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ŘÍJEN 2019
ZDARMA

Michal Klimovič: 
Děti jsou ti
nejkrásnější pacienti

OSOBNOSTI ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ SPORT AKCE REPORTÁŽE ROZHOVORY

Marek Polan je
průkopníkem
koňského póla

Marek Ztracený: Jsem šťastný 
a užívám si to

Olešnice slaví 20 let
od titulu

Vesnice roku

FOTO Josef Vaishar

JEZDIT VE STÁJI WORLD TOUR
DOMINIK NEUMAN CHCE
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navštívili jsme / PSTRUH Z MORAVSKÉHO KRASU

Pstruh z Moravského krasu.
POCHOUTKA NA VÁŠ STŮL

Věhlas pstruhů z říčky Punkvy sahá 
o několik století zpět, kdy se s úspěchem 
dodávali i na císařský dvůr do Vídně. 
S intenzivním chovem pstruhů se začalo 
v této ekologicky čisté lokalitě zhruba před 

čtyřiceti lety. V současné době 
jsou chovány na zdejší farmě 

dva druhy lososovitých ryb. 
Pstruh americký duhový 
a siven americký, který 
získává čím dál tím víc na 

oblibě.
Objekt pstruhařství je na-

pájen krasovou vodou z říčky 
Punkvy, která protéká nedale-

kými jeskyněmi a tím voda získává 
jedinečné složení a zároveň si udržuje celo-
roční nízkou teplotu. To jsou faktory, které 
určují výbornou chuť zde chovaných ryb. 
Tímto se nemůže pochlubit žádné jiné ry-
bochovné zařízení v naší republice, a tudíž 
se to naše řadí mezi unikáty.

Zaměstnanci farmy dosáhli i díky vybu-
dování moderní líhně úplné soběstačnosti 
v produkci jiker následného plůdku. Tím 
se podařilo omezit riziko výskytu různých 
onemocnění, které je spojeno právě s ná-
kupem násadových ryb. I další investice 
do objektu pstruhařství umožnily navýšit 
celkovou produkci konzumních pstruhů 
a sivenů, aby se dařilo lépe uspokojovat 
zvýšenou poptávku v regionu. Kvalita ryb 
ze zdejší farmy byla oceněna i certifikátem 
regionální produkt.

Sami se můžete přesvědčit o jedineč-

nosti zdejších ryb, a to nákupem přímo na 
Rybářství Skalní mlýn, každý pátek od 9 
do 17 hodin. Zde můžete zakoupit jak živé, 
tak kuchané, případně i uzené pstruhy a si-
veny. Navíc můžete punkevního pstruha 
ochutnat již upraveného, a to v příjemném 
prostředí nedalekého hotelu Skalní mlýn 
nebo Chaty Macocha, kam jsou čerství 
pstruzi pravidelně dodáváni.

Další informace lze též získat na telefon-
ním čísle 602 550 140, popřípadě na webo-
vých stránkách www.punkevnipstruh.cz.

V krás-
ném prostředí 

panenské přírody Morav-
ského krasu, nedaleko měs-
ta Blanska, se nachází Ry-
bářství Skalní mlýn, které 

provozuje společnost 
S.M.K., a.s.
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Blíží se Rajbas 2019.
FESTIVAL OSOBNOSTÍ A PŘÍBĚHŮ

Kniha, která mě ovlivnila. To je spo-
jující téma letošního ročníku. O  co 
půjde?
 

Už od dubna běží na internetu akce 
„Kniha, která mě ovlivnila a inspirovala 
(nejen) k dobrodružství“ a určitě ovlivní 
i dramaturgii vlastního festivalového ví-
kendu. Chceme připomenout, že knihy 
byly a zůstávají i v době internetu nejen 
zdrojem zábavy, ale i úžasnou inspirací 
a prostředkem výchovy, prostředím pro 
sdílení zážitků a znalostí, porozumění 
a otevřenosti k různorodému světu. Každý 
týden představujeme na našich webových 
stránkách oblíbenou knihu některého 
z organizátorů, příznivců či vystupujících. 
V programu se představí naživo celá řada 
úspěšných autorů knih. Přijede například 
Ina Píšová, historicky první držitelka Ceny 
Hanzelky a Zikmunda za cestopis Transsi-
biřská odysea, a řada dalších.

 
Loni jste vysadili v rámci Festivalu 25 
stromů. Slyšel jsem, že letos máte 
ještě větší „výzvu“?
 

Vloni nás velmi mile překvapil zájem 
dobrovolníků a příznivé ohlasy na tuto 
akci. Chtěli jsme oslavit 20 roků Rajbasu 
vysazením dvaceti ovocných stromů do 
volné krajiny Moravského krasu. Nakonec 
jich bylo víc, letos tak přicházíme s další vý-
zvou. V plánu je rovná stovka. Náš festival 
si každý spojí s dalekými cestami, výkony 
extrémních sportovců na horách, na vodě, 
pod ní, v podzemí, ve vzduchu… Chce-

me zvýraznit, že místem pro zmiňovaná 
dobrodružství je příroda. Tu máme hned 
za humny a zaslouží si malé poděkování. 
Vysadit strom do krajiny krasu však není 
jenom tak. Nejprve se musí vybrat vhodné 
odrůdy (budou to původní staré odrůdy 
jabloně, třešně a oskeruše, které jsou odol-
né a dlouhověké) a před vlastní výsadbou 
a následnou péčí je potřebné získat souhlas 
majitelů pozemku. Vytipované lokality 
a souhlasy majitelů máme v Josefovském 
údolí, Březině, Krásensku, Jedovnicích, 
Nových dvorech, Žďáru a na dalších mís-
tech.

 
Pojďme k programu. Co na nás letos 
na Rajbasu čeká? Na co se mohou 
návštěvníci v  průběhu tří hlavních 
festivalových dnů těšit?
 

Dramaturgie se nijak neliší od předchá-
zejících ročníků. V pátek proběhne v kině 
soutěž neprofesionálního filmu „Okem 
dobrodruha“, která oslaví jubilejní 20. roč-
ník, a v nočních ulicích Blanska populární 
šifrovačka Megbolundul. Sobotu zahájí 
Grena běh na Hořice, po kterém bude ná-
sledovat pestrý program na dvou scénách 
v Dělnickém domě. Neděle se odehraje 
opět v kině. Přivítáme na třicítku hostů, 
zažijeme filmové premiéry, navštívíme nej-
různější místa celé planety a poznáme neo-
byčejné životní příběhy.

Je něco, na co bys letos speciálně 
upozornil?
 

Nemohli jsme nechat bez povšimnutí 
50. výročí objevení Amatérské jeskyně. 
Prezentace v režii známého speleologa 
a vynikajícího fotografa Marka Audyho 
bude vyvrcholením pátečního programu.

 
Každý rok přijíždí řada významných 
a  zajímavých osobností. Kdo to 
bude letos?
 

Každý z vystupujících je bezesporu zají-
mavá osobnost. Možná je vhodnější mluvit 
o popularitě nebo veřejné známosti. Tako-
vým je určitě Josef Formánek. Zakladatel 
Koktejlu, úspěšný spisovatel, známý také 
pod jménem Prsatý muž, autor předlohy 
filmu Úsměvy smutných mužů.

 
Proč by lidé měli přijet do Blanska 
na Rajbas?
 

Protože jinde RAJBAS ani zažít nemo-
hou. Je originální, pestrý, a hlavně s jedi-
nečnou atmosférou, kterou vytváří spo-
lečně vystupující, organizátoři, soutěžící 
i návštěvníci. Více informací a kompletní 
program najdete na www.2019.festival-ra-
jbas.cz.               PAVEL ŠMERDA

Rajbas 
2019. To je oblíbený festi-

val osobností a příběhů. Letos se 
v Blansku uskuteční od 22. do 24. listo-

padu. Na návštěvníky čeká pestrý program. 
Těšit se mohou na třicítku hostů, filmové pre-

miéry, návštěvu nejrůznějších místa celé plane-
ty, poznají neobyčejné životní příběhy, chybět 
nebude ani tradiční běh na Hořice, šifrovačka 

Megbolundul, soutěž Okem dobrodruha 
nebo sázení stovky stromů. Více pro-

zradil Milan Daněk z pořádajícího 
spolku Horizont.

zveme vás / RAJBAS

Jedním z hostů festivalu bude letos Josef Formánek.
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příběh / DOMINIK NEUMAN

Dominik Neuman.
MŮJ SEN JE BÝT VE STÁJÍ WOLD TOUR

Jozef Regec, Martin Mareš, Michal Brázda. Cyklisté z našeho regionu, kteří se v minulosti prosadili mezi světovou nebo 
domácí elitu v silniční cyklistice. Na jejich výkony nyní navazuje Dominik Neuman z Drnovic. V dresu elitní české stáje 
Elkov Author.

Dominiku, jaké byly Vaše cyklistické 
začátky?
 

Taťka i děda hráli fotbal, takže i já jsem 
začínal na zeleném pažitu. V Adamově, 
krátce jsem působil i v Rájci-Jestřebí. Pak 
mě začal bavit basketbal. Nejprve jsem hrál 
v Blansku, pak jsem přestoupil do Brna. Je-
likož jsem byl malého vzrůstu a neměl jsem 
moc místo v týmu, tak jsem toho nechal.

 
Cyklistika přišla kdy?
 

Cyklistika mě bavila vždycky. Sledoval 

jsem samozřejmě Tour de France, a když 
jsem dostal k patnáctým narozeninám od 
rodičů k Vánocům kolo, bylo rozhodnuto. 
Začínal jsem ve Favoritu Brno pod Joze-
fem Regecem. Začátky nebyly jednoduché, 
protože jsem cyklistiku začal dělat až v re-
lativně vysokém věku. První výsledky tak 
přišly až později, v týmu do 23 let.

 
Co bylo dál?
 

Přestoupil jsem do týmu Topforex Lapie-
rre. To byla obrovská změna. Větší zázemí, 
kvalitnější závody, lepší podmínky… S tím 

přišly i první výsledky. Vyhrál jsem Český 
pohár do 23 let, zúčastnil jsem se slavného 
závodu jezdců do 23 let Tour de l'Avenir ve 
Francii, který v ten stejný rok mimocho-
dem vyhrál letošní vítěz Tour de France 
Egan Bernal. Tam jsem pochopil, že bych 
se mohl cyklistickou i živit.

 
To bylo v roce 2017. Pak ale přišel rok 
2018 a  ten nebyl z  počátku úplně 
ideální.
 

Začal docela smolně. Na druhých závo-
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příběh / DOMINIK NEUMAN

dech jsem si zlomil loket a zápěstí a do pe-
lotonu jsem se vrátil až někdy v červnu. Ne-
bylo to ono a docela jsem se trápil. Zrovna, 
když se mi až tak závodně nedařilo, jsem 
dostal nabídku od pana Vávry z nejlepší 
české stáje Elkov Author. Neváhal jsem ani 
minutu. Věděl jsem, že to bude další výraz-
ný posun v mojí kariéře.

A byl?

Samozřejmě. Přišel jsem do týmu, který 
má obrovskou kvalitu. Je zcela profesionál-
ní a tréninky mají úplně jiné parametry. Od 
konce listopadu do února jsem byl doma 
snad jen dva tři týdny. Absolvovali jsme 
neustále soustředění v zahraničí a připra-
vovali se na letošní sezonu.

Prozraďte, jaké jsou Vaše výsledky 
v letošní sezoně?

Hodně si cením sedmého místa na mis-
trovství republiky, což bylo v nabité kon-
kurenci skvělých jezdců vynikající. Skončil 
jsem třetí na závodech Visegradské čtyřky 
a sedmý na závodech ve Slovinsku. Vyhrál 
jsem Český pohár. Startoval jsem letos i na 
Evropských hrách a na mistrovství Evropy, 
ale tam to nedopadlo.

Vraťme se ještě k mistrovství repub-
liky, kde jste byl hodně vidět.

Náš tým byl favoritem a chtěli jsme získat 
titul. Od začátku do konce jsme skvěle 
pracovali, měli jsme výborně stanovenou 
taktiku, a tu se nám podařilo v náročném 
závodě, kde startovali mimo jiných i Šty-
bar, Vakoč a další dodržet. Mně osobně se 
jelo taky dobře, a snad to tedy bylo vidět 
(úsměv).

 
Zatím nikde nepadla zmínka o ško-
le. Co studujete?

Vystudoval jsem sportovní gymnázium 
v Brně. Pak jsem šel na vysokou, ale jelikož 
se to nedalo časově skloubit s vrcholovým 
sportem, školu jsem ukončil a už se jen na-
plno věnuji cyklistice.

 
Jak vypadá Váš běžný den, když ne-
jsou závody?
 

Ráno vstanu kolem osmé hodiny, nasní-
dám se, přibližně v deset vyrážím na kolo. 
Jezdím tak čtyři až pět hodin, asi 120 až 
150 kilometrů. Vrátím se domů, dám si 
oběd, odpoledne následuje protažení, ma-
sáž a relax. Končím večeří.

Co jídelníček?
Snažím se jíst zdravě, doplňovat tělu 

energii, aby mělo sílu. Za ty roky už znám 
svoje tělo docela dobře, vím, co mně sedí, 

nesedí, co potřebuji. Na oběd si dávám na-
příklad těstoviny s masem a zeleninou, na 
večeři maso se zeleninou. Na snídani mám 
vločky s tvarohem nebo medem, případně 
vajíčka.

Na kterých silnicích Vás mohou lidé 
při tréninku nejčastěji potkat?

Nejvíce mě mohou potkat v okolí Blan-
ska. Když chci do tréninku zařadit kopce, 
tak jedu na Vysočinu. Směrem na Rozseč 
a Bystřici nad Pernštejnem. Tam to mám 
rád, není tam tak velký provoz a jsou tam 
kvalitní silnice.

Máte cyklistický vzor?

Rád jsem sledoval Marka Cavendishe. 
Jakým způsobem vyhrával etapy, to byla 
nádhera. Líbil se mi i Fabian Cancellara. 
Co se týká závodů, mám rád klasiky, tak-
že i typy závodníků, kteří tyto závody jako 
jsou Kolem Flander nebo Paříž-Roubaix 
vítězili.

Když jsem nedávno koukal na Tour 
de France a viděl tu spoustu nepří-

Dominik Neuman
Věk: 23 let

Bydliště: Drnovice
Sport: silniční cyklistika

Tým: Elkov Autor
Úspěchy: 7. na MČR v závodě
jednotlivců, 3. na závodech

Visegradské čtyřky, vítěz 
Českého poháru

Zájmy: sport, televize

FOTO Jan Brychta
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jemných pádů, nemůžu se neze-
ptat, co Vy a zdraví?
 

Nejtěžší zranění jsem zmínil. Bylo to 
v Hlohovci, po pádu v docela velké rych-
losti. Jednou mě srazilo auto na tréninku, 
ale naštěstí jsem z toho vyvázl relativně bez 
zranění. Odřeniny, naraženiny, to už je kla-
sika (úsměv).

Cyklisté si často stěžují na řidiče. 
Jaké s nimi máte zkušenosti?
 

Klasika je, že na nás troubí, českým ne-
švarem je, že cyklisty ostřikují z ostřikova-
čů. Někteří velmi nebezpečně předjíždějí… 
No, je to někdy pěkná divočina a jsem často 
rád, že jsem se vrátil z tréninku v pořádku 
domů.

 
Máte 23  let, tedy věk, kdy Vaši vrs-
tevníci většinou řeší, kam půjdou za-
pařit, co podniknou. Jak to máte Vy?

Volno mám většinou na podzim po se-
zoně. To můžu vyrazit na dovolenou, na 
pivko, ale abych se přiznal, nějak mi ten 

život mých vrstevníků nechybí. Mám svůj 
sen, chci něčeho dosáhnout a vím, co pro 
to mám udělat.

Jak si tedy nejlépe odpočinete?
 

Rád se dívám na televizi. Lehnu si a kou-
kám na seriály, na sport. To je pro mě nej-
větší relax.

 
Cyklistika je obrovská dřina a  roz-
hodně není jen o zdvižených rukou 
na cílové pásce, medailích a  úspě-
ších. Už jste si někdy řekl, jestli Vám 
to vůbec stojí za to?
 

Občas se člověk dostane do situace, kdy 
se mu nechce trénovat. Většinou to bývá, 
když se nepovedou závody. Ale řekl bych, 
že letos se mi to ještě nestalo. To bylo dřív, 
když jsem přemýšlel, co budu dělat, až se 
nebudu věnovat cyklistice, ale vždycky 
jsem to dokázal překonat.

 
Určitě velmi důležitá je i podpora ro-
diny. Jak je tomu u Vás?

Naši jsou do cyklistiky zapálení. Jezdí se 

mnou na závody po republice, byli se podí-
vat ve Francii i na evropském šampionátu. 
Je to super. Mamka je i můj psycholog. Do-
káži si s ní popovídat o cyklistice, o všem, 
co potřebuji probrat, a je pro mě obrovská 
podpora.

 
Je pro Vás cyklistika vším?
 

Řeknu Vám jednu věc. Zlomový moment 
pro mě přišel v roce 2013, když maminka 
onemocněla rakovinou. Člověk v ten mo-
ment pochopí, že jsou v životě důležitější 
věci, než je sport. To vše hodně změnilo 
moje vnímání světa. Bylo to těžké pro celou 
rodinu. To jsou situace, na které se nikdy 
nedokážete připravit. Psychicky se dneska 
dokážu daleko lépe odprostit od toho, když 
se mi nepovede nějaký závod.

 
Jaké máte další plány?

Sen je dostat se do zahraniční profi stáje. 
Ideálně do některého z týmů World tour, 
které jezdí ty největší závody. Základem 
je samozřejmě zdraví, bez toho se žádný 
sport dělat nedá.             PAVEL ŠMERDA

příběh / DOMINIK NEUMAN



7 MyFace Říjen 2019

životní styl / ŠÁLEK KÁVY

Šálek kávy „na zdraví“
ANEB ŠKODÍ NEBO POMÁHÁ?

Cat Café
Cat Café je další skvělou kavárnou nacházející 
se v Černých Polích. Tahle stylová a již na první 
pohled příjemná kavárna taktéž nabízí poho-
dlné venkovní posezení. Kromě vynikající kávy 
si na své přijdou i milovníci dobrého jídla. Od 
povedených odpoledních menu, až po stře-
domořskou či italskou kuchyni. Opomenout 
nesmím také vynikající dezerty vlastní výroby, 
zahrnující klasiku v  podobě Sacher dortu či 
tvarohového Míša řezu.

2

Kafé Mlýnek
Posledním dnešním doporučením je kavárna, 
která se rozprostírá v okrajové části Brna. Kon-
krétně v Líšni (kousek od zastávky Kotlanova). 
Kafé Mlýnek je opět místem, kterému dobrá 
káva říká pane. Prvotřídní dezerty a příjemné 
venkovní posezení je samozřejmostí.

5

Kavárna Era
Čím jiným začít než brněnskou kavárnou, kte-
rá v jádru skrývá kus opravdové historie. Jedná 
se o  architektonicky cennou funkcionalistic-
kou památku spadající do meziválečného ob-
dobí, jež byla původně volně stojícím domem 
s restaurací a kavárnou. Své kouzlo si však ERA 
zachovala doposud. Mimo příjemné prostory, 
zahrnující i  venkovní posezení se zahrádkou, 
nabízí ERA prvotřídní gastronomické po-
choutky a stejně tak výbornou kávu. Vybrat si 
můžete od klasického espressa až po bezkon-
kurenční latte s Baileys.

1Káva. Snad samotnou dekádu 
zaujímá diskuze o jejím působení 
na zdraví člověka jedno z prvních 
míst. Většinou je jí bohužel při-
suzován právě negativní vliv na 
zdraví konzumenta. Faktem je, 
že právě působení kávy na zdra-
ví člověka je předmětem mnoha 
studií.
Bylo zjištěno, že pravidelnou 
konzumací kávy mohou být tělu 
dodávány prospěšné látky, převa-
žující nad těmi negativními. Mezi 
tyhle látky se řadí například an-
tioxidanty. Podstatné jsou z toho 
hlediska, že již při relativně níz-
kých koncentracích jsou schop-
ny potlačovat volné radikály či 
kyslíkaté sloučeniny vznikající 
v  našem těle. Jsou tak schopny 
chránit například makroživiny 
vůči oxidativní degradaci. Ne-
bezpečný je především vznik tzn. 
volných radikálů (iniciace tvorby 
oxidačního stresu).
Je však zapotřebí vždy brát v po-
taz to, jakým způsobem je káva 
připravována, kolik ji člověk den-
ně zkonzumuje a  jaký je zdra-
votní stav konzumenta. Pozitivní 
účinky byly dokázány dokonce 
v  případě neurogenerativních 
onemocnění či Diabetu  II. Mír-
ná konzumace kávy (denně cca 
250 mg kofeinu) může snižovat 
riziko již zmíněné cukrovky II. 
typu. Avšak stále nejsou přesně 
definovány mechanismy účinku 
kávy, jež vedou právě ke snížení 
rozvoje Diabetu  II. typu. Epide-
miologické studie naznačují, že 
konzumace kávy by mohla při-
spět i ke snižování výskytu obezi-
ty. Doporučené množství kávy se 
pohybuje okolo 3-5 šálků denně 
(do 300 mg kofeinu za den).

VENDULA POPELKOVÁ

TOP 5 brněnských kaváren…

Café Momenta
Další skvělá kavárna, který se nachází v  sa-
motném srdci „Zelňáku“. Od hlavního nádraží 
tedy co by kamenem dohodil. Káva tam opět 
nemá chybu, stejně jako bezkonkurenční de-
zerty, které si k odpolední kávě prostě musíte 
dát.

4

Kafec
Klasika, kterou při návštěvě Brna nesmíte 
nikdy opomenout. Vynikající výběrová káva 
je často doplněna nejrůznějšími sezónní-
mi limitkami, jako je kupříkladu ledová káva 
s amarettem. Sezónnost není opomenuta ani 
v případě pokrmů. Každý měsíc se můžete tě-
šit na „wafli měsíce“. Stejný obdiv si zaslouží 
i vyladěné snídaně zahrnující lahodné toasty, 
vajíčka či sendviče.

3
Fotografie: Instagram: @loomanphoto

Něco málo o mně…
Jsem lifestylový nadšenec, který 
rád sdílí svou lásku k jídlu a nutrič-
ním hodnotám na své stránce. 
Stravovací témata často prolínám 
i  s  cestováním, neboť právě to je 
mou další vášní. K zálibě ve výživě 
jsem se dostala díky magisterské-
mu studiu Ekotrofologie (Výživa 
člověka) na Mendelově univerzitě, 
kde jsem se rozhodla nadále setr-
vat jako Ph.D. student. Pracovně se 
věnuji ještě oblasti mikrobiologie. 
Ve svém volném čase, jak již bylo 
zmíněno, se věnuji poradenství ve 
výživě. Mimo studium mě k výživě 
člověka přivedly i mé osobní stra-
vovací potíže, které mě motivovaly 
se tomuto směru nadále věnovat 
a pomáhat tak i ostatním. Více na: 
www.ennepenne.cz.

Zdroj: O ́KEEFE H. J., DINICOLANTONIO J. J., LAVIE J. C., 2018: Coffee for Cardioprotection and Longevity. In: Progress 

in Cardiovaskular Diseases. [online]. Elsevier. [cit. 2018-03-1]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.pcad.2018. 02. 002.
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PR / MINERVA

Minerva Boskovice
CHCE ZŮSTAT LÍDREM V OBORU

Minerva 
Boskovice. Podnik se 

slavnou minulostí, ale také 
skvělou současností oslaví v roce 

2021 už 140. výročí od svého vzniku. 
Celosvětově uznávaný výrobce šicích 
strojů zaměstnává momentálně více 

než osm set lidí. Více prozradila 
předsedkyně představenstva 

Romana Špačková.

Možná trochu předbíhám, ale Mi-
nervu čeká za necelé dva roky oslava 
významného výročí. Jak bude vypa-
dat?
 

Pro někoho je to možná vzdálená bu-
doucnost, ale příprava akce tak velkého 
rozsahu se musí plánovat alespoň rok do-
předu. Podrobnosti a konkrétní plán akce 
budou laděny v polovině roku 2020.

 
Jisté je, že v  první řadě na oslavy 
pozvete svoje současné i bývalé za-
městnance.
 

Samozřejmě. Je pro nás ctí pozvat všech-
ny pracovníky, kteří byli či jsou zaměstnaní 
v Minervě. V rámci komentovaných prohlí-
dek firmy bude možnost vidět, kam se tech-
nologie výroby posunula a jakým novým 
strojním parkem a moderním vybavením 
Minerva disponuje. Mohou porovnat pra-
covní prostředí, vybavení a zhodnotit tak 
vývoj, kterým Minerva prošla.

 
Pojďme do současnosti. Jak se firmě 
momentálně daří?
 

V prvních šesti měsících jsme navázali 
na úspěšný rok 2018, byly vytížené kapaci-
ty strojů ve výrobě a byla poptávka. Po celo-

závodní dovolené začátkem srpna dochází 
k výraznému poklesu objednávek.

 
Takže i  Minerva už pociťuje mírné 
„ochlazení“ ekonomiky?
 

Bohužel ano. Naše průmyslové šicí stro-
je jsou využívány v automobilovém průmy-
slu na šití autosedaček. Restrikce dopadají 
na výrobce aut, a tím dochází k poklesu 
poptávky po našich strojích. Zastavení 
investic v automobilovém průmyslu je 
prvním krokem a signálem zpomalení ev-
ropské ekonomiky, který zřejmě může vést 

k hospodářské recesi. V důsledku toho náš 
hlavní akcionář, firma Dürkopp Adler AG, 
přistoupil ke snižování personálu. Stejně, 
jako v ostatních výrobních závodech a po-
bočkách v rámci EU. Podle dosavadních 
prognóz se zpomalení ekonomiky projeví 
do šesti měsíců i v Americe. Stagnace trhu 
je zřejmá i v Číně, kam Minerva také dodá-
vá šicí stroje.

 
Pojďme k  pozitivnějším zprávám. 
Máte nějaké novinky, ať už co se 
týká výroby nebo nových trhů?

Neustále pracujeme na vývoji nových 
a modernizaci stávajících průmyslových 
šicích strojů. Náš tým vývojových inženýrů 
ve spolupráci s prototypovou dílnou vyvíjí 
a zdokonaluje mechanizmy šití. Zaměřuje-
me se také na specifické požadavky zákaz-
níků. Aktuální novinkou je náběh montáže 
nové podtřídy strojů středně těžké řady. 
Tento stroj byl představen v květnu na vý-
stavě Texprocess ve Frankfurtu.
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PR / MINERVA

Kolik momentálně zaměstnáváte 
v Minervě lidí?

Je to 805 včetně agenturních (začátkem 
září).

Hledáte pracovníky na určité pozi-
ce?

Momentálně u nás nemáme žádná volná 
místa.

Minerva se i  letos hodně podílí na 
podpoře kulturního a  společenské-
ho života v  regionu. Můžete připo-
menout alespoň ty nejvýznamnější 
akce?

Největší akcí, na které se podílíme, je 
Běh za sedmizubým hřebenem, který orga-
nizuje sdružení Sportuj s námi. Zde máme 
zastoupen každoročně dvacetičlenný tým. 
Jde o podporu sportu napříč generacemi, 
od nejmladších až po seniory. Dále se ak-
tivně zapojujeme do kulturních akcí v regi-
onu.

 

Jaké jsou další plány firmy?
 

Stabilizace s ohledem na snižování per-
sonálu a získávání nových zakázek. Konti-

nuálně pracujeme na zlepšování výrobních 
procesů, budeme přicházet s novinkami 
a chceme být lídři ve svém oboru. Přinášet 
přidanou hodnotu zákazníkům ve formě 
úspor operací, komfortnějším ovládáním 
našich strojů s možností zapojení strojů do 
monitoringu výroby apod. Budeme hledat 
nové trhy, zlepšovat servis pro zákazníky 
a uskutečňovat přímé prodeje koncovým 
zákazníkům.

Vaše přání do budoucna?
 

Zachovat práci v regionu a udržet tradici 
výroby šicích strojů. Být inovativní na poli 
šicích technologií, být zajímavým partne-
rem pro zákazníky a nacházet společná 
řešení specifik. V neposlední řadě bychom 
rádi zůstali součástí společenského dění 
v Boskovicích a okolí.

PAVEL ŠMERDA

MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Sokolská 1318/60
680 01 Boskovice
Tel. 516 494 211
E-mail: sales@minerva-boskovice.com
www.minerva-boskovice.com
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Drnovice. Krásná obec
S NÁDHERNÝM OKOLÍM

Po 
dvou volebních ob-

dobích mají Drnovice v čele 
nového starostu. Lépe řečeno 

starostku. Bývalá učitelka Lenka Rů-
žičková má na co navazovat a ve své 
obci má velké plány. Především však 

chce, aby se lidé cítili bezpečně 
a v Drnovicích se jim žilo 

šťastně a spokojeně.

Paní starostko, ve funkci jste přibliž-
ně rok. Jaký byl přechod ze školy na 
obecní úřad?

Přechod byl náročný, ale ani tak ne z po-
hledu množství práce, ale hlavně z pohledu 
situace, do které jsem nastoupila. V době 
mého zvolení na post starostky obce došlo 
k výměně paní účetní a následně i admini-

strativní pracovnice a bývalý pan starosta 
odcestoval do zahraničí. V začátcích bylo 
velmi složité zorientovat se ve velkém 
množství projektů, které byly nedokonče-
né, ale i v práci jako takové, bez jakékoliv 
sounáležitosti a návaznosti na minulost. 
Naštěstí jsem narazila na odborníky a sta-
rosty ze sousedních měst a obcí, kteří mi 
podali pomocnou ruku v těch nejkrizověj-
ších chvílích, za což jsem jim vděčná, stej-
ně jako nové paní asistentce, a hlavně paní 
účetní, která je mi pravou rukou. Také díky 
učitelské praxi, která mě naučila pečlivos-
ti, vrozeným organizačním schopnostem 
a možná i studiu na VŠ, kde jsem absolvo-
vala několik semestrů politologie, sociolo-
gie a ekonomie, jsem nakonec vše zvládla 
se ctí. A nesmím zapomenout na manžela 
a děti, kteří toto náročné období se mnou 
(nebo spíš, beze mě) překonali.

Přišla jste do vedení obce, které se 
v  poslední době dařilo, realizova-
lo se hodně investic. Je to výhoda, 
nebo velký závazek do budoucna?

To je otázka. Obci se opravdu dařilo 
investovat do mnoha, hlavně stavebních 
projektů, což je výborné a patří jistě za tuto 
činnost bývalému vedení poklona. Tenhle 
trend ale nejde i nadále držet, a to z ně-
kolika důvodů. Postavené budovy, byty, 
hřiště, cyklostezky, mola, Lesopark a další 
potřebují údržbu, což jsou nemalé výdaje, 
na které už neexistují dotace. Dalším důvo-

dem, proč musí Drnovice „přibrzdit“, jsou 
dva velké projekty, které máme před sebou 
a jsou nutností k udržení komfortního by-
dlení našich obyvatel. Konkrétně intenzifi-
kace ČOV a napojení Drnovic na centrální 
vodovod. Oba projekty představují pro 
obec velkou finanční zátěž s nutností úvě-
ru, kterému se nevyhneme.

Co další akce, které chystáte?

Plánů mám mnoho a je přímo nutností, 
aby měl starosta vizi, jakým směrem se má 
jeho obec ubírat. Z aktuálních věcí, které 
probíhají či těsně proběhly, bych zmínila 
rekonstrukci prvního nadzemního podlaží 
základní školy, kde se nám podařilo získat 
dotaci z ministerstva financí. Celkové ná-
klady na přestavbu přesáhnou šest milionů 
korun. Podařilo se nám dokončit projekt 
„Zvýšení bezpečnosti chodců na Skalické“ 
a dostavět lávku. Dalším počinem bude vý-
sadba remízků a ploch na zadržování vody 
v krajině, na podzim bude zrekonstruován 
vodojem a stále probíhají práce na projek-
tech Revitalizace ČOV Drnovice a Vodo-
vod Marek, což je stěžejní, neboť stavební 
boom v naší obci jde ruku v ruce s většími 
nároky na infrastrukturu a sociální zázemí 
občanů. Chci, aby nebylo ohroženo poho-
dlné žití stávajících občanů velkým příli-
vem nových obyvatel.

Kromě plánů stavebních by měla podle 
mého názoru žít obec bohatým kulturním 
a společenským životem. Z novinek bych 

navštívili jsme / DRNOVICE

Rybník, mola a budova bývalé vodní tvrze, dnes sídlo obecního úřadu.
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zmínila první ročník příměstského tábora 
„Drnčák“, který měl velký úspěch, dále 
jsme v rámci vítání občánků zavedli tradici 
výsadby stromů. Čeká nás velká společen-
sko-kulturní akce Drnovické jablkobraní, 
koncert Pěveckého sboru moravských 
učitelů a Mikulášská show, letos v novém 
kabátě. Na jaře 2020 oslavíme sté výročí 
založení TJ Sokol. Zkvalitňujeme i komu-
nikaci mezi obecním úřadem a občany díky 
zavedení služby Mobilní rozhlas. Dáváme 
občanům možnost vyjádřit se pomocí do-
tazníků.

 
Drnovice nemají hrad ani zámek, 
přesto, co mohou nabídnout turis-
tům?
 

Hrad ani zámek nemáme, přesto se Dr-
novice pyšní krásným prostředím v okolí 
i uvnitř obce. Návštěvníci zde mohou pro-
žít příjemné chvíle s občerstvením přímo 
na molech místního rybníčku s pohledem 
na historickou budovu bývalé vodní tvrze. 
Lesopark je hojně navštěvován lidmi z ši-
rokého okolí, spalujícím paprskům zde 
mohou uniknout v letních měsících děti 
i jejich rodiče. Čeká na ně pumptracková 
dráha a mnoho herních a lanových prvků, 
které jsou obohaceny o naučnou stezku. 
Podobně jsou oblíbeny další dvě dětská 
hřiště. Sportovně založení návštěvníci oce-
ní tenisové kurty, multifunkční hřiště, fot-
balové hřiště a dvě propojené cyklostezky, 
kde využijí kolečkové brusle, kola i kolo-
běžky. K procházkám vybízí okolní rybníky 
a malebný drnovický kostelíček.

 
Co základní a mateřská škola, jaký je 
o ně zájem?
 

Škola i školka jsou pro mě, jako bývalou 
kantorku, priorita! Kladu velký důraz na 
kvalitu školního zařízení v naší obci. Dis-
ponujeme rozšířenou mateřskou školou 
s moderní zahradou a zrekonstruovanou 
budovou základní školy. V obou zařízeních 
panuje klidná rodinná atmosféra, možná 
i proto je o školku i školu obrovský zájem. 
V letošním roce jsme již museli omezit pří-
jem „nedrnovických“ dětí do MŠ, jelikož 
poptávka vysoce převyšuje počet míst, kte-
ré máme k dispozici. I do budoucna budu 
trvat na tom, aby měly drnovické děti za-
bezpečený maximální komfort jak v MŠ 
i ZŠ a nemusely být jakkoliv omezovány. 
Bolavé místo v této oblasti však vidím v ne-
dostupnosti tělocvičny. Mým snem je vy-
budovat tělocvičnu v blízkosti budovy ZŠ, 
bohužel umístění zdejší historické školy 
činí můj sen nereálným.

 
K  životu obce patří i  podnikatelské 
aktivity. Jak jsou na tom Drnovice?

V Drnovicích máme unikátní fabriku 
na výrobu paličkovaných krajek, která je 
v současnosti největší v Evropě a nejstar-
ší fungující ve světě. Krajky z této továrny 
proslavila na svých modelech např. ná-
vrhářka Klára Nademlýnská. Továrna je 
velkým přínosem pro obec, jelikož většina 
zaměstnanců je místních. Máme také hod-
ně drobných živnostníků, kteří zabezpečují 
služby v obci, větší firmy, které mají sídlo 
v průmyslové zóně, také zaměstnávají zdej-
ší občany.

Drnovice jsou bohaté na kulturní 
a  společenský život. Připomeňte, 
co všechno se u vás v průběhu roku 
koná?

Rok zahajujeme ohňostrojem a slav-
nostním přípitkem na návsi, následuje 
plesová sezóna, ve které pořádají místní 
spolky několik plesů včetně maškarního. 
Následuje masopust, Velikonoční jarmark, 
drnovická pouť s pouťovými zábavami, Vá-
noční jarmark a Mikulášská show. Samo-
zřejmě probíhají v rámci celého roku různé 
koncerty, přednášky, divadla, pojízdné let-
ní kino aj. Novinkou bude 19. 10. Drnovic-
ké jablkobraní a o den později se uskuteční 
unikátní koncert Pěveckého sdružení mo-
ravských učitelů PSMU.

Drnovické jablkobraní? Pozvěte nás.

Moc ráda, jelikož uspořádání Drnovic-
kého jablkobraní byl můj nápad. Pocházím 
z vinařského kraje na jihu Moravy. Akce 
tohoto typu jsou tam velmi oblíbené, chtě-
la jsem tedy tuto zkušenost přenést i do 

Drnovic, kde podle mého názoru zábava 
tohoto typu chybí. Pokud se stane tradicí, 
bude to fajn. Zvu všechny, kteří májí rádi 
dobré jídlo, pití, pohodovou atmosféru, 
chtějí si koupit regionální výrobky a k tomu 
si rádi poslechnou různé žánry hudby, tře-
ba country, harmoniku, lidové písně nebo 
pro mladší ročníky známého zpěváka Pav-
la Calltu. Dále proběhne soutěž o nejlepší 
štrůdl a nejlepší kalvádos. Degustátorem 
se může stát každý návštěvník. Rodiče 
mohou ochutnávat, zatímco o jejich děti 
se postarají animátorky v dětském koutku. 
V rámci Jablkobraní slavnostně otevřeme 
nově zrekonstruované první nadzemní 
podlaží základní školy. Vstupné je zdarma. 
Držte nám pěsti, ať vyjde počasí, a přijďte 
na první ročník Jablkobraní, protože to 
bude stát určitě za to!

 
Vaše přání do budoucna?
 

Mým přáním je, aby se lidé v Drnovi-
cích cítili bezpečně a žilo se jim zde šťastně 
a spokojeně. Chci, aby zůstaly Drnovice 
vesnicí v tom dobrém slova smyslu. Mís-
tem, kde se lidé navzájem znají, poznávají, 
zdraví, baví, setkávají a komunikují spolu. 
Ráda bych, aby byli občané více tolerantní, 
méně kritičtí a vážili si jeden druhého. Svět 
je plný násilí a my si jen málo uvědomuje-
me, jak se máme dobře a jak se nám zde 
hezky žije. Když jsem se stala starostkou, 
říkal mi můj kamarád: Leni, nezapomeň, 
že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmy-
sly. Doufám, že se plete a opravdu tam ne-
skončím, neboť mám s obcí Drnovice i na-
dále pouze ty nejlepší úmysly!

PAVEL ŠMERDA

navštívili jsme / DRNOVICE

Budova základní školy
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Hasiči v Lysicích
MAJÍ NOVOU ZBROJNICI

Novou hasičskou zbrojnici mají k dispozici hasiči v Lysicích.,Stará hasičská zbrojnice vedle obecního úřadu byla dlou-
hodobě v nevyhovujícím stavu," uvedl velitel lysické jednotky Aleš Bohanus. Dvoupodlažní objekt je navržen ve tvaru 
písmene L a má tři části. Garáže a sklad s dílnou, zázemí pro členy jednotky a vysokou sušící věž.,Věřím, že nová hasič-
ská zbrojnice bude dobře sloužit a my budeme vždy připraveni pomoci nejen občanům Lysic," doplnil Aleš Bohanus.

FOTO: Pavel Šmerda

fotoreportáž / HASIČI V LYSICÍCH
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Marek
Ztracený.
JSEM ŠŤASTNÝ
A UŽÍVÁM SI TO

Marku, 22.  2.  2020 máš velký kon-
cert v O2 areně v Praze. Slyšel jsem, 
že je vyprodáno?
 

Skoro. Prodáváme ještě nějaké lístky do 
čtvrtého patra, ale když to nikomu neřek-
nete, tak vám prozradím, že jsme začali 
jednat o druhém koncertu den na to. Bohu-
žel se tam hraje hokej, tak je to trochu kom-
plikovaný. Ale uvidíme… Jsou to příjemné 
starosti, které jsem fakt nečekal (smích).

 
Opravdu?

Ne, ne. Někteří lidi mě od toho dokonce 
odrazovali. Ten zájem absolutně předčil 
naše očekávání. Ale jak jsem řekl, uvažuje-
me, co dál, protože nám píšou fanoušci, že 
si nestihli koupit lístky na stání, na sezení 
do spodních pater, ale my už prostě další 
lístky nemáme. Fakt (smích). Nejhorší na 
tom je, že je nemáme pořádně ani pro svoje 
rodiny, pro kamarády.

Čím to, že O2 arena je v  poslední 
době pro zpěváky a kapely tak ma-
gická?

Těžko říct. Je to pojem, je největší, u mě 
je to navíc způsobeno tím, že když mi bylo 
19 let, byl jsem na konzervatoři, tak jsem 
v televizi viděl reportáž o Sazka areně. Ne-
mohl jsem spát a představoval jsem si, jak 
bych tam mohl jednou před velkou spous-
tou lidí zpívat. Usínal jsem s úsměvem na 
rtech, snil jsem o tom…, a když se to teď 
stává realitou, někdy se i štípu, jestli to není 
sen.

Zažíváš největší vrchol svojí dosa-
vadní kariéry?
 

Správný slovo je spíš bláznovství. Ne-
děláme nic bůhví jak jinak než předtím. 
Pořád skládám písničky, hraju je lidem, 
a směju se na ně při tom, protože mě to 
hrozně baví. Myslím, že tím to je. Zpívám 
o tom, co lidé zažívají, co mají rádi, vymýš-
lím, jak je zapojit, co nového vymyslet. Cí-
tím, že mám hodně energie, že jsem v těch 
nejlepších letech. Pořád bych něco dělal, už 
mě musí lidi z okolí i trochu krotit, ať si to 
více užívám a přestanu furt něco vymýšlet 
(úsměv).

 
Do toho spolupracuješ na projek-
tech se svými kolegy a píšeš i pro ně. 
Co je aktuální?
 

Dodělal jsem písníčku pro Lucku Bílou, 
teď jsme natočili i klip. Z toho mám radost. 
Pro Martinu Pártlovou mám vymyšlenou 
takovou jednu hodně vtipnou věc. Těch 
poptávek je hromada, ale nechci, aby se 
z toho stala továrna na písničky. Musí mě 
to bavit a lidi, pro který skládám, mně musí 
být nějak blízký.

 
Otázka na tělo. Už se ti stalo, když 
si pro někoho psal, že sis řekl, ty jo, 
tohle je fakt dobrý, to přece nebudu 
nikomu dávat a  nechám si to pro 
sebe?
 

(smích). Ani ne. Ti lidi jsou většinou od-
lišní věkově, generačně, stylově. Bylo úžas-

né psát například pro Karla Gotta, který 
byl o dvě generace ode mě. Já bych ta slova, 
která zpíval on, nepoužil, ale v jeho podání 
to bylo něco úžasného.

 
Cítím z tebe, že seš teď maximálně 
spokojený a šťastný.
 

Absolutně. Nedovedu si představit, že 
bych byl někdy šťastnější. To, jestli hraju 
pro sto nebo dvacet tisíc lidí, nehraje roli. 
Mám skvělou rodinu, úžasného syna, bá-
ječnou partnerku, rodiče jsou zdraví, v nej-
lepších letech, jsem úspěšný, mám kama-
rády… Říkám tak i svým fanouškům, takže 
jsem vlastně kamarády pořád obklopen ze 
všech stran (úsměv).

 
Co na to doma, že tě moc nevidí?

Mají pochopení. Myslím, že pro vztah je 
čas od času odloučení i zdravé. Když takhle 
někam odjedu na tři, čtyři dny, více se na 
sebe těšíme, nehrozí stereotyp, a když se 
pak vrátím, je to super.

 
Co tvoje další plány?
 

Máme plán až do roku 2024. Ještě ho 
není třeba úplně detailně odhalovat, ale 
představy o tom, kdy budeme hrát, kdy bu-
deme mít pauzu, co chceme dělat a jak to 
chceme dělat, mám jasnou. Každopádně 
platí to, že chci dál skládat písničky, rado-
vat se z toho, co dělám, bavit se tím, být 
s lidmi a těšit se na koncerty.

PAVEL ŠMERDA

Vyprodá-
vá sály, sportovní haly 

i venkovní plochy. Na jeho 
koncerty a vystoupení chodí 

tisíce lidí, kteří milují nejen jeho, 
ale i jeho báječné písničky. Ma-

rek Ztracený jede na úžasné 
vlně a dokonale si to 

užívá.

rozhovor / MAREK ZTRACENÝ

FOTO: www.marekztraceny.cz
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Jan a Jakub Hurábovi:
PRÁCE V RODINNÉ FIRMĚ 
MÁ JEN SAMÁ POZITIVA

Pánové, prozraďte, co je nového ve 
firmě LD seating?

Jan: Jsme teď uprostřed velkých změn. 
Od nového roku budeme mít vlastní ko-
vovýrobu i s lakovnou a výrazně rozšíříme 
oddělení se vstřikovanou pěnou. Pracuje-
me také na vývoji nových produktů, které 
budeme představovat na veletrhu Orgatec 
v Kolíně nad Rýnem v říjnu 2020.

Jakub: Také pracujeme na kompletním 
redesignu prezentace firmy. Od dubna 
příštího roku budeme mít nové stránky 
a s nimi spustíme i nový prezentační styl. 
Měnit budeme trochu i logo.

Rozšířili jste v  poslední době sorti-
ment, případně produkci do nových 
zemí?
 

Jan: Sortiment jsme rozšířili o poloho-
vatelnou stoličku PIN, další novinky chys-
táme právě na Orgatec na příští rok.

Jakub: Stabilně si držíme silnou pozici 
v Evropě, v poslední době se nám docela 
začalo dařit i v Rusku. Velkou radost mám-
také ze získání agenta pro Blízký Východ.

 
Vím, že každá zakázka je originální, 
ale byla v poslední době nějaká ob-
zvláště zajímavá, prestižní?
 

Jakub: Minulý rok se nám povedlo vyba-

vit našimi židlemi novou budovu Telekomu 
v Budapešti, v součtu se jednalo asi o sedm 
tisíc židlí. Byla to náročná, ale krásná za-
kázka.

 
Co je v  současné době ve vašem 
oboru nejvíce IN?
 

Jakub: Čím dál více se objevují loungové 
koutky, lidé sedí v kanceláři méně než osm 
hodin a jsou více v pohybu. Obecně platí, 
že ergonomie sezení se neodehrává na jed-
né židli, ale na více různých židlích. Práce 
v kanceláři je interaktivnější, člověk sedí 
chvíli na své pracovní židli, chvíli v zase-
dačce, chvíli stojí u recepce, nebo odpočívá 
v relaxačním křesle.

 
Můžete čtenářům, kteří firmy LD 
seating třeba ještě neznají, trochu 
představit?
 

Jakub: LD Seating je na trhu 25 let, jsme 
největší česká firma na výrobu kancelář-
ského sezení. Vyrábíme kompletní sorti-
ment pro sezení v kanceláři, ale i v hotelu, 
kavárně nebo třeba v bance. Naše síla je 
hlavně v lidech, v jejich profesionální ruční 
práci.

 
Kolik u vás pracuje lidí a hledáte stá-
le nové? Případně na jaké pozice?

Jan: Pracuje u nás v součtu asi 150 lidí. 

V současné době máme plné kapacity a ni-
koho nehledáme.

V Boskovicích máte krásný showro-
om. Mohou se tam lidé přijít podí-
vat, případně si koupit židle nebo 
další sedací nábytek?
 

Jakub: Jsme především výroba. Lidé si 
k nám mohou přijít si židličku vyzkoušet 
a osedět a my jim potom poradíme, kde si 
ji mohou nejlépe koupit.

LD seating je rodinná firma. Jaká 
byla Vaše cesta do ní?

Jan: Do firmy jsem nastoupil po studiu 
na vysoké škole. Řekli jsme si, že zkusíme, 
jak nám to bude s našima fungovat. No 
a funguje.

Jakub: Já jsem začal ve firmě pracovat 
částečně už při studiu na vysoké škole, tak-
že pro mě byl přechod docela jednoduchý.

Co máte na starosti? A  bylo jasné, 
jak si rozdělíte kompetence?

Firma 
LD seating patří k nejú-

spěšnějším a nejmodernějším 
firmám zabývajících se kancelář-

ským sezením, ale i sezením do hote-
lů, bank, klinik a dalších. Jejich výrobky 
zdobí řadu prestižních firem a podniků 

u nás i v zahraničí. Majitelkou firmy 
je Jitka Hurábová, na řízení se 

podílejí i její dva synové – 
Jan a Jakub.

PR / LD SEATING
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Jakub: Obecně se dá říct, že já se věnu-
ji věcem, které jdou z firmy ven (obchod, 
marketing…) a brácha věcem které se řeší 
ve firmě uvnitř (výroba, zaměstnanci…).

Jan: Ono se to tak víceméně rozděli-
lo samo, protože jsme před několika lety 
potřebovali obchodníka pro pražskou po-
bočku a brácha v Praze tou dobou akorát 
dostudoval. No a potom už to tak zůstalo, 
že Jakub se věnuje obchodu a marketingu 
a já v Boskovicích spíše interním firemním 
záležitostem.

Co je na práci v  rodinné firmě nej-
těžší?

Jan: Já bych řekl, že když se to dobře 
poskládá a rozdělí, tak má práce v rodinné 
firmě jenom pozitiva. Je strašně příjemné, 
že se člověk může v práci opřít o další členy 
rodiny, u kterých ví, že jim může stopro-
centně věřit.

Jakub: Občas se nám sice z rodinných 
setkání stávají pracovní porady, ale proto-
že nás to všechny baví a jsme v tom všichni 
zainteresovaní, tak je to zábava.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Jan: Mám rád, když se povede nový pro-
dukt a těším se, že bude mít úspěch. Rád 
taky pracuji s lidmi a musím zaťukat, naše 
firma má opravdu kvalitní lidi, se kterými 
se pracuje dobře.

Jakub: Dělá mi radost, když narazím 
nečekaně někde na naše sezení v pěkném 
interiéru.

Jak odpočíváte, co vás baví, jaké 
máte koníčky?

Jan: Mám doma tříletého syna, takže 
většinu času věnuji rodině.

Jakub: Baví mě sport a chození po ho-
rách

Plány a přání do budoucna?

Jan: Aby se nám podařilo dokončit 
všechny projekty, které máme rozběhlé, 
a v dlouhodobém horizontu, aby se firmě 
pořád dařilo a držela si na trhu stabilní po-
zici.

Jakub: Souhlas, nemám co dodat.

PAVEL ŠMERDA

LD seating s.r.o.
Dřevařská 2461/19A
680 01 Boskovice
tel. 516 454 460, 516 454 048,
e-mail: info@ldseating.com
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
www.ldseating.com

Majitelka firmy Jitka Hurábová (2x)

PR / LD SEATING
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Marek Polan
SI DÍKY PODNIKÁNÍ
SPLNIL SEN

rozhovor / MAREK POLAN

Marku, čím se cítíte nejvíc?

Baví mě jakákoliv aktiva.

Často se říká, že aby se člověk mohl 
pořádně a  naplno věnovat svému 
koníčku, musí se nejprve finančně 
zabezpečit. Bylo tomu tak i u Vás?

Abych řekl pravdu, byznys mě baví, ale 
rozhodně to není celý můj svět. Čím jsem 
starší, tím menší smysl vidím ve vydělává-
ní peněz, ale více se ptám proč, co má být 
na konci. A pokud je to „jen větší a silněj-
ší firma“, tak ač je to často smysl, ten ne-
smyslný růst a nekonečný růst, tak to mne 
jako obsah nestačí. Obchod mě baví, to je 
pravda, když funguje, lidé jsou pozitivní, 
je to skvělé. Horší je to opačně. Ano, díky 
byznysu jsem si mohl dopřát to, co mě baví, 
ale myslím si, že se to dá dělat i bez peněz. 
Možná ne tak naplno, ale dá. Můžete pře-
ce pracovat u koní a hrát pólo. Pracovat na 
lodi a užít si plavbu. Hlavní je, abyste nic, 
co v životě děláte, nedělal jen pro peníze. 
Člověk musí mít ze své práce radost, těšit 
druhé, a když přijde bonus v podobě „hez-
ké“ odměny, je to přidaná hodnota.

 
Prozraďte, čím vším jste si prošel?
 

Vystudoval jsem textilní průmyslovku 
v Brně. Když jsem maturoval, přišla revo-

luce. Poté jsem šel na textilní univerzitu do 
Liberce, ale velmi brzy jsem pochopil, že to 
není pro mě. Vždycky mě bavila ekonomi-
ka, takže jsem přestoupil na hospodářskou 
fakultu. V roce 1992, ještě při studiu, jsem 
začal podnikat a založil svoji první firmu. 
Byl jsem tím zcela pohlcený. Pracoval jsem 
celé dny, nezřídka se stávalo, že jsem v kan-
celáři i spával.

Co bylo dál?
 

Dá se říct, že jsem od podnikání „utíkal“ 
k vodě. Skončil jsem v pátek odpoledne 
v Praze, v noci jsem přijel do Brna, sbalil 
věci a odjel surfovat. Jezdil jsem od výcho-
du do západu a byl jsem úplně „mrtvý“. 
Když jsme jednou přejížděli s kamarádem 
Gdaňskou zátoku, řekli jsme si, že by to 
chtělo „větší“ plavidlo. Vyrazil jsem na sraz 
námořních jachtařů, kde jsem se seznámil 
s úžasnými lidmi. Nadchlo mě to. Zjis-
til jsem, že žiju úplně jiný život, než bych 
chtěl. S kamarády jsme si začali pronají-
mat plachetnici, udělal jsem si kapitánské 
zkoušky a začali jsme jezdit na závody.

 
Zastavme se u  Vašich plaveb? Co 
máte za sebou?

Firma narostla do takových rozměrů, 
že mě práce tam čím dál tím víc nebavila. 
Když se tak objevil zájemce z Německa 

s tím, že vstupuje na český trh a rád by ji 
koupil, neváhal jsem. Udělal jsem si volno, 
začal jsem studovat informace kolem lodí 
a v roce 2004 si koupil plachetnici, kterou 
mám dodnes. Neměnil bych. Je to pro mě 
nejlepší možná loď na světě. Rychlá a bez-
pečná, což je pro mě nejdůležitější.

To se potvrdilo při Vaší plavbě ko-
lem světa?

Ano. Vypluli jsme z Holandska s man-
želkou a tehdy roční dcerou. Přes Anglii 
a Španělsko jsme se dostali do Portugal-
ska až ke Kanárským ostrovům. To bylo 
v prosinci 2004. Shodou okolností tehdy 
probíhaly závody přes Atlantik. Tak jsem 
se přihlásil. Řekl jsem si, že je lepší plout 
přes Atlantik v rámci závodu. Když by se 
objevily jakékoliv problémy, můžeme si na-
vzájem pomoct.

 
Jak to dopadlo?

Jsem hodně soutěživí typ, baví mě závo-
dit. Nachystal jsem tedy loď, připravil stra-
tegii a podařilo se nám vyhrát. Myslím, že 
dodnes jsme jediná česká posádka, které se 
to podařilo.

Kdo s Vámi tehdy ještě plul?
 

Dva kamarádi surfaři a automobilový 
závodník, který byl poprvé na moři.

Mořeplavec, 
podnikatel, filantrop, 

milovník zvířat, hráč a pro-
pagátor koňského póla. Tím 

vším je Marek Polan. V Březině 
u Křtin vybudoval úžasnou 

oázu klidu,farmu 
Noe.
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Určitě jste se dostal i  do nepříjem-
ných situací?
 

Celý závod trval devatenáct dnů. Jak 
jsem zmínil, měli jsme velmi dobře při-
pravenou loď a často i štěstí, že se nic zá-
sadního nepokazilo. Jen drobnosti a situ-
ace, s kterými jsme si poradili. Trošku nás 
v noci trápily lokální bouře, kterým se dá 
ale někdy snadno vyhnout.

 
S  vodou souvisí i  Váš charitativní 
projekt, který jste založil.
 

Rád fotím. A když jsem měl dost materi-
álu, říkal jsem si, co s tím. Vydal jsem fo-
tografickou knížku. Kniha, ve které bych 
chtěl zpracovat můj lodní deník, ještě čeká 
v šuplíku. Jelikož jsem chtěl, aby kniha 
měla nějakou přidanou hodnotu, výtěžek 
z prodeje jsem věnoval dětem z dětských 
domovů.

 
Proč právě jim?
 

Domníval jsem se, že se nedostávají 
k moři a chtěl jsem jim tento zážitek zpro-
středkovat, udělat jim radost. I proto jsem 
nazval projekt Plavba pro děti. Začal jsem 
spolupracovat s dětskými domovy ve Zví-
kovském podhradí a v Ústí nad Labem 
a až tam jsem pochopil, že to není o tom, 
aby děti jely k moři, tam se podívají i bez 
naší pomoci, ale o tom, co jim to 
má dát. Udělali jsme jim tedy pro-
gram v Krkonoších, kde se jim vě-
nujeme, posilujeme jejich sebevě-
domí, víru v to, že dokáží víc, než 
si možná myslí. I přesto, že jejich 
„startovací pozice“ do života není 
úplně ideální. Projekt Plavba pro 
děti má už za sebou patnáct roč-
níků, na které se mohou zájemci 
podívat na webových stránkách.

 
Sedíme v krásném prostředí 
farmy Noe. Jak vznikla?

Bydleli jsme nedaleko odtud 
v Kanicích, ale hledali jsme klid-
nější místo. V roce 2009 jsem byl 
na Novém Zélandu. Hodně jsem 
cestoval, moc se mi tam líbilo 
a chvilku jsem uvažoval, že všech-
no prodám a zakotvíme tam. Na-
štěstí jsem dostatečně brzy zjistil, 
že bych tam nebyl šťastný a doma 
je doma. Nakonec jsme našli ide-
ální pozemek pět kilometrů od 
našeho původního bydliště, tady 
v Březině u Křtin.

 
Říkal jste mi, že začátky ne-
byly jednoduché.

Nebyla tady voda, elektřina, kanaliza-
ce, ani možnost cokoliv postavit, protože 
pozemek sousedí s CHKO Moravský kras. 
Dobrá výchozí pozice, že? Teď už se tomu 
směju, ale nebylo to snadné. Musel jsem 
tedy všechno vyběhat a už za rok jsme za-
čali stavět stáje pro koně. Pomalu jsme na-
bídli k prodeji náš původní dům, jenže co 
se nestalo.

 
Copak?
 

Objevil se zájemce, který se chtěl hned 
nastěhovat. Domluvili jsme se, že za dva 
měsíce, ale zapomněli jsme na to, že ne-
budeme mít kde bydlet. Dopadlo to tak, že 
jsme s manželkou a třemi dcerami opustili 
krásnou vilu a nastěhovali se do přívěsu 
(úsměv).

 
Potvrdilo se, že máte rád dobro-
družství.

Já ano, s manželkou už to bylo horší 
a holky, kterým byly tehdy 4, 7 a 10, si po-
malu neměly ani kam dát aktovky do školy 
(smích). Když bylo špatné počasí, hrůza 
mluvit. Všechno jsme měli mokré, nebylo 
kde prát, bojler na teplou vodu měl kapaci-
tu jen 30 litrů. Vydrželi jsme tam asi měsíc 
a něco a museli jsme si pronajmout dome-
ček v Březině. Po třech měsících jsme se 
nastěhovali sem.

Proč farma Noe?

Byl to pracovní název našeho úžasného 
architekta Romana Macha (autor návrhu 
muzikálové scény Městského divadlo Brno 
a Golfu Kaskáda - pozn. aut.). Ten bohužel 
v průběhu realizace stavby tragicky zahy-
nul, ale celé jsme to dodělali v takovou po-
dobu, ze které by určitě měl radost. Název 
Farma Noe nám nakonec přišel jako ideál-
ní.

Co všechno tady lidé najdou?

Kromě toho, že zde pracujeme a žije-
me, jsou zde koně, slepice, husy, perličky, 
andulky a samozřejmě pes (úsměv). Ne-
chybí ale ani ubytování, sauna, prostory 
pro firemní a rodinné akce, kuchyň, re-
staurace pouze na akce. Polo club má své 
zázemí a klubovnu. Vzadu jsou sklady na 
seno i techniku. Věnoval jsem podobě far-
my hodně času, procestoval jsem spoustu 
farem, prostudoval spoustu materiálu. 
S výsledkem jsem maximálně spokojený. 
Jsem rovněž hrdý na to, že jsme farmu po-
stavili bez dotací, splácíme úvěry a jde to. 
Jsem jako vystudovaný ekonom zásadně 
proti přímým dotacím v soukromém sekto-
ru. Vzniká nefér tržní prostředí, ve kterém 
mají někteří ve volné soutěži nesmyslné 
výhody na ostatními. Pravda je, že pokud 

člověk jenom lamentuje a nic neu-
dělá tak jsou to jen řeči. V politice 
chybí pár správných lidí. Když se 
podíváme do historie, tak žijeme 
v nejšťastnější době. Tak zlé to 
zase tedy není (úsměv), ale lépe 
být může vždy!

 
Kolem farmy se prohání na 
rozsáhlém pozemku koně. 
K nim máte ze zvířat nejblí-
že?
 

Děti začaly jezdi na koni, a my 
s manželkou s nimi. Nebavilo nás 
jen stát opření o ohradu a koukat 
na ně (úsměv). Naučil jsem se jez-
dit a chytlo mě to.

 
Vím o  Vás, že jste velkým 
propagátorem koňského 
póla. Jak jste se k  tomu do-
stal?
 

Při návštěvě Argentiny, kde 
jsem si tuhle úžasnou strategic-
kou hru vyzkoušel. U nás nemá 
bohužel velkou historii a věnuje 
se jí jen minimum lidí. To je škoda, 
proto jsem založil asociaci hráčů 
a začal se tomu více věnovat a pro-
pagovat to.

rozhovor / MAREK POLAN
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Pólu se věnuje i Vaše žena a děti.

Hraje ho celá naše rodina. Máme i svůj 
klub. Jediný v České republice, který má 
svoje zázemí. Pořádáme tady u nás každý 
rok dva mezinárodní turnaje.

Může se přijít podívat i veřejnost?

Určitě. Turnaj se koná vždy od pátku do 
neděle. V pátek a v neděli se mohou lidé 
přijít podívat jen tak. Pouze v sobotu máme 
společenské odpoledne, kde je možné si 
koupit vstup. Nejsme rozhodně uzavřeni 
společnosti. Více informací o turnajích, 
ale i o krásné hře polo najdou zájemci na 
našich webových stránkách www.noepo-
locup.cz.

Plány do budoucna?

Přemýšlím nad tím, jak farmu co ne-
jsmyslněji směřovat. A teď nemám na my-
sli komerční část. Ta tady vždycky bude, 
ale chtěl bych farmě dát určitou přidanou 
hodnotu. Začali jsme před nedávnem spo-
lupracovat se světoznámou komunikátor-
kou se zvířaty Loesje Jackob. Měla tady 
úžasný seminář, který nám v mnoha smě-

rech otevřel oči. Lidé si v dnešní uspěchané 
době pořizují zvířata, ale často jim vůbec 
nerozumí. Říká se, že máme problém se 
zvířaty, přitom mnohokrát je to opačně. 
Neumíme s nimi komunikovat, nedoká-
žeme jim správně říct, co po nich chceme, 
protože každý mluvíme „jiným jazykem“. 

Tato žena učí vzájemnému porozumění. Je 
to něco úžasného a přál bych to každému 
zažít. Právě naše farma má k něčemu tako-
vému velký prostor, protože tady společně 
se zvířaty žijeme. Farma Noe může pomá-
hat zvířatům, aby byla ve svém životě šťast-
ná.               PAVEL ŠMERDA

rozhovor / MAREK POLAN
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Boskovická firma vytvořila
PENGUIN LAB A NABÍZÍ I POZICE V IT

Postupné rozšíření zaměření firmy 
i do chytrých kontejnerů. Co si pod 
tím máme představit?
 
Základem u nás bude vždy třídění a využití 
textilu, ale chceme co nejvíce rozvíjet dal-
ší služby. Začali jsme proto spolupracovat 
s Vysokým učením technickým v Brně, 
konkrétně s katedrou průmyslového de-
signu, kde jsme si nechali navrhnout nový 
vzhled a funkčnost kontejneru.

 
Co byste k němu řekl?
 

Když jsme uviděli nové kontejnery, kte-
ré připomínají tučňáka, řekli jsme si, že 
bychom chtěli nabídnout jejich co nejširší 
využití. Napadlo nás tedy umístit na ně so-
lární panel, který umožní spoustu dalších 
funkcí. Například nabíjení telefonu, kolo-
běžek, umístění čidla na informovaní o za-
plněnosti kontejneru, teplotě a prašnosti 
v jeho okolí, jeho rozsvícení ve večerních 
a nočních hodinách, ale také umístění in-
formačního panelu, kde lidé najdou různé 
ankety, jízdní řády, pozvánky na akce a dal-
ší. Všechny funkce budou přizpůsobeny na 

přání klientů a s ohledem na lokalitu, kde 
bude kontejner umístěn.

 
Kolik bude takový chytrý kontejner 
stát a kam se mohou zájemci o něj 
obrátit?
 

Cena bude stanovena s ohledem na 
množství funkcí, které se dají flexibilně 
kombinovat. Klasicky nabízíme i proná-
jem. Samozřejmostí je opět servis, svoz 
i reporting. Zájemci z řad měst, obcí, firem 
či organizací se mohou obrátit na naše 
zákaznické centrum, kde jim rádi poskyt-
neme kompletní servis a se vším ochotně 
poradíme.

 
Chci se zeptat ještě na další novinku, 
zásilkový Penguin box, tedy schrán-
ku na ukládání a předávání zásilek. 
Jak funguje a pro koho je určený?
 

Je to další směr, kterým se chceme dát. 
Jelikož naše kontejnery stojí většinou v by-
tových zástavbách, chceme lidem nabíd-
nout možnost, že by náš další, tzv. multi-
funkční kontejner, fungoval jako místo, 
kde mohou ukládat nebo si vyzvedávat 
různé zásilky. Kontejner poslouží i jako zá-

zemí pro farmářské trhy, úschovna zavaza-
del nebo dobíjecí stanice na mobily. Dveře 
kontejneru jsou pancéřové, trezorového 
typu. V kontejneru je nyní 13 schránek, 
v tomto počtu je maximální velikost uklá-
dané zásilky v rozměrech palubního zava-
zadla do letadla. V tomto směru chceme 
spolupracovat i s dopravními a zásilkový-
mi společnostmi.

 
To zní hodně zajímavě. Změna filo-
zofie firmy jistě znamená i nové pra-
covní pozice. Koho hledáte?
 

Hledáme programátory, logistiky, ši-
kovné zámečníky, elektrikáře. Abychom 
dokázali vývoj a tempo, které jsme nasadili 
udržet, potřebujeme lidi, kteří se do projek-
tu zapojí svými zkušenostmi. Takové, kteří 
mají praxi v programování, s elektrickým 
zařízením a v projektovém řízení. Kontej-
ner tučňák a zásilkový box, na kterém se 
budou podílet, má plán přesáhnout i hrani-
ce České republiky. Tučňák se letos účastnil 
i největší konference věnované inovacím 
IFA NEXT v Berlíně, kde jako jeden z mála 
českých produktů prezentoval šikovnost 
moravských firem.

Firma TextilEco a.s., která se již deset let zabývá sběrem a tříděním textilu, oděvů, obuvi, hraček a knih, se posouvá mí-
lovými kroky vpřed ve vývoji kontejnerů. Novinkou je nejen nový design kontejnerů tučňák, které jsou nabíjené solární 
energií, ale i zásilkový box, který zvyšuje efektivnost logistiky a poskytuje službu úschovy a vyzvednutí zásilek 24/7. Firma 
se jako zaměstnavatel z klasické třídírny a logistiky otevírá i pracovním příležitostem v technologické laboratoři. Více 
prozradil manažer vývoje a logistiky Aleš Peka.

Máte 
zkušenosti v logisti-

ce, programování, produk-
tovém managementu a nebo 
v řízení IT projektů? Přidejte se 

do našeho ekologicko inovativní-
ho projektu Penguin Lab.

Své životopisy můžete posílat 
na info@textileco.as

Těšíme se na vás

TEXTILECO a.s.
Dřevařská 1418/17
680 01 Boskovice
Tel. 516 411 765
E-mail: info@textileco.as
www.textil-eco.cz

PR / TEXTILECO A.S.
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V ŠLP Křtiny pracují
NA ZÁCHRANĚ NAŠICH LESŮ

Pane řediteli, představte čtenářům 
časopisu MyFace, kteří náhodou 
ŠLP Křtiny neznají, váš podnik?
 

Školní lesní podnik Masarykův les Křti-
ny je účelové zařízení Mendelovy univer-
zity v Brně. Jedná se o lesní komplex o cel-
kové rozloze téměř 10,5 tisíce hektaru. 
Naše území sahá na jihu k Soběšicím, na 
západě k Vranovu, na severu k Jedovni-
cím a Blansku a na východě k Bukovince 
a Ochozu u Brna. Máme tři polesí, Vranov, 
Bílovice a Habrůvka, ale také odloučená 
pracoviště. Oboru v Sokolnicích a bažant-
nici v Rajhradě, staráme se o tři arboreta 
ve Křtinách, v Řícmanicích a v Habrůvce. 
Umístěny u nás máme také objekty Les-
nického Slavína.

 
Jakým konkrétním činnostem se 
věnujete?
 

Primární je lesní hospodářství, tedy vý-
chova a obnova lesních porostů a s tím 
spojené lesnické činnosti – péče o nárosty 
a výsadby dřevin, těžba a přibližování dříví 
apod. Důležitou součástí naší činnosti je 
zprostředkování praktické výuky Lesnic-
ké a dřevařské fakulty v oborech lesnictví, 
krajinářství a dřevařství. Pro akademické 
pracovníky i doktorandy a diplomanty 
z Mendelovy univerzity vytváříme prostře-
dí pro jejich základní i aplikovaný výzkum, 
rozvíjíme estetickou a rekreační funkci 
lesa, udržujeme odpočívadla, studánky 
a průhledy do krajiny, opravujeme zpev-
něné cesty, naučné trasy a vydáváme na-
učné publikace. Máme vlastní lesní školky 
(které také slouží jako výukový objekt), vý-

zkumnou stanici, která vyvíjí 
lesní lanovky a techni-

ku, pilu v Olomuča-
nech, středisko 

služeb, které 
zajišťuje dopra-
vu dřeva nebo 
servis a prodej 
techniky, ale 
také zámek 

s restaurací ve 
Křtinách, který 

plní funkci uni-
verzitního kongre-

sového centra.

 
Co ŠLP Křtiny a  jeho vztah 

k veřejnosti?
 

Stejně jako globální změna klimatu 
mění náš přístup k hospodaření v lesích, 
mění se i postoj veřejnosti k lesům. Odtr-
žení od lesního prostředí je v určitých ge-
neracích a zejména městech čím dál tím 
větší. Lidé, kteří přicházejí do lesa, si ani 
neuvědomují, že o stromy je třeba se sta-
rat, pokud chceme dosáhnout hodnotové 
produkce. Často si myslí, že stromy si jen 
tak rostou, všechno se tam děje přirozeně 
a oni si tam tak mohou dělat, co chtějí. Ale 
to není možné. Ležíme na hranici čtyřsetti-
sícového města Brna, různých aktivit v lese 
přibývá a my musíme hledat rozumné ře-
šení, abychom na jedné straně les nepřetě-
žovali a neničili, na druhé straně umožnili 
lidem trávit tam čas. Chceme být směrem 

k veřejnosti vstřícní a otevření, ale vše musí 
mít určitá pravidla.

 
Musím se zeptat na problémy, které 
naše lesy poslední dobou trápí. Tedy 
sucho a  kůrovec. Jak jste na tom 
u vás?
 

Severovýchodní část našeho podniku je 
součástí tzv. „červené zóny“, kterou vyčle-
nilo ministerstvo zemědělství jako oblast 
s největším ohrožením kůrovcem. Jedná se 
především o lesy v okolí Olomučan a Bu-
kovinky. Na druhou stranu je třeba říct, že 
jsme na tom oproti jiným částem regionu 
Blanenska nebo České republiky poměrně 
dobře a nehrozí nám plošná kalamita na 
celém majektu. Na našem území je 65 pro-
cent listnatých a 35 procent jehličnatých 
stromů. Z toho tvoří dvacet procent smrk, 
zbytek pak jedle, borovice, modříny a dou-
glasky.

 
Jako odborník, jak problém sucha 
a kůrovce vidíte ze svého pohledu?
 

Nechci se pouštět do rozsáhlých rozbo-
rů, ale rád bych řekl, že odumírání stromů 
je synergie více faktorů. Smrk je citlivý na 
letní suché periody. Tím že byl v minulosti 
vychováván v hustém zápoji, mají dnes 60-
100 leté porosty krátké koruny a jsou tedy 
méně fyziologicky odolné k výkyvům poča-
sí a následně i ke kůrovci jako druhotnému 
škůdci na lesních porostech. Navíc mají 
velký živinový dluh, protože opakování 
smrkové monokultury vyčerpává svrchní 
vrstvy půdy, kde má smrk kořeny. Pravda 

Školní 
lesní podnik Ma-

sarykův les Křtiny vznikl 
téměř před sto lety, konkrét-
ně v roce 1923. Za sebou má 

bohatou a zajímavou historii. 
Momentálně je součástí Mende-
lovy univerzity v Brně a realizuje 

velkou spoustu aktivit. Více 
prozradil ředitel doc. Ing. 

Tomáš Vrška, Dr.

navštívili jsme / ŠLP KŘTINY
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je, že nám neodumírají jen smrky, ale už 
i borovice, které jsou sice hluboko koření-
cími dřevinami a vydrží letní přísušky, ale 
už i u nich se projevuje globální klimatická 
změna. Hladina podzemní vody klesla pod 
úroveň jejich kořenů.

 
Co s tím? Nebo co s tím děláte u vás?
 

Už při výsadbě myslíme na to, že je lep-
ší kombinovat větší počet dřevin na jednu 
ploch. Ruku v ruce s tím, že se na obnovo-
vané plochy dostávají náletové dřeviny ze 
sousedních porostů, je to přece jenom jistá 
naděje na stabilnější lesy do budoucna. Na-
vazujeme tím na dědictví našich předků. 
Už první profesoři univerzity ve dvacátých 
letech minulého století zakládali smíšené 
porosty. To je budoucnost, cesta, jak lesy 
adaptovat na globální změny klimatu. 
Když je pestrý les, složený třeba z osmi 
různých dřevin, nehrozí mu kolaps. Do bu-
doucna, ať už se klima bude měnit jakkoliv, 
když nám jedna dřevina „vypadne“, nebu-
de to mít takový dopad, jako vidíme nyní 
v čistě smrkových lesích.

 
Jste v  tomto směru tedy určitými 
průkopníky a  měli byste jít příkla-
dem a být vzorem pro ostatní.

Jsme tady především od toho, abychom 
ukázali nové cesty, nové postupy v lesnic-
tví. Co s lesem do budoucna dělat, jak změ-
nit dřevinou skladbu a prostorové uspořá-
dání lesních porostů. Je to naše poslání, 
naše práce, výsledek dlouholetého zkou-
mání. Jak jsem řekl v předchozí odpovědi, 

budoucnost je v pestrosti dřevin a v jejich 
proměnlivém smíšení a také v členité ver-
tikální struktuře porostu. Porost, kde jsou 
stromy různých velikostí, lépe odolává 
větru, lépe drží mikroklima a je odolnější 
i fyziologicky.

PAVEL ŠMERDA

LESNÍ PEDAGOGIKA SEZNAMUJE LIDI 
S PROSTŘEDÍM LESA

Ukázat lidem co je les, co nám nabízí, co 
se v něm odehrává a jak se v něm chovat. 
To i ještě mnohem více je úkolem lesních 
pedagogů. Ti působí i ve Školním lesním 
podniku Masarykův les Křtiny.

„Lesní pedagogika je podpůrný nástroj, 
který seznamuje veřejnost s prostředím 
lesa a s prací lesníků a myslivců, kteří jsou 
v očích veřejnosti často vnímáni jako škůd-
ci lesa, a přitom mu pomáhají. Provozuje 
ji tým lesních pedagogů, což jsou lidé s les-
nicko-pedagogickým vzděláním. Cílem je, 
aby veřejnost vnímala les stejně jako my. 
Jako nepostradatelný prvek v krajině, který 
nám skvěle slouží. Produkuje kyslík, váže 
a odpařuje vodu, chytá prach, tlumí zvuk, 
funguje jako chladič krajiny nebo slunečník, 
poskytuje dříví. Bez lesů by se nám těžko 
žilo. Úžasné na tom je, že si tiše roste kolem 
nás a k tomu všemu potřebuje jen ohledupl-
né lidi, abychom ho udrželi v dobré kondici 
pro budoucí generace,“ uvedla Zuzana Hu-
bená, která má v podniku lesní pedagogiku 
na starosti.

Lesní pedagogika je určena lidem bez 
rozdílu věku. „Věnuje se předškolnímu vzdě-

lávání, jezdí k nám děti ze základních škol, 
studenti ze středních škol, zástupci nezis-
kových organizací, vzdělávacích institucí, 
ale také senioři, rodiče s dětmi, mladí lidé. 
Nejčastější naší cílovou skupinou je tzv. ge-
nerace Z. To jsou lidé narození po roce 2002. 
Narodili se do světa nových technologií a so-
ciálních sítí, ale nemají moc vztah k lesu. 
Programy, které pro všechny připravujeme, 
mají jasnou strukturu, vycházejí z prostře-
dí, kde se odehrávají a jsou udělané na míru 
konkrétním návštěvníkům,“ doplnila.

Jak vypadá lesní pedagogika v praxi? 
Program lesní pedagogiky nese název 
S lesníkem o lese v lese. Odehrává se přímo 
v lese. Podstatou je, aby se návštěvníkům 
v lese líbilo a nenudili se tam. Programy 
jsou zábavné, plné her, informací, úkolů 
a dobrodružství. Náš les je živá přírodověd-
ná učebnice, ve které během programu čte-
me. To, co se učíte ve škole, si v lese můžete 
zažít, osahat, prohlédnout. Je škoda, že 
mladí lidé chodí do přírody tak málo.

„V našem lese máme rozhodně co ukázat. 
Je vzorovým příkladem hospodaření a zá-
roveň je řešen také esteticky. Proto v něm 

naleznete mnoho studánek, památníků, 
okrasných palouků. Programy můžeme po-
skytnout v lese nebo je možné navštívit pří-
mo provozní střediska jako pilu v Olomuča-
nech nebo středisko, kde se vyrábí sazenice," 
uvedla Hubená.

Lesní pedagogiku provozují v ŠLP Křti-
ny od roku 2014, letos v květnu pak otevřeli 
nový Areál lesní pedagogiky Doubravka, 
který nabízí pro tuto činnost skvělé záze-
mí. Nachází se na severovýchodním okraji 
města Brna, na kopci zvaném Hády. Jeho 
polohu naleznete na mapy.cz. V areálu jsou 
edukační a didaktické prvky, odpočívadla, 
ohniště, pavoučí lanovka, stopařův chod-
ník, kůrovcová lesní správa, mufloní stano-
viště aj.

„Každou třetí sobotu v měsíci, vždy od 13 
do 17 hodin, pořádáme pro veřejnost tema-
tické akce. Přijet k nám mohou ale lidé, po-
kud se objednají, i jindy. Děláme programy 
pro menší skupiny třeba pěti lidí, až po šede-
sátičlenné výpravy,“ dodala Zuzana Hube-
ná. Více informací najdou zájemci na www.
lesni-pedagogika.cz nebo na FB.

PAVEL ŠMERDA

navštívili jsme / ŠLP KŘTINY
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„Silnice prošla největším stavebním zá-
sahem v letech 1934-1938, kdy se u nás bu-
dovala kanalizace a následně byla od vjezdu 
od Crhova až na konec tehdejší zástavby za 
zdravotní středisko zadlážděna. Současně 
s tím, na konci první republiky a na začátku 
protektorátu, se budovaly dvě operně zdi 
u obou kostelů a dělaly se nové chodníky,“ 
připomněl starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Vozovka měla status okresní silnice 
a byla na ni vyčleněna výrazná státní sub-
vence, která činila milion korun českoslo-
venských. „Neuvěřitelná částka, když vez-
meme v úvahu, že se tehdy dal u nás koupit 
malý domek za dvacet tisíc. Bylo to z velké 
části zásluhou tehdejšího děkana Benáčka, 
který byl členem okresního výboru,“ upo-
zornil starosta.

 

ZVÝŠENÍ 
ZAMĚSTNANOSTI

Stavba silnice byla významnou záležitos-
tí, v moderní terminologii řečeno, veřejně 

prospěšných prací. V době hospodářské 
krize neměla velká část mužské populace, 
jako živitelů rodin, práci. Kromě regulace 
koryta Hodonínky, na které muži pracovali, 
tak stavba výrazně pomohla zaměstnanosti 
v regionu. „Krompáč, lopata, kolečka. Tak 
vypadalo vybavení dělníků. Rád bych ještě 
v této souvislosti zmínil, že v Rovečínské 
ulici se tehdy odtěžovalo těleso komuni-
kace asi metr do hloubky a bylo tedy nutné 
dozdít i základy sousedních domů,“ doplnil 
Zdeněk Peša.

V letech 1958-1962 se pod silnicí budo-
val vodovod. Další zásadní změnou prošla 
komunikace až na začátku 80. let minulého 
století, kdy po etapách proběhla plynofika-
ce obce. „Do tělesa komunikace byly polo-
žené ocelové trubky, a to velmi mělce, takže 
se musely zvednout obrubníky, chodníky 
a na žulové kostky původní komunikace 
byla použita živičná vrstva. V roce 1983 
byla tedy silnice navýšena a vyasfaltová-
na,“ popsal starosta.

 

DENNĚ DVA 

TISÍCE VOZIDEL 
Na přelomu let 2012 a 2013 začalo vede-

ní města uvažovat o zásadní rekonstrukci. 
Důvodem byla především bezpečnost, 
protože se v Olešnici značně zvýšil počet 
projíždějících vozidel. Denně až dva tisíce, 
z toho dvě stě kamionů. „Je to hlavní spoj-
nice mezi Sebranicemi a Poličkou a často je 
využívaná jako objízdná trasa místo silnice 
I/43. Pokud bude tato silnice od příštího 
roku pro nákladní vozidla zpoplatněná, jak 
se uvažuje, bude tady, podle nás, provoz 
ještě větší,“ očekává Zdeněk Peša.

Akci realizuje od začátku město ruku 
v ruce s Jihomoravským krajem. Vše za-
čalo přípravou projektové dokumentace, 
zaměřením a majetkovým vypořádáním 
pozemků pod chodníky a silnicí. Následo-
vala projektová dokumentace na kanali-
zaci, vodovod, veřejné osvětlení, chodní-
ky a silnici. „Zdlouhavá jednání se vedla 
mimo jiných o technické podobě chodníků. 
Tak, aby odpovídaly bezpečnosti chodců 
a projekt mohl být podpořen Státním fon-

Silniční průtah městem.
NEJVĚTŠÍ DOPRAVNÍ INVESTICE
V NOVODOBÉ HISTORII OLEŠNICE Bezmála 

tři kilometry dlouhý 
průtah Olešnicí (ulice Generála 

Čápka, náměstí Míru, ulice Rovečín-
ská) prochází rekonstrukcí. Ta začala 

loni na podzim, skončit má v listopadu 
letošního roku. Silnice dělí Olešnici na 

přibližně dvě poloviny a je nejfrekvento-
vanější komunikací na území města. 

Denně po ní projede téměř dva 
tisíce vozidel.

navštívili jsme / OLEŠNICE

1938 1983 2019
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Vesnice roku 1999.
OLEŠNICE SLAVÍ VÝROČÍ

Letos v říjnu uplyne dvacet let od chvíle, 
kdy Olešnice získala ocenění Vesnice roku. 
„Rok 1999 byl pro nás v mnoha směrech 
historický. Jednak se nám podařilo zís-
kat tento prestižní titul, ale také jsme po 
dlouhodobé snaze obdrželi status města,“ 
vzpomíná starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Poprvé o něj žádali Olešničtí už v 19. sto-
letí za Františka Josefa I. Za komunismu 
byla záležitost pasé, další možnost přišla 
v roce 1994. „Ani tehdy jsme bohužel kvůli 
zamítavému stanovisku ministerstva vni-
tra nebyli úspěšní. Podařilo se to až o pět 
let později. Dekret podepsal 3. prosince 
tehdejší předseda Poslanecké sněmovny 
Václav Klaus. Bylo to tak říkajíc za minutu 
dvanáct, protože od ledna už muselo mít 
každé nové město minimálně tři tisíce oby-
vatel. K tomu bych ještě rád dodal, že kdo 
tvrdí, že nejsme žádné město, když máme 
jen okolo 1700 lidí, tak tomu bych vzkázal, 
že v republice je celkem 81 menších měst, 
než je Olešnice,“ uvedl starosta.

Soutěž Vesnice roku byla v roce 1999 
ještě „v plenkách“. Konal se teprve pátý 
ročník. „Celkem se ten rok přihlásilo 250 
obcí. U nás komise ocenila infrastrukturu, 
školství, zeleň, práci s mládeží, spolkovou 
činnost a mnoho dalších atributů. Bylo to 
pro nás velmi prestižní. Na druhou stra-
nu bych rád řekl, že od té doby se Olešni-
ce neuvěřitelně posunula dopředu (např. 
vzhled památek, sakrálních staveb, vyba-
vení a kvalita škol…). A nejen Olešnice, ale 
i český a moravský venkov obecně, přitom 
si neustále držíme to, čím je venkov unikát-
ní. Tedy pospolitostí a činností spolků. Na 
druhou stranu nás trápí vylidňování ven-
kova. V tomto směru Česká republika za-
spala s výstavbou dopravní infastruktury. 
Ale to už je jiný příběh,“ dodal Peša, který 
byl dlouhá léta předsedou či členem celo-
státní a krajské hodnotící komise soutěže 
Vesnice roku.              PAVEL ŠMERDA

Přijetí starosty Vesnice roku ČR 1999 u prezidenta

Podpis předsedy poslanecké sněmovny na listinu určení Olešnice městem

dem dopravní infrastruktury. Poté, co bylo 
vydáno stavební povolení a schváleny dota-
ce městu i kraji, bylo třeba vypsat výběrové 
řízení na dodavatele. To jsme realizovali 
opět společně s krajem. Vyhrála společnost 
PORR, a. s.,“ ujasnil starosta. 

DÍKY ZA 
TRPĚLIVOST 

Stavba byla rozdělena na dvě etapy. Prv-
ní začala na podzim minulého roku v ulici 

Generála Čápka, druhá byla zahájena v jar-
ních měsících a bude dokončena v listopa-
du letošního roku.

„V průběhu výstavby byl zjištěn reálný 
stav inženýrských sítí a bylo dohodnuto, že 
bude vyměněna část kanalizace v Rovečín-
ské ulici a současně v úseku náměstí Míru 
a Rovečínské ulice bude řešen havarijní stav 
plynovodu. Ani tohle by nemělo mít dopad 
na termín dokončení akce. Původní předpo-
klad, že se silnice bude stavět vždy jen na po-
lovině vozovky a provoz bude řízen semafory, 

se ukázal jako nereálný. Došlo tedy k úpl-
nému uzavření silnice s nutnou objízdnou 
trasou, což komplikuje život řidičům i míst-
ním, ale je třeba si uvědomit, že to bylo nut-
né a taková stavba se provádí jednou za sto 
let,“ zmínil Zdeněk Peša. Ten jedním de-
chem poděkoval jak olešnickým občanům 
za trpělivost, tak Policii České republiky, 
že pomáhá udržovat pořádek a dohlížet na 
to, aby řidiči nevyužívali k objížďce Morav-
skou stranu, která k tomu nemá parametry.

PAVEL ŠMERDA

navštívili jsme / OLEŠNICE
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Sezona snů Elišky Hanákové.
VYHRÁLA, CO SE DALO

„Mistrovství Evropy se konalo v Itálii, 
konkrétně v lyžařském středisku Pila. Ab-
solvovala jsem tam celkem čtyři závody,“ 
svěřila se talentovaná sportovkyně. Vel-
mi blízko úspěchu byla společně s další-
mi dvěma reprezentačními kolegy už ve 
smíšené štafetě, ale žaludeční problémy ji 
eliminovaly natolik, že česká trojice doje-
la nakonec na pátém místě. „Chtěli jsme 
medaili, ale i tak je to velký úspěch, když 
vezmu v potaz, že startovalo 84 družstev,“ 
připomněla.

Vrchol přišel v závodě cross country. 
Tam se postavila do první řady a hned od 
začátku bylo na technicky velmi náročné 
trati s prudkými výjezdy i sjezdy a několika 
skoky jasné, že si jede pro skvělý výsledek. 
„Držela jsem se na předních příčkách. Na 
čele jely nejprve Němka a Švýcarka. Něm-
ka postupně odpadla a já se propracovala 

na druhou příčku. Na vítěznou Švýcarku 
Hutterovou jsem už neměla, protože jsem 
v jednom z prudkých výjezdů musela slézt 
z kola a náskok už jsem nedotáhla, ale i tak 
je to něco neskutečného. Kdyby mi někdo 
před sezonou řekl, že budu druhá v Evropě, 
nevěřila bych mu. Všechno mně sedlo a v cíli 
jsem byla maximálně spokojená a šťastná,“ 
vylíčila Eliška.

U Hanáků nemají radost jen z Elišky. 
Výbornou sezonu má za sebou i její o dva 
roky mladší sestra Anna. Ta letos v Čes-
kém poháru dosáhla v kategorii mladších 
žákyň na bednu pouze na Zadově, jinak 
končila většinou v první desítce. O to více 
pak na republikovém šampionátu v Hlin-
sku všechny překvapila, když po suverén-
ním výkonu brala zlato a zbytek sezony tak 
i ona dojezdila v mistrovském dresu.

„Je to fajn, že děláme se sestrou obě stej-

ný sport. Můžeme spolu trénovat, bavit se 
o tom, pomáhat si. Eliška mi často i radí, 
co a jak mám dělat a podobně. Ne vždy, to 
beru, občas něco i prohodím, ale musím 
uznat, že ona má více zkušeností a beru ji,“ 
usmála se Anna Hanáková, která se letos 
výrazně zlepšila v technice, ztratila ostych 
v prudkých sjezdech a díky tomu si více 
věřila.

Obě bikerky jsou členkami stáje Mora-
vec Team. „Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat trenérovi Jiřímu Vašíčkovi za 
skvělou práci i všem, kteří nám v průběhu 
roku pomáhali,“ připomněl tatínek obou 
sportovkyň Antonín Hanák.

Eliška i Anička se momentálně připra-
vují na cyklokrosovou sezonu, v roce 2020 
pak obě čeká náročný přechod do vyšších 
kategorií. Elišku mezi kadetky a Aničku 
mezi starší žákyně.             PAVEL ŠMERDA

Šest 
závodů Českého 

poháru, šest vítězství. K tomu 
prvenství na Olympiádě dětí 

a mládeže, titul mistryně republiky 
a jako třešnička na dortu stříbro na 

mistrovství Evropy. Takovou sezonu si 
bikerka Eliška Hanáková ze Žďár-

né nepředstavovala ani v tom 
nejlepším snu.

rozhovor / ELIŠKA HANÁKOVÁ

Sestry Anna a Eliška Hanákovy byly letos mimořádně úspěšné.
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rozhovor / NICOL KRAVÁČKOVÁ

Čím se cítíte více. Vizážistkou, nebo 
fotografkou?

Určitě vizážistkou. Já se vlastně stále po-
važuji spíše za vizážistku než fotografku. 
Přece jen líčení dělám o nějaký ten rok déle. 
Fotografování jsem původně nechtěla za-
řadit ani mezi služby, chtěla jsem si pouze 
dokumentovat vlastní práci. Ale dnes jsem 
za to ráda, že mi původní plán „nevyšel“.

 
Jaká byla Vaše cesta do oboru?
 

O líčení jsem se začala zajímat někdy 
v roce 2014, kdy jsem se zaregistrovala 
u jedné společnosti jako kosmetická po-
radkyně. Nicméně jsem později zjistila, že 
to není směr, kterým bych se chtěla ubírat 
a stále více mě zajímalo jen samotné líčení. 
Ale i přes to jsem za tuto příležitost vděč-
ná, protože mě dostala, troufnu si říct, až 
tam, kde jsem teď. V roce 2016 jsem se roz-

hodla, že se chci věnovat pouze vizážistice 
a zařídila si živnost. V té době jsem to ale 
stále měla jen jako přivýdělek při studiu 
a popravdě jsem si nedokázala ani před-
stavit, že bych se tím mohla živit. Postupně 
vzrůstal zájem o moje služby a mě stále víc 
lákala myšlenka budování vlastního jména 
a podniku. Tento rok jsem dokončila vyso-
kou školu, a tak se můj koníček stal mojí 
prací.

 
Čemu se věnujete a  kdo jsou Vaši 
klienti?
 

Moje nabídka služeb obsahuje fotoma-
ke-up, kurzy líčení, proměny, svatební lí-
čení, plesové líčení a líčení na další příleži-
tosti. Minulý rok jsem dále rozšířila služby 
o vlasový styling společně s fotografová-

ním. Moji klienti tedy jsou zejména ženy 
všech věkových kategorií, páry a rodinky 
s dětmi.

Jakou kosmetiku preferujete?
 

Preferuji kosmetiku spíše střední a vyš-
ší třídy, zřídka u mě najdete i kosmetiku 
z drogérie. Na tohle jsem opravdu vybí-
ravá, ale když má daný produkt vlastnost, 
kterou potřebuji, zajdu pro něj klidně i do 
drogerie. Svoji vyhraněnou značku ne-
mám, mám spoustu produktů od různých 
značek jako jsou například Nyx, Inglot, 
Pola Cosmetics, Mac, Tarte, Too faced, Es-
tee Lauder, Bobbi Brown a další. Zkrátka 
to, co mi vyhovuje od každé značky nejvíce.

 
Prozraďte, v čem dělají ženy při líče-
ní největší chybu?

Pro mě je největší chybou při líčení ne-
vhodný odstín makeupu. Není to však pod-
le mého chyba žen, které ho nosí, ale je to 
problém světla, na kterém se vybírá. Určitě 
mi mnoho žen potvrdí, že v drogerii či par-
fumerii vypadá odstínově jinak, než když 
vyjdou na denní světlo. Proto doporučuji si 
říct o vzorečky a vyzkoušet na denním svět-
le, nebo přijít za mnou na kurz líčení, kde 
ho společně vybereme.

Pojďme od líčení k focení. Co nebo 
koho fotíte a co Vás na tom baví?

Na focení mě nejvíce baví rozmanitost. Na 
každé focení přijde jiná klientka, případně 
pár či rodina, s jinou představou o focení, 
jinými rysy, s jinou povahou. Potkávám 
spoustu zajímavých a inspirativních lidí 
s různým životním příběhem. Žádné focení 
není stejné, každé focení je jedinečné, a to 
je to, co na tom mám ráda.

Nabízím portrétní focení, těhotenské fo-
cení, focení párů a nově tento rok chystám 
i vánoční focení pro děti a rodinky. Na pří-
ští rok plánuji i focení pro nevěsty v rámci 
svatební vizáže a další novinky, které po-
stupně najdete na mé facebookové a insta-
gramové stránce.

Vaše přání do budoucna?

Přála bych si, aby za mnou stále chodili 
tak skvělí lidé jako do teď, aby si u mě ná-
vštěvu každý užil a rád se za mnou vracel. 
To je pro mě ta největší odměna – spokoje-
ní klienti.               PAVEL ŠMERDA

Nicol Kraváčková.
KDYŽ SE KONÍČEK STANE PRACÍ

Fotomake-up, 
kurzy líčení, proměny, 

svatební líčení, plesové líčení, 
líčení na další příležitosti, vlasový 

styling a fotografování. Tomu všemu 
se věnuje Nicol Kraváčková z Bosko-

vic. Původně koníček, který měla 
jako přivýdělek, se stal její prací, 

která jí čím dál tím víc 
baví.

FB/ Nicol make-up & photo
INSTAGRAM/ nicol.makeup.and.photo
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rozhovor / MICHAL KLIMOVIČ

Michal Klimovič.
DĚTI JSOU NEJKRÁSNĚJŠÍ PACIENTI

Pane primáři, co je nového na Va-
šem oddělení?
 

Na začátku roku 2017 jsme dokončili 
rekonstrukci dětského oddělení. Ta zahr-
novala rekonstrukci stanice pro větší děti, 
stanice pro malé děti s doprovodem a JIP. 
Postupně dochází k obměně přístrojového 
vybavení, hlavně infuzní techniky. Na no-
vorozeneckém oddělení jsme pořídili nové 
baby lůžko a z darů Nadace Kapka naděje 
i nový resuscitační přístroj pro novorozen-
ce těsně po porodu. Do ambulantního pro-
vozu přibude na přelomu roku sonografic-
ký přístroj, do budoucna ještě plánujeme, 
v návaznosti na rekonstrukci gynekologic-
ko-porodnického oddělení, rekonstrukci 
novorozeneckého oddělení.

 
Co po personální stránce. Všechno 
v pořádku?

Ano. Cílenou prací s mladými lékaři jsme 
dosáhli u první lékařky na atestaci. Další 
lékaři jsou v přípravě tak, že od roku 2020 
budeme mít každý rok jednu novou atesto-
vanou lékařku. Co se týká sester, i tam je 
situace stabilizovaná. Velké výpadky, které 
byly hlavně ve fakultních nemocnicích, se 
nás naštěstí nedotkly.

Tak to je dobrá zpráva…

Ještě bych rád doplnil, když jste se ptal 
na ty novinky, že v srpnu jsme se zúčastnili 
výběrového řízení na provozování ambu-
lance obvodního pediatra v Letovicích, kde 
budeme zajišťovat ambulantní péči.

 
Pojďme k Vašemu oddělení. Můžete 
je našim čtenářům trochu předsta-
vit?
 

Dětské oddělení je tradiční součástí bos-
kovické nemocnice. Zabezpečuje diagnos-
tickou a léčebnou péči pro děti s komplexní 
pediatrickou problematikou. Na dětském 
oddělení jsou rovněž hospitalizovány děti 
po úrazech a chirurgických, urologických 
a ortopedických výkonech. Novorozenecké 
oddělení zajišťuje péči o donošené novoro-
zence po porodu. Oddělení je koncipováno 
tak, aby vyhovovalo moderním trendům 
pediatrie. U těch nejmenších dětí je kladen 
důraz na spoluhospitalizaci rodičů. Věko-
vá hranice, kdy rodiče chtějí být se svými 
dětmi, se posunuje. Zvláště, když je období 
zákazu návštěv (úsměv). Snažíme se tomu-
to trendu vyhovět, protože je to dobrá ces-
ta, jak zkrátit dobu hospitalizace a nastolit 
psychickou pohodu. Děti se pak mnohem 
rychleji uzdravují.

 
Součástí oddělení jsou i ambulance.

Tady bych rád v této souvislosti zmínil, 
že se nám podařilo zachovat v celém roz-
sahu specializované odborné ambulance. 
Tedy kardiologickou, nefrologickou, gast-
roenterologickou, endokrinologickou, ri-
zikovou a všeobecnou pediatrickou.

Říká se, že malí pacienti jsou ti nej-
krásnější. Souhlasíte?
 

Jsou jiní. V každém věku. Největší „pro-
blém“ je s těmi nejmenšími. Mnohdy ne-
řeknou, co je bolí, co by chtěli, jaké mají 
pocity… Tam je to hodně o umění pediatrů.

Děti vyžadují specifickou péči a pří-
stup.
 

Přesně tak. Na každé dítě je třeba rea-
govat jinak. Podle věku a jeho schopností. 
Je to často umění. I proto je v našem obo-
ru velmi mnoho žen. Bývají empatičtější 
a s dětmi si lépe rozumí. Na pediatry ob-
čas kolegové koukají trochu přezíravě. Ale 
nám to nevadí (úsměv). A jak jste řekl, dět-
ský pacient, to je ten nejhezčí pacient.

 
Je třeba zmínit i spolupráci s rodiči.

Rodiče často chtějí být u všech výkonů. 
Od napíchnutí žíly až po speciální opera-
ce. To je pro personál hodně náročné. Na 
druhou stranu musím říct, že spolupráce 
s rodiči a vzájemná domluva je nutná. Je to 
trend, cesta, a jinak to už ani nebude. Pozi-
tiva převažují nad negativy.
Lidé, bohužel, občas pohrdají okres-
ními nemocnicemi a  mají pocit, že 
svoje děti musejí odvést do Brna, 
aby o  ně bylo lépe postaráno. Co 
byste jim vzkázal?
 

Že je to každého volba, ale je třeba si uvě-
domit, že z lékařů, kteří pracují na našem 
oddělení, je osmdesát procent z Brna. Jako 
primář jsem vyšel z Dětské nemocnice, 
jsem se svými bývalými kolegy v denním 
kontaktu. Konzultujeme spolu nejrůzněj-
ší situace, spolupracujeme při péči a když 
je to nutné, tak pacienty posíláme k nim. 
Rozhodně nikdo nemá tendenci nic podce-
nit. Rád bych zdůraznil, že na dětském od-
dělení máme mimo jiných například paní 
profesorku Hanu Hrstkovou, což je jeden 
z předních českých pediatrů. Paní docent-
ka Anna Nečasová je zase špičkový dět-
ský kardiolog. Jezdí sem externí lékaři na 
pohotovostní služby a téměř všichni jsou 
z Dětské nemocnice v Brně. O děti v bos-
kovické nemocnice je skvěle postaráno.

PAVEL ŠMERDA

V čele 
dětského oddělení 

boskovické nemocnice je od 
února 2014 Michal Klimovič. Pod 

jeho vedením se stabilizovalo přede-
vším po personální stránce. Díky vede-
ní zdravotnického zařízení pak získalo 

v posledním období i krásný, a pro 
malé pacienty, jejich rodiče i sa-

motný personál příjemný 
vzhled.
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rozhovor / MICHAL KLIMOVIČ

POZOR 
ZMĚNA, 

AKCE PŘESU-
NUTA NA 

19. 10.!
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Aerobic team Orel Blansko
PŘINÁŠÍ RADOST A MÁ SKVĚLÉ VÝSLEDKY

rozhovor / AEROBIC TEAM OREL BLANSKO

Představte na úvod Aerobik Team 
Orel Blansko?

Aerobic team Orel Blansko je sportovní 
tým s velkou historií. Nyní působíme pod 
záštitou jednoty Orel a věnujeme se závod-
nímu show a step aerobiku. Přinášíme dě-
tem možnost smysluplně trávit volný čas, 
rozvíjet se, a hlavně najít partu přátel. Naše 
takové motto je „Nejsme jen šampióni, ale 
i parta správná“.

 
Kolik má členů a v jakých věkových 
kategoriích?

Celkem u nás cvičí asi 80 děvčat z Blan-
ska a okolí ve věku od 8 až do 20 let. Ve step 
aerobiku máme mladší děti od 11 do 14 let 
a starší od 15 výš. Pro show aerobic máme 
více skupin. Přidat se k nám mohou děti už 
od první třídy až po slečny, které jsou na 
vysoké.

Jakým druhům aerobiku se věnuje-
te?
 

Druhů aerobiku je spoustu, my jsme se 
pustili dráhou show aerobiku a step aero-
biku. Show aerobic znamená, že během 
roku natrénujeme s dětmi asi tříminutovou 
sestavu na nějaké téma, k tomu doladíme 

kostýmy, hudbu, rekvizity, účesy 
i výraz. S touto sestavou poté v se-
zóně, která je od března do červ-
na, objíždíme závody po celé České 
republice. Takže vlastně použijeme 
naše osvojené a pečlivě natrénované 
schopnosti z tréninků, abychom vytvořili 
tu největší show. Step aerobic je další for-
ma aerobiku, při které používáme ke cvi-
čení stupínek. Závodní sestavy jsou opět 
secvičené na nějaké téma.

 
Kdo všechno se o  děti stará? Kolik 
máte trenérek?

Ve step aerobiku děti trénují Verča Švá-
bová, Dája Nováčková a Adélka Mládková, 
která má na starosti i nejmladší děti v show 
aerobiku. Ostatní skupiny závodního show 
aerobiku trénuji já, letos mi s jednou skupi-
nou bude pomáhat Sabinka Pokladníková.

Vím, že jste velmi úspěšní. Na jaké 
výsledky jste nejvíce pyšní?

Dovolím si říct, že za poslední dva roky 
jsme udělali přímo obří skok dopředu. Mu-
sím se teď trošku pochlubit, letošní sezónu 
se nám nestalo, že bychom si ze závodů ne-
odvezli medaili. Což je prostě neskutečné, 
když si vezmeme v potaz s kolika různými 

týmy se na závodech setkáváme. Dříve 
jsme objížděli závody v okolí, nyní jsme 
jako doma v Praze. Za pořádnou konku-
rencí si bohužel musíme popojet. Já osob-
ně jsem nejvíc pyšná na to, že to, co pro děti 
dělám, je baví a naplňuje. Ta radost v dět-
ských očích, když se jim povede výsledek, 
se nedá popsat slovy. Medaile je pak už jen 
jako třešnička na dortu. Vrcholem naší le-
tošní sezóny byly zlato, bronz a brambora 
na celorepublikovém finále soutěže Česko 
se hýbe, kam se sjely všechny týmy z celé 
republiky.

 
Přijímáte stále nové členy?

Nováčci k nám mají určitě dveře otevře-
né, kdykoliv se můžete přijít podívat na tré-
nink a přidat se do naší party. Jak se zpívá 
v našem novém hudebním videoklipu „I ty 
jsi jedním z nás, to je náš svět“.

Není 
o nich tolik slyšet jako 

o fotbalistech, hokejistech 
či jiných sportovcích, přesto jsou 

mimořádně úspěšní. A to i v rámci 
celé České republiky. Aerobik team Orel 
Blansko naplňuje hned několik úžasných 

myšlenek. Nejlépe to vystihuje jejich 
motto: „Nejsme jen šampióni, ale 
i parta správná.“ Více prozradila 

jedna z trenérek Adéla 
Bláhová.
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Jak často trénujete, kde a kdy se mo-
hou zájemci přijít za vámi podívat?

Naše tréninky v orlovně v Blansku probí-
hají každý den celý rok. Stačí se kouknout 
na naše webové stránky www.atob.cz, kde 
najdete přesný rozpis tréninků. Na každý 
trénink jsou všem dveře otevřené. Takže 
pokud máte zájem, ať je říjen nebo březen, 
klidně se můžete přijít podívat a přidat se 
k nám.

Můžeme vás vidět i jinde než na zá-
vodech? Případně si vaše vystoupe-
ní objednat na nějakou akci?

V zimě nás můžete vidět vystupovat na 
plesech. Přes rok třeba na různých akcích 
na Blanensku. Samozřejmě závody, kte-
ré v sezóně máme, dá se říct od března do 
června skoro každý víkend, jsou pro nás na 
prvním místě. Videa ze závodů zveřejňuje-
me i na našem youtube kanále.

Jaké máte plány na sezonu 
2019/2020?

Můj hlavní plán na tuhle sezonu je všech-
no zvládnout! Jelikož je to první sezona bez 
naší „hlavy“ týmu Markétky, která mě vše 
naučila a díky ní je teď náš tým jeden z nej-
lepších v republice. Samozřejmě bych si 
přála, aby děti ze cvičení měly radost a naše 
sestavy byly úspěšné.

…a do budoucna?

Dát městu Blansku o nás více vědět a tím 
získat alespoň nějakou podporu pro náš 
tým. Přece jen už mnoho let úspěšně repre-
zentujeme Blansko po celé České republi-
ce tak šíříme dobré jméno města.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / AEROBIC TEAM OREL BLANSKO
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Gymnázium Rájec-Jestřebí
REALIZUJE ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

Nový školní rok začal na gymnáziu s ně-
kolika změnami. V pedagogickém sboru 
nastoupili čtyři noví kantoři, škola chce 
vylepšit výuku druhého cizího jazyka, větší 
pozornost věnovat přírodovědným před-
mětům, běží zajímavé mezinárodní projek-
ty i projekty na regionální úrovni, některé 
další se připravují.

 

NETRADIČNÍ 
ZIMNÍ SPORTY

 
„Pro následující dvou až tříleté období 

nám byly schváleny dva projekty v rámci 
programu Erasmus +. První se týká netra-
dičních zimních sportů a aktivního životní-
ho stylu. Chceme dát lidem, kterým se v zimě 
nechce sportovat ani jít na procházku, ná-
vod jak na to. Ať už pomocí nejrůznějších 
„vychytávek“ prostřednictvím chytrých ho-
dinek a aplikací v mobilních telefonech, tak 
především náměty na aktivní pohyb,“ říká 
ředitel.

Rájecké gymnázium na projektu spolu-
pracuje s partnerskými školami na Sloven-
sku, v Litvě a ve Finsku. „V každé zemi mají 
jiné netradiční zimní sporty. Finové budou 
prezentovat chůzi po zamrzlém moři nebo 

arktické plavání, Slováci chůzi ve vysoko-
horském terénu ve sněžnicích či snowscoot, 
Litevci rybaření na zamrzlé řece, kiting na 
sněhu a ledu nebo lyžařský orientační běh. 
My nabídneme klu-ski, snowboard nebo jíz-
du na krátkých lyžích,“ vyjmenoval Stani-
slav Laštůvka.

Část projektu se bude odehrávat na ho-
rách, část ve škole. Kromě činností, do 
kterých se studenti aktivně zapojí, budou 
na pořadu i nejrůznější besedy, přednášky, 
vzdělávací akce, prezentace nebo návštěva 
profesionálního zimní střediska. Kromě 
školy je v každém městě do projektu zařa-
zen i místní sportovní klub.

Druhý projekt, který je teprve na začát-
ku, se týká společné historie zemí. Zapoje-
ny do něj budou kromě rájeckého gymnázia 
i školy z Německa, Slovenska a Maďarska. 

„Myslím, že výsledek může být hodně zají-
mavý a možná i v řadě oblastí trochu kontro-
verzní. Moc se na to těším,“ přiznal ředitel.

 

MINIMALISMUS 
UČÍ STUDENTY 

ŠETŘIT PŘÍRODU
 

Několik dalších projektů ve škole už běží. 
Například projekt Minimalismus, který se 
týká vztahu k životnímu prostředí, šetření 
a plýtvání materiálem. „Chceme studenty 
přimět k tomu, aby se naučili žít s méně věc-
mi, ke kterým si pak ale získají hlubší vztah 
“ říká vedoucí projektu Kateřina Pernicová.

Studenti se v rámci projektu učí vařit ze 
zbytků, aby zbytečně neplýtvali potravina-
mi, nakupovat bez obalu do vlastnoručně 
vyrobených tašek, přešívají si trička, která 
už by jinak vyhodili, ve spolupráci s part-
nerskými školami se chystá výměnný šat-
ník. „Studenti postupně poznávají, že věci 
mohou mít i více funkcí. Vyráběli si také 
třeba vlastní kosmetiku nebo prací gel bez 
přidaných stabilizátorů a barviv. Zkrát-
ka dali si tam přísady, kterým věří a které 
odpovídají jejich potřebám. Zjistili tak, že 

Osm tříd ve čtyřletém a šestiletém studijním programu, téměř sto padesát studentů. To je stručná vizitka Gymnázia 
Rájec-Jestřebí. „Máme velkou konkurenci v okolí. Blansko, Boskovice, Tišnov, Brno, takže musíme nabízet něco navíc. 
Naším cílem je, aby studenti na sobě pracovali a v životě se co nejlépe uplatnili,“ říká ředitel školy Stanislav Laštůvka.

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Komenského 240
679 02 Rájec-Jestřebí
Tel.: 516 432 181, 603 588 369
E-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz

vzdělání / GYMNÁZIUM RÁJEC-JESTŘEBÍ
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získali větší kvalitu, navíc za desetinu ceny, 
kterou by zaplatili v obchodě. Součástí pro-
jektu bude ale třeba i workshop na opravo-
vání kol, který proběhne na další schůzce 
ve Španělsku. Co je pro někoho odpad, pro 
jiného může být podklad,“ usmála se paní 
Kateřina Pernicová. „Bez ohledu na věk, 
dospívající i dávno dospělí, společně pozná-
váme principy zjednodušování a úspornosti 
a prakticky zkoušíme, jak minimalistické 
zásady fungují.“

 

NEJLEPŠÍ PROJEKT
ROKU 2018 

Vedení školy těší, že projekty, na kte-
rých studenti se svými učiteli pracují, jsou 

vidět, mají svoji kvalitu a získávají tak po-
zornost. „Například náš projekt Let’s Walk 
and Learn – Education via Tourist Paths in 
Europe, byl Národní agenturou Erasmus+ 
oceněn jako nejlepší projekt v České republi-
ce za rok 2018. Projekt vedla Barbora Hon-
zátková a velice si cením její práce,“ uvedl 
Stanislav Laštůvka.

Škola se také zapojuje do projektů, které 
financuje Jihomoravský kraj. Na začátku 
října 25 studentů vycestuje na Slovensko 
v rámci projektu Jsme malí, ale důležití 
a společně dokážeme hodně.

Ředitel si pochvaluje i technické zázemí 
školy, které je na velice dobré úrovni. A to 
i díky nové půdní vestavbě, která byla vybu-
dovaná loni a kde se nachází mimo jiných 

moderní učebna chemie spojená s labora-
toří nebo odborná učebna pro výuku jazy-
ků.

„Držíme si standard. V každé třídě je 
dataprojektor, plátno, reproduktory, v ně-
kterých interaktivní tabule, každý učitel 
má notebook, ve škole je wi-fi. Školu neu-
stále modernizujeme a máme i další plány. 
Připravujeme přístavbu zázemí, tedy sprch 
a šaten pro tělocvičnu, což kromě studen-
tů ocení i široká veřejnost, která ji využívá 
v odpoledních, večerních hodinách a o ví-
kendech. Do budoucna chceme vybudovat za 
školou hřiště s umělým povrchem a v budo-
vě, která momentálně slouží jako sklad, pak 
relaxační zónu,“ dodal ředitel.

PAVEL ŠMERDA

vzdělání / GYMNÁZIUM RÁJEC-JESTŘEBÍ
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. BOSKOVICE

GARANTUJE KVALITU PITNÉ VODY

PRO ZÁKAZNÍKY
 

Hodně zajímavou novinku připravila 
společnost pro své odběratele. Na odstáv-
ku vodovodu z důvodu plánované opravy 
nyní upozorní zájemce bezplatná textová 
zpráva v mobilním telefonu díky ojedinělé 
službě VAS SMS Info. Společnost tak i na-
dále pokračuje ve zkvalitňování poskyto-
vaných služeb v lokalitách, kde provozuje 
síť vodovodů či kanalizací. Díky novince se 
lidé s předstihem dozvědí o případných po-
tížích s dodávkou vody. Divize Boskovice 
s tímto projektem začala jako první.

„V rámci divize Boskovice s ní pracujeme 
již od loňského podzimu, od března 2019 je 
již oficiální. SMS zasíláme pouze v případě 
plánovaných odstávek, ale do budoucna sa-
mozřejmě připravujeme rozšířit tuto službu 
i o informace ohledně odstávek z důvodu 
nečekaných havárií,“ prozradil Petr Fiala. 
Tento krok zatím není možný z důvodu, 
že v případě havárie je často časově ná-
ročné zjistit rozsah poškození vodovodní 
sítě a společnost tak nemůže přesně určit 
okruh poškozených uživatelů. „Musíme si 
být stoprocentně jisti, že byl správě stanoven 
okruh odběratelů, kterých se odstávka bude 
týkat. A v některých případech, zejména 

u starších vodovodů, ke kterým zatím nee-
xistují přesné podklady, nelze provést jinou 
kontrolu armatur než v terénu,“ doplnil. 
V takovém případě tak bude o havárii in-
formováno podle stávajícího scénáře, tedy 
například na webových stránkách dané 
obce, místním rozhlasem nebo přímo na 
stránkách VAS.

Využívat tuto službu mohou odběratelé 
z více než 120 obcí a jejich místních částí, 
které VAS Boskovice provozuje zejména 
v okrese Blansko. Přihlásit se k ní navíc 
není nic složitého. „Stačí se registrovat přes 
formulář, který najdete na našich webových 
stránkách, nebo si jej můžete vyplnit osobně 
v zákaznickém centru v Boskovicích v ulici 
17. listopadu 14 nebo v zákaznickém oddě-
lení v Blansku v ulici Poříčí 20a. Rád bych 
také připomenul, že naše společnost má pro 
naše zákazníky zřízený zákaznický portál, 
na němž každý může nalézt přehled odběr-
ných míst zákazníka, historii uzavřených 
smluv i aktuální smluvní ujednání pro zvole-
né odběrné místo, ale i přehled provedených 
odečtů, vystavených faktur a záloh pro od-
běrné místo a další ekonomické informace 
související se službami (dodávka pitné vody, 
odvádění odpadních vod). Přes tento portál 
s námi můžete komunikovat, lze zde napří-
klad zaslat žádost o změnu výše zálohy nebo 
žádost o změnu způsobu placení. Vyhle-
dávanou službou je pak také zaslání stavu 
vodoměru, tedy hlášení odečtu. Na portál se 
dostanete přes webové stránky www.voda-
renska.cz,“ vysvětlil ředitel.

V současné době společnost dokončuje 
také projekt tzv. chytrých vodoměrů. Data 

z nich budou přenášena on-line a zákazní-
kům budou umožňovat další funkce, např. 
si budou moct nastavit za určitých podmí-
nek upozornění formou SMS při určitém 
průtoku apod. V praxi to znamená, že zá-
kazník může být upozorněn na poruchu 
na vnitřní instalaci vodovodu nebo v době, 
kdy objekt není obydlen, na jakýkoliv prů-
tok. V současné době probíhá výběrové 
řízení na dodavatele této nejmodernější 
technologie.

KVALITA VODY 
V našem regionu je převážná většina 

vody podzemního charakteru. Vzhledem 
k této skutečnosti je zajištěna její vysoká 
kvalita. Zdroje surové vody se nachází 
v lesních oblastech nezasažených průmy-
slem ani zemědělstvím. Většina zdrojů 
podzemní vody v našem regionu odpovídá 
kvalitativně hodnotám, které jsou požado-
vány vyhláškou 252/2004 Sb., v pozdějším 
znění, pro pitnou vodu, jak v parametrech 
mikrobiologických, biologických, fyzi-
kálních, chemických i organoleptických 
ukazatelích, a tedy není třeba tuto surovou 
vodu žádným způsobem upravovat. Do-
kazují to i laboratorní rozbory, které jsou 
prováděny ve vyšších četnostech, než jsou 
požadovány výše zmiňovanou vyhláškou 
pro pitnou vodu.

„V porovnání s balenými vodami, které 
jsou k dostání v obchodní síti, je voda dodá-
vaná prostřednictvím vodovodní sítě daleko 
čerstvější a bez nežádoucích chemických 
látek, které se nesprávným a dlouhodobým 
skladováním balené vody v plastových la-
hvích mohou uvolňovat do balené vody. Ať 
už se to týká oči ftalátů, které se používají 
jako změkčovače plastů, či jiných látek uvol-
ňovaných z plastových lahví do balené vody 
(v dnešní době často skloňované tzv. mik-
roplasty).

Ve většině západních zemí včetně České 
republiky je pití kohoutkové vody nejzdra-
vější a nejbezpečnější, vzhledem k přísným 
předpisům na kvalitu pitné vody. Cena 
kohoutkové vody je také minimálně 100x 
levnější než vody balené, nezanedbatelným 
faktorem je také skutečnost, že plastové 
obaly významně znečišťují životní prostře-
dí,“ upozornil Petr Fiala.

Voda. 
Jedno z hlavních 

témat, které lidé v posled-
ních měsících probírali a stále 

se o něm diskutuje. Ať už se týká 
kvality, množství nebo ceny. Na toto 
téma jsme si popovídali i s ředitelem 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOS-
TI, a.s. Boskovice Ing. Petrem Fialou 
a zaměřili jsme se hned na něko-

lik témat, které zákazníky 
a klienty zajímají.

PR / VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
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CENA VODY
 

„Je vysoká? Zdánlivě jednoduchá otázka, 
ale o to těžší odpověď. Vysoká kde? Vysoká ve 
srovnání s čím? Dnes jsou časté a populární 
diskuze o cenách v dobách minulých. Jak by 
tedy dopadlo srovnání současných cen vody 
s cenou vody v roce 1989? Jak si asi mnozí 
z nás pamatují, cena vodného a stočného či-
nila v onom roce necelou korunu, přesněji 80 
haléřů, za kubík vody. A dnes? Skoro stovku. 
Ale co už většina lidí neví, je to, že stát cenu 
vody, a to velmi výrazně, dotoval ze svého 
rozpočtu. Stejně jako ceny mnoha jiných 
produktů, zejména potravin. Tehdejším 
státním podnikům vodovodů a kanalizací 
stačily peníze z vybraného vodného a stoč-
ného na asi dva měsíce provozu. A aby „pře-
žily“ po zbytek roku, nahrazoval jim 
stát náklady dotacemi. Ve výsledku tedy 
stála reálně cena vody zhruba 6 Kč za 
1000 litrů vody. A nebyla daň z přidané 
hodnoty, která dnes navyšuje výslednou 
cenu vody pro obyvatele o 15 procent.

A protože byla cena vody uměle velmi 
nízká, nebyl důvod doma ani v podni-
cích nějak výrazně šetřit, takže spotře-
ba byla trojnásobná ve srovnání s dneš-
kem. Jen pro ilustraci – bez daně a s tak 
velkou spotřebou by byla dnešní cena 

vody na polovině. Ale to jen kdyby… Vodovo-
dy, které byly vybudovány a obnoveny v 60. – 
80. letech minulého století, byly postaveny 
vesměs z materiálu, který podléhá korozi 
a nesnese změny teplot. Aby nedocházelo ke 
ztrátám v síti a častým poruchám, je třeba 
tyto vodovody vyměňovat. Dále je tu mnoho 
nových legislativních vlivů. Například ještě 
před 20 lety byla podzemní voda zdarma, 
nyní je zpoplatněna, stejně jako likvidace 
kalů atd. Nebyly čistírny odpadních vod, 
tedy kromě těch ve větších městech. Poža-
davky na kvalitu vypouštěných odpadních 
vod byly poměrně nízké. To až postupně 
v 90. letech minulého století vzrůstal zájem 
o zlepšení kvality vod v řekách a potocích. 
Začaly se stavět další a další čistírny. Pro-
voz každé čistírny stojí ročně statisíce, ty 
větší i miliony korun.

Před vstupem do Evropské unie se Česká 
republika zavázala, že postupně budou vy-
stavěny ve všech obcích nad 2000 obyvatel. 
A staví se i v dalších, menších obcích. To vše 
sebou nese obrovské náklady na provozo-
vání vodohospodářské infrastruktury, ne-
mluvě o potřebě vytvářet v ceně vody zdroje 
na budoucí obnovu miliardových majetků 
vodovodů a kanalizací, jak správně vyžadují 
zákony a vyhlášky státu. Obor vodohos-
podářství je státem velmi výrazně regulo-
ván, takže cena vody nemůže být jakákoliv. 
V podstatě jen tak vysoká, kolik odpovídá 
reálně vynaloženým nákladům a přiměře-
nému zisku. Ten zase nemůže být jakýkoliv, 
ale jen takový, který zjednodušeně stačí na 
obnovu provozního majetku provozovatele. 
To už si ministerstva financí, zemědělství 
a životního prostředí umí ohlídat.

Je tedy cena vody vysoká, nebo ne? 
Odpověď je velmi subjektivní. Ale osob-
ně se domnívám, že cena 5 haléřů za 1 
litr pitné vody, kterou je možné bez další 
úpravy pít přímo z kohoutku, a dalších 
5 haléřů za její odvedení kanalizací 
a vyčištění takovým způsobem, že ji mů-
žeme vypouštět do potoků a řek, není 
cenou nikterak přemrštěnou. Co by za 
to daly miliardy lidí z jiných koutů svě-
ta…,“ dodal ředitel.

PAVEL ŠMERDA

PR / VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
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ŽEBRÁCKÁ OPERA
Tímto titulem začíná letošní divadelní 
sezonu Městské divadlo Brno. Přiznám, 
že jsem šla do divadla trochu s obavami, 
politické drama zrovna nemusím. Ale 
herecké obsazení slibovalo zážitek. Ten 
se bohatě potvrdil.

Žebrácká opera
Autor: Václav Havel
Režie: Hana Burešová
Hrají: Petr Štěpán, Jan Mazák, Viktor Skála, 
Markéta Sedláčková, Aleš Slanina, Alena 
Antalová, Radka Coufalová, Igor Ondříček, 
Alan Novotný, Katarína Mikulová, Eliška 
Skálová a další.

představujeme / ŽEBRÁCKÁ OPERA

Třináctka herců předvedla koncert, kte-
rý pomyslně dirigoval Petr Štěpán jako šéf 
zločinecké bandy. Zdárně mu sekundoval 
Jan Mazák coby šéf konkurenční bandy 
a do třetice Viktor Skála jako zkorumpo-
vaný šéf policie. Dál už byste si děj lehce 
domysleli. Boj mezi nimi o získání vlivu 
a moci v obou bandách, boj na základě bez-
zásadovosti a lži, a hlavně zrazování s vidi-
nou prospěchu.

Co působí opravdu komicky, je to, že 
všichni zloději, gauneři a prostitutky se 
vyjadřují velice kultivovaně a uhlazeně 
jako praví gentlemani, pohybují se pouze 
v oblecích a cítí se odborníky na psycho-
logii, logiku i etiku. Mistrem snášení ar-

gumentů pro správnost svého bezzásado-
vého jednání je Macheath (Petr Štěpán), 
momentálně manžel dvou žen. Poly a Lucy, 
kterými manipuluje ve svůj prospěch.

Hra je postavena na rychlém střídání ob-
razů. K tomu slouží, dalo by se říct „jeviště 
na jevišti“. Buňka, která je střídavě kuchy-
ní, krčmou, policejní vyšetřovnou nebo ce-
lou i nevěstincem, má stahovací roletu, za 
kterou se scéna bleskově mění, přičemž di-
vák vidí odcházející i přicházející herce. Je 
to neskutečně náročné na přesnost nástu-
pů, výměnu rekvizit a rychlé převleky. Aby 
se odpoutala pozornost diváků, tak před 
roletou herec, který zrovna nehraje, dělá 

divákům „opičky“. Před jevištěm je umís-
těna živá hudba (výborná), která doprovází 
hlavně výměny scény a místy i děj. Celá hra 
je velmi svižná, občas vyvolá i smích, ale 
vzápětí si člověk uvědomí, jak moc je sou-
časná. Politické hry, korupce, manipulace 
a boj o moc, to známe dobře i dnes.

Ráda uvedu ještě další herce. Markéta 
Sedláčková, Aleš Slanina, Alena Antalová, 
Radka Coufalová, Igor Ondříček a Alan 
Novotný. Mnozí hrají dvojrole i kompars.

Věřím, že tato Havlova hra si najde své 
obecenstvo a dlouho se udrží na repertoáru 
Městského divadla Brno.

NAĎA PARMOVÁ

Třetí místo v  první lize malé kopané 
okresu Blansko, vítězství v  okresním 
poháru, účast na mistrovství České re-
publiky a Poháru vítězů pohárů, prven-

ství ve veteránské lize. To je jen zlomek 
úspěchů, kterých dosáhl klub malé 
kopané ve Štěchově-Lačnově. Letos 
oslavil už 35. výročí. Historie klubu se 

začala psát v roce 1984. U jejího zrodu 
stál Miroslav Fadrný. Na Štěchově ne-
byly v  té době vhodné podmínky pro 
zbudování hřiště, proto se vybudovalo 
hřiště na Lačnově. Za sběr železa se 
koupily dresy, začalo se trénovat a hrát. 
Hlavními vedoucími oddílu se stali Mi-
lan Ondra a Stanislav Běťák. V té době 
Štěchovští ještě nehráli žádnou soutěž, 
pouze jezdili po pouťových turnajích 
a organizovali vlastní turnaj. Dvakrát se 
také zúčastnili turnaje integrovaných 
obcí v Lysicích, od roku 1992 začali po-
řádat prázdninový turnaj Sharks Cup, 
který hlavně v prvních ročnících neměl 
v blízkém okolí konkurenci svojí kvali-
tou a organizací. Momentálně klub pů-
sobí ve čtvrté lize.          PAVEL ŠMERDA

FOTO www.mdb.cz
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„KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“
STARTUJE TŘETÍ VLNA

„Apelujeme na občany, aby s výměnou 
starého kotle na pevná paliva neotáleli. Kot-
le 1. a 2. emisní třídy budou muset domác-
nosti vyřadit z provozu už za tři roky a toto 
jsou zatím poslední peníze, které můžeme 
občanům na výměnu starých kotlů poskyt-
nout,“ říká ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec.

Výše podpory na jeden dílčí projekt fy-
zické osoby se bude pohybovat mezi 75–80 
procenty podle typu pořizovaného zdroje, 
maximální výše dotace může být ve výši 
120 000 korun. V rámci okresu Blansko 
mohou navíc dostat občané Velkých Opa-
tovic, především kvůli kvalitě ovzduší, pří-
spěvek 7500 korun navíc. Další peněžní 
bonus až 20 000 korun lidé získají napří-
klad díky kombinaci „Kotlíkových dotací“ 
s programem Nová zelená úsporám.

Žádosti bude opět možné podávat elek-
tronicky. „Rád bych upozornil ty, kteří se 
chtějí k žádosti přidat, aby neváhali, zájem 
bude velký,“ říká Kamil Špaček, který se za-
bývá technickými zařízeními budov.

Právě na něj se můžete obrátit v případě, 
že plánujete výměnu starého kotle, obrá-
tit. Zajistí vám totiž kompletní servis. Od 
vyřízení žádosti, přes naplánování zdroje 
tepla, až po uvedení do provozu a následné 
revize. „Lidem tak ušetřím spoustu času. 

Jediné, co od nich budu potřebovat, je potvr-
zení o zřízení bankovního účtu. Schválení 
žádosti trvá asi dva až tři měsíce, následně 
můžeme akci realizovat. Po dokončení zaří-
dím i vyúčtování dotace,“ vzkazuje.

Při samotné realizaci vám Kamil Špaček 
na základě vašich požadavků a podle typu 
objektu navrhne ideální systém vytápě-
ní. „Vlastním všechny profesní kvalifikace 
pro montáž jakéhokoliv systému. Tepelná 
čerpadla, kotle na biomasu, krby a kamna 
s teplovodním výměníkem, solární systémy 
a plynové kondenzační kotle. Provádím i mě-
ření spalin a tahu komína. Mám oprávnění 
na montáž, na uvádění systémů do provozu 
a provádím kontroly a revize podle zákona 
o ovzduší. Tady bych rád v souvislosti s dota-
cemi podotkl, že instalace může dělat pouze 
topenář, který má veškeré tyto kvalifikace. 
Pokud by je dělal někdo, kdo je nemá, hrozí 
lidem nejen vrácení dotací, ale i nepříjemná 
pokuta,“ upozorňuje.

Samotná realizace záleží už jen a pouze 
na složitosti systému. „Může to trvat od 
tří do deseti dnů. Kotle se vybírají podle se-
znamu výrobků, které schvaluje Státní fond 
životního prostředí,“ dodal Kamil Špaček. 
Další informace o „Kotlíkových dotacích“ 
najdete na webu Státního fondu životního 
prostředí a uvedeném kontaktu.

Čistší 
a zdravější ovzduší pro 

všechny. Ve čtvrtek 24. října 
startuje třetí vlna „Kotlíkových dota-

cí“. Cílem projektu je, stejně jako tomu 
bylo u předchozích programů, snížení 

emisí z lokálního vytápění domácností v Ji-
homoravském kraji prostřednictvím výměny 

stávajících kotlů na pevná paliva za nové 
ekologické zdroje. Do konce roku 2023 
kraj předpokládá výměnu 1 350 stáva-

jících kotlů, vyčerpána by mohla 
být částka ve výši 140 milio-

nů korun.

PR / KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kamil Špaček
Dlouhá Lhota 28
679 71 Lysice
Tel. 605 721 302
E-mail: kamilspacek@centrum.cz
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S & K LABEL.

Pokud chcete být úspěšní, nalákat do své 
firmy kvalitní a loajální zaměstnance, nestačí 
k tomu v dnešní době už jen dobrý plat a pří-
jemné pracovní prostředí. Musíte mít i něco 
navíc. Tím se řídí v kuřimské společnosti 
S & K LABEL. Benefitů, které zaměstnan-
cům nabízejí, je celá řada.

PRÁCE
V TISKÁRNĚ

Ve firmě mají velmi dobře nastavené 
interní procesy a jasně definované odpo-
vědnosti jednotlivých pracovníků. Snaží se 
udržovat zdravou kulturu firmy s důrazem 
na podporu a rozvoj zaměstnanců formou 

finanční motivace, pořádání firemních 
akcí aj.

Mezi hlavní benefity patří i náborový 
příspěvek a 25 dní dovolené. Ve firmě mají 
všichni stejné příležitosti. Ženy pracují na 
dokončovacích tiskařských strojích, řeza-
cích zařízeních, digitálních strojích, v pří-
pravě výroby, na expedici, obchodním či 
ekonomickém oddělení.

 

KARIÉRNÍ
RŮST

Ať už nastoupíte ve firmě na jakoukoliv 
pozici, vždy máte šanci kariérního i od-
borného růstu. Šikovný technik se může 

naučit tiskařinu, tiskař se postupně může 
vyvinout v technologa, mistra, nebo dispe-
čera výroby. Například i současný vedoucí 
výroby ve firmě začínal jako tiskař.

AKCE PRO
ZAMĚSTNANCE

Pro rodiny zaměstnanců a obchodní 
partnery se konal v květnu Den otevřených 
dveří. „Zaměstnanci mohli ukázat svým 
nejbližším svoji práci i pracoviště. Užít si 
slunečné počasí, bohaté občerstvení i zá-
bavné aktivity přišlo na 250 lidí,“ říká Petra 
Smutná, asistentka obchodního ředitele. 
Na úvod došlo na ocenění zasloužilých za-
městnanců. Ti za více než dvacet let práce 
ve firmě a za svůj přínos pro rozvoj tiskárny 
sklidili velký potlesk a získali cenný dar od 
majitelů společnosti.

„Navštívilo nás i několik obchodních 
partnerů a potenciálních zaměstnanců. 
Nejdelší cestu do Kuřimi absolvoval náš 
budoucí tiskař ze vzdáleného ukrajinského 
města Dnipro. Firma na něj i jeho partner-
ku udělala dobrý dojem a rozhodli se u nás 
v budoucnu pracovat,“ upozornila Smutná.

Celé odpoledne probíhaly prohlídky vý-
roby i kanceláří. Děti si užily skákací hrad, 
segway, malování na obličej a divadelní 
dílny.

ZAMĚSTNANEC JE VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Soukromá, 
ryze česká polygrafická 

společnost s mnoholetou 
tradicí, která se specializuje na 

výrobu samolepicích etiket. To je 
společnost S & K LABEL z Kuřimi. 

Momentálně zaměstnává 170 
lidí. A právě ti jsou pro firmu 

tím nejdůležitějším.

/ SK LABELPR
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PR / SK LABEL

To ale není ani zdaleka vše, co firma na-
bízí. Každý měsíc vyhrají až čtyři zaměst-
nanci Mercedes Cabrio s plnou nádrží na 
prodloužený víkend. Na podzim organi-
zuje očkování proti chřipce a zaměstnanci 
k tomu navíc získávají bonus tisíc korun 
čistého do mzdy. Pořádá se společný bow-
lingový turnaj dvou sesterských firem 
S & K Tools a S & K Label, firma podpo-
ruje nohejbalový turnaj zaměstnanců a na 
vánočním večírku se vyhlašují vítězové an-
kety o nejlepšího zaměstnance roku (dva 
nejlepší obdrží každý 10 000 Kč). Ti, kdo 
ve firmě pracují 5, 10, 15, 20 a 25 let, získá-
vají odměnu (počet let krát 1000 Kč).

 

INTEGRACE
ODSOUZENÝCH

 
Ve firmě momentálně pracuje kolem 

dvaceti odsouzených, kteří si odpykáva-
jí svoje tresty v kuřimské věznici. Práce 
usnadňuje jejich opětovné začlenění do 
společnosti. Že to není vždy snadné upo-
zorňuje akce Yellow Ribbon Run, což je 
štafetový běh na podporu integrace od-
souzených po propuštění z výkonu trestu. 
Tři zaměstnanci S & K Label se letos běhu 
zúčastnili. „Tím jsme jako firma dali najevo, 
že nám toto téma není lhostejné a že podpo-
rujeme aktivity zaměřené na efektivní inte-
graci propuštěných vězňů do společnosti,“ 
vysvětluje běžec Jan. Kapitán týmu Roman 
byl s výkonem týmu spokojený: „Ze 730 
štafet jsme doběhli 47.“

 

SPOLUPRÁCE
SE ŠKOLAMI

Na praxe a brigády chodí do firmy stu-
denti Střední školy grafické v Brně. Na 
Univerzitě Pardubice firma každý rok oce-
ňuje částkou deset tisíc korun nejlepší di-
plomovou práci v oboru polygrafie.

S & K LABEL
Firma S & K  LABEL spol. s  r. o. vznikla 
v  roce 1991 jako polygrafická společ-
nost specializovaná na výrobu samo-
lepicích etiket vysoké kvality. Během 
krátké doby si vybudovala na tuzem-
ském trhu tak výraznou a silnou pozici 
šíří nabízeného sortimentu i jeho špič-
kovou kvalitou, že se již v roce 1993 sta-
la, jako vůbec první z České republiky, 

členem FINATu - Mezinárodní federace 
sdružující výrobce samolepicích etiket. 
V současné době je S & K LABEL největ-
ším a technologicky nejvyspělejším vý-
robcem samolepicích etiket v zemích 
bývalé východní Evropy. Mezi výrobci 
etiket se stala průkopníkem a význam-
ným propagátorem moderní digitální 
technologie. Společnost vyrábí etike-
ty na balené pečivo, mléčné výrobky, 
maso a uzeniny, domácí chemii, vína, 

destiláty, etikety do kanceláří a  logis-
tiky a  další. Mezi její zákazníky patří 
například společnosti Bohemia sekt, 
Madeta, z  regionálních pak Mlékár-
na Olešnice, Steinhauser, Fikar, Likov 
a  jiné. Firma vyváží čtvrtinu produk-
ce do zahraničí, především do států 
střední a  západní Evropy. Zaměřuje 
se zejména na Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Holandsko a  také sousední 
Slovensko.
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KINOTIP ČTENÍ KE KAFI
V  říjnu vstupují do kin hned dva 
snímky, které získaly ocenění na nej-
prestižnějších filmových festivalech. 
Hlavní cenu za nejlepší film si z Me-
zinárodního filmového festivalu v Be-
nátkách odnesl snímek JOKER, ve 
kterém exceluje Joaquin Phoenix. Po 
tragicky zesnulém Heathu Ledgerovi 
zde máme konečně důstojného ná-
stupce hlavního Batmanova padou-
cha – šíleného klauna Jokera.
Druhým snímkem je černá komedie 
PARAZIT, která vyhrála hlavní cenu 
na Mezinárodním filmovém festivalu 
v  Cannes. Jihokorejský film sleduje 
chudou, ale mazanou čtyřčlennou 
rodinu, která se rozhodne infiltro-
vat do bohaté domácnosti jednoho 
byznysmena. Podle mnohých ohlasů 
je Parazit nejzábavnějším vítězem 
festivalu v  Cannes od dob Pulp Fic-
tion, což může dokazovat i  hodno-
cení na csfd.cz, kde Parazit okupuje 
druhé místo v  žebříčku nejlepších 
filmů roku 2019. Oba filmy najdete 
v říjnovém programu kina Boskovice. 
Více na www.kinoboskovice.cz

Městská knihovna Velké Opatovice 
zve na Čtení ke kafi, které se uskuteč-
ní v úterý 15.  října od 18 hodin v Zá-
meckém sále ve Velkých Opatovi-
cích. Čtou herečky Divadla MALÉhRY 
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová 
a Nikola Zbytovská.

V ceně vstupenky (100 Kč) je i káva. 
Předprodej vstupenek probíhá od 
1.  října v  knihovně ve Velkých Opa-
tovicích. Bližší informace na telefo-
nu 516 477 891. Přijďte si užít chvilku 
pohody a pohledů na obyčejný život 
kolem nás.
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