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Danielovi. Partneři,
kteří se hledali,
až se našli

Olešnice nabízí
spoustu zajímavých
míst k návštěvě

Josef Vrba
drtil konkurenci
v televizní soutěži

Primář ARO Vladimír
Zemánek je hrdý na
svůj kolektiv

Boskovice nejsou
jen hrad, zámek
a westernové městečko

ANNA BACHRATÁ MÁ ZA
SEBOU NÁROČNOU SEZONU
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DOBRÝ DEN, KERAMIKO!
2021 opět v Kunštátě
Letošní ročník akce Dobrý den, keramiko! proběhne v náhradním termínu 19. a 20. června v nádher-

ném prostředí Panské zahrady v Kunštátě. Během
víkendu budou keramici vyrábět kachle, které budou po vypálení součástí brány umístěné ve veřejném prostoru.

Co z předchozích ročníků zůstává, je forma exhibice:
kachle budou pod rukama mistrů řemesla vznikat v obřím
volně přístupném stanu, návštěvníci uvidí proces výroby
keramiky od prvního doteku hlíny až po výpal.
Akci doplní workshopy, točení na kruhu, ukázky výpalu
dřevem i technikou Raku a prodejní výstava současné keramiky.

2

zaujalo nás / Koupaliště ve Křtinách

KOUPALIŠTĚ VE KŘTINÁCH

ZÁŘÍ NOVOTOU
Novou vanu, relaxační část, brouzdaliště pro děti, místo na opalování, ale i moderní hlavní budovu se sociálním zařízením, převlékárnami, bufetem a technickým
zázemím. To vše najdete nyní na koupališti ve Křtinách, které prošlo za poslední
rok generální rekonstrukcí. Provoz zahájí v nejbližších dnech.
„Naše koupaliště už zdaleka nesplňovalo požadavky, které mají v dnešní době
návštěvníci podobných zařízení. Po téměř
padesátiletém provozu bylo na konci své
životnosti a vyžadovalo neodkladně generální rekonstrukci. Když se na podzim 2019
rozhodl dosavadní nájemce koupaliště dále
neprovozovat, začali jsme uvažovat co dál.
Jestli máme koupaliště zrušit, nebo udělat
zásadní rozhodnutí a pustit se do celkové rekonstrukce,“ uvedl starosta městyse
František Novotný.
Ve Křtinách se jednoznačně shodli na
tom, že půjdou do varianty rekonstrukce.
Provoz areálu na rok přeruší a přebudují
jej v moderní koupaliště, které bude sloužit další desítky let.
Od srpna loňského roku doznal areál
obrovských změn. Dosavadní velký betonový bazén o rozměrech 50 x 25 metrů se
zmenšil na 25 x 12,5 metru, což přinese
především obrovskou úsporu provozních
a investičních nákladů. Nový bazén je pokrytý speciální silnou fólií a je rozdělený
na plaveckou část se třemi dráhami a část
rekreační, doplněnou o vodní atrakce.
„Lidé se mohou těšit na oblíbené masážní
trysky a vodní chrliče, které budou umístěny
v různých výškových úrovních. Nebude chy-

bět tzv. houpací záliv, ve kterém sami návštěvníci pomocí svého pohybu vytvářejí vlny,
takže je tato atrakce nejen velmi oblíbená,
ale i zcela bez dalších provozních nákladů.
Samozřejmě pamatujeme i na naše nejmenší, kteří budou mít k dispozici brouzdaliště
s několika atrakcemi, aby měli možnost se
také vyřádit,“ vyjmenoval starosta.

V rámci celkové rekonstrukce vzniklo
nové parkoviště, do budoucna je v plánu
ještě výstavba dětského hřiště, hřiště na
plážový volejbal a minigolf. „Chceme rovněž vybudovat zázemí pro moderní kemp,
jehož provozování by významně mohlo
přispívat na splácení úvěru,“ dodal František Novotný. 
PAVEL ŠMERDA

Na koupališti nebude chybět ani relaxační zóna.
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rozhovor / Anna Bachratá

ANNA
BACHRATÁ:

ZAHRÁT SI ZAHRANIČNÍ

SOUTĚŽ BYL MŮJ SEN
Po osmi letech opustila v loňském roce florbalistka Anna Bachratá z Blanska Bulldogs
Brno a zamířila do Švýcarska. Pětadvacetiletá hráčka má za sebou premiérovou sezonu
v týmu nováčka nejvyšší soutěže Floorball Riders DBB. A byla hodně „pestrá“.
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rozhovor / Anna Bachratá
Aničko, jaký byl tvůj první rok ve
Švýcarsku?
Má to celkem tři roviny. Sportovní,
osobní a hlavně zdravotní.

Povídej.
Do Švýcarska jsem odjížděla s lehkými
zdravotními problémy. Měla jsem před
tréninky bolesti v holeni, ale nedávala
jsem tomu velkou váhu a myslela si, že je
to bolest okostice, která se u sportovců při
větší zátěži někdy objevuje. Asi tušíš, že
to není úplně ideální začátek zahraničního angažmá. Dalo se to vydržet, tak jsem
doufala, že se to zlepší. Krátce po začátku
nového ročníku byla soutěž na dva měsíce kvůli covidu přerušená, takže jsem
si myslela, že se dám do pořádku. Na Vánoce jsem odjela domů, v lednu se vrátila
do Švýcarska, ale pořád to nebylo ono, na
prvním tréninku jsem měla dokonce ještě větší bolesti než předtím. Šla jsem tedy
k doktorce a na rentgenu mně odhalili
únavovou zlomeninu. Tím pro mě sezona
prakticky skončila.

Chápu, že sis to asi představovala
jinak.
Ano, ale… Přes to všechno, co jsem prožila, převládají pozitivní pocity. Často to
bylo nahoru dolů, více se to drželo dole
(zranění, prodělaný covid, třikrát stěhování…), i tak jsem za možnost odejít do
zahraničí vděčná. Věřím, že jsem si hned
na úvod vybrala to špatné a teď už to bude
jen a jen dobré. (úsměv).

Připomeň, jak se to vlastně loni semlelo, že si odešla z Bulldogs a zamířila ven?
Byl to můj sen, hrát v zahraničí. Ale že
bych něco aktivně hledala a chtěla odcházet z Brna, tak to vůbec. Byla jsem v Bulldogs spokojená, hrála jsem v základní
sestavě, v 18 letech jsem začala trénovat
mládež, zapojila jsem se do marketingových aktivit, stala se šeftrenérkou mládeže. Stále více jsem se zapojovala do
chodu klubu a měla cíl rozvíjet ženskou
sekci. Ale jak se říká, člověk míní…

Někdy na začátku loňského roku jsme to
začali řešit a o letních prázdninách jsem
se definitivně stěhovala.

A mezitím tvůj nový oddíl postoupil z druhé ligy do první. To určitě
potěšilo?
To byla taková ta pověstná třešnička na
dortu. Původně jsem si myslela, že budu
hrát někde ve druhé, třetí nejvyšší soutěži, ale že půjdu rovnou do té elitní, by mě
vůbec nenapadlo. (úsměv)

celý rok. Jaká byla sezona po sportovní stránce?
Florbal ve Švýcarsku je kvalitativně
lepší než u nás. V nejvyšší soutěži hraje
deset družstev. Co se týká našeho týmu,
poměrně jsme se výsledkově trápili. Tréninky vypadaly dobře, ale v zápasech nám
často chybělo pověstné štěstí. Většinou
jsme prohrávali o dva, o tři góly. V tabulce jsme po skončení základní části skončili poslední s jedinou výhrou, paradoxně
proti týmu, který se dostal do finále. Hráli

„Všemu jsem věnovala hodně času,
téměř veškerou energii, ale trochu
jsem při tom všem zapomínala
sama na sebe…“
Jaké byly začátky ve Švýcarsku?
Vše bylo jednodušší díky tomu, že přítel už tam v minulosti sezónu strávil. Znal
lidi, jazyk. Hodně lidí ve Švýcarsku mluví
anglicky, ale na úřadě po vás prostě vyžadují němčinu. Když jsem chtěla něco
vyřídit, někam zavolat, všude jsem potřebovala němčinu. Hlavně ze začátku jsem
si tam připadala jako na dovolené. Leželi
jsem u vody, podnikali výlety do hor. Ještě
jsem neměla práci, takže jediná povinnost
byla chodit na tréninky. Hodně mi v úvodu
pomohli lidé z klubu. Zařídili pojištění, telefonní tarif, pomáhali s pracovním povolením a povolením pobytu.
Bavili jsme se o tvých zdravotních
problémech, které tě provázely

jsme play-down, ve kterém jsme naštěstí
vyhráli 4:0 na zápasy a v nejvyšší soutěži
se zachránili.
Kolik si toho stihla odehrát ty?
Odehrála jsem sedm zápasů. V nich
jsem dostávala spoustu prostoru v přesilovkách, v oslabení, ale pak to bohužel
pro mě skončilo kvůli již zmiňovanému
zranění.

Florbalem sis ve Švýcarsku vydělávala?
Ne. Jelikož nemám profesionální smlouvu, musela jsem si najít práci. Nastoupila
jsem asi na poloviční úvazek v místní pizzerii, bohužel kvůli covidu jsme stejně
jako ostatní podobné provozy museli na

…a Pán Bůh mění.
Všemu jsem věnovala hodně času, téměř veškerou energii, ale trochu jsem
při tom všem zapomínala sama na sebe…
Hodně tomu pomohl i můj přítel, který
už zkušenost ze zahraničí měl, konkrétně také ze Švýcarska. S tím, že se mi blížil
konec školy, jsme se o mé možnosti odejít
ven začali bavit stále častěji. Především
díky jeho výborným kontaktům to vyšlo.
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rozhovor / Anna Bachratá
podzim zavřít. Místo práce servírky jsem
tedy pomáhala v kuchyni a při rozvozu pizzy. Musím to znovu opakovat, ale hodně
mi hlavně na začátku opět pomohli lidé
z klubu. Zaplatili za mě nájem, pojištění,
zdravotní prohlídky… Mohla jsem pomáhat s tréninkem mládežnických kategoriích, při akcích, takže jsem si díky tomu
i něco vydělala. Jsem jim za všechno moc
vděčná.

Co volný čas? Byl vůbec nějaký?
Ten jsem si i přes sport a práci našla.
Jezdili jsme na výlety, hráli jsme tenis, vyzkoušeli paddleborading, v zimě jsme byli
párkrát lyžovat.
Zraněním provázenou sezonu máš
za sebou. Už víš, kde budeš hrát v té
nové?
Dostala jsem nabídku, abych pokračovala v Riders. Moc si toho vážím, a i když jsem
dostala čas na rozmyšlenou, nebylo proč
váhat. Po státnicích, které mám na začátku
srpna, se vracím zpět, a i v příští sezoně tak
budu hrát nejvyšší soutěž ve Švýcarsku.

Z tvých odpovědí celkově cítím, že
si ve Švýcarsku spokojená?
Určitě. Jinam bych v rámci zahraničí ani
nešla. Lidé, vzájemné vztahy, to vše bylo
na nejlepší možné úrovni.
Předpokládám, že máš teď volno.
Co děláš?
Jsem v Brně, dopisuji diplomku a v srpnu

Jako trenérka mladých florbalistek
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S přítelem na výletě

mě čekají stánice. Do toho volný čas trávím i focením. Takže se nenudím. (úsměv).
Hlavně se ale chci dát zdravotně do pořádku. Snažím se jít tomu naproti, proto jsem
začala v Brně chodit do FyzioBarborka,
kde mně díky cvičení, magnetoterapii a hilterapii pomáhají vrátit se zpět. Musím to
zaklepat, cítím zlepšení s každou další návštěvou. Věřím, že to bude v pohodě a budu
podávat lepší výkony než v loňské sezoně.
Letos jsem zklamala sama sebe a i tým měl
určitě ode mě větší očekávání.

Tým asi bude mít vyšší ambice než
hrát jen o záchranu?
Určitě. Vždyť v loňské sezoně jsme vyhráli v základní části jediný zápas. Chystají se nějaké příchody, věřím, že budeme

mít kvalitou tým, který postoupí mezi osm
nejlepších do play-off.
Kdy se vracíš do Švýcarska?
Druhý týden v srpnu.

Stihla si už navštívit rodinu, všechny přátele i známé v Blansku
a v Brně?
Rodinu jsem v poslední době trochu
zanedbávala. To přiznávám. S Lukášem,
který ze Švýcarska odjel kvůli ukončení
sezony nižších soutěží a uzavřením fitcenter, kde pracoval, do Brna už v lednu, jsme
se tři měsíce neviděli, tak jsem se mu v poslední době hodně věnovala. (úsměv) Ale
už došlo i na rodinu a kamarády a přátele.
(úsměv)
PAVEL ŠMERDA
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navštívili jsme/ Boskovice

LETNÍ KINO J

MÍSTEM I K POSEZE
Boskovice jsou krásné
historické město. Kromě řady unikátních památek a turisticky vděčných cílů, nabízejí také
místa k odpočinku, relaxaci, kulturnímu vyžití
i sportovním aktivitám.
Více s místostarostou
města Petrem Malachem.

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Pane místostarosto, už druhý rok
se turistická sezona bude odehrávat hlavně v domácích podmínkách. Na co byste nás pozval do
Boskovic?
V letním kině bude probíhat, troufnu si
říct, každý víkend nějaká akce. Takže bude
dobře, když budou lidé sledovat noviny,
internet a výlepové plochy, aby měli přehled, co se u nás bude dít.
HRAD

ZÁMEK
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Hrad, zámek, westernové městečko jsou TOP cíle. Ale Boskovice mají
i další zajímavá zákoutí, která třeba
nejsou až tak známá. Kam byste
nás pozval?
Určitě by se měli lidé podívat do SPORTPARKU, ale třeba i na blízkou rozhlednu.
Krásný kus města je židovská čtvrť, židovský hřbitov a samozřejmě synagoga.

Návštěva zajímavého místa je super, ale vždy je potřeba i něco navíc. Mít kam zajít na oběd, kde si dát
něco dobrého „na zub“. Jak jsou na
tom v tomto směru Boskovice?
Máme zde spousty pěkných a zajímavých míst, kde se dá dobře najíst. Poslední roky se míchají i různé kuchyně, což

navštívili jsme / Boskovice

JE KRÁSNÝM

ZENÍ A ODPOČINKU
je super. Takže kam člověk zavítá, tam si
pochutná.

Jsou Boskovice místem, kam lidé
přijíždějí na jeden den, nebo se dají
ve spojení s dalšími zajímavými turistickými cíli v okolí navštívit na
více dnů? Narážím i na to, jestli je
zde poté, co skončil Hotel Pod zámkem, dostatek kvalitních ubytovacích kapacit.
Společně s Městským informačním
centrem Boskovice připravujeme přehled
o tom, kdo má otevřeno a kolik je kde volných míst. Sami ještě nevíme, jestli doba
covidu někoho nepoložila.

Někdo preferuje pasivní návštěvu
památek, jiný je zaměřený na pohyb. Co sportovní aktivity v Boskovicích a okolí?
Určitě bych doporučil sednout na kolo
a vyrazit do okolí. Westernové městečko
zase nabízí lanové centrum. Samozřejmě
se na letní sezonu připravuje i koupaliště Červenka. A kdo přece jen chce jen tak
sedět, může ochutnat skvělou zmrzlinu na
náměstí.
Po celodenním výletování si chci
naplánovat i večerní program. Samostatnou kapitolou je v tomto
směru letní kino, které může Boskovicích závidět doslova celá republika.
Jak jsem se již zmiňoval, letní kino bude
žít celé léto svým životem. Po rekonstrukci je to krásné místo i jen tak k posezení
a odpočinku.

Co byste popřál lidem, kteří přijedou do Boskovic?
Aby se jim u nás líbilo a zase našli cestu
do našich krásných Boskovic.

PAVEL ŠMERDA

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA

KOUPALIŠTĚ
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rozhovor / Jiří a Michaela Danielovi

JIŘÍ A MICHAELA DANIELOVI:

JSME NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ, PARŤÁCI,
KOLEGOVÉ A BUDOUCÍ RODIČE

Láska na první pohled to rozhodně nebyla, shodují se při vzpomínce na první setkání manželé Michaela a Jiří Danielovi. Herci a zpěváci, které znáte z Divadla Radost i z mnoha jiných scén, z dabingu, společných pěveckých vystoupení, i díky
práci na rybníku Bahňák v Olomučanech.
Jirko, vzpomenete si, kdy a kde jste
se s Míšou poprvé potkali?
První naše setkání proběhlo v Brně na
JAMU, kde jsme se sešli společně s našimi
budoucími spolužáky a paní Sylvou Talpovou, která byla naší vedoucí v muzikálovém ateliéru. Dostávali jsme informace, co
máme přes prázdniny za úkoly, abychom
byli na studium muzikálového herectví
připraveni.
Míšo, bylo to opravdu tak?
M: Ano, ale vůbec si Jirku nepamatuju.
(úsměv)
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Byla to láska na první pohled? Kdo
koho oslovil jako první a kdy jste
spolu začali chodit?
J: Láska na první pohled to určitě nebyla. S oblibou říkám, že první dva ročníky
našeho studia na vysoké škole jsem Míšu
vůbec v našem ateliéru nijak zvlášť nevnímal. A to nás bylo v ateliéru jen devět.
M: Jirka mě připadal strašně namyšlený. Vůbec by mě nenapadlo, že spolu
někdy budeme chodit, a už vůbec ne, že
bychom se měli stát manželi.
J: Cestu jsme si k sobě našli až na začátku třetího ročníku. Od té doby se naše

cesty jen sbližovaly, až se nakonec spojily
v jednu.

Něco zajímavého z vašeho vztahu?
Příhoda, situace, cestování…
J: Za mě to není asi zajímavost, ale jsem
rád, že máme společné hodnoty. Baví nás
stejné věci, třeba právě Vámi zmíněné cestování. Hlavně Amerika, Anglie, jezdíváme
lyžovat do Rakouska atd.
M: K lyžování jsem přivedla Jirku já.
Když jsme byli na lyžích poprvé, tak to
byly takové Kokosy na sněhu, ale už se
zlepšil. (smích)

rozhovor / Jiří a Michaela Danielovi
Dovolte osobní názor, ale přijde mi,
že jste se vy dva „skutečně hledali“.
Ta pohoda, láska, souznění, které
z vás obou vyzařuje, je cítit. Je to
tak?
J: My jsme se hledali, až jsme na sebe
zbyli. (úsměv)
M: Néééé. (smích) My jsme se hledali,
až jsme se našli. Děkujeme, jsme rádi, že
to tak působí, my to tak totiž cítíme. Jsme
manželé, nejlepší přátelé, parťáci, kolegové a budoucí rodiče.

Vaším společným zájmem i prací je
zpěv a divadlo. Co vás dále spojuje,
co spolu děláte rádi, při čem odpočíváte, co vás baví?
M: Když jsou divadla otevřená a je normální provoz, moc volného času nemáme.
Ve volných chvílích jsme rádi s rodinou,
procházíme se v přírodě, jezdíme na výlety.
J: A možná vám to přijde zvláštní, ale
i ve volných chvílích rádi chodíme na
představení, kde hrají naši spolužáci, kamarádi, kolegové.

Co mě zaujalo, je vaše společná
práce na Bahňáku v Olomučanech.
J: Ano, v Olomučanech na Bahňáku je
občerstvení, kde jsme minulé prázdniny
pracovali. Přivedla nás k tomu právě koronavirová doba. Většina našich zákazníků
byla spokojená.
M: Tahle doba nás vůbec zavedla na
zajímavá pracovní místa. Na Bahňáku Jirka dělal vrchního, já byla v kuchyni, kde
jsem připravovala různá jídla. Oba jsme
pomáhali u mého tatínka v Suchovských
Mlýnech na farmě, Jirka dodnes občas vypomáhá v Blansku na poště, já jsem začala učit v Základní škole Palackého v Brně
hudební výchovu. Za všechny tyhle zkušenosti jsme moc rádi.

West Side Story, Evita, Bídníci, Harpagon
je Lakomec a v představeních v Městském
divadle Brno. Mamma Mia, Big, Limonádový Joe a jiných.
J: Mám výhodu, že mám manaželku,
tedy manželku a manažerku v jedné osobě. Míša většinou domlouvá naše termíny,
kdy a kde budeme hrát. Takže to i většinou
vychází tak, že vystupujeme ve stejný čas.
Dohráváte někdy svoje role i doma?
Třeba probíráte, jak by to mohlo
být ještě lepší, zkoušíte si některé
situace a scény, bavíte se o divadle?
J: Jsme si navzájem nejen manželi a přáteli, jak jsem říkal, ale jsme si navzájem
i těmi největšími kritiky. Na rovinu si říkáme, co děláme dobře, co špatně, co by
se dalo vylepšit.
M: Navzájem si důvěřujeme, víme, že jeden pro druhého chceme to nejlepší.
Upřímně. Je to výhoda mít partnera z branže?
J: Určitě se to nedá říct globálně, ale za
nás dva to musím potvrdit. Jsem rád, že
oba děláme divadlo.
M: Souhlasím. Je to v lecčem jednodušší. Navíc, kdybych nedělala divadlo, rozhodně bychom se míň vídali.
Dá se říct, které role, ať už v Radosti
nebo v jiných divadlech, pro vás zatím byly ty nej…?
M: Pro mě je to určitě Cosette v Bídní-

cích, nebo lépe řečeno Bedárech, protože
tento muzikál se hraje v Bratislavě. Toto
představení režírovala manželka jednoho
z autorů Marie Zamora, která byla úplně
první Cosettou při světové premiéře Bídníků, takže to byla i velká výzva.
J: Za mě je to Javert ve stejném muzikálu. Bídníci jsou vůbec moje srdcovka. Byla
to moje vůbec první spolupráce s profesionálním divadlem v roce 2009, kde jsem
v Brně účinkoval v company, a po deseti
letech, v roce 2019, jsem se k Bídníkům
vrátil v jedné z hlavních rolí.

Společně vystupujete také jako
pěvecké duo na akcích. Co zpíváte
a kam si vás mohou zájemci pozvat?
J: Máme připravené koncerty, které mají
vždy 50 až 70 minut. Tyto koncerty jsou
různě zaměřené. Máme koncerty složené
z muzikálových a filmových melodií, i koncert nazvaný My dva a čas určený spíše pro
starší generaci, kde zpíváme písně Milana
Chladila, Yvetty Simonové, Evy Pilarové
a dalších. Koncerty vždy přizpůsobujeme
požadavkům pořadatelů.
M: Pozvat si nás můžou lidé kamkoli.
Městské nebo narozeninové oslavy, svatby. Pokud by měl někdo zájem, může zavítat na naše společné webové stránky
www.danielovi.cz.
Zmínit musíme i vaši kapelu Only
His. Představte nám ji trochu?

Když se dostaneme k vaší umělecké tvorbě. Zmínit musíme v první
řadě Divadlo Radost, které je taková vaše „domovská scéna“.
M: Ano, Divadlo Radost je naším domovským divadlem už od doby, kdy jsme
skončili JAMU.
J: Je to tak, já ale tento rok Divadlo Radost opouštím. Je čas na změnu a na nové
zkušenosti.

V několika představeních hrajete
určitě i společně?
M: Je to tak trošku zvláštní. Máme takovou výsadu: když jdeme na konkurz,
už se o nás ví, že jsme manželé a v představeních většinou hrajeme spolu. Třeba

Oběma to spolu moc sluší.
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rozhovor / Jiří a Michaela Danielovi
M: Kapela Only His je křesťanská kapela, která působí už přes deset let, vydala
dvě CD, dva klipy, chystáme vydání zpěvníku a spolupráci s Hope TV na dětském
pořadu, kde budou naše písničky.
J: V Only His jsme nejen interpreti, ale
i autoři písní. Všechny informace máme
na stránkách www.onlyhis.cz.

Pro „kumšt“ teď bylo hodně těžké
období. Jak jste to prožívali?
J: Na tuto otázku jsme už v podstatě
odpověděli, když jste se ptal, co všechno
jsme dělali, k čemu všemu jsme se dostali… Ještě bych chtěl dodat, že určitě nám
koronavirus hodně věcí vzal, ale řekl bych,
že nám víc dal. Je to nejspíš i tím, že ten
darebák virus nám do zdraví ať už našeho
nebo našich známých tolik nezasáhl. Tolik
času, co jsme strávili s našimi rodinami,
bychom jinak nezažili.
M: A navíc nám dal dárek největší. Čekáme miminko.
Tak to moc gratuluji! Ptát se tedy
na to, na co se v následujících měsících nejvíce těšíte, je asi zbytečné?
M: Na naše miminko. (úsměv)
J: A domeček, který stavíme v Olomučanech.
Zapomněl jsem ještě na něco?
J: Možná by mohlo zaznít, že od loňského roku spolupracujeme s Idou Kelarovou
a jejím pěveckým sborem Čhavorenge. Cí-
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Jirka a Míša v muzikálu Kočky.

lem tohoto sboru, nebo spíš rodiny, není
nic menšího, než měnit svět k lepšímu.
Co si mám pod tím představit?
J: Nejde o to, jak člověk vypadá, ale o to,
jaké je jeho srdce. Právě na příkladu těchto
romských dětí, členů sboru, se ukazuje, že
Romové můžou něčeho dosáhnout. V dnešním světě je stále mnoho předsudků nejen

vůči Romům, ale vůči různým odlišnostem,
prostě vůči všemu, co není „normální”.
Vaše další plány, cíle?
M: V této době se velmi špatně plánuje.
Proto bych zmínila asi jen takové pořekadlo, které se stalo názvem i jedné z písní, co Jirka napsal: Člověk míní, Pán Bůh
mění… 
PAVEL ŠMERDA

na návštěvě / Suchý

KEMP JE NA SEZONU PŘIPRAVENÝ

NÁVŠTĚVNÍCI SE MAJÍ NA CO TĚŠIT
Suchý, to je především krásná příroda, rybník a kemp. Tak znají malou vesničku
na Drahanské vrchovině nejen lidé z okolí, ale i návštěvníci, dovolenkáři, výletníci
a turisté. Co je v obci nového a jak je kemp na sezonu připravený, prozradil starosta
Jakub Hlubinka.
Pane starosto, co se děje ve Vaší
obci?
Tuhle podivnou covidovou dobu, která
uspala všechny kulturní aktivity a která
snad už naštěstí končí, jsme využili k přípravě a realizaci značného množství investičních projektů. Letos s přesahem do
dalšího roku realizujeme investice, které
se rozpočtově pohybují kolem 40 milionů korun. Což je na „dědinku“ s ročním
rozpočtem šest milionů korun opravdu
hodně. Naštěstí se nám daří získávat
dotace a současně se nám daří i v naší
podnikatelské činnosti. Díky těmto skutečnostem můžeme tyto náročné projekty realizovat.
Můžete být konkrétnější?
Letos jsme dokončili dva nové apartmány celkově za asi jeden milion korun,
novou chatku za 500 tisíc korun, nové
víceúčelové hřiště za 2,4 milionu korun,
pouštíme se do revitalizace návesního
rybníčku za tři miliony korun. Po prázdninách nás čeká stavba nové hasičky za 20
milionů korun a chtěli bychom zvládnout

i rekonstrukci kulturního domu s rozpočtem přesahujícím 14 milionů korun. Do
toho se rozjíždí rekreační sezona, takže
sháníme ještě nějaké pracovníky, ladíme
poslední detaily a připravujeme vše pro
spokojenost našich návštěvníků. Takže
momentálně se na obci úplně nenudíme.
(úsměv)
Už jste to naznačil. Obec je provozovatelem místního kempu. Jak
jste na sezonu připraveni a máte
ještě volná místa?
Věřím, že na sezonu jsme připraveni dobře. Máme stabilní tým zkušených
zaměstnanců, kteří se o naše ubytovací
provozy starají. V letošním roce zaznamenáváme zvýšený počet žádostí o celoroční
stání obytných přívěsů. Troufnu si říct, že
téměř všem jsme zatím vyhověli. Kapacita kempu, která činní asi 500 stanových
míst, je dostatečná, a i v exponované dny
se u nás téměř nestává, že bychom neuspokojili poptávku.
Kdo o kempu moc neví. Co všechno

návštěvníkům nabízí a čím je výjimečný?
Naši návštěvníci nejpozitivněji hodnotí pěkné prostředí kempu a kvalitu vody
v rybníku, která je díky naší poloze po celý
rok na dobré úrovni.

U čeho bych se na závěr rád zastavil, je ekonomika obce. Jedna věc
jsou daňové příjmy, ale říkal jste
mi, že další milion, což je asi šestina rozpočtu, generujete sami, především díky kempu. Na co jsou peníze využity?
V zastupitelstvu jsme si nastavili takové pravidlo, že vše, co naše podnikatelská
činnost vygeneruje, se do ní vrátí zpět. Po
odečtení provozních nákladů nám po sezoně zbyde od 700 tisíc do 1,3 milionu korun.
Poslední roky jsme se zaměřili na opravy
ubytovacích kapacit, v dalších letech nás
čekají opravy veřejných sociálních zařízení. Stále máme velký vnitřní dluh na majetku, který je způsoben tím, že se peníze
z rekreace v minulosti jen braly a zpět se
PAVEL ŠMERDA
do ní nic nevracelo. 
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rozhovor / Josef Vrba

JOSEF VRBA MILUJE

SPORT, CESTOVÁNÍ, SOUTĚŽE A CHALUPU
Dlouholetý předseda ASK
Blansko a Okresního sdružení České unie sportu. Bývalý fotbalista, funkcionář,
úspěšný podnikatel, milovník života. To je Josef Vrba.
V loňském roce oslavil ve
zdraví významné životní
jubileum – 75 let.
FOTO Pavel Kupka

Pane Vrbo, kde jsem Vás zastihl
a co právě děláte?
Zastihl jste mě na chalupě v Těchoníně
v Orlických horách. Jezdím tam už čtyři,
pět let vyčistit si hlavu a pracovat rukama
(úsměv).
Vím, že jste vždy byl a stále jste
velmi aktivní člověk. Jak jste prožíval období, kdy jsme toho zase tak
moc nemohli?
Navážu na svoji první odpověď. Velkou
část loňského roku a část toho letošního
jsem strávil na chalupě, kde jsem zveleboval půdu a vytvořil další pokoj se zázemím. Povedlo se mně to a mám z toho
radost. (úsměv)

To zní skvěle! Co Vaše další aktivity?
Starám se o chod ASK Blansko a Okresního sdružení České unie sportu, jsem
členem Rady Jihomoravského krajského
sdružení ČUS. I když je sportovních aktivit
méně, činnost se, byť v minimální míře,
musí udržovat.
Většina lidí Vás má za Blanenšťáka,
ale pokud vím, Vy odtud nepocházíte?
Dnes už jsem stoprocentní Blanenšťák!
Narodil jsem se v Praze, vyrůstal v Sušici
na Šumavě, do Blanska jsem se přestěhoval
14

až v roce 1970. Když jsem se oženil a narodil se nám syn, sháněli jsme s manželkou
práci s bytem. Při návštěvě švagra v Brně
jsme narazili na inzerát, ve kterém hledali
provozního technika na Domovní správu
v Blansku. Vyšlo to a od té doby jsme tady.
Ze Šumavy na Moravu, to je docela
velký skok?
Zase až tak velký ne. Mám v sobě totiž
moravskou krev. Otec pocházel od Konice
na Prostějovsku a v dětství jsem tedy trávil hodně času u prarodičů na Moravě.
Když se ohlédneme trochu zpět. Co
jste dělal po základní škole?
Vystudoval jsem stavební průmyslovku
v Domažlicích. Ne, že by stavařina byla nějaká rodinná tradice. Spíš taková „z nouze
ctnost“. Otec byl hluboce věřící člověk, měl
„posudek“, takže jediná moje šance byla jít
do zemědělství nebo do stavebnictví. Ředitel základní školy tehdy řekl, že mě ani
jinam nepustí.

Co bylo dál?
Zkoušel jsem samozřejmě i vysokou
školu, ale bylo mi sděleno, že z důvodu
„slabých znalostí z matematiky“ jsem nebyl přijat. Přitom jsem měl úspěchy na
matematické olympiádě. Ale vždycky se
našel nějaký důvod, proč toho nebo ono-

ho nepřijmout… I když mi otec říkal, ať to
zkusím jinde, převládla ve mně hrdost, zašprajcoval jsem se a raději jsem šel do práce, po půl roce jsem nastoupil na vojnu.

Tam to bylo v pohodě? Ptám se
s ohledem na to, co jste si musel
prožít s přijetím na střední, potažmo vysokou školu.
Moc ne. Nastoupil jsem k ženijnímu
vojsku v Liberci. Byla to taková jednotka,
abych to trochu přiblížil, jako dříve PTP
pro politicky nespolehlivé osoby, ale nelituji toho. Pět měsíců jsem strávil na stavbě širokorozchodné trati na Slovensku,
pak jsem se vrátil do Liberce. Po návratu
z vojny jsem nastoupil jako stavbyvedoucí do Vojenských lesů v Sušici a pak už
přišla svatba, narození syna a cesta na
Moravu.

Vaší celoživotní láskou je sport.
Čemu všemu jste se věnoval?
Už od dětství kromě toho, že jsem hrál
fotbal, jsem samozřejmě jako každý kluk
dělal i další sporty. Do vojny jsem například
chytal v hokeji, na průmyslovce jsem slušně
běhal střední tratě, měl jsem i druhou výkonnostní třídu ve střelbě z malorážky.
Předpokládám, že se sportem jste
pokračoval i v Blansku?

rozhovor / Josef Vrba
Ano. Dva roky jsem hrál fotbal v ČKD
za B tým, pak jsem přestoupil do Metry.
Asi ve třiceti letech jsem aktivní kariéru
pověsil na hřebík, občas si zahrál odborářské soutěže, ale vrhnul jsem se na
funkcionářskou dráhu. Pánové Krabička
a Ševčík mě tehdy přemluvili, abych šel
dělat sekretáře fotbalového oddílu, a od
té doby se motám kolem sportovního
dění z pozice funkcionáře. Chvilku jsem
dělal předsedu fotbalového klubu na
Metře, pak předsedu hokejového oddílu,
byl jsem v krajském výboru hokejového
svazu, od roku 1999 jsem předsedou
ASK Blansko, později jsem se stal i předsedou Okresního sdružení České unie
sportu.
Určitě jste toho zažil na hřišti
spoustu, ale slyšel jsem perličky
o tom, jak vás diváci „tahali“ z hřiště za dres.
To bylo po přestěhování do Blanska,
když jsem hrál za ČKD. Situace na domovní správě byla v té době, slušně řečeno,
žalostná. Pracoval jsem jako technik na
domovní správě, a když jsem šel v poločase a po zápase do kabiny, tak mě lidé tahali za dres a stěžovali si, kdo jim co doma
s topením udělal, nebo neuděl, kdo jim slíbil novou baterii, sporák a další věci. Manželka se mnou v té době odmítala chodit
i po městě, protože nás pořád někdo zastavoval. Teď už se tomu směju, ale nebylo
to jednoduché.
Technik domovní správy, vedoucí provozu údržby OPBH, ředitel
Technických služeb, Městských
technických a bytových služeb, zakladatel a spolumajitel firem Vrba,
s. r. o. a Zásobování teplem. Máte
toho po pracovní stránce za sebou
velmi mnoho. Co děláte, když si
chcete od všeho odpočinout? Co
Vás baví?
Sport, kolo, bowling, lyže, turistika, cestování, houbaření a samozřejmě chaloupka. (úsměv)

Zeptám se na cestování.
Kde jste byl nejdále
a máte nějaké oblíbené místo?
Říkám, že jestli se
ještě jednou narodím, tak budu cestovatel. Co se týká
míst, tak na východě jsem byl nejdál

v Číně, konkrétně v Šanghaji. Absolvoval jsem tam mimo jiné třídenní trip do
soutěsky Tygřího skoku. Tam to bylo, jak
to říct, hodně dobrodružné. Několikrát
jsem měl při různých výstupech, sestupech a putováních na nebezpečných
místech „srdíčko až v krku“. Na západě
jsem byl nejdál v Los Angeles a San Franciscu, viděl jsem Las Vegas, Údolní smrti,
sekvoje… Člověk jen kouká, co příroda
všechno umí. Pokud mám ale říct, kde
se mi líbí nejvíc, tak bych jmenoval Itálii. Je tam hezky v létě i v zimě, Italové
jsou „moje krevní skupina“ a velmi dobře si s nimi rozumím. Co bych rád ještě
zmínil, je návštěva Kambodži. To byl pro
mě srdeční zážitek, ale v negativním
smyslu slova. Když slyšíte příběhy, vidíte
fotografie, záznamy, co se tam všechno
za Polpota dělo… Děs a hrůza! Važme si
toho, kde a jak žijeme.
Za roky, co jste veřejně velmi aktivní, se o Vás toho už napsalo docela
dost. O čem se ale moc neví, je to, že
jste byl velmi úspěšný v jedné televizní soutěži.

Byla to soutěž Sport s Fortunou, v tehdy ještě Československé televizi. Moderoval ji velmi známý sportovní komentátor
Petr Kment. Vyhrál jsem celkem osmkrát.
Došlo to tak daleko, že mi dramaturgyně
řekla, že už se jim nechce nikdo přihlásit, dokud tam budu já (smích). Nakonec
to dopadlo tak, že jsem odjel s mladými
fotbalisty z Blanska do Itálie a byl konec.
Soutěže vůbec jsou pro mě hodně srdeční
záležitost a pokud můžu, tak pravidelně
sleduji AZ – kvíz, Kde domov můj? a další.

Kromě soutěží se určitě díváte i na
sport. Co Vás baví nejvíc?
Fotbal byl, je a bude moje jednička.
Rád ale sleduji také hokej, klidně i někdy
v noci NHL, basketbal, ale i lehkou atletiku. Naopak se nemusím dívat na box
a různé ty drastické druhy zápasů.

Měl jste a stále máte nějaké oblíbené kluby?
Od malička jsem fandil ve fotbale Dukle, v hokeji Jihlavě. Tím, že žiju na Moravě,
tak samozřejmě fandím Zbrojovce
a blanenskému fotbalu.

Co Vám v životě udělalo největší radost?
Ze sportovního hlediska jsem
moc rád, že se podařilo spojit fotbalové kluby ČKD a Metra. Pokoušeli jsme se o to už před Sametovou
revolucí, ale tehdy to prostě neprošlo.
Z čeho mám velkou radost, je rekonstrukce stadionu ASK. Z pracovního hlediska
určitě ředitelování Technickým službám,
po revoluci spojení OPBH a Technických
služeb do jednoho podniku. Samozřejmě
mě uspokojují i výsledky mého soukromého podnikání, které i přes velice těžké
a složité začátky bylo úspěšné. Důkazem
toho je, že mnou založené firmy nejenom
stále existují, ale i dále se velice dobře
uplatňují a prezentují na trhu. A z osobního určitě spokojená, zdravá rodina a děti,
které pokračují velice dobře, i když pod
jiným názvem, v rozvoji nyní už jejich firem.
Máte ještě nějaký nesplněný životní sen?
Měl jsem sen. Olympiádu v Riu. Tam
jsem se nedostal. Teď se těším,
že se mi snad podaří navštívit zápas Anglie – Česko
na fotbalovém Euru, a pak
bych se rád za tři roky podíval na Olympijské hry
v Paříži. PAVEL ŠMERDA
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JAROMÍRA

VÍTKOVÁ:
DĚTSKÉ SKUPINY JSOU DŮLEŽITÁ
ZAŘÍZENÍ A MAJÍ ROZHODNĚ SVÉ MÍSTO
Jaromíra Vítková zastupuje už pátým rokem obyvatele obvodu Blansko v Senátu.
Témata, kterými se zabývá, jsou především školství, životní prostředí, doprava –
silnice 43, kultura a další.
Paní senátorko, dlouhodobě upozorňujete v souvislosti s epidemií
Covid-19 na neutěšenou situaci
v mateřských školách a dětských
skupinách. Co Vám vadí?
S dětskými skupinami dlouhodobě
spolupracuji. V senátním obvodu Blansko
jsem jim například rozvezla respirátory jako dar od Senátu. V současné době
se připravuje novela zákona o dětských
skupinách a v Senátu budu zpravodajkou
v rámci Stálé komise pro rozvoj venkova.
Dlouhodobě se také snažím o ustanovení
Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání, která by měla být složená
ze zástupců MŠMT, MPSV, MF a popřípadě
MZ. Ministerstva mezi sebou nekomunikují, a to je velký problém. Například mateřské školy se otevřely od 12. 4. 2021 nejprve pro děti, které mají povinné předškolní
vzdělávání, ale dětské skupiny ne. V České
republice je celkem 1 124 dětských skupin
s kapacitou pro 16 až 17 tisíc dětí. Z toho je
16

celá řada těch, které mají povinnou předškolní výchovu, kde se jim plnohodnotně
věnují. Jsem přesvědčena, že tyto situace
by nemusely být tak vyhrocené, pokud by
ministerstva mezi sebou komunikovala.

Mluví se o „přeměně“ dětských
skupin na jesle. Jaký je na to Váš
názor?
Vnímám dětské skupiny jako důležitá
zařízení, která doplňují mateřské školy.
V případě nedostatečné kapacity v mateřské škole tak může rodič umístit dítě
do dětské skupiny. V novele zákona o dětských skupinách se objevila řada ustanovení, která v praxi přinášejí problém. Do dětské skupiny by podle návrhu měly chodit
děti jen do 3 let věku. Pokud takové omezení nastane a v obci není mateřská škola,
bude to pro samosprávy obrovský problém. Dále se řeší kvalifikační předpoklady
pečujících osob a samotné financování. Některé děti navštěvují dětskou skupinu jen

některý den v týdnu, proto má dětská skupina registrovaných více dětí a střídají se.
Se současným zněním nesouhlasím. Pokud
se v Poslanecké sněmovně nepodaří důležité pozměňovací návrhy přijmout, jsem
připravena zareagovat v rámci následného
projednávání v Senátu.
Vím, že jste zásadně proti tomu,
aby ve školkách či jeslích byly děti
mladší tří let. Proč?
Myslím si, že dítě do tří let by mělo být
doma. Vzdělávání a péče dětí předškolního věku je základem dalšího učení, získání
dobré práce a zapojení do společnosti, je
to důležitý stupeň vzdělání, kde se vytváří
přirozený vztah k poznávání. Nejlepším
místem pro rozvoj dítěte v útlém věku je
jeho rodina, která nejlépe zná, co dítě potřebuje. Pokud to ale situace neumožňuje,
dětské skupiny jsou plnohodnotná zařízení, která fungují a rodičům nabízejí přijatelné podmínky.
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Od malých dětí odskočíme k těm
větším. Hodně jste se zasazovala
o zlepšení situace v učňovském
školství. Podařilo se v tomto směru
něco posunout a plánují se nějaké
novinky?
Minulý rok jsem měla v plánu ve spolupráci s MAS Boskovicko PLUS uspořádat
velkou konferenci. Už jsme měli připravený program, pozvánky a bylo zasláno avízo
účastníkům, ale akci nám zrušil covid a aktuální vládní opatření. Je veliká škoda, že
se konference zatím nemohla uskutečnit,
protože klást důraz na technické vzdělávání od těch nejmenších v mateřských školách až po střední školy je velmi důležité.
Co udělat pro to, aby švadlena,
zedník, topenář byly zase zajímavé
„štace“ a platilo to staré dobré, že
řemeslo má zlaté dno?
Je to dlouhodobý proces a výsledky jsou
postupné. Na tuto tematiku jsem uspořádala řadu akcí nejen v obvodu, ale i v Senátu. Snažím se propojit důležité aktéry
a podpořit i výborné projekty MAS Boskovicko PLUS, která v tomto směru udělala
kus práce.

Zeptám se i na další témata, kterým se věnujete. Co je nového se
silnicí R43 a kdy se tak zvaně kopne
do země?
Ohledně přípravy silnice 43 komunikuji
pravidelně s ministrem dopravy Karlem
Havlíčkem. Od začátku roku jsem se účastnila celkem čtyř jednání ohledně kompenzačních opatření s dotčenými obcemi
(stavba I/43 Bořitov-Svitávka) a dvou
jednání výrobních výborů k projektu TES
Aktualizace I/43 Svitávka-Staré Město. Poslední jednání 15. března bylo v kanceláři
PK-Ossendorf k životnímu prostředí I/43
Bořitov-Svitávka. Centrální komise ministerstva dopravy v minulém týdnu schválila
Technicko-ekonomickou studii na „I/43
Svitávka - Staré Město“. Bohužel, pro mě
trochu nepochopitelně v kategorii vystřídaného třípruhu. Ihned jsem reagovala
a napsala jsem přímo panu ministrovi dopis s tím, že se budu snažit prosadit řešení
čtyřpruhové. Svolala jsem ve spolupráci
s městem Boskovice také Svazek R43.

Zajímavou novinku týkající se I/43
jste nedávno představila veřejnosti?
Ano. Dobrou zprávu pro řidiče, kteří
jezdí z Boskovicka a ze Svitav do Brna
a zpět. V pátek 7. května se uskutečnilo jednání k dokumentaci pro povolení
stavby I/43 Bořitov-Svitávka - okružní

křižovatka Sebranice. Pokud nenastanou
v rámci projednávání problémy, stavba okružní křižovatky bude zahájena
na podzim roku 2022 a v roce 2023 by
měla být uvedena do provozu. Jednání se
mimo jiných zúčastnili zástupci Policie
ČR, kteří vyjádřili podporu s ohledem na
nehodovost na stávající křižovatce. Tento
kruhový objezd bude součástí i nové silnice 43.

Hodně mě překvapilo, kolik obcí
v regionu nemá kvalitní, nebo vůbec žádný signál k mobilním telefonům. Iniciovala jste jednání, kde
jste pozvala jak zástupce samospráv, tak jednotlivých operátorů. Kterých obcí se to týká a dojde
v brzké době k nějaké nápravě?
S větším či menším problémem s mobilním signálem bojuje asi čtyřicet obcí.
Starostové nemohou například využívat
elektronického bankovnictví, je problém
zavolat jednotky záchranného systému
nebo se registrovat k očkování. Minulý rok
jsem uspořádala setkání se všemi zainteresovanými stranami a zástupci obcí. Dále
jsme se společným dopisem obrátili na
hlavní představitele Ministerstva průmyslu
a obchodu a Českého telekomunikačního
úřadu. V listopadu jsem iniciovala schůzku
s předsedkyní Rady ČTÚ a předsedou KDU-ČSL ohledně novely zákona o elektronických komunikacích. Máme nastíněno systematické řešení, kde by se vysoké náklady,
které nejsou schopny samy obce unést, rozdělily mezi operátora, obec a stát přes radiokomunikační účet. Aktuálně jsem předložila toto téma do Stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova a svolala jsem jednání.
Systémové řešení má svůj vývoj. Nebude to
jednoduché dotáhnout do konce, ale věřím,
že se mi podaří posunout to tak, aby obce

měly lepší podmínky a možnosti zabezpečit
své občany dostatečným signálem.

Blíží se nová turistická sezona.
V březnu jste představila druhý díl
Mariánské triády. Co v něm najdeme?
Mariánská triáda zahrnuje poutní místa Vranov, Křtiny a Sloup, což jsou největší
poutní kostely na Blanensku a v okolí. První
materiál byl vydán v květnu loňského roku
a soustředil se zejména na kostel Narození Panny Marie ve Vranově. Druhý díl je
zaměřený na kostel Jména Panny Marie ve
Křtinách. Poutní areál je dominantou obce,
roku 2008 byl vyhlášen národní kulturní
památkou ČR a je to jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě. Poutě věřících měly a stále mají svůj řád. Poutníci se
ve společenství upevňují v naději a víře, a to
v dnešní nelehké době potřebujeme všichni.

Vím, že ráda jezdíte na kole. Kam
se chystáte, kde Vás můžeme v létě
potkat?
Kolo je mým koníčkem a je pro mě relax vyrazit na zajímavá místa. Dovolenou
si vždy plánuji tak, abychom kola mohli
s manželem využít. Už z jara jsme začali dělat menší projížďky po okrese, ale
i v nedalekém okolí jsou místa, která stojí
za to navštívit. Například Holubí studánka
nedaleko Městečka Trnávka, V Hamrech
nad Sázavou na cyklostezce Hamerský
okruh najdete obrovské sochy Hamroně,
Mamuta, Želvy a dalších. Ráda navštěvuji
také poutní místa, mohu doporučit Rokole
(okres Rychnov nad Kněžnou), mariánské
poutní místo s pramenem a lesní Křížovou
cestou se nachází u silnice ze Slavoňova
na Nový Hrádek. Letos bych se ráda podívala tradičně na svatý Hostýn a láká mě
České Švýcarsko. 
PAVEL ŠMERDA

Předání respirátorů pro dětské skupiny.
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PO BLANENSKU A BOSKOVICKU

S AMAZING PLACES

Blíží se léto, prázdniny, dovolená! A s tím spojené cestování a objevování nových
krásných míst a krajin. U nás v Amazing Places víme, že za kouzelnými místy nemusíte projít hory doly, často bohatě stačí popojet o pár vesnic dál, dvakrát doleva, jednou doprava a jste tam! Česko ukrývá nesčetně ohromujících míst a mnohé
z nich najdete přímo pod nosem. Pojďme se spolu podívat, jaké skvosty můžete
objevit v kraji Blanenska a Boskovicka!

STATEK SAMSARA

V Klepačově u Blanska, nedaleko chráněné krajinné oblasti Moravský
kras, najdete rodinný penzion s rozlehlým pozemkem, pastvinami a sady.
O citlivě zrekonstruované hospodářské stavení pečuje Zdeněk Černošek,
vášnivý cestovatel, který viděl pěkný kousek světa. Nejvíce ho uchvátili
zapadlé horské chaty v Nepálu. A právě tam se nechal inspirovat i pro své
ubytování. Moravský kras je podmanivé území jako zrozené pro nejrůznější
sportovní aktivity počínaje turistikou, cyklistikou až po skálolezení a speleologii. Majitelé vám moc rádi pomůžou zorganizovat dobrodružství všeho
druhu! Pokud ovšem patříte mezi klidnější typy, nevadí. Okolní pastviny
osídlila zvířata, za ohradou se prohání lamy, kozy a ovce. K pořádnému relaxu využijte wellness oázu, v designové masérně najdete profesionálního
maséra, který si váš odpočinek rád vezme do parády. Samsara je sanskrtský
výraz pro kruh života, je synonymem putování a znovuzrození. Znovuzrození, ať už duševní, nebo fyzické, se tady dostane všem hostům.

KŮLNA

Více než jen samota u lesa. Daleko od každodenních starostí a ruchu vibrujících měst. Místo, kde si vychutnáte naprosté ticho a klid, vyrušovat vás
bude jen ptačí prozpěvování a šumivý vítr v korunách stromů. Staňte se součástí divoké a krásné přírody Moravského krasu a navštivte Penzion Kůlna
v obci Senetářov. Tady o vás bude skutečně královsky postaráno. Od návrhu
stavby a volby vnitřního vybavení až po sestavování jídelníčku šéfkuchařem,
měli majitelé jediný cíl. Vytvořit ojedinělé místo se skvělými službami, ze
kterých si hosté odvezou nezapomenutelné zážitky. V dřevěné stavbě se nechte ubytovat v jednom z osmi moderně zařízených pokojů, pojmenovaných
podle stromů, které můžete najít v okolním lese. Komfort ve skandinávském
stylu je tady zaručen!

FARMA NOE

Zavzpomínejte na biblický příběh o potopě a Noemově arše. Jen 15 minut
od propasti Macocha, ale na míle daleko od hluku civilizace, najdete unikátní
místo, kde zapomenete na starosti všedního dne. Dřevěná farma nabízí výbornou kuchyni a nádherné ubytování v sedmi pokojích a jednom apartmánu. Pokud si potřebujete oddychnout, zvolte ubytování s vířivkou na pokoji,
pro ostatní je zde vyhřátý modřínový sud s příjemnou teplotou 37,5 stupně.
Za parných letních dnů svlažte tělo i ducha v přírodním biotopickém jezírku.
Jestli patříte mezi milovníky aktivního odpočinku, projeďte se na koních,
vytáhněte kola a vyražte na některou z cyklostezek Jižní Moravy, nebo se
jednoduše ztraťte v krásách Moravského krasu.
MARTINA SVOBODOVÁ
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MŮŽEME VŠECHNO,

Vendula Popelková je především nadšencem přes potraviny a výživu člověka.
V současnosti působí na univerzitní půdě Mendelovy univerzity v rámci doktorského studia. Mimo to je i ambasadorem pro obor Technologie potravin.Výživovému
poradenství se ráda věnuje i ve svém volném čase.
Dovol, abych se na úvod zeptal. Co
si měla dnes dobrého na snídani?
Snídaně je grunt a základ dne, říkávaly naše babičky. Platí to?
Myslím, že už naše babičky to tvrdily
správně. Kvalitní snídaně je rozhodně důležitá pro „správný start“, respektive tím,
že snídáte, přispějete k rovnoměrnému
rozložení energetického příjmu během
dne. Já dnes měla takovou svou poměrně
oblíbenou klasiku. Míchaná vejce, kus pečiva, sýr, šunku a nějakou tu zeleninu. Za
poslední dobu jsem si také poměrně oblíbila ovesné kaše, které si vždy ráda vylepším mraženým či čerstvým ovocem, mlékem, lžičkou ořechového másla a na závěr
to posypu něčím, na co mám zrovna chuť.
Upřímně, jíš stále zdravě?
Ono dost záleží na tom, co si každý
z nás vlastně představuje pod pojmem
„jíst zdravě“. Za mě je zdravá strava přede20

vším o pestrosti, pravidelnosti a vyváženosti. Stejně tak o dostatečném a odpovídajícím příjmu makro i mikroživin. Sama
o sobě můžu říct, že nejsem zrovna typ
člověka, co by pravidelně vyhledával fast
foody a naopak zeleninu nebo ovoce se bál
vzít do pusy. Zhodnotila bych to tak, že se
snažím. Zároveň se ale netajím svým nehynoucím apetitem (smích) a chutí k jídlu.
V neposlední řadě poslouchám i své tělo
a snažím se to prokládat i nějakou tou
sportovní aktivitou.

Zeptám se tedy ještě jinak. Kdy si
naposledy „zhřešila“ a čím to bylo?
Záleží, co si představuješ pod pojmeme
zhřešit. (úsměv) Každého z nás napadne
třeba již zmíněný fast-food. Naopak málo
koho to, že „udělat přešlap“ se dá i neuváženou porcí avokáda. Z toho důvodu
nejsem rozhodně zastáncem dělení potravin na zdravé a nezdravé. Všechno je

to především o dávce/množství. Poté i ta
sebezdravější potravina je v nepřiměřeném množství vlastně „nezdravá“. Pokud
se však ptáš na taková ta typická „hřešítka“ jako je porce hranolků, sklenka Coly či
klínek pizzy, tak ráda si všechny zmíněné
věci jednou za čas v přiměřené míře dám.
(úsměv) Zrovna včera jsem měla skleničku
zmíněné Coca-Coly.

Asi i v jídle platí zlatá střední cesta
a žádný extrém není ideální?
Přesně tak, tohle je vystihnuto naprosto
správně. Ono samozřejmě záleží vždy na
tom, o jakého jedince se jedná a jestli ho
trápí morbidní obezita, nebo chce shodit
pouze pár kilo do plavek. Navíc většina
těch razantních a extrémních diet vede
většinou k nežádoucímu „jojo efektu“.
Rozhodně je tedy lepší jít s váhou postupně dolů a spíše se naučit komplexně
a správně stravovat.
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Prozraď, jak ses vůbec dostala k výživě a zdravé stravě? Co tě k tomu
vedlo?
Musím se přiznat, že tématika potravin
mě vždy zajímala a lákala. Na bakaláře
jsem se rozhodla studovat Chemii a technologii potravin na Mendelově univerzitě
a následně padla volba pro magisterský
obor Ekotrofologie (Výživa člověka) opět
u nás na Mendelu. Pak už jen chyběl krůček prohloubit své znalosti ještě v rámci
doktorského studia. Navíc volnočasově
i profesně o jídle a zdravém stravování
ráda píši a sama jsem velkým labužníkem,
pro něhož je jídlo často středobod vesmíru. (smích)
Jde ruku v ruce zdravá strava
a chutná strava?
Samozřejmě, kolikrát stačí zapojit trošku fantazie a rázem je na světě chuťově
i nutričně zajímavý pokrm.

Zeptám se na některé mýty. Bílé
pečivo. Ano, nebo ne?
Proč by ne? (úsměv) Bílé pečivo je pořád pečivo vzniklé z pšeničné mouky,
vody, droždí, tuku a soli, nikoli strašák čistě zodpovědný za kila navíc. Samozřejmě
pokud chceme navýšit množství vlákniny
v našem jídelníčku, sáhneme pak po celozrnné variantě, kde je obsah o něco vyšší.
Co se týče zařazování pečiva do jídelníčku, stejně jako u všeho i zde platí: s mírou
a rozumem. Pokud klasicky netrpíme třeba celiakií, lepek (bílkovina) nám určitě
neublíží.
Hodně se mluví o tom, že bychom
měli sníst tolik a tolik zeleniny
a ovoce. Tak kolik a čeho?
Zeleniny bychom denně měli přijmout
400 gramů (to odpovídá asi dvěma středním paprikám), ovoce pak 200 gramů.

Spousta lidí si denně dává minimálně jednu kávu. Co ty na to?
Asi čtyři šálky kávy denně nemusí být
žádný problém, ba naopak. Přiměřená
konzumace kávy představuje předpokládanou prevenci proti celé řadě nemocí
(Diabetes mellitus II. typu, Parkinsonova
choroba). Díky obsahu antioxidantů má

káva předpokládané antiaterogenní a kardioprotektivní účinky.

Co mléčné výrobky? Mléko, sýry,
jogurty…
Pokud nás zrovna netrápí intolerance
na laktózu nebo alergie na mléčnou bílkovinu, či nás mléko a mléčné výrobky
jakkoli jinak zdravotně neomezují, tak
na ně ve svém jídelníčku rozhodně nezapomínejme. Mléko i mléčné výrobky
jsou zdrojem vysoce kvalitních bílkovin,
vitaminů, minerálů (A, D, E, K), stejně tak
jsou považovány za nejvýznamnější zdroj
vápníku v potravinách. Rozhodně je dobré
neopomíjet fermentované mléčné výrobky. A u sýrů si hlídat tučnost a obsah soli.

Ptát se na vodu a sladké nápoje, je
asi zbytečné?
Opakování je matka moudrosti. (úsměv)
Co se pitného režimu týče, tak určitě nezapomínat na jeho dodržování. Průměrný člověk by měl za den vypít něco okolo 1,5 až 2
litrů tekutin. Samozřejmě záleží na několika
faktorech, jako je třeba roční období (v létě
toho logicky vypijeme více), jestli daná osoba sportuje apod. K pití pak volit vodu, která
může být ale doplněna třeba čerstvými bylinkami, citrónem nebo limetkou. Pokud má
člověk problém ji samotnou vypít. Rozhodně je pak vhodné zařadit i neslazené bylinkové čaje či neochucené minerální vody. Co
se sladkých nápojů týče, určitě by se měly
pít s rozumem. Často se totiž i za nevinnými
ochucenými minerálními vodami skrývá až
překvapivé množství cukru.

Existuje nějaká univerzální rada,
pokud jde o stravu? V čem děláme
největší chyby?
Univerzální rada? Pokud možno konzumovat všechno, ale s mírou. (úsměv)
Nenechávat se zbytečně strhávat nejrůznějšími trendy, mít na paměti i vlastní stravovací preference a potřeby, plus
nezapomínat na selský rozum. A největší
chyby? Z vlastní praxe, co mám tak vypozorováno, tak to je třeba opomíjení
dostatečného pitného režimu. Dále propadání nejrůznějším dietám, které slibuji
mávnutím kouzelného proutku x kilo
dole.
Pokud nejsi na univerzitě, nebo
se zrovna nevěnuješ výživovému
poradenství. Jak odpočíváš, co tě
baví, co máš ráda?
Přiznám se, že odpočívat zrovna dvakrát neumím. (úsměv) Jinak nejraději trávím svůj čas se svojí rodinou a se svými
blízkými. Ráda čtu a pokud to zrovna epidemiologická situace dovoluje, tak cestuji.
Ze sportu mě pak asi nejvíce baví inline,
lyžování či fitbox.

Tvoje sny, plány, cíle? Čemu by ses
do budoucna ráda věnovala, co bys
ráda dělala?
To se všechno teprve uvidí. (úsměv) Tématice potravin a výživě člověka bych se
ráda věnovala i nadále, ale jestli to bude
na půdě univerzity, nebo někde jinde, to je
zatím ve hvězdách. Ráda se nechám překvapit.
PAVEL ŠMERDA

Jméno: Ing. Vendula Popelková | Profese: Ph.D. student na Mendelově univerzitě

(Technologie Potravin), ambasador pro studenty (pro obor TP), členka fakultního

senátu, nutriční specialista, externí redaktorka pro časopis MyFace. | Koníčky: Čas
strávený s rodinou a nejbližšími, četba, psaní, tvorba obsahu na sociální sítě, sport.
| Web: www.ennepenne.cz | Instagram: @vendelin6
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V EDENU NENABÍZÍME

jen práci, ale i kariéru

Společnost Eden Europe je jedním z nejmodernějších výrobců regálových systémů v Evropě. V České republice působí od druhé poloviny devadesátých let, od
roku 2007 má vlastní výrobní závod v Adamově. O personální politice a aktuálních
tématech v této oblasti jsme si povídali s HR firmy Denisou Tweed.
Prozraďte, jak těžké je v dnešní době
sehnat kvalitního zaměstnance?
Je to velice těžké. Ale o tom v poslední
době pravidelně slýcháváme i ze sdělovacích prostředků.

Ještě se zeptám jinak. Jak těžké je
sehnat kvalitní zaměstnance pro
firmu Eden Europe?
Možná ještě trošku těžší než pro firmy
v Blansku nebo v Brně. Máme sídlo v Adamově, což znamená pro většinu našich
zaměstnanců dojíždění do práce. Nicméně málokdo si uvědomuje, jak snadno je
Adamov dostupný, zejména pak vlakem.
Navíc jsme zavedli příspěvek na dopravu,
který našim zaměstnancům kompenzuje
náklady spojené s dojížděním do práce.
Adamov je ve výsledku velmi zajímavá lokalita, daleko dostupnější a příjemnější na
dojíždění, než si lidé myslí.
Asi je rozdíl v tom, jestli se jedná
o dělnickou profesi, nebo THP pracovníka?
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Ano, je v tom rozdíl. Kancelářské pozice
se nám daří obsazovat, s těmi výrobními
je to v současné době daleko obtížnější. Na pracovním trhu je již dlouhodobě
nedostatek především kvalifikovaných
kandidátů, tedy těch s konkrétními specifickými dovednostmi a zkušenostmi.
Spousta dnešních žáků 9. ročníků většinou dává přednost maturitnímu studiu
před odbornými školami, ale pokud žák
není studijní typ, může to znamenat, že
nakonec vůbec nedostuduje a zůstane bez
vzdělání. Po odbornících v konkrétních
řemeslných oborech je přitom již několik
let obrovská poptávka, což samozřejmě
postupně vedlo k velkému nárůstu mezd
těchto pracovníků. Často jsou jejich mzdy
vyšší než v administrativních pozicích.

Podle čeho si vybíráte lidi do firmy?
Máte nějaký postup, osvědčený recept?
Záleží na pozici, kterou zrovna obsazujeme. Výběrové řízení pro výrobní pozice
je trochu jiné než pro ty do kanceláře nebo

Denisa Tweed

třeba do managementu společnosti. Vždy
se snažíme od kandidáta na osobní schůzce dozvědět co nejvíce o jeho zkušenostech
a dovednostech a jemu pak dát kompletní
informace o pozici, na níž by u nás praco-
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val. I v dnešní době se chceme s kandidáty
setkávat osobně přímo u nás ve společnosti. Také proto, aby si vyzkoušeli cestu
do Adamova. Většina našich zaměstnanců
i uchazečů dojíždí z celého blanenského
okresu nebo z Brna. A hlavně, aby měl
možnost vidět prostředí firmy a své budoucí pracoviště.
Čeho si na lidech při pohovorech
všimnete jako prvního?
Samozřejmě nejdřív toho, jak člověk
vypadá. Jestli je upravený a dal si trošku
záležet, aby udělal dojem, nebo si jen tak
odskočil od piva z hospůdky na rohu nebo
z procházky se psem. S obojím se běžně
setkáváme.

Poznáte už z motivačního dopisu,
životopisu, že to, co o sobě člověk
píše, není úplně pravda?
Popravdě, většina kandidátů se s motivačním dopisem neobtěžuje, často mi
přijde jen prostý životopis. A dát životopis
dohromady není dnes, kdy je na internetu spousta vzorů, až tak složité. Někdy je
hned zřejmé, že jsou tam nějaké nesrovnalosti, například nesedí data mezi jednotlivými zaměstnáními nebo třeba chybí
aktuální informace, tedy co daný člověk
dělal v posledním roce. Důležité je pak
osobní setkání s uchazečem, kdy se na vše
doptáváme.

Při osobním pohovoru asi není
těžké odhalit, že člověk tak zvaně
„hraje divadlo“?
Troufám si říct, že po letech zkušeností
v oblasti náboru již poznám, zda člověk
mluví upřímně, nebo se snaží dělat lepším
a přeceňuje své dovednosti, aby zapůsobil. Ale platí, že jde především o vylepšování informací v životopise. Při osobním

jednání si pak už většinou kandidáti netroufnou vyloženě lhát, protože není úplně těžké jejich nepravdy odhalit. Pokud se
tedy nejedná o chronické lháře. (úsměv)
Čím delší pohovor, tím je to jednodušší.
Máte nějakou osvědčenou radu, jak
určitě udělat dojem?
Určitě je dobré být přirozený, upřímný,
nesnažit se za každou cenu okouzlit nebo
ze sebe dělat něco, co nejsem. Ideální je
přijít včas. Ani pozdě, ale ani příliš brzy.
Občas se nám stává, že kandidáti dorazí
třeba půl hodiny nebo i více před domluveným časem, a pak musí čekat, protože
my máme jiné schůzky či jinou práci a nemůžeme se jim okamžitě věnovat. Také
doporučuji se na pohovor připravit, zjistit
si třeba na internetu informace o firmě,
v níž se o práci ucházím. Ukáže to opravdový zájem kandidáta o daného zaměstnavatele a pozici.
Na jaké konkrétní profese momentálně hledáte lidi ve společnosti
Eden Europe?
Momentálně máme otevřené pozice ve
výrobě a ve skladu: svářeč, seřizovač, obsluha CNC ohraňovacího lisu, operátor výroby,
skladník/manipulant. Co se týká kanceláří,
hledáme účetní se znalostí angličtiny.

Co jim nabízíte „navíc“? Proč by
měli mít zájem právě o práci u vás?
Kromě různých finančních a nefinančních benefitů nabízíme možnost se dále
profesně rozvíjet. Nenabízíme jen práci,
ale i kariéru. Dáváme našim zaměstnancům možnost se stále učit novým dovednostem a posouvat se ve své kariéře dopředu. Jsme společností s mezinárodní
působností, co do počtu zaměstnanců
spíše menší, ale zároveň jsme součástí

globálního korporátu, což přináší jistotu
a stabilitu.

Jak a kde se mohou zájemci hlásit?
Zájemci o práci u nás mohou psát přímo
na můj e-mail: denisa.tweed@eden-eu.com.

Vím, že personalistiku děláte nejen
pro Eden Europe, ale i pro sesterské společnosti v zahraničí. Je rozdíl vybírat lidi u nás a v zahraničí?
V čem jsou Češi lepší či horší než
třeba Angličané?
V recruitmentu jako takovém rozdíl
není, výběrová řízení jsou velice podobná těm našim. Co se liší, je situace na pracovním trhu. Eden UK, což je naše sestra
ve Velké Británii, má kanceláře ve Wellingborough (asi 1,5 hodiny severně od
Londýna) a výrobu pak v Hirwaun v jižním Walesu. A právě tam je v současné
době nábor úplně jiný. Je to kraj dnes už
zavřených uhelných dolů, kde není moc
pracovních příležitostí. Když tedy vystavím inzerci, obvykle mi přijde spousta
reakcí, vhodných kandidátů je mnohem
více.
Život není jen o práci. Co ráda děláte ve volném čase, při čem si nejraději odpočinete, co Vás nabíjí energií?
Nejraději trávím čas s rodinou a přáteli, odpočívám s dobrou knížkou a filmem,
anebo, překvapivě, prací v zahradě, což
jsem v mládí úplně nesnášela. Asi je to
proto, že se u toho teď naprosto odreaguji a je za mnou okamžitě vidět výsledek.
Mojí životní vášní je pak cestování, ale to
bohužel v posledním roce nebylo možné.
Takže se, asi jako všichni, moc těším na
úplné rozvolnění a otevření hranic.

PAVEL ŠMERDA

„Není žádným tajemstvím, že pro Eden pracuji už 25. rok a že jsem v roce 1996 byl
v ČR zaměstnancem číslo 1. Snad si tedy mohu dovolit prohlásit, že už nějakou zkušenost s náborem mám, ale hlavně, že jsem měl takříkajíc šťastnou ruku a podařilo
se mi vybrat spoustu skvělých kolegů. Jednou z těchto šťastných voleb byl i výběr Denisy, bez které si upřímně dnes již organizaci HR agendy v Edenu ani nedokážeme
představit. Nejenom, že neustále stoupají nároky na administraci, ale hlavně je současná situace na pracovním trhu natolik komplikovaná, že bez odborníka na plný
úvazek bychom jen těžko drželi krok. Nakonec je skoro jedno, kolik finančních a nefinančních benefitů firma nabízí. Seznam je tak dlouhý, že někteří zaměstnanci ani
vše nevyužijí. V práci všichni trávíme spoustu svého času, a tak je důležité, abychom si
s kolegy rozuměli a dokázali se pobavit i o nepracovních věcech. Z tohoto pohledu to
v Edenu funguje velice dobře. Se svým přístupem k zaměstnancům, k možnosti jejich
rozvoje, k zodpovědnosti ohledně života kolem nás, se svým charitativním programem atd. se z Edenu pro mnohé z nás stal spíše životní styl než zaměstnání.“
ZBYNĚK HUSÁK, JEDNATEL FIRMY
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ZDRAŽENÍ JÍZDNÉHO

NEVIDÍM JAKO CESTU KE KOMPENZACI ZTRÁT
Až milion lidí denně nastoupí do autobusů, trolejbusů a tramvají Dopravního podniku města
Brna. Záběr firmy je však
ještě mnohem širší. Ne
každý třeba ví, že podnik
provozuje také lodní dopravu na Brněnské přehradě. O tom všem jsme
si povídali s generálním
ředitel společnosti Milošem Havránkem.
Cena, dostupnost a kvalita. To jsou
asi hlavní parametry hodnocení
Dopravního podniku města Brna
z pohledu cestujících. Souhlasíte?
Určitě s Vámi souhlasím. Je to jednouchá matematika, která rozhoduje o tom,
zda MHD budete, nebo nebudete využívat.
Pokud se za rozumné peníze dostanete
v přiměřeném čase tam, kam potřebujete,
bude pro vás MHD způsob dopravy, o kterém budete uvažovat. Proto naše služby
stále musíme rozvíjet a přesvědčovat veřejnost, že hromadná doprava má smysl
a mnohdy je rychlejší a pohodlnější než
cestování autem. Kdybychom všichni jezdili autem, doprava v Brně by zkolabovala.

Který z těchto parametrů je podle
Vás nejdůležitější?
Neřekl bych, že je jeden z nich nejdůležitější. Jeden bez druhého by netvořily
celek. Pokud byste jezdil levně a kamkoli
po Brně, ale starými a špinavými vozy,
zřejmě by to byla vaše první a poslední
jízda. Když pojedete za přiměřenou částku moderním vozem, ale nedojedete tam,
kam potřebujete, tak to pro vás také není
schůdná varianta. A do třetice dostupné
a kvalitní služby, které si z finančních důvodů velká část lidí nebude moci dovolit,
to je nesmysl. Od toho tu MHD je, aby byla
dostupná pro většinu obyvatel. Proto tyto
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parametry patří k sobě, nelze je podle
mého názoru oddělit. Plus navíc by měla
být spolehlivá.

Když se u každého z nich zastavím.
Co se týká cen. Zůstanou stejné,
nebo se v nejbližší době, případně
do budoucna nevyhnete zdražení?
V Brně držíme cenu jízdného na stejné
úrovni od roku 2012, což je neuvěřitelné.
Pokud Brňané využijí dotaci od města, při
koupi celoroční šalinkarty je vyjde jízdné
na den na 9 Kč. Co si dnes pořídíte za 9
Kč? V důsledku koronavirové pandemie
a odlivu cestujících máme obrovské ztráty,
které dalece přesahují 200 miliónů korun.
Přesto, že by zdražení jízdného mohlo
tyto ztráty kompenzovat, nevidím to jako
cestu. Potřebujeme lidi dostat zpět, ne je
odradit zdražením. Jsem rád, že v tomto
panuje shoda i s vedením města, naším
akcionářem.
Pokud by se přesto v budouc-

nu uvažovalo o navýšení, bylo by
„plošné“, nebo by se týkalo jen určitých tarifů?
Pokud dojde ke zdražení, pak by se výhledově jednalo pouze o navýšení cen u papírových jednorázových jízdenek. S jejich
výrobou a distribucí jsou spojené daleko
větší náklady než s elektronickými jednorázovými jízdenkami nebo šalinkartami.
Drobné navýšení ceny by tyto náklady zohledňovalo a zároveň by nám pomohlo přimět cestující k přechodu na elektronické
jízdenky, protože ty jsou budoucností.

Lidé z regionu Blanenska a Boskovicka přijíždějí většinou do Brna
vlakem nebo autobusem z různých
míst, následně pokračují dál tramvajemi nebo trolejbusy. Je to nejideálnější varianta, nebo chystáte
nějaké změny?
V nejbližší době žádné zásadní změny
neočekáváme. Možností, jak ze severu
cestovat do Brna s možností přestupu na
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MHD, je hned několik. Lidé využívají Řečkovice, Královo pole, Židenice nebo hlavní
nádraží. Jako dopravní podnik tyto varianty vítáme, protože provoz ve městě je
zejména ve špičkách velmi napjatý.

Další oblastí je kvalita cestování. Co
s tím všechno souvisí?
Oblastí, které pojem kvalita cestování
zahrnuje, je řada. Jsou to například moderní vozy. Neustále se snažíme obnovovat vozový park, loni jsme například nakoupili čtyřicet nových nízkopodlažních
klimatizovaných autobusů, vyrábíme
se klimatizované tramvaje Drak, což je
v Česku unikátní. V letošním roce přibude dvacet nových autobusů a trolejbusů.
Všechny nové vozy, které pořizujeme,
jsou nízkopodlažní a klimatizované, aby
bylo cestování komfortní. Autobusy, trolejbusy i tramvaje prochází každý den
očistou a dezinfekcí, aby se v nich cestující
cítili dobře a bezpečně. Na dobrém pocitu z cestování se podílí i chování našich
zaměstnanců, takže se snažíme, aby byly
jejich komunikační schopnosti co nejlepší
a byli v práci spokojení.

Velmi oceňuji váš přistup k ekologii. Narážím na projekt pořízení
autobusů na CNG pohon. Budete
v tom nějak pokračovat?
Nákup 160 autobusů na CNG považuji za
jeden z nejvýznamnějších kroků, které jsme
za mého působení v DPMB udělali. Jedná se
o obrovský posun v ekologizaci městské
hromadné dopravy a projekt má ohromný

ekonomický rozměr. Tím, že máme vlastní
plničku, ročně ušetříme 60 miliónů korun.
V tuto chvíli o rozšíření tohoto projektu neuvažujeme, ale stále hledáme nové a další
cesty v oblasti zdrojů energie pro pohon
našich vozů, ať už je to bioplyn, vodík či
elektřina. DPMB je aktuálně určitě na špičce v ekologizaci MHD, na čistý pohon jezdí
naprostá většina našich prostředků – tramvaje, trolejbusy, autobusy i lodě.

milionu cestujících a toto číslo nezměnil
ani covid. Rodiny i jednotlivce to na přehradu láká a výlet lodí je pro ně příjemným zpestřením. Každý rok navíc přinášíme nějakou novinku, ať už v podobě
přeměny hůř dostupných zastávek na
bezbariérové, úpravy okolí kotvy v přístavišti, zjednodušení nákupu jízdného nebo
loni nově zrekonstruovanou loď Moravu,
takže jsou stále důvody, proč se vracet.

Ne všichni vědí, že dopravní podnik
se stará i o lodní dopravu na Brněnské přehradě. Je to stále tak turisticky oblíbená atrakce jako bývala?
Brněnská lodní doprava je fenomén,
který stále táhne. Ročně převezeme čtvrt

Na závěr Vaše přání cestujícím?
Našim cestujícím přejeme hlavně pevné zdraví a těšíme se, že se k nám zase
vrátí. Protože všech 2600 zaměstnanců
dnes a denně dělá maximum pro to, aby
městská hromadná doprava v Brně fungovala a přepravila je tam, kam potřebují.
Fungovala za covidu, funguje nyní a troufám si říci, že funguje lépe než v mnohých
jiných evropských městech. Zkrátka jsme
tu a jezdíme pro vás. 
PAVEL ŠMERDA

DPMB patří mezi největší zaměstnavatele v Brně i na celé jižní Moravě.
Jaká je perspektiva práce v DPMB
a hledáte stále nové zaměstnance,
případně na jaké pozice?
Dopravní podnik města Brna je sice
kolos zaměstnávající přes 2600 lidí, přesto si troufnu tvrdit, že zde panuje rodinná atmosféra. Průměrná doba, po jakou
zde lidé pracují, je 15 let, což je zejména
v dnešní době neuvěřitelné. Ač jsme městská firma a nedokážeme finančně konkurovat soukromému sektoru, lidé si váží
toho, že jsme stabilním zaměstnavatelem,
který nabízí řadu benefitů. Samozřejmě
i my čelíme určité fluktuaci, a tak téměř
stabilně hledáme řidiče nebo pracovníky
dělnických profesí jako jsou zámečníci,
elektrikáři a podobně.

DPMB V ČÍSLECH:

Slyšel jsem o myšlence krajského
autobusového dopravce. Jak se na
tento nápad díváte Vy, případně
jak by se v tomto projektu mohl angažovat DPMB?
Tato myšlenka je zajímavá. V poslední
době se ukazuje, že veřejnou službu nelze
mnohdy dostatečně zajistit pouze prostřednictvím soukromých subjektů. A platí to nejen v dopravě. Dopravní podnik
města Brna je ve shodě s akcionářem připraven se aktivně účastnit diskuse o této
problematice. Potenciál a zkušenosti dopravního podniku tomu nasvědčují.

1 000 000

2 600

784

cestujících DPMB
převezou denně

zaměstnanců
pracuje u DPMB

vozů DPMB
provozuje
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VLADIMÍR ZEMÁNEK:

NA NÁŠ KOLEKTIV JSEM NESMÍRNĚ PYŠNÝ
Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vladimír Zemánek pracuje v boskovické nemocnici už od roku 1992. „Pro medicínu jsem se rozhodl ve třetím ročníku střední školy. Své volby jsem nikdy nelitoval,“ říká v následujícím rozhovoru.
Pane primáři, představte čtenářům
MyFace vaše oddělení?
ARO funguje v boskovické nemocnici
již od roku 1974. Za více než 45 let prodělalo obrovský vývoj a také se nacházelo
v různých prostorách. Současné oddělení
je situováno ve čtvrtém patře (páté nadzemní podlaží) jižní přístavby nemocnice,
kde bylo nově uvedeno do provozu na začátku roku 2017. Vybudováním ARO v nových prostorách jsme tak dotvořili jakýsi
komplex akutní medicíny, kde se v jednom
prostoru nachází oddělení ARO, pod ním
Multioborová jednotka intenzivní péče
a k nim přiléhá komplex centrálních
operačních sálů. Naše oddělení má dva
úseky – resuscitační a anesteziologický.
Péči pacientům zajišťuje téměř 40 pracovníků – lékařů, sester, fyzioterapeutka
a pomocný personál. Na oddělení je pět
jednolůžkových a dva dvoulůžkové boxy.
Jací pacienti se k vám dostávají
nejčastěji, o koho pečujete?
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Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti, u kterých došlo k selhání některé
z vitálních (životních) funkcí organismu
a ty jsou plně nebo částečně nahrazeny
moderními přístroji. Přijímáme nemocné
s dechovou nedostatečností, pacienty po
těžkých úrazech, po cévních mozkových
příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po kardiopulmonální
resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.
Samozřejmě, že pečujeme i o pacienty
na operačních sálech. Anestezie během
operačního či jiného, obvykle bolestivého výkonu, zajišťuje vyloučení vnímání
bolesti, zabraňuje rozvoji stresu a nechtěných reakcí organismu, které by znemožnily provést daný výkon nebo by mohly
pacienta ohrozit na zdraví či životě. Před
výkonem v anestezii je nutné podstoupit
důkladné předoperační vyšetření včetně
laboratorních krevních testů. Volba typu
anestézie závisí na typu a rozsahu výkonu,

zdravotním stavu pacienta, požadavcích
operatéra a také na přání pacienta.

Práce na takovém oddělení, to je
určitě nespočet příběhů?
To je pravda. Na ARO v boskovické nemocnici pracuji již téměř třicet roků. Mohu
říct, že jsem toho za tu dobu zažil opravdu hodně, ale určitě člověk rád vzpomíná
hlavně na ty veselejší příhody. Někdy si
říkám, že se nám snad při léčbě podařil
i medicínský zázrak. Ale to k našemu oboru patří. V dnešní době se žádná nemocnice s operačními obory neobejde bez
pracovníků anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Jestliže člověk v nemocnici
bojuje o život, vždy je u toho anesteziolog,
který se snaží o to, aby i ten nejkritičtější
stav pacienta byl úspěšně zvládnutý a těch
„smutných“ konců bylo co nejméně.
Přepadne Vás občas pocit „zmaru“,
když někomu zkrátka už nemůžete
pomoci?

rozhovor / Vladimír Zemánek

Úplně nejtěžší je asi určitá bezmoc,
kdy už víte, že sebelepší péče nakonec
skončí špatně. Zmíněný pocit „zmaru“
někdy zažíváme v posledním období, tedy
v „covidové době“. Víte, někdy nám to připadá jako přes kopírák. Léčíte pacienty
v kritickém stavu s koronavirovou pneumonií, personál to stojí obrovské fyzické
i psychické vypětí, a nakonec zjistíte, že
vaše snaha byla marná. Nejhorší je, když
bojujete i týdny o život mladšího pacienta,
relativně zdravého, a boj prohrajete. Přitom každodenně komunikujete s příbuznými, slyšíte příběhy od jeho rodinných
příslušníků, a hned zase musíte najít sílu
a motivaci do další práce. Úplně jednoduché to není.
Určitě jsou ale i opačné situace,
záchrany života. Možná pak někdy
i děkovné dopisy.
To je přesně ono. I přes některé výše
zmíněné prohry je obor anesteziologie a intenzivní medicíny nádherný a nikdy jsem
nelitoval, že jsem se pro něj rozhodl. Někdy
se dostaneme u pacienta do situace, kdy
nám laboratorní výsledky i paraklinická
vyšetření ukazují, že jeho stav je v podstatě
neslučitelný se životem. Je to nepopsatelný
pocit, když se vám pak takového člověka
podaří vrátit zpět do života a rodina vám
často i třeba za rok znovu a znovu děkuje
za jeho záchranu. Těší nás jakákoliv forma
poděkování, protože to je právě to, co nám
ukazuje, že naše práce má smysl.
Jak vypadá váš pracovní kolektiv?

Moc dobrá otázka. Víte, v akutní medicíně je nesmírně důležitá týmová práce.
Jeden bez druhého se neobejdeme, a tím
myslím hlavně spolupráci mezi lékaři
a sestřičkami. V současné době, kdy řešíme především „covidové“ pacienty, se tato
souhra ukazuje jako obrovské plus. Jsem
na náš kolektiv nesmírně pyšný a velice si
vážím všech pracovníků, kteří si dokážou
vždy vyjít vstříc a navzájem se zastupovat.
Tato symbióza je pro náš obor moc a moc
důležitá a mám radost, že můžu v takovém týmu pracovat.

Po personální stránce je u vás
všechno v pořádku?
Intenzivní medicína je krásná, ale zároveň nesmírně náročná nejenom fyzicky,
ale i psychicky. Ne úplně každý zdravotník může tento obor vykonávat. Já mám
to štěstí, že se mi podařilo vybudovat
mladý tým lékařů, které tato práce baví
a snaží se v tomto oboru stále posouvat
dále. Na mně je, abych jim vytvořil optimální pracovní podmínky, což si myslím,
že se daří. Samozřejmě, že dámy odcházejí postupně na mateřskou dovolenou,
takže probíhá přirozené doplňování
týmu, ale to je naprosto normální. Ve výhledu do budoucnosti bychom rádi vybudovali v naší nemocnici urgentní příjem,
takže potom by bylo nutné doplnit nejenom lékařský, ale především sesterský
personál.
Co se týká vybavení, mají vaši pacienti ten nejlepší servis?

FOTO Pavel Kupka (2x)

Musím říct, že ARO má v současné době
skutečně špičkové přístrojové vybavení,
které nám „závidí“ i některá brněnská
pracoviště. Na okresní úrovni můžeme
mluvit i o jakýchsi nadstandardních podmínkách. Toto technické vybavení spolu
s prostorovým zázemím a výborným lékařským i sesterským kolektivem nám
umožňuje poskytovat našim pacientům tu
nejlepší péči, která je často při komunikaci s příbuznými našich pacientů pochvalně oceňována. A to nás stále povzbuzuje
k dalšímu rozvoji a zdokonalování.
Když se vrátíme hodně do minulosti. Jaká byla Vaše cesta do „bílého
pláště“. Byla to od dětství jasná
volba?
V dětství jsem se s medicínou vůbec nepotkal. V rodině ve zdravotnictví nikdo nepracoval, takže jsem byl jakousi „výjimkou“,
že jsem se nakonec stal lékařem. Po základní škole jsem maturoval na boskovickém
gymnáziu a teprve ve třetím ročníku u mě
uzrála myšlenka, že bych mohl zkusit medicínu. Byla to pro mě trochu neznámá, která
mě na druhou stranu hodně lákala.

Jak jste se dostal do boskovické nemocnice?
Po úspěšném absolvování státnic na lékařské fakultě v Brně jsem v srpnu 1992
nastoupil na ARO, kde pracuji dodnes.
Nikdy jsem svojí volby nelitoval. Téměř
15 let jsem zároveň jezdil jako lékař u záchranky, jako zástupce primáře ARO jsem
byl i vedoucí lékař operačních sálů. Pozici primáře ARO zastávám od roku 2007
a na postu náměstka pro léčebně preventivní péči jsem od roku 2009.
Pokud nejste zrovna v práci. Jak si
nejlépe odpočinete, co Vás baví?
Moje práce mě stále baví, v určitém
směru stále posouvá i dopředu, ale je samozřejmě velmi časově náročná. Bude mi
53 let a začínám si uvědomovat, že je potřeba trochu zvolnit a užívat si více volna,
rodiny, sportu a přátel. Manželka mi říká,
že úplně odpočívat neumím, ale já se budu
snažit. Obě děti závodně sportují, jsem
rád, když s nimi vyrážím povzbuzovat je
na tenisové či florbalové zápasy i turnaje, rád si s manželkou zahraji tenis a každoročně s rodinou vyrážíme na hory na
naše oblíbené lyže. Sám relaxuji třeba i při
sekání trávy na zahradě a moc si užívám
společné cestování s rodinou. Jenom, kdyby ten čas utíkal trochu pomaleji…

PAVEL ŠMERDA
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ZDENĚK PEŠA SE TĚŠÍ

NA NÁVRAT DO ŠKOLY A PSANÍ DALŠÍCH KNIH

Olešnice je krásné město s krásným okolím. Nabízí pestré výlety do přírody, ve
městě můžete navštívit unikátní dílnu modrotisku, muzeum strašidel a postav
pověstí Olešnicka nebo muzeum historických vozidel. Na své si přijdou i milovníci sportu a relaxace. V Olešnici se také stále něco děje. Více prozradil starosta
města Zdeněk Peša.
Pane starosto, jaký byl uplynulý
rok v Olešnici?
Smutný. To je asi to správné slovo. Světová pandemie COVID-19 nás všechny
nejdříve vystrašila svým rozsahem, mediálními zprávami a tápáním vědců,
jaké následky na zdraví a život
může mít. Počáteční nadšení
občanů postavit se této nemoci šitím roušek, dobrovolnictvím při nákupech seniorům
a podobně se s přibývajícími
týdny a měsíci postupně vytratilo. Zbyla často jen
skepse,
frustrace
a únava.

tální vliv na podnikání živnostníků a malých s.r.o. Nechápu, jak mohou přes státní
kompenzace ještě přežívat. Obchody jsou
na území městečka převážně prodejnami
potravin, nicméně ostatní měly dlouho
stopku. To se týká i restaurací a služeb, jako
třeba kadeřnictví.
Průmyslové podniky naštěstí výrobu
zastavit
nemusely. Ovšem i zde se
dopady pandemie
projevují například
v exportu. Vliv na
daňovépříjmy
měs-

Starosta Olešnice Zdeněk Peša

Jak moc se epidemie koronaviru
podepsala na fungování města? Po
ekonomické a společenské stránce.
Největší společenský dopad na komunitu
olešnických občanů vidím v paralyzované
činnosti místních spolků a uzavření škol.
Nekonala se řada kulturních a společenských akcí. Přerušena byla na jeden rok
(doufejme) tradice městem organizovaných kulturních akcí jako Václavský
jarmark, městské pivní slavnosti apod.
Protiepidemická opatření měla a mají fa28

ta jsme očekávali. Zde stát kompenzoval
alespoň částečně propad a pokles nebyl
naštěstí tak velký.

Co se Vám podařilo v uplynulé
době zrealizovat a jaké máte další
plány?
Uzavření základní školy na jaře minulého roku umožnilo provést rekonstrukce
v několika učebnách. V prázdninových
měsících byly vybaveny nábytkem, a protože se jednalo převážně o učebny počí-

tačové, byly v nich instalovány desítky
nových počítačů. Projekt z Integrovaného
regionálního programu administrovaného MAS Boskovicko PLUS byl podpořen
bezmála šesti miliony korun. Bohužel
s podzimním uzavřením škol čekaly doposud nové učebny a stovky výukových
programů na serveru dlouho na své využití. Nicméně nadstandardní vybavení školy
výpočetní technikou alespoň umožnilo
zapůjčit notebooky a tablety žákům i učitelům pro on-line výuku.
Ani další realizované akce nebyly z důvodu protiepidemických opatření doposud více využity. V kulturním domě jsme
provedli rekonstrukci vstupu kina, opravili jsme chodník do zahrady kulturního
domu a upravili zázemí prodeje na zahradě kulturního domu. Také kompletní
rekonstrukci filtrace vody na koupališti
s výměnou chodníků snad více využijí návštěvníci a občané letos.
Naopak kompletní výměna více než
350 svítidel veřejného osvětlení za moderní a úsporná LED svítidla, chodníky
ke kulturnímu domu v Křtěnovské ulici
a Moravské straně jsou občany už každodenně využívány. Bezpečnostní řez
vzrostlých stromů jako součást projektu
Revitalizace zeleně v Olešnici byl proveden na podzim. Výsadba zeleně pokračuje
v jarních měsících.
Takto jsme se dostali do záměrů letošního roku. Kromě projektu revitalizace
zeleně je v oblasti životního prostředí ve
výstavbě projekt připojení nedávno vybudovaného vrtu na vodojem. Zde již za
několik týdnů budeme odebírat vodu z tohoto vrtu do olešnického vodovodu.
Chystá se i rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště a běžeckého
areálu. Stav už nebyl vyhovující?
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Sportování a pohyb žáků covidem zamrzly. Až se situace změní, bude na ně čekat
nový atletický areál s hřištěm školy u koupaliště za více než pět milionů korun. Čtyřicet let starou běžeckou dráhu z prosívky
a asfaltovou plochu hřiště nahradí tartanová dráha a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a mantinely. Zde už aktuálně
probíhají práce na zásadní rekonstrukci
podpořené dotací Ministerstva pro místní
rozvoj. Provoz zde bude zahájen od nového
školního roku.

U čeho bych se zastavil, je odkup
Hotelu Závrší. Jaké s ním máte další plány?
Pivovar Černá Hora a město Olešnice
byly od roku 2006 každý spoluvlastníkem
poloviny tehdy nově kompletně a velkoryse
rekonstruovaného Hotelu Závrší. Pivovar
později změnil majitele a ten se nedávno
rozhodl svůj podíl prodat. Nabídl ho nám,
v případě, že bychom předkupní právo nevyužili, dostal by příležitost jiný zájemce.
Omezení vlivu na rozhodování o jediném
hotelu s restaurací v Olešnici, potenciální
možné spory s novým spoluvlastníkem
při provozování a velmi příhodná cenová
nabídka byly důvody, proč většina zastupitelstva schválila odkup. Nemluvě o tom, že
výstavba hotelu před čtyřmi desítkami let
byla, jak už to tak na venkově bývalo, akcí
„Z“. Že by se potom do Olešnice hrnuli investoři, kteří by zde chtěli podnikat v této
oblasti, jsme jaksi nezaznamenali. Zažili
jsme ale několik prodejů zmiňovaného
hotelu a několik různých provozovatelů
s následným uzavřením zdevastovaného
objektu a soudní dražbou.
Město je aktuálně jediným vlastníkem
hotelu, který je, nebo do covidu byl, jediným kapacitním restauračním zařízením
umožňujícím stravování, setkávání spol-

Koupaliště

ků, rodinných oslav, svateb, srazů spolužáků a podobně. Je také jediným hotelem
na území města. Navíc s kapacitou autobusového zájezdu. Plány k budoucnosti
hotelu jsou jednoduché. Provést některé
opravy, které nebudou finančně rozhodně tak náročné, jak se někteří domnívali,
běžnou údržbu před otevřením a uzavřít
novou smlouvu s osvědčeným nájemcem.
Pro občany a návštěvníky se nic nezmění.
Hned, jak to epidemická situace dovolí,
budou moci jít s rodinou na oběd, či večeři, se známými posedět u piva, nebo si zahrát karty. Návštěvníci budou moci využít
ubytování v hotelových pokojích.

Blíží se nová turistická sezona, která bude zase opět hlavně ve znamení domácího cestovního ruchu.
Na co byste nás pozval do Olešnice?
Letní prázdninová sezóna snad už proběhne bez omezení. Pozvánka je standardní. Koupaliště, muzeum historických
vozidel a stálá výstava obrazů rodiny
Hamerských, muzeum strašidel a postav
pověstí Olešnicka v podzemí olešnického
náměstí, případně návštěva modrotiskové
díly rodiny Danzingerů. S létem souvisí
i kulturní akce, které doufejme, budou už
povoleny.
Dovolte osobní dotaz. Ve vedení
města jste od roku 1994, tedy úctyhodných 27 let. Budete znovu kandidovat i v příštím roce?
Do funkce uvolněného starosty jsem byl
zvolen jako mladý 31letý pedagog zdejší
školy. Příští rok mi bude 59 let. Je tedy
ten správný čas vrátit se k občanskému
zaměstnání, do školy, kde budu moci jako
ředitel na plný úvazek své letité manažerské zkušenosti, zkušenosti s organizací
školství v Jihomoravském kraji i v ORP

Muzeum strašidel

Boskovice zúročit. Navíc své vlastivědné
knihy a učebnice, případně pohádky budu
moci prezentovat dětem významně častěji
než doposud. Snad se najde čas i na psaní
dalších. Na to se opravdu těším.
Pokud se nevěnujete vedení města, při čem si nejvíce a nejlépe odpočinete?
Jednoduchá odpověď. Jsem vášnivý čtenář. V covidové době tedy knihou. A až pomine, tak cestováním.

Je něco, co se Vám ještě za dlouhou
dobu ve vedení města nepodařilo
a co byste si ještě rád splnil?
Víte, každé čtyři roky před volbami
jsem si říkal, že je třeba ještě udělat to,
či ono. Že nemohu odejít od rozdělané
práce. Samozřejmě jsem věděl, že nějaká
práce bude vždycky rozdělaná a bude stále co opravovat, rekonstruovat a stavět. To
platí i nadále, přestože se spousta věcí podařila. To ale dokáží posoudit spíše ti, kdo
změny neberou jako samozřejmost a neposuzují je očima člověka z velkého města, ve kterém žili, nebo žijí. Co bych si rád
splnil? Vidět po volbách na místě starosty
člověka, který si uvědomuje, že s novým
plánovacím obdobím EU pokračuje doba,
která umožňuje těm aktivním přinést do
jejich obce s dotačními finančními zdroji
další velké změny. Aby se stejně jako já
kdysi a průběžně učil tyto zdroje hledat
a nacházet přes veškerou byrokracii, kterou s sebou nesou. Člověka, který nepromarní celé volební období kritikou svých
předchůdců, ale prožije ho snahou o co
nejlepší výsledky své práce pro obec a občany. Jemu bych také přál zastupitele, na
které se může spolehnout. Ale to je přání
asi každého končícího starosty. 

PAVEL ŠMERDA

Muzeum historických vozidel
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PR / Golfový areál v Kořenci

GOLFOVÝ AREÁL

V KOŘENCI

Golfové hřiště „na Kořenci“ je znamenitou součástí čisté přírody a vynikající
vhodnou členitostí terénu. Přímo na hřišti se vám naskýtají nebývalé výhledy do
přírody Drahanské vrchoviny.
I v době, kdy se naše společnost potýká
s různými restrikcemi, je golf, jako jeden
z mála sportů, povolený. Na golfovém hřišti v Kořenci tak za sebou necháte starosti
všedních dní a zároveň uděláte něco pro
svoje zdraví.
Resort je kompletně vybaven pro pořádání golfových turnajů, svateb, narozeninových oslav a dalších společenských
akcí. Jeho pilířem je hotelové zázemí a tradiční gastronomie.
Během sezóny organizujeme různé typy

KONGRESY, OSLAVY, SVATBY

golfových pobytů jak pro amatéry, tak
i profesionály. Veškeré informace k pobytům se dozvíte na internetových stránkách
www.korenec-golf.cz v sekci výuka golfu.
O letních prázdninách také nezapomínáme na dětské golfové kempy, které
DĚTSKÉ GOLFOVÉ KEMPY 2021
11. 7. - 16. 7. 2021
8. 8. - 13. 8. 2021
15. 8. - 20. 8. 2021

18JAMKOVÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ

UBYTOVÁNÍ S KAPACITOU AŽ 84 OSOB
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jsou vhodné pro děti od 6 do 18 let. Děti,
které se chtějí věnovat golfu intenzivněji,
mají možnost zapojení do tréninkového
centra mládeže, Přes týden v odpoledních
hodinách jsou pro ně připraveny tréninky
s profesionálním trenérem.
V letních měsících také bude startovat
projekt DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, do
kterých se mohou zapojit celé rodiny. Veškeré informace budou k dispozici na facebooku a našich internetových stránkách
www.korenec-golf.cz.

RESTAURACE

CVIČNÉ ZÁZEMÍ, KRYTÝ DRIVING RANGE

tip na výlet / Dům přírody Moravského krasu

V DOMĚ PŘÍRODY SI MŮŽETE
ZAHRÁT I HRU NA ODCHYT NETOPÝRA

Chcete se dozvědět, jak vznikl Moravský kras? Navštívit území plné historie, krápníků a netopýrů? Pak pro vás máme skvělý tip! Dům přírody Moravského krasu.
Moderní návštěvnické středisko, kde se můžete aktivně účastnit procesu poznávání a objevování krás světově unikátní oblasti. Více prozradila ředitelka Tereza
Tesařová.
Asi nebudu daleko od pravdy, když
řeknu, že letos se na návštěvníky
těšíte více než kdy jindy?
To máte určitě pravdu. Jelikož jsme byli
od 12. října uzavření, dlouhou jsme vyhlíželi den, kdy budeme moci znovu otevřít
a přivítat první letošní návštěvníky. Během „normálního“ roku už bychom měli
Dům přírody plný dětí na výukových programech a také návštěvníků z řad široké
veřejnosti.
Připravili jste pro ně na letošní rok
nějaké novinky?
Každý rok jsme organizovali nějakou
novou akci, ale k v letošním roce moc
neplánujeme. Loni jsme museli všechny
akce, až na pár výjimek, zrušit, tak se už
trochu bojíme plánovat. Novinkou však
bude spolupráce s festivalem Rajbas, kdy
se u nás uskuteční přehlídka prezentaci
WAU malých dobrodruhů. Dále se návštěvníci mohou těšit na výstavu o malířství, školy se mohou objednávat na nový

výukový program o bylinkách. Za Domem
přírody by měla být letos vybudovaná
nová venkovní učebna.

Kdo o Domě přírody Moravského
krasu ještě neslyšel, představte
nám ho?
Dům přírody Moravského krasu je součástí návštěvnických středisek ve zvláště
chráněných územích napříč celou republikou. Náš Dům přírody se nachází na Skalním mlýně v blízkostí jeskyní. Můžeme se
pyšnit interaktivní vnější i vnitřní expozicí
včetně kina s 3D filmem. V naší expozici se
může aktivně zapojit do procesu poznávání
a objevování každý bez ohledu na věk. Pro
školy a organizované skupiny máme připravenou nabídku více než dvaceti výukových
programů. Pro veřejnost připravujeme během celého roku různé akce a exkurze.

O co je mezi návštěvníky největší
zájem a co jsou největší lákadla?
Největší zájem je mezi návštěvníky

o vnitřní expozici. Její součástí je film ve
3D formátu s názvem Říše zkamenělého
času, který představuje Moravský kras během čtyř ročních období. Tato expozice je
unikátní tím, že si návštěvníci mohou na
vše sáhnout. Díky tomu poznávají expozici více smysly a jejich zážitek je tak více
umocněn. V expozici si mimo jiné mohou
prohlédnout skutečný krápník, lebku jeskynního medvěda či zahrát hru na odchyt
netopýrů. Rodiny s dětmi mohou strávit
svůj čas v dětské herně s prolézací jeskyní.
Chystáte na letošní rok nějaké speciální akce?
Rok 2021 je Mezinárodním rokem jeskyní a krasu. V rámci této mezinárodní
akce budeme spolupracovat s okolními
subjekty například na výstavě věnované
tomuto tématu. Dále bychom rádi uspořádali sérii přednášek zaměřených na jeskyně z různých pohledů, např. paleontologa,
speleologa nebo také z pohledu pohádkových jeskyní.
PAVEL ŠMERDA
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NOVÉ WELLNESS
V HOTELU LYSICE
Nám. Osvobození 157
679 71 Lysice
Tel.: 724 065 262, 725 396 424,
E-mail: info@hotellysice.cz
www.hotellysice.cz

Whirlpool

Finská
sauna

Bio
sauna

Relaxační
místnost
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NOVÝ ROLETOVÝ SYSTÉM KOOBOX
…JEDNODUŠŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE

Hlavní činností firmy KOOPLAST, s.r.o. je prodej plastových a hliníkových profilů,
které se využívají v nábytkářském i průmyslovém sektoru. Velkou část nabídky
tvoří nábytkové rolety, těsnicí profily, sokly, okopové plechy, úchytové a dekorativní profily. Nabízený sortiment je neustále inovován podle potřeb trhu, a tak jsme se
majitele a zakladatele firmy Ing. Radka Řehoře zeptali, co nového nám KOOPLAST
nabídne v tomto roce.

Co je nového ve firmě KOOPLAST? Máte
v sortimentu nějaké
novinky?
Naše firma nabízí již
téměř 25 let široké spektrum plastových a hliníkových profilů určených
do všech typů interiérů.
A jelikož naše motto zní
„NABÍZÍME VÁM VÍCE…“,
snažíme se našim zákazníkům nabídnout nejen
zajímavé produkty, ale
také jedinečné služby na
míru, které na trhu nikdo
nenabízí. Poslední naší
novinkou je nový jedinečný roletový systém „KOOBOX“.

Kam se KOOBOX
hodí?
Díky široké variabilitě a možnostem použití
můžeme tento produkt
použít téměř do jakéhokoliv prostoru. Nabízíme
širokou možnost dekorů
a typů, které lze jednoduše sladit s jakýmkoliv typem interiéru. Rolety jsou
oblíbeným designovým
prvkem, který má široké
a plně funkční využití v jakémkoliv interiéru.
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Dětský pokoj

Předsíň

Koupelna

Kuchyň

Kancelář

Garáž

Můžete prozradit jeho výhody?
Jedná se o velmi jednoduchou sestavu, kterou během deseti minut
namontujete do jakéhokoliv korpusu
skříně. Zvládne to opravdu každý. Nábytkovou roletu lze objednat dle vlastního individuálního rozměru na míru.
V nabídce je 12 skladových dekorů,
které lze jednoduše sladit s každým
interiérem.
Jak jste na tuto novinku přišli?
Nábytkové rolety jsou již dlouho
jedním z našich stěžejních produktových pilířů. Často jsme se zde ale potkali s argumentem, že jsou složité na
montáž. Proto vznikl nápad výrazného
zjednodušení montáže v rámci nového systému KOOBOX. Věříme, že díky
KOOBOXU se rolety stanou nejen designovou, ale i jednoduchou a praktickou volbou pro širokou veřejnost. Protože „jednodušší už to být nemůže…“
Mohu se s KOOBOXEM někde
osobně seznámit? Kde získám
více informací?
S kompletní nabídkou sortimentu se můžete seznámit na webových
stránkách a e-shopu firmy www.kooplast.cz. Přímo s KOOBOXEM se můžete seznámit v našem showroomu, kde
Vám jej vyškolený personál představí
a navrhne návrh řešení do Vašeho interiéru.

KOOPLAST, s.r.o., ulice
Chrudichromská 22,
680 01 Boskovice
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navštívili jsme / Nové Město na Moravě

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Najděte adrenalin i relax v srdci Koruny Vysočiny
zážitkovou i parní saunu, Kneippovu
lázeň, tichou vnitřní i venkovní odpočívárnu a vířivku. Kompletní je relaxační
rituál s ajurvédskou masáží nebo aroma
koupelí.

KULTURA

VYSOČINA ARENA
Les Ochoza, kde se Vysočina Arena nachází, je už několik desítek let dějištěm významných sportovních závodů s přesahem
daleko za hranice České republiky. Kromě
Světových pohárů v běžeckém lyžování
a biatlonu jsou to také Světové poháry horských kol. Přijeďte vyzkoušet novoměstské
singletracky i vy. Vyzkoušet můžete celkem
čtyři okruhy rozdělené podle náročnosti. Aktuální stav stezek hledejte na webu
www.vysocina.bike. Cyklo aréna má také
jednu z největších pumptrackových drah
v Česku, plnou vln a klopených zatáček.
Adrenalinová dráha však není určena pouze pro cyklisty. Kromě jezdců na BMX nebo
horském kole je na ní možné jezdit na longboardu, skateboardu, odrážedle, koloběžce
nebo in-line bruslích.

SPORTOVNÍ HALA

Sportovní hala byla slavnostně otevřena 11. 9. 2020. K dispozici je hřiště pro

házenou, basketbal, florbal, badminton
nebo volejbal, tenis, gymnastiku, atletiku. Patronem haly je novoměstský rodák
a horolezec Radek Jaroš, a tak v hale nemůže chybět horolezecká stěna. Ta je 20
metrů široká a pro zájemce je k dispozici
i instruktor lezení. Pokud dáváte přednost
lezení v přírodě, skály CHKO Žďárské vrchy vás budou zaručeně bavit.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ

Městské lázně hýčkají svoje návštěvníky již šestým rokem. Rodiny s dětmi láká
bazénová hala s relaxačním bazénem se
slanou vodou, divokou řekou a dalšími
atrakcemi. Nejmenší děti si užijí zábavu
v malém bazénku se skluzavkou. Dospělí
si mohou dát do těla v plaveckém bazénu,
ve skvěle vybaveném fitness nebo ve cvičebním sále s nabídkou lekcí jógy, pilates
a kick boxu. Vychutnat si v areálu lázní
můžete i zasloužený klid a odpočinek.
V lázeňském wellness najdete finskou,

Prozkoumat město a celý region vám
pomůže destinační společnost Koruna
Vysočiny nebo novoměstské informační
centrum. To sídlí v budově Horáckého
muzea, kde naleznete stálou expozici lyží
a expozici lidové architektury a zajímavostí z historie Novoměstska. Žije to i na
dvorku muzea, když se roztočí všechna
kola nově zrestaurovaného „Mlejnku
z Víru“. Dávejte zde pozor na strašidelné
podzemí! Skvělá expozice je v Horácké
galerii. Zde můžete zhlédnout díla novoměstských rodáků Štursy a Makovského
a obrazy malířů Horácka, např. Blažíčka,
Jambora, Laciny aj.
Procházkou po malebném městě narazíte na sochy novoměstských rodáků.
Za obdiv stojí i novoměstská rarita Karla
Němce sgrafita. Ta jsou nejen na kostele sv.
Kunhuta, ale i na dalších domech. V parku
si můžete dát šachovou partii a o kousek
dál posedět u Poeziomatu. V centru města
bude navíc do března 2022 nainstalována
výstava. První ročník projektu Sochy pod
novoměstskou oblohou představí tvorbu výrazného českého sochaře a umělce
Čestmíra Sušky. Kulturní léto bude v Novém Městě na Moravě plné koncertů, tradičních akcí a divadel.

Novoměstsko nabízí skvělou příležitost k odpočinku a regeneraci, ať už máte
rádi adrenalinové zážitky při zběsilé jízdě na horském kole, nebo poklidné projížďky a kouzelné procházky lesem. Po plně prožitých dnech vás čekají romantické večery v útulných penzionech a gurmánské zážitky při ochutnávání regionálních specialit. Přijeďte si užít to pravé srdce Vysočiny.
Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě

36

na návštěvě / Památník holokaustu

PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU

ROMŮ A SINTŮ NA MORAVĚ
Muzeum romské kultury zpřístupnilo v roce 2019 Památník holokaustu Romů
a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. V místě, kde za druhé světové války stával tzv. cikánský tábor, a odkud byli zejména moravští Romové převezeni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, se 15. července otevře stálá expozice připomínající
bohatou historii této lokality.
O vybudování památníku bylo rozhodnuto v roce 2009, kdy byl vykoupen ze soukromých rukou. Budován byl nejprve v letech 2012-2016 Národním pedagogickým
muzeem a knihovnou J. A. Komenského
a následně přešel pod správu Muzea romské kultury. Pro veřejnost byl památník
otevřen v srpnu 2019, avšak v té době ještě
bez stálé expozice. Dočasně ji nahradily tři
výstavy. To se slavnostním otevřením stálé
expozice 15. července od 17 hodin změní.
Expozice bude umístěna v budově Infocentra a v Baráku vězňů. Kromě stálé

expozice se v budově Infocentra nachází
také přednáškový sál určený pro besedy,
přednášky, či promítání. Součástí areálu
jsou také dva rekonstruované dřevěné
baráky původního tábora – zmiňovaný
Barák vězňů a Barák dozorců. V druhém
jmenovaném vznikl prostor pro výstavy,
které se budou každoročně obměňovat.
V letošním roce jde o výstavu s názvem
Maluj, co vidíš – s vybranými kresbami
Helgy Weissové-Hoškové. Ty zachycují její život v terezínském ghettu viděný
očima dítěte mezi dvanáctým až čtrnác-

tým rokem věku. Další část památníku
- venkovní atrium - je místem pro pietní
a připomínkové akce, koncerty či divadelní představení. Tyto akce pro návštěvníky
pracovníci památníku a muzea chystají
v rámci Léta v památníku: 24. července
koncert Ivy Bittové, připomínkovou akcí
léta je pak pietní akt plánovaný na 18. srpna. Program pokračuje i na podzim, kdy se
chystá divadelní představení s názvem
Hygiena krve Divadla Líšeň. Aktuální informace naleznete na stránkách www.
rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu/.
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rozhovor / Dušan Tenora

DUŠAN TENORA: ČAS HRAJE

PŘI CMP ZÁSADNÍ ROLI

Čas je mozek! To platí v případě cévní mozkové příhody. V blanenské nemocnici
se na ni specializují v iktovém centru, které je součástí neurologického oddělení.
V loňském roce oslavilo významné výročí. Více o jeho činnosti, závažnosti cévní
mozkové příhody, léčbě, ale i prevenci, prozradil primář oddělení Dušan Tenora.
Pane primáři, představte, prosím,
čtenářům MyFace vaši iktovou jednotku?
Iktová jednotka je neurologická jednotka intenzivní péče, která je především zaměřena na léčbu pacientů s cévní
mozkovou příhodou v akutní fázi onemocnění (iktus zn. latinsky mozková příhoda).
Kromě těchto pacientů jsou na iktové
jednotce hospitalizováni i pacienti s jinými akutními neurologickými nemocemi
vyžadující v určité fázi intenzivní léčbu.
Například epilepsie, meningitidy, mozkové nádory…

Jestli si dobře vzpomínám, tak
v loňském roce jste oslavili zajímavé jubileum?
Máte pravdu. Naše iktová jednotka byla
otevřena v srpnu 2000 a minulý rok tak
uplynulo 20 let od uvedení do provozu. Iktová jednotka je součástí Iktového centra,
kam patří také centrální příjem, neurologické a rehabilitační oddělení a veškerý
38

komplement, který je nutný k péči o pacienta s mozkovou příhodou (radiodiagnostické oddělení, laboratoř aj.).

Vzpomene si, jaké byly začátky tohoto oddělení?
Problematice mozkových příhod a intenzivní neurologické péče jsme se začali
v Blansku věnovat v letech 1998 až 1999.
V roce 2000 vznikla iktová jednotka, zakoupili jsme CT přístroj nezbytný pro
diagnostiku mozkových příhod a otevřeli rehabilitační oddělení. Od 1. 8. 2013
jsme Iktovým centrem, které je součástí
sítě center zabezpečující léčbu pacientů
s mozkovou příhodou v České republice.
Co se od té doby změnilo? Určitě
jste udělali velký „krok vpřed“?
Za roky, co se věnujeme mozkovým
příhodám, se péče o pacienty s mozkovou příhodou posunula vpřed ohromným
způsobem. Jistým vzorem pro neurology
byla například kardiologická centra a péče

o pacienty se srdečním infarktem. Takhle
podobně je nyní postaráno o pacienty
s mrtvicí. Od roku 2010 se začala vytvářet
kvalitní síť specializovaných center pro
léčbu mozkových příhod, která umožňuje
poskytnout rychlou a moderní léčbu všem
pacientům v České republice. Tato síť patří
k nejlepším v Evropě. Až od roku 2005 se
začala při léčbně ischemických mozkových
příhod používat trombolýza, do té doby
jsme žádnou léčbu na obnovení průtoku
krve do mozku neměli, efekt mechanické trombektomie byl prokázán v posledních letech. K diagnostice mrtvice se nyní
již běžně používá magnetická rezonance,
kterou máme v Blansku k dispozici. Velký
důraz se klade na rychlost zahájení léčby trombolýzou. V naší nemocnici máme
přesný algoritmus, jak postupovat u pacienta s akutní mozkovou příhodou, aby mu
byla léčba podána co nejdříve. Výrazně se
také zlepšila péče o pacienty po prodělané
mozkové příhodě (rehabilitace, léčba rizikových faktorů, léčba spasticity…).
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Jak se cévní mozková příhoda
projevuje a jsou nějaké prvotní
příznaky, kterých by si měli lidé
všímat?
Cévní mozková příhoda je urgentní stav
a je nutno okamžitě volat 155! Nejčastějšími hlavními příznaky jsou porucha řeči
(potíže s mluvením či porozumění řeči),
náhlý pokles ústního koutku, náhlé oslabení ruky nebo nohy zvláště na jedné polovině těla, dalšími příznaky mohou být znecitlivění či brnění tváře, ruky či nohy zvláště
na jedné polovině těla, náhlá bolest hlavy,
náhlá porucha zraku na jednom oku nebo
na obou očích, náhlé motání hlavy s nevolností, porucha vědomí. Proto pokud u sebe
či někoho blízkého rozpoznáte příznaky,
které by mohly odpovídat mrtvici, nevozte
dotyčného do nemocnice, ale raději vždy
zavolejte záchrannou službu. Dispečer na
lince 155 se postará o okamžitý výjezd
sanitky. Posádka na místo dorazí během
několika minut a pacientovi poskytne kvalifikovanou první pomoc a transportuje ho
do specializovaného centra.

Rychlá pomoc je tak v tomto směru
bezesporu alfou a omegou všeho?
Rychlost od příjezdu pacienta do nemocnice je velmi důležitá pro úspěšnost léčby.
V naší nemocnici běžně podáváme tuto
léčbu do 15 až 20 minut od příjezdu pacienta, čímž se řadíme ke špičce mezi centry v České republice. Pacientům s akutní
mozkovou příhodou je v našem centru poskytnuta adekvátní péče a moderní léčba
jako v nejvyspělejších evropských zemích.
O pacienty se stará erudovaný tým lékařů
a specializovaného zdravotnického personálu, který má bohaté zkušenosti s léčbou
mozkových příhod a jejich komplikací.

Existuje pouze jeden druh cévní
mozkové příhody?
Rozlišujeme dva typy mozkových příhod. Obecně řečeno cévní mozková příhoda je nemoc, která postihuje mozkové
cévy. Vzniká tehdy, když se céva přivádějící kyslík a výživu do mozkové tkáně
uzavře, nebo praskne. Podle toho dělíme
cévní mozkové příhody na příhody způsobené nedokrveností (ischemické) nebo
krvácením (hemoragické). Převažují cévní příhody ischemické (asi 90 %), které
vznikají uzávěrem cévy. Když se céva
uzavře, části mozku se nedostává potřebných živin a kyslíku a začne velmi rychle
odumírat. Mozek je složitý orgán a má na
starosti různé funkce. Podle toho, která
část mozku a jak moc je poškozena, se
její odumření projeví navenek. Může to

MRTVICE V ČÍSLECH
Mrtvice postihne každoročně v České
republice takřka 30 tisíc lidí, každý den
jich v průměru 28 zemře. V České republice je mrtvice třetí nejčastější příčinou
úmrtí. Každé 4 vteřiny někoho na světě
potká mrtvice a každých 40 vteřin na ni
někdo zemře. Pouhých 5 minut trvá, než
začnou odumírat první mozkové buňky.
Přibližně 70 % pacientů se zcela zotaví,
pokud je léčba zahájena do 1 hodiny od
vzniku příznaků. K započetí léčby má
pacient od vzniku příznaků maximálně
6 hodin. Více než 70 % Čechů nepozná
příznaky mozkové mrtvice. Ve více než
50 % případů můžeme cévní mozkové
příhodě předejít prevencí.

být například pokleslý ústní koutek, ale
i mnohem závažnější ochrnutí poloviny
těla, neschopnost řeči nebo i náhlá smrt.
Následky cévní mozkové příhody bývají
často trvalé. Výrazně zmírnit je lze rychle a správně podanou léčbou. Každý rok
v České republice přibývá 30 000 osob,
které prodělaly cévní mozkovou příhodu.
Každý šestý člověk na cévní mozkovou
příhodu dokonce zemře. Mozková příhoda je tak u nás třetí nejčastější příčinou
úmrtí.

Jak se CMP léčí a jaká je úspěšnost?
Pacientovi s ischemickou mozkovou
příhodou způsobenou uzávěrem cévy se
podává tzv. trombolýza. Je mu nitrožilně
podán lék na rozpuštění krevní sraženiny a opětovné zprůchodnění cévy. Trombolýzu provádí neurolog a je možné ji

zahájit maximálně 4,5 hodiny od vzniku
příznaků. Nejnovější metodu léčby ischemické mozkové příhody, mechanickou
trombektomii, je možné využít u pacientů
s nejzávažnějšími mrtvicemi do 6 hodin
po projevech prvních příznaků nemoci.
Ve výjimečných případech je léčba možná a prospěšná až do 24 hodin od vzniku
příznaků. Mechanická trombektomie je
prováděna intervenčním radiologem, který vpichem do třísla zavede vodící drát
a katetr do postižené mozkové tepny. Mikrokatetr prorazí krevní sraženinu, načež
se rozvine speciální síťka, která sraženinu
zachytí a lékař ji tak může vytáhnout z těla
ven. Vedle toho, že mechanická trombektomie prodlužuje interval mezi nástupem mrtvice a zahájením léčby, dovoluje
odstranit i větší sraženinu, kterou by se
pomocí trombolýzy nepodařilo rozpustit.
Pacienty, kteří vyžadují tento druh léčby
akutní mozkové příhody, ihned pro provedení trombolýzy transportujeme z našeho
iktového centra do komplexního cerebrovaskulárního centra ve FN U sv. Anny.
Léčba hemoragické mrtvice, která způsobuje krvácení do mozku, je založena na
ošetření zdroje a příčiny krvácení – provádí
se např. operace mozkové výdutě. Úspěšnost léčby je vždy závislá na době, za kterou
se pacient dostane k odborníkům, ale také
na tom, která část mozku je postižena, dále
na věku a přidružených nemocech.
Pokud proběhne léčba přibližně do jedné hodiny od ohlášení prvních příznaků,
je zde až 70 % šance na úplné zotavení.
Jakékoliv zdržení zhoršuje výsledky. Každou minutu totiž odumírá a je nenávratně ztraceno 2 000 000 mozkových buněk
(neuronů). Proto zásadním předpokladem
správné a účinné léčby je včasný příjezd
do nemocnice. Pokud tedy u někoho po-
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zorujete příznaky, které mohou odpovídat
mozkové příhodě okamžitě volejte číslo
155.
Kolik pacientů s cévní mozkovou
příhodou projde ročně vaší iktovou
jednotkou?
Ročně hospitalizujeme asi 400 pacientů
s cévní mozkovou příhodou, přičemž asi
každý pátý splní kritéria a je léčen trombolýzou. Naší spádovou oblastí je okres
Blansko, část okresu Brno-venkov (oblast
Tišnovska) a část okresu Svitavy (oblast
Jevíčka), takže region přibližně s asi 118
tisíci obyvateli.
Péče o pacienta určitě není v rámci nemocnice jen otázkou iktového
centra. Kdo všechno se na ní podílí?
Iktové centrum není jen iktová jednotka. Na péči o pacienty s mozkovou příhodou se podílí mnoho zdravotníků různých oddělení naší nemocnice. Pacient je
do nemocnice přivezen většinou RZP na
Centrální příjem, takže je to jeho personál, který o pacienta pečuje v úvodu. Dále
provádíme CT mozku, které zabezpečují
laboranti a lékaři radiodiagnostického
oddělení, teprve pak se pacient dostává
na vlastní iktovou jednotku. Zde o něho
pečuje specializovaný tým zdravotních
sester a ošetřovatelek, po stabilizaci stavu
veškerý personál našeho neurologického
oddělení, kam je pacient přeložen. Významnou a nedílnou součástí péče o pacienty s mozkovou příhodou je rehabilitace,
která je zahájena fyzioterapeuty co nejdříve na iktové jednotce a pokračuje po celou
dobou hospitalizace. Pacienti jsou často
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překládáni přímo na rehabilitační oddělení. Interní komplikace řešíme v úzké spolupráci s internisty, laboratorní vyšetření
provádí naše biochemická laboratoř. Důležitou součástí je i velmi kvalitní logopedická péče. V péči o pacienty s mozkovými
příhodami nám pomáhá i sociální pracovnice, občas je nutná péče psychologa.
Veškerým zdravotníkům naší nemocnice,
kteří se podílí na péči o pacienty s mozkovými příhodami, bych chtěl moc poděkovat za spolupráci. Je to také jejich zásluha,
že naše Iktové centrum dosahuje skvělých
výsledků. Chtěl bych poděkovat i vedení
nemocnice v čele s paní ředitelkou Vladimírou Danihelkovou za trvalou podporu
a velké úsilí především při vzniku centra.

Prozraďte, dá se nemoci vůbec nějak předcházet? Případně jak?
Cévní mozková příhoda může postihnout každého z nás, ale u někoho je toto riziko vyšší. Rizikové faktory se dělí do dvou
skupin. Ty, které můžeme životosprávou
nebo léčbou ovlivnit, a ty, které nijak ovlivnit nemůžeme. Do druhé skupiny patří věk,
pohlaví, rasa a rodinné vlohy. S přibývajícím věkem také stoupá riziko mrtvice, muži
mají riziko vyšší než ženy. Léčbou ovlivnitelnými faktory jsou vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, vysoká hladina cholesterolu,
kornatění tepen, problémy s cirkulací krve.
Abychom byli pozitivní, tak dobrou
zprávou je, že více než padesáti procentům
cévních mozkových příhod lze předejít! Je
důležité snažit se upravit všechny rizikové faktory, které mohou za vznikem cévní
mozkové příhody stát. Často pomůže pouhá změna životosprávy, prevencí je zdravý

životní styl. Dostatek přiměřeného pohybu, zdravé pestré stravování s dostatkem
ovoce a zeleniny, nekouřit, omezit alkohol,
redukovat nadváhu, snažit se o kvalitní
spánek. Když toto opatření nestačí, přichází na řadu úprava rizikových faktorů pomocí léků. Pokud již cévní mozková příhoda
proběhla, volíme úpravu pomocí léků vždy
a tyto léky je nutno užívat dlouhodobě.
Kdo je „typický“ pacient s cévní
mozkovou příhodou?
Typický pacient s cévní mozkovou příhodou je muž ve věku 55 let a více, kuřák
s nadváhou a vysokým krevním tlakem,
vysokým cholesterolem a cukrovkou.

Vaše slovo na závěr?
Když člověka píchne na hrudníku, je automatické, že hned volá záchranku, protože má podezření na infarkt myokardu.
Stejně by to mělo platit i v případě prvních
příznaků mozkové mrtvice. Je běžnou realitou, že pacienti s příznaky mozkové
příhody čekají zbytečně dlouho doma.
Důvodem může být, že příznaky neznají,
nebo si myslí, že potíže odezní. Je to jen
přeleželá ruka, často nemají bolesti, tak
nechtějí otravovat… A pak přicházejí pozdě, kdy už žádná aktivní léčba není možná.
Přáli bychom si, aby se pacienti s podezřením na mozkovou příhodu k nám dostávali co nejrychleji a abychom mohli co
největšímu počtu poskytnout adekvátní
léčbu. Samozřejmě nejlepší je nemocem
a mrtvicím předcházet a do našeho centra
se vůbec nedostat. Takže platí, snažte se
dodržovat zdravý životní styl!	

PAVEL ŠMERDA

RIZIKOVÉ
KÁCENÍ

SEČENÍ
TRÁVY

FRÉZOVÁNÍ
PAŘEZŮ

MARTIN MIKULA

TEL.: 732 923 481
E-MAIL: MIKULA.KACENI@SEZNAM.CZ
WWW.KACENI-MIKULA.CZ
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KOBERCE BOSKOVICE
Jsme rodinná firma podnikající již od roku 1992. V roce 2002 na ni navázala nově
založená společnost KOBERCE BOSKOVICE s.r.o., zabývající se prodejem a pokládkou koberců a ostatních podlahových krytin.
Firma KOBERCE BOSKOVICE s.r.o. nabízí široký sortiment zboží a služeb, mezi
které patří zaměření a kalkulace, příprava a oprava podkladů, lití anhydritových
a cementových potěrů, montáž podlahových krytin, montáž a obklad schodiště,
renovace podlah, obšívání koberců a rozvoz zboží.
Po dobu lockdownu byla bohužel naše
prodejna, která se nachází v Legionářské
ulici v Boskovicích, uzavřena a prováděli
jsme pouze realizace zakázek, ale dnes
již máme znovu otevřeno a těšíme se

na setkání s našimi zákazníky, pro které
jsme připravili řadu novinek a výhodných akcí.
Ze světa podlah na naše zákazníky čeká
na prodejně novinka na trhu ALPHA VINYL od společnosti QUICK STEP. Jedná
se o vinylovou podlahu s rigidním jádrem
a zámkovým spojem, kterou výrobci přivedli k dokonalosti. S radostí vám tuto
novinku představíme. Dále jsme pro naše
zákazníky připravili akci na rigidní vinylovou podlahu již s integrovanou podložkou, u které je na výběr mnoho dekorů.

KOBERCE
BOSKOVICE, s.r.o.
Legionářská 2178/2b
680 01 Boskovice
Tel. 516 455 049, 511 115 742
E-mail: info@koberceboskovice.cz
Otevírací hodiny:
Po-Pá: 9:00–17:00
So: 8:30–11:00
www.koberceboskovice.cz
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Na měsíc srpen připravujeme naši pravidelnou akci na kusové koberce, která je
u zákazníků ve velké oblibě, proto ji pro
vás rádi připravíme znovu. Na prodejně
je k dispozici mnoho vzorků od koberců
i podlah, takže věřím, že si zde vybere
opravdu každý. Pro rodiny s dětmi máme
připravený i dětský koutek pro naše nejmenší, kteří si mohou hrát a kreslit mezi
tím, co si jejich rodiče vybírají novou podlahu či koberec. Náš milý a ochotný personál vám s výběrem vaší nové podlahoviny
či jiného sortimentu rád pomůže a poradí.

JAK NA
FOTOVOLTAIKU?
KDO JSME?

JAK ZAČÍT?

Zabývali jsme se přes 20 let akumulátory a chtěli jsme rozšířit pole působnosti,
tak jsme začali dělat fotovoltaické elektrárny. Napřed jsme je dali na své domy,
pak na domy našich sousedů a teď je instalujeme po celé Moravě. Disponujeme
státním osvědčením - certifikátem, tudíž jsme schopni vyřídit státní podporu
v rámci dotačních programů, a jako bonus
nabízíme zdarma instalaci elektronických
zabezpečovacích systémů.

Je velmi důležité si předem určit, co
všechno bude fotovoltaika napájet a zejména jakého výkonu bude schopna. To
se prvotně odvíjí od velikosti plochy pro
solární panely a jejich orientaci vůči slunečnímu záření. Odtud je možné stanovit,
kolik panelů bude možné instalovat, kolik
energie bude vyrábět, a tedy o kolik víc
budete nezávislí na energii z distribuční
sítě.

PROČ SI POŘÍDIT SOLÁRNÍ
ELEKTRÁRNU?

Fotovoltaické technologie se vyvíjejí
rychlostí blesku a při použití současných
systémů se už dá vyrazit ze slunce slušná
dávka elektřiny. Je pravda, že do pořízení
fve je potřeba něco nadšenectví pro věc
a určité postiženectví solárními zdroji,
protože jednak vyžaduje jisté pořizovací
náklady a za druhé vás zcela neodtrhne od
dodávky elektřiny ze sítě. Pochopitelně je
možné zrealizovat fve zcela ostrovně a nezávisle na distribuční síti. To hlavní však
spočívá v jisté nezávislosti, soběstačnosti, a zejména v užívání vlastní vyrobené
energie.

JAK FUNGUJE?

Základní princip je celkem jednoduchý,
solární panely vyrobí ze slunečního záření elektřinu, ta se zpracuje v měniči, odtud
jde buď do spotřebičů, ohřívá vodu, nebo
se ukládá do záložních baterií, ze kterých
je pak odebírána ke spotřebě.

CO UMÍ?

Ideální je fotovotlaikou ohřívat vodu,
nebo dobíjet baterie například pro elektromobil či jiné zařízení. Dále pak svítit,
prát, vařit, chladit, dobíjet mobil, počítač,
zkrátka napájet všechno co je na elektřinu, a konečně jedinečného komfortu je
možné využít při výpadku dodávky elektřiny ze sítě.

JAK FOTOVOLTAIKU
REALIZOVAT?

Ano, jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu můžete namontovat sami, i ta však
vyžaduje určité elektrotechnické znalosti
a zručnost. Pokud ale má mít elektrárna
skutečný efekt, je užitečné přenechat realizaci profesionální firmě, která kromě
všech montážních výhod (nemusíte lézt
po střeše, procházet sestavovacímy pokusy omyly a studovat zapojovací schémata)
poskytne optimalizaci, odborné provedení, technickou zprávu a záruku.

Všem nadšeným příznivcům solárních
elektráren přejeme hodně zdaru, nadšení,
radosti a užitku z nové i stávající solární
elektrárny. Jsme Fotovoltážníci, členové
České fotovoltaické asociace. Stavíme
fotovoltaiky na míru, podle potřeb, možností, efektivně, spolehlivě, s pochopením
a lidským přístupem.

FULGUR SPOL. S R.O.
FOTOVOLTÁŽNÍCI
Svitavská 39, 614 00 Brno
+420 724 173 825
info@fotovoltaznici.cz
www.fotovoltaznici.cz
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DOBÝVÁME POŘÁD
nové vrcholy

Dermokosmetika Nuance, kterou exkluzivně
nabízejí lékárny Dr.Max,
má – jak už název napovídá – hodně společného
s Francií. Ale její kořeny
jsou české. Za vývojem
všech produktů stojí poněkud překvapivě muž –
Miloslav Kupček, kterého lze bez nadsázky
označit jako duchovního
otce značky.
Muž a kosmetika, to je trochu nečekaná kombinace. Jak k tomu došlo?
Uznávám, že u chlapa je to asi zvláštní,
ale kosmetika mě prostě baví a taky je to
asi to jediné, co pořádně umím. Tuhle oblast sleduju od devadesátých let a vnímám
i změny, kterými celý obor prošel. Pamatuju třeba doby, kdy byl Dior na pokraji
krachu, a podívejte se na něj dnes. Svět
kosmetiky je fascinující a nestálý. A je pozitivní, že tu vidíte proměny k lepšímu. Už
to nejsou jen velká jména, ale i velmi vysoká kvalita. A taky proto je vzrušující se
na tom podílet. Tak jako si někdo přehrává
akordy na kytaru, já zase trénuju jednotlivé kosmetické řady. Zároveň to je velká
šance nejen pro mě a firmu, ale vůbec výzva udělat v rámci oboru něco pořádného,
navíc původně českého.
Tradičně ve výrobě spojujete síly
s Francouzi, u vaší nové řady, Nunace s kyselinou hyaluronovou to je
ale jinak. Proč?
Protože právě v Česku působí společnost Contipro. On ten název třeba většině
lidí nic neřekne, ale tenhle český výrobce
dokáže produkovat jednu z nejlepších kyselin hyaluronových na světě, ne-li tu vůbec nejlepší.
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Vlastní značka No.7 britských lékáren Boots byla jednou z inspirací pro
Nuance. Miloslav Kupček ji vyzkoušel na vlastní kůži. FOTO Michal Petrov

O kyselině hyaluronové člověk často slýchá z reklam. Můžete ji trochu
představit?
Ano, je o ní slyšet hodně. A je to dáno
tím, že dneska už nikdo nepochybuje
o tom, že funguje. Je to historicky osvědčená látka, protože je tu s námi už asi sto
roků. Kyselina hyaluronová dokáže plnit
řadu funkcí, krom jiného i regenerovat
kůži. A to je vlastnost, pro kterou jsme si
ji vybrali i my, když jsme uvažovali, kam
s dermokosmetikou Nuance dál.
Ta se dosud prezentovala jako francouzská, díky spolupráci se společností Alban Muller, ale teď tu přitom máte jako hlavního partnera
českou firmu zpod Orlických hor…
Řekli jsme si, že je možná na čase opustit „ La Magie de France“ jako to nejlepší
z Francie a začít nabízet to vůbec nejlepší,
co jde v daném segmentu vyrobit. Nová
řada nejenže používá v Česku vyrobené
suroviny, ale komplet se vyrábí u nás, je to

celé „Czech Made“. Ale s Francouzi spolupracujeme na jiných projektech dál.

A tak je na světě nová, modrá řada.
Proč Active?
Většina firem používá jen jednu „hyalku“ – vysokomolekulární. To je ta, která
zůstává na pokožce, utvoří tam film, který
zadržuje vodu, a tak povrchově hydratuje.
Je to lepší než nic, ale kůži to nedává zdaleka všechno, co potřebuje. My máme koncept Active, protože se s našimi přípravky
dostávají různé složky do různých struktur pokožky. Tam na sebe vážou vodu, tam
ovlivňují tvorbu kolagenu a dělají spoustu
jiné práce.

Proč tolik záleží na původu výchozí
suroviny?
Protože když nemáte tak spolehlivého
partnera jako my, kvalitu nezkontrolujete.
Nějaká kyselina hyaluronová vám přijde,
ale vy nemáte jak poznat, jaká vlastně
přesně je. Někomu to může stačit, aby na

PR / Nuance
etiketu výrobku napsal, že nějakou obsahuje a neřešil při tom tolik cenu.

Je to jen o té „hyalce“?
Leckdo to tak dělá, protože mu to marketigově stačí, ale my k tomu přistoupili
komplexněji. Používáme navíc další aktivní přírodní látky, které účinek kyseliny
hyaluronové podporují. Ve výsledku opět
nabízíme komplexní řadu s maximálním
efektem pro péči o pleť.

Jak ta nová řada tedy vypadá?
Pořád chceme, jak to deklarujeme od samého startu značky Nuance, aby šlo o portfolio, ve kterém se zákaznice dokážou snadno orientovat. Toho se držíme i teď a modrá
řada má stejnou šíři jako ostatní. Vlajková
loď, to, čemu říkáme hero product, je tu
opět sérum. Už na ně máme skvělé ohlasy
od konečných spotřebitelek i od bloggerek.
My jsme věděli, že jde o kvalitní výrobek,
ale je báječné si to taky v praxi ověřit.

Vy už na dermokosmetice Nuance
pracujete nějakých šest let. Baví
vás to pořád?
Baví. Důležité je, že se pořád celá řada
někam posouvá, že se vyvíjí. Pořád existuje perspektiva dalších zajímavých výrobků. To je jedna věc. A pak hraje roli ještě
druhá. Pořád vlastně můžeme na Nuance
pracovat bez omezení. Zadání si formulujeme sami, kvalitu, kterou zvolíme, nikdo nezpochybňuje. Nevím, kde jinde by
mi tohle dopřáli. V jiné, běžné firmě by
mi řekli, že chtěji něco s „hyalkou“, pak
bychom našli nějakou, u které bychom
museli jít na kompromis mezi kvalitou
a cenou, šoupli ji k základu a šup s tím na

Kyselina hyaluronová jako výchozí surovina je vlastně
obyčejný bílý prášek - hyaluronát sodný.

trh. My jdeme jinudy. Můžeme použít pět
druhů kyseliny, zvolit další aktivní látky
a vytvořit něco lepšího. Na vstupu je takový výrobek sice ve srovnání s konkurencí
drahý, ale protože jde o vlastní značku,
tak na výstupu cenově konkurenceschopný a lepší. A to je můj motor, proto mě to
pořád baví.

Když už jsi zmínil perspektivu, co
tedy s Nuancí dál? Můžeš o tom
mluvit?
Určitě můžu prozradit, že už máme zreformulované původní řady Nuance. To je
anti-ageingová řada a liftingová. Na trhu už
jsou přes pět let, a protože tady jde vývoj
dál, my se pořád chceme udržet na špici
jak co do účinnosti, tak i šetrnosti k pleti.
Black list látek, které jsou v kosmetice nežádoucí, je čím dál delší. Nemusí jít o látky,
u kterých jsou nežádoucí účinky potvrzené
vědecky, ale zajímá nás i to, co za nežádoucí považují i laici. Proto jsme třeba sáhli
k dílčím změnám u řady Caviar & Pearl.
Jak vlastně vznikla myšlenka na
řadu Caviar & Pearl?
Chtěli jsme ještě posunout měřítka
kvality kosmetiky s tím, že vytvoříme
co možná nejkomplexnější, nejúčinnější
a nejšetrnější kosmetickou řadu. Naše
nejprodávanější řada do této chvíle byla
Nuance Supreme Lifting a my chtěli dobýt
další vrchol. Řadu jsme vyvíjeli dva roky.
Proč kaviár a perly?
Jedná se o exkluzivní látky s širokou
škálou účinků na pleť. Používáme extrakt
z kaviáru z jesetera sibiřského a nejkvalitnější pravé černé tahitské perly. Oboje z ekologických farem, což je důležitý
aspekt. Málokdo ví, že kvůli těm romantizovaným postavám lovců perel se kdysi

některé druhy ústřic ocitly na prahu vyhynutí.

S jakým problémem se potýkáte
nejčastěji?
Obvykle trvá vyladit složení a konzervaci. Zakládáme si na tom, že výrobky jsou
ohleduplné k pleti a tím pádem používáme co nejšetrnější konzervanty. Vyladit to
tak, aby výrobek byl šetrný, měl požadovanou expiraci a byl uživatelsky příjemný,
není jednoduché. Máme přísný black list
látek, které v našich výrobcích nechceme,
a tím pádem je vývoj složitější.
Nuance se často vyrábí ve Francii,
kosmetické velmoci, a partnery
jsou Francouzi, patřičně hrdí na
svou kosmetickou tradici. Dali ti to
někdy pocítit?
Já je znám 20 let, zažil jsem hodně proměn v jejich týmu, ale to není podstatné.
Hlavní je, že se nemění jejich přístup.
Žádnou nadřazenost jsem nikdy nepocítil,
naopak našimi projekty žijí. Ono totiž podobných moc nevzniká. Pro ně bylo naše
pojetí velmi nezvyklé. Obvykle se setkávají s tím, že přijede klient, a chce to na
základě marketingové studie přesně tak
a tak. Klient se sice nestará vůbec o nic, ale
pro ně je v tom stejně minimum kreativity.
S námi to je jiné.
Kdo je váš první testovaný – manželka?
Samozřejmě, ale dělá to ráda. Ostatně,
jediná v rodině. Syn se v tom rozhodně „nepomamil“ a já, třebaže kosmetiku
vyrábím, tak ji taky moc nepoužívám.
(smích) Samozřejmě trochu přeháním.
Přirozeně používám přípravky z naší pánské řady Nuance Men: mycí gel, ranní gel
a After Shave elixír. 
MICHAL PETROV
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STANICE V ADAMOVĚ PROJDE
ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ
Práce na modernizaci železničního koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou
zahrnovat také rekonstrukci stanice
v Adamově. Vzniknou tam dvě ostrovní
nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující.

Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.
Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, přístup na lávku z nich bude zajištěn pomocí schodišť a výtahů. Nová lávka
bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby je

také rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření adekvátního
zázemí pro cestující a výstavba parkoviště s kapacitou třiceti parkovacích míst.
Stavba by měla odstartovat letos v říjnu
a skončit v polovině roku 2023.

PAVEL ŠMERDA

MyFace, časopis z Blanenska a Boskovicka. Vydavatel: Mediaportal, s. r. o se sídlem Kpt. Jaroše 50/8, 680 01 Boskovice.
IČO: 03769143. Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 19193. Tisk: Novatisk, a. s.
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U sousedů / Nová kniha

NOVÁ KNIHA MAPUJE
OSOBNOSTI REGIONU

Kořeny – osobnosti Jevíčka a okolí. To je název nové knihy Oldřicha Koudelky.
Autor v ní představuje na 260 osobností regionu. Křest se uskutečnil na začátku
června, k dispozici je kniha mimo jiných v informačním centru v Jevíčku.
„Je tomu už hodně dávno, kdy mě můj
děda seznamoval s historií zdejšího kraje.
Díky jemu jsem osobně poznal amatérské
historiky a badatele. A byli to právě oni,
kteří mi do srdce implantovali přání nahlédnout do životních osudů osobností,
které po staletí vytvářely a vytvářejí dějiny Jevíčska. Začal jsem pátrat po jejich
kořenech s vědomím, že osobnostmi se lidé
nerodí, ale stávají v průběhu svého života.
Za desetiletí se mi podařilo nashromáždit
množství biografických dat, která jsem se
rozhodl nabídnout zájemcům o regionální
historii v podobě knížky, která nikdy nemůže být zcela vyčerpávající v obsahu, protože
na svět budou přicházet nové a nové osobnosti,“ řekl na úvod Oldřich Koudelka.
Nejsou to jen rodáci. Často jsou to lidé,
kteří se narodili, studovali a první kroky
k zviditelnění se v okruhu přátel, komunity, profesního a celospolečenského života
absolvovali daleko od Jevíčka, v jiných
koutech země, nebo dokonce za jejími
hranicemi. Do Jevíčka a jeho okolí pak přicházeli, aby zde založili rodiny, natrvalo
zůstali a osobnostně rostli. Mnozí v regionu svou životní pouť také zakončili.
Kniha Kořeny je již třetí publikací z autorského pera Oldřicha Koudelky, kterou

Město Jevíčko od roku 2017 s uvedeným
autorem vydalo. „První z trojice byly čtivé
povídky vydané v roce 2017 s názvem Malohanácké halali, následovala v roce 2018
podle mého názoru opět vynikající a přínosná kniha s názvem Jevíčko, která byla
vydána k 760. výročí povýšení Jevíčka na
město královské a Oldřich Koudelka v ní
zaznamenal novodobější historii Jevíčka
zejména z pohledu společenského, spolkového a kulturního života. Kniha je doplněna
množstvím poutavých fotografií. Rok 2021
jsme v Jevíčku nazvali „Rokem osobností
malohanácké metropole“ a v rámci této
příležitosti bude kniha Kořeny vydána,“ vysvětlil starosta města Dušan Pávek.
Kniha je cestou ke kořenům, vodítkem
k mnoha známým i méně známým jménům, jimž je společné to, že zanechali
a zanechávají v našem regionu tu hlubší,

tu méně hlubokou stopu. „Vydavatel knihy,
město Jevíčko, tak nabízí čtenářům, patriotům, studentům a třeba i badatelům pestrou
směsici medailonů, které chápeme nikoliv
jako všeříkající encyklopedii, ale spíše jako
snahu s pokorou a vděčností připomenout
osobnosti, které si zaslouží uznání generací současných i těch příštích,“ doplnil místostarosta Miroslav Šafář.
Kniha obsahuje na dvě stě šedesát medailonů osobností z oblasti školství, kultury, politiky, náboženství, sportu i společenského života. „Zpracováním jsem chtěl
především vyjádřit úctu ke všem, kteří se
nějakým významným způsobem zapsali
do historie města Jevíčka a okolních obcí.
Věřím, že bude alespoň částečně motivovat, především mladou generaci, k zájmu
o místní historii i životní osudy jejích stavitelů,“ dodal autor.
PAVEL ŠMERDA

PhDr. Oldřich Koudelka, novinář, básník,
publicista, spisovatel, historik, doktor estetiky a umění se narodil 28. 7. 1955 v Moravské Třebové. Pracoval jako šéfredaktor
několika novin, je autorem několika knih,
básnických sbírek, ale například také zakladatelem populárního festivalu slivovice
Biskupický kaléšek. Za svůj život napsal více
než tři desítky knih, více než deset tisíc novinových a časopiseckých článků či stovky
odborných statí, absolvoval nespočet přednášek a besed, je držitelem čtyř prestižních
Uměleckých cen Českomoravské myslivecké jednoty.
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UŽ JSTE ASI ZASLECHLI, ŽE PIVOVAR
ČERNÁ HORA MÁ NOVÉHO PANA SLÁDKA
Ano, je to tak. Řízení pivovaru převzal
nový sládek Libor Doseděl. Nahradil tak
Vlastimila Zedka, který se po 25 letech
vedení rozhodl profesní život uzavřít
a věnovat se rodině.

KDO JE LIBOR DOSEDĚL?
Libor je šťastně ženatý a má 2 děti,
Pepíka a Mařenku. Je srdcem Brňák,
ale nyní žije se svou rodinou v Blansku,
aby byl blíže pivovaru. Jeho velkým koníčkem je cyklistika a oblast Blanenska
zná už z doby studií, kdy sem jezdil na
cyklovýlety. Takže kdyby kolem vás náhodou profrčel někdo rychle na kole,
může to klidně být náš pan sládek.
Do pivovaru poprvé nahlédl již
v rámci studia na Mendelově univerzitě v Brně, kdy v rámci předmětu pivo-

varnictví Černou Horu navštívil s cílem
vidět tehdy velmi pokrokovou technologii dealkoholizace, díky které pivovar
dokázal a samozřejmě dokáže vyrábět
nealkoholické pivo odparem alkoholu
z běžného piva. Tehdy by ho ani nenapadlo, že 12 let poté bude mít čest výrobu pivovaru řídit

ZEPTALI JSME SE LIBORA,
NA CO SE V PIVOVARU TĚŠÍ?
Toto období je pro pivovarnictví jako
obor velmi složité a naprosto revoluční. Jsem a chci být optimistou, proto
vnímám, že pivovar v Černé Hoře má
zejména díky exportním možnostem
výhled být pivovarem, který by oproti
loňskému roku mohl i objemově narůstat. Mimo to zdejší pivovar nevní-

mám jen jako běžný obecní pivovar,
ale jde o velmi tradiční pivovar, který
díky dlouholetému konceptu zkušených předchůdců je velmi ekologicky
orientován. Myslím, že to do budoucna sehraje významnou roli. Co tím
myslím? Pivovar má vlastní čističku odpadních vod a technologii, jež
umožňuje jímáním plynu z čističky
zpětně vyrábět elektřinu, což rozhodně nebývá v pivovarech časté! Krátkodobě se však musíme probojovat
současným obdobím, a tak velmi rád
vidím, že umíme vyrábět nejen různé
druhy piv tradičním způsobem, ale
i cidery, rádlery a nealkoholické nápoje. Díky tomu věřím, že se na období
opětovného rozvolnění můžeme dobře
připravit a potěšit zákazníky.

V MLADKOVĚ SI
VYBERETE KVALITNÍ
ČTYŘKOLKY
I ZAHRADNÍ TECHNIKU
Více než 15 let působí v Mladkově, v budově bývalé pekárny,
Centrum čtyřkolek a Zahradní techniky. Zákazníkům nabízí
především produkty firmy Hecht.
„Nabízíme čtyřkolky různých druhů. Od dětských plastových elektrických
až po velké profesionální. Pracovní, rekreační i závodní. Lidé si je u nás mohou zakoupit, ale provozujeme také půjčovnu a servis,“ říká majitel prodejny Pavel Palme. Největší zájem je podle něj o dětské čtyřkolky a pracovní
čtyřkolky 4x4. „Lidé je používají při práci na zahradě, okolo domu nebo
v lese. Čtyřkolka je ideální pomocník, klidně nahradí malý traktůrek. Má
skvělé využití v náročném terénu. Ideální je na stahování dřeva, myslivci je
zase používají třeba v zimě na rozvážení krmení pro zvěř. Můžete na nich
klidně vyjet i na výlet,“ doplňuje Pavel Palme
Co se týká zahradní techniky, v nabídce má firma křovinořezy, sekačky,
zahradní traktůrky, kultivátory, provzdušňovače, postřikovače, ale také
motorové pily a ruční nářadí. Nechybí vrtačky, flexky, úhlové brusky a další. V Mladkově najdete i doplňkové služby - autoservis, pneuservis.
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MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů,
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice:

Brusič BB, Bph

(bezhroté broušení, brusič na plocho)
•
•

Dvousměnný provoz
Vyučen ve strojírenském oboru

Seřizovač a obsluha CNC
(tvarové obrábění)
•
•
•

Třísměnný provoz
Vyučen ve strojírenském oboru
Praxe alespoň 2 roky

Obsluha CNC
•
•

Nepřetržitý provoz
Vyučen v oboru

Soustružník
•
•

Dvousměnný provoz
Vyučen v oboru

Frézař
•
•

Dvousměnný provoz
Vyučen v oboru

Provozní elektromechanik
•
•
•

Vyučen v oboru
Dvousměnný provoz
Praxe výhodou

Mechanik šicích strojů
•
•
•

Pouze ranní směna
Vyučen v oboru
Praxe 3 roky

Manipulační dělník
•
•
•
•

Pouze ranní směna
Základní vzdělání
Řidičské oprávnění skupiny „B“
Průkaz řidiče VZV výhodou

Požadujeme:
•
•
•

Zodpovědnost
Samostatnost
Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Náborový příspěvek až 20 000,– Kč.
Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím finančním
ohodnocením
Možnost seberealizace a vzdělávání
Perspektivní zaměstnání
Zaměstnanecké výhody:
týden dovolené navíc
závodní stravování
příspěvek na penzijní připojištění
mimořádné odměny
Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na
personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158 | e-mail: prichystalf@
minerva-boskovice.com
Svoji žádost se strukturovaným životopisem můžete
zaslat na adresu: MINERVA BOSKOVICE, a.s., Ing.
František Přichystal, personální oddělení, Sokolská
1318/60, 680 01 Boskovice
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NA VOŠce OTEVŘOU

pět studijních oborů

Cestovní ruch, Finančnictví a bankovnictví, Diplomovaná
všeobecná sestra, Ekonomika a podnikání, Fyzioterapie zvířat. To jsou obory, které mohou od září zájemci studovat na
Vyšší odborné škole a střední škole Boskovice. Přihlášky do
přijímacího řízení přijímá škola do 16. 7. 2021. V případě nenaplnění kapacity v některém z oborů budou vyhlašována
i další kola přijímacího řízení. Aktuální informace jsou uvedeny na stránkách školy www.vosassboskovice.cz.
Podle ředitele školy Pavla Vlacha je o školu stále velký zájem. A to jak o studium na VOŠ, tak o čtyřleté obory. „Podle
odpovědí v dotaznících, které jsme v minulosti od studentů
dostali, se jim líbí prostředí školy a jsou tady spokojení,“ uvedl ředitel. Důvodem oblíbenosti školy je podle něj i výborné
technické zázemí. Škola se v posledních letech výrazně proměnila jak vizuálně, tak ve vybavenosti učeben.
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