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ZDARMA

KZMB slaví letos
dvacáté výročí

Kamila Horáková v sobě
nosí obrovskou tragédii

Radka Kočvarová
poznávala krásy dálek

Ve Voděradech
přivítají Olympic

Kanonýr Michal Ordoš
pomáhá Blansku

STARTUJE DALŠÍ ROČNÍK AKCE

YOU DREAM WE RUN

inzerce
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/ DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU

TIP NA SKVĚLÝ VÝLET.

Dům přírody Moravského krasu
Letos to bude
už čtyři roky, co
v blízkosti Skalního
mlýna vznikl Dům
přírody Moravského
krasu. Návštěvníkům nabízí nevšední pohled na
historii i současnost
krajiny Moravského
krasu. Více prozradila ředitelka Tereza
Tesařová.

Představte čtenářům
MyFace Dům přírody
Moravského krasu?

Dům přírody Moravského krasu byl otevřen
v srpnu roku 2015 jako
šestý Dům přírody v České
republice. Najdete ho
v blízkosti Skalního mlýnu a je výchozím
bodem ke Kateřinské jeskyni, Punkevním
jeskyním a propasti Macocha. Jedná se
o moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní expozicí a 3D
kinem. Celý dům je bezbariérový.
Co všechno tam návštěvníci najdou?

Hlavním lákadlem je interaktivní vnitřní
expozice, která vypráví příběh krajiny Moravského krasu od hlubinného geologického vývoje až po její současnou podobu,
na které se velkou měrou podílí člověk.
Po náročném bádání mohou návštěvníci
usednout v kině, které nabízí šest filmů pohádky, pověsti a dokumenty. V případě
zájmu návštěvníkům pouštíme také
jedinečný 3D film Říše zkamenělého času.
Venkovní expozice nabízí menší geopark
a tzv. vodní prvek. Pro děti je k dispozici
také vnitřní herna s prolézačkou jeskyně.
O co mají lidé největší zájem, co je
největším lákadlem?

Největším lákadlem je právě vnitřní
expozice, která je specifická tím, že se

u nás na vše může sahat, vše zkoušet a je
dovoleno fotografovat, což oceňují především rodiče s dětmi. Během dne je velmi
využívaná také dětská herna. Každý den
v prostorách a okolí Domu přírody probíhají eko-výchovné programy pro školky,
školy i organizované skupiny. Programy je
nutné objednávat dlouho dopředu, jelikož
je o ně velký zájem nejen od škol z okolí.
Kromě zajímavých informací si mohou lidé odnést i něco navíc…

Ano, Dům přírody je i certifikované
informační centrum. V rámci tohoto centra je obchůdek s regionálními produkty.
Návštěvníci tu mohou zakoupit suvenýry
z Moravského krasu nebo se značkou
regionálního produktu. Také náš program
pro skupiny Tisíc chutí Moravského krasu
má regionální značku. V tomto programu
bereme návštěvníky na exkurze po místních prodejcích, kde je pro ně připravena
ochutnávka produktů nebo zkouška jejich
výroby.
Jaké zajímavé doprovodné akce
v Domě přírody chystáte na letošní
rok?

Náš kalendář akcí na letošní rok je zcela
zaplněn. Pravidelně každý měsíc vypisujeme termíny na komentované procházky
Moravským krasem a Skryté krásy kamenů, což je oblíbený program u veřejnosti,
kdy si návštěvníci sami najdou, vybrousí
a vyleští svůj sbírkový vápenec. Z větších
akcí můžeme zmínit Jógový víkend a bylinky Svatého Jána v červnu. Na léto jsou
vypsány příměstské tábory a v srpnu nás
čeká již tradiční Regionální jarmark při
příležitosti narozenin Domu přírody. Na
podzim plánujeme Pohádkový les, Předadventní dílničky a v zimě mikulášskou akci
s názvem S čerty jsou žerty. Více najdete
na www.dumprirody.cz/moravsky-kras.
Je podoba Domu přírody konečná,
nebo s ním máte další plány?

Momentálně se věnujeme úpravě
venkovní expozice. Budujeme bylinkovou
spirálu a venkovní altán z živých vrb, který
bude v budoucnu sloužit pro programy,
ale i široké veřejnosti. V letošním roce
bychom rádi zrealizovali rozšíření vodního
prvku a vytvoření venkovní učebny včetně
tabule.
PAVEL ŠMERDA
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/ DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ

DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ:
Jsem šťastná. Někdy víc, někdy míň.
Je krásná, úspěšná a ve svém oboru patří k nejlepším. Moderátorka Událostí České televize, ale také
Sportovce roku, udělování knižních cen Magnesia Litera nebo účastnice soutěže Star Dance Daniela
Písařovicová je výrazná žena. Nedávno se představila na Festivalu MyFace v Hotelu Sladovna v Černé
Hoře, kde nám poskytla exkluzivní rozhovor.
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rozhovor
Čím jste chtěla být jako malá?

Letuškou, učitelkou, herečkou…
Představy o mé budoucí práci se poměrně
rychle měnily. Na gymplu jsem se dlouhou
dobu viděla jako manažerka v nadnárodní
společnosti. Chtěla jsem létat po světě
a dělat byznys. Nepovedlo se (úsměv).
Vím, že máte starší sestru. Hrály jste
si spolu a vzpomenete si na nějakou lumpárnu, kterou jste spolu
provedly?

Hrály. Ale lumpárny jsem žádné
nevymýšlely. Byly jsme takové hodné
holky. Hrály jsme si s panenkami nebo si
promítaly na projektoru pohádky. Mě to
ale stejně nejvíc bavilo venku. Hrála jsem
si se svými spolužáky na schovku, zkoušeli
jsme volejbal, vybíjenou. A když nám
nepřálo počasí, zalezli jsme si do „klubovny“, kterou jsme si udělali ze sušárkárny
(jestli se to takhle ještě vůbec dneska říká)
u nás v bytovce. A tam jsme už vymýšleli různé nesmysly. Třeba, že zkusíme
nasliněným prstem sáhnout na světlo
pod proudem. Dostali jsme 220 voltů. Ale
naštěstí se nikomu nic nestalo.
Kde jste trávila svoje dětství a čím?

Vyrůstala jsem s rodiči v Jaroměřicích
nad Rokytnou. Oni tam žijí dodnes, jen
se z bytovky přestěhovali do rodinného
domu. Měla jsem spoustu skvělých spolužáků, takže jsem odpoledne trávila většinou s nimi. A stíhala i chodit do ZUŠ na
klavír a cvičit gymnastiku. Tu jsem potom,
co jsem vyrostla, vyměnila za volejbal.
Chodila jsem tancovat rockenroll, hrála
jsem divadlo. Nenudila jsem se (úsměv).
Po základní a střední škole jste šla
studovat Vysokou školu ekonomickou. Proč?

Chtěla jsem do Prahy. A spousta mých
spolužáků z gymplu, starších, než jsem
byla já, tam zamířila. A mně to taky
přišlo jako dobrý nápad. Navíc uplatnění
z ekonomky je široké. Od bank, přes poradenské společnosti, až vlastně po televizi
(úsměv).
Nakonec jste zakotvila v České televizi. Co Vás na práci, kterou děláte,
nejvíce baví?

Že je sice pořád stejná, ale přitom úplně
jiná. Jiní hosté, jiná témata. Nedovolí vám
krnět, ale naopak musíte pořád zapojovat
mozek a nesklouzáváte ke stereotypu.
Navíc vám dává šanci potkat se a dělat

rozhovory s lidmi, se kterými byste se
třeba nikdy neměl šanci potkat.
Byl někdo, kdo Vás při rozhovoru
nebo moderování „odrovnal“?

V poslední době kolega, když zvolil špatný směr odchodu ze studia a vpochodoval
přesně před kameru, která mě zabírala.
Když to zjistil, přikrčil se a začal couvat
zpátky. A já už v tu chvíli sváděla sama se
sebou boj, jestli se rozesměju okamžitě,
nebo to vydržím pár sekund, než se rozjede další příspěvek.
Přiznejte, balil Vás někdy nějaký politik po rozhovoru, nebo sportovec
po moderování Sportovce roku?

/ DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ
Olympiády nebo mistrovství světa si
většinou nenechám ujít. A to je mi celkem
jedno, co je to za disciplínu. Teda asi
kromě curlingu nebo bobů. Ty mě opravdu
neberou.
Vaříte a pečete? Co nejraději?

Noooo… V poslední době ani jedno,
v kuchyni trávím čas většinou jen tehdy,
když vařím kávu nebo čaj. Já vím, není
to na chlubení. Ale jím ráda. A hodně.
A často. Díky za ty všechny lidi kolem mě,
kteří to mají jinak a nevadí jim mě zvát na
ochutnávky (úsměv).
Tak jinak, co ráda jíte a pijete?

Někteří politici se snaží lichotit, ale že
by mě přímo balili, to bych neřekla. Nikdo
z nich mi nevypisuje a nesnaží se mě
nikam pozvat. A sportovci chodí v doprovodu svých žen nebo přítelkyň, takže ani
druhá varianta se nestala (úsměv).

Mám ráda japonskou kuchyni, vietnamskou, ale ráda si dám i řízek nebo svíčkovou. Od mámy, ta jí umí bezkonkurenčně
nejlíp. No vlastně by bylo jednodušší říct,
co ráda nemám. Vařený zelí. Sníst ho je
pro mě od dětství velký trauma. A piju
vodu, čaje, kávu, smoothie a víno.

Vím, že jste sportovně založená.
Jaké sporty Vás nejvíce baví? Jste
klidná hráčka, nebo to prožíváte?

Jaké je Vaše oblíbené místo v České
republice nebo ve světě?

Běhání a lyže. Sjezdovky. I když teď
jsem zkoušela i běžky a kdybych to uměla,
tak je to taky pecka. Volejbal už bohužel
vůbec nehraju. Ale nervovala jsem se u něj
hodně. A bohužel občas i vypouštěla páru
za pomoci ne úplně vhodných výrazů. No,
nechtěl byste se mnou hrát (smích).
Sledujete sport i pasivně? Co konkrétně a který Vás nejvíce baví jako
diváka?

Těch míst je spousta. Česko je nádherná
země. Mohla bych jich vyjmenovat celou
řadu, některý kvůli nádherným památkám, jiný kvůli klidu a přírodě. Nejradši
jsem tam, kde jsou moji milovaní (úsměv).
Jste šťastná?

Jsem. Jen někdy víc a někdy míň.
PAVEL ŠMERDA

Daniela Písařovicová
Věk: 40 let
Rodiště: Znojmo
Studium: Vysoká škola
ekonomická
Práce: moderátorka
ČT (Události, Události
komentáře, Sportovec
roku, Magnesia litera)
Zájmy: Zpěv, četba,
běh, lyže
Motto: V životě je
nejdůležitější, aby měl
člověk sám před sebou
čisté svědomí

© Česká televize/ Radek Miča
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/ ČERNÁ HORA

ČERNÁ HORA.

Památky, příroda i sportovní vyžití
Když se řekne Černá Hora, vybaví se každému pivovar. Městys s téměř dvěma tisíci obyvatel ale nabízí mnohem více. O tom jsem si povídal se starostou Alešem Lukschem
a místostarostkou Janou Kubelkovou.

Pane starosto, jak se žije v Černé
Hoře?

A. L. Černá Hora je krásná obec v překrásném prostředí. K životu nabízí téměř
maximální občanskou vybavenost. Žije se
zde skvěle (úsměv).
V Černé Hoře se v minulosti udělala
spousta věcí. Připomeňte nejzajímavější investiční akce z posledních let?

A. L. Z hlediska potřebnosti a dobře
odvedené práce bych rád vyzdvihnul
opravy dvou komunikací. Ulice Radniční
získala zpět punc historického nádechu
díky použitému dlážděnému povrchu. Ke
konci roku byla opravena přístupová cesta
ke hřbitovu.
Co chystáte na letošní rok?

A. L. Připravujeme se na realizaci
chodníku ke kruhovému objezdu a rozšíření sběrného dvora. Zavádíme motivační a
evidenční systém pro odpadové hospodářství („Systém door-to-door“). Mimo to se
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připravuje Vize rozvoje městyse, což bude
soubor architektonicko-urbanistických
studií, které by měly odhalit skrytý potenciál městyse a nasměřovat k budoucímu
rozvoji obce.
Jak to vypadá s koupalištěm, sokolovnou a opravou kabin ve sportovním areálu?

A. L. Tyto věci budou součástí výše
zmíněné vize. Koupaliště by měl pravděpodobně nahradit biotop. Probíhá jednání
se Sokolem o budoucnosti sokolovny.
V rámci volnočasového Areálu Za Mlýnem
vznikne nová obslužná budova, ve které
budou i nové šatny. Stávající objekt by měl
být rekonstruován a bude se hledat nový
způsob využití.
Černá Hora nemá hrad ani zámek.
Velmi zajímavá je ale křížová cesta
na vrch Paseka. Co jiného mohou
lidé u vás navštívit, případně máte
v tomto směru plány na nějaké
novinky?

A. L. Černá Hora zámek má! Sice
funguje jako domov pro seniory, ale jeho

dominanta je nedílnou součástí panoramatu obce. Je zde krásná Růžová zahrada,
ze které je krásný výhled na městys. Na
vrcholku Paseky stojí kaple sv. rodiny,
která slouží pro různé obřady a akce městyse a vede k ní právě křížová cesta. Rádi
bychom, a to je také jeden bod vize, aby
vznikla naučná stezka, která by mapovala
historické události, ale i přírodopisné
otázky.
Co škola a mateřská škola? Jaký je
o ně zájem?

J. K. Předškolní vzdělávání u nás
poskytuje mateřská škola. V současné
době má čtyři oddělení. Další alternativou je Lesní mateřská škola Permoník.
Ta zajišťuje nejen provoz lesní mateřské
školky pro předškolní děti, ale rovněž letní
tábory a kroužky pro děti všech věkových
kategorií.
Základní škola je školou úplnou, zajišťuje
tedy vzdělávání dětí od prvního do devátého ročníku. Školu navštěvují žáci z Černé
Hory a z osmi přilehlých obcí. Škola je
velice dobře vybavena. Druhým rokem využívá nově zrekonstruované hřiště a letos

navštívili jsme / ČERNÁ HORA
i výukovou školní zahradu. V současnosti
poskytuje vzdělání více než třem stovkám
dětí. Černohorská škola je školou rodinného typu, vstřícná k dětem i jejich rodičům,
a proto je o ni stále větší zájem.
K životu městyse patří i podnikatelské aktivity. Jak je na tom Černá
Hora?

A.L. Myslím, že podnikatelské prostředí v Černé Hoře je dobré. Vzhledem
ke strategickému umístění u silnice první
třídy a nedaleko Brna máme nově přicházejícím fyzickým i právnickým osobám co
nabídnout.
Černá Hora je rovněž bohatá
na kulturní a společenský život.
Připomeňte, co všechno se u vás
v průběhu roku koná? Chystáte
něco speciálního na letošní rok?

J. K. Asi nejmasovější akcí je každoročně Běh Černou Horou, jehož hlavním
organizátorem je TJ Sokol. Je to čtvrtý
nejstarší běžecký závod v republice. První
ročník se konal už v roce 1932. Během
roku pořádáme pravidelně podzimní lampiónovou slavnost, rozsvícení vánočního
stromu, Novoroční koncert v kostele,
dětský den a spoustu dalších akcí.

Kdo se na jejich pořádání kromě městyse podílí a co spolkový život u vás?

J. K. Na pořádání menších akcí
se podílejí jednotlivé spolky a místní
organizace. Kalendář akcí je opravdu
nabitý a různorodý. Může si z něj
vybrat každý, kdo má zájem. Spolků
je v Černé Hoře celá řada. Máme
obrovskou výhodu a svým způsobem
i velké štěstí, že při pořádání větších
akcí většina organizací vzájemně
spolupracuje a na výsledku je to pak
znát. Společenský a kulturní život se
u nás těší stále větší oblibě a zajímavých akcí přibývá.
Na závěr se zeptám. Proč by
lidé měli přijet do Černé Hory?

A. L. Naším cílem je především to,
aby k nám turisté nepřijížděli jen za
pivem. Černá Hora a její okolí nabízí
i jiné možnosti vyžití. Je zde krásná
příroda, sportovní areál, historické
památky a pořádá se zde mnoho
kulturních akcí. Budeme pracovat
na tom, abychom návštěvníky zaujali
a udrželi jejich zájem o náš městys
i nadále.
PAVEL ŠMERDA

23. června:
13. července:
17. srpna:
7. září:
25. října:
7. prosince:

CO LETOS ČEKÁ ČERNOU HORU
Den pro rodiče s dětmi a klání rodinných týmů
Koncert Veselé trojky
Letní kino v areálu u rybníka
Myslivecký dětský den
Lampiónová slavnost s průvodem
S čerty nejsou žerty

7

MyFace Červen 2019

rozhovor

/ YOU DREAM WE RUN

YOU DREAM WE RUN

startuje v pátek 7. června
You Dream We Run. Sportovně-charitativní
akce, která je vůbec největší událostí svého
druhu v celé České republice. V areálu ASK
Blansko se letos uskuteční ve dnech 7. a 8.
června. Hromadný start je v pátek v 16.00. Více
prozradil předseda pořádajícího spolku PROSEN Roman Jančiar.
Můžete v krátkosti představit akci
You Dream We Run?

Pilířem charitativní sportovně-společenské akce You DreamWe Run je 24
hodinový zábavný běh štafetových týmů
složených z libovolného počtu účastníků.
Více než o běh jde však o setkání lidí,
kterým není cizí slovo charita. Jednotliví
účastníci vlastně vůbec nemusí běžet.
Mohou jít, tlačit před sebou kočárek nebo
jet na vozíku… Důležité je zúčastnit se
a tím celý projekt podpořit. Souběžně se
zmiňovaným během probíhá doprovodný
program.
Kromě toho, že přijdu, poběžím,
nebo půjdu. Jak mohu akci podpořit?

Především zakoupením účastnického
trička. Právě výtěžek z prodeje těchto triček je věnován na splnění „snů“ handicapovaným dětem a dospělým.

Chystátena letošní ročník nějaké
novinky?

Jak účastnická trička, tak většina
upomínkových předmětů budou ve žluté
barvě.

Už loni jsme nabídli lidem možnost
zakoupit si účastnická trika v různých cenových relacích. Ten, kdo chce splnění snů
podpořit, bude mít na výběr ze tří variant.
Dětské přijde na 200 korun, dospělácké na
275 korun. Pro ty, kterým se tato cena zdá
nízká, nabízíme speciální „limitovanou
edici“ účastnických triček se zlatým logem
v ceně tisíc korun. Kromě triček pro vás
letos máme připravené třeba i ponožky,
tašky na lahve a další. Věříme, že nám
vyjde i letní kino, které bychom chtěli
poskytnout účastníkům jako zpestření
našeho doprovodného programu

S jakou letos počítáte účastí družstev?

Na koho se můžeme těšit v doprovodném programu?

Každý rok počet družstev narůstá.
V roce 2015 tady bylo 23 týmů, v roce
2016 41, v roce 2017 56, loni rovných 80.

Na kulturním programu letošního You
Dream We Run se stále pracuje, ale již
teď můžeme říct, že vystoupí například

Kolika dětem a dospělým se budou
letos plnit sny?

V letošním roce budeme plnit sny patnácti handicapovaným v celkové hodnotě
bezmála jednoho a půl milionu korun. Sny
jsou rozmanité. Od letu balónem, rehabilitace, čtyřkolky až po pronájem koně.
Jakou barvu budou mít letos trička?
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Letos se jich přihlásilo sto! Každopádně
věřím, že se celkově podaří na akci vybrat
tolik peněz, abychom mohli na konci
akce splnit sny všem našim přihlášeným
kamarádům.

MyFace Červen 2019

rappeři EGO a Raego, Láďa Křížek a kapely Queen Show ze Slovenska nebo The
Backwards, která si v letech 1998 a 2003
vysloužila první místo na nejprestižnějším
festivalu Beatles revivalů na světě New
York Beatlefest.
Můžete připomenout, kolik se v minulosti podařilo vybrat peněz? Jaký
je Váš cíl pro letošní rok?

Projekt You Dream We Run splnil za
šest ročníků v Blansku a dva v Brně sny
v hodnotě 3,5 milionu korun 43 handicapovaným. Jak jsem se již zmínil, letos se
pokusíme splnit sny za milion a půl. Bude
záležet jen na lidech, jak naši akci podpoří
a zda se nám podaří splněnými sny obohatil život těm, kteří to potřebují víc než my
ostatní.
PAVEL ŠMERDA

/ YOU DREAM WE RUN
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COLORproﬁ Boskovice:

Naši lidé jsou hrdí na to, co dělají
S jejich prací se můžete
setkat ve vlacích, v tramvajích i v metru, ale také
v automobilech BMW,
Audi, Škoda a dalších.
Firma COLORproﬁ z Boskovic má široký záběr
a patří ve svém oboru
k těm nejlepším. Více
prozradil majitel Jiří
Vašíček mladší.

Můžete čtenářům, kteří COLORproﬁ
třeba ještě neznají, ﬁrmu trochu
představit?
Firma COLORprofi vznikla v roce 1992. Navazuje na firmu mého tátu Jiřího Vašíčka, který
začal se samostaným podnikáním v oblasti
lakování už v roce 1988. Tato firma tehdy sídlila
v jeho garáži a zajišťovala lakování a kapotáže
pro firmu Blata, následně i karosérií vozidel.
O čtyři roky později se firma transformovala
z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným COLORprofi, přesunula svoji činnost do
areálu bývalého podniku ZT Bosko v průmyslové zóně v Boskovicích a zahájila provoz ruční
lakovny C1. Věnovali jsme se tehdy lakování
kapotáží pro minibiky, motocykly a karoserie
vozidel. V roce 1996 jsme začali spolupracovat s firmou HADY Metal, což byly začátky
lakování dveřních křídel do rychlovlaků, metra
a tramvají.
Trochu Vás zastavím, ale jak jste toto
podnikání tatínka vnímal Vy? Tehdy
ještě jako kluk.
Víte, že si na některé věci vzpomínám?
Konkrétně třeba na to, jak jsme s tátou naložili
do starého FIATU DUCATO osm dveřních
křídel a vezli je do Brna (úsměv). Pro nás to byl
tehdy obrovský objem výroby. Dodnes, když
se podívám po areálu naší společnosti, vidím,
co všechno můj táta vybudoval od úplného
počátku.
Omlouvám se za malou vsuvku. Co
bylo dál?
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Ještě doplním k předchozí odpovědi, že
o čtyři roky později se dveřních křídel začalo
expedovat asi osm set měsíčně. Ale pojďme dál.
Jedním z největších milníků firmy byl rok 2000.
Upravili jsme technologie, rozdělili jsme provoz na C1 a C2 a soustředění firmy se zaměřilo
ze sta procent na průmyslové lakování. Opustili
jsme lakování motocyklů a automobilů a stala
se z nás průmyslová lakovna. Milník číslo
dva, to byl rok 2005, kdy jsme postavili halu
C3 – lakovnu drobných dílů, což byla podpůrná hala pro průmyslové lakování, konkrétně
drážní průmysl.
…a pak přišel rok 2007.
Ano. Můj vstup do firmy. Na plný úvazek. Už
předtím jsem tam působil, dá se říct na všech
možných pozicích. Postavila se také hala C4,
což byl obrovský zlom, protože tam byla první
automatizovaná linka na lakování, která se plně
soustředila na lakování interiérových částí pro
automobilový průmysl.
V letech 2009 až 2010 přišla krize.
To byly těžké roky. Měli jsme jen tři zákazníky z oblasti automobilového průmyslu a krize
na nás dopadla velmi tvrdě. Zaznamenali jsme
propad objemu výroby o 60 procent. Bylo velmi
náročné to ekonomicky ustát. Měli jsme dvě
možnosti. Buď omezit výrobu a propouštět,
nebo získat další kontrakty a zákazníky. Přelom
let 2009 a 2010 byl tak hodně obchodnický,
získali jsme spoustu nových klientů. Znovu
opakuji, nebyla to jednoduchá doba, ale hodně
nás to posílilo a od roku 2012-2013 už máme
zase vzrůstající tendenci.

Ještě předtím ale přišla druhá krize.
Krize dopadla i na drážní průmysl, ale asi
s dvouletým zpožděním. V roce 2011 jsem se
stal ředitelem celé firmy i průmyslového oddělení, kde byl v té době nejpočetnější tým. Jedno
z mých prvních rozhodnutí bylo propuštění
asi třetiny zaměstnanců. Bylo to náročné, ale
stojím si za tím, že tento krok byl správný a nutný. Těší mě, že se nám podařilo udržet zdravé
a silné jádro a většina lidí, která si tehdy s námi
tímto obdobím prošla, tady pracuje dodnes.
Nebylo to určitě jen o propouštění.
Jaké byly Vaše další kroky?
Museli jsme kompletně změnit obchodní
politiku, řízení, firemní kulturu, celý systém
naceňování, kalkulací i procesů. Provoz běžel
v relativně zajímavém objemu, ale profit byl
minimální. Firma nebyla rozvojová, jakoukoliv
další investici by nedokázala profinancovat.
Trvalo nám tři, čtyři roky, než jsme se z toho
dostali, ale postupně jsme se posouvali a od
roku 2015 už jsme zase tam, kde chceme.
Takže dá se říct, že rok 2015 byl dalším milníkem?
I tak by se to dalo brát. V rámci rostoucího
objemu automotive jsme začali přemýšlet
o pořízení další lakovací linky. V roce 2017
jsme spustili provoz haly C6 s třemi novými
lakovacími roboty, což byla investice okolo 80
milionů korun. Linka je vybavena i nejvyspělejší technologií pro zpracování emisí, kterých
zadrží až 98 %. Tedy je přátelská k okolí a život-

PR
nímu prostředí a řadí se tak k nejmodernějším
v republice i v celé Evropě. Dá se říct, že co se
týká technologické vyspělosti, jsme na tom
velmi dobře. Na to bych ještě navázal tím, že
v roce 2016 jsme založili firmu COLORplastic,
která je samostatnou s. r. o. Naše provázanost
funguje v tom, že firmě COLORprofi dodává
plastové výlisky. Takže momentálně umíme díly
sami vylisovat, poté nalakovat a dodáváme tak
našim klientům kompletní výrobky.
Dá se říct, že jste rodinná ﬁrma?
Ano, rozhodně.
Jak se to u vás projevuje?
Jsme flexibilnější a rychlejší v rozhodování
než některé nadnárodní společnosti. Dáváme
lidem volnější prostor, cílíme na výsledek, ne
na čas, který dotyčný v práci stráví. Dveře jsou
u mě celý den otevřené, přijít může kdokoliv.
Snažíme se lidem pomáhat v mnoha směrech,
volíme individuální přístup. Když vidím, že člověk pro firmu pracuje srdcem, stejně se k němu
i chovám. Snažíme se v našich lidech probouzet
hrdost v tom ohledu, že děláme věci, které se
nevyrábí nikde jinde. Připomínáme, že každý
z nich se na tom podílí svým vlastním dílem.
Naši lidé jsou pak hrdí na to, že jsou součástí
našeho týmu.
Čemu se momentálně věnujete a jaký
sortiment máte v nabídce?
Máme tři oblasti. Drážní lakování, lakování
pro automobilový průmysl a lisování. Když
začnu u toho posledního. Vylisujeme plastový
díl, provedeme povrchovou úpravu, lakování,
následuje montáž a export k zákazníkovi.
Konkrétně se jedná například o přední masky
na auta, kryty palubních desek, kryty airbagů,
zkrátka nejrůznější interiérové části vozidel.
V rámci drážního lakování nám zákazník
dodá kompletní hliníkové dveřní křídlo, my ho
obrousíme, vytmelíme, nalakujeme a dodáváme zpět krásné nalakované dveře, které ladí
s lokomotivou a vagóny.
Kde všude se můžeme s vašimi výrobky v Česku nebo i ve světě setkat?
S jakými významnými ﬁrmami spolupracujete a pro koho svoje výrobky
dodáváte?
V rámci průmyslového lakování jsou našimi
největšími zákazníky společnosti IFE – CR
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a LA Composite. Jeden je zaměřený na drážní
a druhý na letecký průmysl. Rád bych v této
souvislosti zmínil, že v nejbližší době budeme
mít certifikát na lakování pro letecký průmysl.
To je jedna z oblastí, kde vidím do budoucna
zajímavý rozvoj. Co se týká automobilového
průmyslu, spolupracujeme s několika významnými firmami, které dodávají pro značky BMW,
Audi, Škoda, VW a další.
Kolik u vás pracuje lidí a hledáte stále
nové? Případně na jaké pozice?
V tento okamžik u nás pracuje asi 240
lidí. Myšleno ve firmách COLORprofi
a COLORplastic. Zajímaví lidé u nás mají vždy
dveře otevřené, důležitý je jejich charakter,
zkušenosti a výkon.
Mohou se k vám do ﬁrmy lidé přijít
i osobně podívat?

Určitě. V průběhu letošního roku připravujeme asi dva dny otevřených dveří pro veřejnost a několik pro školy. Vše má na starosti
HR a určitě se to zájemci včas dozví.
COLORproﬁ se podílí i na dění v regionu Blanenska a Boskovicka, podporuje kluby, spolky, organizace. Loni jste
dokonce i jednu akci sami pořádali.

Loni jsme podpořili Janičku z Dětské
léčebny pohybových poruch v Boskovicích.
Akce se konala v letním kině a formou dobrovolného vstupného se podařilo přispět na
pořízení potřebného vozíku pro Janiččin lepší
život. Co se týká dalších aktivit, podporujeme v Boskovicích spolek dětí Pionýr, oddíly
Českého Skautu – Junák, Středisko volného
času (DDM), Dětský domov, Betany, Dětskou
léčebnu pohybových poruch, mladé hokejisty,
cyklisty z týmu Moravec a v neposlední řadě
také Centrum denních služeb Emanuel.
Prozraďte, co Vás na práci ve ﬁrmě
COLORproﬁ nejvíce baví?

Byť jsem vystudovaný ekonom, tatínek
byl a je technicky velmi nadaný, což jsem po
něm podědil. I přes ekonomické vzdělání
jsem silnější v technické stránce. Platí to ve
firmě i doma v dílně (úsměv). Baví mě něco
navrhovat, vylepšovat, optimalizovat. Nikdy
nezapomínám ani na lidi. Když vidím zaměstnance, kteří tady mají srdce, chápou naši
filozofii a strategii, tak jsem pro ně schopen

udělat cokoliv. Máme dlouhodobou strategii.
Je fajn, že se teď firmě daří, ale chci, aby tomu
bylo stejně tak i za patnáct nebo dvacet let.

Jak odpočíváte, co máte rád, při
čem nejraději relaxujete?
Celý život se věnuji sportu. Baví mě plavání,
kolo, běh. Díky sportu jsem takový, jaký jsem.
Když to nejde, tak to zkusím znovu a znovu…
Ve sportu je mnoho nezdarů, překážek, odříkání, ale pokud chcete uspět, nikdy to nesmíte
vzdát. Ruku v ruce se sportem je pro mě
nejdůležitější rodina. Mám dvě krásné, zdravé
děti, milující manželku. Jak člověk dozrává,
priority se v životě mění a poznáváte, co vás
v životě naplňuje.

Plány a přání do budoucna?
Stálost a zdraví. Jak v osobním životě, tak
pro firmu.
PAVEL ŠMERDA

COLORproﬁ, spol s r.o.
Chrudichromská 2403/16
Tel.: 516 454 538
info@colorproﬁ.cz
www.colorproﬁ.cz
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Radka
Kočvarová
zažívá

na cestách
dobrodružství

Cestování. To je velká láska Radky Kočvarové
z Valchova. Přivedla ji k tomu před čtyřmi
lety studijní cesta do Litvy. Ve druhé polovině
loňského roku díky svému studiu farmacie
a výzkumu nových léčiv absolvovala stáže
v Kanadě, Polsku, Izraeli a na Maltě, následovala turistická cesta do dalších koutů světa.

Radko, kde si byla naposledy?

V únoru a březnu jsem absolvovala
pětitýdení cestu po Emirátech, Srí Lance,
Keni a Tanzanii, kterou jsem zakončila ve
Španělsku.
Na první pohled to vypadá jako
„nesourodá cesta“. Za vším je tedy
opět tvoje velká záliba v levných
letenkách?

Přesně. Určitě nejsem žádná chodící
reklama na cestovní kanceláře, protože
ty vůbec nevyužívám. Všechno si zařizuji
sama. Jsem blázen do levných letenek.
Na začátku ani tak nehledám konkrétní
destinaci, jako výhodné letenky, teprve
pak se dívám, kam to je (úsměv). Ubytování si zajišťuji na internetu, nebo přes
známé, které mám po celém světě. Cestuji
letadlem, na místě se přepravuju vlakem,
autobusem, nebo klidně i stopem. Kam
zajdu, co navštívím, kam se podívám,
všechno si rozhoduju sama, nebo se ptám
„domorodců“, co by mi doporučili. Je
pravda, že do Keni a Tanzanie jsem moc
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chtěla. Ideální to bylo přes Emiráty. A když
se to dalo nakombinovat se Srí Lankou...
Prozraď, co všechno si tentokrát
zažila a co všechno viděla?

V každé zemi něco jiného. Například
v Tanzanii jsem byla na safari, navštívila
jsem sirotčinec v Nairobi, zkusila jsem si
život v chudinské čtvrti na Zanzibaru. To
bylo velmi zajímavé, protože jsem ho zažila trochu jinak, než ho zná většina turistů.
Přes internet jsem si našla rodinu, do které
jsem se nastěhovala. Neměli doma vodu,
záchod, jestli se tedy tak dá říkat vykopané
jámě, měli venku, žili v hodně extrémních podmínkách. Myslela jsem si, že to
nedám, ale to bylo jen zdání. Zvykla jsem
si (úsměv).
Předpokládám, že rodiny takto
přijímají zájemce, aby jim ﬁnančně
pomohli?

Něco asi očekávali, ale já jsem nechtěla
dávat peníze, raději jsem jim nakoupila.
Jídlo, hračky, oblečení pro děti. Hodně

jsem improvizovala. Představ si bílou holku na nákupu… Nebyla to sranda, ale spíš
z pohledu toho, že jsem utratila mnohonásobně víc, než by zaplatili místní. Ale jinak
jsem se tam cítila bezpečně.
Kolik si tam strávila dnů?

Čtyři. Úplně to stačilo. Zanzibar pro mě
bylo jedno velké zklamání. V celé oblasti, kde jsem byla, neměli bankomat na
mezinárodní karty, zůstala jsem dokonce
dva dny úplně bez peněz. Lidé, jak jsou
zvyklí na turisty, chtějí po vás za všechno
zaplatit. I za radu, že kostel, který hledáte,
je hned za rohem. Určitě bych se tam nevrátila znova. Bylo to poprvé v životě, kdy
jsem se těšila jinam. Ne domů, ale jinam.
Co sirotčinec v Nairobi? Tam to asi
taky nebyla žádná legrace?

Dá se říct podobný „zážitek“. Bylo
zajímavé slyšet příběhy dětí. Nejmladšímu bylo sotva sedm týdnů, maminka mu
umřela při porodu. Podobný osud tam
má většina dětí. Rodiče zemřeli na HIV,
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nebo při autonehodě. Překvapilo mě, jak
byly děti vychované, slušné a za všechno
vděčné.

Jak tak koukám, tak tvoje cesta
byla zase velmi pestrá směsice
mnoha zážitků.

tam se strachem, že mě tam někdo unese,
znásilní, zabije, ale jsem tady, sedím proti
tobě, takže nic se nenaplnilo (smích).

Co si tam vůbec dělala? Jen pozorovala a naslouchala?

Hrála jsem si s dětmi, vzali mě na slepičí
farmu. Chtěla jsem poznat, jak to v takovém zařízení v poměrně chudé zemi chodí.
I tam jsem strávila tři, čtyři dny. Úplně to
stačilo.

A to jsem jako vždy nic neplánovala. Teď
ani nebyl čas, psala jsem zrovna diplomku. Jak už jsem řekla, vše jsem řešila za
pochodu, co přišlo, toho jsem se chopila
(úsměv). Podívej, celé cestování, celý život
je o lidech. Nezáleží, na jakém místě právě
seš, ale na lidech, kteří tam žijí, s kterými
trávíš čas.

Izrael je krásná země, plná úžasných pamětihodností, odehrála se
tam spousta biblických příběhů…
Ale co si vzpomínám, říkala si mně
i o jednom svém velmi nepříjemném zážitku.

Pojďme trochu jinam. Zmínila si
safari. Jaké to bylo?

Vím, že tvoje srdcovka je Izrael. Proč
právě tahle země?

To byl velký zážitek. Hodně drahý
(smích). Tři dny tam mě vyšly jako asi
všechny letenky dohromady (smích).
Ale chtěla jsem to zažít. Bylo super vidět
všechna ta zvířata ve volné přírodě.
Žirafy, slony, plameňáky, lvy, tisíce zeber
a pakoňů…
Co jazyková bariéra?

V Keni vůbec ne, tam mají děti ve škole
angličtinu jako druhý jazyk. V Tanzanii
to bylo trochu horší, ale vždycky se našel
někdo, kdo anglicky uměl.

Těžko se to definuje, ale je mi v této zemi
hezky. V Česku máme představu, jak je
to tam nebezpečné, nad hlavou vám lítají
rakety, všude samí teroristé, ale není to
pravda. Pro turisty je to klidné místo, možná klidnější a bezpečnější, než řada míst
v Evropě. Jsou tam příjemní, hovorní lidé.
Hodně upřímní, což byl pro mě za začátku
šok, ale zvykla jsem si. Vyspělá země, kde
je věda na velmi dobré úrovni.
Neříkej, že když si jela poprvé do
Izraele, že ses nebála?

Ale jo, přiznávám (úsměv). Jela jsem

Jak říkáš, je to nádherná země, ale
pokud se týká silného zážitku, tak ten
je z jiného ranku. Byla jsem v Izraeli na
praxi. Tam jsem potkala spolupracovníka,
Araba. Jeho nejlepší kamarád studuje
v Jordánsku medicínu. Tak jsme se domluvili, že za ním pojedeme. Dostat se tam
nebyl problém, ale zpátky to začalo. Na
hranicích mě podrobili velkému výslechu.
S kým jsem tam byla, co jsem tam dělala,
s kým jsem tam mluvila. Hodně mě vystrašili. Prý jestli jim zalžu, jdu zpátky do
Jordánska. Vzali mi mobil, celý ho projeli.
Vše trvalo asi hodinu a bylo to hodně nepříjemné. Věděla jsem, že se nemám čeho
bát, ale stejně nevíte, co si na vás vymyslí.
Nakonec vše dobře dopadlo, ale byla to
pro mě velká zkušenost.
PAVEL ŠMERDA

Tak to je super…

Počkej, musím se svěřit s tím, že
v Tanzanii mě vzali do večerní školy, kde
pracoval otec od rodiny, kde jsem bydlela.
Hodně na mě zapůsobilo, jak tam učí malé
děti o chudobě, že je to součástí jejich
života, berou to jako samozřejmost. Měla
jsem tam i možnost popovídat o České
republice. Nepočítala jsem s tím, ale snad
jsem to zvládla.
Znají někoho z České republiky?

Ze známých osobností jen fotbalového
brankáře Petra Čecha (smích).
Jaké to bylo na Srí Lance, která se
bohužel lidem nedávno zapsala do
paměti kvůli obrovským teroristickým útokům?

Na Srí Lanku vzpomínám jako na velmi
příjemné místo, kde jsem potkala milé,
přátelské a pohostinné lidi. Do nedávna
bych řekla, že je to pro turisty bezpečná
destinace. Ale o jakém místě se to dá dnes
říct… Byla jsem dokonce v jednom z kostelů, kde se odehrál výbuch. Poznala jsem
tam pár lidí, kterým jsem hned po události
psala, jestli jsou v pořádku.
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Bývalý reprezentant
a ligový kanonýr
válí v dresu Blanska

Dva reprezentační starty, 64 ligových branek. To je vizitka
bývalého hráče Slovácka, Olomouce, Bohemians a Mladé
Boleslavi Michala Ordoše. V jarní části divize válí šestatřicetiletý hráč v dresu Blanska.

Prozraďte, jak se upekl Váš přestup
do Blanska? Nebo hostování?

Připomeňte, kterými
kluby jste si prošel?

Přestup. Byl jsem delší dobu v kontaktu
s panem Mertou. A v zimě jsme se dohodli
na spolupráci. Ukončil jsem smlouvu ve
Znojmě a přestoupil do Blanska.

První šanci jsem dostal
ve Slovácku, pak jsem
byl prodán do Boleslavi,
následovala Bohemka
a pak osm krásných let
v Olomouci. Každá štace
měla něco, ale na Hanou
vzpomínám nejvíce. Moc
rád tam jezdím a příští
rok se tam asi vrátím.
Když budeme hrát
s Blanskem proti jejich B
týmu (smích).

Na jak dlouho?

Zatím jsme se dohodli na rok a půl. Je
to s ohledem na můj věk a s výhledem na
postup do MSFL.
Koho ze svých současných spoluhráčů znáte?

Bývalého spoluhráče jsem v kabině nenašel, ale znám kluky, kteří prošli Brnem,
Davida Bednáře ještě z jeho působení
v HFK Olomouc.
Nastupovat do mužstva, které má
po podzimu plný počet bodů, je asi
radost?

Jsem naprosto spokojený. Vše funguje,
jak má, klub je dobře nastartovaný. Třetí
liga bude Blansku slušet, a když se podaří
vhodně posílit, nemusí to být konečná.
První liga, druhá liga a teď divize.
Není to pro Vás velký sešup dolů?

Spousta lidí říká, co blbnu, ale neuvědomují si, že mi je 36 let. Jasně, je pár výjimek, jako je Pavel Zavadil, které stále hrají
v lize, na druhou stranu znám i o mnoho
let mladší kluky, kteří už s fotbalem skončili. V Blansku jsou výborné podmínky
a nemám si na co stěžovat. Samozřejmě,
kvalitou se divize nemůže nejvyšší nebo
druhé nejvyšší soutěži rovnat.
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Máte nastříleno 64
ligových branek. Je
některá, na kterou
obzvláště vzpomínáte? Ať už kvůli tomu,
že se povedla, nebo
byla důležitá?

Michal Ordoš
Práce: Fotbalista
Věk: 36 let
Kluby: Slovácko, Mladá Boleslav, Bohemians, Kapfenberger, Olomouc, Znojmo, Blansko
Úspěchy: vítěz Českého poháru a Superpoháru,
dva starty za reprezentaci ČR, 64 ligových branek

Každý gól je důležitý. Hodně důležité
byly ty po návratu z Rakouska, kdy jsme
v Olomouci začínali podzim s mínus sedmi body, ale nakonec jsme se zachránili.
Měl jsem výhodu, že jsem většinou dával
góly v zápasech, ve kterých jsme vyhráli
(úsměv). A co bych chtěl říct, když jsem
se tak díval do statistik, tak jsem dal gól
každému týmu, proti kterému jsme nastupovali. V tomto jsem měl i oblíbené týmy.
Přibram nebo Teplice na mě asi moc dobře
vzpomínat nebudou (smích).

dené je ale i dát dva góly na Spartě, to se
každému nepodaří (úsměv).
Jakého úspěchu si nejvíce ceníte?

S Olomoucí jsme vyhráli domácí pohár
a superpohár, což jsou asi dvě největší
a taky jediné trofeje, které Sigma vlastní.
Vyhrál jsem nejlepšího střelce ligy, sice
jen s 12 góly, ale to už není moje chyba, že
ostatní netrefili branku (úsměv). Na druhé
straně jsem byl i u dvou sestupů.

A nějaký obzvláště povedený?

Máte na svém kontě i dva reprezentační starty.

Aspiroval jsem dvakrát na gól měsíce.
Vzpomínám si, jak jsme vyhráli 6:2 nad
Baníkem, gólman špatně vyběhl a já jsem
ho z asi čtyřiceti metrů přeloboval. Pove-

To jsem byl na vrcholu kariéry. Shodou
okolností svůj první zápas za národní tým
jsem hrál doma v Olomouci proti Slovensku. Krásný zážitek.

rozhovor
Na které trenéry nejraději vzpomínáte?

Vzpomínám na všechny trenéry. Pivarník, Psotka, Uličný… Ten dodnes jezdí
v Superbu, ke kterému jsme mu svými
výkony pomohli (smích). S každým jsem
měl vždy nadstandardní vztahy, nebyl
jsem problémový hráč, s každým se rád
potkávám.
Co karty a vyloučení?

Nikdy jsem nedostal červenou kartu.
Ani v žácích, ani v dorostu.
Čím to je?

Dokážu kontrolovat emoce. Pamatuji,
že jsem jednou udělal hodně ošklivý faul,
ale prošlo mně to. Žlutých karet jsem měl
hodně, hlavně za řeči (úsměv).
Nejoblíbenější stadion?

Určitě Andrův v Olomouci. Jsem domácí typ (úsměv).
Měl jste fotbalisty, proti kterým jste
moc rád nehrál?

/ MICHAL ORDOŠ

Těch bylo více. Lukáš Vácha byl hodně
nepříjemný, s tím jsme se dohádali
v Liberci, i když hrál za Spartu. David
Limberský, Martin Latka, s nimi to bylo
taky těžký.
Co Vám fotbal vzal a naopak dal?

Dal mi spoustu zážitků, emocí, práci,
peníze…, na druhou stranu jsem neměl
tolik času na kamarády, rodinu. Přesně to
jsou ty pro a proti. Fotbal mně ale dával
a pořád dává pocit být sám sebou. Školu
jsem odrbal, od mala jsem nic jiného nedělal než fotbal. Ukončil jsem ve druháku
obchodní akademii a už jsem dál nepokračoval. Už tak to bylo trápení. Otec mi řekl,
že moje maturita bude první liga (úsměv).
Tak jsem si šel za tím.
Kromě fotbalu, jak trávíte svůj volný
čas?

Mám dvě malé děti, volný čas tedy věnuji jim. Pro sebe ho moc nemám. Někdy je
to těžké, dopoledne jsou děti ve školce a ve
škole, a když přijdou domů, tak odjíždím
na trénink. Na druhou stranu, dokud mě
fotbal živí, je lepší chodit „do práce“ na
čtyři hodiny než na dvanáct.

Další plány?

Na prvním místě je, aby mi vydrželo
zdraví, teprve pak jsou sportovní cíle.
Postoupit s Blanskem do MSFL a tam hrát
co nejdůstojnější roli.
PAVEL ŠMERDA
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Výroba květin v Olešnici
slaví sto padesáté výročí
Už sto padesát let se
v Olešnici vyrábí umělé
květiny. Na bohatou
historii navazuje ﬁrma Moraviaﬂor, která sklízí úspěchy po
celém světě. S jejich
výrobky se můžete
potkat v divadlech, na
módních přehlídkách,
společenských akcích,
jejich čelenku měla
i česká zástupkyně na
soutěži Miss Universe.

Jednatelka ﬁrmy Helena Synková

„Počátky výroby umělých květin se datují
do roku 1869. Do malebného městečka
Olešnice na Moravě tuto výrobu přivezl
neznámý stolař z Vídně. Na začátku
byla provozována v domácích prostorách
a květiny se vyráběly výhradně z papíru.
Byly to hlavně růže, karafiáty, jiřiny a
chrysanty. Postupně se přidávaly látkové
květiny. Pracovalo se s přírodními materiály, především bavlněným plátnem, později
hedvábím a lnem. Z toho se vyráběly konvalinky, šeříky, vřesy, narcisky a další drobná
kvítka,“ řekla na úvod jednatelka firmy
Helena Synková. Výrobu později převzal
pan Alois Matonoha.
V domácích prostorách se prováděly
veškeré přípravné práce jako je tužení
a barvení látek, vysekání jednotlivých
tvarů a následně jejich vylisování. Některé
květy se ještě ručně dobarvovaly. Na
výrobě se podílela celá řada místních
pracovnic, ale i ženy ze širokého okolí.
Pro ně to byl vítaný zdroj obživy, protože
mohly pracovat doma, a při tom se starat
o rodinu.
„Po válce se výroba květin přesunula
„z domácích podmínek“ do prostor bývalé
textilní továrny, kde ve změněné podobě síd-
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lí dodnes. Výroba začala narůstat a rozšířil
se i sortiment. Kromě vazbových květin se
začaly vyrábět i květiny k výzdobě interiérů.
Byly to hlavně růže, kosatce, velké šeříky
a další. Rovněž se vyráběly květiny a ozdoby
ke svatebním účelům a na kroje,“ doplnila
jednatelka.
Po roce 1948 došlo ke znárodnění firmy
a výroba květin pokračovala jako součást
národního, později státního podniku
a následně akciové společnosti Centroflor
až do konce 20. století.

Závod v Olešnici zaměstnával v době
své největší slávy na 200 lidí včetně domácích pracovnic. Výroba se rozšiřovala,
a protože v Olešnici již nestačila kapacita,
byl zřízen provoz na výrobu umělých květin ve Žďáře nad Sázavou. Výroba květin
se zajišťovala i kooperací s přidruženou
výrobou JZD Vnorovy a Strážnice.
„Zajímavostí je, že v Olešnici se také
vyráběly artikly z želatinové masy. Dělaly
se různé botičky, prasátka, hroznové víno.

Vyráběly se v hliníkových formách, které se
máčely v želatinové mase a po zaschnutí
se ještě dekorovaly a dokončovaly. Tyto
výrobky se dodávaly do čokoládoven, kde
se plnily cukrovinkami. Tato výroba byla
později v Olešnici zrušena,“ prozradila
Helena Synková.
Od roku 2004 je výrobcem květin
v Olešnici společnost Moraviaflor. „Jsme
malá firma, největší problém je pro nás
dovoz levných výrobků z Číny. V současné
době je velmi složité udržet výrobu na takové úrovni, aby byla ekonomicky zajímavá.
Jedná se výhradně o rukodělnou práci a ta
bohužel nebyla nikdy hodnocena tak, jak by
si zasloužila. Pracovnice, které se výrobou
květin zabývají, musí být velmi zručné
a trpělivé. Je to drobná ruční práce založená na preciznosti,“ upozornila jednatelka.
Téměř devadesát procent produkce
firmy jde na export. Květiny se vyváží
například do Španělska, Finska, Anglie,
ale také do Kanady, Austrálie či Japonska.
Zahraniční zákazníci jsou velmi nároční
na preciznost provedení a na nové zajímavé tvary květin.
„Samozřejmě vyrábíme i pro tuzemský
trh. Například květiny na kroje a čelenky.

PR
Děláme květiny jako módní doplňky na
šaty, klobouky, boty apod. Naším zákazníkem je firma Tonak Nový Jičín. Ve spolupráci s módní návrhářkou Ladou Vivianovou
a herečkou Kairou Hrachovcovou jsme
vyrobili limitovanou sérii květin na čepec,“
uvedla Helena Synková.
Moraviaflor spolupracuje s celou
řadou módních návrhářů, pro které
vyrábí květiny na přehlídky. Ve spolupráci
s brněnskou uměleckou školou v Olešnici
vyrobili i čelenku pro Českou Miss 2015
Nikol Švantnerovou na soutěž Miss Universe. Zúčastňuje se módních přehlídek
a pravidelně se dvakrát do roka prezentuje
na veletrhu módy STYL-KABO v Brně.
Moraviaflor dodává květiny do divadel,
spolupracuje s MAS Moravský Kras,
pořádá tvořivé dílničky a exkurze ze ZUŠ
z Blanska a ze školy návrhářů z Brna, kdy
si studenti sami vytváří svoje návrhy.
„Pokud některá škola projeví zájem, rádi
je u nás přivítáme. Myslím si, že výroba
květin k Olešnici neodmyslitelně patří. Naší
snahou je tuto krásnou tradici udržet. Na
srpen, v rámci olešnické pouti, chystáme
výstavu, kde ukážeme jak část historie,
tak i současnou tvorbu,“ dodala Helena
Synková.

/ MORAVIAFLOR

Moraviaﬂor, s.r.o.

Křtěnovská 303
679 74 Olešnice
Tel. 516 463 241,
736 603 649
E-mail: info@moraviaﬂor.cz
www.moraviaﬂor.cz

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová s čelenkou z Moraviaﬂoru

17 MyFace Červen 2019

rozhovor

/ SPOLEK OČI DOKOŘÁN

SPOLEK OČI DOKOŘÁN
pomáhá dětem v Kambodži

Kambodža Oči
dokořán. To je
název spolku,
který už čtvrtým
rokem pomáhá
škole v Kambodži. Konkrétně
dětem se zlepšením prostředí, zázemí, výuky, ale
také se školním
stravováním. Více
prozradila zakladatelka spolku
Petra Konečná.

Prozraďte čtenářům MyFace. Co
nebo kdo je Oči dokořán?

Spolek Oči dokořán funguje čtvrtým
rokem, ale já školu v Kambodži podporuji už sedm let. Konkrétně školu CBE
Christine, která se nachází v Siem Reap,
což je hlavní město provincie se stejným
názvem. Naší snahou je zlepšit podmínky
a prostředí pro vzdělávání a zdravý vývin
dětí. Děláme i adopce na dálku. Adoptovaných je celkem deset a dva z nich jsou
již na vysoké škole, což je na kambodžské
poměry neskutečný úspěch.
Jak jste se k tomu dostala?

Začalo to tak nějak nenápadně. V roce
2012 jsem cestovala po Asii. Při přejezdu
z Laosu do Vietnamu mě napadlo, že bych
do Kambodže neměla přijet s prázdnou,
protože jsem tuto zemi krátce navštívila
rok před tím. Přes FB jsem vyzvala přátele,
aby mi poslali na můj účet libovolný
finanční obnos. Bylo to docela vtipné,
protože tehdy jsem ještě vůbec netušila,
kam peníze poputují. Jen jsem věděla, že
to bude do školy, nebo do sirotčince.
Odezva?

Úžasná. Za osm dní přišlo na účet
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skoro sedmnáct tisíc korun. Potřebovala
jsem se tedy rychle rozhodnout, kam
s nimi. Zkontaktovala jsem proto Češku,
která žije v Siem Reap, kam mě to tak
nějak pomyslně stále táhlo. Poslala mně
seznam organizací, ale to jsem nechtěla.
Raději něco konkrétního. Jelikož se znala
s Australany, kteří založili v roce 2011
školu CBE Christine, propojila nás, setkali
jsme se a popovídali si. Jejich záměry
a vize se mi líbily, tak jsme jeli rovnou na
nákupy. Pořídili jsme několik pytlů rýže,
učebnice, knížky, ale také šampóny proti
vším a střevní antiparazitika.
Co bylo dál?

Vrátila jsem se domů a ti kdo přispěli,
se mě ptali, kdy bude další sbírka. Ještě
tentýž rok na Vánoce se vybralo asi 30 tisíc
korun. Bylo to něco nevěřitelného, ale já
jsem si řekla, že už bych to mohla ukončit.

honorář. Vše poukazovalo na to, že mám
pokračovat, a opravdu mě to i po těch
sedmi letech baví.
Jak často do Kambodži jezdíte?

Jsem tam každý rok. Samozřejmě za
svoje (úsměv). Dříve jsem tam vyrážela
v červenci, ale v tuto dobu je tam období
monzunových dešťů, vysoká vlhkost.
Jeden rok jsem kvůli zlomené noze musela
návštěvu odložit na únor, kdy je v Kambodži počasí přívětivější. Druhým rokem je
to tedy únor a většinou zůstávám dva až tři
týdny, kdy zkontroluju účetnictví, zjistím,
kde se vyskytují problémy a snažím se je
napravit. Samozřejmě nechybí nákupy
školních pomůcek a vybavení do tříd,
pokud to finanční situace umožní.

Ale nestalo se tak?

Pokud vím, učíte v Brně na Střední
chemické škole průmyslové, takže
odjet si jen tak v únoru do Kambodži asi není úplně jednoduché?

Ne, protože najednou se na účtu objevil
trvalý příkaz. To mě nakoplo a rozhodla
jsem se pokračovat dál. Poptala se přátel
a našla se účetní, grafik, webmaster a šli
jsme naplno do toho. Všichni včetně mě
samozřejmě bez nároku na jakýkoliv

Není to jednoduché, to máte pravdu,
ale vedení školy mi vychází maximálně
vstříc, za což bych jim chtěla i touto cestou
moc poděkovat. Propojuji jarní prázdniny
a týden dovolené, abych nezanedbávala
výuku u nás.

rozhovor
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Popište, jak vypadá škola, kterou
v Kambodži podporujete

Je to soukromá základní škola, kterou
aktuálně navštěvuje 130 chlapců a dívek
ve věku od 6 do 16 let. Probíhá tam
dvousměnný provoz, část dětí chodí dopoledne, jiné odpoledne. Učí se khmérštinu,
což je oficiální jazyk v Kambodži, matematiku, angličtinu, informatiku, výtvarnou
výchovu, ale také ekologii nebo základům
hygieny, protože většina dětí pochází ze
slabých sociálních poměrů. Škola je pro
všechny děti zdarma.
Kdo děti učí?

Ještě na úvod bych ráda řekla, že v Kambodži je sice povinná školní docházka, ale
nikdo nekontroluje, jestli dítě skončí v šesté, sedmé nebo osmé třídě. Děti navštěvují
i státní školu, jejíž úroveň je mizerná. Právě proto je tam dvousměnný provoz. Ale
zpět k Vaší otázce. Momentálně tam učí
pět učitelů, všichni jsou to Kambodžané.
Jsou velmi šikovní, někteří ještě studují, a
s dětmi to umí.
Vy jste si nevyzkoušela učit?

Vyfasovala jsem jednou třídu dětí se zásobou asi padesáti slov v angličtině, takže
jsem se vcelku zapotila, abychom v rámci
hodin anglického jazyka někam pokročili.
Ale byla sranda. Děti v CBE Christine jsou
veselé a škola je baví.
Jaké mají děti ve škole materiální
vybavení?

Škola má jednu hlavní budovu s betonovou podlahou, ale jinak je postavená
z plechů a trámů. Další přístřešky, sloužící
jako třídy, jsou ze dřeva a stojí, jak já
s oblibou říkám, na kuřích nožkách, dají se
tedy přesouvat. Ve třídách jsou strohé lavice, tabule, v některých přístřešcích není
ani nábytek a děti tak sedí na zemi. Na
prostranství okolo školy je tenisový kurt,
ale ne jak ho známe my, jedná se o dva
klacky píchlé do hlíny, hřiště je vytyčené
šňůrkami.
Díky penězům i od českých dárců
se ale škola vylepšuje.

Určitě. Na ročním rozpočtu 26 tisíc
dolarů (600 000 Kč) se podílí australští zakladatelé, Oči dokořán a nadace
z Indonésie. Náš podíl je asi šest tisíc dolarů (140 000 Kč) ročně, ale necháme tam
více, než je tato částka. Každý rok je třeba
něco opravit za peníze mimo rozpočet

Petra Konečná

Věk: 39
Město: Tišnov
Práce: učitelka na
střední škole - Anglický jazyk/Tělesná
výchova
Zájmy: cestování,
jízda na koloběžce,
plavání, procházky
přírodou, zaměření
se na klid a vyrovnanost uvnitř sebe i ve
světě..., stále na cestě

školy. V loňském roce to byly střechy, nová
elektrická přípojka či zavedení internetu
kvůli výuce IT.
Vím, že jste se nedávno z Kambodži
vrátila?

Ano, v únoru. Letos jsme tam díky
skvělé skupině dobrovolníků postavili
další část budovy, což je knihovna. Ráda
bych za pomoc poděkovala Erice Křetínské, Lence Juřekové, Josefu Vrbovi ml.,
Josefu Vrbovi st., Luďkovi Křetínskému a
Stanislavu Pelikánovi, kteří zafinancovali
veškerý materiál a pak z něj vlastníma rukama, přímo na místě, vytvořili nový pro-

stor pro vzdělávání dětí. Příští rok chceme
zapracovat na volejbalovém kurtu, hřišti
na pétanque, ohništi a zahradě (úsměv).
To zní až idylicky.

Letošní stavba se neobešla bez problémů. Učitelé i správce, který je zároveň kuchař a školník, měli hrůzu, jestli nepřijde
státní úřad a nesrovná to se zemí. V oblasti
chrámů Angkor Wat se nesmí budovat
žádné zděné budovy a je problém i s domky na kuřích nožkách. Státní orgány jsou
v tomto směru všemocné a diktatura
neomezená. Když jsme letos začali stavět,
netrvalo dlouho, dvě tři hodiny, byli tam
úředníci a čekali na úplatek. Musím to říct,

19 MyFace Červen 2019

rozhovor

/ SPOLEK OČI DOKOŘÁN
teď válcuje Čína, která skupuje pozemky
a staví mega hotely. Kambodžská vláda
vše prodá s minimálním přínosem pro
svoje obyvatelstvo. O pralesích už ani
nebudu mluvit, protože vláda je ochotná
prodat vše. Je to smutný pohled. Vykácená
a zpustošená místa i v národních parcích,
kde místo pralesa najdete plantáže keshu,
banánovníků, avokád nebo ničeho..., jen
doutnající pařezy.
Mluvila jste o tom, že děti učíte
i hygienickým návykům, protože
pocházejí z chudých rodin. Můžete
to rozvést?

kdo má v Kambodži peníze, tak vládne.
Zakladatel Dough obětoval padesát dolarů
a naštěstí se už neukázali.
Legálně to nejde?

Zkoušeli jsme to, přes manažera jsme
žádali státní úřad, jestli můžeme stavět,
ale chtěli po nás úplatek pět set dolarů.
Nakonec jsme počkali a ušetřili jsme
docela dost peněz. Nic tam není jednoduché. Kambodža obecně je velmi milá
země, při krátkém pobytu si mnoha věcí
nevšimnete, ale když jste tam déle nebo
častěji, tak se nestačíte divit. Místní obyvatelstvo je drženo v šachu a Kambodžu
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Pochází z nejchudších poměrů a často
ani neznají kartáček na zuby, spodní
prádlo aj. Občas jsou mezi dětmi i HIV
pozitivní, tělesně postižení. Většina žije
ve vesničkách v okolí Siem Reap. Vždycky
jsem překvapená, když se ptám na jejich
oblíbený den, a oni mi odpoví, že pondělí,
protože můžou jít do školy. Jsou tam i děti
z neúplných rodin, takže ve škole získávají
pocit, že o ně má někdo zájem. Rodina
se snaží především vydělávat, aby měla
aspoň na jídlo. Ale ne vždy se to podaří.
Chudoba se projevuje v jaké podobě?

Možná jinak, než si představujeme.
Děti jsou oblečené, usmívají se, nemají
nafouknutá bříška, ale to je jen zdání
pohody a spokojenosti. Průměrný plat je
tam 110 dolarů měsíčně a ceny jsou jen

o něco málo nižší než u nás. Představte si,
že žijete jen s dvěma a půl tisíci měsíčně
Pomáhá škola v tomto směru nějak
rodinám?

Děti dostávají snídaně a třikrát týdně
oběd. Dříve měli dvě jídla denně, ale loni
jsme to museli omezit, protože nemáme
dostatek financí na zajištění kompletní
stravy. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc
a podporu. Mrkněte se na naše webovky
www.ocidokoran.cz.
Co děti jedí?

Na snídani je to většinou ovoce. Banány,
melouny. Na oběd mají vývar z masa
a třeba kuře s rýží. Tahle pomoc mnoha
rodinám hodně ulehčí život, protože jinak
by kolikrát dětem ani neměli co dát. O tom
však od nich neuslyšíte, děti si nestěžují
a přijímají situaci takovou, jaká je.
Jaké máte další plány?

Hlavní prioritou je udržet chod školy,
zvýšit plat učitelům, protože tam jsme pod
průměrem toho, co berou kantoři ve státních školách, a dovybavit knihovnu. Škola
je totiž pro velkou spoustu dětí jediným
místem, kde se mohou setkat s knihou.
Nejsou to všechno jednoduché plány, jak
by se možná mohlo zdát, ale věřím, že za
pomoci stávajících, nebo i nových dárců,
se nám to podaří.
PAVEL ŠMERDA

PR

/ SPORTOVNÍ HALA KUŘIM

SPORTOVNÍ HALA KUŘIM.
Krásné a moderní zázemí

Kuřim se stává významným centrem sportu. Bezpochyby i díky tomu, že v září loňského roku tam
otevřeli novou sportovní halu, která nabízí prostor
pro řadu aktivit, diváckou tribunu i skvělé zázemí.
Více prozradil správce haly Michal Hanák.
Představte čtenářům MyFace sportovní halu v Kuřimi?

Víceúčelová sportovní hala nabízí široké
možnosti sportovního vyžití. Parametry
centrálního hřiště jsou 40 x 20 metrů,
povrch Taraflex má homogenní nášlapnou vrstvu a je vhodný pro všechny druhy
sportů. Je usazený na dřevěném roštu
a výborně tlumí dopady sportovců a chrání
jejich klouby. Hala má regulovatelnou
intenzitu osvětlení, která umožňuje jak
příjemné světelné podmínky pro tréninky,
tak intenzitu osvětlení nezbytnou pro
televizní přenos. Nechybí bezdrátové připojení na internet, ozvučení ani odpovídající sociální zázemí pro sportovce a asi 400
diváků. Disponuje i klubovnou s výhledem
přes okna na hrací plochu. Parkoviště u
sportovní haly má kapacitu 200 míst.
Jaké sporty se tam mohou provozovat?

Díky barevně rozlišeným lajnám
umožňuje hala odehrát mistrovské zápasy
na nejvyšší úrovni v házené, futsalu,
basketbalu, volejbalu, florbalu či korfba-

lu, pořádat se zde
mohou i turnaje v
judu, zápase, karate
nebo taneční soutěže. Vhodné je užití
části plochy zejména
pro bojové sporty,
stolní tenis, aerobic,
gymnastiku a jiná
cvičení. Sportovní
halu lze pronajímat v celé ploše,
nebo po částech, neboť je rozdělitelná na
třetiny pomocí dělící zástěny. Prostřední
třetina má připraveno lajnování napříč
na volejbal. Napříč je připraveno také lajnování dvou hřišť v rozměru 20x12 metrů
vhodných zejména na miniházenou nebo
rekreační fotbálek.
Co zázemí haly? Nabízí i nějaké
další využití?

Sportovci mají k dispozici pět šaten,
dále je zde šatna pro rozhodčí. Ve sportovní hale je velký sklad s rozměrnými
sportovními pomůckami (branky na mini
házenou, branky na florbal, mantinely
na florbal, žíněnky pro
judo), dále je možno
využít menší sklady na
uskladnění věcí pro pravidelné nájemce. Každý
nájemce má k dispozici
velké množství sportovních pomůcek od míčů,
švihadel až po balanční
míče, balanční podložky
a jiné. Součástí sportovní

Sportovní hala

Sportovní 5
Kuřim
Tel.: 734 346 453
E-mail: info@halakurim.cz
www.halakurim.cz

FOTO © BOYSPLAYNICE

haly je klubovna, kterou je možno využívat
na školení sportovních organizací, trenérské porady, jako salonek pro různá firemní
setkání, mimosportovní školení apod.
V případě zájmu zajistíme i občerstvení.
Mohou si lidé stále objednat pronájem sportovní haly? Máte ještě
volné termíny?

Zájemci o sportovní halu mohou
provést rezervaci online na webu www.
halakurim.cz, kde je vidět aktuální stav
rezervací, nebo telefonicky. V odpolední
i večerní časy se nám hala velmi rychle naplnila. Volněji máme dopoledne a po poledni. Pokud je zájem, můžeme halu osobně
ukázat a probrat potřeby každého zájemce
o pronájem haly individuálně. Aktuálně
je možné rezervovat letní termíny, červen
a červenec, kdy máme relativně volněji.
Sportovní hala nabízí ideální podmínky pro sportovní soustředění.
V sousedství je navíc wellness,
atletický a fotbalový stadion, staví
se zimní stadion a v plánu je hotel.
To je určitě do budoucna obrovský
potenciál?

Ano, zázemí nejen ve sportovní hale samotné, ale i v okolí je perfektní. Samotný
sportovní areál se stále rozvíjí a jakožto
celek je již nyní na různá soustředění sportovních organizací úplně ideální.
PAVEL ŠMERDA
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/ MORAVSKÝ KRAS

LANOVKA, VLÁČKY, LODIČKY.
V Moravském krasu
si užijete krásný
rodinný výlet.
Pokud uvažujete o celodenním rodinném výletu a hledáte vhodnou lokalitu, kde
se kloubí nádherná příroda
s fantastickým podzemním
labyrintem krápníků a krasových jevů tvořených po
miliony let a k tomu nenásilnou formou zakomponované
dopravní prostředky v podobě lanovky, silničních vláčků
a lodiček, tak věřte, že tímto
místem je bezesporu Moravský kras.

spokojených turistů. Je alternativou pro
všechny návštěvníky Moravského krasu,
kteří nechtějí či nemohou chodit pěšky.
Její provoz mimo jiné umožnil vyloučení
veškeré motorové dopravy ze Suchého
žlebu.
Není možné opomenout ani areál Skalního mlýna, kde je centrum turistického

ruchu se záchytným parkovištěm. Skalní
mlýn je rovněž ideálním východiskem k
nedaleké Kateřinské jeskyni a necelé dva
kilometry vzdáleným Punkevním jeskyním. Návštěvníci mohou celoročně využít
vyhlídkový silniční vláček, jehož jízdní řád
navazuje na prohlídky jeskyní a dále i na
provoz lanové dráhy.

Nedílnou součástí a pevným pilířem
dopravního a obslužného systému, který
slouží při návštěvě centrální části Moravského krasu, kde se nachází vstup do Punkevních jeskyní, je lanová dráha Macocha.
Již 24 let slouží všem návštěvníkům, kteří
se chtějí pokochat výhledem z kabinek při
jízdě k jeskynním, nebo naopak na vyhlídku do propasti Macocha. Lanová dráha je
schopna denně přepravit až 3500 osob.
Svými parametry a konstrukčním
řešením je lanovka na Macochu naprostou
raritou nejen na Moravě, ale i v celé České
republice. Délkou 250 metrů a výškou
mezi stanicemi 132 metrů překonává
strmé stoupání v průměrném sklonu 63,5
%. Těmito parametry je lanová dráha
Macocha nejstrmější lanovkou v České
republice. Ve dvou kabinkách, každá o
kapacitě až 15 osob, může lanovka přepravit za hodinu provozu až 353 osob. Jízda
ze stanice do stanice trvá 2 minuty a 12
vteřin. Lanovka také přepravuje kola, kočárky, vozíčkáře i větší zavazadla. Provoz a
jízdní řád je koncipován tak, aby co nejvíce
a s maximální spokojeností vyhovoval
všem návštěvníkům, kteří mají zájem o
jízdu lanovkou, a navazoval na prohlídky
Punkevních jeskyní.
Lanová dráha Macocha byla uvedena do
provozu 6. května 1995. Za 24 let svého
provozu přepravila bezpečně již milióny
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/ MOTOSRAZ VE VODĚRADECH

Motosraz ve Voděradech.
Hvězdou bude Olympic

KilianGang Motosraz. To je název už
sedmého ročníku akce, na kterou
dorazí nejen příznivci jedné stopy. Na
své si ve sportovním areálu ve Voděradech přijdou od pátku 19. do neděle
21. července i fanoušci dobré hudby
a rodiče s dětmi.
„Akce se ponese v podobném duchu
jako v minulosti. Chceme lidem nabídnout
příjemně strávený víkend se známými
kapelami v pěkném prostředí voděradského
hřiště. Akci bez zásadních nedostatků, na
kterou se budou každoročně těšit,“ řekl za
pořadatele Tomáš Opluštil.
V programu se návštěvníkům představí
hned několik oblíbených skupin. Mezi všemi vyčnívá legendární Olympic s Petrem
Jandou, do Voděrad dorazí i kapely Horkýže Slíže, Walda Gang, Alkehol, Kern,
Turbo a další. V doprovodním programu
nebude chybět vyjížďka za Lenku, soutěže,
přednáška, ale především charitativní
tombola a dražba dresů známých sportovců. Výtěžek bude věnován dětskému
oddělení Nemocnice Boskovice.
Na své si přijdou i rodiče s dětmi.
V sobotu od oběda pro ně budou připraveny soutěže, výtvarné dílničky a skákací
hrad, aby si i ti nejmenší mohli užít krásný
letní den spolu se všemi ostatními.
Brány areálu se otevřou už v pátek ve tři
odpoledne, aby měli všichni lidé možnost
se v klidu ubytovat ve stanovém městečku. Vstup dětí do 15 let je stejně jako
v minulosti zdarma. Loni na akci zavítalo více než patnáct set lidí, minimálně
stejnou návštěvnost očekávají pořadatelé
i letos. Letošní hlavní novinkou je, že na
akci se bude platit bezhotovostně pomocí
čipových náramků.
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Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje.
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/ MOTOSRAZ VE VODĚRADECH

Želva, Okno mé lásky, Dynamit...
Olympic chystá největší pecky

Rybičky 48, Arakain, Harlej a mnoho dalších
hudebních hvězd se v minulosti představilo
na Motosraze ve Voděradech. I letos se mají
návštěvníci na co těšit. Na pódiu zahraje
legendární Olympic s Petrem Jandou.
Petře, co je u Vás, potažmo u Olympicu nového? Díval jsem se, že od
ledna do prosince jedete takřka
nonstop.

Makáme furt. Za posledních pět let jsme
natočili čtyři alba, tedy více než padesát
nových písní, což by dalo na dva úplně
nové programy. Neustále děláme nějaké
speciální koncerty, stále něco zkoušíme.
Natočili jsme „živák“ album Želva po padesáti jedna letech a děláme v Malostranské pokaždé jiný program.
Co, že jste si na koncert odskočili
i do Londýna?

Dostali jsme nabídku zahrát tam koncert a bylo to fakt super. V listopadu tam
jedeme znovu.
Takže letos žádná dovolená?

Jo, ale budu doma. Vrátil jsem se nedáv-

no z Austrálie a Nového Zélandu a teď se
mi chce být v České republice..
Na co se mohou těšit fanoušci na
Motosrazu ve Voděradech?

Pustíme do nich pěknej rokenrolovej
koncert, jak se na takové akci sluší. Uži-

Tombola a dražba
pomohou dětem

Chtěli byste mít doma dres Luboše
Kaloudy? Jste fanoušky Markéty Davidové, Šárky Strachové nebo Martina Šonky?
Rekvizity známých českých sportovců se
budou dražit i na letošním ročníku KilianGang Motosrazu ve Voděradech. Výtěžek
půjde dětem v boskovické nemocnici.
„Pomáhat lidem, kteří to
potřebují, jsme na akci začali
už před pěti lety. Díky tombole a dražbě jsme v minulosti
pomohli rodinám hendikepovaných dětí, loni jsme díky
tomu nakoupili speciální
pelíšky do inkubátorů. Letos
poputují peníze na Dětské
oddělení Nemocnice Boskovice,“ vysvětlil za organizátory
Tomáš Opluštil.

Přispět mohou návštěvníci Motosrazu
dvěma způsoby. Zakoupením losů do
tomboly, nebo dražbou dresů. „Opět jsme
oslovili známé české sportovce, aby nám
podepsali svůj dres, trikot, nebo startovní
číslo a věnovali ho do charitativní dražby.
Z akce si tak mohou letos zájemci odnést
a vyzdobit svoji kancelář
či pokoj například dresem,
podepsaným startovním
číslem biatlonistky Markéty
Davidové nebo lyžařky Šárky
Strachové,“ doplnil Opluštil.
Prodej losů se uskuteční
od pátku až do sobotního
podvečera, kdy proběhne
losování tomboly a následná
dražba dresů. Více na www.
kiliangang.cz nebo na FB.

jeme si to! Hrajeme rádi a bude to na nás
vidět.
Vzkaz pro Vaše fanoušky a pozvánka do Voděrad?

Na vás se fakt moc těšíme, hráli jsem na
takových srazech několikrát a vždycky to
bylo super.
PAVEL ŠMERDA
Program Motosrazu 2019
Pátek 19. 7.:
15:00 Open
15:30 Blackstars Band
16:45 The Desperate Mind
17:30 Soutěž
18:00 Kern
19:30 Falcone
20.00 Alkohol
21:00 Falcone
21:30 Walda Gang
22:30 Falcone
23:00 Turbo
00:30 Afterparty DJ Blaster
Sobota 20. 7.:
11:30 Vyjížďka za Lenku Opluštilovou
13:15 Way Way - přednáška
14:45 The Beaters
15:30 Voděradská sekera
16:00 Bastard
16:45 Voděradská sekera
17:15 Dražba dresů a tombola
18:30 Jaksi Taksi
19:30 Falcone
20:00 Olympic
21:00 Falcone
21:30 Volant
22:30 Falcone
23:00 Horkýže slíže
00:00 After party
DJ Blaster
25 MyFace
Červen 2019
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KAMILA HORÁKOVÁ

v sobě nosí obrovskou tragédii
V roce 1996 se stala
mistryní republiky v biatlonu. Je
úspěšná v dálkových
bězích na lyžích,
vdala se, narodili se
jí dva kluci, je zapsaná v Guinnessově
knize rekordů, když
za 24 hodin nalyžovala 333 kilometrů.
Blanenské rodačce
Kamile Bořutové, za
svobodna Horákové,
se 9. 8. 2017 změnil
život. V Kanadě, kde
žije, tragicky zahynul
její manžel.

„Rok 2017 byl...,“ začíná vzpomínat na
události, který se jí nesmazatelně zapsaly
do života. „Po dlouhé době se Ríša (manžel
– pozn.) rozhodl, že si v létě vezme dva týdny dovolenou a pojedeme na rodinný výlet.
Někam mimo civilizaci, kde není signál, kde
se musíš o sebe sám postarat. To byl jeho
sen, který plánoval velmi dlouho. Podařilo
se to a všichni čtyři jsme si to skvěle užili,“
pousměje se Kamila.
Vzápětí se její výraz mění. V momentě,
kdy začne vyprávět o tom, že na konci
července odjeli oba synové na tábor a ona
s manželem uskutečnili další ze svých plánů. „Už v květnu jsme si řekli, že půjdeme
na přechod Tří sester, což je nádherné dominantní pohoří v Canmore. Ráno 9. srpna
jsme vstali, vzali připravené věci a společně
s dalšími dvěma přáteli vyrazili. Nikdo v tu
chvíli ani netušil, co se stane,“ zmlkne.
Náročná cesta si vybrala tu nejkrutější
daň. „Zvládli jsme první malou Sestru,
v jedenáct hodin jsme stanuli na vrcholu
prostřední Sestry. Začali jsme se slaněním,
což je asi jeden z nejtěžších úseků tohoto
traversu. Vše šlo v pohodě až do doby, kdy
jsme všichni tři už stáli na parapetu a čekali, až za námi přijde Ríša. Slaňoval k nám,
ale pak se rozhodl, že změní stanoviště, aby
zachránil lana. Udělal si smyčku kolem
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kamene, zaháknul se a sednul si do sedáku.
V tu chvíli se s ním kámen utrhl. Poslední
jeho slovo, co si pamatuji, bylo SHIT....
Ohromnou rychlostí proletěl z výšky asi tři
set metrů kolem nás dolů. Ten obraz vidím
stále před sebou. Bylo to něco nepředstavitelně šíleného,“ rozpláče se i po více než
roce a půl.
První reakce? Kamila věřila, že manžel
není mrtvý. „Křičela jsem, nechtěla jsem
věřit tomu, že by se zabil. Okamžitě jsme
volali pomoc. Vrtulník přiletěl asi za dvacet
minut. Dva záchranáři na laně se spustili
k Ríšovi. Když jsem viděla, že po chvilce
míří k nám, bez něj, naplno jsem si uvědomila, co se stalo,“ přiznává.
Ten den navždy změnil život celé
rodiny. „Za tři dny přijeli kluci. To byl další
náročný okamžik. Říct jim, že už tátu nikdy
neuvidí. Oba okamžitě odešli a zamkli se
v pokoji. Šla jsem za nimi je utěšit. Menší
Lukášek je hodně emotivní. Starší Tomášek
to dával méně najevo, ale o to více všechno
držel v sobě. Byly to příšerné dny…,“ líčí.
V ten moment se ukázalo, jak skvělé lidi
má Kamila okolo sebe. „Přátelé, známí,
kamarádi se pořád ptali, co pro nás mohou
udělat. Opakovala jsem, že chci zpátky
Ríšu, ale to už samozřejmě nešlo… Moje
kamarádka vytvořila na FB stránku, kde se

hlásili lidé, kteří nám nějakým způsobem
pomáhali. Byla jsem za to moc vděčná,
když nám přinesli třeba jídlo, protože tři
čtyři měsíce jsem nemohla vůbec fungoval,“
prozrazuje.
V listopadu začala Kamila opět pracovat, dokázala se sama o všechno postarat,
dokonce se i vrátila k závodění na lyžích.
„Bylo důležité něco dělat. I kvůli psychice.
Hlavně v případě lyžování to bylo něco, co
jsem měla celý život ráda, co jsem milovala.
Bohužel tělo neošidíme. I když jsem působila navenek v pohodě, uvnitř to vřelo a mělo
to nepříjemné následky. Vše začalo zánětem průdušek – antibiotika, následně jsem
bojovala se streptokokem – antibiotika, pak
přišel „na řadu“ zánět zubu – antibiotika,
zánět močových cest a vyvrcholilo to plicní
embolií. Od té doby mám klid,“ jmenuje
další nepříjemnosti, které ji v poslední
době postihly.
Co se stalo? „Musela jsem hlavně změnit
myšlení. Oprostit se od toho, že už tady
Ríša není a nikdy nebude. Přestat brečet,
být silná máma, která se dokáže postarat
o kluky. Pláč a stres tělo vysilují, vznikají
v něm chemické reakce, které mění strukturu krve. Pak přicházejí nemoci a stavy,
které jsou nevyhnutelné. A já už nechtěla
být stále po nemocnicích, brát antibiotika
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a později prášky na ředění krve,“ svěřuje
se.
„Podívejte. Nejsem věřící v tom smyslu,
jak to lidé chápou, ale vždycky jsem věřila
v energie a vesmír. Příhoda s Ríšou mě
hodně uzemnila, přestala jsem v té chvíli
věřit v cokoliv. Jen jsem si říkala, že svět je
nespravedlivý, co to má znamenat. Ve finále
jsem dospěla k tomu, že si tyhle otázky člověk nesmí klást. Život se děje a nikdy nevíte,
co se během okamžiku může přihodit,“
vypráví.
Kamile hodně pomohlo svěřovat se.
Zjistit, že podobný osud nemá jen ona, ale
že kolem ní je spousta lidí, které potkala
v životě nějaká tragédie. „Musím říct, že
od léta si užívám tady a teď. Každý den má
v sobě něco krásného. Dávám teď energii
lidem. Přátelé, kamarádi, známí jsou
kolem mě rádi. Snažím se i přes ten smutek
zářit. Je to to nejlepší, jak se udržet zdravý
a v pohodě. Když se člověk bude smát,
bude pozitivní, vidět to hezké, co mu život
přináší, tak to bude fajn. Začala jsem zase
věřit, že budou krásný chvilky a že to bude,
vlastně už je, hezký…,“ dodává.
PAVEL ŠMERDA
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KZMB
SLAVÍ
VÝROČÍ.

20 let
Kulturní zařízení města
Boskovice slaví letos dvacáté
výročí. Za svoji existenci se
pod vedení Oldřicha Kováře
propracovala v organizaci
odpovědně plnící své poslání
nejen v rámci regionu, ale
i celého Jihomoravského
kraje a České republiky.

Koncert Vojty Dyka v letním kině

Pane řediteli, jakých bylo těch
dvacet let pro KZMB?

knihovna, ze které jste Vy tehdy
přišel jako ředitel.

Bylo to především dvacet let budování,
změn, reorganizací. Zkrátka všeho, co
obnáší „výstavba“ nové „firmy“.

V té době už knihovna sídlila v budově
bývalého okresního úřadu. Všichni víme,
že to bylo a stále je provizorní řešení, ale
zatím se žádnému vedení města nepodařilo s tím něco udělat. Na druhou stranu
musím říct, že v současné době jsme
nejblíž k tomu, aby vzniklo nové komunitní centrum s knihovnou. Na knihovnu

Co bylo za těch dvacet let vůbec
nejtěžší?
Našlo by se toho spoustu. Těžké bylo,
když jsme hned na začátku, tedy v roce 1999,
vydávali sokolovnu,
a ještě nebyl k dispozici Zámecký skleník.
Neměli jsme tak v té
době „svůj“ prostor
pro pořádání akcí.
V roce 1999 se opravoval i Katolický dům
a mimo provoz bylo
i kino. Jak říkám, těžkých a složitých chvil
bylo hodně, ale vždy
jsme se s tím dokázali
vypořádat (úsměv).
Pojďme postupně.
Součástí KZMB je
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jsem velmi pyšný. V roce 2017 se stala
nejlepší knihovnou Jihomoravského kraje.
V jejím regionálním oddělení zajišťujeme
metodickou a odbornou pomoc pro 135
knihoven v rámci celého regionu. Co se
týká materiálního vybavení, pracovníci
mají k dispozici nejmodernější počítačové
prostředky nejen ke zpracování knižního fondu, ale i k poskytování veškerých
služeb jejich návštěvníkům.
Co kino?
Kino tak, jak ho známe nyní, je v provozu
od roku 1999. Tady
bych zmínil především
odkaz Karla Kováře,
který díky svému charisma, schopnostem
a kontaktům dostal
v této oblasti Boskovice
mezi nejvýznamnější
místa v celé republice
a občanům Boskovic
dostal pod kůži lásku
ke kinu. Na jeho práci
skvěle navázali jeho
nástupci a pokračovatelé včetně současného

rozhovor

Sokolovna

ředitele kina Scala v Brně, kteří jeho
prapor nesou čestně dál a trhají rekordy
v návštěvnosti. V roce 2010 se nám podařilo kino digitalizovat, takže i tam máme
k dispozici nejmodernější techniku.

Velmi oblíbený je také Zámecký
skleník.
Ten je plně vytížený. Konají se tam
menší koncerty, divadelní představení,
konference, výstavy, komerční pronájmy...
S tím, že jsme relativně nedávno získali
zpět sokolovnu, se nám podařilo skvěle
propojit a charakterově odlišit dva různé
objekty. Ve skleníku se konají menší akce
do přibližně dvou set lidí, v sokolovně
ty větší. Sokolovna prošla za poslední
dva roky také vylepšením, ale na zásadní
rekonstrukci zatím nezbývají prostředky.
Za dvacet let je za KZMB vidět
velká spousta malých i velkých
akcí.
Z objektů, které spadají pod KZMB,
bych rád ještě zmínil hvězdárnu, která
sídlí v budově ZUŠ. Ale zpět k Vaší otázce.
Za dvacet let jich byly troufnu si říct
stovky. Od těch nejmenších až po ty velké
jako jsou Husí slavnosti, Vánoční jarmark,
Rozsvícení vánočního stromu, Promenádní sezona, Pohádkový hřebínek, promítání

Zámecký skleník

posláním. Mají ji rádi, jsou nejen schopní,
ale i milí a příjemní. Děláme to přece pro
naše návštěvníky a chceme, aby byli vždy
spokojení a z našich akcí odcházeli výborně naladění. Nikdy by boskovická kultura
nebyla tam, kde je, bez skvělých lidí, kteří
v ní pracovali a pracují a podíleli a podílejí
se na ní. Ať už u nás v KZMB, v knihovně,
v kině, ale i všech organizacích a spolcích.

Musím se zastavit i u letního kina.
Letní kino prochází už několikátý rok
rekonstrukcí, příští rok bychom měli
mít hotovo. Díky tomu, že chodí diváci
a o kino je zájem, nám město poskytlo
bezúročnou půjčku na vlastní digitální
projektor. Dosud jsme si ho jen půjčovali
a doba promítání tak byla zkrácená. To se
změní. Naším cílem je být nejnavštěvovanějším letním kinem v České republice.
Zatím jsme podle dostupných informací
„jen“ letním kinem největším.

/ KZMB

Jaké akce v souvislosti s dvacátým
výročím na letošní rok chystáte?

v letním kině o Silvestru, jsme i partnery
hudebního festivalu Concentus Moravie
a Unijazzu. Do Boskovic se nám podařilo
dostat Karla Gotta, Věru Špinarovou, Jaromíra Nohavicu, Ondřeje Havelku, Vojtu
Dyka, Ewu Farnou, Olympic, Michala
Davida, Karla Šípa, Jiřího Bartošku a řadu
dalších. Myslím, že ani v tomto směru se
nemáme za co stydět.
KZMB zastřešuje také několik
organizací.
Jsem rád, že se daří spolkům, které
působí pod naší hlavičkou. Ať už je to Folklorní soubor Velen, kde jsem mimo jiných
jako mládežník i pár let tancoval a který
každý rok reprezentuje město Boskovice
i Českou republiku na výjezdech do zahraničí, Pěvecký sbor Janáček, Symfonický
orchestr města Boskovice, dechová hudba
Boskověnka nebo ochotnický divadelní
soubor. Pod naší hlavičkou funguje i Klub
seniorů.
Za dvacet let prošlo organizací
jistě velká spousta lidí.

Některé už proběhly, jiné se chystají.
Zmínil bych například koncert Davida Kollera v letním kině, který se uskuteční 15.
června nebo plánovaný koncert Jaromíra
Nohavici, který se odehraje 14. srpna.
Všechny i tradiční akce se letos ponesou
v duchu oslav dvacátého výročí, včetně
Husích slavností 28. a 29. září.
Přání na závěr?
Rád bych řekl, že nic by nešlo bez
podpory města. Ať byl v čele Boskovic
kdokoliv, vždy jsme nacházeli společnou
řeč. Toho si moc vážím. Poděkování patří
i řadě sponzorů a podporovatelů včetně
rodiny Mensdorff Pouilly. Co se týká
„materiálních“ záležitostí, rád bych, aby
se vyřešilo komunitní centrum s knihovnou. Celkově věřím, že jdeme po správné
cestě a Boskovice v kultuře i do budoucna
budou stále znamenat pojem.
PAVEL ŠMERDA

Akce k 20. výročí KZMB
15. 6. David Koller
14. 8. Jaromír Nohavica
28. - 29. 9. Husí slavnosti
Více na www. kzmb.cz

Je to tak. Víte, z čeho mám radost? Že
pro většinu lidí v KZMB je jejich práce
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KOBERCE BOSKOVICE.
Skvělý výběr,
nadstandardní služby

Koberce Boskovice. Momentálně
jedna z nejkrásnějších prodejen
(nejen) s podlahovými krytinami
v našem regionu.
A nejen jedna
z nejkrásnějších,
ale také s nejširším výběrem
zboží a služeb.
Více prozradil její
majitel Oldřich
Blaha.

V loňském roce jste se přestěhovali
z Panského dvora do nových prostor v Legionářské ulici. Jak se tato
změna projevila?

oceňují, chválí si prostředí a zvýšila se
nám i návštěvnost. Vše se posunulo na
vyšší úroveň. Takovou, na jakou jsou lidé
v dnešní době zvyklí.

Chtěli jsme jít do vlastních prostor
a zákazníkům nabídnout větší prodejní
plochu, modernější zázemí, více sortimentu a dostatek parkovacích míst.
Mohu říct, že se to povedlo. Lidé změnu

Připomeňte, co všechno u vás lidé
najdou?

Veškerý sortiment, na který byli zvyklí
z Panského dvora, ale ještě i něco navíc.

Kromě běžných podlahových krytin –
vinylových, dřevěných, PVC, koberců
a dalších, ve větší míře i interiérové
a bezpečnostní vchodové dveře. Máme
tady momentálně i novinku, „skládací
koberce“. Přijďte se podívat, je to velice
zajímavé.
Je současná podoba prodejny
konečná?

Momentálně chystáme nové webové
stránky, které nabídnou i virtuální prohlídku prodejny, včetně našeho showroomu
interiérových dveří.
Kromě prodeje zboží samozřejmě
dál nabízíte i služby.

Samozřejmě. Pokládku koberců
a podlahových krytin, provádění litých
anhydritových potěrů, ale také obšívání
koberců nebo návrhy, jak by v interiéru
mohly koberce a podlahy vypadat.
Takže co si u vás lidé koupí, jste
schopni jim položit?

Ano. Doba se mění a trendy jsou
takové, že zatímco dříve si tyto věci lidé
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KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o.

Legionářská 2178/2b
680 01 Boskovice
Tel. 516 455 049, 511 115 742
E-mail: info@koberceboskovice.cz
www.koberceboskovice.cz
Otevírací hodiny:
Po-Pá: 9:00 - 17:00
Sobota: 8:30 - 11:00

dělali doma většinou sami, dnes už chtějí
všechno od odborné firmy, tedy na klíč.
Zkrátka jde jim nejen o čas, ale i o kvalitu.
I v dnešní hektické době, kdy je hodně
zakázek, se snažíme zákazníkům vyhovět,
co nejdříve to jde.
Prodej, služby. Jaký je poměr?

Dá se říct, že poměr prodeje a služeb
je už více na straně právě služeb. A do
budoucna to nebude jinak.
Komu tyto služby nabízíte?

Sortiment, ale i služby firmy Koberce
Boskovice, mohou využít jak lidé, kteří
chtějí doma řešit pokládku nebo výměnu
koberců či jakékoliv podlahy, pořídit si
dveře, ale také firmy, organizace a malé
i velké společnosti. Vždycky říkám, že si
u nás vybere mladá rodina, rodiče, babička, podnikatel, zkrátka kdokoliv. Když
budete chtít vyměnit lino v komůrce, nebo
zařídit celý dům, byt či kanceláře, obraťte
se na nás.
Prozraďte, co zajímavého nebo pro
koho zajímavého jste v poslední
době realizovali zakázky?

Pokládali jsme koberce například
v Priessnitzových lázních v Jeseníku.
Děláme pro známé boskovické firmy, pracovali jsme na oddělení ARO boskovické
nemocnice, ale prováděli jsme i zajímavé
instalace v rodinných domech.
Spousta obchodů, restaurací
a ﬁrem dnes bojuje s nedostatkem
personálu. Jak jste na tom vy?

Musím to zaklepat, ale dobře. Rádi
bychom mezi sebe vzali dalšího šikovného podlaháře, ale není kde brát. Určitě
máme co nabídnout. Jak perspektivu, tak
finanční jistotu.
Kolik lidí u vás pracuje?

Deset. Do toho spolupracujeme se
Střední polytechnickou školou v Brně,
odkud k nám chodí učni na praxi, odborný
výcvik, kde pracují pod dohledem zkušených podlahářů.
Připomeňte, jak jste se dostal k této
práci?

Jsem vyučený truhlář, pak jsem si dálkově už při podnikání dodělával ekonomickou školu. S podlahovými krytinami
u nás v rodině začínal už můj otec, který
pracoval v Kunštátě a v Lysicích, já jsem

na něj navázal. Nejprve jsme měli prodejnu v Boskovicích u Minervy, pak jsme se
přestěhovali do větších prostor Panského
dvora a po patnácti letech sem, do Legionářské ulice.
Takže rodinná ﬁrma se vším všudy?

Dá se to tak říct. Ve firmě pracuje
manželka a mladší ze synů, i druhý zůstal
u řemesla. Pracuje jako mistr odborného
výcviku ve škole v Brně.
Když zrovna nejste na prodejně
nebo nerealizujete zakázku, jak si
odpočinete?

Jsem členem sboru dobrovolných hasičů
a výjezdové jednotky v Kunštátě. To je můj
relax a koníček od mládí. Do hasiče jsem
chodil už jako malý v Lysicích.
Vaše přání do budoucna, co se týká
podnikání?

Aby se firmě dařilo a naši zákazníci byli
spokojení. Přijďte se k nám na prodejnu
podívat a přesvědčit se osobně, že to,
o čem jsem mluvil, je pravda. Prostory
firmy jsou opravdu velmi pěkné, navíc na
vás čeká příjemný personál, který je vždy
ochotně připravený se vším poradit.
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SUEZ MÁ ZKUŠENOSTI
a moderní technologie

Ing. Petra Salamona, oblastního
manažera společnosti SUEZ jsme
se zeptali:
Co je klíčové pro systém odpadového hospodářství v obci?
„Jednoznačně jsou to technické
a technologické zázemí (mít čím
a kam odpady vozit a kde je třídit,
recyklovat a zpracovávat) a ově-

řená praxe (systémy sběru a svozu
laděné roky s vedením obcí), za
kterou stojí zkušení lidé. Jsem přesvědčen, že nelze vybudovat dostatečnou infrastrukturu na úvěrech
a dotacích, z nuly a ze dne na den.
Jako obyvatel obce, který si platí
za odpady a žije v obci, která by
chtěla nést takovou míru nejistoty
a nezkušenosti, bych to považoval
za riskantní podnik. Budovali jsme
ve ﬁrmě SUEZ zázemí a motivační
systémy sběru od občanů celou
řadu let. Systém sběru odpadu
Door-to-Door aplikujeme ve 30
obcích regionu a další se chystáme
dále zapojit, protože z obcí máme
velmi kladné ohlasy. Pro odpadové
hospodářství je kromě infrastruktury třeba zkušených technologů
a znalost zpracování odpadů v
třídírnách, zpracovatelských a recyklačních závodech. Při dnešním
zcela správném tlaku na snižování
skládkování je celé toto know-how
a zázemí naprostou nutností. Na to

jsme technologicky dostatečně vybaveni a investovali jsme do technologií a zázemí několik let, stojí
za tím obrovský kus práce našich
zaměstnanců i ze zdejšího regionu.
Pokud by někdo chtěl dosáhnout
stejné efektivity okamžitě, bez potřebného zázemí a zkušeností, je to
podle mého názoru na pováženou,
nebál bych se říci hazard s veřejnými prostředky.“
V České republice ﬁrma SUEZ pod
českým vedením úspěšně podniká
a investuje v oblasti odpadového
hospodářství již dvacet let. Technologie recyklace plastů v Němčicích
nad Hanou a nově také v severních
Čechách, specializované technologie zpracování kapalných odpadů,
širokospektrální sběr a svoz druhotných surovin, pro které dokáže
na turbulentním trhu druhotných
surovin díky zkušenostem najít
odbyt, a řešení pro konkrétní situace
v odpadech v konkrétních obcích,
jsou toho důkazem.

Na výjezdních seminářích v březnu a dubnu letošního roku si se zájmem starostové
z regionu prohlédli technologie zpracování a využití odpadů od třídění až po recyklaci plastů společnosti SUEZ. Diskutovalo o připravované odpadové legislativě a jejích
dopadech na producenty odpadu, včetně komunální sféry. Odborníci ze SUEZu se
formou připomínek spolupodílí na utváření nového zákona o odpadech, a to s cílem
eliminovat nárůst množství odpadů, který končí na skládkách. Proto také ﬁrma investuje do vzdělávání producentů odpadu a ve spolupráci s městy a obcemi pracuje
na zvyšování podílu třídění a využití vytříděných složek jako druhotné suroviny. Díky
svým technologiím, do kterých ﬁrma soustavně investuje, dokáže vytříděné odpady
upravit pro další zpracovatele. Část vytříděných plastů dokonce sama recykluje v závodě v Němčicích nad Hanou, jehož prohlídka byla součástí seminářů.
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/ REAL SPEKTRUM

ODHAD CENY NEMOVITOSTI.

Kdy ho potřebuji a kdo mi ho udělá?
Tržní odhad – odhad ceny před
prodejem

Stanovení tržní ceny nemovitosti je důležité především pro majitele, kteří uvažují
o prodeji své nemovitosti, aby věděli, za
jakou cenu nemovitost nabídnout na realitním trhu. Se stanovením tržní ceny jim
zpravidla zdarma pomůže zkušený realitní
makléř, který jim i prodej nemovitosti
zprostředkuje.
Odhad ceny pro účely dědického
řízení, majetkové vypořádání

Stanovení tržní ceny nemovitosti ke dni
smrti zůstavitele po Vás může požadovat
notář, který dědictví vyřizuje. Ve většině
případů stačí odborné ocenění od realitní
kanceláře nebo odhadce cen nemovitostí. Stejný odhad můžete použít i pro ma-
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jetkové vypořádání např. mezi spoluvlastníky. Odhad může být i zdarma, pokud
nemovitost přes danou realitní kancelář
po skončení dědického řízení prodáváte.
V opačném případě jsou náklady v řádu
tisícikorun.
Odhad banky, když chcete
hypotéku

Odhad mohou zpravidla vypracovat
spolupracující odhadci bank, případně zaměstnanci banky. Odhad ceny nemovitosti
ovlivní výši hypotéky i výši úroku. Cenu za
odhad Vám banka oznámí dopředu.
Znalecký posudek – nejdražší
možnost

Posudky se zpracovávají pro soudní
řízení, insolvenční řízení, oddlužení, pro

účely jednání s finančním úřadem, tedy
pro stanovení výše daně. Cena, kterou
znalec určí, je stanovena na základě závazných indexů a koeficientů a nemusí tak
vždy odrážet aktuální tržní hodnotu. Často
dochází k nesouladu mezi posudkem
a reálnou aktuální hodnotou na realitním
trhu. Tento odhad proto nebývá příliš
přesvědčivý při jednání o kupní ceně při
prodeji nemovitosti.
Znalecký posudek může zpracovat jen
soudní znalec, který musí být jmenován
a musí být zapsán v seznamu znalců.

Ing. Jan Hroch
Odhadce cen nemovitých věcí
Realitní makléř

PR

/ GATEMA

APOLLON POMÁHÁ LÉKAŘŮM
i studentům medicíny

Moderní ﬁrma se čtyřmi divizemi, s více než sto sedmdesáti zaměstnanci a vynikajícími obchodními výsledky. To je boskovická
společnost Gatema. Ředitelem Divize Apollon, která vyvíjí speciální systémy pro operační sály, je Ing. Jaromír Papoušek.
Pane řediteli, můžete čtenářům
MyFace představit vaši divizi?

Může ho na sále používat každý?

Divize Apollon funguje od roku 2014
a věnuje se výrobě a dodávkám audiovizuálních systémů na operační sály. Divize
se skládá ze silného vývojového týmu na
vysoké odborné úrovni a z technické části
zajišťující výrobu, instalaci a servisní
činnost.

Díky snadnému ovládání jej může
používat veškerý personál na operačním sále. Systém je uživatelsky velmi
jednoduchý a každý, kdo s ním pracuje,
oceňuje právě jeho intuitivní ovládání.

K čemu konkrétně se vaše systémy
používají?

Snímání práce operatérů i celého týmu
na operačním sále se stalo v poslední době
stejně automatickou součástí operačního
výkonu jako používání skalpelu. Nasnímaný materiál však není mnohdy efektivně
využitý. Audiovizuální systém Apollon se
umí připojit k endoskopickým kamerám,
přehledovým stropním kamerám a náhledovým kamerám ve stropních světlech.
Komplexně zabezpečuje zobrazení, živý
přenos, záznam, archivaci a zpracování
audiovizuálních dat. Systém je postaven
na nejmodernějších technologiích. Při vývoji byly využity dlouholeté znalosti celého
týmu z telemedicíny a současně k němu
byli přizváni odborníci, lékaři i technici.

Takže ohlasy máte jen ty nejlepší?

Podívejte. Možnost sledovat živý
audiovizuální přenos operace vítají
nejen samotní operatéři, kteří mohou
efektivně konzultovat výkon s kolegy,
medici, kteří se mohou učit, i pokud
nemají přístupna operační sál, ale
i vedení kliniky, které může mít přehled
o aktuálních výkonech. Možnost přenášet, zaznamenávat a uchovávat záznam
dění na operačním sále lékařům usnadňuje cestu ke zkvalitnění péče o pacienty.
Takto pořízené záznamy jsou poté součástí
zdravotnické dokumentace pacientů nebo
je možné je použít pro forenzní účely.
Streamování operací je možné využít i během workshopů, na vzdělávacích akcích,
seminářích a kongresech.

Už jste to zmínil, ale skvělé je určitě
využití při výuce.

Přítomnost u operace, sledování operatéra při práci nebo možnost odpovídat
na jeho otázky patří k nejefektivnějším
a pro mediky zároveň nejzábavnějším
způsobům výuky. Kapacita operačního
sálu většinou neumožňuje přítomnost
více než několika jedinců, což zdaleka
nedokáže pokrýt potřeby všech mediků.
Apollon přenáší videosignály z operace
s obousměrnou hlasovou konferencí do
výukových místností. Na pracovní stanici
je navíc možné připravit sestřih důležitých
částí ze záznamů operací pro následnou
edukaci nebo prezentaci v rámci odborných seminářů a konferencí.
Kdo všechno s vaším systémem už
pracuje?

Gatema a.s.

Průmyslová 2503/2
680 01 Boskovice
Tel.: 725 883 039
E-mail: apollon@gatema.cz
www.gatema.cz/audiovizualni-system

Jsou to především fakultní a univerzitní
nemocnice. V Olomouci, Brně, Praze,
Liberci, ale také na Slovensku. Apollon
se skvělé hodí jak pro menší, tak větší
nemocnice.
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/ SVÁTKY ŘEMESEL / ODHALENÍ PAMÁTNÍKU

SENÁTORSKÝ SLOUPEK

JAROMÍRY VÍTKOVÉ

Senátorka Jaromíra Vítková je členkou Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice. Jako
jedno z posledních velkých témat byl diskutován vznik Sportovní agentury.

Do Senátu byl doručen senátní tisk – poslanecký návrh zákona,
kterým se mění zákon č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem zákona je
zřízení nového ústředního správního úřadu
s názvem Národní sportovní agentura (dále jen
„agentura").
„Agentura by měla převzít od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy působnost v oblasti sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. V čele
agentury má stát předseda jmenovaný vládou na
období šesti let s možností opětovného jmenování.
Jako poradní orgán předsedy agentury má být vytvořena Národní rada pro sport. Návrh s sebou nese
řadu nedostatků a nepřesností, které je třeba před
schválením vyřešit,“ sdělila Vítková. Návrh byl
Senátem 3. května zamítnut.
Senátorka Jaromíra Vítková je zpravodajkou
senátního tisku, který aktualizuje Přílohy Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (dále jen
„úmluva"). Díky vývoji dopingových látek a metod
v oblasti sportu se pravidelně musí aktualizovat
přílohy Úmluvy. Úmluva tak reaguje na vývoj v oblasti využívání podpůrných prostředků ve sportu,
který je, bohužel, rychlejší než odhalování tohoto
dopingu.
„V oblasti sportu je často řešen dopingový přestupek vrcholových sportovců. Je to opravdu nemilá
skutečnost. Na sportovce se zvyšuje tlak ze strany
trenérů a sportovních organizací, aby překonávali
sportovní rekordy. Díky tomu někteří sportovci sami
sáhnou po dopingu. Nechtějí ztratit svou slávu,
pocit seberealizace ani materiální výhody, které jim
vrcholový sport přináší,“ sdělila senátorka Vítková.
Senátorka Jaromíra Vítková podporuje sport
na úrovni měst a obcí. „Podporuji malé sportovní
kluby, kde dobrovolní trenéři a rozhodčí působí bez
finanční odměny a na úkor svého volného času. Dotace získávají nelehce a v pozdních termínech. Přitom smysluplně zajišťují volný čas dětí a mládeže. To
by se mělo změnit,“ doplnila Vítková.

SVÁTKY ŘEMESEL
A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ V KUNŠTÁTĚ
Hon a lov. To je téma letošního
ročníku Svátků řemesel a krásy
ušlechtilých koní, které se konají
v sobotu 8. a v neděli 9. června
v areálu Panské zahrady v Kunštátě.

„Opět jsme připravili bohatý program,
který je určený všem věkovým kategoriím
i rodinám s dětmi. Přivítáme krále Jiřího
z Kunštátu a Poděbrad, těšit se můžeme na drezurní show, tanec s Fríským
koněm, školu neposlušných poníků,
westernové koniny, rytířský turnaj nebo
volné létání dravých ptáků,“ prozradila
za pořadatele Irena Kupková.
Pro nejmenší návštěvníky je připraven historický dřevěný kolotoč, histo-

rická střelnice, dětské dílničky, výstava
drobného zvířectva, jízda na ponících
a králičí hop. Jako již tradičně nebudou
ani letos chybět projížďky na lodičkách.
„Upečeme vám chleba v historické
cihlové peci, ochutnáte trdelníky, frgály
i placky z pece. Na sobotní večer jsme
připravili vystoupení trubačů ze zámku
Holešov, následovat bude netradiční podívaná – Magická noční show s koňmi,“
doplnila Kupková.
Na neděli je pro vás připravena
ukázka koňských spřežení, historických
kočárů, historické techniky a starých
strojů poháněných parní lokomobilou.
V minulém roce navštívilo Svátky řemesel devět tisíc lidí, pořadatelé doufají,
že toto číslo letos ještě překonají. Více
informací na www.svatkyremesel.cz.
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VELKÝ KONCERT KAPELY SLZA NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
S AUTOGRAMIÁDOU

cinohry

JOHN FISKE
pozvánka

/ SPOLEK OČI DOKOŘÁN

TITANIC
KOMEDIE O NEJBEZPEČNĚJŠÍ PLAVBĚ VŠECH DOB… RAČTE SI NASTOUPIT!

HRAJÍ:

7. září 2019

MIROSLAV VLADYKA a FILIP BLAŽEK

REŽIE: JAKUB

NVOTA

Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa.
Gigantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec,
šťastné i nešťastné konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co potřeboval Hollywood davy
statistů a výpravné dekorace, dokážou zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních technik
imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku.

od 20 hodin

foto: RICHARD KOCOUREK

v Dělnickém domě v Blansku
Naši partneři:

JANEK LEDECKÝ
JANEK LEDECKÝ

25.11.2019 v 19:00 h
Dělnický dům Blansko
Dvouhodinový vánoční koncert.
Předprodej v informační kanceláři Blanka.
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MĚSTO KUNŠTÁT

RECITÁL
LUCIE
´ ´
BILA
31. 8. 2019
KUNŠTÁT v 19

AREÁL PANSKÉ ZAHRADY

A PETR MALÁSEK

VSTUPNÉ 600 KČ
PŘEDPRODEJ
OD 1. 6. 2019
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IC Kunštát, IC Boskovice, IC Blansko, IC Letovice,
IC Olešnice, IC Velké Opatovice
tel. 516 410 576
www.kunstat-mesto.cz, f.b. facebook.com/kunstatmesto
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