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Senátorský sloupek Jaromíry Vítkové
Aktivně se snažím monitorovat svůj obvod 

Blansko, který mám na starosti jako senátor-

ka. Jezdím například na jednání dobrovolných 

svazků, zastupitelstev obcí nebo se potkávám se 

starosty na různých kulturních či společenských 

akcích. Při těchto příležitostech jsem zjistila, že 

asi dvacítka obcí řeší velký problém s mobilním 

signálem na svém území.

V dnešní době lidé berou možnost si zavolat 

kdekoliv a připojit se na internet jako samozřej-

most. V řadě obcí je ovšem mobilní signál ne-

dostatečný a zavolat z domova není možné nikam. Ztěžuje to jak pracovní, tak 

soukromý život občanům. Na některých místech není pokryt mobilním signálem 

také obecní úřad, což je problematické pro samotné starosty ve vykonávání jejich 

funkce.

Na základě zjištěných konkrétních nedostatků jsem nejdříve měla osobní jed-

nání s předsedkyní rady Českého telekomunikačního úřadu a po naší domluvě 

jsem následně sjednala společnou schůzku, na kterou jsem přizvala zástupce Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu, Asociace provozovatelů mobilních sítí a operáto-

rů Vodafone, T-mobile a O2 a starosty obcí, kde problematiku mobilního signálu 

řeší.

V pondělí 15. června jsme se sešli u společného stolu. Na jednání padla řada 

důležitých poznatků z praxe, které se někdy liší oproti zjištěným datům z měře-

ní mobilního signálu v terénu. Starostové měli možnost své konkrétní problémy 

sdělit. Řešení nebude samozřejmě obratem, ale již dnes jsme nastartovali řadu 

dalších kroků, které by měly vézt ke zlepšení situace. Neprodleně jsem řešila si-

tuaci v Horním Smržově, kde se řeší žádost o vydání územního rozhodnutí pro 

výstavbu stožáru. Dále jsem navštívila obec Újezd u Černé Hory, kde se snažíme 

společně nalézt vhodné řešení pro výstavbu nové základové stanice. Drobné po-

suny se dějí, vše je samozřejmě o komunikaci a je potřeba se sejít se všemi zainte-

resovanými stranami a říci si dané možnosti.  JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka

Truck trial míří do Kunštátu
 

Mistrovství České republiky v Truck trialu začne o víkendu 8. a 9. srpna 

v pískovně Kora v Kunštátu. „Závodníci mají za úkol projet vyznačenou sek-

ci bez dotyku označených branek, navíc v daném časovém limitu. Často jsou 

závodní vozy na hraně, a ne zřídka dochází k jejich převrácení,“ láká za po-

řadatele Karel Fiala.

Na startu nové sezony diváci uvidí nejenom stálé „trialisty”, ale i všech-

ny loňské mistry republiky a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit hotové 

auto, nebo si postavili nové. Sobotní program začíná v 10.15, v neděli se 

bude soutěžit od 9 hodin. Veškeré termíny závodů, novinky, loňské výsledky 

a fotogalerie najdete na www.trucktrial.cz.
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Marmeládová babička vyrábí
SKVĚLÉ DŽEMY UŽ OD DĚTSTVÍ

Pokud milujete domácí džemy, nemusíte pro ně jezdit daleko. Skvělé a různých chutí 
dělají manželé Lenka a Jindřich Veselí ze Žďáru u Petrovic. Koupit si je můžete přes in-
ternet, nebo přijít do Julie’s - kavárny a obchůdku „bez obalu“ v Blansku, kde pár kousků 
také najdete. Více prozradila Lenka Veselá.

Co Vás přivedlo k  tomu, že jste se 
rozhodla vyrábět domácí marme-
lády?

Džemy jsem pro svoji rodinu vařila 
vždycky. Už jako malá holka. Vedle pletení, 
šití a zahrádky to byla jedna z mých zálib 
a radostí. Postupně jsme spolu s manželem 
výrobu zlegalizovali a logo „Veselá marme-
láda“ umístili na štítky našich produktů.

Jaké marmelády vyrábíte?

Naší hlavní specialitou je „Šípková“. 
Mám ráda tu rumělkovou barvu a neza-
měnitelnou chuť zralých šípků, miluji 
procházky po skalnatých svazích a sbírání 
těchto plodů. Naši šípkovou marmeládu 
ochutnali už i v Indii. Vaříme ale také na-
příklad z jahod, borůvek, višní a jablek. 
Ovoce rádi kombinujeme s různým koře-
ním nebo jinými aromatickými přísadami. 
Veselá marmeláda je dobrá nejen na chlebu 
s máslem nebo v jogurtu. Je báječná v kom-
binaci s kozím sýrem a dobrým vínem, tře-
ba taková „Broskev s Proseccem“, „Třešně 
s rumem“ nebo „Třešně s levandulí“.

Kdo všechno v rodině se na výrobě 
podílí?

Samotné vaření je moje práce, ale s pří-
pravou mi pomáhá můj muž, děti a dnes už 

i vnoučata. Říkají mi „marmeládová babič-
ka“ a dožadují se za odměnu waflí s mar-
meládou. Kromě výroby se moje děti podílí 
i na distribuci marmelády. V Julie’s - kavár-
ně a obchůdku „bez obalu", který provozují 
v Blansku syn se snachou, se dají naše pro-
dukty koupit nebo objednat každý den.

Asi nebudu daleko od pravdy, když 
řeknu, že si držíte domácí staré re-
cepty?

Ano, je to tak. Měla jsem to štěstí, že 
jsem potkala paní Márii Hájkovou, autor-
ku mnoha kuchařských knih. Když jsem 
vyrůstala, sbírala tradiční recepty ve vesni-
ci, odkud pocházela moje babička. Já jako 
její malá pomocnice mohla být při sběru re-
ceptů, vaření i ochutnávání. Současně ale 
dáváme našim výrobkům novou podobu 
v souladu s moderní gastronomií a poža-
davky zdravého životního stylu. Naposledy 
jsme třeba vařili jahodovou a borůvkovou 
marmeládu úplně bez přidaného cukru.

Čím jsou Vaše marmelády jiné 
oproti těm, které si můžeme koupit 
v obchodě?

Myslím, že především originálními 
kombinacemi chutí a tím, že je vaříme vý-
hradně ručně a v malém objemu ze zralého 
a pečlivě vybraného ovoce. A taky vaříme 

marmelády na zakázku. Třeba „Svatební 
marmeládu“, která byla součástí svatební 
tabule a současně milým dárkem pro kaž-
dého z hostů.

Vaše plány do budoucna?

Rádi bychom zůstali věrni našim sou-
časným zákazníkům a hledáme způsob, 
jak dopravit naše produkty i do vzdáleněj-
šího okolí. Proto jsme začali spolupracovat 
s obchodem s potravinovými specialitami 
FARMOS, který zahájil nedávno svoji čin-
nost. Rovněž jsme letošní jaro rozšířili na-
bídku o bylinné sirupy. Chceme pokračovat 
v tradici dodávek vánočních dárkových ba-
líčků jak pro firmy, tak pro naše jednotlivé 
zákazníky, a budeme rádi, když nás se svou 
představou osloví. PAVEL ŠMERDA

PR / MARMELÁDOVÁ BABIČKA
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Jana 
Bernášková 
připravuje 
knihu
JAK PŘEŽÍT SVÉHO MUŽE

rozhovor / JANA BERNÁŠKOVÁ

Krásná herečka Jana Bernášková dokáže zaujmout. A to jak v seriálech, ve kterých si zahrála (Horáko-
vi, Vyprávěj, Mazalové…), tak v reálném životě. Je velmi milá, bezprostřední, autentická a povídání s ní 
opravdu baví. Nedávno jsme se potkali v kavárně Kakabu v Boskovicích.

Musím se na úvod zeptat. Co Vy 
v Boskovicích?

Jsme tady s rodinou na dovolené. U se-
střenice, která se před lety přivdala na zá-
mek. Přijela jsem tedy za zámeckou paní. 
(úsměv)

Jezdíte sem pravidelně?

Pravidelně ne. Jen když máme volno. 
Ono to zase z Prahy není takový kousek. 
Pojmeme to vždycky jako výlet. Dnes jsme 
vyrazili kolem desáté dopoledne a po cestě 
jsme se stavili na různých místech. Bereme 
to tak, že už cesta je cíl… Někam se podí-
váme, protáhneme, zacvičíme, zaplaveme, 
koupíme si něco dobého na zub a najednou 
jsme v Boskovicích. (úsměv) Vytváříme tak 

u dětí pozitivní vztah k cestování, aby to 
pro ně nebylo jen utrpení.

Dovedete si představit nežít v Pra-
ze, ale být tak říkajíc na venkově?

Já jsem vlastně „na vesnici“ vyrostla. Po-
cházím z malého města Krnov a znám tak, 
jak vypadá život na menším městě. Můj 
manžel je čistokrevný Pražák, takže pro 
něho je to vždycky zážitek přijet do Krnova 
nebo do Boskovic, pro naše malé Pražáčky, 
no, synovi je sedm a dceři 13, tak nevím, 
jestli malé, to stejné. My zase nejsme úplně 
ortodoxní Pražáci, máme chatu za Prahou, 
a když je příležitost, tak prostě vyrážíme 
ven. I pro děti je to ideální.

Pojďme k Vaší práci. Nejaktuálněj-

ší je asi kniha, kterou připravujete. 
Řekněte nám o ní něco?

V polovině října má vyjít moje prvotina 
Jak přežít svého muže. Je to moje velká 
radost, životní posun, „nové dítě“, kte-
ré mě moc baví. Je to ryze ženský román, 
ale mohou si ho přečíst i muži. Četli ho už 
můj manžel a kamarád. Oba potvrdili, že 
se tam dozvěděli spoustu zajímavých věcí 
o ženách.

O čem tedy kniha je?

Je to o mladé ženě, která skončila svůj 
vztah s partnerem, s kterým má holčičku. 
Vyráží do nové etapy života a do ní přichá-
zejí další a další partneři. Je jí 30, už nemá 
čas dělat chyby, a hlavně se chce poučit 

FOTO: Petra Klačková
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rozhovor / JANA BERNÁŠKOVÁ

z těch, které dělala předtím. Jak přicházejí 
do jejího života noví muži, tak je porovnává 
s těmi, co v životě poznala dřív. Název by 
mohl svádět k tomu, že to bude velké dra-
ma plné návodů, jak se zbavit partnera, 
ovšem opak je pravdou. Je to lehce erotický 
příběh, který nepostrádá humor a vtip.

Co Vás vedlo k tomu knihu napsat?

Psala jsme fejetony pro jeden ženský ča-
sopis. Asi půl roku. Když jsem končila, tak 
mi říkali, že se těší na moji knihu. Vůbec 
jsem netušila, o čem mluví. (smích) Mysle-
la jsem si, že knihu píší jen chytří lidé, ne 
herečky. (smích) Mezitím mně onemocněl 
tatínek, o kterého jsem pečovala, do toho 
starost o rodinu a najednou jsem si nepři-
bírala žádné nové projekty. Vznikla taková 
možná kreativní díra a já začala psát. Man-
žel to četl a hodně mě povzbuzoval v tom, 
abych pokračovala. Nakonec z toho vznik-
la kniha, která bude mít 300 stran.

Říkala jste, že knihu si mohou pře-
číst i muži. Co tam najdou?

Můj manžel říkal, že díky tomu pochopil 
spoustu věcí, proč muži a ženy vidí situa-
ce úplně jinak. Osobně mám ráda ženský 
i mužský svět, když se oba doplňují. Muži 
mohou v mojí knížce nahlédnout do žen-
ských duší, spousta se jich tam pozná 
a zjistí věci, které třeba nás holky zraňují.

Není to autobiografie, ale přesto. 

Nebojíte se, že tu knihu budou čte-
náři spojovat s Vaší osobou?

Je to vtipné. Lidé, kteří už ji četli, přesně 
ví, kdo která postava je. Přitom to tak není. 
Kniha je složená z historek mých přátel, 
a právě to v nich asi vyvolává ten pocit, že 
tam musí být přesně ten, koho oni myslí. 
Ale nejsou tam žádné konkrétní osoby. 
Zpětná vazba je občas hodně vtipná.

Kadeřnice Bety v seriálu Ulice, Mar-
kéta v  seriálu Horákovi, bílá paní 
Albína ze Šamberka v seriálu Maza-
lové… Musím se přiznat, že ze všech 
Vašich postav jsem nejvíce miloval 
Markétu, protože jsem měl jednou 
taky takhle krásnou učitelku.

Seriál Horákovi miluje hrozně moc lidí. 
Pro jednu generaci je prý v životě i zásad-
ní. (smích) Musím se přiznat, že já jsem ho 
ještě ani pořádně neviděla. Měla jsem v té 
době na place čtyřměsíční dcerku a bylo to 
tak všechno nějak zamotané, složitější.

Samozřejmě nesmíme zapome-
nout na Ivetu Hájkovou ve Vyprávěj. 
Tahle role asi pro Vás byla docela 
zásadní?

Málokdy se vám ve filmu nebo v televizi 
stane, že žijete se svojí postavou více než 
30 let. A to se mi v seriálu Vyprávěj poštěs-
tilo. Natáčení bylo úžasné, potkala jsem se 
tam s celou řadou skvělých kolegů, byl to 

pro mě zážitek i v té možnosti nasát trochu 
atmosféru doby, kterou jsem prožila jako 
malá. Skvělé bylo i to, že v rámci jednoho 
dílu, který byl věnován právě Ivetě, jsem 
měla docela velký prostor. Hlavně diváci 
měli příležitost nahlédnout více do Ivetina 
života a zjistit, proč je taková, jaká je.

A pak přišli Mazalové.

Ten seriál děti milují. Když přijdu mezi 
ně, tak mi říkají různé hlášky, ptají se mě 
na kouzla, ale já si z toho skoro nic nepa-
matuji, tak si občas vymýšlím. (smích) Děti 
chtějí třeba vysvětlit nějaké situace, chtějí, 
abych prošla zdí, ale to už já jaksi neumím. 
(smích)

Hrajete raději hodné postavy, nebo 
potvory, mrchy?

Být na plátně nebo v televizi za mrchu má 
větší efekt, hraje se to lépe, můžete se více 
vyřádit. Právě u Ivety je to vidět. Začínala 
jako liška, ambiciózní holka, která to brala 
přes postel, ale postupně vyzrála, a byť jí ně-
jaké neřesti zůstaly, získala charakter.

Marně vzpomínám na nějakou Vaši 
roli princezny. Přitom Vaše krásná 
tvář k tomu přímo vybízí.

Chápete to? (smích) Když jsem byla 
mladší, tak jsem občas hrála kamarádku 
princezny. Nebyla jsem hvězda z Prahy, 
dojížděla jsem z Ostravy a příležitost do-
staly jiné kolegyně. Asi dvakrát se mi stalo, 
už při natáčení, že mi řekli škoda, že prin-
ceznu nehraješ ty, ale už bylo pozdě. Jednu 
princeznu jsem si přece jen zahrála. Bylo 
to v pohádce Král ozvěny. To mi bylo 18. Já 
jsem vlastně přišla do Prahy v 25, než jsem 
se rozkoukala, byli mi 28, měla jsem dítě 
a na princezny jsem už byla „stará“.

Seriál Vyprávěj vysílá ČT 1 každé úterý a čtvrtek od 20:10. 
FOTO archiv ČT

Jana Bernášková
Televizní a  filmová herečka, která 
miluje humor, nevázanost a radost 
ze života

Věk: 39 let
Místo narození: Krnov
Rodina: Manžel Rudolf Merkner, děti 
Justýna a Theodor
Filmy a  seriály: Duše jako kaviár, 
Hranaři, Bestiář, Horákovi, Vyprávěj, 
Ulice, Mazalové…
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V  posledních měsících jste točila 
seriál Co ste hasiči. Co nám o  něm 
řeknete a jaká je Vaše postava?

Je to rodinný komediální seriál z vesnic-
kého prostředí o dobrovolných hasičích. 
Hraji tam hlavní ženskou postavu, veteri-
nářku Lenku, která je dobrovolná hasič-
ka. Je to romantická hrdinka, taková stará 
princezna (smích), která stále hledá lásku.

Když se tak na to tak podívám, hodně 
hraji typově staré panny. (smích) Na jed-
né straně nemůžu hrát mladice, když je mi 
40, ale zároveň nevypadám jako maminka, 
i když mám sedmiletého syna a třinácti-
letou dceru. Uvízla jsem zkrátka někde 
v šuplíku 36leté ženy, která hledá sama 
sebe, řeší neustále vztahy, střídá chlapy, je 
vnitřně nevyzrálá a komplikovaná…

Jak byste se charakterizovala jako 
člověk? Co jsou Vaše silné a  slabé 
stránky?

Jsem optimistka. To je můj základní rys. 

Mám ráda život. Asi třikrát v tomto týdnu 
mně někdo řekl, že jsem neurotická, což si 
nemyslím (vtipně zvýší hlas – pozn. aut.). 
Jsem pedant, chci, aby věci byly perfektní. 
Nebavíme se o úklidu, ano. (smích) V tom-
to směru jsem totální bordelář. Je mi jedno, 
kde věci mám. A když je nemohu najít, tak 
si koupím nové. Ale co se týká domluvy, 
práce, fungování, vztahů, tak mám ráda, 
když jsou ty věci čisté. Nerada věcem ne-
rozumím. Jdu po tom, než to pochopím. 
Hodně lidí to vnímá negativně, že se sna-
žím jít do hloubky, ale já to beru jako pozi-
tivum. Chci věcem rozumět, cítit je. Je se 
mnou sranda. Velmi ráda pracuji v týmu. 
Když se vyskytne problémový prvek, jsem 
dlouho tolerantní, chápavá, ale když to ne-
jde, tak jde z kola ven. (smích) I tady jsem 
zjistila to, co jsem řekla na začátku. Cesta 
je cíl. Pracovní proces, setkávání se s lidmi 
je pro mě důležitější než to, jestli práce při-
nese peníze nebo úspěch.

Na co se musím zeptat, je rodina. 
Co pro Vás znamená?

Jaký si to uděláte, takové to máte. Jsme 
spolu s manželem deset let. Tvoříme skvělí 
pár, lidé nám říkají, že se k sobě hodíme. 
Ale musím říct, je to velká dřina, fakt na 
tom makáme. Někdy to i drhne, ale zásad-
ní je, že musíte chtít. To, že působíme jako 
výborná dvojka, je o tom, že oba chceme, 
neustále vše aktualizujeme, vyrovnáváme. 
Člověk si musí umět přiznat chyby, doká-
zat je zrcadlit tomu druhému. Není to jed-
noduché, ale bez toho to nejde.

Slyšel jsem, že jste i výbušná a ob-
čas mluvíte sprostě.

Kdo dneska ne. (smích)

Vaše přání na závěr?

Mám univerzální přání. Přeji si, abych 
byla stále šťastná. Když jste šťastný, tak to 
znamená, že je všechno v pořádku. V ni-
čem netlačit na pilu, jít si za tím, co si pře-
jete, ale když to nejde, tak zvolnil a nechat 
některé věci plynout… PAVEL ŠMERDA

rozhovor / JANA BERNÁŠKOVÁ
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Brankář Přemysl Kovář
ZÍSKAL SE SLAVIÍ TŘETÍ MISTROVSKÝ TITUL

Angažmá ve Slavii Praha fotbalo-
vému brankáři Přemyslu Kovářovi 
z  Okrouhlé svědčí. Letos si s  mo-
mentálně nejlepším českým klu-
bem připsal už třetí titul. Není divu, 
že při hodnocení sezony, kterou 
okořenila i účast v prestižní Lize mi-
strů, je maximálně spokojený.

„Sezona pro nás začala fantasticky. Po-
stoupili jsme do Ligy mistrů, a při losu nám 
přálo štěstí, když jsme měli možnost pomě-
řit síly s Barcelonou, Interem Milán a Dort-
mundem. Ostudu jsme rozhodně neudělali. 
Remízy na San Siru a na Camp Nou mají 
obrovskou cenu, škoda, že jsme nedotáhli 
do vítězného konce některá dobře rozehra-
ná utkání,“ zhodnotil účast v milionářské 
soutěži Přemysl Kovář.

Ve Fortuna lize Slavia dominovala. Pod-
zimní část zakončila s náskokem rekord-
ních 16 bodů před druhou Plzní. V zimě 
ale tým opustilo několik klíčových hráčů 
(Škoda, Souček Hušbauer…), což tým 
značně poznamenalo. „Začátek jarní části 
nám moc nevyšel. Paradoxně nám pomohla 
koronavirová pauza, ve které jsme si uvědo-
mili, že nikdo jiný to za nás neuhraje. I když 
se náskok Plzně ztenčil na šest bodů, v pra-
vý čas jsme se vzpamatovali, sezonu zvládli 
a zaslouženě získali třetí mistrovský titul za 
poslední čtyři roky,“ doplnil.

Kovář odchytal v ligové sezoně dvě utká-
ní. V brance stál při remíze Slavie v Opavě 
(1:1) a při vítězném zápase ve skupině o ti-
tul v Liberci (1:3). „Vím, jaká je moje pozice 
v týmu. Ondra Kolář v sezoně potvrdil, proč 
ho Slavia kupovala. Vyhrál zaslouženě cenu 

pro nejlepšího hráče ligy, a posunul tak naše 
brankářské řemeslo zase o kousek dál. Tré-
novat a být vedle takto skvělého gólmana je 
pro mě čest. Navíc pomáhám mladým klu-
kům, kteří jsou ve Slavii hodně talentovaní. 
To mě naplňuje a díky tomu jsem i trochu 
„omládl“,“ usmál se čtyřiatřicetiletý bran-
kář.

SVOJI ÚLOHU
JASNĚ BERU

Roli jasné dvojky tak nebere vůbec tra-
gicky. Ve Slavii působí od roku 2017, za 
tu dobu si se „Sešívanými“ připsal tři mi-
strovské tituly, dvě vítězství v národním 
poháru, účast v Lize mistrů i Evropské lize. 
„I když Ondra má spoustu nabídek, počí-

tám s tím, že tady ještě rok zůstane. Příští 
rok je Euro a určitě se bude chtít poprat 
o národní dres. Co bude se mnou, teď vůbec 
neřeším. Mám smlouvu ještě na rok. Budu 
se rvát o svoji pozici a třeba se spolu budeme 
v červnu 2021 bavit o tom, že jsem ve Slavii 
prodloužil,“ svěřil se Kovář.

Letošní sezona byla kvůli koronaviru 
hodně specifická. Liga několik měsíců stá-
la, dohrávala se prakticky bez diváků. „Ze 
začátku jsme byli všichni doma a měli čas se 
věnovat rodině. Což bylo fajn, protože v prů-
běhu roku je člověk pořád na cestách. S On-
drou Kolářem, který stejně jako já bydlí v Li-
berci, jsme chodili běhat do lesa a těšili se, 
až se začne hrát. Jednu dobu to nevypadalo 
vůbec růžově a hrozilo, že se sezona „odpís-
ká“. Nakonec to dobře dopadlo,“ uvedl.

Velkou motivací v další práci je pro 
Přemysla Kováře kromě obhajoby titulu 
i účast Slavie v Lize mistrů. „Je to pro mě 
splnění dětského snu. Když jsem byl malý 
kluk a sledoval jsem s tátou v televizi znělku 
Ligy mistrů, nikdy by mě ani ve snu nena-
padlo, že si tuto prestižní soutěž vyzkouším 
na vlastní kůži. Je to nejvíc, co může fotbali-
sta dosáhnout. Jsem rád, že jsem mohl být 
v týmu, sledovat z blízka Messiho, hvězdy 
Interu, Dortmundu a vstoupit do jejich fot-
balových chrámů. Věřím, že si to znovu zo-
pakujeme,“ dodal na závěr.

PAVEL ŠMERDA

Přemysl Kovář
Věk: 34 let
Místo narození: Boskovice
Rodina: Manželka Kristýna, 3 děti
Klub: SK Slavia Praha
Bývalé působiště: 1. FC Slovácko, FK Kunovice, FC 
Larnia (Řecko), SK Hlavice, FC Slovan Liberec, FK 
Ústí nad Labem, FK Viktoria Žižkov, FK Varnsdorf, 
Hapoel Haifa (Izrael), Černo Mora Varna (Bulharsko)
Výška: 187 cm, váha: 89 kg

Přemysl Kovář s rodinou při oslavě titulu

sport / PŘEMYSL KOVÁŘ
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Svitávka chystá malý sportovní areál.
NA JARMARK LETOS DORAZÍ JANEK LEDECKÝ

Stejně jako jiná města a obce, má i Svitávka kvůli koronaviru za sebou náročné období. Starosta Jaro-
slav Zoubek se ale kvůli propadům příjmů a dalším záležitostem na rozdíl od některých svých kolegů 
nehroutí. Krizi bere jako výzvu a ve Svitávce má další smělé plány.

Musím Vás hned na úvod pochválit. 
Svitávka patřila mezi města a obce, 
které se k  problému koronaviru 
postavily nejen v rámci regionu na-
prosto skvěle.

Děkuji za pochvalu. Všechny nás to, co 
se stalo, samozřejmě překvapilo, ale pro-
tože jsem zažil dvakrát „na vlastní kůži“ 
povodně, tak jsem trochu věděl, která 
bije. Hlavní bylo nečekat, že nám někdo 
moc pomůže, a být aktivní. Proto jsme už 
13. března zřídili krizový štáb, na zastupi-
telstvu jsme o tři dny později seděli se za-
krytou částí obličeje. Do 19. března jsme 
pro nejstarší občany zajistili roušky, začali 
jsme pro ně vařit obědy, zajistili donášku 
jídla, zavedli jsme jako jedni z prvních po-
vinnost nosit roušky na veřejnosti a v uza-
vřených prostorách. Na úřadě jsme zřídili 
malou šicí dílnu, takže jsme za týden byli 
schopní rozdat roušky takřka všem.

Skvělá práce…

Můžu ještě pokračovat? (úsměv)

Samozřejmě. Co máte na srdci?

Celkem jsme ušili asi čtyři tisíce kusů, 
bylo jich tolik, že jsme mohli okolo osmi 
set věnovat i do boskovické nemocnice. 
Povedlo se nám nakoupit dezinfekci, dali 
jsme ji k dispozici nejen občanům, ale také 
na obec, na poštu, do obchodu, do školy. 
Co se dělo dál, se asi nejvíce dotklo spo-
lečenských a kulturních akcí. Do konce 
července jsme v rámci bezpečnosti zrušili 
všechno, od 1. srpna se vracíme do běžné-
ho stavu. Co se týká dalších záležitostí, po-
kles ekonomiky bude mít samozřejmě do-
pad na náš rozpočet, ale věřím, že si s tím 
poradíme. Mám radost, že lidé se chovali 
zodpovědně, takže si troufám říct, že jsme 
to zvládli se ctí. Velké poděkování patří 
všem, kteří se k tomu postavili čelem.

Naštěstí život jde dál. Co je nového 
ve Svitávce, na čem momentálně 
pracujete?

Letos jsme se rozhodli, že budeme chys-
tat projekty a opravovat cesty a chodníky. 

Stavíme dva nové chodníky, první je od 
Boskovic po naše mini sídliště, druhý po-
vede přes park do druhé poloviny Svitávky. 
Dostali jsme dotaci 1,6 milionu na autobu-
sové zastávky, zálivy a přechod pro chod-
ce s osvětlením. Máme podanou žádost 
na multifunkční hřiště, které by mělo být 
součástí malého sportovního areálu vedle 
fotbalového hřiště. Kromě hřiště s umělým 
povrchem by měly být jeho součástí běžec-
ká dráha a doskočiště. Projekt jsme před-
stavili při jeho návštěvě Svitávky i předse-
dovi Národní sportovní agentury Milanu 
Hniličkovi a velmi se mu líbil. Skvělá já 
návaznost na sportovní halu i sousední zá-
kladní školu, které tohle venkovní sporto-
viště chybí.

Na náměstí jste loni otevřeli nový 
víceúčelový dům. Připomeňte, 
co všechno se tam nachází a  jaké 
s ním máte další plány?

Do nové budovy se zatím přestěhovala 
praktická lékařka, nyní jednáme o využití 
budovy jako Domu zdraví s nejrůznějšími 
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službami. Ve druhé části, kterou budeme 
teprve stavět, bychom chtěli mít kavárnu, 
knihovnu, možná i poštu.

Zmínil jste přesun ordinace prak-
tického lékaře. Co je ve volných pro-
storách?

Ordinace byla součástí budovy školky 
a do budoucna počítáme s tím, že prázdné 
prostory využijeme k jejímu rozšíření. Za-
tím nám kapacitně stačí, ale uvidíme, co 
bude dál, protože tady probíhá poměrně 
velká výstavba.

Myslíte nové bytové domy?

Ano, do budoucna tady vznikne šedesát 
nových bytů, kde budou bydlet převážně 
mladí lidé. Musíme na to tedy být připra-
vení. Počítám s tím, že v nejbližších letech 
překročí Svitávka počet dvou tisíc obyva-
tel. Všem občanům chceme nabídnout co 
nejširší infrastrukturu, služby i zázemí pro 
volný čas.

Výkladní skříní Svitávky jsou Löw-
-Beerovy vily a jejich okolí. Chystá-
te tam nějaké novinky, úpravy, vy-
lepšení?

Jsme před zahájením projektu nových 
kamenných cest v parku. Zatímco na jaře 
byl klid, už od června se nám zase rozjela 
návštěvnická sezona, lidé mají o vilu čím 
dál tím větší zájem a přijíždějí nejen z Čes-
ké republiky, ale i ze zahraničí. Už teď má 
vila reprezentativní vzhled, do budoucna 
chystáme ještě opravit místnosti v prvním 

patře, kde vznikne třeba muzeum věnova-
né historii Svitávky.

Bude to dva roky, co jste otevřeli 
novou sportovní halu. Její provoz 
se vám vyplácí?

První kompletní rok, 2019, máme za se-
bou a můžeme udělat malou rekapitulaci. 
Ukázalo se to, co jsme čekali, tedy že hala 
bude maximálně využitá a bude mít velmi 
dobré ekonomické výsledky. Je tam více 
sportovišť, vejde se tam zároveň hodně 
sportujících a čísla jsou taková, že jsme 
v plusu. Městys nedal do provozu ani ko-
runu.

To je skvělá zpráva. Chystáte tam 
v  nejbližší době nějaké zajímavé 
akce a  dočká se hala ještě dalších 
„vychytávek“?

Nemůžeme zůstat stát na místě. Zázemí 
je potřeba neustále vylepšovat. Chystáme 
novou velkoplošnou obrazovku, která ješ-
tě zvýší komfort při pořádání sportovních 
akcí. Chceme, aby se tady hrály tuzemské 
i mezinárodní zápasy a konaly turnaje. Po-
kud jste se ptal na akce, kvůli koronaviru 
jsme museli na jaro příštího roku odložit 
Světový pohár v kolové. Zajímavostí jistě 
je, že se u nás v roce 2021 uskuteční světo-
vá výstava pudlů.

Ve Svitávce se každý rok koná vel-
ká spousta kulturních a  společen-
ských akcí. I  když jste řadu z  nich 
museli letos zrušit nebo přesunout, 
tak ta vůbec největší se uskuteční. 

Na začátku září Svitávecký jarmark 
tradičních řemesel. Na co se mohou 
lidé těšit?

Program jsme museli trochu upravit, ale 
hlavní hvězdy, tedy Janek Ledecký a Tereza 
Mašková zůstávají. Na návštěvníky čekají 
jako vždy stánky s řemeslným zbožím, bo-
haté občerstvení a samozřejmě vystoupení 
místních spolků a organizací.

Mluvili jsme o Svitávce, ale za zmín-
ku stojí i okolí.

Svitávka se může pochlubit krásným 
okolím. Komu nevadí pár kroků navíc, 
může vyrazit na naučnou stezku Svitávka 
v průběhu věků. Začíná na náměstí, má 
čtyři zastavení a končí na kopci Hradisko. 
Podíváte se nejen do přírody, ale získáte 
i spoustu zajímavých informací z histo-
rie a současnosti městyse. Stojí za to tam 
vyrazit. Je tam krásný rozhled do okolí 
a Hradisko je i zajímavé paleontologické 
naleziště.

Nemůžu si na závěr odpustit ješ-
tě jednu otázku. Co Vám ukázaly 
předchozí měsíce?

Až skutečné problémy vždycky ukáží, 
jací lidé doopravdy jsou. A mě velmi mile 
překvapilo, že většina lidí ve Svitávce má 
stále srdce na dlani, umí být na sebe milí, 
příjemní, vstřícní a umějí si navzájem po-
máhat. To je asi ten nejlepší odkaz, který 
nám mohly předchozí měsíce dát. Přeji si, 
aby tomu tak bylo i nadále.

PAVEL ŠMERDA

Svitávecký jarmark
TRADIČNÍCH ŘEMESEL
Hlavním hostem Svitáveckého jarmar-
ku tradičních řemesel, který se v  parku 
městyse uskuteční v sobotu 5. září 2020, 
bude Janek Ledecký s kapelou. Vystoupí 
zpěvačka Tereza Mašková s doprovodem 
a  herci Městského divadla Brno. Připra-
veny budou bublinkové diskohrátky pro 
děti, představí se Ochotnické divadlo Svi-
távka, TS BAMi, ve skleníku bude výstava 
obrázků dětí. V  rámci programu bude 
slavnostní vyhlášení soutěže o  nejkrás-
nější obrázek. Jarmark bude ukončen ta-
neční zábavou se skupinou Prorock2.
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Kooplast postavil dvě vily.

Boskovická firma Kooplast 
se specializuje na dodáv-
ky plastových i  hliníkových 
profilů a  komponentů po-
třebných v  nábytkářském 
sektoru. Od letošního roku 
ještě o  něco více rozšíři-
la oblast svojí působnosti. 
O  projektu, který vznikl na 
Okrouhlé, více prozradil 
majitel firmy Radek Řehoř.

PR / KOOPLAST

PRVNÍ UŽ SI MŮŽETE PRONAJMOUT

Můžete čtenářům MyFace předsta-
vit projekt, který jste zrealizovali na 
Okrouhlé?

Naše společnost Kooplast se v obci Okrou-
hlá rozhodla vybudovat dvě komfortně vyba-
vené vily. Snažili jsme se je začlenit do krás-
né okolní přírody tak, aby ubytovaní získali 
maximálně vhodné podmínky pro svůj relax. 
První má jméno Dorota, druhá Jůlie. K dis-
pozici je zatím jen ta první, druhou si chceme 

nejprve trochu více „vypilovat“ a nabídnout ji 
k pronájmu až v roce 2021.

Proč jste se rozhodl právě pro tato 
jména?

Jsou to jména mých dcer… (úsměv).

Zaměření firmy Kooplast je úplně 
jinde. Co Vás tedy k této stavbě vů-
bec přivedlo?

Žijeme bohužel ve velmi rychlé době 
a pracovní tempo nejen naší firmy, ale vět-
šiny obchodních partnerů i zákazníků nám 
nedopřává mnoho prostoru pro odpoči-
nek. Naším cílem bylo vytvořit zázemí pro 
ty, kteří chtějí svůj pracovní život vyvážit 
časem stráveným s rodinou, s přáteli anebo 
tím, co mají rádi. Aby si našli čas pro sebe 
a načerpali zde novou energii.

To zní zajímavě. Jak objekty vypa-
dají a co všechno najdeme uvnitř?

Chtěli jsme, aby vily byly postaveny v du-
chu moderní architektury a citlivě zapad-
ly do okolní krajiny. Dali jsme přednost 
přírodním materiálům, jako jsou kámen, 
dřevo, sklo a kov. Svažitý pozemek nám 
dal možnost obě stavby přirozeně vsadit do 
okolního terénu v celé zadní i boční části. 
Přední strana je prosklená a otevřená do 
krásné přírodní scenérie.

Kolik lidí se do nich vejde?

Jak jsem řekl, k dispozici je zatím jen 
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Dorota. Ta je ideální pro tři rodiny. Tak-
že pokud máte kamarády, známé, klidně 
i s dětmi, můžete se tam vypravit a užít si 
nádherný týden v krásném prostředí Dra-
hanské vrchoviny, ale především v nádher-
ném prostředí naší vily.

Pro koho je tedy objekt určený 
a  kdo všechno si ho může prona-
jmout?

Ubytování ve vile budou využívat nejen 
naši obchodní partneři, ale pronajmout si 
ji může každý, kdo projeví zájem a bude si 
chtít příjemně odpočinout. Objekt mohou 
využívat firmy pro svoje klienty, ale jak už 
jsem zmínil, ideální je i pro skupiny přátel 
nebo více rodin.

Na jak dlouho bude možné si vilu 
pronajmout?

Přes léto preferujeme týdenní cyklus, na 
podzim a v zimě budou možné po domluvě 
i kratší termíny.

Všiml jsem si, že jste při stavbě po-
užívali i  vlastní materiály a  při vy-
bavení interiéru i vlastní produkty?

Firma Kooplast patří k předním dodava-
telům profilů a komponentů pro nábytkář-
ský průmysl. Interiér domů jsme se proto 
snažili vybavit tím nejlepším, co sami na-
bízíme. Díky tomu vnitřní i vnější prostory 
nabídnou živou ukázku toho, čím se naše 
firma zabývá a jak lze námi dodávaný sorti-
ment využít k praktickému i dekoračnímu 
účelu. Věříme tomu, že lidi, kteří ve vile 
stráví čas, naše produkty zaujmou a budou 
je chtít mít i doma.

Co je podle Vás největší devízou 

celého projektu? Jak tak koukám, 
tak asi okolní příroda a  nádherný 
výhled.

Tuto lokalitu jsme vybrali záměrně právě 
pro kombinaci klidu a čisté okolní přírody. 
Z pokojů i z terasy se nabízí krásný výhled 
do krajiny. Výhodou je, že si tady můžete 
dopřát na jedné straně relax v sauně, ale 
i příroda vás sama láká ven. Ti, co mají 

rádi pěší nebo cyklo výlety, určitě neodo-
lají. V zimní období jsou v okolí k dispo-
zici upravené běžkařské tratě. Výhodou 
je i blízkost oblíbeného golfového areálu 
v Kořenci, možnost navštívit město Bos-
kovice, zámky v Rájci-Jestřebí a v Lysicích 
nebo turisticky nejoblíbenější lokalitu, kte-
rou je Moravský kras.

Nejdůležitější otázka na závěr. Po-
kud mám zájem a chtěl bych si vilu 
pronajmout, kde najdu bližší infor-
mace?

Podívat se můžete na naše internetové 
stránky www.vily-okrouhla.cz, kde jsou 
veškeré informace, kontakty, fotogalerie 
i rezervační systém. Zavolat si také mů-
žete ve všední dny od 7.30 do 16.00 na 
recepci firmy Kooplast na telefonní číslo 
734 122 203. Informace najdete i na našich 
sociálních sítích. Samozřejmě se velmi tě-
šíme na všechny, kteří se rozhodnou strávit 
svůj volný čas právě u nás, a přejeme si, aby 
byli co nejvíce spokojení.

PAVEL ŠMERDA

Kooplast, s. r. o.

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
Tel.: 515 550 540, 602 567 305
E-mail: info@kooplast.cz
www.kooplast.cz
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Primář Jan Machač oslavil
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

„Vyrůstal jsem v Bořeticích, což je malá 
vesnička na jižní Moravě. Protože jsem tam 
měl velmi blízko ke zvířatům, chtěl jsem být 
veterinářem. To se změnilo na gymnáziu, 
kde mě začala přitahovat medicína, které 
se věnovala i moje maminka. Následně jsem 
šel na Lékařskou fakultu, stejně jako oba 
moji bratři. Byla to taková rodinná tradice 
(úsměv). Všichni tři jsme vystudovali medi-
cínu, všichni tři jsme si následně vzali lékař-
ky (úsměv),“ vysvětlil Jan Machač.

Rodák z Brna se do Boskovic přestěho-
val společně se svojí ženou už v roce 1974. 
Hned po promoci na Lékařské fakultě na-
stoupil u primáře Slonka na gynekologii. 
„Boskovická nemocnice byla moje první 
pracovní místo. Ze začátku jsem ještě ab-
solvoval měsíční praxi v LDN v Letovicích, 
rok jsem pracoval jako zastupující obvodní 
lékař v Lomnici a v Rájci-Jestřebí. Začátky 
byly velice pestré, nečekané, ale dnes už na 
vše vzpomínám s jistou nostalgií, protože to 
byla krásná průprava do mého dalšího lé-
kařského života,“ svěřil se Jan Machač.

Po roce „venku“ se vrátil zpět na gyneko-
logicko-porodnické oddělení do Boskovic, 
ještě před atestací pracoval také v nejrůz-
nějších gynekologických ambulancích po 
celém okrese. Ve Křtinách, Jedovnicích, 
Lysicích, Benešově, Šebetově, Adamově, 
v Metře Blansko a v Rájci-Jestřebí. „V Bos-
kovicích jsem zůstal do roku 1983. Poté jsem 
odešel do Vyškova, kde jsem pracoval jako 
zástupce primáře a od roku 1990 jako pri-
mář tamního gynekologicko-porodnického 
oddělení. Celou dobu jsem se ale připravoval 

na návrat do Boskovic. Považuji je za svoje 
domovské město. Stejně jako celý okres, kte-
rý znám velmi dobře,“ zavzpomínal.

V roce 1993 se dočkal návratu „domů“. 
Od té doby pracuje v Boskovicích jako pri-
mář gynekologicko-porodnického odděle-
ní, které považuje za jedno ze svých „dětí“. 
„K nemocnici mám hluboký vztah. Je to 
moje srdeční záležitost. Stejně jako město, 
které je krásným místem k životu. S nádher-
nou přírodou, pestrým kulturním vyžitím, 
pracovitými lidmi a překrásným okolím,“ 
doplnil.

Jan Machač se během svého působení 
v Boskovicích zasadil o vybudování nových 
operačních a porodních sálů. Díky jeho zku-
šenostem a obrovské profesionalitě je bos-
kovická porodnice vyhledávaným pracovi-
štěm a udržuje si výbornou pověst a vysoký 
standard v oblasti léčebně preventivní péče.

„Moje práce je velmi náročná po fyzické 
i psychické stránce. I proto velmi rád „utí-
kám“ ke svým koníčkům. Jsem vášnivý, 
i když ne příliš dobrý golfista, rybařím, pra-
cuji na zahradě, jsem amatérský sběratel 
umění, mám čtyři vnoučata. Jsem docela 
hodně vytížený, mám kromě práce široké 
spektrum zájmů, spoustu přátel. A to je dob-
ře. Protože když se člověk upne jen na jednu 
část svého života, je jako časovaná bomba. 
Když ta část zmizí, nastane problém, je fru-
strovaný, depresivní. U mě tohle rozhodně 
nehrozí,“ usmál se.

Jménem všech čtenářů, ale především 
čtenářek časopisu MyFace, přejeme Janu 
Machačovi do dalších let především pevné 
zdraví, spoustu štěstí, pohody, spokoje-
nosti, klidu a ať je jeho život stále naplněn 
tím nejkrásnějším posláním, které dostal 
do vínku.  PAVEL ŠMERDA

MUDr. Jan Machač
Patří mezi nejvýznamnější české odbor-
níky v oblasti porodnictví a gynekologie. 
Pravidelně vystupuje na seminářích, ce-
lostátních i  mezinárodních kongresech 
v  České republice i  v  zahraničí. Svoje 
oddělení v  boskovické nemocnici vede 
v rodinném duchu s maximálně nejlep-
ším přístupem k pacientkám. Ve volném 
čase má rád přírodu. Rybaří, houbaří, 
hraje golf a pracuje na zahrádce. Je dlou-
holetým předsedou Okresního sdružení 
České lékařské komory a emeritní presi-
dent Rotary International Brno.

Amatérský sběratel obrazů, vášnivý gol-
fista, milovník rybaření. To je primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení bo-
skovické nemocnice, ale také předseda 
Okresního sdružení České lékařské komo-
ry Jan Machač. V červnu oslavil významné 
životní jubileum – 70 let. Ve svém oboru je 
uznávanou kapacitou nejen doma, ale i za 
hranicemi České republiky. Za desítky let 
profesní kariéry přivedl na svět více než 
dvacet tisíc dětí.

osobnost / JAN MACHAČ
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Areál v Kořenci si užijí
MILOVNÍCI GOLFU I KRÁSNÉ PŘÍRODY

V čem je unikátní golfový areál v Ko-
řenci? Je to především nádherným 
prostředím Drahanské vrchoviny?

Nádherné prostředí plné lesů, roz-
lehlých luk a krásných výhledů je jistě jed-
nou z věcí, které sem přivádí spoustu lidí za 
sportovními a relaxačními zážitky. V nepo-
slední řadě je to také zajímavá architektura 
klubového srubu a srdečná povaha zdej-
ších lidí.

Kolik turnajů a  akcí se u  vás ročně 
koná, případně kolik lidí do areálu 
zavítá?

Pokud nebudeme počítat letošní rok, 
kde nám do plánů výrazně zasáhl korona-
virus, tak se každý rok pohybujeme okolo 
sta akcí, ojedinělé jsou svojí různorodostí. 
Větší části vévodí golfové turnaje, hned za 
nimi následují firemní kongresy a svatby. 
V průměru náš resort navštíví kolem pěti 
tisíc lidí za rok.

Klišé, že golf je jen pro bohaté lidi, 
snad už neplatí?

Tuto nálepku golf už pomalu ztrácí, a to 
je dobře. Hráči jsou u nás snad ze všech 
pracovních oborů a myslím, že dnes je spíš 
problém najít si volnou chvilku na hru. 
V posledních letech se golfová federace 

snaží různými projekty o to, aby ke golfu 
přivedla hlavně mladé hráče. A náš klubu 
jde tomu trendu naproti.

Může k  vám tedy přijet i  ten, kdo 
třeba nemá žádné vybavení, ale rád 
by se naučil základy, nebo se golfu 
věnoval? Co mu můžete nabídnout?

Ano, samozřejmě. Když k nám začáteč-
ník dorazí, máme možnost mu zapůjčit 
kompletní vybavení za drobný poplatek. 
Pro aktivnější zájemce máme připraveno 
hned několik balíčků. V rámci výuky golfu 
máme pro dospělé 3, 4 a 5denní kurzy s tre-
néry nebo pro děti dvakrát týdně tréninky 
doplněné o prázdninové šestidenní kurzy. 
Věříme, že nabídka je pestrá a může oslovit 
jak mladší, tak i starší generaci.

Vím, že dokážete zajistit i  firemní 
golfový turnaj nebo turnaj pro ko-
hokoliv, kdo si ho u vás objedná.

Ano, přesně tak. Jde buď o klasické tur-
naje pro registrované hráče, nebo golfové 
akademie, kde si lidé natrénují základy 
a poté si vyzkouší tři až pět jamek na mis-
trovském hřišti. To vše za dohledu trenérů. 
Dá se říct, že pro každou firmu děláme tur-
naj nebo akademii na míru.

Bát se přijet nemusí ani negolfisté.

Pro negolfisty máme tréninkové plochy, 
jako je kryté odpaliště, puttovací a chi-
pping green. Pro využití těchto prostor sta-
čí pouze návštěva recepce, půjčení holí, za-
koupení tréninkových míčků a host může 
začít.

Na Kořenci se stále něco děje. Přes-
to, jak byste rádi přilákali ke golfu 
nové zájemce a nové klienty?

Golf je sport a relax v jednom. Každý 
chce samozřejmě zahrát co nejlepší výsle-
dek, ale v dnešní uspěchané době si chce 
také odpočinout od stresu z práce a projít 
se v krásné přírodě, kde převládá zeleň, po-
zpěvují ptáci a šumí lesy. Při těchto zážit-
cích si potom lidé více uvědomí hodnoty ži-
vota. A proto má určitě smysl přijet k nám 
na Kořenec, protože my jsme schopni toto 
všechno nabídnout a pravidelnými návště-
vami v budoucnu i garantovat ten dobrý 
výsledek ze hry. (úsměv)

PAVEL ŠMERDA

Kořenec Golf & Ski Resort

Pythagor a.s.
Kořenec 174
Tel: 516 410 504, 731 478 974
E-mail: recepce@korenec-golf.cz
www.korenec-golf.cz

Golfový areál v Kořenci. To není jen osmnáctijamkové hřiště zasazené do krásné přírody Drahanské 
vrchoviny, ale také unikátní klubovna s restaurací, moderní hotelové prostředí a zázemí pro firemní 
i soukromé akce. Více prozradil manažer golfových a eventových aktivit Jaroslav Pavlíček.

představujeme / GOLF KOŘENEC

FOTO: Jiří Šípek
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Letovice otevřou expozici
VĚNOVANOU HISTORII FIRMY TYLEX

Město, kde lidé mají k dispozici vše, co 
potřebují. A co nemají, najdou o kousek 
dál v Boskovicích. Tak vidí Letovice jeho 
starosta, bývalý pedagog Petr Novot-
ný. Pod jeho vedením se chystá i  letos 
mnoho zajímavých investic.

Co je nového v Letovicích?

Nejaktuálnější je, že jsme podepsali 
smlouvu s Tylexem na odkup ČOV. U trans-
akce za 17,5 milionu patří velké poděková-
ní Svazku vodovodů a kanalizací, Vodáren-
ské, a. s. a v neposlední řadě panu řediteli 
Tylexu Josefu Novákovi. Jeho jednání jsou 
férová, bez zbytečných odkladů a dané 
slovo vždy platí. Kdyby se takhle chovali 
všichni, máme „ráj na zemi“. (úsměv) Je to 
záležitost, která finančně pomůže Tylexu 
a dlouhodobě z hlediska ekonomiky i Le-
tovicím.

Co Letovice a koronavirus?

Po organizační stránce jsme reagova-
li okamžitě. Obrovské poděkování patří 
boskovické firmě DCT Czech, který nás 
zásobila dezinfekcí. Měli jsme ji na začát-
ku více, než šest krajů v České republice 
dohromady! Rozdávali jsme ji selektivně. 
Zásobovali jsme nemocnici, střední školu, 
naše příspěvkové organizace, praktické lé-
kaře, zubaře a všechny obchody. To stejné 
i s rouškami. Chtěl bych poděkovat lidem 
za to, jaká obrovská vlna solidarity a dob-
rovolnosti se tady zvedla. Odpustili jsme 
nájem podnikatelským subjektům, které 
musely zavřít, vyhlásili jsme i další progra-
my pro ty, kteří se dostali do tíživé situace. 
Zatím není tolik žádostí, ale jsme i do bu-
doucna připraveni všem pomoci. Nabídli 
jsme pomoc i seniorům. Se zajištěním po-
travin a léků. Pozitivní je, že v Letovicích 
přátelé a rodiny fungují a sociální záleži-

tosti jsou ve městě vyřešeny poměrně dob-
ře. Skutečně osamělých lidí je velmi málo.

Samostatnou kapitolou bude asi 
ekonomika.

Co se týká nákladů, tak i díky nejrůzněj-
ším darům nás koronavirus „stál“ jen něco 
okolo dvou set tisíc korun. Obrovskou rá-
nou by ale pro nás byla změna v rozpoč-
tovém určení daní. Věřím, že Sněmovna 
schválí vládou navržené kompenzace pro 
obce ve výši 1200 korun na občana (to 
se podařilo - pozn. aut.). U nás se jedná 
o částku okolo osmi milionů korun. I když 
ztráty budou pořád, alespoň o polovinu se 
sníží. Kdyby k tomu nedošlo, byla by to pro 
spoustu měst a obcí klinická smrt.

Na čem momentálně pracujete?

Těch věcí je opravdu hodně. Opravuje 
se dlouhý úsek silnice v Kochově, pracuje-
me na ulicích Boční a Střední. Chystají se 
úpravy parkování u základní školy, máme 
podané žádosti na opravy Nerudovy ulice, 
na střední část náměstí a Nového města 
před hasičárnou. To jsou akce za zhruba 80 
milionů korun.

Vezmu to postupně. V  jaké fázi 
je odstavné parkoviště, které má 

vzniknout v bezprostřední blízkos-
ti centra?

Na úvod bych rád řekl, že chceme vy-
těsnit dlouhodobé parkování z centra. Už 
brzy tak zavedeme na náměstí placené 
stání, které by tomu mělo zabránit. Jedním 
dechem musím ale říct, že když si někdo 
bude potřebovat něco vyřídit na úřadě, 
rychle koupit něco v obchodě, první půlho-
dina nebo hodina budou za symbolickou 
částku. Nejde nám o to, abychom zbohatli 
a lidi buzerovali, ale hlavně o to, abychom 
z centra dostali ty, kteří si tam ráno zapar-
kují svoje auto a stojí tam celý den. I proto 
vznikne sedmdesát parkovacích míst na 
Novém městě vedle hasičky. Rádi bychom 
akci stihli do konce letošního roku, pokud 
ne, bude to první akce hned na jaře 2021.

Co rekonstrukce hlavního náměstí?

Na to navazuje právě výstavba odstav-
ného parkoviště. Hned potom se pustíme 
do náměstí. Bude se jednat o prostor od 
železničního mostu až po kruhový objezd. 
Nechci se pasovat do role odborníka, to je 
záležitost architektů, ale při rekonstruk-
ci se pravděpodobně vrátíme k jednomu 
z původních návrhů. Je pravda, že náměstí 
má určité dispozice a příliš se tam vyřádit 
nelze.

Starosta Letovic Petr Novotný. FOTO: Klára Mrvová



15 MyFace Červen 2020

navštívili jsme / LETOVICE

Mluvil jste v  minulosti o  tom, že 
opravy nutně potřebují sportovní 
hala, kulturní dům, koupaliště… Po-
sunuli jste se někam dál?

Musím ještě říct, že jsme rozjeli jed-
nu věc, která by nám měla do budoucna 
finančně pomoci. Je to prodej obecních 
bytů, o které je zájem. Ale zpět k Vaší otáz-
ce. Proběhlo výběrové řízení na projekt 
sportovní haly, kde chceme podat žádost 
do nového dotačního titulu z Ministerstva 
pro místní rozvoj. Hala už absolutně nevy-
hovuje současným podmínkám. Je nutné 
udělat úpravy v šatnách, sprchách i v dal-
ším zázemí, vyměnit okna, zateplit budo-
vu… Neděláme to pro komerční účely, ale 
proto, abychom se dostali na úroveň, která 
odpovídá současné době.

Pohrával jste si i  s  myšlenkou na 
stavbu nového kulturního domu.

Nechali jsme si zpracovat od architektů 
návrhy na využití prostoru bývalého By-
texu za náměstím, který jsme loni koupili. 
Právě tam bychom rádi situovali nový kul-
turní dům s parkovištěm. Až vybereme nej-
lepší návrh, zadali bychom ke zpracování 
studii. Určitě si na tom chceme dát záležet, 
navštívit nové kulturní domy v okolí a po-
dívat se, co a jak udělat nejlépe a čemu se 
naopak vyhnout. Vše v rozumné míře. Ne-
jsme Brno, abychom stavěli palác, ale za-
řízení, které bude co nejlépe sloužit našim 
občanům.

Co bude se stávajícím kulturním 
domem?

Řešíme jeden základní problém. Navý-

šení kapacity základní školy. Žáci už se ne-
vejdou do jedné budovy, momentálně jsou 
některé třídy i v nájmu, ale není to kom-
fortní. S novou výstavbou, přílivem nových 
lidí, nás tato záležitost čím dál tím víc za-
městnává. Navíc do školky nastupují silné 
ročníky, které bychom do budoucna neměli 
kam dát. Doba, kdy se třídy nafoukly na 34 
žáků, je dávno pryč, dnes se hledí více než 
kdy jindy na kvalitu výuky, kterou můžeme 
zajistit pouze v menších třídních kolekti-
vech. A my rozhodně nechceme, aby Le-
tovičtí museli hledat pro svoje děti místa 
ve školách v okolí. Jednou z variant je tedy 
i přestavba kulturního domu na „pobočku“ 
základní školy. Ale uvidíme, necháváme si 
v tomto směru ještě otevřená vrátka.

Letos je více než kdy jindy důležitý 
domácí cestovní ruch. Letovic se 
týká zámek a  především muzeum 
města. Co tam chystáte nového?

Musím říct, že jsem byl velmi skeptický 
k fungování muzea, neviděl jsem nic, co 
přinášelo obyvatelům Letovic, ani turis-
tům. A to tvrdím se vší vážností. Vypoví-
dala o tom i návštěvnost. Za poslední rok 
je tady ale obrovský posun. Za to se sluší 
poděkovat řediteli Městského kulturního 
střediska Tomáši Pléhovi a řediteli firmy 
Tylex Josefu Novákovi. Ve čtvrtek 3. září 
tam otevřeme nové expozice. Konkrétně 
prvorepublikový koloniál, historie textilní 
továrny Tylex, výstavní místnost Masary-
kovy střední školy Letovice a výstavu his-
torických pohlednic Letovic. Expozice La-
mlota zůstává a obrazy o dějinách Letovic 
budou přemístěny na chodbu do přízemí 
budovy. Měsíc od otevření bude k dispozici 
výstava o historii čokolády v Českosloven-

sku, kterou tvoříme ve spolupráci s Muze-
em obchodu Bratislava.

To zní velmi zajímavě. Co kultura 
všeobecně?

Jak všichni víme, kulturní a společenský 
život se u nás na několik měsíců zastavil. 
Přišli jsme kvůli tomu například o velký 
Summer Fest, který měl mít v Letovicích 
premiéru na konci května, některá divadla 
a akce se přeložily na později. Od června 
se kultura pomalu začala vracet do starých 
kolejí. Konají se menší akce, uspořádali 
jsme i tradiční Festival 3+1. I když v jiné 
podobě, než byl v minulosti.

Nemohu se nezeptat na nemocnici, 
která v  posledních letech získala 
úplně jiné renomé, než jaké měla 
v minulosti.

Nemocnice je krajským zařízením, ale 
do života našeho města patří. Všem, kteří 
tam dosud nebyli, bych doporučil navštívit 
rekonstruovanou zahradu, která je nádher-
ná. V posledním roce se tam otevřelo nové 
oddělení následné péče, kde mají pacienti 
nadstandardní podmínky, a jak jste řekl, 
nemocnice má dnes úplně jiné jméno. To 
svědčí především o vysoce kvalitní mana-
žerské práci paní ředitelky Královcové. 
S nadsázkou říkám, že paní ředitelka si 
zaslouží sochu hned vedle Masaryka na 
našem hlavním náměstí. (úsměv) Chtěl 
bych touto cestou poděkovat nejen jí, ale 
i všem pracovníkům za vše, co dělají. A po-
kud ještě mohu, stejné poděkování směřuji 
i k paní ředitelce střední školy Marešové. 
Tam se dokončuje rekonstrukce za 30 mi-
lionů korun, a i úroveň této školy je v kraj-
ském měřítku na špičkové úrovni.

Mohli bychom povídat dál a dál, ale 
necháme si něco i  na příště. Takže 
za závěr. Jaké je Vaše přání do bu-
doucna?

Moje přání je, abychom všichni měli 
vůči sobě více pochopení, byli jsme vstříc-
ní a vnímaví. Spousta lidí dnes prosazuje 
svoje zájmy a dívá se jen na sebe, ale musí 
si uvědomit, že když třeba opravujeme sil-
nici nebo chodník v některé ulici, vždycky 
se nezavděčíme všem a všichni nebudou 
stoprocentně spokojení. Jedno Vám řeknu 
určitě. Všichni, co jsme na radnici, co roz-
hodujeme o věcech veřejných, jsme vedeni 
dobrým úmyslem. PAVEL ŠMERDA

Vizualizace nové podoby náměstí
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Dalibor Janda. Hvězda,
KTERÁ NEMÁ HVĚZDNÉ MANÝRY

Karle, jak se to stalo, ty a  Dalibor 
Janda?

Už několik let se zabývám promotérskou 
činností a pořádám kulturní akce, nebo 
se na jejich pořádání produkčně podílím. 
V rámci svých aktivit jsme na konkrétních 
projektech spolupracovali právě i s Dalibo-
rem. Tato spolupráce se mu natolik líbila, 
že mě v říjnu loňského roku oslovil a pozval 
k sobě domů, kde se mě zeptal, zda bych se 
nechtěl stát manažerem jeho připravova-
ného turné k jeho 40 letům na profi scéně 
v roce 2020.

Jaká byla tvoje reakce?

Absolutně jsem to nečekal. Ptal jsem se 
Dalibora, proč si vybral právě mě. Řekl mi, 
že v Praze je samozřejmě spousta schop-
ných lidí z branže, ale získal jsem si ho svojí 

profesionalitou, osobním přístupem, spe-
cifickým způsobem provedení práce a vy-
stupováním. Dalibor pochází z moravské 
obce Drahotuše u Hranic a bodrý Moravák 
se v něm nezapře. Tak si prostě Moravák 
našel Moraváka.

Přemýšlel jsi dlouho nad touto na-
bídkou?

Samozřejmě. Musel jsem to zvážit 
s ohledem na svoje stávající aktivity, kte-
rých není zrovna málo. Ať už promotérské, 
nebo agentury komerční bezpečnosti. Na 
druhé straně jsem si řekl, že takové nabíd-
ky nepřichází jen tak, a hlavně se neodmí-
tají. Zvláště ne trojnásobnému Zlatému 
slavíkovi.

Co všechno máš u Dalibora na sta-
rosti?

V agentuře Hurikán je zásadní osobou 
jeho manželka Jiřina. Jakožto výkonná ře-
ditelka agentury se stará o vedení veškeré 
smluvní agendy. Na mne je role manažera, 
který zařizuje tu praktickou část. Komuni-
kuje s pořadateli, vyjednává termíny, stará 
se o samotnou realizaci, tedy organizační 
a technické zajištění všech jeho vystou-
pení. Prostě tak, aby se koncert povedl co 
nejlépe.

Za dobu, co ho znáš. Jaký je Dalibor 
Janda jako člověk?

Ti, kteří sledují populární hudbu, ví, že 
po legendárním Karlu Gottovi, s kterým 
jsem měl tu čest spolupracovat na jeho vy-
stoupení v Boskovicích, je Dalibor Janda 
druhý nejvíce oceňovaný Zlatý slavík v his-
torii v mužské kategorii. Na to, jak velká 
je to hvězda, je velmi skromný a pokorný 

Boskovický rodák a majitel produkční agentury Aragon Art Production Karel Murín umí velké věci. 
Především díky své precizní a profesionální práci v uměleckém prostředí se mu podařilo do našeho 
regionu dostat hvězdná hudební i herecká jména. Ve své kariéře se nyní posunul ještě dál. Stal se ex-
kluzivním manažerem trojnásobného Zlatého slavíka a hudební legendy Dalibora Jandy.

Karel Murín se zpěvákem Daliborem Jandou.

kultura / ARAGON ART PRODUCTION
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člověk. Poznal jsem již spoustu osobností 
z prostředí showbyznysu, ale on je výji-
mečný. Není to osoba, která by vyhledá-
vala večírky, vystavovala se bulváru, měla 
malicherné hvězdné manýry. Má velmi rád 
historii, kdyby se neživil zpěvem, mohl by 
být profesorem historie zejména českých 
dějin. Jeho velkou zálibou je zahrada, kte-
rou má hodně zajímavě vytvořenou, ale 
na prvním místě je u něj rodina. Manželka 
Jiřina a dcera Jiřina Anna, která je už nyní 
taktéž skvělou zpěvačkou.

Kolik má letos Dalibor Janda kon-
certů a kde všude se představí?

Je třeba říct, že turné jsme měli odstar-
tovat v březnu v pražské Lucerně, ale opat-
ření kolem koronaviru nám zhatila veškeré 
plány, takže jsme museli spoustu koncertů 
přesunout. Jak bylo již řečeno, turné je vý-
roční v rámci připomenutí si 40 let na scé-
ně, tudíž budeme vzpomínat na čtyři deká-
dy jeho spousty skvělých hitů na vybraných 
místech v České republice a na Slovensku. 

V našem okolí kromě Boby centra v Brně 
(nyní Zoner BOBYHALL), kde vystoupí 
27. října, se Dalibor představí 13. prosince 
v Rájci-Jestřebí. Kompletní program turné 
je na www.daliborjanda.cz.

Musím se zeptat i na tvoji agenturu 
Aragon. Co chystáš na letošní rok?

Vzhledem k tomu, že spolupráci s Dali-
borem Jandou věnuji hodně času, musel 
jsem upozadit některé svoje projekty. I tak 
zůstáváme na poli kulturního dění aktiv-
ní. Nadále mimo jiných spolupracujeme 
s Městem Rájec-Jestřebí, kde chystáme 
několik zajímavých akcí, v Boskovicích na-
vážeme v září na naše retro projekty z mi-
nulosti dvojkoncertem legendární kapely 
Olympic a Václava Neckáře s kapelou Ba-
cily a v prosinci tam vystoupí v rámci svého 
narozeninového tour "60" Věra Martino-
vá. I letos budeme dílčím způsobem spo-
lupracovat při tvorbě produkce programu 
vybraným pořadatelům v řadě měst a obcí.

PAVEL ŠMERDA

Aragon Art Production 2020

29. 8. TALK SHOW Tomáše 
Magnuska s hosty Václavem 
Svobodou a Terezou Bebarovou, 
Rájec-Jestřebí

30. 8. BEZ PŘEDSUDKŮ, Pavel 
Zedníček a Jana Paulová, Rájec-
-Jestřebí

4. 9. OLYMPIC a VÁCLAV NEC-
KÁŘ s kapelou Bacily, Boskovice

6. 10. VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…, Si-
mona Stašová a Michal Dlouhý, 
Rájec-Jestřebí

5. 12. OLYMPIC, Chornice

6. 12. VĚRA MARTINOVÁ, Bosko-
vice

13. 12. DALIBOR JANDA, Rájec-
-Jestřebí

kultura / ARAGON ART PRODUCTION
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Jan Hrnčíř: Jižní Morava
JE MŮJ RODNÝ KRAJ, MÁM TU SVÉ SRDCE

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. 
Ekonom, politik, vysokoškolský peda-
gog a  od října  2017 člen Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky se rozpovídal třeba o tom, jaký je 
jeho důvod kandidatury do krajského 
zastupitelstva, co by rád v rámci Jiho-
moravského kraje změnil či jak nejra-
ději tráví svůj volný čas.

Pane poslanče, zeptám se hned na 
úvod. Byla politika Vaše vysněné 
povolání? Případně čím jste chtěl 
být jako malý?

Pro mě byl velkým vzorem můj děda, kte-
rý byl policistou a regionálním politikem. 
Zájem o veřejný život mám tedy nejspíše 
po něm. Samozřejmě i u mě se v dětství 
měnily představy o vysněném povolání, od 
policajta až po kováře. (úsměv)

Jaká byla Vaše cesta až do posla-
necké sněmovny? Přes jaké pod-
nikání, zaměstnání, pozice jste se 
dostal k vrcholné politice?

Už od mládí mi dost vadilo, když jsem 
viděl nějakou nespravedlnost nebo křivdu. 
S touto povahou to byl do politiky jen krů-
ček. Předchozí profese nebo zaměstnání 
na to neměly nějaký významný vliv.

Zaujalo mě množství titulů, které 
máte. Co všechno jste vystudoval?

Uznávám, že vypadám trochu jako sbě-
ratel titulů, ale není tomu tak. Moje peda-
gogická činnost si postupně vyžádala roz-
šíření a doplnění vzdělání. Dnes jsou dost 
přísná kritéria, takže musíte mít vzdělání 

ve stejném, nebo příbuzném oboru, pokud 
chcete vyučovat nebo vést diplomové práce 
studentům. Nejdříve jsem tedy vystudoval 
ekonomii, pak pedagogiku a nakonec filo-
zofii.

Jaký je důvod Vaší kandidatury do 
krajského zastupitelstva?

Jižní Morava je můj rodný kraj, mám tu 
své srdce. Není mi tedy lhostejný její osud 
a snažím se rodnému kraji a lidem tu žijí-
cím pomáhat.

Co byste rád v rámci Jihomoravské-
ho kraje změnil? Na jaké oblasti se 
chcete zaměřit?

Problémů, kterým čelíme nejen v Jiho-
moravském kraji, je samozřejmě mnoho, 
takže i cílů je více. Snažím se třeba o po-
sun k realizaci chybějící rychlostní silnice 
R43 (Brno – Hradec Králové). Tato neu-
stále pouze slibovaná komunikace zlepší 

dopravní dostupnost mnoha měst a obcí, 
prostupnost v rámci celé silniční sítě České 
republiky a sníží dopravní zatížení v mno-
ha exponovaných místech regionu. Jsem 
rád, že se konečně podařilo ve Sněmovně 
schválit zákon o liniových stavbách, který 
urychlí schvalovací procesy a přiblíží i tuto 
silnici blíže k realizaci. Není mi lhostejná 
ani nepodařená inkluze ve školství, která 
zlikvidovala u nás velmi kvalitní speciální 
školství.

Dá se bez problémů skloubit práce 
poslance, zastupitele města a  kra-
je? Nebojíte se, že Vám někdo může 
vyčítat kumulaci funkcí?

Funkce neuvolněného řadového zastu-
pitele se dá skloubit prakticky s jakým-
koli zaměstnáním. Ostatně, výkon těchto 
funkcí předpokládá, že se vykonávají při 
zaměstnání. Právě propojení samosprá-
vy s centrální politikou je velmi užitečné. 
Něco jiného jsou uvolněné funkce ve vede-

krajské volby / JAN HRNČÍŘ
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ní města nebo kraje, to už si zároveň s dal-
ším plným úvazkem představit nedovedu. 
Samozřejmě, že se najdou tací, kteří mi vy-
čítají i funkce, ale zpravidla se jedná o lidi, 
kteří sami tuto zkušenost nemají a neví, 
o čem tato práce je. Někteří mají pocit, že 
za to dostávám spoustu peněz, ale opak je 
pravdou. Odměna řadového zastupitele 
samosprávy je u nás obecně dost nízká, 
jedná se o stokoruny až jednotky tisíc mě-
síčně. To se pro peníze opravdu dělat nedá.

Jak hodnotíte celostátní politiku? 
Co Vám na ní nejvíce vadí?

Z politiky se vytratily jakékoliv vize. 
Politici více naslouchají marketingovým 
a mediálním poradcům, než třeba národo-
hospodářům. Vládní hospodářská a daňo-
vá politika, která je naprosto chaotická, je 
toho příkladem.

Nemrzí Vás, že se někteří lidé občas 
dívají na SPD „skrze prsty“? Čím si 
to vysvětlujete?

Program našeho hnutí SPD je velmi 
dobrý. Posiluje vliv občanů na rozhodová-
ní, zvyšuje odpovědnost veřejných činitelů 
za svá rozhodnutí a hájí práva slušných 
občanů proti těm parazitujícím. Především 
hájení národních zájmů je pro globalisty 
a různé lobbistické skupiny nepřijatelné. 
Proto se snaží přes mainstreamová média 
za každou cenu dehonestovat naše hnutí. 
Samozřejmě, že k tomu využívají i našich 
vlastních chyb, které se u těch „správných“ 
politických stran, lehce promíjejí.

Jak nejraději odpočíváte ve volném 
čase?

Ten malý kousek volného času, který mi 
obvykle zbývá, se snažím věnovat rodině 
a relaxaci v okruhu svých blízkých a přátel.

Dokážete od práce vypnout, nebo jste 
typ člověka, který si práci „nosí domů“?

V prostředí, ve kterém se pohybuji, se 

nedá tak lehce vypnout. Jsem členem roz-
počtového a ústavně-právního výboru, 
které patří k nejpracovitějším. Neustále 
připravuji legislativní návrhy a stanoviska 
pro poslanecký klub k zákonům a pozmě-
ňovacím návrhům. Do toho práce s médii, 
televizní pořady, debaty atd. Je to dost zod-
povědná práce, ale také zajímavá, což mně 
vyhovuje.

Hádám správně, že byste se asi ne-
obešel bez podpory rodiny?

Jednoznačně, podpora rodiny je pro mě 
důležitá.

Co byste rád vzkázal případným 
voličům?

Jsem přesvědčen, že hnutí SPD zastu-
puje zájmy všech, kteří pracují, platí daně, 
nájmy, hypotéky, posílají děti do škol, ne-
obtěžují své okolí a od státu chtějí, aby jim 
zajistil bezpečí, zdravotní péči a nabídl 
jim pomocnou ruku, když se náhodou do-
stanou do problémů. Při tom všem se jim 
nemá plést do života víc, než je nezbytně 
nutné. Pokud to cítíte stejně, podpořte nás, 
prosím, ve volbách svým hlasem.

VENDULA POPELKOVÁ 
(zadavatelem rozhovoru je SPD)

krajské volby / JAN HRNČÍŘ

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M
Věk: 43 let
Práce: poslanec Parlamentu ČR, zastupitel 
Jihomoravského kraje, zastupitel města 
Blanska
Bydliště: Blansko
Zájmy: čas s rodinou a blízkými přáteli
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TRIDO udává trend
VE VÝROBĚ GARÁŽOVÝCH VRAT

Pane Haso, představte prosím fir-
mu Trido těm, kteří o ní ještě nesly-
šeli?

Společnost Trido má na trhu výraznou 
pozici v oblasti automatických dveří, gará-
žových a průmyslových vrat. Od ostatních 
firem z oboru se lišíme tím, že se zaměřu-
jeme na atypickou výrobu a řešení netra-
dičních technických problémů. Základ sice 
tvoří standardní výrobky jako u ostatních 
firem, ale denně řešíme velké množství 
atypických zakázek podle přání zákazní-
ků. Například v těchto dnech montujeme 
výsuvné stěny do indiánského puebla pro 
nové představení Vinnetou ve Westerno-
vém městečku v Boskovicích.

Co je u vás dále nového?

Koncem léta 2018 postihl náš výrobní 
areál devastující požár a vypadalo to, že 
ukončí život firmy. Díky obrovskému úsilí 
a loajalitě všech zaměstnanců, výrazné po-
moci dodavatelů, spolupracujících firem 
a zákazníků jsme následky požáru přestáli 
a výrobu během krátké doby obnovili. Fir-
ma nyní dosahuje vyšších výkonů než před 
požárem. Ekonomické dopady požáru nás 
sice ještě stále provázejí, ale jsme si jisti, že 
se i s nimi časem vyrovnáme.

Paní Hasová, Trido letos slaví 25. 
výročí. Připomeňte, jak to všechno 
začalo?

Firmu jsme založili společně s manželem 
v roce 1995. Začínali jsme v Kotvrdovicích, 
v pronajaté garáži se třemi lidmi. V úvodu 
jsme nabízeli pouze automatické dveře do 
bank a hotelů. Když přišla expanze výstav-
by čerpacích stanic, rozšířili jsme sortiment 

firmy o průmyslová vrata. Ke garážovým 
vratům to pak byl už jen malý krůček.

Nabídka se tedy neustále rozšiřo-
vala?

Na začátku jsme kupovali průmyslová 
vrata v Holandsku. To se ale ukázalo jako 
nevhodné. Na náhradní díly pro akutní 
opravy jsme čekali tři týdny. Bylo jasné, že 
pokud chceme mít spokojené zákazníky, 
musíme vzít iniciativu do vlastních rukou. 
Nakoupili jsme všechny díly potřebné pro 

opravy a následně zjistili, že z nich můžeme 
začít vyrábět vrata sami. S rychlými doda-
cími lhůtami!

Vaším nejslavnějším výrobkem 
jsou garážová vrata TRIDO Evo.

Je to jednoznačně náš TOP výrobek, kte-
rý nemá na trhu obdoby. Manžel je šikovný 
technik a vymyslel unikátní systém. Osa-
zení nových vrat bez bourání těch starých. 
Ideální jsou při rekonstrukcích domů, ale 
samozřejmě se hodí i do těch nových. Vý-

Firma Trido z Blanska slaví 25. výročí. Jejich automatické dveře, průmyslová a garážová vrata jsou po-
jem a zdobí řady významných budov, firem, obchodů i rodinných domů. Více prozradili spolumajitelé 
firmy Věra Hasová a Miroslav Hasa.

PR / TRIDO

2002
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hodou je, že pro rekonstrukci nemusíte 
volat zedníky, aby stará vrata vybourali 
a zapravovali fasádu. Ušetříte tak čas i pe-
níze. Je to rychlé a úsporné řešení, do tří 
hodin jsou nová vrata namontovaná. A bez 
starostí.

Abychom nezapomněli, s  rozšiřo-
váním sortimentu přišlo i  rozšiřo-
vání a stěhování vaší firmy.

To už je z dnešního pohledu historie. 
Na Starém Blansku jsme od začátku roku 
2002. V minulosti jsme měli část firmy 
v Kotvrdovicích, část v Ostrově, část 
v Senetářově a vedení a obchod v Blansku. 
Byli jsme rozkouskovaní a hledali jsme 
vhodné prostory, abychom měli vše na 
jednom místě. To pravé místo jsme našli 
až tady. Z areálu zkrachovalé pily Jakubec, 
kterou jsme koncem roku 2001 koupili, 
toho moc nezbylo. Areál jsme z gruntu pře-
stavěli. Zbourali jsme sušárnu řeziva, pil-
nici, zásobník pilin… Postupně jsme vysta-
věli nové montážní haly, sklady, expedice, 
rozšířili kanceláře pro obchodní oddělení, 

přistavěli školicí místnost a showroom. 
V roce 2020 jsme dokončili a zkolaudovali 
přístavbu výrobních prostor a zlepšili pod-
mínky zaměstnanců o nově vybudované 
sociální zařízení a nové prostornější kan-
celáře.

Pane Haso, bavili jsme se o TOP vý-
robku, ale prozraďte, co všechno 
vyrábíte?

Základ tvoří automatické dveře a prů-
myslová a garážová vrata, která se dělí na 

různé typy a provedení. Největší speciali-
zací firmy, jak už jsem zmínil, jsou atypic-
ké výrobky. Tam, kde si ostatní firmy neví 
rady, tam je naše parketa.

Jaké speciální zakázky máte za se-
bou?

Vývoj a výroba atypických výrobků je 
naše významná přidaná hodnota. Dě-
lali jsme speciální karuselové dveře pro 
Českou národní banku. Specifické byly 
i automatické dveře přímo v gigantických 
vratech pro pavilon P brněnského výstavi-
ště. Unikátní vrata jsme dělali i v Praze na 
Chodově do největšího obchodně-servis-
ního střediska Mercedes. Ve všech uve-
dených případech bylo zadání investora 
takové, že si s tím jiné firmy nedokázaly 
poradit.

O  co z  vašich výrobků je největ-
ší zájem? A  jsou vaše výrobky pro 
každého?

Určitě o garážová vrata, ta nám dělají 

největší produkci. Vyrábíme od základních 
modelů až po unikátní, či exkluzivní pro-
vedení pro náročné. Děláme vrata vždy na 
míru, jaká si zákazník představuje. Záleží 
na přání a kolik chce do svých představ in-
vestovat. Neznáme spojení „to nejde“. Po-
každé se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc 
a nabídnout mu vhodné řešení.

Vaši zákazníci určitě nejsou jen 
z České republiky?

Český trh je samozřejmě dominantní, 

ale třicet procent naší produkce vyvážíme. 
Převážně na západ. Očekáváme, že toto 
číslo bude v budoucnu ještě růst.

Po personální stránce je firma kon-
solidovaná?

Odborníků není nikdy dost. Občas hle-
dáme nové zámečníky a elektrikáře. Nej-
složitější je to s obchodníky. Trvá dlouhou 
dobu, než nový člověk vstřebá obrovské 
množství odborných informací, aby pak 
mohl zákazníkovi poskytnout ty správné 
informace.

Kolik lidí momentálně zaměstná-
váte?

K dnešnímu dni je to přibližně 160 lidí. 
Snažíme se jim vytvářet ty nejlepší možné 
podmínky pro jejich seberealizaci. Díky 
tomu jsou u nás spokojení a mnozí zde pra-
cují dlouhá léta. I přes dvacet let.

Když se zákazník rozhodne objed-
nat váš výrobek, jak má postupo-
vat?

Kdo nás chce oslovit, najde vše na webu 
www.trido.cz. Zákazníci se mohou přijít 
podívat i osobně do našeho showroomu 
v Blansku. Pobočky máme i v Praze, Plzni 
a Opavě. Ale to není vše. Po celé republice 
je asi 200 regionálních zástupců pro pro-
dej, montáž a servis našich garážových 
vrat.

Jak vidíte další budoucnost firmy?

Chceme pokračovat v tom, jak to dělá-
me dosud. Tedy plnit náročné požadavky 
našich zákazníků a postupně zvyšovat pro-
duktivitu výroby. Momentálně pracujeme 
na velmi zajímavém projektu pro velmi ná-
ročného zákazníka, jehož požadavky jsou 
velmi specifické. Věříme, že vznikne uni-
kátní dílo s vysokou přidanou hodnotou, 
které nás zase posune dál.

PAVEL ŠMERDA

TRIDO, s.r.o. 

Na Brankách 2290/3
678 01 Blansko
tel.: 516 527 211
e-mail: trido@trido.cz
www.trido.cz

PR / TRIDO

2020
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životní styl / UKÁZKOVÝ JÍDELNÍČEK

Odlehčený letní jídelníček
S  horkými letními dny přichází často i  větší nechuť 
k jídlu. Avšak i v těchto dnech bychom měli dbát na to, 
aby náš jídelníček byl pestrý a vyvážený. Výhodou je, že 
právě letní období nabízí opravdu nespočet sezónních 
surovin. Uvedený vzorový jídelníček odpovídá hodnotě 
6000 KJ na den. Jedná se o  hodnotu, která může být 

u  mladé ženy brána již jako lehce redukční. Je třeba 
mít na paměti, že jídelníček je ukázkový. Pro každého 
jedince je samozřejmě ideální sestavit jídelníček indivi-
duální, na základě jeho příjmu, výdeje, fyzické aktivity, 
potravinových preferencí apod. Pokud byste sami rádi 
takový, nebojte se mi ozvat.

Snídaně: houska vícezrnná (70 g), lučina (20 g), šunka Zvonařka nejvyšší jakosti (30 
g), paprika žlutá (30 g)
Dopolední svačina: meloun žlutý (100 g)
Oběd: letní salát: kuřecí prsa grilovaná (130 g), avokádo čerstvé (15 g), cherry rajčata 
(100 g), ledový salát (100 g), jablečný ocet (10 ml), olej řepkový (2 g), okurka salátová 
(50 g), paprika žlutá (30 g), bageta celozrnná (70 g)
Odpolední svačina: acidofilní mléko (300 g), jablko (1 ks)
Večeře: steak z tuňáka (120g), brambory pečené v troubě (100 g), dip ze zakysané 
smetany (zakysaná smetana (40 g), pepř, sůl, kopr, provensálské koření).

Snídaně: cereální kaše Nominal jáhlová (50 g), jahody čerstvé (60 g), arašídové 
máslo (lžička), mléko polotučné (200 ml), kokos strouhaný na posyp (5 g)
Dopolední svačina: chléb žitný (70 g), hummus (50 g), mrkev čerstvá (50 g)
Oběd: kuskus (syrový stav-60 g), tuňák ve vlastní šťávě (80 g), rajčata (70 g), broko-
lice vařená (100 g), bazalkové pesto (15 g), parmezán (15 g), rukola (50 g)
Odpolední svačina: mango (100 g)
Večeře: krůtí prsa restovaná (150 g), grilovaná zelenina - cuketa, červená paprika, 
cibule (100 g).

Snídaně: vejce míchaná (80 g), křehký plátek tmavý (4 ks), petrželová nať-na zdo-
bení, paprika zelená (50 g)
Dopolední svačina: kefírové mléko (300 g)
Oběd: celozrnné špagety (150 g), rajčatový protlak (60 g), slunečnicová semínka 
(10 g), česnek (0,5 g), bazalka čerstvá (3 g), parmezán (15 g), cibule červená (20 g), 
vepřová šunka výběrová (50 g)
Odpolední svačina: broskev (1 ks)
Večeře: vepřová panenka (150 g), gratinované brambory (100 g), polníček (50 g), 
hroznový ocet (5 g).

ING. VENDULA POPELKOVÁ, EKOTROFOLOG

Chcete podobný jídelníček na míru?

1. den

2. den

3. den

Neváhejte mě kontaktovat: Email: vendulpopelkova@gmail.com, 
Instagram: vendelin6
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Heslo naší firmy:
Věříme v kvalitu

Firma Steinhauser, s. r. o. se zabývá pro-
dukcí výsekového masa českého původu 
a výrobou kvalitních masných výrobků. 
Porážka probíhá ve Skalici nad Svitavou, 
kde jsou otevřena třetím rokem jatka, která 
se pyšní IFS certifikátem. Všechen dobytek 
pochází od okolních zemědělců a lokálních 
farem. Bourání samotného masa se prová-
dí v Tišnově, kde je také výroba.

Firma provozuje sedm vlastních pod-
nikových prodejen (2 prodejny v Tišnově, 
v Rajhradě, 2 v Brně, v Blansku a v Bosko-
vicích). Tři z nich disponují bufety (Blan-
sko, Tišnov – ul. Karasova, Řečkovice).

Do prodejen si můžete zboží objednat 
telefonicky, emailem případně na e-sho-
pu www.kupmaso.cz, a poté vyzvednout. 
Není ale nad osobní kontakt. Na prodej-
nách vám prodavačky rády poradí s výbě-
rem masa, uzenin a specialit. Velice nás těší 
stále se zvyšující zájem o české maso, které 
pro vás s hrdostí a tradicí dodáváme denně 
čerstvé na prodejny z nedalekých jatek ve 
Skalici nad Svitavou.

Z masných výrobků můžeme doporučit 
šunku Moravii, Tišnovskou šunku, Dět-
skou šunku Svačinku, nebo si můžete vy-
brat některý z našich trvanlivých výrobků, 

kde kromě klasické Vysočiny nabízíme 
Vysočinu s Olomouckými tvarůžky nebo 
Salám s Chipottle a Chedarem. Novinkou 
letošního roku je uzené maso (krkovička, 
kotleta, bůček) z naší udírny, které je vyu-
zené na bukovém dřevě.

Řada našich výrobků nese ocenění kva-
lity Klasa, uděluje ji komise Ministerstva 

zemědělství. V neposlední řadě máme 
výrobky oceněné také Českou Chuťovkou 
nebo Chutí Jižní Moravy.

Samozřejmostí je možnost příjemně po-
sedět na prodejně u kávy a dát si párek, či 
debrecínku v rohlíku. V Blansku i řízek, se-
kanou, marinovanou krkovičku, panenku, 
zapečené pannini i obložené bagety.

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser 
s.r.o. vznikla v roce 1991. V příštím roce tak firma oslaví 30 let na trhu pod značkou Steinhauser, s.r.o. 
Od začátku je prioritou kvalita a skvělý servis pro zákazníka.

Prodejna Boskovice 

Masarykovo nám. 15
Otevírací doba: Po–Pá: 7.30–17.30, So 7.30–11.00
Telefon: 514 514 642

Email: prodejna.boskovice@steinhauser.cz

Prodejna Blansko 

Nám. Svobody 8b
Otevírací doba: Po–Pá: 7.30–17.30, So 7.30–11.00
Telefon: 514 514 643

Email: prodejna.blansko@steinhauser.cz

PR / STEINHAUSER
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PR / JOSEF KLEMENT

Josef Klement: Cením si lidí,
KTEŘÍ SE UMÍ DOMLUVIT NA SPOLEČNÉ VĚCI

Místostarostou Žďáru nad Sázavou je už šestý rok programátor a projektový manažer Ing. Josef Kle-
ment (1971). Mnozí nejen Žďáráci ho znají také jako spoluorganizátora červnové sportovně-charitativ-
ní akce Pohybem k naději na podporu nemocných rakovinou. Zeptali jsme se ho nejen na jeho práci, 
ale i na životní vzory a koníčky.
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Kromě rozpočtu máte na radnici na 
starosti školství. Změnila Váš ná-
hled na školství situace kolem ko-
ronaviru?

V první řadě děkuji všem za to, jak zvlád-
li dobu pandemie. Zvlášť učitelům a rodi-
čům, kteří se museli poprat s výukou na 
dálku. Krizová situace mě spíš utvrdila 
v mých názorech, včetně toho, že škola 
má žáky a studenty vést k samostatnosti 
a k lepší přípravě na trh práce. Není nutné, 
aby každý měl maturitu, vždyť dnes má ši-
kovný řemeslník práce dost. A není potře-
ba tak velké procento víceletých gymnázií, 
která odčerpávají talenty z 6. tříd ZŠ. Je po-
třeba větší průchodnost vyšších odborných 
škol a bakalářského studia. Určitě teď bude 
muset být školství flexibilnější, aby se jeho 
absolventi v době případné krize neztratili.

Jaké vzdělání a  jaké pracovní zku-
šenosti máte za sebou před zvole-
ním místostarostou?

Po základní škole ve Žďáře jsem absol-
voval novoměstské gymnázium a po něm 
strojní fakultu VUT Brno. Křest ohněm 
jsem po škole zažil ve Žďasu, kde jsem měl 
za úkol vývoj programů zajišťujících chod 
výrobků přes jednotlivá pracoviště. Poté 
jsem 15 let pracoval ve firmě Compas-Au-
tomatizace jako programátor. Tam jsem 
získal i zahraniční zkušenosti z Německa, 
Bulharska nebo Číny, kde jsme automati-
zace uváděli do praxe. Před svým zvolením 
roku 2014 jsem pracoval jako projektový 
manažer ve firmě Automotive-Lighting 
a měl jsem možnost na uvádění světlome-
tů spolupracovat s automobilkami BMW, 
Volkswagen, Škoda a další.

Jak hodnotíte šest let práce na rad-
nici?

Hodnocení nechávám na voličích. Ale 
vzhledem k tomu, že jsem v minulých 
volbách dostal nejvíc preferenčních hla-
sů ve městě, říkám si, že to snad nedělám 
tak špatně. Jsem vděčný, že jsem se mohl 
během té doby potkat s lidmi, kteří dělají 
dobře svou profesi nebo dělají něco na-
víc během svého volna. To jsou všichni ti 
dobrovolníci z oblasti sportu a neziskovek, 
kteří si zaslouží obrovské uznání. Jejich ak-
tivity pak povzbuzují i mě.

Jak ve své práci „dobíjíte baterie“?

Nedá se to dělat bez pochopení mé ro-
diny, podpory mých rodičů a dobré zpětné 
vazby od dalších lidí. Snažím se také neza-
nevřít na své někdejší koníčky, i když teď 
už je dělám většinou rekreačně: cyklistika, 
florbal a fotbal. Naučil jsem se už v mládí, 
že sport je důležitá věc i pro překonávání 
překážek, a jsem rád, že jsem mohl působit 
i jako trenér a činovník Orla.

Jste držitelem Jánského plakety 
dárců krve. Kolik odběrů máte „na 
kontě“?

Snažím se dorovnat počet odběrů s po-
čtem mých let a letos se mi to už podařilo. 
(úsměv) Koronavirus znovu odhalil křeh-
kost naší existence a našeho zdraví. A já 
se snažím projevit vděčnost za svoje zdraví 
tím, že pomůžu těm, kteří to štěstí nemají.

Jakých vlastností si u  lidí ceníte 
a kdo je Vaším životním vzorem?

Cením si toho, když se lidi umí sejít a bez 
osobních ambicí se domluvit na společné 

věci. Oceňuju vytrvalost, schopnost kom-
promisu a pochopení. Kromě mých ro-
dičů je mým vzorem třeba astrofyzik Jiří 
Grygar. Nejen pro jeho dar popularizace 
vědy, ale i pro jeho klid, moudrost a vyrov-
nanost.

Letos jste se rozhodl přijmout kan-
didaturu do Senátu. Proč?

Pokud mi něco v životě vadí, snažím se 
najít nějaké řešení problému. Proto jsem 
také kandidoval na místostarostu. Něco 
jde vyřešit z radnice. Třeba teď jsme se 
pokusili o projekt Žďárská síť, což je pre-
vence šikany a predátorů na sociálních 
sítích. Ale za těch šest let práce na radni-
ci chtě nechtě člověk přijde do kontaktu 
i s problémy, které z pozice místostarosty 
okresního města neovlivní. Mám tím na 
mysli třeba tvorbu zákonů, přerozdělová-
ní financí do regionů a tak dále. Proto jsem 
se rozhodl pro kandidaturu do Senátu.

Rozhovor s Ing. Josefem Klementem 
připravil Jan Mazanec, Zadavatel, 

zpracovatel KDU-ČSL

PR / JOSEF KLEMENT



26 MyFace Červen 2020

JAN GROLICH: Silnice R43
JE NAPROJEKTOVANÁ UŽ OD PRAVĚKU

Jan Grolich je deset let staros-
tou Velatic, které získaly loni 
cenu za nejlepší zeleň na jižní 
Moravě a  nejinovativnější obec 
roku v  celé republice. „Když 
to jde v  malém, musí to jít i  na 
kraji,” říká lidovecký kandidát 
na hejtmana, který se trochu 
vymyká klasickým představám 
o politicích.

Už delší dobu sleduji Vaše videa na 
sociálních sítích.  To jak vystupuje-
te, je dost jiné oproti ostatním kan-
didátům. Je to záměr?

Snažím se, aby to bylo hlavně normální. 
Ale možná je to tím, že jsem na základce 
neuměl zpívat ani hrát na kytaru. Nezbylo 
mi tak nic jiného než dělat aspoň divadlo. 
Jinak bych byl u holek úplně odepsaný. Od 
té doby jsem byl díky ochotničení policaj-
tem, novinářem, kosmonautem převleče-
ným za ženskou i spermií.

Věnujete se ještě divadlu?

Ještě občas jo. Potřebuji se někdy vyblb-
nout a lidi to snad baví, takže to je ideální 
kombinace.

Teď kandidujete na hejtmana Jiho-
moravského kraje. Proč?

Protože mám pocit, že Jihomoravský 
kraj jede už jenom ze setrvačnosti. A taky 
už jsem slyšel stokrát od lidí, že politika je 
jenom svinstvo, korupce a sliby, že všecko 
bude. Lidi si už zvykli. Já ne. Jde to dělat 

i jinak. Tady je milion věcí, na které se čeká, 
že je někdo udělá. Člověk se musí soustře-
dit na podstatné věci a ty opravdu dotáh-
nout do konce.

Například?

Příroda, příroda, příroda (smích). Ne, 
vážně, jestli bych si měl vybrat jednu věc, 
kterou bych chtěl nějak změnit, tak je to 
tohle. Když je sucho, tak necháváme vodu 
odtéct do kanálů, a když prší hodně, tak 
nám nateče do sklepů. Tam, kam jsme 
chodili na houby, je teď paseka. Já chci, 
aby naše krajina vypadala a fungovala jako 
za našich babiček a dědečků. Opatření je 
spousta. Všechno už dávno známe – re-
mízky, meze, mokřady…, stačí jenom chtít.

To je ale přece hlavně úkol obcí 
nebo státu, ne?

Teď to tak vypadá, ale být to tak nemu-
sí. Kdo jiný by se měl starat o krajinu, než 
kraj? Prostoru tu je hodně. Měl by být 
mnohem aktivnější, dělat vlastní projekty 
a investovat do toho mnohem víc úsilí, než 
teď. Je to fakt jedna z nejdůležitějších věcí, 

před kterou jako společnost stojíme a lidi si 
to uvědomují. Jenom si vzpomeňme, kolik 
lidí bojuje proti těžbě štěrkopísku u Uher-
ského Ostrohu, která ohrožuje zdroje pit-
né vody pro 125 tisíc lidí nebo na petici 
proti kácení stoleté lipové aleje u Velkých 
Opatovic. Oprava té silnice se prostě musí 
naprojektovat tak, abychom o vzácné stro-
mořadí nepřišli.

Když už mluvíte o silnicích, nemů-
žu se nezeptat na R43.

Teď nedávno jsem byl v Muzeu Bosko-
vicka a tam je vidět, že R43 je naprojek-
tovaná už od pravěku. Schválně se na to 
běžte podívat. Už tehdy v brázdě, kde má 
silnice ležet, procházela obchodní stezka. 
Já tímhle směrem jezdím docela často na 
chalupu do Svojanova a pro lidi, co tu žijí, 
je to peklo. To se prostě musí začít stavět, 
mělo se už dávno.

Kde má jižní Morava kromě zmíně-
né silnice rezervy?

Hodně jde udělat i v péči o seniory. Už se 
nechci dívat na to, že se rodina rozhodu-

krajské volby / JAN GROLICH
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Tři otázky
PRO 1. MÍSTOSTAROSTU BLANSKA FRANTIŠKA HASONĚ

Co se Vám vybaví, když se řekne ro-
dina?

Rodič - hrdina. Dnes to rodiče nemají 
vůbec lehké. Skloubit zaměstnání, školy, 
školky, kroužky, péči o domácnost a často 
i o nemocné prarodiče není žádná legrace. 
Rodiče si prostě zaslouží ocenění. Sám 
jsem táta tří skvělých dětí, a tak se tohle 
téma přirozeně promítá do všech oblastí, 
které na městě řešíme. Školství, zdravot-
nictví, dobré pracovní podmínky, život-
ní prostředí, kultura, sport i doprava, to 
všechno je téma pro rodiče.

Co je pro Vás v politice podstatné?

Pro mě je hodně důležitá vnímavost 
k potřebám druhým. To je nenahraditelná 

součást křesťansko-demokratické poli-
tiky a je mi to nesmírně blízké. Ať už jde 
o seniory nebo lidi s hendikepem, musíme 
vždy umět pomoci těm, kteří si sami po-
moci nemohou. I proto letos kandiduji za 
lidovce.

Řekněte, jaký je Váš vzkaz pro jižní 
Moravu?

Předejme jižní Moravu těm, co přijdou 
po nás v lepším stavu nejen v oblasti příro-
dy, zemědělství, ale i průmyslu. Nepatřím 
asi mezi úplně klasické politiky. Dvacet pět 
let jsem pracoval ve strojírenském průmy-
slu ve firmách, které se věnovaly výzkumu 
a inovacím. Vím tak, kam se může náš kraj 
posunout, aby tu bylo dostatek poctivě za-
placené práce pro ty, co tu žijí.

je, jestli se postarat o babičku, nebo přijít 
o práci. Jedna paní mi nedávno říkala, že 
má hlavně strach z toho, že nechce být na 
obtíž. Tak to ale vůbec být nemusí. Senioři 
kteří chtějí, mají mít možnost zůstat doma, 
a ne se stěhovat do domovů, kde nikoho 
neznají. To stejné platí pro hendikepova-
né. Rodina, která o tyto lidi pečuje doma, 
zaslouží metál. Cesta je jediná – podpořit 
domácí péči a sociální pracovníky. Bude to 
něco stát, ale tohle udělat musíme.

Jihomoravané si taky zaslouží silnice, na 
kterých si do půl roku neodrovnají tlumiče. 
Ale hlavně ruku na srdce, teď vůbec nikdo 
neví, co kraj dělá a k čemu vlastně je. Tohle 
jde změnit hned a jen za pár korun.

krajské volby / JAN GROLICH
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Olga Klímová: Dárců krve
JE MÉNĚ, NEŽ BY BYLO POTŘEBA

Situace okolo koronaviru ovliv-
nila bezpochyby mnohé. Jaký 
dopad měl Covid-19 na trans-
fuzní oddělení v  Boskovicích? 
Mají tam dostatek dárců krve? 
Na tohle a mnohé další jsme se 
zeptali primářky Olgy Klímové.

Paní primářko, nedá mi to se hned 
na úvod nezeptat. Jak se v součas-
nosti daří vašemu oddělení?

Naše oddělení zahrnuje transfuzní od-
dělení a hematologickou ambulanci. Kro-
mě problému se sháněním nového lékaře, 
který by se tomuto oboru chtěl věnovat, 
pracujeme dlouhodobě v zavedeném re-
žimu: dva dny hematologická ambulance 
a tři odběrové dny pro dárce krve a plazmy 
(úterý, středa a pátek). Na našem odděle-
ní pracuje kromě mne na snížený úvazek 
bývalá paní primářka Ivana Meluzínová, 
čtyři zdravotní sestry a jedna sanitářka pro 
dárcovské dny.

Postihla ho nějakým způsobem kri-
ze okolo koronaviru? Chodilo třeba 
v předchozích měsících méně dár-
ců?

V začátku koronavirové krize jsme na 
doporučení Transfuzní společnosti nepro-
váděli odběry plazmy. Odběry krve jsme 
samozřejmě museli ponechat, protože 
pacienti transfuze potřebují. I když jsme 
o něco snížili počet odběrů, protože se od-
volávaly plánované operace. Dárci chodili, 

když jsme jim vysvětlili, že transfuze jsou 
dále potřeba. Dokonce dárci objednaní na 
odběr plazmy často přišli na odběr krve, 
pokud jsme je oslovili.

V čem se transfuzní oddělení v Bo-
skovicích liší od těch ostatních? Je 
v něčem unikátní?

Transfuzní oddělení Nemocnice Bosko-
vice je spíše menší provoz. Proti větším od-
dělením vyrábíme menší spektrum trans-
fuzních přípravků. Nevyrábíme například 
destičky. Ty, pokud potřebujeme, tak naku-
pujeme nejčastěji z Transfuzního oddělení 
Brno. Specifické u nás je to, že jsme malá 
nemocnice. Transfuzní oddělení zásobuje 
Nemocnici Boskovice a Nemocnici Blan-
sko, takže počet přípravků ve skladu je 
celkem malý a podléhá výrazným výkyvům 
spotřeby podle aktuálního počtu pacientů 
v těchto nemocnicích. To vede k tomu, že 
občas musíme zvát dárce navíc podle ak-
tuálních zásob a spotřeby a některé týdny 
musíme neobjednané dárce odmítat. Situ-
ace se může měnit i během pár dnů.

Máte momentálně dostatek dobro-
volníků?

Dárců krve je všeobecně méně, než by 
bylo potřeba. Kromě toho dárcovská popu-
lace stárne. Jednu dobu, asi před pěti lety, 
bylo málo prvodárců, ale myslím, že v po-
sledních dvou až třech letech se to trochu 
zlepšilo. Naši dárci mají občas potíže s uvol-
ňováním z práce, i když podle zákona mají 
v den darování krve nárok na placené volno.

Co se týká krve a plazmy. I v tomto 
směru je všechno v pořádku?

Odebíráme i plazmu k výrobě tzv. krev-
ních derivátů a posíláme ji na zpracování 
do Rakouska. Dárců na plazmu máme do-
statek, spíše je v poslední době větší zájem, 
než můžeme uspokojit. Máme jen čtyři se-
parátory, na kterých tzv. plazmaferézy pro-
vádíme. Celá procedura trvá asi padesát 
minut, takže počet dárců plazmy na jeden 
odběrový den je omezený.

Pokud bych chtěla pravidelně da-
rovat krev. Co pro to mohu udělat? 
Jsou nějak omezení a je něco, na co 
bych si měla dát předem pozor?

Pokud chcete darovat krev, tak byste 
měla být zdravá, mít mezi 18-60 lety (pr-

rozhovor / OLGA KLÍMOVÁ

Primářka transfuzního oddělení Olga Klímová. FOTO: Klára Mrvová
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vodárce, jinak dárci mohou darovat do 65 
let) a přijít k nám v odběrový den mezi 7. 
až 9. hodinou. Pokud už jdete podruhé, tak 
se musíte objednat podle krevní skupiny. 
To slouží k tomu, abychom mohli korigo-
vat počty přípravků jednotlivých krevních 
skupin na skladě. Omezením pro dárcov-
ství jsou především některé choroby, tera-
pie některými léky nebo třeba přisáté klíště 
v posledních čtyřech týdnech před odbě-
rem. Jinak den před odběrem by se nemělo 
jíst tučné jídlo a ráno před odběrem by se 
nemělo kouřit.

Ráda bych se dozvěděla i  něco 
o Vás. Jaká byla Vaše cesta k medi-
cíně? Byla to u Vás od dětství jasná 
volba?

O medicíně jsem jako dítě vůbec neu-
važovala. Až na gymnáziu jsem v rámci 
biologické olympiády zpracovávala téma 
genetika člověka. To mne hrozně zaujalo, 
tak jsem začala uvažovat o genetice na pří-
rodovědě. V té době se k „lidské“ genetice 
dalo dostat pouze po studiu na lékařské 
fakultě. Takže jsem nastupovala na LF 
s tím, že nebudu dělat žádný klinický obor, 
ale pak půjdu do laboratoře. Při stážích na 

fakultě se mi klinika zalíbila, tak jsem po 
absolvování nastoupila na interní odděle-
ní Nemocnice Boskovice. Když se uvolni-
lo místo na hematologii, tak mne tehdejší 
primářka Ivana Meluzínová přesvědčila, 
že se mi tenhle obor bude líbit. Takže jsem 
se oklikou dostala zpátky do laboratoře, 
protože hematolog pracuje částečně i v la-
boratoři.

Co Vás na této práci nejvíce naplňu-
je?

Nejvíc se mi líbí různorodost práce. 
V ambulanci s pacienty, s dárci krve a část 
laboratorní. Taky zde máme sice čistě žen-
ský, ale výborný kolektiv. Jak na transfuz-
ním oddělení, tak v laboratoři. Hematolo-
gie je často jako detektivka. Objeví se zde 
pacient, který má nějakou změnu v krev-
ním obraze, a my musíme postupným vy-
šetřováním odhalit, která nemoc se takhle 
může projevovat. Někdy jsou to případy 
opravdu problematické.

V  čem tkví naopak možná úskalí 
Vaší profese?

Samozřejmě je mi nepříjemné, když vím, 

že na nějakou nemoc už není další léčba 
a musím to sdělit pacientovi a jeho rodině.

Život není jen o práci. Jak nejraději 
relaxujete a co Vám ve volném čase 
dělá největší radost?

Miluji knížky, ráda cestuji, jezdím na 
kole a na lyžích.

VENDULA POPELKOVÁ

rozhovor / OLGA KLÍMOVÁ

• Nadstandartní zařizovací předměty
• Energeticky úsporná konstrukce domu (nízké náklady na vytá-

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

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

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

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

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

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

ÚŽASNÉ BYDLENÍ PRO RODINY 
S DĚTMI VE SVITÁVCE

PRODEJ NADSTANDARDNÍCH BYTŮ ZAHÁJEN!
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TJ Sokol Drnovice slaví
100 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Sto let. To je už důvod k  oslavám. 
Právě tolik si letos připomíná TJ 
Sokol Drnovice. Na víkend 22. 
a  23.  srpna chystá zajímavé akce. 
Za historií a současností se ohlédly 
osoby nejpovolanější, předsedky-
ně TJ Jana Smejkalová a  jednatel-
ka TJ Stanislava Škvařilová.

Sokol v  Drnovicích slaví letos sté 
výročí. Jak vznikl, kdo byl u  jeho 
založení a  jaká byla nejdůležitější 
data v jeho dlouholeté historii?

Před založením tělovýchovných organi-
zací vznikaly v minulém století v naší obci 
nejdříve kulturní instituce. Čtenářsko-
-pěvecký spolek Ctibor byl založen roku 
1867 a měl čtyřicet členů. Pořádal i diva-
delní představení a hudební produkce. Na 
přelomu století působilo v obci Družstvo 
divadelních ochotníků, které organizo-
valo divadelní představení a přednášky. 
Tělocvičná jednota Sokol Drnovice měla 
ustavující schůzi 18. 4. 1920. Cvičilo se v té 
době v prázdné dolní třídě ve škole, potom 
na horní školní chodbě a v létě na školním 
dvoře. Už v srpnu téhož roku se uskuteč-
nilo první veřejné cvičení ve „Vrbí“. Za 
okupace byl Sokol zakázán, od roku 1942 
se cvičilo pod úřadem nařízeným názvem 
Kuratorium pro výchovu mládeže. Po šesti 
letech německé okupace byla v roce 1946 
TJ Sokol obnovena. Po roce 1948 se tělový-
chova sjednotila (Sokol, Orel a Sportovní 
klub Ctibor). Po roce 1990 byl odbor ZRTV 
přejmenován na odbor ČASPV, od roku 
2013 nese ČSTV název ČUS.

Důležitou součástí dění TJ byla a je 
sokolovna. Jak to bylo s její výstav-
bou?

Protože se přestalo cvičit ve škole, 
rozhodla Valná hromada Jednoty Sokol 
3. 2. 1929 postavit sokolovnu. Stavite-
lem byl pověřen pan Havelka z Kunštátu. 
Základy se začaly kopat 28. 9. 1929, slav-
nostní položení základního kamene se ko-
nalo 6. 10. 1929. Podle dostupných materi-
álů byla do sloupku u dveří vložena kovová 
schránka s dobovými materiály, kterou stá-
le marně hledáme.

Sokolovna byla postavena pracovitostí 
a obětavostí členů za 73 000 Kč, v hodno-
tě díla 90 400 Kč, v krátké době 11 měsíců. 
Slavnostní otevření 3. 8. 1930 bylo spoje-
no se župním sletem Sokolské župy krále 
Jiřího z Poděbrad. V sokolovně se však 
cvičilo už od 23. června 1930. Za 90 let se 
sokolovna stále vylepšovala a vylepšuje. 
V letech 1970 - 1973 prošla rozsáhlou re-
konstrukcí. Vybudoval se sklep, rozšířilo se 
přísálí, bylo pořízeno ústřední topení (od 
roku 1995 připojeno na plyn), vyměnila se 
všechna okna a dveře, později i venkovní. 
Vybudovali jsme nové sociální zařízení, 
máme nový strop, podlahu a střechu. Tak 
bych mohla ve výčtu renovací sokolovny 
pokračovat. K velkým změnám došlo také 
na hřišti u sokolovny. V roce 2014 bylo vy-

budováno víceúčelové hřiště. Sokolovna 
slouží ke cvičení ZŠ a MŠ Drnovice, trénin-
ku fotbalistů a hasičů, pravidelnému cviče-
ní žáků i dospělých. Celý areál u sokolovny 
si pronajímají organizace i jednotlivci na 
konání různých akcí.

Dá se vůbec spočítat, kolik za sto 
let prošlo organizací členů? Určitě 
jsou mezi těmi stovkami, možná 
tisícovkami někteří výjimeční. Na 
koho byste obzvláště upozornila?

Na první část otázky se nedá přesně od-
povědět, stejně tak nemohu přesně spočí-
tat, kolik času obětovali pro Sokol mnozí 
cvičitelé, trenéři a funkcionáři. Ráda bych 
tedy alespoň jmenovala některé z nich, kte-
rým se stala činnost pro Sokol životním po-
sláním. Jedním z nich byl bratr Jan Barvík, 
zakladatel Sokola Drnovice. Do svých 76 
let byl náčelníkem, podílel se na organizo-
vání pravidelných veřejných cvičení, aka-
demií, sokolských dnů a sletů. Vlastimil 
Všianský, jeden z nejobětavějších cvičitelů 
a funkcionářů TJ. Jako předseda pracoval 
v letech 1971 - 1979, měl největší zásluhu 
na tom, že budova sokolovny zůstala v ma-

historie / TJ SOKOL
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jetku TJ Sokol Drnovice. František Špa-
něl, náčelník TJ 1956 - 1965, pokladník 
1978- 1979, předseda 1979 - 2005. Působil 
i jako okresní náčelník ČSTV Blansko. Po-
dílel se na opravách sokolovny. Ráda bych 
touto cestou poděkovala také náčelnici Evě 
Rokošové a náčelníkovi Oldřichu Tomano-
vi za celoživotní obětavou práci pro tělový-
chovu. Oba působili jako cvičitelé naší TJ 
a nacvičovali všechny spartakiády nejen 
u nás, ale i v okresním měřítku.

Kolik má Sokol momentálně členů 
a jakým aktivitám se věnuje?

V současné době má TJ Sokol Drno-
vice 275 členů. Jsme rádi, že asi třetinu 
tvoří mládež do 18 let. TJ Sokol Drnovice 
tvoří tři oddíly. Česká asociace sportu pro 
všechny, která zajišťuje cvičení v sokolovně 
a pořádá spolu s obcí a některými organi-
zacemi sportovně-tělovýchovné akce pro 
děti, oddíl kopané a tenisu. V minulosti 
ještě v rámci TJ působil oddíl turistiky a tá-
bornický oddíl mládeže. Tento oddíl pořá-
dal výlety na kolech, putování po horách 
a stanové tábory. Velkou starostí je pro 
nás údržba sokolovny a okolí, tenisových 
kurtů, fotbalového hřiště Pod Dubovicí aj. 
Díky několika obětavým lidem a podpoře 
obce a sponzorů to zatím se ctí zvládáme.

Na víkend 22. a 23. srpna plánujete 
oslavy výročí. Jak budou vypadat?

V sobotu 22. srpna se bude konat oslava 
100 let od založení TJ a 90 let od postave-
ní sokolovny. Na odpoledne od 14 hodin 
plánujeme v Lidovém domě slavnostní 
valnou hromadu, kde předáme ocenění 
dlouholetým členům TJ a sponzorům, 
chystáme ukázky cvičení a další. Jsme hrdí 

na to, že se nám podařilo vydat publikaci 
ke 100 letům TJ Sokol Drnovice, kterou na 
oslavě představíme. Největší zásluhu na 
jejím vzniku má Stanislava Škvařilová, fi-
nančně publikaci podpořily Jihomoravský 
kraj a Obec Drnovice. Od 18 hodin zveme 
širokou veřejnost na posezení u morav-
ských vín s hudbou. Součástí oslav bude 
22. a 23. srpna i výstava z historie TJ Sokol 
Drnovice v sokolovně. PAVEL ŠMERDA

historie / TJ SOKOL
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Doubravice má divadelní
OPONU OD ALFONSE MUCHY

Městys Doubravice nad Svitavou 
je zajímavým místem pro život. 
Nechybí tam škola, školka, ob-
chody, sportoviště, kino, aktivní 
jsou místní spolky, koná se tam 
spousta akcí. Přímo v  Doubravi-
ci a  v  bezprostředním okolí se 
nachází i  několik turisticky zají-
mavých míst. Více prozradila sta-
rostka Jana Otavová.

navštívili jsme / DOUBRAVICE

Paní starostko, co je nového 
v Doubravici?

Městečko je poměrně hodně rozkopané, 
probíhá obnova veřejného osvětlení a roz-
hlasu, současně s tím i obnova nízkého na-
pětí. Pracujeme na rekonstrukci interiéru 
kulturního domu, chystáme nový chodník 
podél hřbitova směrem k zahradnictví, kde 
bude i nové veřejné osvětlení. Chceme na-
svítit kostel, proběhla výměna kotle v ZŠ, 
výměna topení a instalace klimatizace 
v MŠ. Školu a školku považujeme za naše 
„rodinné stříbro“ a pravidelně tam inves-
tujeme nemalé prostředky. To stejné platí 
o sakrálních památkách. V posledních 
letech jsme opravili téměř veškeré sochy 
a kříže na katastru obce a pomník padlým 
z první a druhé světové války.

Co dalšího jste v posledních letech 
udělali?

Z dalších akcí bych jmenovala obnovu 
autobusových čekáren, rekonstrukce se 
dočkalo první patro víceúčelové budovy, 
kde byla zbudována klubovna pro spolky 
a kluby, novým nábytkem a počítači byla 
vybavena místní knihovna. V roce 2019 
proběhla obnova místní komunikace v lo-
kalitě Zázmolí, oprava místního hřbitova, 
konkrétně obvodové zdi a márnice, vylep-

šení se dočkalo parkoviště u hřbitova a po-
řídili jsme nový dopravní automobil pro 
hasiče. Do budoucna se chceme zaměřit 
především na postupnou opravu místních 
komunikací a chodníků. Pokud to rozpočet 
dovolí, případně budou vypsány dotace, 
plánujeme vybudovat zázemí pro sportov-
ní aktivity. Nové dětské hřiště a workouto-
vé hřiště.

Letošní rok je ideální k  návštěvě 
míst v regionu. Na co byste nás po-
zvala do Doubravice?

Doporučila bych návštěvu Zahradnictví 
Ing. Romana Koupého a pštrosí farmy, 
která je zajímavá pro rodiče i jejich děti. Za 
vidění stojí barokní kostel sv. Jana Křtite-
le, příjemná je procházka kolem rybníku 
Klemovák. Nesmíme zapomenout na jed-
nu raritu. To je opona, kterou kdysi pro 
doubravické divadelní ochotníky namalo-
val později světoznámý malíř Alfons Mu-
cha. Momentálně je opona o velikosti 4,6 
x 2,4 metru v Muzeu Boskovicka. Prohléd-
nout si ji tam můžete na aktuální výstavě až 
do 23. srpna. Rádi bychom do budoucna 
udělali její repliku, kterou bychom prav-
děpodobně ve zmenšené podobě umístili 
v kulturním domě, nebo na obecním úřadě.

Unikátní je také to, že jako jedno 

z mála míst vaší velikosti provozu-
jete kino. Jak se vám to daří a jaký 
je o ně zájem?

Kina si velmi vážíme a do budoucna plá-
nujeme jeho rekonstrukci. Před pandemií 
jsme promítali každý čtvrtek. Kapacita je 
200 míst, jednou chodí jednotlivci, jindy 
to jsou desítky návštěvníků. Kino má úžas-
nou akustiku a rozhodně se ho nechceme 
vzdát, i když jeho provoz samozřejmě mu-
síme dotovat. Není to ale jen o kině. Konají 
se tam vystoupení dětí ze základní a ma-
teřské školy, adventní koncerty, divadla. 
O kino se stará naše skvělá kronikářka Eva 
Sáňková. Dělá to velmi obětavě a svědomi-
tě a zaslouží si za to velké poděkování.

Kvůli pandemii se rušily akce. Dou-
fáte, že ve druhé polovině roku se 
uskuteční a co chystáte?

Společenský život v našem městečku je 
velmi bohatý, dokazuje to kalendář akcí, 
který připravujeme společně s jednotli-
vými organizacemi vždy na začátku roku. 
I když jsme museli některé akce zrušit, i tak 
nás čeká ve druhé polovině roku spousta 
událostí. Plánovaná je soutěž TFA – nej-
tvrdší hasič přežije, Svitava kros, pokud 
vše půjde hladce tak Drakiáda, Mikulášská 
besídka, akce Česko zpívá koledy, rozsvě-
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navštívili jsme / DOUBRAVICE

Komunitní centrum s knihovnou
BUDE V BOSKOVICÍCH STÁT VÍCE NEŽ STO MILIONŮ

cování vánočního stromu a další. Na jejich 
pořádání se kromě městyse podílejí čle-
nové místních spolků. Hasiči, fotbalisté, 
ČČK, členky Mateřského centra Ponorka 
a další. Rádi bychom touto cestou pozva-
li i čtenáře MyFace na hudebně zábavný 
pořad zpěvačky Hanky Křížkové Jak voní 
štěstí…, který se uskuteční v sále kina 
12. 9. od 19 hodin.

Na závěr mi to nedá, abych se ne-
zeptal. Co přinesly poslední týdny 
Vám a vidíte v tom nějaké poselství, 
něco, co nám toto všechno mělo 
ukázat?

Situace kolem šíření koronaviru se do-
tkla každého z nás. Osobně i profesně. Mě 
osobně nejvíce ohromila rychlost šíření 
pandemie a její celosvětový rozsah. Je to 
daň za jindy přínosnou globalizaci. Svět 
se zpomalil, ne zastavil, řešily se jen ty 
podstatné věci. Za městys jsem ráda, že se 
nám podařilo do každé nemovitosti doručit 
dezinfekci a roušky. Myslím, že většina lidí 
přehodnotila svoje priority a uvědomila 
si, co je pro ně v životě opravdu důležité - 
zdraví, rodina, přátelé. A poselství? Ukáza-
lo se, že lidé jsou ještě stále schopni si po-
máhat, podpořit se, respektovat omezení, 
i když jim výrazně omezují kvalitu života. 
Myslím, že ještě budoucnost nám ukáže, 

jaká si vzít ponaučení.
PAVEL ŠMERDANěco málo z historie…

Doubravice nad Svitavou svůj ná-
zev odvozuje od původních lesů 
„doubrav“, které se před osídle-
ním nacházely v  údolí řeky Svi-
tavy. Za středověku byla sídlem 
pánů z  Doubravice a  střediskem 
malého panství. Jako tvrz je uvá-
děna již roku 1049, jako osada 
roku 1255, jako městečko od roku 
1371.
Doubravice nad Svitavou je rodi-
štěm hudebních skladatelů Jana 
Kunce a  Gustava Křivinky, naro-
dil se tam rovněž chemik a  vě-
dec profesor Arnošt Okáč. K  vý-
znamným rodákům patří také 
bývalý ředitel školy, kronikář obce 
a  nadšený divadelník Jan Holík. 
V  městečku působil i  vlastenec-
ký kněz a  buditel Jan Nepomuk 
Soukop a  pedagog Julius Stan-
tejský.
K  nejvýznamnějším a  nejstarším 
památkám patří barokní kostel 
sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana 
Nepomuckého, socha sv. Šebes-
tiána a  pomník padlým z  první 
a druhé světové války.

Sto jedenáct milionů korun. To je cena, za kterou by v Bos-
kovicích mohli postavit nové Kumunitní centrum s knihov-
nou. Přibližně polovinu chtějí Boskovičtí získat z  dotací, 
zbytek město investuje ze svých prostředků a prostřednic-
tvím úvěru. Nová budova, kterou navrhl architekt Zdeněk 
Fránek, má stát v ulici Kpt. Jaroše. Boskovičtí chystají v nej-
bližších letech několik velkých projektů, je otázkou, jestli 
se na stavbu, která už je v plánu více než dvacet let, podaří 
sehnat dostatek finančních prostředků.
„Sám za sebe říkám, že částka je optimistická ve směru 
k realizaci projektu. Zásadní pro rychlou realizaci budovy 
však bude získání významné dotace v řádech desítek mi-
lionů. Vzhledem k nynější situaci je těžko představitelné, 
abychom celou částku zaplatili pouze z městského roz-
počtu či úvěru. Musíme jednat zodpovědně a s vědomím 
důkladné návaznosti na řadu dalších velkých projektů, 
které nás v blízkém horizontu čekají. Jsem povahou opti-
mista a věřím, že i tento nelehký úkol vyřešíme. Udělám 
maximu, aby se projekt zrealizoval,“ řekl místostarosta 
města Lukáš Holík.

Opona, kterou pro ochotníky namaloval Alfons Mucha
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Národní divadlo Brno začíná
SEZONU HNED NĚKOLIKA PREMIÉRAMI

Koronavirus v  minulých 
měsících doslova zmrazil 
veškeré kulturní dění. Vý-
jimkou nebyla ani divadla. 
O  to více se herci a  všich-
ni lidé v  divadle pracující 
těší na novou sezonu. Více 
prozradil ředitel Národ-
ního divadla Brno Martin 
Glaser.

Pane řediteli, novou divadelní sezo-
nu začínáte netradičně už v srpnu. 
Těšíte se?

Nesmírně. Původně jsem měl snad popr-
vé v životě v plánu léto bez divadla. V před-
chozích letech jsem se totiž vždy vracel do 
Českého Krumlova a navracel k životu své 
inscenace před otáčivým hledištěm. Ale ten 
divadelní půst byl tak nečekaně dlouhý, že 
už se opravdu nemohu dočkat, až usednu 
spolu s ostatními diváky v plných divadlech 
a užijeme si společně představení. Od 
8. srpna postupně uvedeme všechny pre-
miéry, které měli diváci vidět během epide-
mie. A všichni jsou zváni i na ta úplně první 
představení. Všichni jsou VIP! Na reperto-
ár se tak konečně dostane balet Radio and 
Juliet s hudbou kapely Radiohead, rodinné 
publikum potěší operní Ferda Mravenec 
a v činohře ožije Velmi, velmi, velmi temný 
příběh Martina McDonagha nebo slavná 
komedie Slaměný klobouk.

Jak náročné byly pro Národní diva-
dlo Brno předchozí měsíce?

To mi došlo až v posledních červnových 
dnech, kdy jsem měl pocit, že zvlášť lidé na 
kapitánském můstku pracovali z posled-
ních sil. Měli jsme krásně rozjetou sezónu, 
pocit, že máme vše pevně v rukách. Diváci 
chodili čím dál tím víc, rostly tržby, pre-
miéry měly skvělé ohlasy a před námi byla 
spousta úžasných projektů. Lusknutím 
prstu se vše začalo řítit dominovým efek-
tem. Naše divadlo plánuje s mnohaletým 
předstihem. Zorganizovat jen jedno jedi-
né představení opery, baletu nebo činohry 
znamená zorganizovat velmi složitý aparát. 
Nejvíce frustrující byl začátek, kdy jsme ne-
měli žádné informace a snažili se plánovat 
s obrovským množstvím proměnných. Na-
konec jsme se museli sami rozhodnout a na-
chystat se k znovuotevření v srpnu. Uvolňo-
vání bylo nakonec mnohem rychlejší, než se 
zdálo na začátku, ale Národní divadlo Brno 
je těžkotonážní loď a nelze ji snadno rozjet 
nebo jen tak ze dne na den změnit směr.

Ze dne na den se zrušila veškerá 
představení, nemohli chodit diváci, 
přicházeli jste o příjmy. Jak moc to 

ekonomicky zasáhlo divadlo a  do-
kážete si s tím poradit bez pomoci 
města, partnerů, státu?

Největší rozpočtovou tíhu nese město 
Brno, výrazně pomáhá i kraj. Mám velkou 
radost z toho, že díky záchrannému balíč-
ku Ministerstva kultury snad zvládneme le-
tošní rok s vyrovnaným rozpočtem. Ztráta 
by se jinak blížila ke 20 milionům!

Pomohli vám i  věrní diváci tím, že 
například nechtěli vracet vstupné?

Vážíme si každého diváka, který se roz-
hodl, že nechce vrátit vstupné. Stejně tak 
všech, kteří si rovnou lístky vyměnili na 
podzimní představení, mnozí si jich do-
konce koupili ještě víc. Bude důležité, aby-
chom se přestali bát a znovu si užili společ-
nou radost z divadla v plném sále. Pokud se 
budeme navzájem strašit, kulturní institu-
ce zůstanou prázdné a razantně omezíme 
nákupy a investice, tak se nám to všem vrá-
tí jako bumerang šíleným poklesem celé 
ekonomiky. Ale jsem optimista!

PR / ND BRNO

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser
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Budete nuceni sáhnout pro příští 
sezonu například k navýšení vstup-
ného?

Rozhodně ne. Mnozí lidé to budou mít 
tak jako tak těžší a my chceme, aby kva-
litní kultura byla dostupná všem. Na září 
dokonce chystáme na všechna činoherní 
představení v Redutě speciální akci – vstu-
penky budou k vyzvednutí za symbolický 
rezervační poplatek 1 Kč. Dobrovolné 
vstupné se bude platit až po představení. 
Bude na uvážení jednoho každého diváka, 
kolik bude ochoten za večer strávený v na-
šem divadle zaplatit. Kultura má cenu! To je 
heslo kampaně, ale i výzva našim divákům. 
Jsem zvědav, jak oni sami naši práci ocení!

Pojďme k  příjemnějším záležitos-
tem. Co chystáte pro svoje diváky 
v  nové divadelní sezoně? Na jaké 
premiéry se mohou těšit v činohře, 
opeře a baletu?

Dramaturgický plán je nabitý úžasný-
mi projekty. V činohře třeba uvedeme hru 
Nebesa, která měla v Londýně premiéru 
před pár měsíci a vídeňský Burgtheater ji 

bude hrát při otevření nové sezóny. Stejně 
čerstvá je novinka slavného českého rodá-
ka Toma Stopparda Leopoldstadt. V ope-
ře nás čekají nová nastudování lákavých 
titulů jako Evžen Oněgin, Nabucco nebo 
Bohéma. A v baletu původní choreografie 
s výmluvným názvem Beethoven a pocta 
skvělému českému choreografovi Pavlu 
Šmokovi.

Je něco, co byste obzvláště vypíchl?

Jsem velmi pyšný na to, že v Mahenově di-
vadle uvedeme na podzim revival hry Maji-
telé klíčů, kterou její autor, slavný brněnský 
rodák Milan Kundera, odsoudil k zapomně-
ní a více než půl století ji nikomu nedovolil 
hrát. Je to skvělý text a jsem rád, že se nám 
autora po několika letech podařilo přesvěd-
čit, abychom hru vrátili na jeviště.

Mohou se lidé i  nadále těšit na 
osvědčená představení, o  které je 
stále zájem?

Samozřejmě, že jistoty, jako jsou Hana, 
Saturnin, Mirandolína, Louskáček, Labutí 
jezero, česká operní klasika Prodaná ne-

věsta nebo Rusalka se budou pravidelně 
objevovat v našem programu.

Na co bychom měli upozornit, je 
festival Janáček Brno. Na co se mo-
hou lidé těšit?

Jsme šťastní, že festival bude. Divadelní 
svět Brno jsme v květnu museli zrušit bez 
náhrady. Robert Carsen, režisér nádherné 
„vodní“ Káti Kabanové, nastuduje přímo 
pro nás novou inscenaci Janáčkova Osu-
du, program rozšíří Řecké pašije Bohusla-
va Martinů v režii našeho uměleckého šéfa 
Jiřího Heřmana. I Bamberští symfonikové 
slíbili, že přijedou na závěrečný koncert. 
Věřím, že i přes pár škrtů nás čeká nádher-
ný program!

Co Vám osobně přinesly poslední 
měsíce a je něco, co jste si více než 
kdy jindy uvědomil?

Uvědomil jsem si, jak jsou naše životy 
křehké. A jistoty pomíjivé. Ale takové je i di-
vadlo, takže my od divadla bychom měli být 
připraveni o trochu lépe než jiní. Ale nebyli 
jsme. PAVEL ŠMERDA

PR / ND BRNO
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Moderátorka Zuzana Barilová
POMÁHÁ ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM

rozhovor / ZUZANA BARILOVÁ

Moderátorka počasí, spisovatelka, dramaturgyně, ale také maminka dvou dětí a milovnice netradič-
ního pečení. To je Zuzana Barilová, kterou znají diváci České televize z pořadu Dobré ráno z Brna. Ne-
dávno vydala svoji první knihu. Část výtěžku z jejího prodeje pomáhá onkologicky nemocným dětem.

Moderátorka, spisovatelka, mamin-
ka… Čím se nejvíce cítíte?

Jde to všechno ruku v ruce. Moderová-
ní mě provází už od školy, momentálně se 
prolíná s rodinou, psaním a dramaturgií 
pořadu Sama doma. Musím říct, že kariéra 
nikdy nebyla u mě středobodem světa. Chci 
mít provázaný v rozumné rovnováze svůj 
pracovní i osobní život. Byť se objevují růz-
né nabídky, nic nechci dělat na úkor dětí. 
Když ráno vstávám o půl čtvrté a odcházím 
do televize, tak se těším, že se odreaguji 
od hory hraček, rozsypané mouky a dal-
ších domácích „pohrom“, na druhé straně 
se nemohu dočkat, až příjdu zase domů. 
Za holkama, za manželem. Pokud člověk 
skloubí práci a rodinu, je to skvělé. Když 
mám volno, třeba večer, usedám k počíta-
či a píšu příběhy, které v životě prožívám. 
Hlavně s dětmi. Myslím, že svůj čas využí-
vám o trošku efektivněji než dřív (úsměv).

Vystudovala jste Masarykovu uni-

verzitu, obor Politologie. Jaká byla 
Vaše cesta k psaní a na obrazovku?

Vystudovala jsem Mediální studia a žur-
nalistiku a Politologii na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Studiem, hlavně Politolo-
gie, jsem se tak nějak prokousala, státnice 
jsem dělala už v osmém měsíci těhotenství. 
U nás na fakultě v té době učili lidé z Čes-
ké televize, mimo jiných i současný ředitel 
brněnského studia Honza Souček, který si 
mě vybral. Pracovala jsem tehdy v rádiu, asi 
mluvila o fous lépe než ostatní, tak jsem se 
dostala do Dobrého rána. K dnešnímu dni 
jsem tam už takřka osm, devět let. K tomu 
jsem moderovala i pořad @online. I v tom-
to případě jsem se musela všechno naučit, 
trávila jsem spoustu času přípravou. Poli-
toložka, která vysílá o IT. Tak to asi chápete 
(smích).

Nejvíce Vás diváci znají z předpově-
di počasí v pořadu Dobré ráno. Jaké 
jsou Vaše meteorologické znalosti?

Vystudované to nemám, ale za těch let, 
kdy se tomuto oboru věnuji, už jsem toho 
docela dost pochytila. Navíc máme k sobě 
meteorologa, který nám ve spoustě věcí 
radí a probírá s námi co a jak prezentovat.

Co ranní vstávání?

Není to naštěstí každý den. Jen jednou za 
čas. Musím říct, že se na to i těším. V mas-
kérně si dám kávu, mám čas pro sebe. Jas-
ně, vstávání jako takové je otřesné, ale ten 
čas potom stojí za to. Beru si občas s sebou 
do práce i věci, které běžně nestíhám udě-
lat.

Máte za dobu, co vystupujete před 
kamerami, nějaké přebrepty, na 
které vzpomínáte?

Stává se. Řekla jsem jednou místo mi-
limetrů srážek kilometrů srážek. Musím 
říct, že v Dobrém ránu je skvělá parta lidí. 
Občas po sobě hodíme nějaký vtípek, mo-
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rozhovor / ZUZANA BARILOVÁ

derovala jsem počasí s lamami, na motor-
ce… Je to hodně kreativní práce se skvělou 
partou, která mě nesmírně baví.

Jak jste se dostala k  psaní blogu 
Psaní je na ní?

Vzniklo to tak, že jsem stála v bytě a šla 
jsem si uvařit kávu. Za deset minut jsem se 
vrátila za dětmi do pokoje, kde byly vytaha-
né věci, nepořádek, však to spoustu z va-
šich čtenářů zná… Mísí se ve vás v ten mo-
ment hned několik pocitů, které ale musíte 
ovládnout. Do toho noční vstávání a stovky 
dalších situací, které vás denně provázejí. 
Přišlo mi to až vtipné, co všechno rodičov-
ství vyžaduje, jak je náročné. To byl impuls 
k tomu, abych začala psát. Vždycky trochu 
ironicky, s nadhledem.

Takže inspiraci hledáte doma?

Ano. Blogy vznikají většinou na zákla-
dě toho, že se s dětmi doma něco přihodí. 
Nebo se něco přihodí mně. Třeba. Dítě 
snědlo jedovaté bobule, jela jsem do lékár-
ny, kde jsem špatně zabrzdila auto. Vyšla 
jsem ven a u auta několik chlapů, kteří je 
drželi, aby neujelo. Těch komických situací 
je hodně. Děje se to každému, mnohé ka-
marádky to píšou na FB, jen jinou formou. 
Přiznám se, že jsem občas trochu roztržitá, 
takže mnohé situace asi i přitahuji (smích).

Moderování počasí, psaní blogu. To 
není všechno, čemu se věnujete.

Nově dělám dramaturga pořadu Sama 
doma. Je to zajímavé podívat se na druhou 
stranu barikády. Moderátorská zkušenost 

je pro to výborná škola, protože vím, jak 
koncipovat otázky, jak je připravit, na co se 
ptát… Je pak už na moderátorovi, jak s tím 
naloží.

Vydala jste i  knížku. Řekněte nám 
něco o ní?

Knížka vyšla loni v srpnu a jmenuje se 
Malá Ema. Zajímavostí je, že jsem ji za-
čala psát, když byl dceři rok a dokončila ji, 
když jí bylo šest. Přijde mi legrační, že jsem 
psala o věcech, které se postupně staly. 
O králíkovi, kterého teď máme, o tom, že 
se děti věnují baletu. I to se vyplnilo. Jak 
se bude jmenovat druhá dcera… Napsala 
jsem vlastně takový scénář našeho živo-
ta (úsměv). V dnešním přetlaku rukopisů 
jsem moc nevěřila, že by kniha mohla vy-
jít, ale podařilo se. Výtěžek z prodeje jde na 
dětskou onkologii. Takže pokud se chcete 
večer brzy zbavit dětí, stejně jako já, mů-
žete jim zkusit přečíst poslední kapitolu. 
Dcery tvrdí, že je „nějaká nudná, mami“, 
tak třeba u ní usnou i ty vaše. A příspěvek 
na dobrou věc je milý. (úsměv)

Slyšel jsem i o Vašich kulinářských 
úspěších?

(smích). I když to tak možná nevypadá, 
vždycky jsem ráda vařila. Od té doby, co 
mám děti, se snažím navíc vařit zdravě. 
Upravím si vždycky běžný recept do zdravé 
podoby…, ale ne vždy se to povede a výsle-
dek bývá občas komický. A to jak po vizu-
ální, tak chuťové stránce (úsměv). Někdy 
to opravdu nejde jíst (smích). S cukrovím, 

které jsme jednou odnesly kachnám, měly 
problém i ony. (smích) I tyto věci dávám ob-
čas na FB a na blog. Tam asi vznikl „mýtus 
o mých kulinářských úspěších“, když zná-
mí zjistili, co všechno dělám v kuchyni. Při-
šlo mi to vtipné a fajn se s tím „pochlubit“.

Přijde mi, že v životě moc neplánu-
jete a  všechno tak nějak přichází, 
jak má…

Mám pocit, že mám štěstí, že mi všechno 
v životě přichází.

Co je Vaším snem?

Mým snem je psaní knížek pro děti. Mo-
mentálně už pracuji na dalším rukopise. 
Uvidí se, co bude, ale nápadů a inspirace je 
spousta. PAVEL ŠMERDA

Zuzana Barilová 
Věk: 30 (oslava kulatin byla 
depresivní) (smích)
Město: Brno
Práce: moderátorka, spisova-
telka
Zájmy: jízda na vodních lyžích 
(vášnivě), (přežít) půlmaraton
Motto nebo čím se v životě 
řídíte: Hlavní je v klidu si vypít 
kafe a bez mejkapu ani ránu. 
Líčím se i na vodní lyžování.
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Gymnázium Boskovice rozšiřuje
NABÍDKU VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V uplynulém školním roce Gym-
názium Boskovice odstartovalo 
projekt vzdělávání pro veřej-
nost. Nechalo se, vědomo si své 
role důležitého regionálního 
vzdělávacího centra, inspirovat 
programy univerzit a některých 
středních škol.

Pro začátek veřejnosti nabídlo intenzivní 
kurz angličtiny jako přípravu na zkoušky 
FCE a kurz astronomie. „Poptávka po obou 
kurzech byla značná a zároveň jsme zazna-
menali ze strany veřejnosti zájem o rozšíře-
ní nabídky vzdělávacích cyklů. To nás potě-
šilo a zároveň před nás postavilo výzvu, jak 
očekávání veřejnosti naplnit. Rozhodli jsme 
se proto, že zopakujeme loňský model kurzů 
astronomie a intenzivní angličtiny a rozší-
říme nabídku o kurz němčiny, francouzštiny 
a španělštiny, dále cyklus cestovatelských 

přednášek a besed a cyklus dějin kultury za-
měřený na významná období světové histo-
rie,“ říká ředitelka Alena Svanovská.

Téměř všechny cykly začnou v září 2020, 
kurz dějin kultury potom v lednu 2021. 
Kurzy němčiny, španělštiny a francouzšti-
ny budou probíhat jednou 
týdně 90 min a s úrovní 
podle možností přihlá-
šených. Intenzivní ang-
ličtina bude mít časovou 
dotaci dvojnásobnou. 
Cestovatelské, astrono-
mické a kulturně-histo-
rické přednášky a besedy 
se budou konat asi jednou měsíčně.

V rámci cestovatelských besed se mohou 
zájemci těšit, kromě informací o jednotli-
vých zemích, na inspirativní zážitky větši-
nou individuálního a finančně úsporného 
cestování po Jižní Americe, Asii, Austrálii, 
SAE a Maltě, doplněné přednáškou o fo-

tografování. Astronomický cyklus přinese 
kromě povídání o hvězdách a planetách 
i pozorování hvězdné oblohy. Témata 
kulturně-historických přednášek budou 
zaměřena na umění, vědu a techniku, filo-
zofii a náboženství a historické souvislosti 

jednotlivých významných 
epoch lidstva. Doplněny 
budou obrazovým mate-
riálem včetně literárních 
a hudebních ukázek.

Podrobnější informace 
ke kurzům a přednáškám 
najdete na internetových 
stránkách školy www.

gymbos.cz/vzdelavani-pro-verejnost, 
kde je také možné se přihlásit. Před za-
hájením kurzů budou zájemcům poslány 
další podrobnosti. Případné dotazy může-
te směřovat na adresu koordinátora vzdě-
lávání pro veřejnost: jaromir.dvorak@
gymbos.cz.

vzdělávání / GYMNÁZIUM BOSKOVICE
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Více než 15 let působí v Mladkově, v budově bývalé 
pekárny, Centrum čtyřkolek a Zahradní techniky. Zá-
kazníkům 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 na-
hradí 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 - auto-
servis, pneuservis.

V Mladkově si vyberete
kvalitní čtyřkolky i
zahradní techniku
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