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ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2020
ZDARMA

OSOBNOSTI ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ SPORT AKCE REPORTÁŽE ROZHOVORY

SNÍŽILI POČET SILNIC V HAVARIJNÍM STAVU

Danuše Nerudová
o univerzitě, ekonomice
i osobním životě

Blansko vstoupilo
do ligy úspěšně

Katka Ostrá radí,
jak levně

procestovat svět

Ivana Andrlová:
Fanoušci mi posílali

pytle dopisů

Pro Radka Bouska
je chirurgie nedílnou
součástí života

Bohumil Šimek: O polovinu jsme
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Hrnčířský jarmark v Kunštátě
BUDE LETOS JEDEN DEN, NAVÍC SE PŘESUNE DO PANSKÉ ZAHRADY

Na základě rozhodnutí Města Kunštát 
a z důvodu současných nařízení bude mít 
letošní Hrnčířský jarmark jinou podobu, 
než na kterou jsme léta zvyklí. Osmadvacátý 
ročník se uskuteční v sobotu 19. září v areálu 
Panské zahrady v Kunštátě jako jednodenní 
akce v čase od 9 do 18 hodin. Vstup do areálu 
bude volný!

Akce bude zaměřena pouze na prodej a ná-
kup keramiky, bez doprovodného kulturního 
programu. Budeme se snažit, abychom plá-
novaný kulturní program zajistili na příští 
rok.

Jsme rádi, že můžeme zachovat dlouhole-
tou tradici pořádání jarmarků v našem městě 
a podpořit nám blízké řemeslo. Věříme, že se 
i v tomto roce podaří vytvořit příjemnou at-
mosféru celé akce.

ORGANIZÁTOŘI JARMARKU

Město Kunštát vás zve na

28. HRNČÍŘSKÝ 
JARMARK
v sobotu 19. září 2020 
od 9.00 do 18.00 h
v areálu Panské zahrady 
pod zámkem

CELODENNÍ PRODEJ 
KERAMIKY
vstup volný 
www.hrncirskyjarmark.cz
 

Výstava

JAROMÍR KOTISA
KERAMIKA

 

19.ZÁŘÍ 2020
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město

keramiky

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka 

POÈET  - 1ks

zveme vás / HRNČÍŘSKÝ JARMARK

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

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

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

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

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

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

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

ÚŽASNÉ BYDLENÍ PRO RODINY 
S DĚTMI VE SVITÁVCE

PRODEJ NADSTANDARDNÍCH BYTŮ ZAHÁJEN!
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Blansko čeká výzva.
DRUHÁ FOTBALOVÁ LIGA

Kvůli koronaviru a  nejistotě dohrá-
ní fotbalových soutěží Blansko dlouho 
netušilo, v jaké soutěži bude na podzim 
působit. „Nebylo to jednoduché obdo-
bí, zejména ve chvíli, kdy jsme dlouho 
nevěděli, zda půjdeme do druhé ligy, 
nebo zůstaneme v  MSFL. Nakonec 
jsme postoupili a jsem přesvědčen, že 
jsme kádr vhodně doplnili a složili kva-
litní mužstvo. Vše ale samozřejmě pro-
věří až mistrovské zápasy,“ říká předse-
da klubu Zdeněk Veselý.

Kádr týmu doznal oproti jaru hned 
několika změn. Novými tvářemi jsou 
například brankář Pavel Halouska z Líš-
ně, obránce Matěj Helebrand z  Opavy 
nebo útočníci Lukáš Kania a Jakub Ša-
šinka z Baníku Ostrava. Blansko se v se-
zoně bude dál spoléhat především na 
hráče, kteří mají i prvoligové zkušenos-
ti. Harbu, Bartolomea, Buchtu, Hušku 
nebo Sukupa.

Nováčka soutěže v  přípravě prověřilo 
několik kvalitních soupeřů a  Blanenští 
ukázali, že jsou dobře připraveni. Výhry 
2:0 nad Zbrojovkou Brno nebo remíza 
1:1 s Libercem mají rozhodně svoji cenu. 
Navíc Blansko vyhrálo turnaj v  Počát-
kách, a i při prohrách 0:3 se Slováckem 
a 2:3 v Senici nebylo horší. „Snažili jsme 
se každého dostat pod tlak, což je naše 

hlavní krédo. Nemůžeme si dovolit je-
nom stát a čekat, co soupeř vymyslí. To 
by pro nás byla cesta k záhubě. Teď ne-
smíme slevit z agresivního pojetí, proto-
že to by nás mohlo velmi rychle doběh-
nout,“ doplňuje trenér Oldřich Machala.

Cílem mužstva v nové sezóně je před-
vádět atraktivní fotbal a  bavit diváky. 
„Co se týče tabulkového umístění, přál 
bych si hrát v klidném středu, vyhnout 
se záchranářským bojům a  stabilizo-
vat mužstvo ve druhé lize. Věříme, že 
se to může podařit,“ plánuje Veselý.

Tým se v  letní pauze přesunul ze 
stadionu v  Údolní ulici do areálu ASK 
v Mlýnské ulici, kde se provedla spous-
ta úprav. Vzniklo nové oplocení, přibyly 
nové vstupy, generální opravou prošla 
tribuna, na kterou bylo umístěno 500 
sedaček, vylepšení se dočkala i  místa 
na stání a byl vybudován sektor pro fa-
noušky hostů. „Pro fanoušky se změní 
to, že místo na Údolní budou na fotbal 
chodit na Mlýnskou. Do příjemného 
prostředí na zrekonstruovaný, byť ne 
ryze fotbalový stadion, kde daleko lépe 
zaparkují, pokud přijedou autem,“ do-
dává Zdeněk Veselý. Novinky a aktuální 
informace z klubu najdete na na webo-
vých stránkách www.fkblansko.cz.

PAVEL ŠMERDA

Prostějov – Blansko 1:1
Líšeň – Blansko 4:1
Blansko – Dukla 1:0
20. 9. Varnsdorf – Blansko (16:30)
27. 9. Blansko – Žižkov (10:15)
4. 10. Vlašim – Blansko (16:00)

18. 10. Blansko – Táborsko (11:00)
23. 10. Jihlava – Blansko (18:00)
28. 10. Blansko – Hr. Králové (14:30)
31. 10. Chrudim – Blansko (10:15)
7. 11. Blansko – Ústí n. L. (14:00)
21. 11. Vyšehrad – Blansko (13:30)

Los podzimní části

Oldřich MachalaMartin Holek, 31 let Štefan Holiš, 28 let

Lukáš Kania, 23 let

Daniel Přerovský, 28 let

David Klusák, 26 let

Lukáš Maňák, 27 let Haris Harba, 32 let

Adrián Kopičár, 22 let

Tomáš Vasiljev, 26 let

Matěj Helebrand, 23 let

Ondřej Sukup, 31 let

Petr Nešetřil, 19 let Pavol Ilko, 27 let

David Machalík, 23 let

Lukáš Lahodný, 25 let

Filip Žák, 25 let

Jiří Huška, 32 let

Marián Štrbák, 34 let

Dominik Šustr, 24 let

Pavel Halouska, 25 let

BRANKÁŘI

ÚTOČNÍCI TRENÉR

Robert Bartolomeu, 26 let

ZÁLOŽNÍCI

Radek Buchta 31 let

OBRÁNCI

sport / FK BLANSKO

DRUHÉ FOTBALOVÉ LIGY

Blansko ve druhé fotbalové lize. Věta, která by ještě před rokem pro něko-
ho zněla jako vtip, je nyní skutečností! Tým pod vedením zkušeného tre-
néra Oldřicha Machaly a generálního manažera Zbyňka Zbořila rozhodně 
nechce hrát ani ve druhé nejvyšší soutěži druhé housle. Kádr na to rozhod-
ně má. Po třech kolech má na svém kontě 4 body. Za remízu v Prostějově 
a vítězství nad Duklou Praha.
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Danuše
Nerudová:
DOBRÝ LÍDR NECHÁVÁ 
EMOCE DOMA

rozhovor / DANUŠE NERUDOVÁ

Mendelova univerzita v Brně má už více než dva roky v čele ženu. Rektorka Danuše Nerudová je vý-
znamná osobnost, uznávaná ekonomka. Univerzitu díky svým krokům posouvá neustále dopředu, její 
názory, rady a návrhy v ekonomické oblasti mají v České republice váhu. Málokdo ví, že tato úspěšná 
žena žije v nedaleké Kuřimi.

Paní rektorko, díval jsem se, že jste 
se nedávno vrátila z dovolené. Jaká 
byla?

Celý letošní rok je zatím svým charakte-
rem trochu jiný, než jsme zvyklí. I přes léto 
tak doháním spoustu restů, na které nebyl 
na jaře čas. Po situaci, která nastala, nyní 
napínáme síly hlavně k tomu, jak řešit eko-
nomickou krizi. Ač jsem tedy byla na dovo-
lené, bylo to hodně pracovní.

Lidé  si  myslí,  že  učitelé  mají  více 
volna  než  běžní  smrtelníci.  Jak  to 
mají rektoři? Máte také vůbec něja-
ké prázdniny?

(smích) Takhle to opravdu nefunguje. 
Ač rektor, tak jsem pořád akademik, kte-
rý má svoje publikace, vědeckou práci. 

Každý volný okamžik se snažím věnovat 
výzkumným tématům. Letošní rok je na-
víc, jak už jsem zmínila v úvodu, zcela vý-
jimečný, takže i ve škole řešíme spoustu 
výjimečných situací. Co bude na podzim, 
jaká budeme případně zavádět opatření, 
jak bude univerzita fungovat… Musím to 
znovu zopakovat, ale letošní léto je tak vý-
razně pracovní. Přesto všechno je ale nut-
né si i odpočinout, takže ještě plánuji jeden 
týden „off-line“.

Co na to manžel a děti?

Moje děti už ví, že jsme se s mužem tak 
dlouho hledali, až jsme se našli, co se týče 
pracovního nasazení. (smích) Děti rozhod-
ně netrpí tím, že bych se jim nevěnovala. 
Ale už si zvykly, že maminka i na dovolené 
občas pracuje. (úsměv)

Odpočinula jste si tedy vůbec?

Určitě. Můj muž je velmi sportovně zalo-
žený. Aktivní dovolená, výjezdy na kole do 
hor jsou dokonalým relaxem.

Co Vás nejvíce nabíjí, při čem si nej-
lépe odpočinete, co ráda děláte?

Mně dává nové síly rybaření a les.

Nabízí se otázka. Jaké úlovky jste si 
letos připsala ve vodě a v přírodě?

Co se týká rybaření, tak je to velmi ža-
lostné. Prostě nebyl čas. (smích) Naopak 
v lese je sezona, jaká už dlouhou nebyla. 
Můžu Vám ukázat fotky. (úsměv)

Houbařů se člověk nemá ptát, kam 
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rozhovor / DANUŠE NERUDOVÁ

chodí, ale u rybářů to snad neplatí. 
Kde tedy nejraději chytáte?

Koupili jsme s manželem na Vysočině 
blízko Poličky starou katolickou faru, takže 
tam chodíme k rybníkům a do lesů.

Asi byste se při své práci neobešla 
bez  podpory  rodiny.  Jak  se  dá  vů-
bec Vaše práce skloubit s rodinným 
životem?

Je to náročné na time management. Na-
víc si myslím, že žena to má v tomto směru 
ještě horší. Naštěstí mám skvělého muže, 
který je ochoten se podílet i na činnostech, 
na kterých se muži běžně nepodílejí. Do 
toho mám bezvadné babičky a dědečky, 
takže nám to funguje.

Čím jste chtěla být jako malá?

(chvíli se zamyslí…) Chtěla jsem být 
kosmonautem, to byl můj sen. (smích) 
Četla jsem vědecko-fantastické knížky Eri-
cha von Dänikena. Brzy mě to ale pustilo, 
když jsem zjistila, že v České republice ne-
máme žádný pořádný kosmický program. 
(úsměv) Pak mě začalo bavit psát, tak jsem 
chtěla být novinářkou. Měla jsem předsta-
vu, že novináři mohou cestovat po světě. Po 
roce 1989 tato motivace se změnou režimu 
a nabídkou nejrůznějších možností padla. 
Na střední škole jsem se začala formovat 
směrem k ekonomice.

Nemám  předsudky,  takže  jsem 
Vám  chtěl  spíše  poblahopřát,  že 

jste už v tak mladém věku dosáhla 
na pozici rektorky prestižní univer-
zity. Jaká byla Vaše cesta k tomuto 
postu?

Celý život pracuji tady na Mendelce. 
Vystudovala jsem hospodářskou politiku 
a správu na Provozně ekonomické fakultě 
(nejprve magisterský stupeň a pak dok-
torský stupeň), působím tady dlouhodobě 
jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní, v le-
tech 2009 až 2014 jsem byla proděkankou, 
krátce také prorektorkou. Jednu dobu jsem 
hodně přemýšlela, jestli se dá změnit zdej-
ší dost konzervativní prostředí, výzkum, 
zavedené standardy, postupy…, které mě 
v práci hodně limitovaly. Uvažovala jsem 
i o tom, že „sbalím“ svůj tým a půjdu ji-
nam. Což ale není v České republice zase 
tak jednoduché, takže druhá cesta byla 
univerzitu transformovat. Nakonec se uká-
zalo, že můžu osobně přispět k tomu, aby 
se situace změnila.

Jak k tomu došlo?

Kolegové mě přemlouvali, abych kan-
didovala na post rektorky univerzity. Moc 
jsem tomu nevěřila, říkala jsem si, že toho 
bohdá nebude, aby si univerzita, která má 
sto let v čele jen samé muže, zvolila do ve-
dení ženu. A vidíte, stalo se. (úsměv).

Vy  jste byla už  v minulosti  ve  více 
pozicích nejmladší. Čím to?

Nikdy jsem se nestarala o to, co dělají 
lidé okolo mě, ale to, co dělám já. Bylo mi 

jedno, jestli soused jezdí v Trabantu, nebo 
Mercedesu. Vždy jsem také tvrdě pracova-
la.

V Brně má výsostné postavení Ma-
sarykova  univerzita,  při  vší  úctě 
Mendelova  byla  vždy  trochu  v  po-
zadí.  Je  to  tak  prostě  dané,  nebo 
s tím chcete něco udělat?

Tak pozor! Tohle už rozhodně neplatí. 
Jedním z mých cílů po nástupu do funkce 
rektorky bylo, aby Mendelova univerzita 
vystoupila ze stínu ostatních univerzit. A to 
se určitě podařilo.

Kam  chcete  univerzita  dál  směřo-
vat?

Určitě se chceme posouvat v meziná-
rodním hodnocení. Univerzity jsou hodně 
konzervativní instituce. Co chci, je změnit 
myšlení akademiků a posunout univerzitu 
v digitalizaci směrem do 21. století.

Omlouvám  se,  ale  změnit myšlení 
lidí je běh na hodně dlouhou trať.

Máte pravdu, to je změna, která trvá nej-
delší dobu. Ale já se nevzdávám. Člověk 
musí pracovat systematicky, motivovat lidi 
a ukazovat jim, že když se změní kultura 
prostředí, přístupy, postupy, tak to bude 
mít vliv na lepší atmosféru, kvalitu práce 
a vůbec všechno bude lepší a všichni se bu-
dou cítit lépe. Přiznávám, že to je nejtěžší 
a největší cíl v oblasti lidských zdrojů.

Někdo  bere  ženy  jako  slabší  člá-
nek, ale to se snad postupně mění. 
V  čem  je  Vaše  pozice  v  převážně 
mužském  světě  lehčí,  a  v  čem na-
opak těžší?

Budu mluvit o ženách ve veřejném pro-
storu a ve veřejné správě. Je velmi důležité 
mít smíšené kolektivy a mít ve vedení státu 
poměrné zastoupení žen. Mají jinou empa-
tii, vidí a řeší věci jinak než muži. Navíc je 
jich v naší společnosti 51 procent, takže se 
musí podílet na řízení a vedení a adresovat 
i věci, které se týkají žen.

Vím,  že  chcete  náhled  na  muže 
a ženy v nejrůznějších vyšších funk-
cích  změnit.  Stačí  se  ale  podívat 
do politiky,  vedení firem,  institucí. 
Čím to je, že je to převážně mužský 
svět?
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Jedním z důvodů je společenský stere-
otyp. Na tom se podílíme i my ženy, když 
vychováváme svoje dcery. Do jisté míry je 
to i problém nás žen. Ne každá je ochotná 
podstupovat to, že musí být silnější než 
muž, aby v mužském světu uspěla.

Určitě je důležité i to, aby ženy a je-
jich slovo bylo slyšet. Vy se nebojíte 
říkat věci narovinu.

Řeknu to takto. Když chce být člověk 
dobrý lídr, nechává emoce doma za dveř-
mi. Dobrý lídr lidi spojuje. Takže i já nechá-
vám svoje osobní emoce doma v „šuplíku“ 
a v práci přistupuji k věcem konstruktivně. 
(úsměv)

Jste velmi známá nejen díky pozici 
rektorky Mendelovy univerzity, ale 
i  členstvím  v  různých  národních 
institucích  a  poradních  orgánech. 
Slyšel  jsem,  že  jste  přednášela 
o  daních  i  na  půdě  OSN  a  Vašimi 
radami  se  řídí  i  v  Evropském  par-
lamentu.  Jak  to  všechno  zvládáte 
dohromady.

Všechny věci jdou ruku v ruce. Co se týká 
národních poradních orgánů, souvisí to 
s mojí odbornou vědeckou činností, stejně 
tak jako přenášky v Evropském parlamentu, 
pro Evropskou komisi nebo účast v Koro-
NERV-20. Myslím, že každý rektor by měl 
být vidět ve veřejném prostoru a pojmenová-
vat věci, které je třeba řešit.

Neuvažujete o práci v politice?

Ano, nějaké nabídky jsem dostala. Ale 
teď jsem v roli rektorky, a to je pro mě pra-
covní role číslo jedna.

Na  začátku  epidemie  koronaviru 
se řešila zdravotní stránka, nyní se 
vše mnohem  více  obrací  k  ekono-
mice. Jak vidíte kroky vlády, pomoc 
firmám, ekonomické oživení České 
republiky?

Důležité je říct, že vláda byla ve zcela 
bezprecedentním postavení. První rozhod-
nutí, která dělala, byla rychlá a zabránila 
tak scénáři, který nastal v Itálii a ve Španěl-
sku. Koupili jsme si čas, na druhou stranu 
nás to stálo obrovské peníze a pokles eko-
nomiky. Druhá věc je, že jsme, podle mě, 
ne úplně efektivně využili tento čas k tomu, 
abychom se se připravili na další vlnu a vy-
mysleli účinné nástroje, jak ekonomice, 
potažmo firmám pomoci.

Dělalo se a  stále dělá spousta  roz-
hodnutí.  Můžete  být  konkrétnější 
a říct, co z návrhů vás ekonomů vlá-
da nereflektovala a co mohlo napří-
klad české ekonomice více pomoci?

I přes to všechno, v jakém postavení se 
vláda nacházela, tak systematičnost přija-
tých rozhodnutí byla nižší než v okolních 
státech. Jedním z nástrojů, který mohl fir-
mám a podnikatelům výrazně pomoci, byl 
například plošný odklad plateb DPH, jak 
to udělali například v Německu nebo Velké 
Británii. Naše paní ministryně na to nesly-
šela.

Ekonomický  a politický pohled na 
věc je v České republice někdy zce-
la rozdílný…

Zde existují dvě roviny. První je politická 
kultura. Na západ od nás je běžné, že tyto 
ekonomické poradní orgány vlády mají 
velkou váhu a jejich názory a rady jsou po-
litiky reflektovány. Druhá rovina spočívá 
v tom, že politickou odpovědnost za reali-
zaci doporučení nesou politici.

Nemrzí Vás občas, když politici na 
Vaše  doporučení  nedají  a  někdy 
udělají rozhodnutí, která jdou zcela 
proti nim?

Podívejte, osobně mě to může mrzet, 
ale bez ohledu na to, jak to dopadne, jako 
odborník chci a musím neustále nabízet ře-
šení, pojmenovávat problémy ve veřejném 
prostoru, ukazovat možnou cestu. Jinak to 
nejde. Jak říkal Václav Havel, naděje není 
o přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale 
o přesvědčení, že něco má smysl bez ohle-
du na to, jak to dopadne. A tím se řídím.

Bojíte  se  o  budoucnost  České  re-
publiky?

Ano, jsem velmi znepokojena. Přede-
vším z toho, zda chytneme druhý dech 
a budeme schopni udělat taková opatření, 
abychom měli ekonomiku 21. století. Bo-
jím se, zda budeme schopni konsolidovat 
veřejné finance a naše nynější rozhodnutí 
nebudou limitovat budoucí rozhodování 
našich dětí. PAVEL ŠMERDA

Prof. Ing.
Danuše Nerudová, Ph.D

Práce: rektorka Mendelovy univerzi-
ty v Brně
Bydliště: Kuřim
Rodina: manžel Robert, 2 děti (Filip 
a Daniel)
Zájmy: rybaření, les

rozhovor / DANUŠE NERUDOVÁ
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Starosty a nezávislé povede do blížících se krajských voleb František Lukl. Úspěšný starosta Kyjova 
a předseda Svazu měst a obcí umí dobře nejen pojmenovat problémy, ale především je řešit. To, co 
dokázal jako starosta města a předseda Svazu, chce uplatňovat i na kraji.

Pane  starosto,  co  se  Vám  vybaví, 
když se řekne jižní Morava?

Jižní Morava je můj domov. Je to úžasné 
místo pro život, práci, zábavu a relaxaci. Je 
to půvabná krajina s úžasnými vinohrady, 
pahorky, lesy a polnostmi. Krajina plná 

vůní, barev a rozmanitosti. Místo, kam se 
rád vracím, když jsem služebně v Praze, 
kde nabírám energii, kde se cítím bezpeč-
ně, spokojeně a radostně.

Jižní Morava má nádhernou příro-
du, turisticky zajímavá místa, víno, 

spoustu šikovných  lidí,  ale na dru-
hé  straně  také  problémy,  které  ji 
dlouhodobě  trápí. Co  to podle Vás 
je?

Každý region je jako živý organismus, 
který pro svůj zdravý život potřebuje ne-
porušený cévní systém. Tím jsou v případě 
jižní Moravy silnice a místní komunikace, 
mosty a cyklotrasy. Vředem našeho kraje 
je právě stav místních komunikací a silnic. 
Tady je nutné napnout veškeré naše budou-
cí úsilí a získat finanční prostředky přede-
vším od státu, státního fondu dopravní 
infastruktury a z evropských fondů. Bude-
me-li mít dobré cesty, pak bude snadnější 
cesta do práce, ale i za zábavou a volno-
časovými aktivitami. Také stav některých 
krajských zařízení není úplně chvályhod-
ný. Stejně jako doma se staráme o svůj byt, 
rodinný dům, chatu či garáž, musí se kraj 
jako dobrý hospodář starat o své vlastnic-
tví. Pozornost je tedy nutné věnovat inves-
ticím do oprav a rekonstrukcí nemovitostí 
ať již zdravotnického, sociálního či spor-
tovního účelu.

krajské volby / FRANTIŠEK LUKL

BÝT PŘEDEVŠÍM DOBRÝM HOSPODÁŘEM

František Lukl: Kraj musí
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krajské volby / FRANTIŠEK LUKL

Co s tím chcete udělat?

Jako červená nit se veškerými budoucími 
úkoly táhne otázka financí. Jihomoravský 
kraj je dlouhodobě podfinancovaný. Trpí-
me tím, že alokace na jednotlivé kraje byly 
stanoveny před více než deseti lety. Za tu 
dobu narostl počet obyvatel Jihomoravské-
ho kraje i jeho potřeby. Bohužel nikdo tyto 
skutečnosti v navýšení peněz pro náš kraj 
nezohlednil. Stejně jako se obcím podařilo 
navýšit rozpočtové určení daní, je nutné 
tohoto úspěchu dosáhnout i pro náš kraj. 
Mohlo by to znamenat několik stovek mi-
lionů, které by bezesporu pokryly nutnosti, 
o kterých jsem hovořil.

Pracujete jako starosta Kyjova, sou-
časně vykonáváte funkci předsedy 
Svazu měst a obcí České republiky. 
Jak se dá to všechno skloubit s po-
zicí zastupitele kraje?

Velmi dobře. Mezi jednotlivými pozice-
mi existují synergie, vzájemné společné 
aktivity, jmenovatelé, ale také instituce, 
se kterými je třeba jednat proto, abychom 
dosáhli splnění našich cílů. Jestliže jed-
nám na Ministerstvu financí o potřebách 
pro obce, mohu je krásně spojit i ve vztahu 
k potřebám kraje. Na jednom místě tak vy-
řídím dvě věci zároveň. Obce jsou základ-
ními kameny kraje. Zdravé obce znamenají 
silný kraj. Své zkušenosti s vedením města 
a také Svazu měst a obcí České republi-
ky chci dát k dispozici a k využití pro péči 
a rozvoj o náš kraj.

Troufl  byste  si,  pokud  by  byla  ta 
možnost, i na pozici hejtmana?

Jsem realista a vnímám sílu jednotli-
vých politických stran a uskupení, které 
se uchází o hlasy voličů v těchto volbách. 
Budu se snažit se svými kolegy udělat ten 
nejlepší výsledek. Výsledek, který zaručí, 
abychom měli dostatečný koaliční poten-
ciál. Jsem připraven přijmout jakoukoliv 
pozici při správě našeho kraje. Nicméně 
se domnívám, že o post nejvyšší se utkají 
ANO s Občanskou demokratickou stra-
nou či Piráty.

Prozraďte,  čím  jste  chtěl  být  jako 
malý?

Asi jako každý malý kluk nejprve pope-
lářem. Velkým vzorem byl pro mě dědeček, 
který pracoval jako veterinář. Chtěl jsem se 
jím stát, ale byly mi bližší humanitní vědy, 
tak jsem se rozhodl pro práva a politologii. 
Práva nakonec zvítězila, tak jsem se vydal 
touto cestou.

Kdy  jste  se  rozhodl,  že  se  budete 
věnovat politice?

Bylo to už na vysoké škole, když jsem 
se aktivně zajímala nejenom o dění na fa-
kultě, ale právě i v našem městě. Po škole 
jsem se stal právníkem okresního úřadu 
a po jeho zrušení pak vedoucím kancelá-
ře starosty u nás v Kyjově. Když se Honza 
Letocha, můj předchůdce v pozici starosty, 
stál krajským radním, nastoupil jsem na 

jeho místo. To bylo v roce 2005. Od té doby 
stojím v čele města Kyjova.

Máte zásady, kterými se při své prá-
ci řídíte?

Počítej s horším a doufej v lepší. A pro-
tože mám rád Alberta Einsteina, tak také 
jeho moudro… Nechtěj být člověkem, kte-
rý je úspěšný, ale člověkem, který za něco 
stojí.

Život není  jen o práci.  Jak odpočí-
váte, co Vás baví ve volném čase, co 
Vám dodává energii?

Ve svém volném čase se snažím maxi-
málně věnovat svému malému dvouleté-
mu synovi. Mikulášek mi dodává energii, 
úsměv do tváře, radost a inspiraci. Vše, co 
dělám ve městě, dělám právě s přesahem 
proto, že tu žije moje rodina a můj syn. Mi-
luji přírodu, proto se snažím čas od času 
projít po lese, zahrát si tenis nebo vyrazit 
na kolo.

Vaše přání do budoucna?

Asi nám všem teď rezonuje v uších kovi-
dová situace, která se Českou republikou 
i celým světem šíří. Přál bych si proto, 
abychom vše zvládli se zdravým rozumem 
a ve zdraví. Abychom se mohli opět svo-
bodně a bez obav nadechnout, trávit čas 
s přáteli a rodinou, prostě těmi, kteří jsou 
naší radostí a inspirací.

PAVEL ŠMERDA

Mgr. František Lukl, MPA

Věk: 43 let
Bydliště: Kyjov
Práce: starosta Kyjova a předse-
da Svazu měst a obcí ČR
Zájmy: rodina, příroda, tenis, 
kolo
Motto: Počítej s horším a doufej 
v lepší
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Už 30 let pracuje na chirurgickém oddělení Nemocnice Boskovice MUDr. Radek Bousek. Momentálně 
na pozici primáře. Jeho oddělení provede ročně okolo dvou tisíc výkonů. Ve volném čase miluje sport, 
cestování, poslouchá hudbu, rád si přečte pěknou knihu nebo se podívá na zajímavý film.

SI SVŮJ ŽIVOT NEDOVEDU PŘEDSTAVIT

Radek Bousek: Bez chirurgie

rozhovor / RADEK BOUSEK

Pane  primáři,  můžete  čtenářům 
představit vaše oddělení?

V současnosti pracuje na chirurgickém 
oddělení Nemocnice Boskovice třináct 
lékařů. Zajišťujeme péči na šedesáti stan-
dardních lůžkách, která jsou rozdělena do 
dvou stanic – aseptické a septické chirur-
gie. Část lůžek je urologických. Společně 
s internou se podílíme na chodu moderní 
multioborové jednotky intenzivní péče 
s dvanácti lůžky. Denně zajišťujeme chod 
dvou ambulancí všeobecné chirurgie 
a k tomu jedné specializované ambulance 
(traumatologické, urologické, podologic-
ké a kýlní). K dispozici máme operační 
trakt s třemi sály, které jsou komplexně vy-
baveny přístrojově i materiálně. Každý rok 
se snažíme za velké podpory města a vede-
ní nemocnice o zlepšování prostorového 
uspořádání a vybavení oddělení.

Jakým úkonům se nejčastěji věnu-
jete?

Ročně provedeme na operačních sálech 
kolem dvou tisíc výkonů. Zhruba polovina 

jsou výkony akutní. Provádíme operační 
výkony u patologických stavů dutiny břišní 
a hrudní, u onemocnění zažívacího traktu 
a uropoetického systému. Velkou část na-
šich operací představují ošetření poranění 
pohybového aparátu a dutinových pora-
nění. Operace v dutině břišní a v urologii 
provádíme jak otevřeně, tak miniinvaziv-
ně, tedy laparoskopicky. Mezi nejčastější 
výkony, které provádíme, patří operace 
žlučníku, žaludku a duodena, břišních kýl, 
resekční onkochirurgické a urologické vý-
kony a operace u úrazů. Na našem oddě-
lení operujeme děti od tří let věku a samo-
zřejmě všechny dospělé pacienty.

Asi  těžká  otázka,  ale  vnímáte  roz-
díl,  když máte  „v  rukách“  staršího 
člověka nebo dítě?

Určitě se liší předoperační rozvaha chi-
rurga při přípravě k operaci u malého dítě-
te, mladého zdravého pacienta nebo starší-
ho člověka. Mám tím na mysli, že musíme 
zvážit všechna indikační kritéria, která zo-
hledňují například věk, celkový stav paci-
enta, základní onemocnění, časový faktor 

a jiné tak, aby se zvolil ten nejoptimálnější 
chirurgický výkon. Na ten se chirurg musí 
vždy perfektně připravit. Na druhou stranu 
za sebe říkám. Pokud už stojím u operač-
ním stolu, absolutně v té chvíli nerozlišuji 
a nevnímám, zda jde o dítě, devadesáti-
letou babičku, nebo bezdomovce. Každý 
chce svůj výkon provést co nejdokonaleji 
bez ohledu na to, koho operuje. Jsem pře-
svědčený, že to tak má každý chirurg.

Dá  se  popsat  ten  pocit,  když  za-
chráníte lidský život?

Tyhle pocity se slovy vyjadřují strašně 
obtížně. Je to velmi emotivní, krásný, po-
vznášející, uspokojující a naplňující pocit, 
který nikdy nezevšední.

Zajisté spolupracujete v některých 
případech  i  s  dalšími  klinikami 
a odbornými pracovišti.

Velmi úzce spolupracujeme s vyššími 
klinickými pracovišti z Brna. Jsou to pře-
devším Úrazová nemocnice Brno, Fakultní 
nemocnice Bohunice a Nemocnice u sv. 

FOTO: Klára Mrvová
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Anny Brno. Tam odesíláme pacienty ke 
speciálním vyšetřením nebo léčbě v pří-
padech, které nelze na okresní nemocnici 
komplexně vyřešit. Spolupracujeme také 
s Nemocnicí Blansko, kde vidím další 
možnosti jejího rozšiřování. A nesmím 
zapomenou na Nemocnici Milosrdných 
bratří Letovice, která nám zajišťuje kvalitní 
následnou péči pro dlouhodobě nemocné 
pacienty a pacienty vyžadující rehabilitaci.

Dostáváte  od  pacientů  zpětnou 
vazbu?

Zpětnou vazbu mám a považuji ji za ne-
smírně důležitou. Pacienti píší poměrně 
často. Dopisy jsou různého charakteru. 
Děkovné, ale občas se objeví i dopis s ne-
gativním obsahem. Někdy pacienti přichá-
zejí i s návrhy na zlepšení našeho oddělení. 
Poděkování vždy potěší a převažují, ale dů-
ležité jsou pro mě všechny informace, i ty 
nepříjemné. Mám i zpětnou osobní vazbu. 
S mnoha pacienty se totiž setkávám v am-
bulanci a jelikož žiji v tomto regionu, tak 
se s mnohými z nich potkávám i v běžném 
životě.

Byla medicína pro Vás jasná volba, 
nebo jste chtěl původně dělat něco 
jiného?

Pokud si dobře vzpomínám, tak o studiu 
medicíny jsem začal přemýšlet někdy ve 
třetím ročníku gymnázia. Co bylo tím pr-
votním impulsem, už opravdu nevím. Ale 
vzpomínám si, že se mně v té době moc líbil 

seriál Nemocnice na kraji města… Na lé-
kařské fakultě jsem od třetího ročníku pra-
videlně docházel pomáhat a učit se do chi-
rurgických služeb v Boskovicích a v Brně. 
Tam se rozhodlo o mé další specializaci po 
absolvování medicíny.

Jaká byla Vaše cesta do boskovické 
nemocnice?

Ve druhém ročníku studia medicíny 
jsem absolvoval prázdninovou povinnou 
praxi na interním a chirurgickém odděle-
ní v Boskovicích. Chirurgie mě fascinova-
la. Potom, jak jsem už říkal, následovaly 
od třetího ročníku dobrovolné účasti ve 
službách na chirurgickém oddělení. Zde 
jsem získal úzký vztah jak k nemocnici, tak 
k chirurgickému oddělení, kde jsem navíc 
našel mnoho přátel. Po promoci tak byla 
práce na chirurgii v Boskovicích jasnou 
volbou. Navíc pocházím z tohoto regionu, 
který miluji a nechtěl jsem z něj odcházet. 
Umístění na chirurgii v Boskovicích ale 
přišlo až po vojně v roce 1990. Dostat se 
do chirurgického týmu nebylo v té době až 
tak jednoduché. Dnes je situace poněkud 
odlišná…

Co Vás na této profesi nejvíce baví 
a co je naopak nejtěžší?

Jak říkal můj první primář doktor Vaní-
ček: „Chirurgie, toť obrovská askese!“ Chi-
rurgie je náročný obor. Psychicky i fyzicky 
je často až vyčerpávající. Nejúžasnější je na 
ní ale její rozmanitost, efektivnost, mož-
nost rychle a účinně pacientovi pomoci 
a následně hmatatelně vidět výsledky naší 
práce. To je velmi uspokojující a vytváří to 
pro chirurga psychický dopink. I do osob-

ního života. Co nejen mě v práci otravuje, 
vyplývá tak trošku ze současného systému. 
Myslím tím bující administrativu, určitou 
nekoncepčnost oboru, personální problé-
my a občasné konfliktní situace s pacienty.

Tomu rozumím. Jak tedy trávíte svůj 
volný čas? Co Vás baví, naplňuje, při 
čem tak říkajíc dobíjíte baterky?

Mou největší láskou je sport v jakékoliv 
podobě a disciplíně. Velmi si odpočnu i při 
cestování. Miluji horské prostředí. Rád 
poslouchám hudbu, a pokud to čas dovolí, 
rád si přečtu pěknou knihu nebo se podí-
vám na zajímavý film. Prostě klasika.

Chirurgii se věnujete už velmi dlou-
ho. Stále Vás tato práce naplňuje?

Na chirurgickém oddělení v Boskovicích 
pracuji, s výjimkou dlouhodobých stáží na 
vyšších klinických pracovištích, od roku 
1990. Byl a jsem zde pracovně i osobně 
spokojený. Vždy tady byl perfektní kolek-
tiv. To platí podle mého i pro celou nemoc-
nici. Chirurgie se postupně stala nedílnou 
částí mého života a bez ní si ho vlastně už 
ani nedovedu představit.

Pokud by se mezi čtenáři našel stá-
žista či medik, je možnost se u Vás 
„hlásit“?

Zájemce o praxi, stáž nebo práci na na-
šem oddělení se mi může samozřejmě kdy-
koliv ozvat přes můj pracovní mail, který je 
uvedený na internetových stránkách bos-
kovické nemocnice.

PAVEL ŠMERDA,
VENDULA POPELKOVÁ

rozhovor / RADEK BOUSEK
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TERMETAL Moravia má
SPOKOJENÉ ZAMĚSTNANCE A JASNÉ VIZE

11. 11. v 11 hodin a 11 minut roku 2009 po-
depsali Pavel Brázda, Marek Bláha a Mar-
tin Terinek u notáře  smlouvu o  založení 
společnosti TERMETAL Moravia. O měsíc 
později už byla firma „na světě“. Dnes pa-
tří  k  předním  dodavatelům  stavebních 
výplní  otvorů.  I  když Martin  Terinek  ze-
mřel, jeho kolegové úspěšně vedou firmu 
více než deset let.

Pánové,  připomeňte,  jaké  byly  za-
čátky Vaší firmy?

P.B. Oba jsme v minulosti pracovali 
jako zaměstnanci, ale chtěli jsme svobodu. 
Měli jsme ambici řídit svou vlastní firmu, 
využít zkušeností a kontaktů, které jsme 
do té doby nabrali. Začínali jsme podni-
kat v době, kdy svět postihla ekonomická 
krize. S třemi lidmi v kanceláři a dvěma 
montážníky. Hlavně na začátku jsme tedy 
byli nejen majiteli firmy, ale dělali jsme 
i obchodní zástupce, skladníky, dopravce, 
konstruktéry… Zakázky jsme chystali od 
A do Z a kolikrát jsme jezdili věci montovat 
i na stavby.

M.B. Ta touha zvítězila. Touha být svo-
bodný v rozhodování a mít přímou mož-
nost dělat rozhodnutí k jakým cílům a ja-
kou cestou se k nim dostat. Všichni o nás 
říkali, že jsme se zbláznili. Pustit se do 
podnikání v tak náročné době. S odstupem 
času ale říkám, že to bylo výborné rozhod-
nutí. Krize nás naučila naplno pracovat 
a neodpouštěla žádné chyby.

P.B. První tři roky jsme byli čistě obchod-
ní firma. Prodávali jsme výrobky nejrůz-
nějších dodavatelů a maximálně zajišťovali 
jejich servis. Kanceláře jsme měli v Pražské 
ulici v Blansku. To se změnilo v roce 2012, 
kdy jsme spustili i vlastní výrobu. Dosta-
li jsme se do fáze, kdy jsme si uvědomili, 
že v případě vlastní produkce máme větší 
potenciál zakázek a také zisku. První díl-

nu jsme měli v areálu firmy ALU v Černé 
Hoře, v průmyslové zóně v Blansku jsme 
od roku 2015.

Kdo TERMETAL Moravia nezná. Čím 
vším se zabýváte, co všechno dělá-
te?

M.B. Jsme docela specifická firma, 
máme hodně široký záběr. Co nás nejvíce 
vystihuje, je to, že děláme kompletní výplně 
stavebních otvorů. Jak pro soukromý, tak 
i veřejný sektor. Hlavní a původní artikl fir-
my tvoří automatické dveře GEZE a TOR-
MAX. Ty s Pavlem děláme již přes dvacet 
let. Jsme výrobci hliníkových fasád a oken 
profilace HUECK a ALUPROF. Prodává-
me a montuje i vratové systémy německé 
firmy HÖRMANN. Jako výhradní zástup-
ce pro ČR dodáváme kvalitní ocelové dveře 
PENEDER. Samozřejmostí a nutností je 
ke všem výše uvedeným produktům zajistit 
rychlý a kvalitní servis!

Dva lidé ve vedení. Jak vám to fun-
guje?

P.B. Nejsme jen majitelé a jednatelé, 
jsme přímými účastníky soukolí – oba dělá-
me obchod. Jsme v kontaktu se zákazníky, 
investory, dokážeme se obout do holínek 
a klidně i osobně předat jakoukoliv dodáv-
ku nebo stavbu. Není to standardní, a díky 
tomu máme dlouholeté kontakty a zaruču-

jeme prvotřídní kvalitu. Ta je navázána na 
osobní vztahy jak se stavbyvedoucími, tak 
i s majiteli firem.

M.B. Pavel je původní profesí obchoďák, 
já zase konstruktér. Když půjdu do detailů, 
tak Pavel je obchodní ředitel, já technický 
ředitel. Každý se tak věnujeme té oblasti, 
ke které máme blíž. Oba máme, jak už Pa-
vel zmínil, na starosti i obchod a zakázky. 
Já například v předchozí firmě automatic-
ké dveře konstruoval. Nemám tak problém 
zákazníkovi fundovaně reagovat na jeho 
technické dotazy. Samozřejmě do určité 
úrovně, a následně s ním řešit i cenu. Vše 
se opírá právě o tu naši odbornost.

Kolik  máte  momentálně  zaměst-
nanců?

P.B. Asi 36. Výhodou je, že u nás neprobí-
há téměř žádná fluktuace lidí. To je velmi dů-
ležité pro stabilitu a kvalitu firmy. Trvá rok, 
dva, klidně i tři, než nový člověk získá po-
třebné zkušenosti, naučí se řešit veškeré pro-
blémy. A nebylo by úplně ideální, kdyby nám 
v průběhu tohoto procesu lidé odcházeli.

M.B. Jsme takřka „rodinná firma“. Naši 
lidé nás zajímají nejen jako zaměstnanci, 
ale když je potřeba, řešíme i jejich osobní 
či rodinné problémy. Pro všechny máme 
dveře otevřené a každý za námi může kdy-
koliv s čímkoliv přijít. Zkrátka je to taková 
otevřená ředitelna. (úsměv) Rád bych také 
řekl, že se snažíme skloubit byznys se zába-

PR / TERMETAL MORAVIA

Marek Bláha a Pavel Brázda
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vou. Oba jsme myslivci a nabízíme našim 
zaměstnancům, ale také klientům, třeba 
i zajímavé akce v lese či přírodě. Máme 
ve firmě asi šest muzikantů. Naše firemní 
večírky jsou tak kolikrát protnuty hudbou 
a zpěvem, což nás baví.

K  úspěšným  firmám  patří  i  spo-
lečenská  zodpovědnost.  Jak  je  na 
tom Termetal?

M.B. Chceme, aby Termetal byl vníma-
ný jako společnost, která žije s regionem 
a je v něm vidět. Podporujeme kulturu, 
sport, a byť nejsme až tak velká firma, 
chceme díky svým úspěchům pomáhat 
okolí.

Zakázek jste jistě měli za dobu své 
existence  stovky.  Přesto,  můžete 
připomenout,  vypíchnout  některé 
prestižní? Na co jste zvláště hrdí?

P.B. Byla jich opravdu spousta. V mi-
nulosti jsme pracovali například na stavbě 
obchodních center Šantovka v Olomouci 
a Forum Nová Karolina v Ostravě, v Aqu-
alandu Moravia, na Letišti Václava Havla, 
v metru, na Staroměstské radnici, v hale 
Folimanka v Praze. Děláme instalace pro 
několik předních obchodních řetězců pů-

sobících v České republice. V loňském roce 
jsme pracovali například na Lázeňském 
domě Beethoven v Teplicích.

M.B. Každá zakázka je něčím výjimeč-
ná, specifická. Máme velký okruh zákaz-
níků, kteří hledají kvalitu. Vytvořili jsme 
si také na trhu status firmy, která dokáže 
vyřešit záležitosti, s kterými si jiné firmy 
neporadí. To nám dává velkou přidanou 
hodnotu. Máme know how, zkušenosti, 
a to se dnes cení.

Musím se zeptat. Co vy a koronavi-
rus? Pociťujete u vás ve firmě ochla-
zení ekonomiky?

P.B. Je třeba říct, že to, co se hlavně na 
jaře dělo, se dotklo úplně každého. Dva 
měsíce, duben a květen, kdy byla zavede-
na mimořádné opatření, bylo cítit, že se 
stavby pozastavily. Projevilo se to v červno-
vých a červencových tržbách. Teď se nám 
zase nahrnulo tolik realizací, že jsme až 
do ledna plní. Asi už nedoženeme plány, 
které jsme měli na přelomu roku, ale cíle, 
které jsme poté přehodnotili, jsme schopni 
zvládnout.

M.B. Vezmu to z jiné strany. Na každé si-
tuaci se snažím hledat to dobré. Při epide-
mii se projevily morální vlastnosti lidí. Ně-
kdo se ukázal v dobrém, jiný v horším. Platí 

zase otřepané pořekadlo: V nouzi poznáš 
přítele. Nechci, aby to vyznělo kriticky, spí-
še bych chtěl naše zaměstnance pochválit, 
že i díky nim jsme to zvládli. Sedli jsme si, 
řekli jsme si, jaká je situace, a že všichni 
si musí sáhnout na svoje pomyslné dno, 
abychom firmu udrželi. Dokonce jsme je-
den čas upravili pracovní dobu z osmi na 
dvanáct hodin. Lidé pochopili naši filozo-
fii, podrželi nás a myslím, že jsme na tom 
„vydělali“ všichni. To je i naše filozofie. 
Když se firmě daří a jede „na vítězné vlně“, 
máme na tom podíl všichni. Když naopak 
nastane situace, kdy je nám ouzko, je třeba 
držet při sobě. Vidím, že se díky tomu i více 
stmelil kolektiv.

Co  byl  pro  vás  v  té  době  největší 
problém?

P.B. Například realizace na Slovensku. 
Když se zavřely hranice, museli jsme roz-
dělané zakázky dokončit za pomoci míst-
ních firem. I s tím jsme si dokázali poradit, 
i když to nebylo vůbec jednoduché.

Máte  dostatek  zaměstnanců?  Pří-
padně hledáte ještě nové lidi?

M.B. Kolektiv, který teď tady je, se něja-
kým způsobem vyvíjel. Musím říct, že po 

PR / TERMETAL MORAVIA
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lidské i pracovní stránce jsme spokojení. 
Při náboru lidí se samozřejmě zaměřuje-
me na odbornost, ale hlídáme si i morální 
vlastnosti. Momentálně hledáme servisní-
ho technika do Prahy, kde musíme rozšířit 
servisní oddělení, problém je s montážními 
pracovníky. Je to hodně specifická práce 
náročná na čas. Zatímco servisní technik 
ráno vyjede a večer je doma, montážník 
má hodně lidově řečeno kočovný život – 
z domu vyrazí v pondělí a často se vrací až 
v pátek. I přes to budeme rádi, když se nám 
zájemci o tuto práci ozvou. Vydělat si mo-
hou zajímavé peníze a stanou se součástí 
super kolektivu.

Vaše  cíle  do  budoucna?  Chystáte 
další  rozšíření  firmy  o  nové  seg-
menty?

P.B. Rád bych řekl, že nejsme jen Ter-
metal Moravia. Máme i česko-švýcarskou 
společnost BATOR CZECH, která se vě-
nuje výrobě velkých hangárových vrat pro 
celý svět (tramvajová depa, hangáry pro 
letadla, hasičské zbrojnice). Je to zajímavý 
výrobní segment, díky kterému dokážeme 
„sanovat“ výpadky stavebního trhu v ČR. 
Získáváme tím stabilitu a stojíme tzv. „na 

dvou nohách“. Další naší firmou je Rezi-
dence Mánesova. Jedná se o developerský 
projekt bytového domu pro 35 bytů v Bo-
skovicích. Momentálně přepracováváme 
projekt a žádáme opětovně o stavební po-
volení. V roce 2021 by měla začít výstavba. 
Rádi tento projekt představíme čtenářům 
MyFace podrobně v některém z dalších vy-
dání. Loni jsme také spustili projekt terme-
tal living, přiblížili jsme se jím k menším, 
soukromým stavbám. Naše technologie 
můžeme tím pádem využít například u ro-

dinných domů. Je to zajímavý odklon od 
komerčních staveb.

M.B. Když se vrátím k Vaší otázce. Fir-
mu už nechceme rozšiřovat. Když si udrží-
me současný stav zaměstnanců, množství 
zakázek, tak budeme maximálně spoko-
jení. S Pavlem se shodujeme na tom, kam 
chceme firmu vést. Takže naším cílem a fi-
lozofií je: Ať má firma dostatek zakázek, 
spokojené zaměstnance, ale při tom všem 
nesmíme zapomenout žít.

PAVEL ŠMERDA

TERMETAL Moravia 
s.r.o.

Poříčí 2465/28
678 01 Blansko
+420 775 711 124-5
info@termetal.cz

PR / TERMETAL MORAVIA

Pivovar Černá Hora nabízí nejenom skvělé pivo a unikátní 
limonády s chmelem, ale i exkurze pivovarem, kde se dozvíte, 
jak se v Černé Hoře vaří poctivé pivo a na vlastní oči uvidíte 
klasickou, otevřenou spilku a ležácké sklepy.

Projdete se pivovarem a  v  pivovarském výčepu U  pátera 
Ševčíka vám uspořádáme zábavu formou degustace piva ko-
mentované obchodním sládkem. Dozvíte se, co je to šnyt, hla-
dinka, jak správně načepovat pivo s čepicí nebo co znamená 
pivo „znuděná blondýna“.

Všechny tyto způsoby si můžete vlastnoručně vyzkoušet na 
klasickém nebo speciálním výčepním kohoutu Baroko. Víte, 
co znamená pumpauch? Tato a  další zajímavé otázky jsou 
součástí pivního kvízu. Pivní kvíz je deset otázek s možností 
výběru ze tří možných variant odpovědí. Nejlepší neodejdou 
bez pivní odměny. (PS: pumpauch je historický název pro po-
mocníka vařiče piva).

V  případě zájmu o  pronájem pivovaru s  programem nás 
kontaktujte: marketing@pivovary-lobkowicz.cz.

Pivovar Černá Hora pořádá také standardní exkurze, které 
lze objednat na telefonním čísle 538 765 111 nebo na e-mailu: 
exkurze@pivovarch.cz. Podrobnosti na webových stránkách 
www.pivovarcernahora.cz.

HLEDÁTE INSPIRACI NA FIREMNÍ
VEČÍREK NEBO OSLAVU 

ČEHOKOLI? PRONAJMĚTE SI 
PIVOVAR!
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Paní Andrlová, jaké byly prázdniny? 
Odpočívala jste, nebo pracovala?

Moje prázdniny byly velmi hektické. Sice 
jsem nepracovala, ale ani neodpočívala. 
Dcera měla po operaci kolene, takže jsem 
se starala o ni, nechodící, a o rychle chodící 
dvouletou vnučku. (úsměv)

Letos jste rozjeli s Alešem Cibulkou 
a Janem Čenským novou talk show 
Když  princové  jsou  na  draka.  Jaké 
máte reakce?

Reakce jsou zatím skvělé. Lidé jsou rádi, 
že nás vidí naživo, dozví se spoustu zajíma-
vostí nejen o této pohádce a poslechnou si 
oblíbené písničky.

S Janem Čenským jste se potkali po 
40 letech?

Po 40 letech ne. Občas se potkáváme při 
nějakých příležitostech, ale žádnou zásad-
ní práci jsme spolu nedělali. Mezi námi to 
skvěle funguje a z hlediště je to snad cítit.

Kolik  Vám  bylo,  když  se  natáčela 
hudební pohádka Princové jsou na 
draka?

Bylo to v roce 1980, takže mi bylo 20.

Na place  jste se  jako začínající he-
rečka potkala  s panem Menšíkem, 
paní Bohdalovou… Jaké  to pro Vás 
bylo?

Nebyla to pro mě zdaleka první příleži-

tost. Byli jsme už „staří známí“. Setkání 
s těmito osobnostmi bylo skvělé nejen při 
samotném natáčení, ale i mimo ně.

V  té době  jste byla na vrcholu po-
pularity.  Následovaly  seriál  Dobrá 
voda, film Vítr v kapse, pohádka Za 
humny je drak a další…

Nastoupila jsem „do práce“ v 16 letech 
a od té doby jsem se do třiceti prakticky ne-
zastavila. Pak přišla revoluce a s ní spousta 
změn.

V té době ještě nebyl bulvár. To jste 
asi byla ráda?

Řeknu to takto. Jsem šťastná, že jsem 
mládí a vrchol kariéry prožila v době, kdy 
tohle neexistovalo.

Určitě Vám v tu dobu psalo hodně 
lidí, hlavně mužů?

Dostávala jsem pytle dopisů. Chodily 
hlavně do televize nebo na Barrandov. Vět-
šina z nich byla milých, laskavých. Musím 
říct, že tehdy byla jiná doba. Napsat a po-
slat dopis bylo složitější. Dnes vám pro-
střednictvím sociálních síti můžete napsat 
kdo chce, co chce.

Letošní  rok  je  hodně  „náročný“. 
Jaké je Vaše přání do budoucna?

Těžko říct, co nás čeká. Na jaře jsem 
byla doma, modlila se, aby se nikdo z mých 
blízkých nenakazil. Teď už není čas dívat se 
na to, co bylo, ale co bude dál. Jezdím s di-
vadelní společností Háta a chceme od září 
hrát. Nějaká představení nám odpadla, 
jiná se přeložila, bude toho hodně a bude to 
nabité, ale s tím počítáme. Důležité je, aby 
se lidé nebáli a chodili na představení.

Co byste vzkázala do Lysic?

Zdravím všechny fanoušky pohádky 
Princové jsou na draka v Lysicích a dou-
fám, že se 30. září uvidíme. Těším se na vás.

PAVEL ŠMERDA

Ivana Andrlová: Dostávala
JSEM OD FANOUŠKŮ PYTLE DOPISŮ

Herečku  Ivanu  Andrlovou  zná  snad  každý. 
Z pohádek, filmů,  seriálů… V 80.  letech byla 
hvězdou první  velikosti, milovaly  ji  statisíce 
televizních diváků. Momentálně Ivana Andr-
lová jezdí s Divadelní společností Háta a účin-
kuje  i  v  nové  talk  show Aleše  Cibulky  Když 
princové jsou na draka.

rozhovor / IVANA ANDRLOVÁ

Talk Show Když princové 
jsou na draka

Kdy: 30. 9. 19:00
Kde: Sál hotelu Lysice
Předprodej vstupenek: TIRO Ly-
sice, informační kancelář v Blan-
sku, v  Boskovicích, v  Letovicích 
a v Kunštátě
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Nemocnice Letovice
SE ZMĚNILA K NEPOZNÁNÍ

PR / NEMOCNICE LETOVICE

Letovická nemocnice se oproti mi-
nulosti  proměnila  k  nepoznání. 
Kdo  tady  byl  v  roce  2000  a  přijde 
nyní, musí být ohromený.

Hrdě musím přitakat… Ano, prostory 
naší nemocnice prošly za posledních dvacet 
let velmi výraznou proměnou. Pod vedením 
pana ředitele Lubomíra Unčovského, v po-
sledních letech paní ředitelky Drahoslavy 
Královcové a mé předchůdkyně, tehdejší ve-
doucí ekonomicko-technického úseku Lud-
mily Čadkové, byla zahájena rekonstrukce 
celého areálu. Začínalo se od úplných zákla-
dů, a to doslova. Od izolace zdiva, osazení 
novými okny, obnovení původního vstupu 
do nemocnice, až po rekonstrukci vnitřních 
prostor. Kompletní úpravou prošlo příze-
mí nemocnice včetně provozních kuchyň-
ských prostor, byly vybudovány ambulan-
ce, rekonstrukcí prošly lůžková oddělení 
A, D a částečně i oddělení C. Pro zajištění 
příjemného pracovního prostředí vzniklo 
nové zázemí lékařů a sester. Byla oprave-
na administrativní budova, v jejímž příze-
mí vznikla pietní místnost, ve spolupráci 
s městem bylo zbudováno nové parkoviště. 
Na podzim roku 2017 opustili nemocnici 
Milosrdní bratři, kteří ji v roce 1751 založili 
a působili tu od prvopočátku. V prostorách 
uvolněných řádem vzniklo v loňském roce 
díky investičním dotacím od Jihomoravské-
ho kraje nové lůžkové oddělení. V roce 2016 
byla revitalizovaná nemocniční zahrada, 
ve které jsou umístěny pískovcové sochy. 
Zahradu využívají naši pacienti na procház-
ky a setkávání se s návštěvami. Zahrada je 
k dispozici i pro trávení volného času veřej-

nosti. Jednou ročně tam organizujeme zá-
bavné odpoledne ke Dni otců.

Základem  všeho  je  určitě  vytvořit 
příjemné prostředí pro pacienty?

Průměrná délka hospitalizace našich 
pacientů je 60 dní. To je poměrně dlouhá 
doba a pro nás je prioritou, abychom tuto 
dobu našim pacientům co nejvíce zpří-
jemnili. Všechny pokoje jsou vybaveny 
elektrickými polohovatelnými lůžky, stěny 
jsou osazeny lůžkovými rampami, které 
umožňují individuální osvětlení, poslech 
rozhlasu, komunikaci se zdravotnickým 
personálem, ale i přenos poslechu mší po-
řádaných v nemocniční kapli a v kostele sv. 
Václava. Pacienti mají na všech pokojích 
k dispozici televizi. Mohou využívat pro-
story nemocniční kaple a služeb nemocnič-
ního kaplana. O naše pacienty se nestarají 
pouze zdravotničtí pracovníci, ale často se 
jim věnují i rehabilitační pracovníci, psy-
chologové, logoped, nutriční terapeut a so-
ciální pracovnice. Všichni zaměstnanci se 
snaží co nejvíce komunikovat s pacientem 
i jeho nejbližšími. V neposlední řadě mu-
sím zmínit kvalitu stravování. Připravuje-
me pokrmy, které jsou, pokud možno, co 
nejbližší domácí stravě. Odezva je převáž-

ně velmi pozitivní, plná chvály. Abychom 
zpříjemnili pacientům pobyt, pořádáme ve 
spolupráci se spolkem PALETA a ZUŠ růz-
né kulturní akce. Každoročně na Mikuláše 
a na Velikonoce navštěvují naše pacienty 
členové Nového sdružení zdravotně posti-
žených působících v Letovicích, kteří na-
plní prostory nemocnice zpěvem lidových 
písniček za doprovodu harmoniky.

Kdo jsou vaši pacienti?

Naši pacienti jsou převážně senioři, kteří 
jsou k nám překládáni z nemocnic posky-
tujících akutní péči. Některé pacienty při-
jímáme na doporučení praktických lékařů 
nebo odborných ambulancí. O péči v naší 
nemocnici je velký zájem, máme trvale ob-
sazeno téměř všech 120 zdravotních lůžek. 
Vyhledávají nás pacienti nejen z Bosko-
vicka a Blanenska, ale i pacienti z dalších 
okolních okresů a také z velkých brněn-
ských nemocnic.

Všiml  jsem si,  že v nemocnici  sídlí 
i řada ambulancí.

V rámci zajištění komunitních zdravot-
ních služeb poskytuje nemocnice ve spo-
lupráci s Městem Letovice zázemí pro pri-

Vedoucí ekonomicko–technického úseku 
Lucie Bousková. FOTO Klára Mrvová

Lucie Bousková působí v  letovické nemocnici 
už  dva  roky  na  pozici  vedoucí  ekonomicko-
-technického  úseku  a  současně  jako  zástup-
kyně  ředitelky.  Vedle  dlouholeté  a  úspěšné 
ředitelky  Drahoslavy  Královcové  je  tedy  tím 
správným člověkem, který dokáže zdravotnic-
ké zařízení představit veřejnosti.
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vátní ambulantní lékaře. Naše nemocnice 
nemá oprávnění na poskytování ambulant-
ních služeb. V současné době jsou v pro-
vozu interní, gynekologická, urologická, 
nefrologická a ortopedická ambulance, 
dále ambulance imunologie a alergologie, 
logopedie, rehabilitace a nově ambulance 
ultrazvukové diagnostiky. V areálu nemoc-
nice je k dispozici stomatologická ambu-
lance a ambulance pro děti a dorost.

Nemocnice sídlí v historických pro-
storách a přijít k vám mohou i turis-
té. Na co byste je pozvala?

Budova nemocnice jako taková byla vy-
stavěna v druhé polovině 18. století jako 
klášter hospitálského Řádu Milosrdných 
bratří sv. Jana z Boha. V roce 1784 vznikla 
v přízemí budovy lékárna, ve které řádoví 
bratři chystali nejrůznější léčivé přípravky. 
Od padesátých let minulého století, kdy 
nemocnice patřila státu, sloužily prostory 
lékárny jako interní ambulance, kde byly 
také poskytovány služby první pomoci pro 
veřejnost. Původní vybavení lékárny a vý-
malba byly za dob provozování ambulance 
poškozeny. Díky finančnímu přispění Měs-
ta Letovice a Ministerstva kultury došlo 
k zrestaurování těchto prostor. V současné 
době slouží historická lékárna jako nemoc-
niční odborná knihovna a jednací míst-
nost. Ve spolupráci s informačním centrem 
jsou tam pořádány pravidelné prohlídky 
s výkladem. Doporučuji čtenářům najít si 
čas a zavítat na prohlídku. Zajisté budou 
jako většina návštěvníků okouzleni stále 
sálající vůní bylinek z dřevěných šuplíků 
lékárenských skříní a krásnými barokními 
malbami na stropě.

Zažíváme  velmi  náročné  období. 
Jak dopadlo na chod  letovické ne-
mocnice?

Úvodem chci poděkovat paní ředitelce 
i celému personálu. Všichni byli vystaveni 
velkému psychickému tlaku. Informace, 
které se k nám dostávaly z médií, vyvo-
lávaly obavy v každém z nás. Uvědomo-
vali jsme si, že naši pacienti jsou jednou 
z velmi zranitelných skupin a jsme povi-
nni je maximálně ochránit. Jako všechny 
nemocnice jsme na začátku pandemie 
řešili nedostatek ochranných pracovních 
prostředků. V tomto výborně zafungovala 
lidská soudržnost. Zaměstnanci doma ve 
svém volném čase šili roušky. A nejen ti. 
I firmy z Letovic a občané nám byli nápo-

mocni a ušili nespočet bavlněných roušek. 
Darem jsme dostali od našeho dodavatele 
nemocničního prádla i látky na jejich výro-
bu. V polovině března jsme obdrželi první 
dodávku respirátorů, roušek a rukavic od 
zřizovatele. Značně se nám ulevilo někdy 
v druhé polovině března, kdy se k nám za-
čaly dostávat první dodávky, které zajistilo 
Ministerstvo zdravotnictví. Velké díky pat-
ří i panu starostovi, který se zajímal o situ-
aci v nemocnici a velmi úzce s námi spolu-
pracoval. Ihned v úvodu epidemie zajistil 
pro nemocnici nedostatkovou dezinfekci 
Anti-Covid a šité roušky.

I v době epidemie nemocnice poskytova-
la své služby, ale muselo být přistoupeno 
k přísnějším hygienicko-epidemiologic-
kým opatřením. Došlo také ke změně or-
ganizace práce, samozřejmostí bylo a stále 
je používání roušek veškerým personálem 
v areálu nemocnice. I nyní dodržujeme triáž 
příchozích do budovy spočívající v měření 
jejich tělesné teploty, vyplňování čestného 
prohlášení o bezinfekčnosti a bezpodmí-
nečné používání roušek.

Jak  funguje  spolupráce  s městem 
a  vaším  zřizovatelem,  Jihomorav-
ským krajem?

Spolupráce s městem je nadstandardní, 
Jihomoravský kraj je vzorným zřizovate-
lem. Přispívá nám na provoz i investiční 
akce. Díky tomu bylo i dříve a je i nyní mož-
né udržovat vyrovnaný a často i přebytkový 
rozpočet hospodaření nemocnice a v nepo-
slední řadě modernizovat prostředí. Zři-
zovatel nás podporuje nejen ekonomicky, 

ale působí též jako metodický a kontrolní 
orgán. V době pandemie Jihomoravský 
kraj nemocnici podpořil nejen dodávkami 
ochranných pracovních prostředků a dez-
infekce, ale i morálně.

Život není  jen o práci.  Jak odpočí-
váte,  co  ráda  děláte,  co  Vás  nabíjí 
energií?

Bude to znít velmi jednoduše, ale mimo 
práci dělám ráda vše, k čemu nepotřebu-
ji zaměstnávat mozek. Když jsem hodně 
psychicky unavená, vždy mě zachrání po-
hyb. Podle počasí volím běh, nebo plavecký 
bazén. O víkendech trávím většinu času se 
svým synem, kdy s oblibou vyrážíme na vý-
lety do přírody nebo do hor.

Vaše přání do budoucna?

Kdo mě zná, tuší. V osobním životě mám 
přání, které bude spoustě lidí znít jako 
klišé, možná jako „slovní spojení“, které 
běžně při přáních vyřkneme, aniž bychom 
o tom přemýšleli. Je to pevné zdraví! Pro-
šli jsme si se synem léčbou onkologického 
onemocnění. Dalo mi to obrovské poznání 
toho, co je v životě důležité. Není nic víc, co 
bych si mohla přát než pevné zdraví. Z pra-
covního hlediska se moje přání ubírají jas-
ným směrem. Přeji si, aby se u nás pacienti 
cítili co nejlépe a opouštěli naši nemocnici 
hlavně do domácího prostředí. A v nepo-
slední řadě si přeji, aby se naše nemocnice 
dále rozvíjela a ve spolupráci se zřizovate-
lem byla dokončena modernizace celého 
areálu nemocnice. PAVEL ŠMERDA

Historická lékárna Nemocnice Letovice.
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Léčíme pacienty 
se závažnými 
onemocněními

Synthon je mezinárodní farmaceutic-
ká společnost, která byla založena v Ni-
zozemsku v roce 1991. Letos je to právě 
dvacet let, co se díky spolupráci s předními 
českými chemiky podařilo založit výrobní 
pobočku Synthonu v Blansku, v areálu teh-

dy zanikající společnosti Lachema. Inves-
ticemi do postupné modernizace, výstavby 
nových budov a nejnovějších technologií 
zde vzniklo prestižní centrum odpovídající 
současným vysokým kvalitativním poža-
davkům na farmaceutický výzkum, vývoj 
a výrobu.

Dnes se Synthon pyšní celkem sedmi 
pobočkami po celém světě, přičemž každá 

lokace se zaměřuje na určitou část vývoje či 
výroby farmaceutických produktů. V Blan-
sku se věnujeme především výzkumu a vý-
robě aktivních léčivých substancí, které 
jsou základem léčivých přípravků. Jsou to 
právě ty složky léků, které v organismu vy-
volají požadovaný farmakologický účinek. 
Synthon se svými produkty zaměřuje na ta 
nejzávažnější onemocnění, a tak přichází-
me s pomocí zejména v léčbě onkologic-
kých pacientů a pacientů s onemocněním 
centrálního nervového systému (např. roz-
troušené sklerózy).

Vyvíjíme a vyrábíme 
finančně dostupná 
léčiva

V roce 2000 Synthon přebíral od La-

chemy 82 zaměstnanců, dnes jich má více 
než 280. Modernizací hal celého areálu 
s velkým důrazem na bezpečnost, ekologii 
a čistotu provozů vzniklo prestižní cent-
rum světové úrovně se špičkovými labora-
tořemi, výrobními halami a celkovým záze-
mím pro zaměstnance. Areál v Blansku má 
nyní k dispozici dvě výrobní haly, polopro-
voz a laboratoře chemického a analytické-
ho výzkumu a vývoje, které jsou plně vyba-
veny pro práci s vysoce účinnými léčivými 
látkami. Jak laboratoře, tak samotná výro-
ba jsou pod přísným dohledem pravidel-
ných auditů mezinárodních certifikačních 
úřadů, jako je například Státní ústav pro 
kontrolu léčiv či americká Food and Drug 
Administration.

„Potřebná léčiva nejsou vždy dosažitelná 
pro všechny. Prostřednictvím našich velmi 
kvalitních a účinných generických příprav-

PR / SYNTHON

Synthon slaví 20 let v Blansku

Pohled na stejnou budovu výzkumu a vývoje v roce 2003 a v roce 2016.

Vizualizace nové budovy laboratoří
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ků se nám daří činit léčbu finančně dostup-
nější. Naší vizí je dělat to, na co si jiní ne-
troufají. Díky vysoce kvalifikovanému týmu 
lidí si dokážeme poradit i s těmi nejsložitěj-
šími projekty,“ říká ředitel Petr Čermák.

Synthon pomáhá
Synthon chce být zodpovědnou a přá-

telskou firmou nejen vůči svým lidem, ale 
také vůči ostatním v okolí. Proto již dlou-
hodobě podporuje malé i větší sociálně 
přínosné projekty v blanenském regionu. 
Dlouhodobě například spolupracujeme 
s Domovem Olga. Naše podpora není jen 
finanční, ale i osobní. Prostřednictvím 
společných akcí pomáháme s integrací 
klientů do běžného života. Každoročně 
organizujeme například vánoční jarmark 
či kuželkový turnaj. Dalším inspirativním 
příkladem je projekt dobrovolnictví. Za-
městnanci se mohou v rozsahu jednoho 
dne v roce v rámci pracovní doby věnovat 

vybranému projektu. Díky tomu mohly 
proběhnout akce jako je úklid okolí silnice 
do Blanska, stavba dětského tábora pro 
Charitu Blansko, úklid v domově Olga 
a mnohé další. Společnost je také dlou-
hodobě hlavním partnerem charitativní 
akce You Dream We Run. Jak říká ředitel 
společnosti Petr Čermák: „Podařilo se nám 
zde propojit sportovní nadšení našich za-
městnanců s posláním Synthonu – pomá-
hat potřebným.“

Nový směr vývoje
Tento rok jsme se pustili do nové výzvy, 

kterou je oblast dědičných chorob. Česká 
pobočka byla v rámci Synthonu vybrána 
jako nejvhodnější pro založení zcela nové-
ho výzkumného týmu, který se této pro-
blematice bude v nadcházejících letech in-
tenzivně věnovat. Bude pracovat na vývoji 
léčiva pro genovou terapii. Věříme, že díky 
tomu budeme moci nabídnout pomoc pa-

cientům například s vrozenou vysokou hla-
dinou cholesterolu nebo pacientům s tak 
závažným onemocněním, jakým je spinál-
ní svalová atrofie.

Další modernizace
Letošní rok je pro blanenskou pobočku 

Synthonu velmi rušný. Probíhá totiž vý-
stavba zcela nové moderní budovy labo-
ratoří kontroly kvality, která by měla být 
dokončena na jaře příštího roku. Již brzy se 
spolu s rekonstruovanou administrativní 
budovou stane novou výraznou dominan-
tou areálu a nabídne špičkové laboratoře se 
zaměřením na nejmodernější trendy v obo-
ru analytické chemie.

Pokud Vás zajímá chemie či farmacie, 
a jste nakloněni tomu přijmout výzvy, které 
nabízí práce v mezinárodní farmaceutické 
firmě, neváhejte kontaktovat firmu Synthon 
a dozvědět se více aktuálních informací.

www.synthon.com

PR / SYNTHON

Charitativní sportovní akce 
You Dream We Run v roce 2018.

Vánoční Synthon jarmark. Zástupce Charity Blansko
Pavel Perout, ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová,

finanční ředitelka Synthon Dita Hrubešová.
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Bohumil Šimek: O polovinu jsme
SNÍŽILI POČET SILNIC V HAVARIJNÍM STAVU

Bohumil Šimek řídil čtyři roky Jihomoravský kraj jako hejtman. 
Pod jeho vedením se podařila spousta věcí, zlepšila se kvalita sil-
nic, zdravotnických zařízení a mnoha dalších institucí.

Pane  hejtmane,  blíží  se  konec  Va-
šeho  prvního  čtyřletého  období 
v  čele  Jihomoravského  kraje.  Jak 
toto období hodnotíte?

Nejsem člověk, který by se okázale 
chválil nebo si přivlastňoval výsledky prá-
ce, která je ve své podstatě kolektivní. Ale 
ano, stál jsem čtyři roky v čele tohoto týmu, 
a kdybych měl vyzdvihnout to, co je pro 
občany určitě důležité, tak se za tu dobu 
podařilo v našem regionu snížit o polo-
vinu počet silnic, které byly v havarijním 
nebo velmi špatném stavu. Avšak vzhle-
dem k tomu, že máme ve správě více než 
čtyři tisíce kilometrů takzvaných dvojek 
a trojek, je stále co opravovat a je to vlastně 
nikdy nekončící práce. Je také důležité říci, 
že i v této ekonomicky nelehké době jsme 
udrželi významné investice.

Je možné říct, že jste upřednostnili 
investice do některé konkrétní ob-
lasti?

Jihomoravský kraj zřizuje devět nemoc-
nic, 28 zařízení v oblasti sociálních služeb, 
téměř 200 škol a školských zařízení, devět 
kulturních institucí a jednu veřejnou vý-
zkumnou instituci. A všechna tato zaříze-
ní využívají občané, proto se snažíme být 
dobrým hospodářem a o majetek pečovat 
tak, aby vyhovoval požadavkům 21. sto-
letí. K největším investicím posledních let 
jednoznačně patří investice do zdravot-
nictví. Například rekonstrukce budovy 
ORL a neurologie Nemocnice Vyškov, kde 
jednotlivá pracoviště nyní splňují soudobé 
požadavky, jež jsou na zdravotnická zaří-
zení tohoto typu kladeny. Jedná se o jednu 
z největších investic do krajského nemoc-
ničního zařízení.

Co ostatní nemocnice?

V tišnovské nemocnici jsme 
v říjnu loňského roku zahájili 
výstavbu nového ambulantního 
traktu, v Nemocnici Znojmo se 
v prosinci téhož roku slavnostně 
otevřely zrekonstruované prosto-
ry infekčního oddělení, které se 
do té doby nacházelo mimo areál 
nemocnice, a navíc bylo v hava-
rijním stavu. Nyní toto nové od-
dělení nabízí pacientům 15 lůžek 
v moderních prostorách, které 
jsou oproti těm původním o několik gene-
rací dál. Kvalitativní posun je obrovský.

Nemocnice,  to  ale  nejsou  jen  mo-
derní  budovy  a  přístroje,  ale  také 
kvalitní zdravotnický personál.

Ano, máte pravdu. Téměř všechny ne-
mocnice, nejen ty krajské, se dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem lékařů, sester i lé-
kárníků. Bojovat s tímto trendem je velmi 
těžké, většina z nich hledá „štěstí“ v za-
hraničí. Snažíme se alespoň motivovat, 
aby nám kvalitní lidé zůstávali v regionu. 
Jihomoravský kraj to dělá formou dotač-
ního stipendijního programu, který by 
měl posílit zájem studentů o nelékařské 
zdravotnické obory a zajistit do budoucna 
kvalifikovaný personál v námi zřizovaných 
nemocnicích. A podobně je to i pro lékaře. 
Jihomoravský kraj poskytuje náborové pří-
spěvky pro lékaře a lékárníky, který je pod-
míněn dvouletým působením v některé ze 
sedmi krajských nemocnic, a to konkrétně 
ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově, Vyškově, 
Ivančicích, Hodoníně a Hustopečích.

Vrátím  se  k  výstavbě. Daří  se  kraji 

uplatňovat nějaké moderní přístu-
py při výběru firem, které nové pro-
jekty realizují?

Výborným příkladem je Dětská léčeb-
na se speleoterapií v Ostrově u Macochy. 
Jihomoravský kraj v tomto případě vůbec 
poprvé v plném rozsahu využil režimu De-
sign & Build, což znamená, že dodavatel-
ské sdružení zajistí v rámci jediné smlouvy 
projekční práce i vlastní výstavbu léčebny. 
Výsledkem bude architektonicky zajímavá, 
moderní a efektivní stavba zapadající do 
chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Budova bude současně šetrná ke svému 
okolí i k uživatelům, s nízkými provozními 
náklady a využíváním obnovitelných zdro-
jů energie při provozu. Zahájení výstavby 
je naplánováno na jaro 2021. Vznikne kom-
plex čtyř vzájemně propojených budov. 
Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich 
rodiče budou v areálu k dispozici také tři 
školní třídy s družinou, zdravotnická část 
a rehabilitační oblast s bazénem přístupná 
veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceú-
čelová hřiště, arboretum a prostor pro hi-
ppoterapii. Je to opravdu unikátní projekt 
v rámci celé České republiky.

krajské volby / BOHUMIL ŠIMEK
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Marek Šlapal (ČSSD): Na práci

Vít Rajtšlégr (ČSSD): Voda je čím dál

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JSEM HRDÝ.

CENNĚJŠÍ KOMODITA. MUSÍME SE S NÍ

RÁD BYCH V NÍ POKRAČOVAL

NAUČIT LÉPE HOSPODAŘIT

Pane  Šlapale,  sociální  oblast  a  ro-
dinnou politiku máte v Jihomorav-
ském  kraji  na  starosti  už  osm  let. 
Asi se dá však předpokládat, že po-
slední měsíce byly nejnáročnější…

Ano, nejtěžší období bylo letos na jaře, 
kdy vypukla koronavirová pandemie. 
Vzhledem k odpovědnosti za nejohrože-
nější skupiny, tedy seniory a zdravotně 
znevýhodněné občany v sociálních za-
řízeních, byly poslední měsíce opravdu 
náročné a vyčerpávající. A to zejména pro 
vedení a zaměstnance domovů pro seni-
ory a dalších pobytových služeb. Neméně 
náročné a stresující období to bezpochyby 
bylo i pro naše klienty. Během první vlny se 
žádný uživatel domovů nenakazil, ochran-
né pomůcky jsme dokázali zařídit často po 
vlastní ose, veškerá preventivní opatření 
zafungovala skvěle a v neposlední řadě 
nám pomohla lidská solidarita. Hlásily se 
nám desítky dobrovolníků. Všichni chtěli 
pomoci. Patří jim za to obdiv a poděkování.

Odhlédneme-li  od  koronavirové 
pandemie, v kraji se daří rozšiřovat 
kapacity v domovech sociální péče, 

což  je  v  mnoha  jiných  regionech 
palčivý  problém.  Jaká  je  příčina 
toho, že na jižní Moravě to jde?

Je to dlouhodobý proces. ČSSD je ve 
vedení kraje už dvanáct let, já mám na sta-
rosti sociální politiku už osm let a navazuji 
na dobrou práci mého kolegy a kamaráda 
Jirky Altmana, který sociální oblast v kraji 
vedl přede mnou. Zanedlouho poklepeme 
základní kámen nového domova pro se-
niory v Hustopečích, v plánu máme nové 
domovy v Miroslavi, Ivančicích či Bučo-
vicích. V Sokolnicích domov rozšiřujeme 
a modernizujeme, vzniklo 24 nových lů-
žek, a mohl bych pokračovat dál…

Zmiňujete  především  domovy  pro 
seniory,  ale  do  vaší  politiky  patří 
i práce s hendikepovanými. Jaká je 
situace v této oblasti, která je často 
opomíjená?

Rozhodně hendikepované neupozaďu-
jeme, právě naopak. V Zámečku ve Stře-
licích jsme zrekonstruovali celé patro pro 
zdravotně postižené a například pobytová 
služba Emin zámek pro lidi s převážně du-

ševním onemocněním má kompletně nové 
společenské zázemí a technické prostory 
pro personál. Domovy, stejně jako práce 
v sociálním prostředí, jsou často propoje-
né. Kromě uživatelů domovů bychom rádi 
v dalších letech také výrazně zlepšili pod-
mínky všem lidem, kteří se o hendikepo-
vané a seniory starají. Je to velmi náročná 
práce, která stále není dostatečně oceněná.

Kandidujete  jako  lídr  sociálních 
demokratů  v  krajských  volbách, 
které  jsou voliči často podceňova-
né a volební účast je výrazně nižší. 
Častým argumentem  je  to,  že  lidé 
neví,  co  kraj  vlastně  dělá.  Jak  to 
změnit?

Z reakcí je poznat, že během letošního 
roku se situace poměrně zásadně změnila. 
Lidé nejen v malých obcích často spoléhají 
na svého starostu. Během této krize však 
často slyšeli, že právě jejich starosta úzce 
spolupracuje s krajem, který veškeré akti-
vity koordinuje. Myslím, že jsme se lidem 
přiblížili a začínají více vnímat naši práci 
a odpovědnost.

Marek Šlapal  je od roku 2012 radním a od roku 2015 náměstkem 
hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální věci a rodinnou poli-
tiku. Právě sociální oblast na jižní Moravě vyniká. Z hlediska hospo-
daření patří k nejlepším v celé republice. I proto by lídr kandidátky 
ČSSD rád v započaté práci pokračoval.

Vít Rajtšlégr je dlouholetým starostou obce Ráječko a od roku 2018 
také radním pro životní prostředí v Jihomoravském kraji, ve kte-
rém najdeme nejvysušenější oblasti v rámci celé České republiky. 
Ačkoliv  letošní  rok  byl  s  ohledem na  srážky  vydatnější  než  roky 
předchozí, téma vody bude v budoucnosti čím dál citlivější. A i pro-
to se s vodou bude muset pracovat koncepčně a s rozumem.

PR / ČSSD

Marek Šlapal, náměstek hejtmana 
JMK, kandidát ČSSD na hejtmana

Vít Rajtšlégr, starosta Ráječka, radní 
JMK, lídr ČSSD okresu Blansko
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VODOVODY A KANALIZACE V OBCÍCH,
OPRAVY CEST, ŠKOL A KULTURNÍCH
DOMŮ NA BLANENSKU

VÍT RAJTŠLÉGR
STAROSTA RÁJEČKA, RADNÍ JMK

CHCEME SILNÝ A AKČNÍ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

MAREK ŠLAPAL
KANDIDÁT NA HEJTMANA VOLTE ČSSD

V KRAJSKÝCH
VOLBÁCH
2. A 3. ŘÍJNA

V KRIZI VÁS

OCHRÁNÍME

Pane starosto, jak je na tom Jihomo-
ravský kraj s vodou právě v tuto chví-
li?

Lépe než v posledních letech, avšak 
nesmíme po deštivějším roce situaci do 
dalších let podcenit. S postupným otep-
lováním bude totiž jižní Morava z hledis-
ka sucha tím nejpostiženějším regionem 
v rámci České republiky.

Kromě rovinatých oblastí na Znojem-
sku, Břeclavsku a Hodonínsku, kde jsou 
pravidelně nejvyšší teploty a nejnižší 
srážky, má v posledních letech problém 
i Brno.

Brno?

Ano, u Brna je velká potíž s tím, že nemá 
vlastní zásobárnu vody. V letech 2018 
a 2019 byl problém tak velký, že Brno bylo 
jen několik dnů od situace, kdy mu dojde 
pitná voda. Naštěstí se podařilo nebezpe-
čí odvrátit a obyvatelé druhého největšího 
města tento problém nepocítili.

Jestliže  Brno  nemá  vlastní  záso-
bárnu  vodu,  kde  jsou  jeho  zdroje? 
A pokud nejsou dostatečné, jaké je 
řešení do budoucna?

Brno získává vodu z Vírské přehrady, 
jejíž hladina se v předchozích letech v dů-
sledku sucha a malých přítoků snižovala, 
čímž se také výrazně snížil zásobní prostor 
vody a z prameniště Březová, kde objem 
klesl na šedesát procent. Řešením do bu-
doucna je využití laguny pitné vody pod 
Černovicemi a vodárenské nádrže v Bosko-
vicích, která není v současnosti využívaná. 
Jako kraj jednáme s vodárnami a Povodím 
Moravy. V blízké době bychom měli do-
spět k řešením, která zlepší situaci ohledně 
vody v celém našem kraji.

Jaký je váš výhled do budoucna? Co 
byste rád v rámci vody a životního 
prostředí  dokázal  v  následujících 
letech?  Ostatně  kandidujete  v  le-
tošních krajských volbách za ČSSD 
jako lídr Blanenska.

Rád bych pokračoval v započaté práci. 
Za tři roky, co působím jako radní, spolu-
pracujeme se starosty na revitalizaci regi-
onů. Díky dotacím, které na kraji vypisu-
jeme, opravujeme kanalizace, vodovody 
nebo čistírny odpadních vod. Zároveň se 
také spolupodílíme na výstavbě nové vodo-
vodní a kanalizační sítě, protože v mnoha 
z nich jsou trhliny.

Rádi bychom také zvedli hladinu vody 
v přehradě Nové mlýny zhruba o třicet cen-
timetrů. Z hlediska konstrukce to není žád-
ný problém, přehrada byla navržena tak, 
aby toto zvýšení bez problému zvládla. Ob-
jem v ní by vzrostl o devět milionů kubíků. 
Díky navýšení objemu vody v přehradách 
by se také rozšířily průtoky řek a vznikal 
by tak prostor pro nový život, voda by se 
dala také použít pro tolik potřebné závlahy 
polí. A samozřejmě také platí, že budeme 
chránit veškeré vodní plochy, ať už rybníky, 
potoky, jezírka nebo mokřady a podpoříme 
jejich další budování před průmyslovou 
těžbou. Voda je v našem kraji drahá komo-
dita a musíme ji chránit.

PR / ČSSD



24 MyFace Říjen 2020

Jablkobraní nabídne dobrou hudbu,
VYNIKAJÍCÍ JÍDLO A PŘÍJEMNOU ZÁBAVU

Dva roky má za sebou ve funkci 
starostky Drnovic  Lenka Růžič-
ková. V obci rozpracovala hned 
několik  projektů, má  další  vel-
ké plány a daří se jí i vylepšovat 
spolkový život. Co ji trápí, je ne-
dostatečná kapacita zdrojů pit-
né vody.

Paní  starostko,  jste přibližně v po-
lovině  prvního  funkčního  období. 
Jaké byly ty dva roky na radnici?

Téměř dva roky náročné práce, které mi 
přinesly obrovský ranec zkušeností, a to 
nejen pracovních, ale i vztahových. Lidé, 
kterým jsem věřila, mě zklamali, a naopak 
hodně lidí, u kterých bych to nečekala, mě 
velmi mile překvapili. Každopádně první 
rok byl jízda na horské dráze, občas i hla-
vou dolů. (smích) Dnes na to vzpomínám 
už s nadhledem a mnohem klidněji, proto-
že ač mám za sebou kupu probdělých nocí, 
vidím, že mé úsilí a má odhodlanost dotáh-
nout nedokončené projekty do zdárného 
konce, byl sice často nadlidský výkon, ale 
hrdě můžu říct: povedlo se!

Nyní si už vymezuji prostor na to jít 
vlastní cestou starostování. Věnuji se spo-
lečenskému a kulturnímu životu, zaměřuji 
se na krajinu a přírodu, snažím se komuni-
kovat s občany a být jim k dispozici v pří-
padě potřeby. Považuji za důležité, aby 
starosta s lidmi v obci opravdu žil, využíval 

místních služeb, kadeřníka, lékaře, naku-
poval zde a podobně. Přirozeně inklinuji 
k dětem, protože tam je naše budoucnost. 
Chci, aby naše „vesnická škola“, v dobrém 
slova smyslu, disponovala špičkovým vy-
bavením a kvalitní výukou, což se nám za-
tím daří. Myslím, že klima, které je v drno-
vické škole, nám mohou v okolí jen závidět.

Poslední  měsíce  byl  svět  doslova 
vzhůru nohama. Jak  jste to zvládli 
v Drnovicích?

Troufnu si říct, že na výbornou. Zjistila 
jsem, že v takových situacích umíme všich-
ni zabrat, spojit síly, že mám v obci úžasné 
lidi! Mnozí začali pomáhat a sami pomoc 
i nabízet. Například hned na začátku, kdy 

nebylo možné sehnat roušky, tak nám je 
jedna maminka na rodičovské dovolené 
nosila na úřad po deseti kusech, co sta-
čila ušít, když její dítko spalo. To stejné 
s dezinfekcí. V prvních dnech paniky neby-
lo možné dezinfekci koupit, nebo jen za ší-
lené ceny. Manželka jednoho ze zastupitelů 
pohotově vyráběla litry dezinfekce z kalvá-
dosu a lihu. Přihlásilo se 15 dobrovolníků, 
kteří chtěli pomáhat seniorům, hasiči roz-
nášeli dezinfekce a roušky do domácností. 
Bylo nutné psychicky podpořit seniory, aby 
měli pocit bezpečí a možnost na koho se 
obrátit. Také jsme poskytli dar Nemocnici 
u sv. Anny v Brně, odpustili jsme tříměsíč-
ní nájem živnostníkům podnikajícím v na-
šich prostorách. Školka zůstala po dohodě 
s paní ředitelkou otevřena jako jediná v re-
gionu po celou dobu epidemie. Nemohu 
vynechat ani školu, která si velmi bravurně 
poradila s distanční výukou. Paní učitelky 
přešly na on-line výuku, velmi svědomitě 
se dětem věnovaly a komunikovaly s rodiči.

Připomeňte,  co  se  v  Drnovicích 
udělalo v poslední době z hlediska 
investic?

Během necelých dvou let jsme zrekon-
struovali školu. Máme krásnou třídu, jídel-
nu, šatny, kuchyň, venkovní altán a nový 
zabezpečovací systém. V rámci tří projektů 
vysazujeme stromy do lesa poškozeného 
kůrovcem a tvoříme remízky, které nám po-
máhají vyrovnat se s klimatickými změna-

rozhovor / LENKA RŮŽIČKOVÁ

Starostka Lenka Růžičková při loňském Jablkobraní. FOTO Marcela Kopečková
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mi a zadržují vodu v krajině. Dostavěli jsme 
lávku na Skalické, zrealizovali jsme dlouho 
odkládanou opravu střechy nad domem 
služeb, nainstalovali 36 sloupů veřejného 
osvětlení v nových ulicích, zrekonstruova-
li vodojem. Postupně opravujeme silnice 
a chodníky. Také celková údržba všech 
staveb, hřišť a prostor obce, představuje 
ekonomicky významnou investici. Velmi 
jsem zvažovala do čeho se pouštět, jelikož 
máme před sebou velké investiční sousto 
v podobě intenzifikace ČOV, což je projekt 
za bezmála 43 milionů korun, a za pár let 
stavbu vodovodu s názvem „Vodovod Ma-
rek“. Tyto dvě investice, spolu s rozšířením 
ZŠ, jsou prioritou pro fungování obce. Po-
važuji za důležité racionálně a zodpovědně 
přemýšlet o dalších investicích. Nemám 
v úmyslu bezhlavě stavět a zadlužovat obec 
víc, než je nezbytně nutné.

Na  čem  momentálně  pracujete 
a jaké máte další plány?

Momentálně mě kromě běžných záleži-
tostí úřadu nejvíce zaměstnává výše zmi-
ňovaná intenzifikace čistírny odpadních 
vod. Jelikož se mi podařilo získat dotace 
ze SFŽP, což v tomto případě považuji za 
malý zázrak, měli bychom začít koncem 
roku stavět. Souběžně připravuji projekt 
na přestavbu bývalého koupaliště na pří-
rodní retenční nádrž, další dva krajinné 
prvky s výsadbou stromů, společně s pány 
starosty z Lysic a Voděrad spolupracujeme 
na projektu „Vodovod Marek“. Hledáme 
také řešení pro rozšíření základní školy. 
Ale nejen velkými stavbami a akcemi je 
naplněna moje práce. Takže na otázku, co 
momentálně dělám, odpovím, že vše, co je 
potřeba. Starosta, který nemá k dispozici 
úředníky a jednotlivé specialisty na odbo-
rech, je tedy donucen pojmout částečně 
práci právníka, stavbaře, projektanta, IT 
odborníka, žurnalisty, ekonoma, psycholo-
ga, ale také by měl být odborníkem na od-
pady, životní prostředí, kulturu, umění, so-
ciální problémy, školství a mnoho dalšího.

Slyšel  jsem,  že  kvůli  nedostateč-
né  kapacitě  vody  máte  vyhlášen 
stop stav, co se týká stavby nových 
domů. Co s tím budete dělat?

Slyšel jste bohužel správně. Je to nepří-
jemné pro nás všechny, hlavně pro občany, 
kteří měli v plánu v nejbližším období sta-
vět. To, že se s nedostatkem vody potýká 
spousta obcí, je fakt, který nastal vlivem 
úbytku podzemních vod. V naší obci k tomu 
přispěla i mohutná výstavba nových domů, 
čímž nechci vrážet klín mezi starousedlíky 
a nové občany, právě naopak, přistupuje-
me k tomu tak, že je to problém nás všech. 
Snažíme se najít to nejoptimálnější řešení, 
což je napojení na centrální vodovod, kte-
rým bychom nedostatek vody vyřešili i pro 
naše budoucí generace. Spolupráce tří obcí 
na tomto projektu přinese nejenom ekono-
mické benefity, ale i pravděpodobnější do-
stupnost pro získání dotací. Deštivé počasí 
letošního roku naznačuje mírné zlepšení 
v této oblasti, takže uvidíme, zda nám od-
borníci z VAS Boskovice, kteří kontrolují 
hladinu a množství vody v našem vrtu, ne-
umožní výstavbu několika málo domů.

Lidé  letos hodně cestují po ČR. Na 
co byste nás pozvala do Drnovic?

Určitě na pořádnou procházku nebo 
projížďku na kole či kolečkových bruslích, 
k čemuž vybízí propojené cyklostezky na 
Lysice a Zbraslavec. Následné poseze-
ní u kouzelných rybníků je třešničkou na 
dortu. S dětmi můžou návštěvníci zaví-
tat do Lesoparku, který je hojně využíván 
hlavně v letním období. Rodiče si odpoč-
nou v chládku a děti zadovádí na herních 
prvcích, které jsou jim volně k dispozici. 
Pro děti pubertálního věku zde máme 
pumptrackovou dráhu. Jsme národ gu-
rmánů, tak i posezení ve středu obce na 
molech u rybníka s něčím dobrým k za-
kousnutí považuji za příjemný zážitek. 
Lákavá je i návštěva hezky udržovaného 
kostela Nejsvětější trojice. Také v oblasti 

umění a následného turismu mám své plá-
ny. Navázala jsem spolupráci s panem sta-
rostou z Vamberka a chtěla bych propojit 
jejich tradici paličkovaných krajek s místní 
výrobou paličkovaných krajek v továrně 
Topak. Mám předběžnou vizi stálé expozi-
ce, ale ještě uvidíme, jak moc se mi podaří 
představy realizovat.

Blíží  se  druhý  ročník  Jablkobraní. 
Pozvěte nás.

Moc ráda! Přijďte všichni, kdo máte 
rádi dobrou hudbu, vynikající jídlo a pří-
jemnou zábavu. Těšit se můžete na prodej 
regionálních výrobků, myslivecký guláš, 
domácí zabíjačku a jablečné speciality na 
grilu. Ochutnáte několik desítek vzorků 
kalvádosů a štrůdlů. Vystoupí zpěvák Mar-
tin Maxa, pěvecký sbor Orlíci a děvčata 
z Cvič s námi. Posedíte nebo zatančíte si 
s kapelou HD Acoustic. Uskuteční se Den 
otevřených dveří v MŠ Drnovice. Akce má 
i charitativní charakter. Budeme podpo-
rovat dobrovolným příspěvkem výstavbu 
hospice pro onkologicky nemocné pacien-
ty „Dům pro Jůlii“. Záštitu nad akcí pře-
vzala paní poslankyně Lenka Dražilová. 
Děkujeme za to.

Vaše přání do budoucna?

Přeji si nesplnitelné, zdraví pro všechny, 
ale protože vím, že to není reálné, bude 
dobře, když vztyčený prst, který nám koro-
navirus a příroda ukazuje, přiměje aspoň 
některé z nás k zamyšlení a k uvědomění 
si vzácnosti a krátkosti bytí na tomto svě-
tě. Neztrpčujme si proto život zbytečnými 
spory a závistí. Přeji si, aby občané u nás 
v Drnovicích byli spokojení, šťastní, žili 
zde v pohodě, klidu, bezpečí a navzájem 
se respektovali. Mým cílem je lidi spojo-
vat a ne rozdělovat, proto na závěr využiji 
krátký úryvek z písně: „Já stavím mosty, 
v tom je ten vtip a bezpochyby jsem na tom 
líp než ten, kdo pár mostů v afektu za se-
bou spálí…“ PAVEL ŠMERDA

rozhovor / LENKA RŮŽIČKOVÁ
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Kateřina Ostrá dává návod
JAK LEVNĚ PROCESTOVAT SVĚT

Katko,  co  tě přivedlo k  tomu začít 
si  plnit  svoje  cestovatelské  sny? 
Vzpomeneš si, kam vedla tvoje prv-
ní cesta?

Cestovat naplno jsem začala zhruba před 
šesti lety. Spouštěčem byl paradoxně úraz 
kolene. V době, kdy jsem byla odkázaná na 
pomoc okolí i v těch úplně nejzákladnějších 
věcech sebeobsluhy, jsem si krátila čas pro-
hlížením starých fotek. Fotek z cest. Myslela 
jsem tehdy na jedinou věc. Na všechna krás-
ná místa, která jsem ještě neviděla. Právě 
tehdy jsem si slíbila, že pokud se ještě někdy 
postavím na vlastní nohy a budu chodit bez 
omezení a bolesti, začnu cestovat a přesta-
nu si odpovídat na svoje cestovatelské sny 
„někdy“. Tváří v tvář mé nehybnosti a všech 
najednou skutečných limitů jsem si uvědo-
mila, že jsme se s dospělostí naučili naše sny 
a plány odkládat na později. No a já se tehdy 
rozhodla, že se opřu do opravdického živo-
ta naplno. Bez odkladů. Splním si všechno, 
o čem jsem snila, co mě napadne. Také jsem 
si řekla, že pokud mi přijde plnění mé úra-
zové pojistky, resp. vyplacení trvalých ná-
sledků, použiji tento budget jako startovací 
sumu pro svoji první velkou cestu. Co jsem 
si slíbila, to jsem i splnila. Den po připsání 
peněz z pojistky na můj účet jsem měla kou-
penou letenku na Kubu. Od té doby cestuji, 
jak to jen jde! Kamkoli. Protože v každém 
koutě světa je něco krásného.

Je  rozdíl  cestovat  a  Cestovat  za 
Kačku?

Možná odpovědí trochu překvapím, ale 
rozdíl není žádný. Cestování je krásné, 
ať ho realizujete s jakýmkoliv budgetem 
a s jakýmkoliv itinerářem. Cestovat ZA 
KAČKU znamená, že se snažím, aby byly 
moje cesty maximálně našlapané zážitky 
a vjemy, abych z každé cesty vytěžila maxi-
mum, ale současně, aby cestovní náklady 
byly co nejmenší. Každopádně ať už člo-
věk cestuje s jakýmkoliv rozpočtem, pořád 
platí jedno: investice věnované do vzdělání 
a do cestování jsou ty jediné, které zubem 

času neztrácí na hodnotě. Naopak. Jsou 
s každým dnem cennější.

Ve svých cestopisech popisuješ, jak 
se dá cesta zařídit, co se dá na kon-
krétním místě  prožít,  a  přitom  za 
to neutratit desetitisíce. Boříš tedy 
mýty  a  představy,  že  cestování  je 
drahá záležitost?

No, snažím se! Hlavním důvodem je to, 
že když cestuji a potkávám na svých ces-
tách další lidi, vždycky mě obohatí, posu-
nou. I v reálném životě kdykoliv potkám 
někoho, kdo se cestování věnuje inten-

Kateřina  Ostrá  z  Bořitova 
miluje cestování. Za posled-
ních šest let navštívila okolo 
čtyřiceti zemí světa. Takřka 
pravidelně s co nejmenšími 
náklady. O  zajímavé  zkuše-
nosti se už dlouhodobě dělí 
ve  svých  cestopisech.  Nyní 
jí vychází i kniha Za Kačku – 
Jak levně procestovat svět.
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zivněji, je to obvykle výjimečný a skvělý 
člověk. Proto se to nadšení snažím šířit, 
abych takových lidí potkávala co nejvíce. 
Nebořím ale jen mýty o tom, že cestování 
opravdu nemusí znamenat velký zásah do 
peněženek, snažím se odbourat i mnoho 
dalších argumentů „proti“. Třeba to, že ne-
lze cestovat bez aktivní znalosti anglického 
nebo jiného světového jazyka. Také to, že 
cestování není s normálním přídělem dnů 
dovolené možné.

V kolika zemích světa si byla?

Počítala jsem to nedávno a bylo to číslo 
přesahující čtyřicet. Každopádně nesbí-
rám počty navštívených zemích, to rozhod-
ně není můj cíl. Do řady z nich se dokonce 
velice ráda vracím.

Máš  některé místo  obzvláště  oblí-
bené?

Vlastně každé, které jsem navštívila, ve 
mně zanechalo obrovskou stopu. Osobně 
mě nejvíc dojímají a berou místa, která 
mají za sebou pohnutý osud. Určitě Am-
sterdam a muzeum Anne Frank, Jeruzalém 
a památník holocaustu Jad Vašem, Muze-
um tsunami na Srí Lance, Pripjať a Čer-
nobyl… Jinak z nejkrásnějších míst, které 
jsem kdy navštívila, mám jasnou trojici – 
Nikaragua, Santorini, Ukrajina. Tohle jsou 
místa, kam se kdykoliv a ráda vrátím.

Jak se na cestách dorozumíváš?

Pořád říkám, že když je člověk na cestu 
důkladně připravený, má itinerář a zná 
mapy, dokáže používat aplikace našich 
chytrých telefonů, nemůže se ve světě ztra-
tit ani jako němý. Anglicky jsem se nikdy 
neučila, přesto si dovolím říct, že za těch 
šest let aktivního cestování už nějaké pa-
sivní základy mám. Nicméně sbírala jsem 
je a cestovala jsem i zcela lingvisticky ne-
gramotná. V dnešní době bych hlavně vy-
zdvihla Google překladač, kde je i možnost 
nastavení konverzace. Tohle je naprostá 
pecka! Například v Kostarice jsem díky 
tomu plynule konverzovala se španělsky 
mluvícími lidmi. Všechno je jenom o: zku-
sit, vidět, zažít, použít. Je to jednoduché 
jako jízda na kole. Jednou nasedneš, a pak 
už jedeš.

Nějaký zážitek, který ti utkvěl v pa-
měti?

Ježkovy voči, těch je milion! Jsou to 
nádherné sopky, národní parky, sloní re-
zervace, mořské želvy, tabáková farma… 
Tím nejsilnějším zážitkem jsou pro mě na 
cestách lidé. Moji parťáci, kamarádi. To 
oni mi dělají cesty výjimečnějšími a neza-
pomenutelnými. A je úplně jedno, jestli 
letíte na Maledivy, nebo jedete autem do 
Zaječí.

Bála ses někdy?

Ano. Bojíme se všichni, každý den. 
V obyčejném životě třeba jen toho, že ne-

stihneme přijít včas do práce, nebo nám 
z hrnce uteče hrách. Jsou to naprosto při-
rozené strachy, které jsou permanentní 
součástí našich normálních životů. U ces-
tování je to stejné. Také jsou běžné strachy, 
které jsou každodenní součástí cest. Nic-
méně je umím lehce potlačit a vypnout. Asi 
jsem na nějaké vlně hormonů štěstí a ra-
dosti, takže mi sebevětší jobovka přijde na-
konec vždy k smíchu a samozřejmě – vždy 
je řešitelná. Velký strach jsem měla letos 
v březnu. V době koronavirové pandemie, 
kdy jsme zůstali trčet v Kostarice a čekali 
na repatriační let… Doma apokalypsa, syn, 
vedle mě parťák s náběhem na plicní embo-
lii, všechny obchody s jídlem zavřené, uza-
vřený ale i vzdušný prostor Kostariky. Měla 
jsem děsný strach, že se domů nevrátíme, 
ale současně stejně velký strach z toho 
(poté co jsem si přečetla titulky v novinách 
o tom, že dva roky nebude možné nikam 
cestovat), že se domů přece jen vrátíme… 
Bylo to jak Sophiina volba a já nevěděla, co 
je větší zlo.

Jak vznikl nápad na knihu Za Kač-
ku – Jak levně procestovat svět?

Tak tenhle nápad vůbec nebyl můj. Na 
moment, kdy to vzniklo, nikdy nezapome-
nu. Přišel mi e-mail od Ivo Michalíka, bý-
valého blanenského redaktora, který nově 
posílil tým nakladatelství Albatros media. 
Tento člověk četl mé cestopisy na Face-
booku a napadlo ho, že by stálo za to vydat 
je jako knihu. Aniž by oslovil mě a jakkoliv 
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to se mnou konzultoval, rovnou tento ná-
pad předložil nakladatelské radě a panu ře-
diteli. Nápad se jim nejen zalíbil, ale navíc 
jej ihned odsouhlasili k vydání. No a pak se 
Ivo obrátil na mě. Trochu mě to vyděsilo 
(vlastně hodně) a dodnes nemůžu uvěřit, 
že je kniha na světě.

Co v ní najdeme a kde si ji můžeme 
koupit?

Kniha má tři části. Skoro třetinu zabírá 
popis toho, „jak cestují já“. Jedná se o jed-
noduchý návod, jak začít. Jak se rozhod-
nout, zda cestovat sám, nebo s cestovkou, 
jak si koupit svoji první letenku, jak si se-
stavit efektivní itinerář, jak se zabalit do 
příručního zavazadla… A samozřejmě jak 
to všechno udělat, aby to stálo co nejmíň 
peněz. Všechno jsem to sepsala tak, aby 
si po přečtení zvládl koupit svojí první 
letenku a absolvovat svoji první cestu na 
vlastní pěst každý.

Druhou částí je ukázka pěti krátkých 
tripů, ve kterých lze najít jak konkrétní 
itinerář dané cesty, tak i detailní rozpo-
čet. Tyto itineráře prezentuji jak na strán-
kách www.cestujlevne.com, tak i na svých 
webových stránkách www.cestujizakac-
ku.cz. Mohou sloužit jako cestovatelská 
inspirace, kterou člověk, jehož osloví, 

může v podstatě jenom zkopírovat. Hlav-
ním cílem je ukázat lidem, že i takové de-
stinace jako Santorini, Island, Madeira, 
Marakeš… mohou být opravdu ZA KAČ-
KU.

Poslední částí knihy je popis dlouhé 
cesty, kterou realizuji pouze jednou roč-
ně. Je to záležitost, na kterou se chystám 
téměř půl roku. Obvykle se jedná o cestu 
za oceán, tedy do větší exotiky. Hodně 
cestovatelů v poslední době pochopilo, 
že vycestovat někam na tři týdny přine-
se opravdu mnohem silnější vjem a pro 
člověka větší odpočinek než krátké cesty. 
Knihu distribuuje nakladatelství Albatros 
media a je dostupná ve většině knihkupec-
tví. Lze ji objednat také online.

Co  bys  vzkázala  těm,  kteří  se  bojí 
cestovat?

Není důvod se bát. Většina věcí, kterých 
se bojíme a postavíme v naší hlavě jako 
mantinel, se z 99 procent nikdy nestane. 
Jestli se něčeho lidé opravdu mají bát, tak 
života bez života a na jeho konci kilomet-
rový seznam všeho, co si přáli zažít, ale ze 
strachu odložili. Tedy toho, že umřou dřív, 
než si své sny stihnou splnit.

Jaký je tvůj nejbližší sen?

Mé sny se s pandemií změnily. Dříve 
jsem měla v merku různé lokace – Tran-
ssibiřskou magistrálu, Mexiko, Aljašku… 
Nyní si stran cestování přeju jediné. Aby 
se svět vrátil alespoň částečně do kolejí, 
ve kterých byl před Covidem. Aby opět 
bylo možné cestovat bez restrikcí a ome-
zení. Aby zmizely všechny semafory a li-
mity, s kterými nemůžeme hnout, ať je 
naše vůle a chuť cestovat sebesilnější. 
Přeji si zpátky plné letištní haly, vytížená 
letadla a hlavně památky, které obdivu-
jí lidé. Všichni si to zaslouží. Jak letecký 
a vůbec cestovní průmysl, taky všechna ta 
nádherná místa, která na naší zemi jsou.

Jinak mým absolutně největším ces-
tovatelským snem je Artic Circle Trail. 
Jedná se o asi 180 kilometrů dlouho trasu 
vedoucí od moře, z druhého největšího 
města Grónska Sisimiutu, téměř k okraji 
Russelova ledovce, k letišti Kangelus-
suaq. Přestože jsem teplomilný člověk 
a všechny mé cíle jsou zejména v rovníko-
vých oblastech, tohle je můj cestovatelský 
strop. Plánovala jsem si splnit tento sen 
letos v srpnu, bohužel mi do mých plánů 
hodil vidle Covid. Každopádně já se nikdy 
nevzdávám a věřím, že si třeba zrovna za 
rok touto dobou o této mé cestě povyklá-
dáme v minulém čase face to face.

PAVEL ŠMERDA
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Čtyřkolka je na práci
LEPŠÍ NEŽ MALÝ TRAKTŮREK

Dříve  zde  voněly  vyhlášené 
mladkovské rohlíky, teď už více 
než patnáct let v bývalé budově 
pekárny v Mladkově  sídlí Cent-
rum čtyřkolek a Zahradní tech-
niky.  „Začínali  jsme  se  čtyřkol-
kami, o zahradní techniku jsme 
obchod rozšířili až o asi osm let 
později.  Zkoušeli  jsme  různé 
dodavatele,  nakonec  jsme  za-
kotvili u firmy Hecht. Jsme jedi-
ný  autorizovaný  prodejce  této 
značky  pro  naši  oblast,“  říká 
majitel prodejny Pavel Palme.

Musím  se  zeptat  hned  na  úvod. 
Jaký je letošní rok pro Vaši prodej-
nu?

Nebudeme si nic nalhávat. Z jara to bylo 
velmi těžké. Hlavně na začátku března byli 
lidé zakřiknutí, nevěděli, co se děje. Přesto, 
i když jsme měli prodej omezený, snažili 
jsme se svým zákazníkům stále vycházet 
maximálně vstříc. V případě jakékoliv po-
třeby jsme tedy jezdili za nimi. Výhodou 
je, že máme zaběhnutý e-shop. Takže když 
to shrnu, možná je to paradoxní, ale zatím 
máme lepší čísla než loni. Problém byl ne-
dostatek zboží. Zavřela se totiž spousta 
světových a evropských trhů.

Představme  si Váš  sortiment a  za-
čněme  u  čtyřkolek.  Jaké  nabízíte 
a pro koho?

Nabízíme všechny možné druhy. Od 
dětských plastových elektrických až po 
velké profesionální. Pracovní, rekreační 

i závodní. Různých značek. Novinkou je, 
že zastupujeme značku Xmotos, která se 
objevila na českém trhu. Nabízíme jejich 
pitbiky a motorky na cross a enduro do 
250 cm.

Zákazník  si  u  Vás může  čtyřkolku 
koupit,  nebo na  začátku  třeba pro 
vyzkoušení  jen  půjčit?  Co  byste 
v tomto směru doporučil?

Výběr je na něm. Za začátku jsme je hod-
ně půjčovali, na okrese byla jedna dvě a lidé 
si je chtěli hlavně vyzkoušet. Teď je to jiné. 
Klienti si kupují nové, silnější čtyřkolky, 
a půjčování jde do ústraní. Ideální postup 
je takový, že když se vám nějaká čtyřkol-
ka libí, podívejte se na web, zjistěte si in-
formace, a na základě toho si udělejte čas 
a zajděte k nám do prodejny, kde se o všem 
pobavíme. Vybírat jen na základě informa-
cí na internetu a recenzí není nejlepší ces-
ta. Velmi důležité je kupovat tam, kde mám 
blízko servis.

Na co lidé čtyřkolky nejčastěji vyu-
žívají?

Z osmdesáti procent na práci okolo 
domu, na zahradě a v lese, ve zbylých dva-
ceti procentech na výlety a projížďky po 
polních cestách. Lidé pochopili, že čtyřkol-
ka je lepší než malý traktůrek. Má větší sílu, 
skvělé využití v náročném terénu, a když 
chcete, odpojíte vlečku a můžete se na ní 
vydat na výlet nebo se jen projet.

Trochu  mladší  historii  má  u  vás 
zahradní  technika.  Co  všechno 
v Mladkově najdeme a jaké značky 
prodáváte?

Kompletní sortiment firmy Hecht. Od 
křivinořezů, přes sekačky, zahradní trak-
tůrky, kultivátory, provzdušňovače, postři-
kovače, ale také motorové pily a ruční ná-
řadí. Vrtačky, flexky, uhlové brusky a další. 
Sortiment je hodně široký. Kvůli koronavi-
ru jsme na jaře zaznamenali menší pokles 
v prodeji a servisování, o to větší zájem pak 
nastal v červnu.

Samozřejmostí  je  servis  čtyřkolek 
a  zahradní  techniky.  Zmínit  by-
chom ale měli  i  doplňkové  služby, 
které nabízíte?

Kromě servisu čtyřkolek, strojů a nářa-
dí, které prodáváme, nabízíme ještě služby 
autoservisu a pneuservisu pro osobní a do-
dávková vozidla. PAVEL ŠMERDA

PR / CENTRUM ČYŘKOLEK

Centrum čtyřkolek
a Zahradní techniky

Mladkov 14
Tel.: 603 264 974
E-mail: p.palme@centrum.cz
www.topctyrkolky.cz
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Sklárny Moravia
SI VÁŽÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Pane řediteli, nedávno u vás probě-
hl tradiční Dětský den Skláren Mo-
ravia. Jak jste byl s jeho průběhem 
spokojený a jaký byl o něj zájem?

Byl jsem velmi spokojený. A to hned z ně-
kolika důvodů. Program byl skvěle sestave-
ný, vystoupení Majdy z Kouzelné školky, 
Mimoňů a další měla skvělý ohlas, vyšlo 
nám počasí a přišla velká spousta lidí. Až to 
předčilo moje očekávání. Domnívám se, že 
za tím byl po zmírnění opatření „hlad“ lidí 
po kvalitní akci, navíc v našem případě pri-
márně zaměřené na děti. Myslím si, že kdo 
nepřišel, může litovat. Už dnes se na nás 
lidé obrací s tím, jestli budeme akci opako-
vat. Rád bych touto cestou poděkoval pro-
motérovi, který akci zorganizoval. Celkový 
průběh byl za mě na jedničku a velmi rádi 
budeme ve spolupráci pokračovat.

Ne každá firma poskytuje svým za-

městnancům  takové  benefity.  Co 
dalšího nabízíte nad rámec výplaty 
vašim lidem?

Vstup zdarma, perfektní program, 
k tomu jídlo a nápoje zdarma, to je beze-
sporu zajímavá přidaná hodnota. Dět-
ský den je ale jen jedním z benefitů, který 
našim zaměstnancům a jejich rodinným 
příslušníkům přinášíme. Nabízíme za-
městnancům i zvýhodněné telefonní tarify 
a stále hledáme další cesty, jak jim práci 
v naší firmě ještě více zpříjemnit. Velmi si 
zakládáme na příjemném prostředí, které 
chceme neustále vylepšovat.

Máte u vás stále dveře otevřené pro 
schopné lidi, kteří chtějí dělat smy-
sluplnou  práci  v  úspěšné  firmě? 
Kdo  k  vám  může  přijít  a  jaké  lidi 
rádi přivítáte?

Ano, dveře máme neustále otevřené. Hle-
dáme schopné kvalitní, a hlavně loajální 
zaměstnance, kterým práce ve Sklárnách 
Moravia bude dávat smysl a budou v ní vi-
dět budoucnost a perspektivu. Momentálně 
máme zájem o pracovníka na technickou 
kontrolu, seřizovače a programátora. Váží-
me si zaměstnanců na všech pozicích, na-
ším cílem je neustále zvyšovat jejich kvalitu.

Lidé potřebují  jistoty, perspektivu. 

Jak vidíte další vývoj firmy z pohle-
du zakázek a zaměstnanosti?

Víme, jaká je doba, co se děje. Naše spo-
lečnost se chová zodpovědně. Uvidíme, 
jaký bude další vývoj, na druhé straně opat-
ření, která jsme učinili v oblasti ochrany 
zaměstnanců, i vývoj z hlediska budoucích 
zakázek nám dávají optimismus v tom, 
že tohle nepříjemné a těžké období, které 
prožívají všechny firmy v České republice, 
zvládneme a překonáme.

Co se týká výhledu na rok 2021. Sklárny 
Moravia jsou zdravá, ekonomicky stabilní 
firma. Neustále pracujeme na nových za-
kázkách a investicích. V letošním roce jsme 
realizovali rekonstrukce v hodnotě 120 
milionů korun. Na příští rok chystáme ge-
nerální opravu pece a plánujeme rozšíření 
výrobních linek a strojů. Tady bych navázal 
na Vaši předchozí otázku. V rámci investic 
a rozšiřování výroby budeme potřebovat 
kvalitní lidi k tomu, aby Sklárny Moravia 
byly stále lepší a lepší.

PAVEL ŠMERDA

Sklárny Moravia, a.s.

Tel. 516 427 711
E-mail: info@sklomoravia.cz
www.sklomoravia.cz

PR / SKLÁRNY MORAVIA

Padesát milionů  lahví  vyprodukují  ročně 
ve společnosti Sklárny Moravia v Úsobrně. 
S lahvemi z Úsobrna se setkáte takřka po 
celém  světě.  Firma  navíc  neustále  roste 
a  hledá  další  kvalitní  a  loajální  zaměst-
nance. Více prozradil ředitel Petr Binko.

Ředitel Skláren Moravia, a.s. Petr Binko
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Jedinečný  systém  podzemních 
chodeb vzniklých na konci 2. světo-
vé války. To jsou kuřimské štoly. Pů-
vodně  byly  určeny  jako  kryté  pro-
story pro  zbrojní  výrobu. Na konci 
války  však  zachránily  tisíce  životů 
kuřimských  obyvatel.  Neopakova-
telnou atmosféru v hlubinách kry-
tu  můžete  zažít  na  komentované 
prohlídce štoly v kopci Záruba.

V polovině roku 1943 přesunula do are-
álu kuřimské Zbrojovky svou výrobu fir-
ma na výrobu leteckých motorů Klöckner 
- Flugmotorenbau GmbH z Hamburku, 
který byl ohrožován spojeneckými nálety. 
Původně malé městečko Kuřim se rozrost-
lo o dalších 15 tisíc zaměstnanců. Stále 
reálnější ohrožení průmyslové a zbrojní vý-
roby v Německu i Protektorátu spojenec-
kými nálety vedlo ke snaze přenést výrobu 

do podzemních objektů. Proto se vedení 
Zbrojovky rozhodlo vybudovat uvnitř ne-
dalekého kopce Záruba štoly, které měly 
původně sloužit z větší části jako výrobní 
prostory a menší část byla vyhrazena pro 
zaměstnance.

Systém štol v kopci Záruba na severním 
okraji Kuřimi byl budován ve 2. polovině 
roku 1944 a počátkem roku 1945, ale nebyl 
zcela dokončen a výroba zde nikdy nebyla 
realizována. Přesto kuřimské štoly poslou-
žily dvěma až třem tisícům obyvatel Kuřimi 
a okolních obcí jako úkryt před bombardo-
váním a závěrečnými boji na přelomu dub-
na a května 1945. Po osvobození zůstaly 
štoly opuštěny a nevyužity. Z bezpečnost-
ních důvodů byly v 60. letech vchody do 
většiny z nich zavaleny.

Pokud si chcete tyto unikátní prostory 
prohlédnout, zažít atmosféru náletu, za-
parkovat můžete u Kauflandu, odtud je to 

ke štole pět minut pěšky. Návštěvníkům se 
doporučuje teplé ošacení. Ve štole je prů-
měrná teplota pouze 6° C.

Kuřimské štoly vás přenesou
DO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Kuřimské štoly

Pod Zárubou, 664 34 Kuřim
Tel: 702 250 914
E-mail: stoly@kurim.cz
www.kulturakurim.cz/stoly

V  polovině srpna uspořádali Filip Korčák a  Tomáš Hylš se 
svým týmem na náměstí v Boskovicích akci ke slavnostnímu 
otevření boskovické finančně-realitní kanceláře Broker Con-
sulting. Kolemjdoucím představovali služby, zejména výhody 
propojení finančních a  realitní služeb pod jednou střechou. 
„Komplexnost služeb zaujala a my jsme rozdali mezi zájem-
ce přibližně tři stovky voucherů na službu finančního pláno-
vání. Tedy službu, která dokáže velmi efektivně a dlouhodo-
bě pracovat s rodinným a osobním rozpočtem, tvořit rezervy 
na sny, které si chtějí lidé plnit, na zabezpečení budoucnos-
ti, ale třeba i na překlenutí nečekaných událostí spojených 
s výpadkem příjmu, jako byly dopady omezujících opatření 
v souvislosti s pandemií,“ doplňuje k akci Filip Korčák, mana-
žer/konzultant senior Broker Consulting.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KANCELÁŘE 
BROKER CONSULTING V BOSKOVICÍCH

Senátorský sloupek Jaromíry Vítkové
Společně se starostou města Boskovice 

Jaroslavem Dohnálkem jsme uspořádali 

seminář k problematice čistíren odpadních 

vod, určený zejména pro obce a projektanty. 

O akci byl velký zájem. Svědčí o tom plný sál 

Zámeckého skleníku, kde se sešlo více než 

šedesát posluchačů.

Ředitel Státního fondu životního pro-

středí Petr Valdman společně s kolegy 

představil dotace na čištění odpadních vod 

a pitnou vodu. Preferují se centrální čistír-

ny, případně sdílené pro více obcí. Pokud 

nejsou vhodné podmínky v dané obci, jsou alternativy typu kořenové čis-

tírny, domovní čistírny a jejich soustavy. Nyní je vypsána výzva 3/2020 na 

projektové přípravy budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy 

pitné vody, kde příjem žádostí začíná 1. 9. 2020. Byly představeny i vyhlídky 

programového období 2021-2027.

Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství 

představil aktuální výzvy za tento rezort. Nyní se připravuje výzva, která by 

měla být spuštěna příští rok. Podmínky by měly být totožné jako v poslední 

výzvě, proto se starostové a projektanti mohou již nyní připravovat. Přítom-

ní zástupci Jihomoravského kraje, České inspekce životního prostředí, Po-

vodí Moravy a Vodárenské a.s. reagovali na konkrétní dotazy jednotlivých 

starostů.

Apelovala jsem na zvýšení dotací v oblasti vodního hospodářství pro obce. 

Malé obce často s ohledem na terén mají ztížené podmínky pro řešení lik-

vidace odpadních vod. Investice i pořízení projektů jsou velmi finančně ná-

ročné. Zástupci obcí vyjádřili nespokojenost i s pomalou aktualizací Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR. Pokud mají obce připravený 

záměr, mohou cokoliv konzultovat s odpovědnými pracovníky SFŽP i MZe. 

Jsem ráda, že přítomní zástupci jsou nakloněni obcím pomáhat a řešit jejich 

problémové situace. Věřím, že k uvedenému budeme ještě dále se starosty 

jednat.   JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka
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Naučit se cizí jazyk zvládne každý.
STAČÍ JEN ODHODIT SVÉ OBAVY

Můžete  v  krátkosti  představit Vaši 
jazykovou školu?

Jazyková škola Easyway započala svoji 
činnost v září 2009, takže nyní vstupuje 
již do jedenáctého roku svého působení. 
Od začátku jsme se zaměřovali na nabídku 
jazykových kurzů pro veřejnost a firmy. Po-
stupně jsme naše služby rozšířili o doučo-
vání předmětů ze základních a středních 
škol, zaměřili jsme se i na maturanty, kteří 
s přípravou potřebovali pomoci. Naše ja-
zyková škola nabízí také služby překladů 
a tlumočení, v létě myslíme na naše nej-
menší a děláme příměstské tábory pro děti.

Z jakých kurzů si můžeme vybrat?

Klient má možnost volit jazykové kurzy 
všech pokročilostí, skupinové či individu-
ální. Kurzy mohou být všeobecné, zaměře-
né na mezinárodní, přijímací či maturitní 
zkoušky. Zájemci se na nás mohou obrátit 
i v případě, kdy potřebují úspěšně složit 
zkoušku na vysokou školu. Nabízíme také 
jazykové kurzy zaměřené na obchodní či 
technickou stránku. Čeká-li klienta poho-
vor v nové práci, možnost odcestování do 
zahraničí, nebo třeba jen dovolená u moře, 
tak mu rádi pomůžeme, aby vše zvládl 
a v jazyce si byl jistý.

Výuka  probíhá  u  Vás  ve  škole,  ale 
najdou  se  určitě  i  tací,  co  nemají 
mnoho času, nebo se jim jednodu-
še nechce dojíždět. Jezdíte i za kli-

enty, nebo máte  ještě  jiný způsob, 
jak se s nimi „spojit“?

Výuka pro veřejnost probíhá v prosto-
rách naší jazykové školy, firemní klientela 
dochází buď za námi, nebo my dojíždíme 
k nim do společnosti. Pokud se objeví po-
žadavek na výuku u klienta doma, vůbec 
s tím nemáme problém, ale v poslední době 
je mnohem více využívána metoda „onli-
ne“ výuky, která se stává velmi příjemnou 
variantou pro ty, kteří se nemohou kurzu 
účastnit osobně. A nabízíme ji jak studen-
tům z veřejných kurzů, individuálních či 
skupinových, tak i klientům firemním.

Od  března  se  vzhledem  k  pande-
mii  hodně  změnila  situace  u  nás 
i  ve  světě,  která  ve  všech  směrech 
ovlivnila životy lidí. Předpokládám, 
že ani Vaše škola není výjimkou?

Ano, bohužel přišlo něco, na co nebyl ni-
kdo připravený. I naše jazyková škola mu-
sela uzavřít své prostory v rozjetém škol-
ním roce a nezbývalo nám nic jiného, než 
situaci zvládnout. Kde to bylo jen trochu 
možné, lektoři fungovali online, kde tato 
varianta do úvahy nepřicházela, tam se vý-
uka přerušila. Jakmile se uvolnila opatření, 
opět jsme ve výuce pokračovali. I přes ně-
která úskalí, která tato situace přinesla, si 
dovolím tvrdit, že jsme to zvládli a chuť do 
práce byla pro nás všechny o to větší.

Co chystáte na nový školní rok?

Určitě budeme i nadále dělat pro všechny 
naše klienty maximum. Plnit jejich přání 
a požadavky, chceme, aby se u nás cítili co 
nejlépe a rádi se k nám vraceli. Takže ať při-
jdou s čímkoliv, věřím, že je nezklameme 
a najdeme pro ně to, co hledají. A jelikož 
situace je v této době stále trochu nejistá, 
online výuka se stane jednou z mnoha mož-
ností, kterou si u nás může klient vybrat. 
A těm, co ještě zvažují, zda na studium 
mají, zda by to zvládli, bych ráda vzkázala, 
že nic není nemožné! Když odhodíte strach 
a obavy a necháte to na nás, za pár týdnů si 
na nejisté začátky ani nevzpomenete!

Vaše přání do budoucna?

Moc bych si přála, aby práce, které se vě-
nuji, dělala radost a potěšení těm, se který-
mi spolupracuji. Těm, kteří navštěvují naše 
kurzy, těm, se kterými se třeba v budouc-
nosti teprve potkám, stejně jako dělá ra-
dost mně. Pro všechny blízké i vzdálenější 
si přeji hlavně pevné zdraví! Na závěr chci 
poděkovat všem, kteří s námi byli v nelehké 
době, stáli při nás a věřili spolu s námi, že 
pojedeme dál. (úsměv) PAVEL ŠMERDA

Jazykový institut Easyway v Blansku nabí-
zí velké množství metod, jak se naučit cizí 
jazyk. Připravit se tam dokážete například 
na  maturitu,  přijímací  zkoušky,  pohovor 
do  zaměstnání,  na  služební  cestu  do  za-
hraničí  nebo  prostě  jen  na  vysněnou  do-
volenou, abyste se neztratili a dokázali si 
objednat jídlo v restauraci. Více o této vel-
mi zajímavé jazykové škole prozradila její 
majitelka Jana Rešková.

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY

Komenského 5a, Blansko
Tel: 774 716 151, 516 412 083
E-mail: info@kurzy-easyway.cz
www.kurzy-easyway.cz

PR / EASYWAY
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Slavná spisovatelka a lysický zámek

Její prozaická tvorba psaná v němčině 
(doba Rakouska-Uherska) je z velké části 
přeložena do češtiny a zahrnuje jak romá-
ny (nejznámější - Božena, Obecní dítě), tak 
povídky (například Krambambuli či Lotka, 
hodinářka, kde využila svou zálibu, kterou 
byla sbírka kapesních hodinek a také to, že 
se sama vyučila hodinářkou, což u šlechtič-
ny byla opravdu zvláštnost). Mimořádnou 
dokumentární hodnotu mají i její vzpo-
mínky – knížka Má dětská léta, a také její 
deníky, které jsou uloženy v Moravském 
zemském archivu a před několika roky byly 
prohlášeny za kulturní památku.

Její velmi, na tehdejší dobu a její spole-
čenské postavení, pokrokové názory a také 
laskavá kritika světa kolem sebe jsou patr-
né i v krátkých literárních parabolách, tzv. 
aforismech. Ty jsou aktuální i dnes a někte-
ré z nich najdete i na této stránce.

Na lysickém zámku, kam často jezdi-
la za příbuznými, se také potkala se svým 

budoucím manželem a současně bratran-
cem, hrabětem Moritzem von Ebner-Es-
chenbach. Jedna z historických knihoven 

v prvním patře zámku je věnovaná této 
dámě, jejíž život i dílo je zajímavým odka-
zem i pro současnost. Stejně tak jako expo-
zice s mnoha interaktivními prvky pro děti 
a studenty, včetně prostoru pro edukační 
činnost, kterou návštěvníci najdou v před-
zámčí zámku. Otevřena byla v roce 2016 
a stala se také oceněným designovým 
projektem Jižní Moravy. V sousedním Ra-
kousku je Marie von Ebner-Eschenbach 
velmi známou spisovatelkou a díky tomu 
je také lysický zámek častým cílem rakous-
kých návštěvníků.

Výročí neobyčejné ženy, spisovatelky 
a šlechtičny byl věnován i druhý zářijový 
koncert v rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Concentus Moravie, kdy ve 
Velkém sále zámku zazněly kromě hudby 
i její aforismy.

zveme vás / LYSICKÝ ZÁMEK / DÝŇOBRANÍ

Dýňobraní nabídne zajímavý program

Dýně, přesněji tykve, jsou neodmyslitelně spojené s podzimem. Patří mezi nej-
starší kulturní plodiny. O tom, že existuje mnoho druhů různých tvarů a barev se 
mohou zájemci přesvědčit na tradičním Dýňobraní, které se uskuteční o víkendu 
10. a 11. října na Státním zámku v Lysicích. Vyzdobí nejen vnitřní nádvoří zámku, 
ale společně s množstvím podzimních květin také jeho komnaty. V poslední době 
je dýně také oblíbenou v kuchyni (obsahuje důležité minerály a také karoten) a tak 
nebudou chybět ani pokrmy a dobroty, které připraví místní zámecká kavárna Café 
Dubský. Pro děti bude připravena dílna s možností vydlabat si vlastní dýni. Více na-
jdete na www.zamek-lysice.cz.

Největší chudáci jsou ti, kteří 
neumějí poděkovat.

Když vládneš okamžikem, vládneš 
životem.

Většina lidí potřebuje více lásky, než 
si zaslouží.

Moudřejší ustoupí. Nesmrtelné rče-
ní. Na něm je založena světovláda 

hlouposti.

Přání je otcem naděje.

Jednou z významných historických osobností spojených s lysickým zámkem je zcela jistě Marie von 
Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka Dubská. Dubští vlastnili zámek i panství jako poslední šlechtičtí 
majitelé, druhá větev rodu měla zámek a panství Zdislavice u Kroměříže. Právě tam se 13. září 1830 
narodila pozdější slavná spisovatelka, která obdržela jako první žena doktorát na vídeňské univerzitě 
a díky svému literárnímu talentu byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

V mládí se člověk učí, ve stáří chápe.
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Heslo naší firmy:
Věříme v kvalitu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prodejna Boskovice 

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

Email: prodejna.boskovice@steinhauser.cz

Prodejna Blansko 

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

Email: prodejna.blansko@steinhauser.cz

PR / STEINHAUSER
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V prodejně a na e-shopu
PR / KŘESLA–ŽIDLE

KŘESLA-ŽIDLE SI VYBERE KAŽDÝ
Firmu KŘESLA-ŽIDLE z Boskovic není třeba dlouze představovat. Příjemný obchod na Růžovém ná-
městí nabízí kompletní sortiment toho, na čem se dá sedět. Na krásná a moderní sezení se můžete 
podívat i na jejich webových stránkách. Více prozradila majitelka firmy Blanka Richterová.

Paní  Richterová,  vedli  jsme  spolu 
rozhovor  asi  před  rokem.  Co  se  za 
tu dobu u vás změnilo?

Jak víte, společnost KŘESLA-ŽIDLE 
nabízí vše, na čem se dá sedět. Kance-
lářská křesla a židle, pohovky, židle do 
jídelen, dřevěné židle, moderní plastové 
židle, taburety, křesílka. Při realizacích vy-
bavení bytů, domů nebo firemních prostor 
spolupracujeme s interiérovými firmami 
a s architekty, ale jsme tu i pro konečného 
zákazníka, který k nám přijde z ulice a má 
zájem o jednu židli. Některé standardní 
židle máme skladem, pokud si však zákaz-
ník vybere něco speciálního, musí si nějaký 
čas počkat. A co se změnilo? Zařadili jsme 
do nabídky novinky, které jsou moderní 
a mají neokoukaný design. A taky máme na 

prodejně platební terminál, takže lze u nás 
nově platit kartou.

Čím  jste  jiní,  výjimeční  oproti  po-
dobným firmám z vašeho oboru?

Nabízíme kvalitní sezení! Nechceme 
prodávat hodně za pár korun, to jde lehce. 
Reklamace a nespokojený zákazník je to, 
co nemáme rádi. Velmi dobře nám funguje 
spolupráce s boskovickým výrobcem židlí, 
společností LD seating. Jejich židle jsou 
moderní a kvalitní, navíc se zárukou pěti 
let. Často je dáváme do našich realizací, 
neboť spolehlivost je to, o co se můžeme 
opřít.

Kam  se  lidé mohou  přijít  na  židle 
a křesla podívat?

Naše prodejní prostory máme na Rů-
žovém náměstí 3 v Boskovicích, v 1.patře 
nad cestovkou Slunce a Sníh. Provozuje-
me také e-shop www.arpari.cz. Díky tomu 
máme v podstatě celorepublikové pokrytí.

Co byste poradila těm, kteří si chtě-
jí pořídit originální a kvalitní křesla 
a židle?

Aby si hlavně uvědomili, k jakému úče-
lu sezení potřebují a co od něj očekávají. 
Pokud chcete něco proto, aby to dobře vy-
padalo, pak je to jen a pouze otázka peně-
ženky, zda chcete či můžete utratit hodně, 
nebo málo. Pokud ale čekáte od sezení spe-
cifické užitné vlastnosti, pak je třeba se po-
bavit o Vašich požadavcích s odborníkem. 
Takže přijďte k nám, rádi Vám poradíme!
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HLEDÁME DO 
NAŠEHO TÝMU:

LETOPLAST s.r.o. I +420 720 984 448 I www.letoplast.cz I Letovice

TECHNIK SEŘIZOVAČ SENIOR 
OPERÁTOR VÝROBY
MANIPULANT
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Naši partneři:

KULTURNÍ STŘEDISKO 
MĚSTA BLANSKA

uvádí

P ř e d p r o d e j :  S Í Ť  T I C K E T P O R T A L  a  I N F O R M A Č N Í  K A N C E L Á Ř  B L A N K A

Naši partneři:Naši partneři:Naši partneři:

Talk Show Aleše Cibulky

Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí,
písniček a soutěží, autogramiáda

Předprodej: Tiro Lysice, Informační 
kancelář Blansko, Boskovice, Leto-
vice a Kunštát

30. 9. 2020 v 19:00 | Hotel Lysice
Účinkují: Jan Čenský a Ivana Andrlová | Moderuje: Aleš Cibulka

Cena: 280 Kč

KDYŽ PRINCOVÉ
JSOU NA DRAKA

Předprodej: SÍŤ TICKETPORTAL 
a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ BLANKA

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA 
uvádí

Naši partneři:

ZAL. 1298

6. 11. 2020 19:00
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

ZAL. 1298
BLANENSKÝ

rovnost

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

VZPOMÍNKA

NA KARLA

& ČESKOU PÍSNIČKU
HRAJE KAPELA THE PEOPLE

BLANSKO
18. ŘÍJNA

/  Dělnický dům

2020 v 17 h

Vstupenky v síti Ticketportal 
a Informační kanceláři Blanka

www.ticketportal.cz

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