směr, naučila trpělivosti i vytrvalosti. A zároveň mě stále učí pokoře a nelpění na věcech, které bychom
si přáli. Okamžitě.
Tahle cesta začala před několika lety, kdy jsem objevila propojení psychologie s managementem při studiu na VŠ, což
mi velmi pomohlo utřídit si plány a vize do budoucna, a zároveň se zrodila první myšlenka na celý tento projekt a jeho
realizaci, ke které byla ještě velmi dlouhá cesta.
V průběhu studia jsem absolvovala akreditovaný koučovací výcvik pro jednotlivce pod vedením Milana Bobka
(FBE -For business excelance). Následoval certifikát pro učitele jógy a od té doby se věnuji již pátým rokem lektorování jógy pro skupinové lekce i individuálně.
Vím, že mnoho lidí potřebuje přístupy kombinovat a nestačí jen pravidelná jógová praxe, když máme mnoho otázek
nebo jen mentální práce na sobě, ať už formou mindfulness, meditací, konzultací apod. Potřebujeme opět zapojit
i tělo, o které je třeba pečovat, aby bylo vitální a cítili jsme se dobře.
Až v roce 2020, kdy nastal zásadní zlom díky situacím, které jsem prožila, jsem se rozhodla naplno věnovat vytvoření
studia, kde se snoubí přesně tyto oblasti služeb, které mi už dlouho dobu dávaly smysl. A začal se realizovat Projekt
(dosebe), kde vytváříme bezpečné prostředí s osobním přístupem pro klienty a pomáháme jim na jejich cestě posunout se z místa a jít více dosebe.
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Projekt Do sebe

POMÁHÁ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Mít v rovnováze tělo i mysl, lépe zvládat každodenní situace v práci i v osobním životě, posouvat se dál… To
a více mohou lidé získat díky Projekt (dosebe), jehož zakladatelkou je Michaela Vejrostová. Její aktivity jsou
velmi široké, obdivuhodné je, že se do plnění svého snu pustila v náročné covidové době.
Míšo, prozraďte, jak vznikl Projekt (dosebe)?
Už dlouho předtím, než vznikl Projekt, jsem
si přála vytvořit místo, kam půjdou lidé relaxovat, načerpat energii a budou jim nabídnuty komplexní služby odborníků, kteří
se budou starat o jejich tělesnou i duševní
schránku. Vím, že v dnešní době je mnoho
míst i metod, které může člověk využít. Ale
většinou se jedná o jednu z metod a musíme
si vybrat, zda navštívíme jóga studio, masáže nebo např. kouče.
Je známo, že pokud na sobě chce člověk pracovat a chce se cítit dobře jak fyzicky, tak psychicky, je třeba, aby jeho práce na sobě byla
komplexní. Tedy pokud budeme jenom cvičit
a starat se o tělo a zdraví, mentální pohodu
nám to nemusí zajistit, protože naše tělo
i mysl jsou propojené nádoby a je třeba pečovat o obě dvě. Projekt, jak už název napovídá, je pro každého, kdo chce jít dosebe,
a službu, kterou si u nás vybere, necháme na
každém, na jeho aktuální náladě, rozpoložení
a případném problému, se kterým potřebuje
pomoci.
Začít podnikat v době lockdownu vyžaduje
velkou odvahu. Nebála jste se?
Samozřejmě že ano, ale věřila jsem svému
Projektu, věřila jsem, že klienti právě v době
covidové budou tyto služby vyhledávat čím
dál více a také potřebovat. Lektorování jógy
i koučinku jsem se věnovala již pět let před
tím, než jsem otevřela studio. Lockdown
mi dal prostor si uspořádat myšlenky a začít tvořit nové věci. Té vize jsem se držela
a strach jsem si tolik nepřipouštěla. Bát se
můžeme v každé době.
Co všechno Projekt zahrnuje a čemu všemu
se věnujete?
V současné chvíli Projekt nabízí lekce jógy,
lekce gi-gong, meditace, to vše lze navštěvovat individuálně nebo na lekci se skupinou. Dále havajské masáže a aroma masáže
určené pro ženy. Také konzultace, koučink a
yoga therapy, která je dokonalou kombinací
koučovací konzultace a lekcí jógy. Můžete
s námi vyrazit na jóga pobyty po ČR i do zahraničí. Naší filosofií je individuální přístup
ke každému z klientů, a kdo projeví zájem
o užší spolupráci, vytvoříme mu po úvodní
konzultaci projekt na míru, který se skládá
z výše uvedeného a cílí přesně na to, co klient právě prožívá a potřebuje řešit.

Kam a kdo za Vámi může přijít?
Najdete nás na adrese Fanderlíkova 70,
v klidné, přesto skvěle dostupné části brněnské části Žabovřesky. Přijít může kdokoliv,
kdo hledá chvilku pro sebe, chvilku klidu a má
chuť o sebe pečovat nebo se potřebuje jen
protáhnout.
Díval jsem se na Vaše webové stránky a není
to jen o Vás. Máte i další kolegy?
Ano, Projekt se stále rozrůstá, v současné
chvíli máme tým deseti kolegů, z nichž je každý specialista ve svém oboru. Na webu můžete vidět kolegy, se kterými se ve studiu potkáváte pravidelně. Zároveň spolupracujeme
i s externími lektory, kteří čas od času ve studiu uspořádají workshop nebo kurz, ale na
pravidelných lekcích je nepotkáte.
Projekt dosebe určitě není jen o józe, cvičení, ale má i další přesah…
Ano, to má, ale každý jsme individuální, máme
jiné potřeby a takhle přistupujeme i k našim
klientům.
V Projektu je možné vytvářet přesah a využívat techniky ve svém každodenním životě. Když člověk Projekt využívá pravidelně
a kombinuje, soustavně na sobě pracuje,
mění tak sám sebe i své okolí. Pokud přijde
někdo, kdo si chce vyzkoušet něco nového,
protáhnout se nebo si zajít na masáž a vůbec
žádný přesah v tom nevidí ani nehledá, i tohle
je u nás úplně v pořádku.
Zvláště v dnešní náročné době je asi dobré jen nehltat zprávy, nepřizpůsobovat se

„běžnému“ životu, ale naplánovat si cestu
a jít si za svými sny. Co myslíte?
Myslím si, že každá doba pro nás může být
v něčem náročná, ale zároveň v každé době
jsou nové příležitosti a záleží na nás, z jakého úhlu pohledu se díváme. Nikdy není ideální čas, doba ani místo a okolnosti, pokud se
chceme do něčeho pustit, musíme se rozhodnout, jinak nezačneme nikdy. To bychom
mohli čekat celý život. Současnou situaci
nechci nijak zlehčovat, ale právě proto, že to
není dnes takové, na co jsme byli zvyklí, bychom si měli tu péči o sebe dopřát. Když budeme mít zdravé tělo a klidnou mysl, budeme
se cítit lépe a zvládneme mnohem snadněji
i všechny překážky, které nám život přináší.
V čem konkrétně pomohla nebo pomáhá
jóga a cvičení Vám?
Jóga mi pomáhá celou dobu, co ji praktikuji,
a to už je alespoň deset let. Naučila mě poslouchat a vnímat své tělo. Nespočetněkrát
mne uklidnila a stále uklidňuje, dodává mi
energii a radost. A pokud vedu lekci se svými
klienty a vidím, jak i oni se velmi uvolní, zrelaxují a po praxi se dokonce i usmívají, ať už přišli v jakémkoliv rozpoložení, dává mi to velký
smysl a jsem šťastná, že mohu propojit svoji
vášeň a práci zároveň.
Máte nějaké další sny, plány a cíle?
Ano, mám, ale nechci tady vše prozrazovat.
Pokud vás zajímá, co chystáme na další rok
s Projektem, sledujte nás na www.projektdosebe.cz nebo na sociálních sítích. 		
		
PAVEL ŠMERDA

MyFace - leden/únor 2022

13

ZAJÍMÁ NÁS

ROK 2022
V KULTUŘE
DORAZÍ LUCIE, MAREŠ I TOMÁŠ KLUS
Rok 2022 bude v našem regionu nabitý kulturními akcemi. A dorazí opravdové hvězdy. Těšit
se můžete na kapely Lucie, Tublatanka, Tomáše Kluse, Pokáče, Petru Janů, Leoše Mareše
a mnoho dalších.
Bohatý program chystají v Boskovicích, které letos slaví 800. výročí od první zachované písemné zmínky. Jedním z vrcholů oslav
bude červencový koncert kapely Lucie,
chybět nebudou ani tradiční Husí slavnosti, které se letos ponesou ve slavnostním
duchu. Po loňském úspěchu se v květnu do
Boskovic vrátí hvězdné muzikály Kleopatra nebo Tři mušketýři v rámci akce Kultura
pod hvězdami, o letních prázdninách navíc
v letním kině vystoupí kapela Lucie, Leoš Mareš a na začátku září se uskuteční z loňska odložený koncert kapely 4TET.
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Spoustu akcí chystají také v Blansku. Nechybí
mezi nimi ani už tradiční Dětský den, Pálení
čarodějnic, Gulášobraní, Vítání sv. Martina
a mnoho dalších. Po roční pauze se do Blanska
vrací oblíbený Morava Park Fest. V zámeckém
parku zazpívají 25. června Tomáš Klus, Leoš
Mareš, Michal Hrůza, Petra Janů a další.
Stranou kulturního dění nebudou letos ani
Letovice. Tam dorazí už 17. února Pokáč, na
1. března je naplánovaná divadelní komedie
Když se zhasne s Ivo Šmoldasem, Michaelou
Kuklovou a Lukášem Langmajerem, 16. března
se uskuteční komedie Central Park West, ve
které se můžete těšit mimo jiné na Danu Morávkovou, Báru Kodetovou nebo Karla Zimu.
O prázdninách se po roční odmlce vrátí také
Motosraz. Tentokrát už nebude v areálu Pod
Lesem ve Voděradech, ale pořadatelé ho pře-

sunuli do nové lokality ve Zbraslavci u Kunštátu. Těšit se tam od 15. do 17. července můžete například na kapely Tublatanka, Alkehol,
Argema nebo slovenskou rockovou legendu
Desmod.
Výčet akcí by nebyl úplný bez stále populárnějšího Festivalu Vesuf v Suchým, akce
Lysice se baví (Vladimír Hron, Aleš Cibulka, Holki, Markéta Hrubešová…) nebo oblíbeného Dětského dne Skláren Moravia
v Úsobrně, kde se děti mohou těšit kromě
jiného na Hýbánky z ČT Déčko, kouzelníka
a další. V září pak letošní bohatý program
akcí v regionu doplní Hrnčířský jarmark
v Kunštátě (17. a 18. 9.). Více info najdete
v následujících měsících na stránkách časopisu MyFace nebo na našich FB stránkách.
PAVEL ŠMERDA

NAVŠTÍVILI JSME

BOŘITOV ZKRÁSNĚL.
NÁMĚSTÍ MÁ HEZČÍ TVÁŘ

Náměstí U Václava v Bořitově konečně vypadá tak, jak
si místní dlouhá léta představovali. Herní prvky, voda,
nové lavičky a zeleň změnily dříve nevzhledný prostor
k nepoznání. Celková investice do revitalizace prostor
přišla místní radnici na bezmála dvacet milionů korun.
„O tomto projektu se u nás mluvilo už dvacet let. Před
čtyřmi lety, v době, kdy končilo bývalé vedení obce
a nastupovalo nové, získal konkrétní obrysy. V roce
2019 jsme vybrali dodavatele a pustili se do akce,“ popsal starosta obce Antonín Fojt.
Autorem projektu je architekt Ing. arch. Vojtěch Vašek, který při své tvorbě vycházel z historie obce.
Celým prostorem se prolínají kruhy, oblast Bořitova
totiž byla v minulosti osídlena Kelty. „Projekt se skládal ze dvou částí. Objektu technického zázemí obce,
kde vznikly prostory pro zaměstnance obce. Sociální
zařízení, sprcha, šatna, kuchyňka, garážové stání pro
techniku plus dřevěná pergola. Veřejné WC navíc slou-

ží i při obecních akcích, jako jsou rozsvícení vánočního
stromu, mikulášská besídka, dětský den i pro veřejnost,“ doplnil starosta.
Druhou částí je samotné náměstí. To zahrnuje komunikace, velkou zpevněnou plochu a parkové části, kde
jsou tři hřiště kruhového půdorysu.
„Na jednom je velký dřevěný hrad pro děti s prolézačkami. Druhé obsahuje vodní prvek s vodotryskem
a pískoviště, na třetím je sestava prvků na cvičení.
Celý prostor je navíc osázený zelení, nechybí lavičky
a odpadkové koše,“ podotkl místostarosta Alois Ťoupek. Zpevněná plocha, kterou doplňuje ornament
dračího oka, bude využívána především k různým venkovním shromážděním jako jsou poutě, stavění máje
a další. Společně s úpravou prostranství Bořitovští
zrekonstruovali i historickou sochu svatého Václava,
která je jednou z dominant celého náměstí. 		
PAVEL ŠMERDA

MyFace, časopis z Blanenska a Boskovicka. Vydavatel: Mediaportal, s. r. o se s dlem Kpt. Jaroše 50/8, 680 01 Boskovice. IČO: 03769143.
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Jakub Machorek
MÁ SEN ŘÍDIT LIGU MISTRŮ
Fotbalisté jsou na hřišti velmi často pod velkým tlakem. Kdo to má bezesporu ještě těžší, jsou
rozhodčí. Hráči, trenéři, fanoušci…, málokdo z nich dokáže být objektivní. Jakub Machorek z Bořitova se na dráhu rozhodčího přesto dal. Krůček po krůčku postupuje nahoru a jde za svými sny
a cíli.
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Kubo, nemůžu se na úvod nezeptat. Co tě
to napadlo být fotbalovým rozhodčím?
Od malička jsem hrával fotbal a jednoho
dne jsem si řekl, že bych si chtěl zkusit,
jaké to je řídit fotbalové utkání. No a oslovilo mě to natolik, že jsem u toho zůstal
(úsměv).
Vzpomeneš si, co byl ten první impuls, kdy
sis řekl, „to chci dělat“?
Když jsem začínal a řídil jsem zápasy v rámci okresních soutěží, tak jsem ani neuvažoval nějakým způsobem o rozhodcovské
kariéře, bral jsem to spíše jako volnočasovou aktivitu spojenou s aktivním hraním.
Postupem času, kdy jsem se dostal do
krajských soutěží, tak pozice rozhodčího
začala převyšovat tu hráčskou, až ji úplně
zastínila. Asi největší impuls, kdy jsem si
řekl, že se tomu chci věnovat, byl postup
do krajského přeboru.
Od té doby jsi už urazil kus cesty. Povídej.
Začátky byly obtížné, zejména vypořádat se
s tlakem od fanoušků nebo hráčů. Popravdě jsem přemýšlel, že skončím, protože
to bylo opravdu velmi psychicky náročné.
Postupem času jsem si na to začal zvykat
a momentálně si nedovedu představit
utkání bez fanoušků. Samozřejmě během
utkání vytváří určitý tlak na vaši osobu, ale
to k fotbalu patří.
Fanoušci jsou občas hodně zaujatí a neúprosní. Co nejhoršího, nebo naopak nejvtipnějšího sis zatím vyslechl?
Nedokážu říci, jaká situace byla nejhorší, či
nejlepší, protože každé utkání je specifické jak z pohledu fanoušků, tak samotného
děje na hrací ploše. Jsou místa, kam jezdíte
rádi, ale i taková, která vám stačí navštívit
jednou nebo dvakrát za sezonu (úsměv).
Rozhodcovská pozice není mezi fanoušky
oblíbená i z minulosti kvůli korupci, úplat-

Jakub Machorek s Tomášem Hübschmanem. FOTO Pavel Kupka (2x)
kům, ovlivňování zápasů. Ani tohle tě neodradilo? A co si o tom vůbec myslíš?
Samozřejmě jsem věděl, že ve fotbalovém
světě panuje korupce, ale nějak zásadně
jsem nad tím nepřemýšlel, nebo alespoň to
nehrálo žádnou roli v tom, jestli chci, či nechci pískat. Rozhodně jsem proti korupci,
úplatkům a dalším věcem, které ovlivňují
nejen fotbal jako takový, ale sportovní prostředí obecně. Strašně fandím lidem, kteří
se rozhodli proti tomuto bojovat. Sice se
to nepodaří vymýtit hned, ale věřím, že po
nějaké době se to zvládne.
Jaké soutěže momentálně pískáš a jaké
máš cíle do budoucna?
Momentálně jsem pod Moravou, která obsazuje rozhodčí na divizní a třetiligová
utkání. Já v dnešní době řídím divizní utkání. Co se týče cílů v nejbližší době, tak bych
určitě chtěl nastupovat k utkáním třetí ligy
co nejdříve. Postupem času bych se chtěl

porvat i o profesionální soutěže, což je
1. a 2. liga.
Malí a mladí fotbalisté mají svoje vzory.
Máš i ty nějaký vzor mezi rozhodčími? Kdo
to případně je a proč?
Vzor jako takový úplně nemám, ale sleduji
rozhodčí jak z našich soutěží, tak i z těch
zahraničních.
Chápu, že i rozhodčí musí mít výbornou
kondičku, ale co další příprava. Jak trénovat, aby byl tvůj výkon co nejlepší?
Za mě je rozhodně velice důležité studium
pravidel. Nicméně teorie je jedna věc, ale
umět ji přenést do praxe není úplně jednoduché už i z důvodu, že dochází k častým
úpravám pravidel. Asi největší školou jsou
samotná utkání, protože těmi rostete. Ty
zkušenosti, které získáte na hrací ploše, nikde jinde nezískáte.
Určitě sleduješ fotbalová utkání v televizi.
Dá se říct, že více než hru samotnou si všímáš rozhodčích?
Když se dívám na fotbalové utkání v televizi,
tak musím říci, že je vnímám jinak než dříve,
ale že bych více sledoval rozhodčího než samotné utkání, tak to asi ne. Samozřejmě se
snažím pochytit co nejvíce a všímám si věcí,
které jsem dříve vůbec neřešil, ale primárně
koukám na fotbal.
Když se zasníš, kde se vidíš třeba za deset,
patnáct let v pozici rozhodčího?
Bylo by nádherné si odřídit utkání Ligy mistrů nebo mistroství světa (smích). Ale kdybych to vzal z pohledu splnění snu a zároveň
vztáhl na to, co je reálné, tak by bylo skvělé
působit v naší nejvyšší soutěži. Důležité je
na sobě neustále pracovat, být zdravě sebevědomý, ale zároveň pokorný, aby se sen stal
realitou. Jsem si vědom toho, že to bude
nesmírně těžké a že zároveň je třeba mít
i kapku toho pověstného štěstíčka.
		
PAVEL ŠMERDA
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Stanislav Bělehrádek
Věk: 78 let
Stav: ženatý, 3 děti, 10 vnoučat a 2 pravnoučata
Bydliště: Rozseč nad Kunštátem
Studium: VUT Brno
Práce: vývojový pracovník (Minerva Boskovice), vedoucí
technického oddělení (Karborundum Kunštát),
vedoucí pracovník nezemědělské činnosti (JZD Lysice).
Politika: místopředseda KNV, poslanec, ministr,
předseda ÚOHS, senátor, místopředseda KDU-ČSL.
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STANISLAV BĚLEHRÁDEK
STÁL SEDM LET V ČELE DŮLEŽITÉHO ÚŘADU
Kartelové dohody, zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, kontrola slučování podniků, dohled nad zadáváním veřejných zakázek. V loňském roce uplynulo 30 let od vzniku Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. U jeho zrodu stál Stanislav Bělehrádek z Rozseče. Jako předseda působil v čele Úřadu od roku 1991 do roku 1998.
Pane Bělehrádku, jak to všechno v roce
1991 začalo?
Počátky hospodářské soutěže v České republice sahají mnohem dále do minulosti
než k 5. červenci 1991, kdy mě vláda Petra
Pitharta jmenovala prvním předsedou Úřadu
pro hospodářskou soutěž. Domnívám se, že
zrod ochrany hospodářské soutěže můžeme
hledat již v roce 1968. Tehdy se začalo mluvit
o soutěži politických stran a v této atmosféře se objevily také plány na soutěž mezi
podniky. Na Ministerstvu financí v té době
vznikla skupina, jejíž členkou byla mimo jiné
Jindřiška Munková, která se začala hospodářskou soutěží zabývat. Vše bylo sice přerušeno ruskou okupací, ale na Ministerstvu
financí přesto zůstalo jedno oddělení, které
se hospodářské soutěži a konkurenci nadále
věnovalo. Jeho členové se jako pozorovatelé zúčastňovali nejrůznějších konferencí
o hospodářské soutěži v zahraničí, a byli
tedy informováni o nejnovějších trendech
v této oblasti.
Oficiálně tedy Úřad vznikl až o 23 let později,
v roce 1991. Jak to tehdy probíhalo?
Vzhledem k událostem v roce 1989 v České
republice byl vznik ÚOHS naprosto nezbytný
z důvodu přechodu naší ekonomiky z plánovaného systému k tržnímu hospodářství. Pro
co nejplynulejší přechod bylo třeba zajistit jak
legislativní rámec hospodářské soutěže, tak
dohled nad jeho dodržováním a tím pádem
zajištění svobodné hospodářské soutěže.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také
hrál jednu z klíčových rolí při privatizaci jednotlivých podniků a vytvoření soutěžního prostředí. I z těchto důvodů byl proto vznik prvního zákona o ochraně hospodářské soutěže
v roce 1991 docela rychlý, neboť bylo možno
navazovat na zkušenosti z předchozích let.
Připravovala jej právě paní doktorka Munková
a pan profesor Knapp. Zde musím připomenout, že český úřad vznikl v rámci federace až
jako poslední. Zřízení slovenského a federálního soutěžního úřadu totiž proběhlo dříve.
Vím, že zrod úřadu nebyl hlavně ze začátku
všemi přijímán úplně kladně.
I po jeho zřízení byla mezi ekonomy diskuze,
zda má úřad své opodstatnění, zda je účelný
a zda nebude zbytečně zatěžovat státní rozpočet. Vždyť své problémy si „trh měl vyřešit

sám“. I veřejnost přijímala Úřad zpočátku
s nedůvěrou. Především název byl nepřijatelný. Za předešlého režimu byli všichni zvyklí
na socialistickou soutěž a najednou zde byla
„nějaká“ hospodářská soutěž. Nikdo přesně
nevěděl, co se za tímto názvem skrývá, zda
Úřad bude, nebo nebude prospěšný.
To není úplně ideální začátek. Co jste s tím
dělali?
Abychom nedůvěru lidí odstranili, uvědomili
jsme si, že je nutné o činnosti Úřadu veřejnost hojně informovat. Od počátku fungování Úřadu jsme proto na častých tiskových
konferencích popisovali vyřešené případy
a vydávali i roční bulletin, jenž hovořil o všech
kauzách, které byly na Úřadě projednávány.
Některá rozhodnutí nám pomohla získat respekt. Například mediálně hodně známé téma
zabezpečení přenosů ze sportovních zápasů.
Rovněž jsme začali jezdit na okresní úřady,
kde jsme vysvětlovali zákon, jeho působnost
i to, čeho má v našem prostředí dosáhnout.
Myslím, že tato osvětová činnost byla poměrně úspěšná. Vzniklo také detašované
pracoviště v Praze, které mělo mnohem blíže
k okresním úřadům a podnikatelům v Čechách a sloužilo mi také jako zázemí při mé
činnosti v Praze.

To jste trochu předběhl moji otázku. Často
je kritizováno to, že většina důležitých institucí sídlí v Praze. Jak došlo k tomu, že
Úřad našel svoje sídlo v Brně?
Na počátku 90. let se začala vést debata
o tom, že by státní správa měla být decentralizovaná a rozmístěná po celém území
republiky. Kombinace mého bydliště v blízkosti Brna a požadavek zmíněné decentralizace vedl k umístění Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže právě do Brna. To se
mi podařilo posléze prosadit i do zákona.
Úřad získal pro své sídlo část budovy staré
Zemské sněmovny, později sídla Jihomoravského krajského národní výboru, o kterou se dělil s Okresním úřadem Brno-venkov a Civilní ochranou. Obě tyto instituce
však v brzké době budovu opustily. Později se do budovy přemístil Ústavní soud
s tím, že pro něj bude postavena nová
moderní budova. Proto se hledal vhodný
stavební pozemek, na kterém by budova
Ústavního soudu byla postavena. Protože vhodný pozemek stále nebyl nalezen
a Ústavnímu soudu byla budova Zemské
sněmovny doporučena jako vhodná a reprezentativní, získal ji v roce 1996 Ústavní
soud a tím bylo určeno, aby si ÚOHS hledal
pro své budoucí potřeby nové prostory. Ty

MyFace - leden/únor 2022

19

NÁŠ ROZHOVOR

jsme našli v ulici Kpt. Jaroše, kde úřad sídlí
až dosud.
Nový úřad znamenal jistě i nová pravidla,
spoustu věcí jste se museli učit za pochodu.
Pravidla hospodářské soutěže jsme se museli učit všichni – podnikatelská sféra, my
i soudy. Soutěžní prostředí se vytvářelo
samovolně vznikem nových podnikatelských subjektů a privatizací. Privatizace
podniků byla konzultována poradci působícími na Ministerstvu pro privatizaci
a soutěžních úřadech. O průběhu privatizace, a dokonce o některých konkrétních
privatizačních projektech jsem musel
podávat informace Soutěžní komisi Evropské unie. Činnost Úřadu v oblasti privatizace byla Bruselem hodnocena velmi
dobře. Kontakty se zahraničními úřady byly
v tomto období velmi časté – setkávali jsme
se pravidelně se zástupci úřadů z Polska,
Maďarska nebo Slovenska. Tyto schůzky nám
pomáhaly zejména v legislativní oblasti. Tyto
státy totiž procházely obdobným vývojem
jako Česká republika, a tak jsme si vzájemně dokázali porozumět. Dlouhodobé vztahy
jsme měli také s úřady z Německa a USA, což
pro nás bylo velmi prospěšné.
Pomohly Vám tedy i zkušenosti zahraničních kolegů?
Již v začátcích činnosti Úřadu jsem navázal
kontakty s německým úřadem pro kontrolu
hospodářské soutěže – Bundeskartellamtem. Ten mi posloužil jako jakýsi vzor. Byl
jsem Němci informován, že oddělení soutěžního úřadu od ústředních orgánů státní
správy zabrání alespoň částečně osobním
vazbám mezi úředníky a tím jejich vzájemnému ovlivňování při rozhodovacích procesech. Převzal jsem z něj organizaci úřadu,
jeho nezávislost, nutnost informování veřejnosti o činnosti úřadu a řešení některých
konkrétních případů porušování hospodářské soutěže.
Jak to bylo s lidmi, kteří na Úřadě pracovali? Jak bylo těžké vytvořit fungující
a schopný tým?
Zpočátku se předpokládalo, že hospodářská
soutěž bude spadat do kompetencí tehdejšího Ministerstva hospodářství vedeného Karlem Dybou. Již od roku 1990 proto na tomto
ministerstvu pracoval útvar, který se hospodářskou soutěží zabýval. Po zřízení Úřadu
byli čtyři z těchto odborníků ochotni přejít do
Brna a v pěti lidech jsme tedy vytvořili základ
nového Úřadu. Úřad byl postupně doplňován dalšími pracovníky, a to jak na základě
výběrových řízení, tak i na základě osobních
kontaktů. Při doplňování Úřadu se přihlíželo
především ke schopnostem každého člověka, zda bude dobře zastávat určenou funkci.
Nepodařilo se nám ovšem zorganizovat vše
tak, aby byla polovina právníků a polovina
technických pracovníků, jak to bývá běžné
ve světě. Vždy převažovali ekonomové, což
někdy způsobovalo problémy v rozhodovacím procesu. Jsem rád, že nyní má Úřad
i díky minulým předsedům výborné materiálně-technické i personální podmínky. V čele
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stojí Petr Mlsna, první právník v čele Úřadu,
podobně jako ve většině soutěžních úřadů
ve světě. Všichni předchozí předsedové byli
inženýři. I na další pozice na Úřadě se podle
mých informací dostávají mladí právníci, což
je podle mého názoru jedině dobře. V dobách
mého působení na Úřadě jsme se totiž právě
s nedostatkem právníků často potýkali.
Úřad se v roce 1992 změnil na ministerstvo
a poté v roce 1996 zákonem zpět na Úřad.
Nenarušovalo i tohle v začátcích jeho důvěryhodnost?
Tyto změny nezpůsobily žádné problémy,
protože kompetence zůstaly v obou případech zachovány. Tímto krokem byla posílena nezávislost Úřadu. Především v zahraničí
jsme totiž slýchávali názor, že ministr se
musí přizpůsobovat rozhodnutím vlády a samostatnost antimonopolního orgánu je tím
omezena.
Přibližte čtenářům, čemu všemu jste se na
Úřadu věnovali a jaké největší případy se
tam za Vašeho vedení řešily?
Kartelové dohody, zneužívání dominantního
nebo monopolního postavení na trhu, kontrola slučování podniků, dohled nad zadáváním veřejných zakázek. To byla naše činnost.
Řešili jsme například slučování pivovarů,
rozhodovali jsme o zneužití dominantního
prostředí v oblasti vodárenství a kanalizace, kabelové televize a dodávek elektřiny.
A hodně sledovaná byla ve své době i dohoda
narušující soutěž v oblasti fotbalových televizních přenosů.
Jak s odstupem času hodnotíte význam
vzniku ÚOHS a jeho roli pro ekonomiku
země?
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také
hrál jednu z klíčových rolí při privatizaci jednotlivých podniků a vytvoření soutěžního
prostředí. Činnost Úřadu po dobu jeho 30leté
existence pak jeho nezbytnost a nutnost jednoznačně potvrdila.
Co považujete za svůj největší osobní přínos
pro fungování Úřadu a plnění jeho poslání?

Jelikož jsem byl prvním předsedou Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, stál jsem
u samotného zrodu této instituce v České
republice a pomáhal jsem vytvářet pravidla
a podmínky pro její činnost. Snažil jsem se
inspirovat, ale také poučit z činnosti úřadů v ostatních státech světa, zejména pak
Evropské unie, což napomohlo dobré úrovni
práce Úřadu od samotného vzniku instituce.
Po 30 letech byla zhodnocena činnost ÚOHS
a na základě toho jsem obdržel od předsedy medaili, k jejímuž udělování má zmocnění vlády. Tyto medaile byly zatím uděleny pouze dvě. Jedna prvnímu předsedovi
a druhá členu rozkladové komise Josefu
Bejčkovi, který pochází z Boskovic.
Upřímně, kdybyste věděl, co všechno to obnáší, šel byste do toho znovu?
Pokud bych měl možnost se nyní znovu rozhodnout, zda se stát prvním předsedou Úřadu, příliš bych neváhal. V této práci byl vždy
vidět konkrétní výsledek, byla možnost ovlivňovat situaci na trhu. Odlišně bych ovšem
přistupoval k tématům, která zůstala nedořešena, např. vztahy mezi výrobci, odběrateli
a obchodními řetězci v zemědělsko-průmyslovém odvětví, zjištění konkrétní výše státních dotací v zemích EU na vybrané výrobky.
Svoji činnost na Úřadu jsem ukončil v roce
1998 a kandidoval jsem do Senátu, do kterého
jsem byl zvolen. Ani v něm jsem nezapomínal
na hospodářskou soutěž a podporoval jsem
návrhy zákonů předkládané místopředsedou
Úřadu ve výboru Senátu. Po mém odchodu
z Úřadu odešli i někteří další úspěšní a pracovití zaměstnanci. Našli své uplatnění na
Ústavním soudu, vysokých školách či v podnikatelské činnosti.
Co popřát Úřadu do budoucích let?
Aby jeho činnost byla vždy apolitická. Právě
apolitičnost totiž úzce souvisí s nezávislostí
celé instituce, což považuji za základ fungování Úřadu. Přál bych si také, aby Úřadem
vždy byla vydávána rozhodnutí na základě
podrobných šetření a objektivních poznatků.
U Nejvyššího správního soudu by pak vždy
mělo zvítězit stanovisko ÚOHS.
		
PAVEL ŠMERDA
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Jana Palánová:
TATÍNEK BY MĚL Z GATEMY RADOST
S firmou Gatema je spjatá takřka pupeční šňůrou. Její tatínek byl u jejího zrodu, ve své dceři má zdatnou následovnici, která už ve studentských letech chodila do firmy na brigády, pracovala na pozici účetní/ekonom
a nyní je členkou dozorčí rady.
Váš tatínek stál u zrodu firmy Gatema.
Schválně, vzpomenete si, kdy jste tuto firmu poprvé zaregistrovala?
Táta založil CEA (dnešní Gatemu) s panem
Josefem Opálkem v roce 1992. Bylo mi tehdy pět let a začátky jeho podnikání znám jen
z vyprávění a fotografií. První, na co si dobře vzpomínám, jsou společné firemní dovolené. Jezdilo se v létě na kola a v zimě na
lyže. O dobrou zábavu bylo vždy postaráno.
Dokonce na těchto společných akcích potkalo několik zaměstnanců své celoživotní
partnery. A ještě mi v paměti utkvěly každoroční fotbalové turnaje ve Vískách, kde
CEA nemohla chybět a kam také pravidelně
jezdil fotbalový tým z pražské LCS (dnešní
Asseco Solutions, jeden z nejdůležitějších
obchodních partnerů Gatemy).
Mluvilo se o firmě doma?
O firmě se doma mluvilo málo. Táta se vra-
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cel domů večer a nechtěl mámu zatěžovat
starostmi. Když v roce 2003 po těžkém úrazu zemřel, bylo mi 16 a bratrovi 14 let. V té
době jsem chodila na gymnázium, prožívala
první lásky a bratr stál před výběrem střední školy. Měli jsme úplně jiné starosti, a najednou jsme byli spoluvlastníky firmy, která
měla více než 60 zaměstnanců a obrat téměř 55 milionů korun. O Gatemě jsme toho
věděli jen málo. Velice vděčíme panu Františku Vlkovi (majoritnímu vlastníkovi), který
dovedl Gatemu tam, kde je nyní, a věnoval
nám svůj čas a postupně nás do fungování
firmy zasvěcoval.
Chodila jste už ve studentských letech do
firmy na brigády? Nebo jak a kdy se poprvé spojily cesty Gatemy a Vaše?
Od 18 let jsem pravidelně část letních
prázdnin trávila v Gatemě. Pomáhala jsem
s administrativou v účetním oddělení a ve

výrobě plošných spojů. Byly to neocenitelné zkušenosti. Díky těmto brigádám jsem
poznala detailněji část výrobního procesu
a blíže se seznámila s řadou zaměstnanců. Několikrát jsem také byla s obchodníky
z Gatemy jako hosteska na veletrzích, kde
jsem vyzvídala, co se dalo (úsměv) a kde
jsem také měla možnost seznámit se s některými důležitými obchodními partnery.
Když jsem pak začala v Gatemě pracovat,
nastupovala jsem do známého prostředí, ve
kterém jsem měla spoustu přátel.
Čím vším jste si studijně a pracovně prošla
a jak jste se dostala do Gatemy?
Když jsem se na gymnáziu rozhodovala kam
dál, vybírala jsem mezi obory tak, abych
v budoucnu našla uplatnění v Gatemě. Nakonec jsem zvolila management a ekonomii
na MZLU v Brně. Po ukončení magisterského studia jsem odjela do Anglie pracovat

PR

jako au-pair. Pocházím z malé vesnice, těšila jsem se na vzrušující atmosféru velkoměsta a rozmanitost Londýna. Nakonec to
ale dopadlo úplně jinak, než jsem plánovala.
Pracovala jsem na opačném pobřeží Anglie
nedaleko Bristolu, na anglickém venkově.
Výhodou bylo, že jsem za celý svůj pobyt
neměla možnost ani jedenkrát promluvit
česky. Po návratu jsem rok pracovala jako
administrativní pracovník ve výrobní firmě
v Letovicích. Chtěla jsem poznat, jak to
funguje jinde. V roce 2013 jsem nastoupila
do Gatemy na pozici účetní/ekonom.
Co máte ve firmě na starosti nyní?
Nyní jsem na mateřské a na podzim se plánuji vrátit. Po narození prvního syna jsem
vypomáhala na ekonomickém oddělení.
Postupně ale práce přibývalo, brzy se mi
narodil druhý syn, času bylo stále méně.
V současné době jsem členem dozorčí rady,
na ekonomickém oddělení vypomáhám jen
příležitostně. Snažím se zapojovat do realizace některých firemních projektů. Naposledy to byla tvorba příručky přežití pro
stávající i nové zaměstnance. Teď jsem se
pustila do zmapování téměř třicetileté historie naší firmy a vytvoření kroniky.
Upřímně, co pro Vás Gatema znamená?
Je to hrdost, že děláme něco, co dává
smysl, co přináší lidem a firmám užitek.
Současně s tím, jak Gatema rychle roste
a rozvíjí se, ale cítím rostoucí tíhu zodpovědnosti za zaměstnance, zákazníky, závazek vůči životnímu prostředí, společnosti
i své rodině.
Čeho si ve své firmě nejvíce vážíte?
Nejvíce si vážím našich lidí. Za to, co dokázali. A také přátelské atmosféry, kterou tu
cítím. Nejen ve vedení máme zaměstnance,
kteří spojili s Gatemou velkou část svého
života, rozumí své práci, můžeme se na ně
vždy spolehnout, jsou otevřeni novým příležitostem, na nic si nehrají.
Jakou Vy osobně máte filozofii a čím se při
práci řídíte?

Řídím se heslem: S úsměvem jde všechno lépe. Jsem otevřená novým nápadům
a možnostem, ale vždy s rozmyslem. Snažím se být trpělivá a věci řešit s nadhledem.
V tom mám teď výborný trénink od mých tří
dětí, které mi dávají svými vznětlivými povahami někdy opravdu zabrat (úsměv).
Chápu, že většinu času věnujete svým dětem. Ale… Jak si nejlépe odpočinete, co
Vás baví?
Před tím, než jsem se stala mámou, jsem
ráda sportovala, jezdila po lesích na koni,
na kole, lyžovala, plavala. Teď, jak správně
říkáte, se točí vše okolo dětí. Snažím se své
záliby skloubit s nimi, jinak to ani nejde.
Takže když jedeme na kole, nejstarší syn
už jede sám vepředu, druhého synka má
manžel na tyči za kolem a já vezu v sedačce
nejmladší dcerku. V zimě jezdíme do Boskovic bruslit a do Olešnice lyžovat. Děti jsou
samá modřina, ale důležité je, že je to baví.
Ráda se odreagovávám na zahradě. Máme
velkou zahradu, která od jara do podzimu
kvete, v každém koutě je něco k snědku.
Přemýšlíte občas, co by na to všechno řekl
tatínek?
Určitě by měl z Gatemy radost a taky by
se hodně divil, jakým tempem firma uhání
vpřed. Podařilo se vybudovat novou moderní výrobní halu, včetně dvoupodlažní kancelářské budovy a školky, vyvinuli jsme vlastní
produkt - audiovizuální systém využívaný ve
zdravotnictví, prostřednictvím akvizic jsme
vstoupili na německý trh plošných spojů
a slovenský trh ERP systémů… Je toho
strašně moc, co bych mohla jmenovat.

Kde vidíte Gatemu za pět, deset let?
Uplynulé dva roky byly hodně náročné,
firma prošla řadou výrazných změn. Už
nejsme jedna firma, ale holding s několika dceřinými společnostmi. Patří mezi ně
mimo jiné německý výrobce plošných spojů
firma Kubatronik Leiterplatten, rakouská
obchodní společnost Katema Tec a nejnověji slovenská společnost d2B, do které
Gatema vstoupila s 60% majetkovým podílem. Teď je třeba se nadechnout a optimalizovat naše interní procesy tak, abychom
mohli využít veškeré synergie, které nám
tyto investice nabízí. Musíme se naučit sdílet kapacity, know-how, efektivně využívat
služby v rámci holdingu, využít nově vytvořené obchodní kanály a zaměřit se na trhy
okolních států.
A za deset let? Vývoj v oblasti elektroniky
i IT jde mílovými kroky vpřed a my se určitě
dočkáme nějakých skokových technologických změn, o kterých třeba ani teď ještě netušíme. U plošných spojů je jisté, že
s rostoucími nároky zákazníků bude výroba
stále sofistikovanější a my musíme stále
investovat jak do nových technologií, tak
také do posílení kapacit vývojového oddělení, sledovat nové trendy, jako je například
3D tisk, automatizovat procesy. U podnikových informačních systémů je to určitě
migrace do cloudových řešení. Abychom
odvrátili hrozbu stagnace projektů v důsledku nedostatku vývojářů a IT specialistů, budoucnost vidím v tom, že vybudujeme
virtuální vývojové IT oddělení, kde budou
pracovat lidé z různých koutů České republiky a možná nejen odtud.
		
PAVEL ŠMERDA
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V RÁJEČKU MAJÍ LETOS
I NADÁLE VELKÉ PLÁNY
Velké i menší investiční akce, ale i oslavy 90 let kopané čekají v letošním roce Ráječko. Starosta obce Vít
Rajtšlégr chce nejen dokončit už rozdělané projekty, ale má plány i na další tak, aby se obec stále rozvíjela
a život v Ráječku byl pro místní lepší a lepší.

Plánovaný domov pro seniory
Pane starosto, co je nového v Ráječku?
Nového je pořád něco, od velkých věcí, jako
jsou přestavěná bezbariérová budova obecního úřadu a kompletně zrekonstruované
prostranství před úřadem nebo nové povrchy
místních komunikací a opravené chodníky, až
po drobnější záležitosti. Bohužel co se týká
kultury a sportu, tyto akce jsou omezeny
a soustřeďujeme se spíše na akce venku. Minulý rok jsme stihli „Sousedské setkání“ nebo
lampionový průvod. V letošním roce uvidíme,
co nám situace dovolí. Doufáme, že hlavně
v létě si alespoň nějaké akce užijeme.
Každý si jistě všimne stavebního ruchu
u příjezdu od Horní Lhoty. O co se jedná?
Jedná se o zahájení dlouho plánované výstavby, kterou zde realizuje firma Hopa group.
Příprava této lokality začala již před více než
deseti lety, kdy pozemky od jednotlivých majitelů vykoupil soukromý investor, který měl
v průběhu let v této lokalitě různé záměry,
až je asi před dvěma roky prodal právě firmě
Hopa group, která se zde rozhodla postavit
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rodinné domy a samozřejmě doplňkovou infrastrukturu, tedy veškeré inženýrské sítě
a komunikace. Lokalita má zatím pracovní název „Ráje“ a bude sestávat celkem z 35
domů, z nichž 27 bude s dvěma byty a osm
se třemi byty. Výstavba bude probíhat na tři
etapy, z nichž první by měla být hotova ještě
v letošním roce.
Zeptat se musím samozřejmě na obecní investice. Co se vám v poslední době povedlo
realizovat v Ráječku?
V roce 2021 jsme začali realizovat dva projekty v oblasti životního prostředí. První byl
projekt revitalizace vodní nádrže Hlubňa,
který byl dokončen koncem roku, a další, který na podzim začal a bude dokončen v letošním roce, je výstavba soustavy
malých vodních nádržív Chrábce. Oba tyto
projekty budou sloužit ke zlepšení vodní bilance v obci a také pro zadržení vody
i jako protipovodňové opatření. Na obě akce
jsme obdrželi dotace z Ministerstva zemědělství a z Jihomoravského kraje. Další vel-

kou akcí byla kompletní rekonstrukce místní
komunikace na náměstí 1. máje a náměstí
9. května. No a potom už „drobnosti“. Vyčištění umělého povrchu školního hřiště, nové
vybavení počítačové učebny v základní škole, pořízení kamerového systému u ZŠ a MŠ
a v areálu Hasičská louka umístění Z Boxu
a Penguin Boxu a také příprava projektových
dokumentací na další plánované akce.
Jaké máte tedy další plány?
Je toho více. Například rekonstrukci školní zahrady, kterou jsme nazvali „Přírodní
vzdělávací zahrada u ZŠ a MŠ aneb příběh Noemovy archy“, na kterou jsme také
uspěli s žádostí o dotaci z MAS Moravský
kras. Chystáme opravy místních komunikací, hlavně v ulici Na Výsluní, kde proběhla
kompletní rekonstrukce vodovodu, pořídíme sběrné nádoby na tříděný odpad pro
jednotlivé domácnosti, a pokud uspějeme
s žádostí o dotaci, tak možná zahájení přístavby kulturního domu Stará škola, kde by
měla vzniknout nová knihovna. Pokračovat
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chceme i v přípravě dlouhodobých velkých
projektů, jako je například výstavba domu
pro seniory.
Takřka evergreenem už je výstavba cyklostezky do Rájce-Jestřebí. Je v tomto směru
něco nového?
Ano, to je dlouhodobá záležitost, o které se
mluví v Ráječku více než padesát let. Je to
stále živé téma a potřeba cyklistického a pěšího propojení s blízkou Rájcí nezmizela ani
s výstavbou obchvatu Ráječka. V posledních
letech pro realizaci děláme maximum. Máme
vypracovanou projektovou dokumentaci,
schválenou všemi dotčenými orgány. Bohužel
realizace vázne na majetkových záležitostech. V katastru Rájce jsou pozemky blokovány restitučními nároky rodu Salmů a bez
jejich dořešení nám Státní pozemkový úřad
odmítá dát souhlas se stavbou. Snad se tento
problém v dohledné době vyřeší. My alespoň
připravujeme realizaci 1. etapy cyklostezky,
která povede po pozemcích obce od kapličky
na Náměstí 1. máje ke hřbitovu, čímž zkrátíme
cestu z obce na hřbitov a nabídneme pěším
a cyklistům bezpečný přístup ke hřbitovu.
Už jste to naznačil v úvodu. Situace ohledně pořádání kulturních a společenských
akcí není stále jednoduchá. Chystáte přesto
v Ráječku alespoň nějaké tradiční akce, případně i oslavy výročí?
V posledních dvou letech jsme si už zvykli, že plánování kulturních a sportovních
akcí je ta nejtěžší disciplína. Přesto akce
plánujeme, ale spíše asi jiné než tradiční
a s maximálním využitím venkovních prostor. Chtěli bychom, aby po dvouleté přestávce opět prošel obcí masopustní průvod,
nějaké další akce plánujeme na začátek
a konec léta. Ještě to musíme probrat se
zástupci spolků, co na letošní rok plánují. Já
už ze zoufalství mám myšlenky na akci „Rozsvícení vánočního stromu“, kterou bychom
uspořádali v červnu, protože v prosincovém
termínu se nám to nějak nedaří (úsměv). No
a doufejme, že v létě se uskuteční oslavy
90. výročí založení organizované kopané v Ráječku.
Pomalu se blíží konec dalšího volebního
období. Jaké pro Vás bylo a budete chtít
v pozici starosty pokračovat?
Pomalu končící období bylo úplně jiné než
ty předcházející. Každé bylo svým způsobem hektické, v každém se něco budovalo
a něco připravovalo. V tom posledním jsme
se ale kvůli pandemii dostali do situací, se
kterými jsme se doposud nesetkali. Museli jsme se rychle rozhodovat, čelili jsme
nejistotě, strachu a těžkým životním situacím. Chtěl bych poděkovat radě obce
a celému zastupitelstvu, že jsme zvládli pracovat, nerozhádali jsme se a táhli za jeden
provaz. A jestli chci pokračovat? Ano, chtěl
bych. Rád bych dotáhnul projekty, na kterých pracujeme, a vymýšlel a realizoval další.
To mě baví. Ale bude samozřejmě záležet na
voličích, občanech Ráječka, jestli mi budou
i nadále věřit.
PAVEL ŠMERDA

Výstavba rodinných domů

SPORT

Natálie Zikmundová:
CHCI ŠÍŘIT TWIRLING MEZI CO NEJVÍCE LIDÍ
Asi není mnoho čtenářů MyFace, kteří by slyšeli o twirlingu. Tento krásný sport úspěšně provozuje Natálie
Zikmundová z Jevíčka. Pětinásobná mistryně České republiky a účastnice světového a evropského šampionátu je výraznou českou twirlerkou především díky svému osobitému tanečnímu projevu a gymnastickým
schopnostem.
Natálko, prozraď nám, laikům, co je to twirling?
Twirling je halový sport založený na tanci,
baletu a gymnastice spojený s prací twirlingové hůlky. Soutěží se v několika disciplínách
a věkových kategoriích. Konkrétně já soutěžím v disciplíně rytmické taneční sólo, x-strut
a povinné duo kategorie senior. Další disciplíny jsou sólo 1 hůlka, 2 hůlky, 3 hůlky, taneční duo, taneční a povinný tým. Co se týče
rytmického tanečního sóla a tanečního dua,
tak zde si vybírá soutěžící vždy svoji hudbu.
K ostatním disciplínám je hudba přiřazena.
Twirling je asi hodně podobný mažoretkovému sportu nebo cvičení s kužely v moderní
gymnastice. V čem je tedy rozdíl?
Twirling je podobný moderní gymnastice, kde
nalezneme hodně podobné cviky. Například
pod výhozy se provádějí několikanásobné
otočky, podmetky, kotouly, kombinace tanečních skoků a převalů. Podobná je i práce
s nářadím. Mnoho lidí spojuje náš sport s mažoretkami, což je zavádějící, protože vidí hůlku, která je velice podobná mažoretkové, ale
liší se v hmotnosti, průměru a koncovkách,
takže práce s nimi je úplně jiná.
Jak a kdy ses k tomuto zatím poměrně neznámému sportu dostala?
K tomuto sportu jsem se dostala ve dvanácti
letech v ZUŠ Jevíčko, kdy jsem se potkala se
svojí první trenérkou, která v té době sama
soutěžila v twirlingu.
Kde a jak často trénuješ a jak takový trénink
vypadá?
Trénuji v tělocvičně Základní školy v Jevíčku, kam chodím čtyřikrát týdně. Můj trénink
začíná gymnastickou rozcvičkou a poté rozcvičkou s hůlkou. Hlavní část tréninku zahrnuje jak posilování, tak i práci na soutěžních
choreografiích, které mi sestavovala Italka
Ilaria Interligi, v letošní sezóně mi sestavovala choreografie trenérka twirlingu z Holandska Rachida Bou-Chamach, která je nyní mojí
trenérkou.
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Jak s holandskou trenérkou komunikujete
a není to takto na dálku limitující? Nepředpokládám, že za tebou jezdí přímo do Jevíčka?
S holandskou trenérkou momentálně komunikujeme přes aplikaci Zoom dvakrát týdně.
Vše sice trvá déle, než kdybychom byly fyzicky v tělocvičně, ale já jsem za její pomoc moc
vděčná. Trenéra jsem měla jen jeden rok, a to
tehdy, když jsem s twirlingem začínala. Od té
doby jsem trénovala sama a teď to bude skoro půl roku, co trénuji s Holanďankou.
Jaký je ideální věk na tento sport?
Nejlepší je začít v pěti letech s gymnastikou
a od osmi let začít pracovat s hůlkou.
Dá se říct, co je na twirlingu nejtěžší?
Z mého pohledu je nejtěžší spojit čistou techniku těla a hůlky v jeden celek.
I přes svůj mladý věk už máš za sebou několik výrazných úspěchů. Prozraď, o jaké se
jedná?
Mezi mé největší úspěchy patří titul pětinásobné mistryně ČR v twirlingu, co se týče
zahraničních soutěží, tak mezi ně patří 16.
místo na MS v Norsku a dvě 4. místa z ME
v Chorvatsku.
Nejde si nevšimnout krásných dresů, které
při svých sestavách máš na sobě. Kdo ti je
navrhuje a šije?
Své kostýmy si navrhuji sama a šije mi je
buď moje holandská trenérka, nebo krejčová
z Prahy.
Dáváš do návrhů něco specificky „svého“,
co tě symbolizuje a běžně si toho divák na
dresu třeba nevšimne?
Nemám nic specifického. Mým cílem je vymyslet kostým tak, aby byl originální a já se
v něm cítila sama sebou.
Jen ušití takového dresu musí být poměrná nákladná záležitost. Kolik to stojí a kolik
dresů máš na sezonu?

Dresy se cenově mohou dost lišit. Záleží na
materiálu, obtížnosti střihu, druhu a množství
kamínků. Mé dresy se pohybují od tří do sedmi
tisíc korun. Na každou sezónu potřebuji nejméně dva kostýmy. Je dost možné, že v příští
sezóně bude o jeden až dva navíc, protože se
začnu věnovat novým disciplínám.
Sehnat sponzory pro tento sport asi není
úplně jednoduché, takže předpokládám,
že většinu nákladů si hradíš sama.
Ano, sehnat sponzora je dost těžké. Momentálně mě finančně podporuje Město
Jevíčko, za což moc děkuji. Většinu nákladů
mi hradí rodiče a já si obstarávám kostýmy.
Bez podpory rodičů by rozhodně nebylo
možné tento sport dělat. Patří jim jedno velké děkuji.
Co děláš ve volném čase, co tě baví, čemu
se věnuješ?
Ve svém volném čase hraji na příčnou flétnu,
chodím do posilovny, čtu knihy, medituji, lyžuji, běhám, tančím, vzdělávám se ve správném stravování sportovce, věnuji se józe
a trenérství.
Pokud by se po přečtení tohoto rozhovoru
některý z rodičů rozhodl svoje dítko zaměřit
na tento sport. Co bys jim poradila, kde se
mohou hlásit?
Pokud by někdo z rodičů chtěl svoje dítě
přihlásit na tento krásný sport, tak je nejlepší kontaktovat Svaz mažoretek a twirlingu České republiky, kde by získal informaci
o tom, kde jsou twirlingové oddíly.
Tvoje plány a cíle do budoucna?
Ráda bych zakončila své vzdělání na Gymnáziu Jevíčko úspěšnou maturitní zkouškou
a dostala se na vysokou školu, která bude zaměřena na trenérství a na to, co mi je v životě
blízké. Chtěla bych pokračovat v twirlingu tak
dlouho, jak jen to bude možné. Mým cílem je
šířit tento sport mezi širokou veřejnst a stále
se vzdělávat a zdokonalovat v tomto sportu.
		
PAVEL ŠMERDA

SPORT

Natálie Zikmundová
∙ Jedna z nejúspěšnějších
reprezentantek České republiky

∙ Několikanásobná mistryně České
republiky

∙ Osobnost města Jevíčko v letech 2015,
2019, 2020

∙ Trenérka a lektorka twirlingu, sportovní
přípravy a tance
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ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO
Mezi odbornou i laickou veřejností si drží
vysokou prestiž. Odborný léčebný ústav
Jevíčko patří mezi zařízení, které si jeho
klienti pochvalují a hodnotí velmi kladně.
Více o jeho zaměření i plánech prozradila
Naděžda Ivkovičová, která je už několik
měsíců pověřena vedením tohoto zařízení.

Paní primářko, představte prosím čtenářům MyFace Odborný léčebný ústav Jevíčko?
Je to čest, že mě oslovujete takto, ale nejsem lékařka. Jsem zdravotní
sestra a pracuji zde již 26 let. Od zdravotní sestry, staniční sestry, vrchní sestry přes manažerku kvality pro zdravotní péči jsem se dostala až
k tomu, že jsem pověřena řízením OLÚ Jevíčko.
Ale zpět k otázce. Léčebna v Jevíčku byla postavena pod kopcem
Kumperk, který vytváří kolorit krajiny v okolí města Jevíčka. Města,
které se stalo známým díky zřízení velkého a na svou dobu mimořádně moderního zemského sanatoria pro plicní choroby. V říjnu roku 1916
bylo sanatorium provizorně otevřeno kvůli potřebě péče o raněné vojáky rakousko-uherské armády. V té době nesla léčebna jméno „Jubilejní
zemská léčebna plicní císaře Františka Josefa I. v Jevíčku“. V roce 1918
byla otevřena pro pacienty se všemi formami tuberkulózy. V současné
době čítá léčebna 176 lůžek.
Kdo jsou Vaši pacienti a s jakými problémy k vám přijíždějí?
Zdravotní služby poskytujeme klientům ve třech oblastech: léčebná
rehabilitace, pneumologie a ftizeologie (akutní i chronická plicní onemocnění) a diagnostika a léčba TBC všech lokalizací. Zhruba polovinu
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pacientů tvoří pacienti po operacích totálních endoprotéz a dalších ortopedických
a neurologických diagnóz, druhou polovinu
tvoří pacienti s potřebou léčby všech pneumologických onemocnění včetně tuberkulózy.
V čem všem jim u vás pomáháte?
Jak jsem řekla v úvodu, v rámci rehabilitace
pomáháme pacientům s pohybovým aparátem navrátit soběstačnost, pohyblivost, naučit běžné denní činnosti, aby dokázali třeba
i tak banální věc jako navléknutí ponožky.
Zkuste to, když jste po operaci kyčle a nemůžete se předklonit, protože byste si mohli
vyhodit kyčel, nebo po mrtvici, kdy máte
funkční jen jednu polovinu těla a jednou rukou musíte zvládnout péči o sebe. To je pro
nás priorita.
V současné covidové době jsme také velmi
vytíženi péčí o pacienty v postcovidovém
stavu, kteří se potýkají s dechovými obtížemi. Zde velmi dobře funguje plicní rehabilitace v rámci hospitalizace pacienta na lůžku.
Využíváme také moderní diagnostiku pneumologických onemocnění.
Součástí léčebny jsou i odborná pracoviště
a ambulance. Jaké a jak jsou využívané?
Součástí naší léčebny jsou dvě pneumologické ambulance, bronchologická ambulance,
rehabilitační a ortopedická ambulance. Dále
komplementy mikrobiologické laboratoře,
biochemické laboratoře, rentgen, pracoviště EKG a spirometrie. Využívané jsou docela dobře, samozřejmě kdyby byly využívány
více, tak se zlobit nebudeme, ale v tomto
ohledu jsme limitováni tím, kdo k nám pacienty posílá z venku. Takže je potřeba dobré
spolupráce s praktickými lékaři a dalšími
ambulantními specialisty, kteří nám pacienty
posílají. Na tom je potřeba ještě trochu více
zapracovat a spolupráci nejen nastartovat,
ale především udržovat.
Kdo se o pacienty u Vás v léčebně stará?
Jak velký je to tým a hledáte nějaké nové
tváře?

Pracuje zde 180 zaměstnanců. Počínaje úklidovým a pomocným personálem přes pracovníky technické správy. Nedílnou součástí
chodu léčebny je administrativa a samozřejmě gró celé léčebny jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci, laboranti a lékaři.
Je to velký tým pracovníků, který je závislý
jeden na druhém. Snažíme se tak v tomto
duchu přistupovat k sobě navzájem, protože jeden bez druhého bychom nic neudělali
a nikam se nedostali. Naší zásadou je mít
stálé zaměstnance, což je pro nás značkou
a zárukou kvality a dobře odvedené práce.
V současné době bychom potřebovali náš
tým rozšířit ještě o jednoho lékaře s atestací z pneumologie nebo alespoň s atestací
z interny. Velkým problémem je do našeho
týmu získat fyzioterapeuty, které také nutně
potřebujeme, abychom mohli rozšířit péči
v rámci plicní a pohybové rehabilitace.
Přibližte nám, jak u vás vypadá pacientův
režim dne?
Režim dne je na každém pracovišti specifický a odvíjí se od individuálních potřeb pacienta. Samozřejmě jsou pravidelné procesy,
např. třikrát denně strava, každodenní vizita
v určenou hodinu, rehabilitační procedury
a komunikace s pacienty. Chceme docílit
toho, aby se u nás cítili jako doma nebo abychom ten domov alespoň přiblížili. K tomu
přispívá také zpětná vazba od pacientů, kteří
se mohou vyjadřovat k péči prostřednictvím
dotazníků spokojenosti. Někdy je zajímavé,
jak rozdílné informace sdělí úklidovému či
pomocnému personálu a jaké sdělí lékaři.
Proto je pro nás tak velmi důležitá interpersonální sounáležitost a spolupráce.
Zpětná vazba, to je určitě i bezpočet zajímavých příběhů.
Ano, je to mnoho krásných příběhů. Když

odchází pacient spokojený a řekne, že vás
bude všude chválit, vyzdvihovat a už chce
příště přijet jedině k nám, tak to je opravdu
krásná odměna. Ono jakmile něco pokazíte,
tak se to velmi rychle šíří a špatně napravuje.
Je pro nás samozřejmě daleko lepší udržovat
si dobrou pověst, kterou již roky přede mnou
budovala předchozí ředitelka Lenka Smékalová a před ní další a další v čele s prvním
ředitelem léčebny Rudolfem Lubojackým.
Ale to bych mohla vyjmenovat všechny ředitele sanatoria od jeho vzniku, protože každý
přinesl léčebně mnoho úspěchů. O tom se
lze detailně dočíst v knize o historii a současném dění v Léčebně, která byla vydána
na počest stoletého výročí jejího otevření
a která se dá u nás zakoupit.
Máte jistě s OLÚ další plány. Jaké jsou Vaše
cíle a přání do budoucna?
Plánů je spousta, takže pokud zařízení povedu i nadále, bude mým cílem především
udržovat a vylepšovat to, co zde bylo vytvořeno již přede mnou. Současná doba si však
žádá své, takže se budu zabývat i bytovou
politikou, abychom mohli zájemcům o místo
nabídnout příjemné bydlení. Je potřeba řešit
také parkovací místa v areálu, kterých je bohužel nedostatek, a příjezdové komunikace
k jednotlivým budovám, kde bydlí naši zaměstnanci. V rámci zdravotní péče je důležité mít dostatečný počet zaměstnanců,
kteří by tu zůstali a tvořili s námi další historii léčebny. Vybudováním specializovaných
ambulancí a navýšením dalších druhů výkonů chceme zvýšit kvalitu poskytované péče
našim pacientům. A do budoucna? Ať se již
nikdy neopakuje doba, kterou nyní zažíváme.
Ať se vrátí úsměv a radost do našich životů
a můžeme se setkávat se svými blízkými,
aniž bychom se o ně báli.
		
PAVEL ŠMERDA
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KDO JE CHYTRÝ, KOUPÍ SI VRATA CO NEJDŘÍVE,
říká pan Miroslav Hasa z firmy Trido
Firma TRIDO z Blanska. Jejich automatické dveře, průmyslová a garážová vrata jsou pojem a zdobí řady
významných budov, firem, obchodů i rodinných domů. Jak vypadaly ve firmě poslední dva roky, co chystá
a další informace prozradil jeden z majitelů Miroslav Hasa.
Pane Haso, naposledy jsem mluvil s Vaší
paní na začátku roku 2019. Musím se tedy
na úvod zeptat. Jaké byly poslední dva
roky ve firmě TRIDO?
Poslední dva roky byly velmi zajímavé. Vše
bylo jinak než v celé historii firmy. Průběžně, opakovaně a dramaticky rostly ceny
vstupů. Dlouholetí spolehliví dodavatelé se
stali notoricky nespolehlivými. Obrovsky
narostl objem zakázek, ale nebylo z čeho
vyrábět. Růst objemu prodeje byl příjemný,
ale problémy, které to generovalo, byly tak
velké, že nám to pokazilo veškerou radost
z obchodního úspěchu.
I při růstu objemu obchodu se v určitém
úhlu pohledu jednalo o zvláštní krizi. Každá
krize odhalí slabá místa. Z tohoto důvodu
považuji krize za přínos. Vždy nám ukáží,
kde nás tlačí bota a máme tak jedinečnou
příležitost nedobře fungující procesy napravit. S tímto cílem vstupujeme i do letošního roku. Změnit některé procesy. Zlepšit
fungování firmy, logistiku a služby zákazníkům. Jedině touto cestou se dokážeme přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám
trhu a vydržet v náročném konkurenčním
prostředí.
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Co vám dělalo největší starosti? Covid,
nebo zvyšující se ceny energií, narušené
dodavatelské řetězce?
Vše, co jste ve své otázce vyjmenoval. Přidal bych ještě chybějící lidi, abychom se
mohli s nárůstem objemu zakázek poprat
a nepřetěžovali stávající zaměstnance náhradami za ty v karanténě a nemocné. Vloni
nám bohužel i jeden kolega zemřel a dosud
jsme za něj nenašli stejně kvalitní náhradu.
Hlavně lidsky nás to zasáhlo, a tak se ve
firmě snažíme lidem neustále zdůrazňovat,
ať sebe a své okolí chrání, protože život
ukazuje, že je bohužel úplně jedno, zda je
někdo očkovaný, nebo není. Ale to je jiné
celospolečenské téma.
Jak jste si s tím vším poradili? A také máte
v rámci jistoty jako spoustu jiných firem
neobvykle plné sklady?
Jak jsem zmiňoval v předchozí odpovědi,
nespolehlivost dříve spolehlivých dodavatelů bohužel dál pokračuje i v letošním roce.
Tento fakt nás nutí vytvářet si „strategické
rezervy“ materiálu. Větší skladové zásoby
však generují mnoho následných problémů. Větší požadavky na skladové prostory,

větší pracnost při překládání a logistice naskladňování materiálu na pracoviště, větší
nároky na finance vázané ve skladových
zásobách. A tak dále a tak dále. A to vše
v době, kdy vstupní náklady stále rostou
a rostou a konkurence drží nesmyslně ceny,
takže není možné veškeré zvýšené vstupní
náklady promítnout do našich prodejních
cen. To je samozřejmě velmi příznivá zpráva pro zákazníky. Kdo je chytrý, koupí si vrata co nejdříve, než se „hráz“ protrhne a ceny
vrat začnou růst. Od našich dodavatelů
bohužel máme zprávy o chystaném dalším
zdražování vstupního materiálu. Je to celosvětový problém, který nemáme možnost
v naší české kotlině nijak zvlášť ovlivnit.
Můžeme se mu jen přizpůsobit.
Hodně firem se stále potýká s nedostatkem pracovníků. Jak jste na tom vy, případně hledáte lidi na určité pozice?
Jak jsem už říkal, práce máme nad hlavu.
K tomu nám sem tam někdo zůstane doma
buď v karanténě, nebo s nemocenskou.
Schází nám, a tak hledáme stále aktivně
nové a šikovné kolegy do našeho týmu od
výroby na dílně až po techniky a obchodní-
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ky. V současné době sháníme osm lidí, každého na jinou pracovní pozici. Řekl bych,
že nabídka práce je u nás velmi rozmanitá,
kolektiv pohodový a perspektiva jistá.
Abychom se dostali k firmě jako takové.
Jak se vám celkově daří, spustili jste nějaké novinky, nebo něco připravujete?
Už vloni jsme zavedli do výroby nový výrobek – tříkřídlá skládací vrata pro rodinné
domy. Dříve jsme měli jen průmyslovou verzi tříkřídlých skládacích vrat. Ta však byla
pro využití v rodinných domech zbytečně
robustní a předimenzovaná na vysokou
četnost použití. Takovou zátěž v běžném
rodinném prostředí nevyužijete, a tak jsme
připravili výrobek, který je elegantnější než
průmyslová verze, a pro domácí použití je
tak akorát.
Připomeňte čtenářům, co vlastně všechno
TRIDO dělá, co tvoří největší objem výroby
a o co je mezi zákazníky největší zájem?
Největší zájem je o naše vrata pro rodinné
domy - privátní. Vyrábíme jak ty nejjednodušší výrobky s příznivou cenou, tak i výrobky pro náročné zákazníky se speciálními
požadavky na design. V posledních letech
jsou velmi v kurzu takzvaná „fasádní vrata“
podle návrhů různých architektů. Jsou-li

správně navržena, tak v zavřeném stavu
ani není poznat, že fasáda domu obsahuje
nějaká vrata.
Dalším významným produktem jsou průmyslová vrata v různých speciálních provedeních. V současnosti dodáváme vrata
pro Plzeňskou vozovnu tramvají, kde skrz
vrata probíhá napájecí trolej. A takových
specialit vyrábíme celou řadu. Nesmíme
zapomínat ani na automatické dveře. Tímto
produktem jsme před dvaceti šesti lety začínali a stále patříme mezi českou špičku.
Vyrábíme různá provedení pro čisté prostory v nemocnicích a farmaceutickém průmyslu, rentgenové sály, dveře s vysokým zvukovým útlumem a tak dále a tak dále.
V minulosti jsme se bavili o větších, prestižních zakázkách. Je něco takového, co
se chystá?
Naší silou na trhu je právě to, že neodmítáme složité a náročné požadavky zákazníků.
Málo kdy od nás uslyšíte „To nejde vyrobit“.
Takové případy vždy bereme jako výzvu
k technologickému růstu. A rosteme. Máme
ve vývoji i výrobek, který vyvíjíme podle
stále se doplňujících potřeb zákazníka už
několik let. Bude to opravdu unikátní věc,
kterou ale do jejího uvedení na trh musíme tajit. Zavázali jsme se k tomu našemu

klientovi. Budu moc rád, až jej zveřejníme.
Bude to bomba.
Tak to se těším, až ji představíme čtenářům MyFace. Vaše přání na nejbližší měsíce?
Doufáme, přejeme si, aby nás co nejméně
postihla nadcházející vlna Covidu a tuto
těžkou dobu všichni ve zdraví přečkali. Že
opět začnou spolehlivě fungovat naši dodavatelé a vůbec, že se vše zase stabilizuje. Ať
jsou spokojeni naši zaměstnanci, doplníme
chybějící pozice a máme tím dostatek lidí
pro zastupování nemocných a v karanténě,
abychom mohli naše služby opět plnit tak,
jak byli naši zákazníci vždy zvyklí.
		
PAVEL ŠMERDA

TRIDO s.r.o.
Na Brankách 2290/3
678 01 Blansko
tel.: 516 527 211
e-mail: trido@trido.cz
www.trido.cz
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OA A SZŠ BLANSKO
ODRAZOVÝ MŮSTEK DO DALŠÍHO ŽIVOTA
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko nabízí vzdělání ve třech oborech. Uplatnění
absolventů je i díky tomu velmi široké. Více prozradil ředitel školy Pavel Bouda.
Pane řediteli, co je nového u Vás ve škole?
Od našeho posledního rozhovoru uplynulo
mnoho času a nových věcí se událo spoustu.
Samozřejmě že hlavním tématem byla a asi
i je pandemická situace, která ovlivňuje naše
životy už dva roky a zasahuje do našeho každodenního života. Ale to by bylo povídání na
samostatné téma…
Nám se určitě podařilo posunout vzdělávací proces o kus dál. Mimo modernizace
technického vybavení jsme zavedli systém
kariérového poradenství, začali využívat formativní hodnocení, pracujeme s žákovským
portfoliem, studenti na obchodní akademii
reálně podnikají ve svým studentských firmách, zavádíme systém uznávání certifikátů
u profilové maturitní zkoušky atd.
Snažíme se na sobě stále pracovat a nabízet
našim žákům jen ty nejlepší služby.
Už jste to naznačil. Jak moc covid ovlivňuje
výuku a vůbec chod školy?
Všechny školy byly před dvěma lety hozeny
do neznámých vod distanční výuky. Každá
se pak s jejími nástrahami vyrovnala více,
či méně úspěšně. Dovolím si tvrdit, že u nás
to bylo úspěšné zvládnutí, které nám potvrdili žáci, rodiče i Česká školní inspekce.
Je pravdou, že jsme si on-line výuky užili za
toto období opravdu hodně a jsme všichni
moc rádi, že můžeme opět učit prezenčně.
Musím ale přiznat, že se zde opravdu nabízí rčení, že všechno zlé je pro něco dobré.

Díky této situaci došlo k mnohým změnám, které nám distanční výuka umožnila
a které jsme si z distanční výuky přenesli
i do té prezenční. Daleko více pracujeme
s moderními komunikačními technologiemi, využíváme častěji v běžné výuce interaktivní prvky (hry, kvízy, soutěže, audio
a video ukázky apod.), zapojujeme mobilní
zařízení, cloudová úložiště a další nástroje,
které jsme si díky distanční výuce osvojili a můžeme je spolehlivě přenést i do té
prezenční. Současně se naše škola zapojila do pokusného ověřování kombinovaného
vzdělávání, které MŠMT vyhlásilo, a jsme jednou z osmnácti středních škol v ČR, kde se
ověřují výhody a nevýhody distančního vzdělávání. Covid tady zůstane a budeme se muset s ním naučit žít. Já si určitě přeji, aby co
možná nejméně ovlivňoval právě školy, které
jsou pro naši mladou budoucí generaci nezastupitelné. Když si vzpomenu, kolik nejrůznějších akcí jsme za ty dva roky museli zrušit
a které již žáci nikdy nezažijí, tak je mi to za
ně hrozně moc líto.
Specifický je v tomto obor praktická sestra. Chodí žáci stále na praxe, případně
pomáhají někteří z nich v nemocnicích
u covidových pacientů?
Ano, samozřejmě. Prakticky až na jedno období čtrnácti dnů se praktická výuka po celé
covidové období nezastavila. Musím smeknout a poklonit se před všemi zdravotníky,

tím myslím i naše mladé sestřičky, za jejich
odvedenou práci. Je to něco neskutečného,
co dokázali. Žáci 4. ročníku byli několik měsíců na pracovních příkazech. Museli tedy
skloubit práci a učení dohromady. Sloužili
i dvanáctihodinové směny, noční a pak se
ještě účastnili výuky. Opravdu velmi těžké
a složité období. I navzdory tomuto se podařilo všem čtvrťákům odmaturovat, za což
zaslouží velkou pochvalu. Bez pomoci těchto žáků a také jejich učitelek by se obě naše
okresní nemocnice se situací vyrovnávaly jen
velmi složitě. V srpnu naše škola obdržela od
hejtmana Jihomoravského kraje bronzovou
pamětní medaili a ocenění za obětavé nasazení a pomoc při zvládání pandemické situace v letech 2020-2021.
Poslední měsíce ukazují, že bez kvalitních,
ochotných, spolehlivých a obětavých zdravotních sester se náš systém neobejde.
O studium oboru praktická sestra, potažmo o jeho absolventky, je tedy určitě velký
zájem a o jejich budoucím uplatnění je asi
zbytečné se bavit?
Máte pravdu, o studium oboru praktická
sestra byl ve školním roce 2021/2022 zvýšený zájem. Do prvního ročníku nastoupilo
32 žáků, což je krásné číslo a důkaz toho,
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že studium v naší škole má svůj význam
a svoji kvalitu. Věřím, že tento trend zůstane
zachován i do dalších let, protože kvalitního zdravotnického personálu nebude nikdy
dost. O jejich uplatnění a významu se přesvědčujeme prakticky každý den.
Zmínit musíme i další obory, které se u Vás
ve škole vyučují, tedy Obchodní akademii
a Ekonomické lyceum. Jaký je o ně zájem?
Víte, zastávám názor, že každý by měl dělat
to, co umí. Myslím, že kvalitní ekonomické
vzdělání bude mít v našem školství vždy svoje
místo. V posledních době se trend ve vzdělávání soustředí více na všeobecné vzdělávání,
které pak dává mladým lidem možnost uplatnit se ve více oborech. U nás jsou oba naše
ekonomické maturitní obory ideálním odrazovým můstkem k dalšímu stupni vzdělávání
a případně i profesnímu růstu. Věřím, že kdo
to se svým vzděláním myslí opravdu vážně,
naše škola i naše ekonomické obory jsou pro
něj ideální volbou. Tomu odpovídá i zájem
o studium, který je adekvátní počtům žáků
9. ročníků. Rádi bychom ještě více oslovili
místní uchazeče, kteří často za stejným druhem vzdělání volí zbytečně dojíždění do Brna.

Mluvili jsme o praktických sestrách. Jaké je
další uplatnění absolventů ekonomických
oborů? Na jaké školy pokračují, případně
v jakých oblastech pracují?
Není o nic horší než u praktických sester.
Z loňských absolventů neskončil nikdo na
úřadu práce. Mnozí žáci úspěšně pokračuji
ve studiu na vysokých školách různého zaměření (ekonomické, právnické, pedagogické, filozofické fakulty), jiní nastupují do
práce s širokým uplatněním (státní správa,
ekonomické a účetní profese, administrativní pracovníci, práce v bankách, pojišťovnách apod.). Pravidelně máme poptávku po
absolventech naší Obchodní akademie, kteří
by mohli ihned nastoupit na pracovní pozice,
které odpovídají jejich kvalifikaci.
Zaujaly mě na vašich stránkách medailonky
úspěšných absolventů. Proč by dívka nebo
chlapec, kteří jsou teď v deváté třídě, měli
jít studovat právě k vám? V čem je OA a SZŠ
výjimečná?
Myslím si, že dokážeme mladým lidem nabídnout opravdu kvalitní středoškolské vzdělání, které bude odrazovým můstkem do jejich
dalšího života. U nás jsou žáci opravdu na

prvním místě a snažíme se jim připravit co
možná nejlepší podmínky pro studium. V odborném vzdělávání klademe důraz na praxi
(reálné podnikání), spolupracujeme s mnoha firmami, jsme akreditovanou školou pro
program Erasmus+, do roku 2027 máme
zajištěné zahraniční stáže. Zajišťujeme akreditované testování žáků v rámci mezinárodní
koncepce ICDL (přenositelné digitální kompetence), připravujeme žáky na státní zkoušky, realizujeme množství mimoškolních aktivit… Je toho opravdu hodně. Nezbývá než
pozvat všechny k návštěvě naší školy, aby se
přišli sami přesvědčit.
PAVEL ŠMERDA

OA a SZŠ Blaansko
Nad Čertovkou 2272/18
678 01 Blansko
Tel. 516 418 980
E-mail: info@skolablansko.cz
www.skolablansko.cz
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SKLÁRNY MORAVIA.
STABILNÍ ZAMĚSTNAVATEL S PERSPEKTIVOU
Padesát milionů lahví vyprodukují ročně ve společnosti Sklárny
Moravia v Úsobrně. Tradice firmy
sahá až do roku 1827. S lahvemi
z Úsobrna se setkáte takřka po
celém světě. Firma navíc neustále roste a hledá další kvalitní
a loajální zaměstnance.
Mzdy
V posledním půl roce, tedy od října 2021,
došlo ve Sklárnách Moravia k postupnému
navýšení základů mezd u dělnických pozic
o 21 procent.
Perspektiva práce
Zaměstnanci mají ve Sklárnách Moravia
stabilitu, dobré a motivující finanční ohod-
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nocení v návaznosti na výsledky společnosti. V neposlední řadě mají možnost kariérního růstu v rámci společnosti.
Aktuální volné pozice
Dělník sklářské výroby, Tavič, Mechanik
údržby forem, Pracovník s elektro vzděláním a Směnový mistr
Něco málo o nás
Sklárny Moravia se již několik desetiletí
specializují na výrobu prémiového obalového skla pro významné výrobce alkoholu,
vína a likéru, potravinářského skla i kosmetických flakonů. Nabízí unikátní tvarované sklo v barvách skloviny čirá, extra
čirá, hnědá, černá a fialová. Nadále jsou
věrni svým kořenům, a to výrobě prachovnic a reagenčních lahví se zabroušenou
zátkou.

ZAUJALO NÁS

LADISLAV DOSTÁL

VYDAL KNIHU KUNŠTÁTSKO
…HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU

V těchto dnech vychází druhá kniha věnovaná Kunštátsku a jeho okolí. Jejím autorem je stejně jako u té
předchozí Ladislav Dostál.
„Je to už sedm let, kdy se na pultech objevila kniha Kunštátsko … jak šel čas. O knihu byl obrovský zájem a během
dvou let se prodalo dva tisíce výtisků. Jelikož zbylo hodně
nepoužitých historických fotografií a lidé mně dodali i nové
materiály, rozhodl jsem se vydat další pokračování,“ uvedl
Ladislav Dostál.
Nová kniha má 382 stran, 800 fotografií a stejně jako ta
předchozí obsahuje mnoho zajímavostí. Například se v ní lidé
dozví, jak vznikala pomístní jména, o kunštátském nářečí,
o povídkách a pohádkách z našeho kraje. „Snažil jsem se
knihu zaplnit zajímavými informacemi od zajímavých osobností a o zajímavých osobnostech,“ doplnil. Velice málo lidí
ví například o tom, že byly zpracované projekty na stavbu železnice ze Skalice nad Svitavou přes Kunštát až do Poličky.
„Ke stavbě nikdy nedošlo, ale já jsem pro čtenáře nejenže
zakreslil, kudy trať měla vést, ale i nafotil místa, kde měly být
položeny koleje. Určitě se bude líbit kompletní seznam pana
faráře Košuliče i s většinou fotograficky zachycených kunštátských farářů ze sbírky Mgr. Pěty. Pro mnohé bude zajímavé
číst, jak a kde dožila poslední kunštátská majitelka zámku.
K zámku se vztahují i nové informace o vraždách z roku 1948.
Velkou část jsem věnoval historii školství a kunštátské škole,“ vyjmenoval Dostál.
Většina kunštátských občanů místní školou prošla, takže
určitě ocení informace i takřka kompletní seznam všech učitelů a ředitelů, kteří tam působili. Historii školství zpracovala
podle čtyřicet let staré knihy Františka Paděry manželka Ladislava Dostála Radka. Nechybí ani letecké fotky Kunštátska
i s popisem zajímavých míst. „Využil jsem i fotografie mnoha
mých přátel, ale většina záběrů je z mého fotoaparátu a mobilu. Samozřejmě si velmi vážím, že úvod ke knize mně napsal
čestný občan Kunštátu pan Milan Uhde,“ doplnil Dostál.
Cílem vydání bylo stejně jako u první knihy především
zachovat pro současnou i následující generace to, co by se
jinak mohlo ztratit nebo zůstat v šuplíku různých lidí. „Časem,
až by tito pamětníci odešli, by tyto skvosty jejich potomci
možná vyhodili a spousta materiálů by se tak navěky ztratila.
Chtěl jsem už v první knize stejně tak zachytit i současnost,
protože i ta se za pár let stane historií. A až si budou listovat
třeba za 50 let dnes ještě nenarození, tak budou mít pohledy
na známá místa z různých období. A to bude možná až v roce
2072 mnohem více zajímavější než dnes,“ dodal autor.
A kde bude kniha k dostání? Zájemci si ji mohou už nyní
zamluvit v papírnictví na náměstí Krále Jiřího v Kunštátě.
				
PAVEL ŠMERDA
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Mediální výchova. Nový předmět, který spustili před rokem a půl na
Gymnáziu v Rájci-Jestřebí. O čem předmět je, v čem je studentům prospěšný a další zajímavosti prozradil učitel Kryštof Popelka.
Představte prosím čtenářům MyFace
předmět mediální výchova.
Mediální výchova je neobvyklý předmět,
který na většině škol nenajdete. Důvodem
je, že v rámcových vzdělávacích plánech
(RVP) Ministerstva školství je mediální výchova podobně jako třeba environmentální výchova označena za průřezové téma.
Podle RVP by se tedy obsah mediální výchovy měl učit spolu s látkou, která s učivem souvisí (např. propaganda v dějepise
při výuce moderních dějin). Vytvoření samostatného předmětu tak bylo odvážné,
ale myslím si, že to dává smysl. Jako samostatný předmět funguje mediální výchova u nás ve škole druhým rokem a je
určen pro první ročník (a jeho obdobu pro
šestileté gymnázium). Cílem předmětu je
podpořit mediální gramotnost studentů,
schopnost argumentovat a pracovat s informacemi.

Význam předmětu a vůbec mediální gramotnosti je zvláště v současné době ještě významnější. Souhlasíte?
Určitě. Přestože si nemyslím, že by v minulosti škola žáky pracovat s informacemi
nenaučila, je dobré se na to cílevědomě
zaměřit. Mediální gramotnost populace
vnímám jako podmínku funkčnosti demokracie. Je otázkou, nakolik může pomoci
předmět sám o sobě a nakolik jsou k podpoře mediální gramotnosti potřeba rozsáhlejší změny v pojetí školní výuky… Ale
to je na delší diskuzi.
Máte nějaké první postřehy, s čím třeba
studenti „bojují“ na sociálních sítích, co
jim dělá problém, jak se orientují ve světě
informací a jak je vyhodnocují?
Je to velmi rozdílné a v tuhle chvíli to lze
jen těžko hodnotit. Ale hlavní jsou běžné
nešvary jako hledání informací potvrzu-

VE ŠKOLE CHYSTAJÍ NOVÝ PŘED
V příštím školním roce plánuje Gymnázium Rájec-Jestřebí uvést nový předmět – mezinárodní vztahy. Obvykle si
dokážeme představit vztahy
mezilidské a osobní, ale mezinárodní? Název sám nám moc
nepomůže, mezinárodní vztahy
jako vědecká disciplína totiž
spíše než vztahy „mezi národy“
(i toto téma je ale někdy přítomno) studují většinou to, co
je nad úrovní či vně státu – zahraniční politiku, vztahy mezi
státy, nadnárodní organizace,
globalizaci, globální problémy
a spoustu dalších témat.
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Mezinárodní vztahy? K čemu?
Proč by nás ale mělo zajímat, co se děje vně
České republiky? Protože žijeme v globálním
světě, kde jsou různé jeho části napojeny
jedna na druhou. Ještě nikdy v historii nebyl
svět tak propojený jako právě teď. Globální svět nám dnes a denně klepe na dveře.
I nejzapadlejší kout naší republiky je „globální“ – součástky v přístrojích z dalekých
zemí, oblečení, nábytek a zahraniční auta,
to všechno proudí do všech oblastí našeho
státu. Globální svět do našeho života ale
neproniká jen materiálně, šíří se také myšlenky – cvičíme jógu, používáme cizokrajné
recepty, sledujeme zahraniční seriály nebo
komunikujeme s lidmi na opačné straně
světa z pohodlí svého pokoje. V nepříjemné
formě se pak globální svět zhmotňuje ve
formě epidemie koronaviru šířící se po celé
zeměkouli.
Mezinárodní vztahy, co a jak?
Našim studentům bychom rádi nabídli příležitost do globálního světa nahlédnout

a pochopit ho. V občanském životě totiž nejde jen o to ovládat plynule mateřský jazyk,
matematiku či biologii, je také dobré umět
chápat a interpretovat svět kolem sebe.
V předmětu bychom proto měli probrat aktuální témata, jako jsou globalizace a její odraz
v životě člověka, chudoba, životní prostředí,
ale také válka a mír, tedy témata, která jsou
důležitá pro lidstvo i jednotlivce. Stranou
nemůže zůstat ani Evropská unie, jejíž jsme
součástí. Unijní legislativa dnes totiž tvoří
významnou část zákonů v ČR. Evropská unie
je tedy téma, v němž bychom se rozhodně
měli vzdělávat. Věnovat bychom se měli také
možnostem vzdělávání v zahraničí a dalším
zajímavým tématům. Místo by měly mít i náměty, jež vzejdou od studentů, tedy taková
témata, která zajímají je samotné.
Aby byla výuka pestřejší, měli by se v ní objevit také zajímaví externí hosté, kteří se se
studenty podělí o své praktické zkušenosti.
Předmět počítá i se zapojením studentů,
kteří nebudou pouze pasivně přijímat informace, ale s pomocí různých aktivit a diskuzí
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jící vlastní názory či přejímání zpráv bez
ohlédnutí na zdroje. Vím také, že se tomuto tématu věnují kolegové i v jiných předmětech, například v informatice.
Jak vypadá teoretická a praktická výuka
a co všechno se studenti naučí?
Mediální výchova probíhá rok, první pololetí je ve znamení „tradičních“ médií (noviny,
rozhlas, televize), druhé pololetí bude zaměřeno na internet a jeho nástrahy. Pololetí je rozděleno do bloků, které mají určitý
závěr. Nejdříve jsme se například teoreticky bavili o tom, jak správně argumentovat,
následně proběhla moderovaná diskuse.
Na závěr pololetí se věnujeme tvorbě novin, další pololetí nás čekají mimo jiné fake
news a dezinformace, reklama a virální videa.
Zvláštní podobu mediální výchovy si budou
moci vyzkoušet studenti, kteří se zapojili
do projektu programu Erasmus+ „Jednota
v rozmanitosti“, kterého se naše škola
účastní spolu s partnery ze Slovenska,
Maďarska a Německa. Studenti si budou moci porovnat mediální světy svých

zemí, ukázat si, jak se liší pohled médií
na ty samé skutečnosti a jak se mediální
realita může lišit od skutečnosti. Do projektu nám opět vstoupila pandemie, ale
stejně se těším na to, jak budou studenti
z různých zemí na tomto tématu pracovat,
s čím přijdou a k jakému výsledku se společně dobereme, a to již na setkání v polovině února. S potěšením musím konstatovat, že studenti mají o práci na projektu
zájem a hlásí se i studenti z nižších ročníků
šestiletého gymnázia.
Počítáte i s besedami s novináři, lidmi
z mediálního prostředí?
Jakmile to současná koronavirová situace
umožní, tak rozhodně. Mediální výchova
musí být předmět praktický a živí hosté
tomu určitě mohou pomoci.
		
PAVEL ŠMERDA

ŘEDMĚT–MEZINÁRODNÍ VZTAHY
se budou sami podílet na jeho výsledné podobě. Velký prostor by měl být věnován i sledování edukačních videí, diskuzi nad nimi,
spolupráci v pracovních týmech a učení se
umění argumentace.
Zdroj: www.gymnaziumrajec.cz

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240
679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 181, 603 588 369
Email: kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz
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Buďte připraveni na léto!
Posezení v našich židlích je pohoda.

inzerce

www.kresla-zidle.cz
www.arpari.cz
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