
ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2021
ZDARMA

Čtení pro volný čas z Blanenska, Boskovicka a okolí

VOJTĚCH BERNATSKÝ:
Z DĚTÍ PADAJÍ PERLIČKY KAŽDÝ DEN





3MyFace - Září 2021

NÁŠ ROZHOVOR

Před pár měsíci jste se vrátil po třech letech 
na radnici, tentokrát do pozice prvního mís-
tostarosty. Jaký to byl návrat?
Je to trochu jiné vstupovat do rozjetého vla-
ku, ale zase jsem se těšil na nové projekty  
a příležitosti, ale hlavně novou spolupráci.

Máte na starosti stejné oblasti, jaké jste měl 
předtím?
Téměř. Těšil jsem se na kulturu, kde máme 
nového pana ředitele, takže na spolupráci  
s ním. Tímto bych chtěl ještě jednou moc 
poděkovat za spoustu let práce bývalému ře-
diteli Oldovi Kovářovi. Na starosti mám i od-
padové hospodářství a údržbu zeleně. K tomu 
všemu patří i úklidy komunikací. 

Můžete zmínit konkrétní projekty, akce, na 
které se chcete v Boskovicích zaměřit?
Přiznám se, že jsme skočili s místostarostkou 
Michaelou Žejškovou do rozjetého vlaku a ře-
šíme sportovní halu, skate hřiště, ale i po více 
než 25 letech výběrové řízení na svoz odpadů 
v Boskovicích a taky údržbu zeleně.

Určitě to není jen o roce práce, které máte 
do dalších voleb před sebou. Co byste chtěl 
do budoucna v Boskovicích změnit, zlepšit, 
na čem pracovat?
To je zajímavá otázka. My jsme se teď ve ve-
dení na několika projektech shodli a to je 
důležité. To se týká například skate parku, 
obnovy dětských hřišť nebo nových chodníků 
v Gagarinově ulici. Líbí se mi kolektivní práce, 
o které mluvíme společně. Ať už se to týká 
chodníků, komunikací nebo parků.

Vím, že jste byl poměrně vysoko i na kandi-
dátce ČSSD do nadcházejících parlament-
ních voleb. Proč jste se rozhodl z kandidátky 
vystoupit?
Já myslím, že nemá cenu se v tom dále pitvat. 
Nesouhlasili jsme s určitým postupem sesta-
vení kandidátní listiny. Nic víc, nic miň.

Už víte, jestli příští rok budete v Boskovicích 
kandidovat pod hlavičkou ČSSD?
Zatím ne, ale bavíme se o tom v rámci okresu. 
Není to tajemství.

Petr Malach se před pár měsíci po zemětřesení na boskovické radnici vrátil do pozice místostarosty města. Jaký 
to byl návrat a jaké jsou jeho další plány?

Kandidovat ale určitě budete. Jak silnou 
sestavu chcete dát dohromady?
Kandidátní listinu určitě postavíme. Chce-
me mít do konce ledna 2022 zvoleno prv-
ních 14 míst a začít připravovat volební 
kampaň.

Jsou nějaké zásady, kterými se při své 
práci řídíte?
Vždy řešit vše s klidnou hlavou a nehledat 
problém tam, kde není. A když už někde 
nějaký problém je, tak ho umět rozumně 
vyřešit.

Jak nejraději odpočíváte, relaxujete, co 
rád děláte?
Všichni, kdo mě znají, vědí, že mám rád dob-
ré jídlo a pití. Do toho mám doma dvě děti, 
které jsou mojí relaxací.

Vaše přání do budoucna?
Abychom byli všichni zdraví, aby už nás 
opustila doba covidová a zase jsme mohli 
bez strachu všichni žít.          PAVEL ŠMERDA

PETR MALACH: RÁD ŘEŠÍM 
VĚCI S KLIDNOU HLAVOU



MÓDA
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Zuzi, u čeho jste tě právě zastihl, co děláš?
Pavle, to je od tebe velmi důmyslná otázka. 
Pokud ji pokládáš častěji, může být zajímavé, 
jaké dostáváš odpovědi. Zajímalo by mě, zda ti 
všichni dotázaní odpoví pravdivě (smích). Mám 
ráda, když se chováme přirozeně a jsme sami 
sebou. Tak já ti odpovím upřímně. Je večer 
kolem osmé hodiny. Dnes jsem měla z mého 
pohledu náročnější den, tak jsem se byla pro-
jít do přírody, vyčistit hlavu. Uvařila si rychlou 
večeři a teď usedám ke stolu a ráda bych vě-
novala čas tvým otázkám.

Dlouho jsme spolu nemluvili. Představ pro-
sím čtenářům MyFace, čemu se věnuješ?   
To máš pravdu, rozhovor jsme spolu dlouho 
nedělali. Naposledy jsme spolu spolupraco-
vali a osobně mluvili, když jsem připravovala 
autorskou přehlídku, což budou v prosinci dva 
roky. Ten čas tak letí… Stále častěji si uvědo-
muji, jak je v mém životě důležité a neodmysli-
telné trávit čas s rodinou a přáteli. Ale to jsem 
trošku odbočila od tvé otázky.
Jmenuji se Zuzana Machorková a jsem mód-
ní návrhářka. To je odpověď jak do seznamky 
(smích). Ne, teď už vážně. Miluji módu a ta se 
mi stala koníčkem, profesí i celým mým ži-
votním posláním. Krůček po krůčku, občas 
udělám skok či dva, buduji svoji vlastní módní 
značku ZM.

Je něco, na co se specializuješ, co je takzva-
ně tvojí doménou? 
Naší doménou je zcela určitě dámská móda, 
ale tvoříme modely i pro muže a poslední do-
bou na přání i pro děti. Navrhuji a v naší dílně 
realizují modely dámské krejčové jak pro vol-
ný čas, tak do zaměstnání, vysoce společen-
skou módu a v neposlední řadě svatební šaty. 
To jsou všechno věci, které tvoříme přímo 
na přání a na míru pro danou klientku. Dále 
v našem salonu můžete zakoupit originální 
kousky, které navrhuji v malých sezónních ko-
lekcích. Každý kousek je originál, to znamená, 
že je jeden jediný na celém světě. Poslední 
rok jsme rozšířili naši nabídku o základní ko-
lekci basic kousků v malých sériích. Například 
máme v nabídce velice kvalitní jednoduchá 
trička v bílé a černé barvě, různých tipů vý-
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Zuzana Machorková je uznávaná a vyhledávaná módní návrhářka. Do jejího salonu v Bořitově, který v minulosti 
založila její maminka, přij íždějí ženy, dívky, ale také muži takřka ze všech koutů České republiky. Při jeho návštěvě 
vás uvítá nejen příjemné prostředí, krásné modely, ale také vřelý a přátelský přístup.

MILOVNICE ŠATŮ

střihů či délek rukávů pro každé roční období. 
Podle reakcí klientů se na našem trhu velice 
obtížně dají zakoupit právě jednoduchá, kva-
litní basic trička bez potisku. Celá kolekce je 
vždy obohacena o další zajímavé kousky. Vše 
najdete na e-shopu www.zuzanamachorkova.
cz.

Jaké zákaznice k tobě přicházejí a co nejčas-
těji chtějí?
Máme zákaznice různého věku i povolání. 
Všech si velmi vážíme a přistupujeme k nim 
s úctou. Tak jak jsou moje šaty originál, tak 
i ženy jsou každá tím jedinečným originálem, 
a to je na tom to krásné. Snažím se je podpo-
rovat být ŽENOU, mít ráda sama sebe se vším, 
čím nás obdařila příroda. Patřičným střihem 
dokážeme vykouzlit ten správný tvar postavy 
a zvýrazníme jejich přednosti. Učím je nosit 
šaty a myslím, že se mi to daří. 

Můžeš zmínit něco vyloženě speciálního, co 
jsi kdy dělala?
Co jsem dělala speciálního? To je speciální 

otázka, musím se zamyslet (úsměv). Máme 
různá přání, od tajných svateb, navrhovala 
jsem kolekci pro Letiště Brno nebo například 
pro zdravotně postižené osoby. To si člověk 
uvědomí, jak je náš život velký dar a jak si ho 
často ztěžujeme malichernostmi. Dále jsem 
šila různé netradiční svatební šaty, třeba 
i v tyrolském stylu.

Vím, že tvoje šaty oblékly například hereč-
ka Andrea Růžičková, modelka a Miss Lucie 
Kovandová, dnes už Holíková. Můžeme zmínit 
i někoho dalšího?
Oblékala jsem například i Janu Musilovu, která 
zpívá v Městském divadle v Brně, mnoho klien-
tů máme z politické sféry a šij eme i pro vysoce 
postavené osoby. Pavle, víš, ono je to zajímavé 
šít pro mediálně známé osoby, ale u nás si vá-
žíme každého klienta a ke všem přistupujeme 
s pokorou a vážností. A už několikrát se mi 
stalo, že babička, která si k nám přišla nechat 
ušít kostýmek na míru na svatbu svojí vnučky, 
mi byla mnohem blíže a vděčnější než „známý 
či fi nančně dobře situovaný zákazník“. Ale to 

ZUZANA MACHORKOVÁ MÁ 
DALŠÍ SNY A PLÁNY
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jsou výjimky a zkušenosti. Musím říct, že mám 
úžasné zákaznice, mám s nimi krásná přátel-
ství, zážitky a sdílení. Jsem za ně moc vděčná.

Mluvíme hodně o ženách, ale zmínila jsi, že 
máš mezi zákazníky i muže. 
Ano, určitě, jak jsem se již zmiňovala, muži 
si mohou zakoupit hotové výrobky na našem 
e-shopu Zuzana Machorková a salonu v Boři-
tově. Pokud mají speciální přání, tak vytvoříme 
model na míru od obleku, kalhot na každoden-
ní nošení až po pánská trička, košile aj. Často 
šij eme pánské košile s monogramem, které 
potom muži dostanou od svých milujících žen 
jako překvapení (úsměv).

Co si budeme namlouvat. To, co nosíme, 
o nás něco vypovídá, na druhou stranu, když 
se cítíme dobře oblečení, má to i vliv na naši 
psychiku. Díváš se hodně kolem sebe, co lidé 
nosí, a necháváš se tím i inspirovat? 
Ano, s tím s tebou souhlasím. Pro mě je nej-
důležitější co nejlépe vystihnout a nacítit se 
na každou zákaznici individuálně. Jednoduše 
odhadnout ten správný styl, střih, barvu, de-
tail a to vše vnést do návrhu tak, aby se cítila 
sama sebou, uvolněně a přitom žensky. Nový 
kousek pak pro ni bude „druhou kůží“. Módu 
kolem sebe sleduji podvědomě, nápady čer-
pám z přírody, pohody a dobré nálady. Posléze 
přicházejí samy. Také se nechávám inspirovat 
hlavně mladými lidmi. Jsou nespoutaní, kre-
ativní a nemají takové zábrany. Bezpochyby 
sleduji módní trendy, ale vždy se snažím do 
návrhů vnést svoji kresbu.

Zaujalo mě, že ve tvém salónu šij ete nejen 
nové modely, ale někdy přešíváte i ty starší. 
Jak tě to napadlo?
To napadalo už naše babičky. Ne vždy si mu-
síme pořizovat nové věci, stačí malá úprava 
v délce nebo tvaru či doplňku a máme nový 
kousek. Když si něco zamilujete, těžko se toho 
vzdáváte. Také mám ráda, když se vše upotře-
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bí, je to taková přirozená recyklace. Už několi-
krát jsme přešívali halenku po mamince nebo 
babičce. Nebo si zákaznice přinesla vlněný 
materiál, který měla její babička, a i po tolika 
letech byl stále kvalitní a my z něj vytvořily su-
per model. Tyto oděvy mají duši, vzpomínky 
a příběh.

Co nejraději nosí a v čem se nejlépe cítí Zuza-
na Machorková?
Každý, kdo mě zná, tak dobře ví, že jsem milov-
nicí šatů. Mohla bych je nosit neustále. Nedáv-
no jsem si oblékla místo šatů kalhoty a každá 
zákaznice, která do salónu v ten den přišla, mi 
řekla, že snad na mě nikdy kalhoty neviděla 
(úsměv). 

Máš krásný salón v Bořitově. Jak těžké je 
provozovat salón na menší vesnici, dvacet, 
třicet kilometrů od Brna?
Děkuji moc. Určitě to je trochu náročnější než 
mít salón třeba v centru Brna nebo Prahy. Ale 
i když máte obchod v centru většího města, 
tak klienti nejsou samozřejmostí. My se sna-
žíme k našim zákazníkům přistupovat nejlépe, 
jak umíme, snažíme se jim vždy vyjít vstříc 
a být k nim milí, laskaví.  Jednoduše řečeno 
děláme vše pro to, aby se u nás v salónu cíti-
li krásně a příjemně. Troufám si říct, že díky 
tomuto přístupu a samozřejmě díky kvalitě 
našich modelů se k nám vracejí velmi rádi 
stávající zákazníci nebo přicházejí noví klienti. 

V dnešní době nám určitě pomáhají i sociální 
sítě, díky kterým můžeme naši tvorbu před-
stavit více lidem a umožnit jim menší nahléd-
nutí pod pokličku toho, jak se u nás vše tvoří.

Salón jsi zakládala se svojí maminkou. Máš už 
i ty nějakou pokračovatelku? 
Salon zakládala již před revolucí moje mamin-
ka Olga Zeráková, já se k ní připojila o něco 
později. Potom jsme dlouhý čas pracovaly 
spolu, několik let nazpět jsem navázala na 
svoji maminku a pokračuji dál. Věřím, že má 
ze mě radost. V posledním roce mi začala po-
máhat moje dcera Zuzanka, tak uvidíme, kam 
nás to povede… A pokud bude nějaké pokra-
čování, budu za to velmi šťastná. Mým jediným 
přáním je, aby to dělala s takovou láskou a po-
korou jako já.

Vím, že jsi velká vizionářka, jaké jsou tvoje 
další plány?
Vizionářka jsem, a někdy pěkně bláznivá. Ale 
když se ohlédnu zpět, tak si svoje přání a vize 
opravdu plním. Další plány mám, a ne jeden, ale 
ty si zatím ponechám pro sebe, pokud mohu. 
V tomto ohledu jsem pověrčivá. Ale co ráda 
prozradím, je, že v blízké budoucnosti bych 
ráda věnovala energii našemu novému e-sho-
pu, také tvoříme nový kabát našeho salonu 
z exteriéru a v neposlední řadě bych velmi 
ráda vytvořila autorskou módní přehlídku pro 
širokou veřejnost.                      PAVEL ŠMERDA
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Paní starostko, máte za sebou tři roky ve 
vedení obce. Když se ohlédnete zpět, jaké ty 
tři roky pro Vás byly?  
První dva roky byly opravdu náročné, proto-
že jsem převzala obec se spoustou formál-
ně nedotažených věcí. Třetí rok jsem se již 
nadechla k novým vizím, jak obec stavebně 
i kulturně rozvíjet, a v tom přišel covid. Na-
jednou dostalo starostování úplně jiný roz-
měr a já se snažila lidem situaci co možná 
nejvíce usnadnit. Rozdávali jsme respirátory, 
dezinfekce, nakupovali testy, pomáhali seni-
orům s očkováním a další. Jako první obec 
v regionu jsme hned od začátku zavedli po-
hodlné a spolehlivé PCR testování u dětí 
v základní škole, na což jsem pyšná. Nedávno 
jsem k nám pozvala očkovací tým, který pří-
mo v Drnovicích očkoval zájemce bez před-
chozí rezervace. 

Připomeňte, co se v Drnovicích v poslední 
době udělalo z hlediska investic?
Pro Drnovice je největším investičním sou-

stem intenzifi kace ČOV, jejíž realizaci jsme 
začali v červenci. Byl to od začátku nevy-
dařený projekt, na který bylo velmi obtížné 
získat dotace. Pokud mohu něco označit 
za opravdu špatné rozhodnutí bývalého ve-
dení obce, je to odstoupení od spolupráce 
s městysem Lysice na společné ČOV. Ná-
sledky si ponesou Drnovice ještě dlouho. 
Ale abych nebyla příliš negativní. Podařilo 
se mi získat dotace ze SFŽP 23 milionů ko-
run a z Jihomoravského kraje sedm milionů 
korun, takže stavbu fi nančně lépe zvládne-
me. Vzhledem k výše popsanému jsme se 
museli v předešlých letech v jiných inves-
ticích krotit. I tak si myslím, že se povedlo 
realizovat velmi pěkné projekty jako třeba 
kompletní rekonstrukci přízemí ZŠ s mo-
derní kuchyní a jídelnou. Postavili jsme nový 
vodojem, veřejné osvětlení ve dvou nových 
ulicích, opravili střechu nad domem služeb, 
chodníky a silnice, kříž u kostela a nad soko-
lovnou, dostavěli lávku na Skalické a mnohé 
další.

Na čem momentálně pracujete a jaké máte 
další plány?
Kromě každodenních povinností, které se 
týkají úřadu a řešení problémů, se kterými za 
mnou občané chodí, a doslova fůry adminis-
trativních záležitostí, které se na samosprá-
vy hrnou a nároky rok od roku zvyšují, mám 
nyní starosti se stavbou již zmiňované ČOV. 
Stavba tak velkého rozměru s sebou samo-
zřejmě přináší různé komplikace, které se 
v průběhu vytvoří. Dalším logisticky ná-
ročným projektem je systém tříděného 
odpadu nazvaný „door to door“, na který 
jsme dostali dotace 80 % v rámci svazku 
TS Malá Haná. Třetím aktuálním projek-
tem je „Komunikace k MŠ“, na kterou jsme 
získali pětimilionovou dotaci, a právě 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 
Rozpracované máme i další projekty, je-
den megaprojekt mám teprve na samém 
začátku. Kvůli nedostatečné kapacitě, 
se kterou se již léta potýkáme, plánujeme 
stavbu nové základní školy.  

NAVŠTÍVILI JSME

Výstavba ČOV, ale také další zajímavé projekty realizují a plánují do budoucna v Drnovicích. Obec žij e i sportem 
a kulturou. Na druhou říjnovou sobotu se chystá další ročník jablkobraní. Více prozradila starostka obce Lenka 
Růžičková.

NA JABLKOBRANÍ LETOS DORAZÍ
MARKÉTA HRUBEŠOVÁ I DĚTI RÁJE
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To zní velmi zajímavě. Můžete být kon-
krétnější?
Jak jsem již zmínila, přílivem nových obyvatel 
je kapacita nejen základní, ale i mateřské školy 
nedostačující. Vzhledem k mé původní profesi 
považuji školství a školy jako takové za napros-
tou prioritu obce. Jelikož rekonstrukce školky 
znamenala jen několik málo míst navíc, potý-
káme se už nyní s nedostatkem, i přestože při-
jímáme pouze drnovické děti. Jediným mož-
ným řešením je výstavba nové základní školy, 
která by vyhovovala dnešním požadavkům na 
prostor a bezpečí dětí. Součástí bude tělocvič-
na a sportovní zázemí. Stávající ZŠ má kom-
pletně zrekonstruované přízemí (jídelna, šat-
na, WC, kuchyň). Nabízí se proto využití těchto 
prostor pro rozšíření MŠ ve chvíli, kdy bude po-
stavena nová základní škola. V případě, že se 
podaří dokončit tři základní pilíře infrastruk-

NAVŠTÍVILI JSME

tury obce nezbytné pro spokojené žití našich 
občanů, kterými je ČOV, voda a škola, můžeme  
v Drnovicích stavět o sto šest.

Tím narážíte i na stop stav z hlediska výstav-
by nových domů. 
S pány starosty z Lysic a Voděrad spolupracu-
jeme na vodovodu Marek. Vzhledem k nároč-
nosti a velikosti dané akce je to běh na dlou-
hou trať. Po obnoveném vyhodnocení stavu 
podzemních vod firmou VAS Boskovice musím 
bohužel konstatovat, že vody je stále málo. 
Stop stav pro stavění z důvodu nedostatku 
pitné vody tak v Drnovicích stále trvá, ale vě-
řím, že se situace podaří do budoucna vyřešit.

Co se týká akcí. Co jste už letos v Drnovi-
cích pořádali a co vás čeká v druhé polovině 
roku?

Všichni jsme loni na podzim a letos na jaře 
vnímali útlum společenského a kulturního 
života. První naší akcí, která se uskutečnila 
na jaře, byl pochod „S tátou na výšlap“. Hned 
na začátku prázdnin přijel pojízdný biograf  
s filmem Šarlatán. Třetí ročník příměstského 
tábora měl mezi dětmi obrovský úspěch. Za 
sportovněspolečenský zážitek považuji zá-
jezd do Drnovic u Zlína na fotbalový turnaj. 
Nálada byla úžasná, drnovičtí fotbalisté změ-
řili síly se svými soupeři a drnovičtí starosto-
vé si mohli vyměnit zkušenosti se starosto-
váním. Na „Loučení s prázdninami pro děti  
i dospělé“ přijeli hosté z pořadu Hýbánky z ČT 
Déčko, v září jsme do kulturního domu pozva-
li spisovatelku Hanu Pinknerovou s pořadem 
„Zadáno pro dámy“. V sobotu 9. října nás čeká 
Drnovické jablkobraní, v listopadu a prosinci 
„Hraje celá rodina“, kdy budou muzicírovat 
členové různých věkových skupin v rámci 
jednoho rodinného klanu. Následně se usku-
teční vánoční jarmark a mikulášská besídka.

U jablkobraní se musíme na chvilku zastavit. 
Jaký program jste připravili na letošní roč-
ník a co návštěvníky všechno čeká?
Návštěvníky jablkobraní čekají zajímaví hos-
té, dobré jídlo, pití, hudba a možnost zakou-
pit si regionální potraviny. Těšit se mohou na 
hity z muzikálu Děti ráje, kapelu Nell a děti  
z drnovického pěveckého sboru. Se svojí ku-
linářskou show se představí herečka Markéta 
Hrubešová a zvířecí svět bude prezentovat 
tanec se psem. Celou akci bude moderovat 
Tereza Pufferová, kterou znají diváci České 
televize z Dobrého rána. Zájemci se mohou 
zapojit do soutěže o nejlepší štrúdl a kalvádos. 
Bude možné navštívit mateřskou školu nebo  
v moštárně ochutnat zabijačkové speciality 
při poslechu harmoniky. Nezapomněli jsme 
ani na děti. Pro ně bude připraven skákací 
hrad a dětský koutek. Kdo přijde, určitě ne-
bude litovat!

Vaše přání do budoucna?
Vzhledem k tomu, co nás za poslední rok po-
tkalo, tak snad jen jediné: ZDRAVÍ pro všech-
ny! A taky se pojďme mít navzájem trochu víc 
rádi. Nehledejme důvody a argumenty, které 
nás rozdělují, ale ty, co nás spojují. 
 PAVEL ŠMERDA

V Drnovicích bude vařit herečka  
Markéta Hrubešová.
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LD SEATING CHYSTÁ  
NOVINKY A NEUSTÁLE  

SE POSOUVÁ VPŘED
Boskovická firma LD seating patří dlouhodobě k nejúspěšnějším a nejmodernějším firmám zabývajících se 
kancelářským sezením. Židle a další produkty dodává i do hotelů, bank, klinik a na další místa. Jejich výrobky 
zdobí řadu prestižních firem a podniků u nás i v zahraničí. Majitelkou firmy je Jitka Hurábová, na řízení se podí-
lejí i její dva synové – Jan a Jakub. 

Pánové, co je nového ve společnosti LD 
seating?
Hlavními novinkami je stavba nové haly, za-
čátkem října nás také čeká výstava našeho 
sezení na Designbloku v Praze.

Nová hala znamená i rozšíření výroby, nebo 
se tam přesune „jen“ něco ze stávajících 
prostor?
Jedná se o oboje. Přesuneme do nové haly 
sklad, čímž se nám uvolní prostor pro rozší-
ření čalounické dílny.

Hodně firem si stěžuje na nedostatek za-

městnanců. Jak je tomu u vás a budete  
s novou halou přijímat i nové lidi, případně 
na jaké pozice?
V současné době máme naštěstí naplněné 
kapacity zaměstnanců. Nová hala je pro nás 
přínosem hlavně z důvodu místa. V dnešní 
době, kdy jsou veškeré dodávky nejisté, je 
velkou výhodou, že budeme mít hodně mís-
ta a budeme tak moct držet více komponen-
tů přímo u nás na skladě.

Pojďme k samotné výrobě. Slyšel jsem  
o novém zajímavém produktu, který jste 
uvedli na trh?

Inspirace přírodou je v posledních letech 
vidět napříč všemi obory. Nejinak je tomu  
i u nás. Letos na jaře jsme vypustili do světa 
novou sérii kancelářských židlí LEAF, jejíž 
název jsme nezvolili náhodou. Když si po-
řádně prohlédnete fotku židle se síťovaným 
opěrákem, zjistíte, že opravdu připomíná 
list stromu. 

• výškově stavitelný opěrák zajistí,  
   že se bude pohodlně sedět lidem  
   vyššího i nižšího vzrůstu
• opěrák je flexibilní a přizpůsobí  
   se zádům uživatele
• na opěrák si můžete nechat  
   přimontovat ramínko na sako,  
   což řeší problém chybějících  
   věšáků v kanceláři
• díky volitelné hlavové opěrce  
  ulevíte přetěžovaným krčním  
  svalům
• volitelná hloubkově stavitelná  
  bederní opěrka je vhodná  
  prevence proti bolestem zad
• plastové části dodáváme ve dvou  
   barvách (bílá a černá)

JAKÉ JSOU PŘEDNOSTI 
ŽIDLÍ SÉRIE LEAF
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Dřevařská 2461/19A
680 01 Boskovice 
tel. 516 454 460, 516 454 048, 
e-mail: info@ldseating.com 
Otevírací doba: 
Po–Pá 8:00–16:00
www.ldseating.com

LD SEATING S.R.O.

Nějaké další novinky, co se týká sorti-
mentu, případně co chystáte dále?
Na podzim budeme zveřejňovat hodně no-
vinek. Budeme rozšiřovat zmíněnou sérii 
LEAF o konferenční sezení, stoličky Spoto 
lavice, a hlavně dokončíme minimalistic-
kou židli s českým designérem Martinem 
Foretem. Tu budeme také vystavovat 
v Praze na Designbloku.

Zájemci si mohou veškeré vaše produkty 
prohlédnout přímo na webu společnosti. 
Pokud si je chci osahat, vyzkoušet, ose-
dět…, mohu je někde vidět i osobně?
Určitě. Showroom máme v Boskovicích 
v Dřevařské ulici, kde jsme k dispozici ka-
ždý všední den od 8 do 16 hodin. Showro-
omy máme i v Praze a v Bratislavě.

O co z vašich produktů je v poslední době 
největší zájem?
Čím dál větší zájem je o měkké, relaxační 
sezení, které se hodí do kaváren, recepcí, 
bank apod. Velký zájem je ale i o pracovní 
židle, konkrétně třeba o židli LEAF.

Realizovali jste v poslední době nějakou 
zvláště zajímavou větší zakázku? A dě-
láte jen větší záležitosti, nebo si k vám 
mohou přijít vybrat, nakoupit i malood-
běratelé?
Právě běží realizace parlamentu v Angole, 
kam dodáváme naše produkty již asi pá-
tým rokem. Tento rok si tam od nás objed-
nali zase asi 500 židlí. Zaměřujeme se ale 
se stejnou energií i na maloodběratele, 
kteří si k nám mohou přijít vybrat sezení 
osobně. Samotný nákup židle pak probíhá 
přes naše obchodní partnery.

Jaké jsou Vaše další plány a cíle a jak vidíte 
vývoj ve vašem oboru?
Do příštího roku plánujeme novou pracovní 
židli se švýcarským designérem, a hlav-
ně již zmíněné přesuny ve výrobě do nové 
haly, rozšíření čalounění atd. Pokud covi-
dová situace dovolí, čeká nás také za rok 
největší veletrh sezení Orgatec v Kolíně 
Nad Rýnem.
Stále vidíme velký posun v polidšťování 
kancelářských prostor. Čím dál více se stí-
rá rozdíl mezi kavárenským, kancelářským 
a bytovým prostorem. Během covidu to 
chvíli vypadalo, že homeoffice převládne 
nad kancelářemi. Jak jsme si ale mnozí 
zkusili, homeoffice dlouhodobě není úplně 
komfortní, na druhou stranu pět dní v týdnu 
v kanceláři, do které se musí třeba dojíždět, 
také není ideální. Vidíme velký potenciál 
v coworkingových prostorách, které budou 
vznikat kolem bydliště, nejen v centru. Ta-
kový coworking nahradí kancelář, dá mož-
nost jít jinam než být v homeofficu a pokud je 
blízko bydlišti, ušetří čas za cestu do práce 
a sníží dopravu autem.            PAVEL ŠMERDA
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Boskovická společnost Gatema roste. Ruku v ruce s tím pak hledá nové zaměstnance na různé pozice. Více 
prozradila personalistka firmy Simona Pavlů.

Dovolte na úvod otázku. Jak se daří společnosti Gatema a jak fi rma 
proplula covidovou dobou?
Daří se nám velmi dobře, ráda bych to zaťukala. I přes situaci s nemo-
cí Covid-19, která zasáhla celý svět. Dosahujeme skvělých výsledků 
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Neustále rosteme, ruku v ruce s tím 
tak hledáme nové kolegy na různé pozice. Přiznávám, že to není vůbec 
jednoduché. Situace na trhu práce je složitá. Nezaměstnanost je nízká, 
na druhé straně lidé příliš nechtějí měnit zaměstnání, protože netuší, co 
bude dál. Mohu za sebe i celé vedení Gatemy říct, že se rozhodně nemu-
sejí bát k nám přij ít. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale nabízíme jim per-
spektivu, každého zaměstnance, který chce pracovat, učit se, vzdělávat 
se a posouvat dál, si velmi vážíme.

Asi moc takových lidí není, přesto,  pro ty kdo o Gatemě ještě nesly-
šeli, představte ji prosím?
Gatema je holdingová společnost sdružující několik fi rem (Gatema PCB, 
Gatema IT, Gatema Medical a Gatema Real, Gatema Holding) s více než 
sto osmdesáti zaměstnanci a vynikajícími obchodními výsledky. Zabý-
váme se například prodejem a vývojem informačního systému HELIOS, 
výrobou plošných spojů, ale také vývojem audiovizuálních systémů do 
nemocnic. V posledních letech jsme rozšířili svoje aktivity i v zahraničí. 

Zmínila jste, že fi rma neustále roste. Hledáte nové zaměstnance, pří-
padně na jaké pozice?
Hledáme lidi na spoustu pozic. Co nás momentálně nejvíce pálí, je pozi-
ce konzultanta. To je vlastně prostředník mezi zákazníkem a naším pro-
gramátorem. Dá se říct pravá ruka našeho zákazníka, co se týká systému 
HELIOS. Když se u zákazníka implementuje systém HELIOS, tak konzul-
tant má vše na starosti, sám nebo s programátorem a analytikem řeší 
požadavky zákazníka a další záležitosti. 

Kdo je na takovou pozici vhodný?
Komunikativní člověk se zájmem o IT, který by měl něco vědět 
o tom, jak probíhají procesy ve firmách. Ideální je bývalý nákupčí, 
technolog nebo někdo, kdo se zabýval technickou přípravou vý-
roby. Pokud má povědomí o ERP systémech, např. Helios, Poho-
da, Abra, SAP, K2…, bude se mu hned od začátku lépe orientovat. 
Nejdůležitější je ale zájem. Zájem se učit. Jedná se ale o velmi 
zajímavou a různorodou pozici. Hledáme i IT talenty a talenty 
z chemických oborů, do Gatema PCB zase operátory, dále labo-
ranty a programátory. 

Co lidem nabízíte a proč by měli mít zájem pracovat právě u vás?
Přidanou hodnotou Gatemy jsou rozhodně lidé, kolektiv, který 
tady máme. Krátké povídání u kávy, kterou si lidé mohou dopřát 
v průběhu pracovní doby zdarma, teambuildingové a firemní akce, 
vánoční večírek, to vše utváří atmosféru, která se poté projevuje 
i na pracovišti. Pokud má člověk zájem, může dosáhnout i kariér-
ního růstu. Díky našim aktivitám v např. Německu nebo Rakousku 
může do budoucna pracovat i v zahraničí. Pořádáme pro zájemce 
jazykové kurzy, pomáháme v oblasti osobního rozvoje, jsme ote-
vření nápadům a návrhům na zlepšení pracovních procesů.

Vaše slovo na závěr?
Situace na trhu práce je složitá. Jak už jsem zmínila v úvodu, lidé 
se bojí změnit práci, netuší, co bude. Ráda bych řekla, že práce je 
momentálně tolik jako nikdy předtím! Navíc je dobře placená. Ať 
se tedy lidé nebojí zkusit změnu, přijdou se podívat, co děláme, 
a věřím, že pokud budou mít chuť a zájem, určitě jim máme co na-
bídnout a budou spokojení.     
        PAVEL ŠMERDA

GATEMA HLEDÁ DO 
SVÝCH ŘAD SCHOPNÉ LIDI
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NÁŠ ROZHOVOR

Vojtěch Bernatský patří k nej-
populárnějším tvářím televizní 
obrazovky. Čtyřikrát vyhrál an-
ketu TýTý, odmoderoval více než 
čtyři tisíce zpravodajských re-
lací Branky, body, vteřiny, ale  
v poslední době se prosadil i jako 
spisovatel. Na Dvojtátu a Tati, už 
tam budem? navazuje už třetí kni-
hou. Více prozradil při nedávné 
účasti na Festivalu MyFace v Blan-
sku.

Vojto, slyšel jsem, že Vám na začátku září 
vyšla už třetí kniha. Jak se jmenuje a o čem 
bude?
Je to vlastně takový dokument nelehké 
doby s nadějí v lepší zítřky. Je o rodině, jejíž 
hodnota v mých očích během této náročné 
doby neuvěřitelně stoupla. Je o dětské bez-
prostřednosti, která nás pomáhala zvedat 
z chmurných myšlenek. Eva Holubová mi 
nedávno říkala, že zrovna naše děti budou 
paradoxně na tuhle dobu jednou vzpomínat 
s úsměvem na tváři, a vlastně má pravdu. 
Byli jsme spolu, byli jsme doma, blbli jsme  
a byli jsme šťastní. Je tam humor i obava  
z budoucnosti, realita i víra v návrat do 
normálu. Moc se těším na reakce čtenářů  
i posluchačů. Mám radost, že jsem si ji mohl 
namluvit i jako audioverzi. Jo a jmenuje se 
příznačně – Jak dostat tatínka do karantény. 

Navazuje na Vaše první dvě, tedy Dvojtáta  
a Tati, už tam budem?
Navazuje pouze formou. Je to opět de-
ník tatínka čtyřicátníka, který intenzivně  
a s humorem prožívá příběhy a situace se 
svými dětmi a rodinou. Tentokrát ještě více 
s důrazem na nelehkou dobu. Je tam třeba  
i jedna kapitola věnovaná dlouholetému šéf-
redaktorovi redakce sportu ČT Otovi Čer-
nému, který právě letos odešel do sporťác-
kého nebe, a je samozřejmě plná historek  
a zážitků z karantén a lockdownů. 
 
Mimochodem, obě předchozí byly hodně 
úspěšné, že?

VOJTĚCH BERNATSKÝ:  
Z DĚTÍ PADAJÍ PERLIČKY  

KAŽDÝ DEN
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NÁŠ ROZHOVOR

Víte, já k tomu přistupuji po špičkách a s vel-
kou pokorou. Ani ve snu by mě před pár lety 
nenapadlo, že napíšu knihu. A teď mi vyšla 
třetí. Mám velkou radost, že se knížky prodá-
vají a že jsem třeba v tradiční anketě Kniha 
roku vyhrál s Dvojtátou kategorii Objev roku. 
Ano, ve 45 letech jsem byl objeven. Moc si 
toho vážím. Je to pro mě najednou ta největ-
ší droga a koníček. Baví mě to a doufám, že 
ještě nekončím. 

Prozraďte, jak vůbec vznikl nápad, aby se 
sportovní moderátor stal spisovatelem?
Je to jednoduché. Z workoholika Vojty se 
stal Dvojtáta. Každý den zažíváme rodinná 
dobrodružství, radosti i útrapy, ale pře-
devším spoustu situací, které se už nikdy 
nevrátí. Abych na ně nezapomněl, rozhodl 
jsem si je po narození dětí prostě zapiso-
vat. Říkal jsem si, že si to někdy ten náš 
páreček přečte a bude s radostí vzpomí-
nat na svého tátu, který pak zase na oplát-
ku ocení, když mu pomůžou do schodů.  
A pak se ten můj rodinný blok dostal k na-
kladatelství Albatros a věci dostaly rychlý 
spád. 
 
Už knihy komentovaly děti, případně co 
na to manželka?
Jsou smíření. Nic jiného jim nezbývá 
(úsměv). Je pravda, že ze začátku s tím 
měla manželka trošku problém. Přece jen 
je to někdy dost osobní sonda do našich 
životů, ale po přečtení dvou prvních kní-
žek usoudila, že to nevadí. Dokonce mě za 
ně hezky pochválila, a navíc jsem slyšel, 
jak se nahlas směje, když si je v posteli 
četla. To bylo pro mě to největší ocenění. 
 
Necháme na čtenářích, ať si knihy 
přečtou, přesto máte nějakou perličku, 
zážitek, veselou příhodu, na co byste ať 
už z knih, nebo jejich tvorby upozornil, 
čím byste nás pobavil?
Já doufám, že jsou plné takových perliček. 
Z dětí totiž padají perly skoro každý den. 
Asi bych to opravdu nechal na čtenářích a 
budu moc rád za zpětnou vazbu. A pokud 

bych přece jen mohl na něco upozornit, tak 
je to teď v téhle třetí knížce asi dvacet QR 
kódů, které se váží k některým příběhům  
a situacím. Stačí je jen mobilem načíst  
a můžete se podívat na vtipná videa a scén-
ky, které ještě víc dokreslí a doplní čtenářův 
vjem, nebo chcete-li, pocit, a doufám, že  
i pobaví. 
 
Poslední měsíce byly pro všechny velmi 
náročné. Co Vám to všechno dalo, ukázalo  
a uvědomil jste si třeba něco, co jste 
předtím až tak nevnímal?
Kdyby mi někdo položil otázku, jaké jed-
no slovo by mě napadlo v souvislosti  
s lockdowny a karanténami, tak je to jed-
noznačně RODINA. Semkli jsme se, jsme 
parta, smečka a jsme rádi spolu. Někde 
třeba zjistili, že to nefunguje, ale život je 
krátký, tak je pak třeba jít o dům dál. Ale 
my ne, my jsme spolu rádi, naplňuje nás 
to, a hlavně nás to baví. Rádi spolu ces-
tujeme, blbneme, tvoříme. Když to takhle 
zůstane, tak budu nejšťastnější Vojta na 
světě.

Máte nějaký vzkaz pro čtenáře časopisu 
MyFace?
Nevzdávejte se svých snů a nebojte se 
změny. Já je doslova nesnáším, jsem stará 
konzerva. Ale zpětně musím říct, že skoro 
vždycky, když jsem se k nějaké odhodlal  
a vystoupil ze svého pohodlného světa, 
bylo to velmi pozitivní. A taky se naučte 
říkat NE. To je velmi osvobozující pocit. 
Nicméně v téhle nelehké době Vám všem 
přeji hlavně zdraví!                 PAVEL ŠMERDA



Osudy obyvatel po tornádu na jižní Moravě mi nejsou lhostej-
né. Kromě fi nanční pomoci jsem přemýšlela, co bych mohla učinit, 
abych ulehčila situaci rodinám, které nyní řeší bydlení a jimž se ži-
vot obrátil naruby. Rodiny mají starosti zabezpečit bydlení a jsou 
v nelehké situaci. Děti trpí tím, že se jim rodiče nemohou věnovat 
a působí na ně i prostředí zničených obcí. 

Spojila jsem se tedy s podnikateli Okresní hospodářské komory 
Blansko, které předsedá Ivo Lizna, a uspořádali jsme jednodenní 
výlety pro děti z těchto oblastí. První výlet se konal 14. července 
a do Moravského krasu přij ela čtyřicítka dětí. V rámci druhého 
výletu děti navštívily Kořenec a Boskovice. Pro rodiče je ulehče-
ním, když se někdo věnuje dětem a naplní jejich prázdninový čas 
smysluplnou činností. Oba výlety se vydařily a děti mají spoustu 
zážitků. Bylo mi potěšením připravit pro ně společně s podnikateli 
zpestření, které si užily. 

Na pomoc obcím jsem uspořádala i benefi ční koncert. Oslovila 
jsem sbor BaczBand, který vede František Bačovský. Sbor Bacz-
Band znám řadu let, je to skupina lidí s hudbou v srdci a obrovským 
nadšením. Jejich koncerty jsou naplněny příjemnou atmosférou 
a písničkami, které v člověku zanechají krásné prožitky. Koncert 
na podporu obcí postižených tornádem se konal v neděli 15. srpna 
v prostoru za Muzeem regionu Boskovicka. I přes velké vedro za-
vítalo na akci více než šedesát posluchačů. Výtěžek činil celkem  
27 150 korun a věnovali jsme jej farnosti Moravská Nová Ves na 
opravy škod, které způsobilo ničivé tornádo.        

          JAROMÍRA VÍTKOVÁ, SENÁTORKA

Více než 15 let působí v Mladkově v budově bývalé pekárny Cen-
trum čtyřkolek a zahradní techniky. Zákazníkům nabízí především 
produkty fi rmy Hecht. 

„Nabízíme čtyřkolky různých druhů. Od dětských plastových 
elektrických až po velké profesionální. Pracovní, rekreační i zá-
vodní. Lidé si je u nás mohou zakoupit, ale poskytujeme také půj-
čovnu a servis,“ říká majitel prodejny Pavel Palme. Největší zájem 
je podle něj o dětské čtyřkolky a pracovní čtyřkolky 4x4. „Lidé je 
používají na práci na zahradě, okolo domu nebo v lese. Čtyřkolka je 
ideální pomocník, klidně nahradí malý traktůrek. Má skvělé využití 
v náročném terénu. Ideální je na stahování dřeva, myslivci ji zase 
používají třeba v zimě na rozvážení krmení pro zvěř. Můžete na nich 
klidně vyjet i na výlet,“ doplňuje Pavel Palme

Co se týká zahradní techniky, v nabídce má fi rma křovinořezy, 
sekačky, zahradní traktůrky, kultivátory, provzdušňovače, postři-
kovače, ale také motorové pily a ruční nářadí. Nechybí vrtačky, 
fl exky, uhlové brusky a další. V Mladkově najdete i doplňkové služ-
by - autoservis, pneuservis.

SENÁTORSKÝ SLOUPEK 
JAROMÍRY VÍTKOVÉ

V MLADKOVĚ SI 
VYBERETE KVALITNÍ 
ČTYŘKOLKY I ZAHRADNÍ 
TECHNIKU
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Golfový areál v Kořenci. To není jen osmnáctijamkové hřiště zasazené do krásné přírody Drahanské vrchoviny, 
ale také unikátní klubovna s restaurací, moderní hotelové prostředí a zázemí pro firemní akce, svatby i soukromé 
rodinné oslavy. 

Firemní akce…
   Golfový resort v Kořenci nabízí kvalitní konferenční zázemí a ce-
lou řadu doprovodných teambuildingových aktivit, které obchod-
ní partnery nebo zaměstnance nejen nadchnou a pobaví, ale také 
utuží vztahy v rámci kolektivu. Celkový dojem a pocit z akce navíc 
okoření gastronomický zážitek ve stylové restauraci s posezením 
na útulné kryté terase. 
   „Akci zajistíme kompletně na „klíč“.  Klienti mohou vybírat z celé 
řady sportovních a teambuildingových aktivit, workshopů, atrak-
cí, večerních programů aj. Pokud má firma zájem využít golfové 
hřiště, uspořádáme pro obchodní partnery či zaměstnance gol-
fový turnaj, zajistíme občerstvení i několik vložených soutěží na 
hřišti tak, aby to bylo pro hráče vždy co nejzajímavější,“ uvedla 
vedoucí resortu Karolína Jakubcová. 
   Nudit se nebudou ani negolfisté, pro které je vždy připravena 
velmi atraktivní golfová akademie pod vedením profesionálních 
trenérů. „Tyto akce jsme schopni prokládat i dalšími aktivitami, 
jako jsou třeba ochutnávka vína, rumů apod. Nápadů je spousta  
a vždy se snažíme přizpůsobit přání klienta. Po všech aktivitách 
vždy následuje chutný raut a volná zábava s živou hudbou nebo 
DJ,“ doplnila.

Svatby…
   Svatební den patří k nejkrásnějším okamžikům našeho života. 
Golfový resort v Kořenci nabízí své služby a podává pomocnou 
ruku pro bezproblémový průběh takto významné události. Záze-
mí tvoří stylová klubovna. Jejím jádrem je pravý kanadský srub, 
na který navazuje restaurace pod zatravněnou střechou s krea-
tivní gastronomií, velká krytá terasa s tanečním parketem a pro-

storná nekrytá terasa. Důmyslné architektonické řešení dovoluje 
pojmout až 120 lidí najednou, aniž by došlo ke ztrátě komfortu  
a dojmu útulnosti. 
   Svatebčanům je také k dispozici kongresová přístavba se sty-
lovým moravským vinným šenkem a zázemím tříhvězdičkového 
Pythagor Golf Hotelu. Stravování obstarává stylová restaurace, 
která nabízí lahodnou a kreativní gastronomii. „Svatební obřad se 
může odehrát jak v interiéru, tak pod širým nebem. Samozřejmě 
zajistíme kompletní zázemí. Ozvučení prostoru, zapůjčení židlí, 
stolu k obřadu, slavobrány, buggy vozíku pro nevěstu a svateb-
ního šestimístného buggy vozíku pro přesun svatebních hostů. 
Připravíme svatební hostinu v prostorách kryté terasy s tanečním 
parketem, zapůjčení stolů na hostinu včetně ubrusů, židlí a pota-
hů na židle. Na základě klientem dodaných dekorací zajišťujeme 
vyzdobení veškerých prostor, zapůjčení světýlek a dekorací na 
hostinu, focení v prostorách golfového areálu, koordinaci svateb-
ní koordinátorkou a jejím pracovním týmem. Nabízíme i širokou 
škálu kontaktů na firmy či dodavatele služeb, se kterými máme 
letité zkušenosti (fotograf, kameraman, florista, kadeřnice, vi-
zážistka, kapela/DJ, svatební salóny, cukrářka…),“ vyjmenovala 
Karolína Jakubcová.

GOLFOVÝ RESORT V KOŘENCI  
NABÍZÍ IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO SVATBY I FIREMNÍ AKCE

Pythagor a.s.
Kořenec 174
Tel: 516 410 504 

Tel: 731 478 974 
E-mail: recepce@korenec-golf.cz
www.korenec-golf.cz

KOŘENEC GOLF &   SKI RESORT
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Téměř tři roky potrvá obnova zámecké zahrady v Lysicích. Projekt za téměř 190 milionů korun přinese nejen 
úpravu stávajících technických prvků, jako jsou zdi, schody či chodníky, ale také mnoho novinek. Více prozra-
dila kastelánka zámku Martina Rudolfová.

„Na první pohled vypadá naše zahrada stále 
krásně, ale jsou tady technické a provozní pro-
blémy, které běžný návštěvník nevidí,“ uvedla 
na úvod Martina Rudolfová. Ty se týkají napří-
klad rozvodů vody a jejího přísunu do zahrady. 
Ta je zčásti napojena na rybníček za teniso-
vými kurty v zámecké oboře, který bohužel 
v posledních letech vysychá. Proto je nutné 
zajistit náhradní a dostatečně silné zdroje. 
„Druhá část se týká stavebních prvků. Bude-
me dělat nové omítky na sloupech ke koloná-
dě, začínají se nám bortit některé zídky, v ha-
varij ním stavu jsou některá schodiště. Pokud 
bychom s tím nic nedělali, hrozilo by, že za dva 
roky by nemohli do zahrady vůbec chodit ná-
vštěvníci. Statického zajištění se dočká i go-
tta, tedy  umělá jeskyně,“ doplnila kastelánka. 
V zahradě zůstane většina současných 

ZÁMECKÁ ZAHRADA 
V LYSICÍCH ZÍSKÁ ZPĚT 
HISTORICKOU PODOBU
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stromů a keřů, ale také se objeví původ-
ní rostliny, které tam byly koncem 19. a na 
začátku 20. století. „Máme dostatek plá-
nů, dokumentů a fotografi í, podle kterých 
vrátíme zahradě podobu, jakou měla před 
více než sto lety. Úprav se dočkají cestičky 
a včelín, vzniknou nové trávníky, v zahradě 
se objeví spousta nových soch a váz, které 
máme v depozitářích, ale také odpadko-
vé koše, lavičky, voliéra s ptáky, přibude 
i nový informační systém,“ vyjmenovala. 
Úpravou projde i zámecké zahradnic-
tví. Především po technické stránce tam 
už spousta věcí nevyhovuje současným 
požadavkům. Vzniknou nová pařeniště 
a kompostiště, opraví se konstrukční prv-
ky skleníků, které získají i nové výplně tak, 
aby nedocházelo k tepelným únikům. „Re-
staurování se dočká i fíkovna, což je stře-
doevropský unikát, který návštěvníkům po 
celkovém dokončení obnovy nabídneme 
k prohlídce. Rozšíří se tím i návštěvnická 
trasa. V zahradnictví lidé najdou i malý ob-
chůdek, kde si budou moci zakoupit  zdejší-
mi zahradníky vypěstované  rostliny a květi-
ny,“ upřesnila Martina Rudolfová.
Práce na obnově zahrady a zahradnictví 
budou stavebně velmi náročné. Kastelánka 
tedy i touto cestou prosí především místní 
o shovívavost. „Tím, že je zahrada teraso-
vitá, vyžaduje složitější přístup. I proto je 

obnova tak finančně náročná, proto potr-
vá tak dlouhou dobu. Každopádně běžné-
ho provozu zámku se práce nedotknou,“ 
uvedla. 
První návštěvníky přivítá zahrada v nové 
podobě pravděpodobně na podzim roku 
2024. „Už teď je zahrada díky kolonádě 
a terasovitému rozložení jedinečná, po cel-
kové obnově se stane ještě větší chloubou 

našeho zámku. Víme z pamětí bývalá, ještě 
hraběcího zaměstnance, že lysický zámec-
ká zahrada a zahradnictví bylo srovnatelné 
s těmi knížecími v Lednici a růže z Lysic se 
dovážely až na rumunský královský dvůr. 
Věříme, že do budoucna bude o zahradu 
mezi běžnými návštěvníky, svatebčany, ale 
i zájemci o společenská setkání a milovníky 
květin obrovský zájem.“        PAVEL ŠMERDA
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Do Poslanecké sněmovny se Libor Hoppe (ODS) z Lipůvky dostal za nepříjemných okolností na jaře letošního 
roku. I když začátky nebyly jednoduché, zkušenosti z politiky už má, takže se mezi zkušenými matadory rychle 
zorientoval. V blížících se sněmovních volbách se pokusí svůj post obhájit na kandidátní listině koalice SPOLU. 

Pane poslanče, do Sněmovny jste vkro-
čil teprve před pár měsíci. Připomeňte  
v krátkosti, jak k tomu došlo?
Bohužel nemoc Covid-19 si vyžádala oběť 
nejvyšší i ve Sněmovně, když zemřel na 
jeho následky můj stranický kolega MUDr. 
Jiří Ventruba, CSc. Tak jsem jako první ná-
hradník kandidátky nastoupil na jeho mís-
to.

Bylo těžké se tam rychle rozkoukat? Kdo 
Vám v začátcích nejvíce pomohl?
Vždy je náročné nastoupit do rozjetého 
vlaku, ale troufám si říct, že jsem se veli-
ce rychle zorientoval a seznámil s agendou 
poslance. Přece jen se v politice pohybu-

LIBOR HOPPE VZKAZUJE:  
LIDÉ, BĚŽTE K VOLBÁM

ji už nějaký ten pátek, takže to byla spíše 
administrativa. Důležité bylo přizpůsobit 
časový harmonogram ostatním mým akti-
vitám, podnikání, ale práce v Poslanecké 
sněmovně je velice zajímavá a záslužná, 
takže mě to okamžitě pohltilo.

Jakým oblastem se v Poslanecké sně-
movně věnujete?
Pracuji ve výboru životního prostředí, kde 
je v současné době opravdu hodně práce. 
Například poslední výbor měl na programu 
dokument akční plán pro nulové znečištění 
ovzduší, vody a půdy. Věnuji se ale i proble-
matice dopravní infrastruktury, která nej-
více tíží zrovna Jihomoravský kraj.

I letos figurujete na kandidátce koalice 
SPOLU. Co Vás přimělo přijmout tuto na-
bídku?
Jak už jsem zmínil, v politice se pohybu-
ji delší dobu a mám mnohé zkušenosti. 
S kandidaturou jsem neváhal, protože 
si myslím, že změna je v naší zemi nut-
ná. Nesouhlasím s momentální situací  
a s vedením České republiky, proto se chci 
zasadit o změny, které povedou ke zmír-
nění byrokracie, k lepšímu hospodaření  
s financemi, ale také k lepší zahraniční 
politice. Je snadné kritizovat a nic pro 
změnu neudělat, proto jsem připraven být 
i nadále aktivním poslancem. To je důvod 
mojí kandidatury. 
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Jak zvládáte skloubit svoje podnikání a po-
litiku?
Musel jsem se naučit lépe organizovat svůj 
čas. Také si člověk ujasňuje priority, proto 
jsem ve fi rmě začal zaučovat svého syna, 
kterému postupně předávám vedení. Nikdo 
nejsme nenahraditelný. Rodina pro mě byla 
vždy na prvním místě, takže jsem neváhal 
s touto volbou, abych se mohl naplno věno-
vat práci poslance.

Co byste rád v rámci Jihomoravského kraje 
změnil?
Je potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu 
a dokončit projekty silnic R43 a R52 směrem 
na Vídeň. Dále vidím jako důležité zajistit do-
stupné bydlení pro mladé.

Letošní volby, potažmo už volební kampaň, 
je hodně vyhrocená. Co na to říkáte?
Každé volby jsou vyhrocené, všichni chtějí 
uspět a mít co nejvíce „křesel“ v Poslanecké 
sněmovně. Pravdou je, že letošní volby jsou 
odlišné v tom, že se utvořily koalice, které 
chtějí spolupracovat. Myslím, že je to dobrá 
cesta k tomu, jak dosáhnout nutné změny. 
Česká republika už se nesmí zadlužovat, 
musí být připravena na případné další vlny 
pandemie a musí podporovat zdravý životní 
styl a dobré životní prostředí.  

Proč by podle Vás  lidé měli volit koalici 
SPOLU?
Pokud lidé chtějí změnu a už mají dost vlád-
nutí oligarchy, pokud lidem vadí neférovost 
u přidělování evropských dotací, neustá-

lé příkazy a rozkazy nebo sliby do vzdu-
choprázdna, které jsou jen mediální bublinou, 
nikoli pravdou, pokud souhlasí se středopra-
vicovou liberální politikou a není jim lhostejná 
budoucnost naší země, budoucnost našich 
dětí, ale i našich seniorů, tak právě proto by 
občané naší země měli volit SPOLU. 

Jak nejraději odpočíváte, co děláte ve vol-
ném čase?
Když mi nějaký volný čas zbude, rád ho trávím 
se svojí rodinou. Mám šest vnoučat, což sice 
není příliš odpočinku, ale děti jsou naše bu-
doucnost a prarodiče mají rozmazlovat, tak 
se o to se svojí ženou snažíme. Rád jezdím do 
přírody, to jsou chvíle, kdy je mi ticho a poho-
da opravdovým relaxem. Navštěvuji výstavy, 
koncerty a památky. A v neposlední řadě je 
mojí vášní cestování.

Co byste rád vzkázal svým voličům?
Chtěl bych všechny voliče požádat, aby šli 
k volbám. Aby nezahodili svůj hlas a dobře 
zvážili, jaký volební program je jim blízký. Kaž-
dý, kdo jde k volbám, dává najevo, že mu osud 
naší země není lhostejný, také potom může 
kritizovat osazenstvo, které si vybral. Není 
pravdou, že politika se obyčejných lidí netý-
ká. Přece každý chce rozhodovat o svém ži-
votě, o svém povolání, po jaké cestě chce do 
zaměstnání jezdit, jakou školu bude studovat 
jeho dítě, jak kvalitní vzdělání dostane, jakou 
penzi bude mít při kvalitní penzij ní reformě 
a těch témat je spoustu. Proto chtějte 
o těchto věcech rozhodovat a jděte k volbám, 
každý hlas se počítá.                  PAVEL ŠMERDA



Matějovo pekařství pro vás několikrát denně peče teplé rohlíky 
se syrovátkou, kváskový chléb, sváteční vaničky a další dobroty. 
Koupit si u nás můžete i čerstvé bagety vyrobené přímo na místě  
a odnést si s sebou výbornou kávu.

Prodejna Boskovice
Masarykovo nám. 12, Boskovice | Tel.: 724 776 436 
E-mail: pbosknam@pekarnyblansko.cz
Otevírací doba: po–pá 6.30–17.00 
www.matejovopekarstvi.cz

KUPÓN 

Při 
nákupu nad 

50 Kč dosta
nete

 

kávu zdarm
a



ELIŠKA HANÁKOVÁ 
MÁ ZA SEBOU DALŠÍ SKVĚLOUSKVĚLOU SEZONU

„Od změny si slibuji především další rozvoj  
a posun v kariéře. Věřím, že to pro mě bude 
nová výzva, a i díky tomu se mi podaří splnit 
cíle, které mám,“ svěřila se na úvod Eliška 
Hanáková.

Letošní sezonu začala na silnici, kde na 
závodech českého poháru obsadila druhé 
místo. „Hned poté jsem naskočila do domá-
cího poháru horských kol. Úvodní závod na 
Zadově jsem v mezinárodní konkurenci vy-
hrála, do druhého v Brně jsem bohužel kvůli 
zdravotním potížím zasáhnout nemohla. 
Zpět jsem se vrátila na dalším pohárovém 
závodě v Bedřichově, kde jsem vybojovala 
opět první místo,“ nastínila výsledky z první 
poloviny roku. 

Začátkem července odcestovala Eliška 
Hanáková na evropský šampionát v Itálii. 
„Tam jsem nejprve obsadila společně s dal-
šími dvěma kolegy čtvrté místo ve štafetě, 
poté mě čekal hlavní závod. Bohužel krátce 
po startu mi spadl řetěz a propadla jsem se 
až úplně na chvost startovního pole. Mu-
sela jsem stahovat asi čtyřicetivteřinovou 
ztrátu na čelo a do cíle jsem dorazila na os-
mém místě. Samozřejmě je to teď jen–co by 
kdyby, ale věřím, že jsem měla na medaili,“ 
doplnila.

Chuť si poté spravila druhým místem na 
Českém poháru v Hlinsku, ale především 
stříbrnou medailí ve štafetách a obhajo-
bou mistrovského titulu na republikovém 
šampionátu. Závod v Harrachově vyhrála  
s velkým náskokem systémem start-cíl. Její 
nejlepší tréninková parťačka, sestra Anna, 
skončila na druhém místě. „Kromě boje  
o vítězství jsem se soustředila i na dojetí 
juniorek, které startují vždy minutu před 
námi. Zkoušela jsem, jak to bude vypadat  
v příštím roce, kdy budu právě v této katego-
rii jezdit. Už na začátku sezony jsme se sna-
žily přidat na fyzické kondici, protože závody  
v juniorské kategorii budou o dvacet mi-
nut delší než v kadetkách. Leccos mi to už 
ukázalo, tak věřím, že ani tam se neztratím,“ 
usmála se.

Momentálně se bikerka ze Žďárné pře-
orientovává na svoji druhou parádní dis-
ciplínu, cyklokros. Tam už bude nastu-
povat v kategorii juniorek a jejím cílem je 
start na mistrovství světa, které se poje-
de na konci ledna v Americe. „Cyklokros 
vyžaduje trochu jinou přípravu než biky. 

SPORT

Mistryně České republiky, druhá v českém poháru, osmá na mistrovství Evropy. Bikerka Eliška Hanáková ze 
Žďárné má za sebou další úspěšnou sezonu v kategorii kadetek. Po jejím skončení ohlásila stěhování. Z bosko-
vického CP Teamu přestupuje do ČED Bike Teamu a už v nadcházející nové cyklokrosové sezoně bude oblékat 
dres pražské stáje.

Často se tam přeskakují překážky, ses-
kakuje z kola a běhá, takže je to fyzicky 
náročnější,“ uvedla Hanáková, kterou po-
těšila nominace do reprezentace. Elišku, 
svěřenkyni trenéra Lukáše Průchy, čeká  
v cyklokrosové sezoně deset závodů české-
ho poháru, ráda by startovala i na světových 

pohárech v Táboře a v Belgii, cílem je kro-
mě mistrovství světa i účast na evropském 
šampionátu v Holandsku. „Ráda bych chtěla 
poděkovat všem partnerům a kamarádům, 
kteří nás podporují. Bez nich by to vše bylo 
složitější,“ dodala Eliška Hanáková. 

PAVEL ŠMERDA

Elišku můžete sledovat také na Instagramu @elihanakova
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ZDRAVÍ DUTINY ÚSTNÍ 
OVLIVŇUJE ZDRAVÍ CELÉHO TĚLA
Dentální hygiena je pro většinu 
lidí podstatnou součástí péče  
o zdraví svých zubů. Odstranění 
zubního kamene, povlaku na zu-
bech a jiných nečistot pomáhají 
nejen prevenci před vznikem zub-
ního kazu nebo propuknutí záně-
tu. Více prozradila dentální hygie-
nistka Lucie Staňková.

ZDRAVÍ

Věk: 17 let
Klub: Basket Brno, Next Generation 
Basket Brno
Číslo: 99
Výška: 204 cm
Hmotnost: 93 kg
Přezdívka: Neči
Dominantní ruka: levá 

JAKUB NEČAS

Pojďme dát na úvod trochu osvěty. Co 
je to vůbec dentální hygiena a čemu se 
věnuje?
Dentální hygiena je především preven-
ce proti zubním onemocněním, kdy lidé 
přicházejí buď na doporučení zubního lé-
kaře, nebo z vlastní iniciativy. Nejčastěj-
ším problémem u pacientů bývá krvácení  
dásní a tvorba zubního kamene. Tyto pro-
blémy většinou vyřešíme už při první ná-
vštěvě. Na dentální hygieně se věnujeme 
také problematice zubního kazu, ale ře-
šíme i estetiku jako například pigmentaci 
nebo barvu zubů.

Dá se říct, kdy je nejlepší začít s dentální 
hygienou?
Na první návštěvu u dentální hygienistky 
není nikdy ani příliš brzy, ani moc pozdě. 
Nedá se určit vhodný věk, kdy s dentální 
hygienou začít. Někdy přijdou rodiče s tří-
letými dětmi, jindy naopak sedmdesátiletí 
senioři. Obojí je správně.

Pokud se rozhodnu a půjdu do toho. Jak 
často je nejlepší chodit na dentální hygi-
enu? 
To je hodně individuální. Někteří pacienti 
potřebují čtyřikrát ročně, někomu posta-
čí jedna návštěva za rok. V případě že je  
u pacienta vše v pořádku, domlouváme se 
už jen na kontrolních návštěvách pro udr-
žení dobrého stavu dutiny ústní. U pacientů  
s těžším onemocněním, například paro-
dontitidou, jsou potřeba častější kontro-
ly.

Asi to není jen o návštěvě dentální hy-
gienistky, ale také o tom, jak se o zuby 
starám sám?
Při léčbě těchto onemocnění, ale i při 
běžné péči o zuby, je nezbytná spolupráce 
pacienta, který se řídí instrukcemi hygie-
nisty. Bez perfektní domácí hygieny není 

Dentální hygienistka Lucie Staňková
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ZDRAVÍ

možné dosáhnout stoprocentního výsled-
ku. Obzvláště důležitá je hygiena u dětí. 
Čím dříve se naučí správně starat o své 
zuby, tím méně problémů je čeká v poz-
dějším věku.

Co hrozí, když se nebudu starat o své 
zuby?
Někdy bohužel nestačí pouze preventivní 
prohlídky u zubního lékaře, kde se větši-
nou řeší už problémy, které nastaly v dů-
sledku nedostatečné hygieny. Na dentální 
hygieně se snažíme problémům předchá-
zet. Prvním projevem zanedbání péče 
o zuby bývá krvácení dásní. Dále může do-
jít k usazování zubního kamene, který je 
jedním z prvních příznaků parodontitidy. 
V důsledku tohoto onemocnění dochází 
k viklavosti zubů a následnému vypadnu-
tí. Hrozí také riziko zubního kazu, který 
v nejhorším případě může skončit vytrže-
ním zkaženého zubu. V neposlední řadě 
je důležité si uvědomit, že zdraví dutiny 
ústní ovlivňuje zdraví celého těla, protože 
bakterie z plaku a zubního kamene mohou 
být krevním oběhem roznášeny po celém 
těle a přispívají tak k některým celkovým 
onemocněním.

Návštěva dentální hygieny a péče o svoje 
zuby je snad u většiny lidí už samozřej-
mostí. Jaké další faktory ovlivňují zdraví 
dutiny ústní a co byste doporučila?
Od malička nás rodiče učí, že se po slad-

kostech zkazí zuby. Je to samozřejmě 
pravda, ale málokdo si sladké odepře. 
V případě, kdy má pacient chuť na slad-
ké, je dobré vědět, jak své zuby chránit. 
Vhodné je žvýkání žvýkaček bez cukru 
nebo pití čisté vody po každém jídle. Cí-
lem je co nejrychleji zneutralizovat kyse-
lé prostředí, které po každém jídle, nikoliv 
pouze po sladkém, vzniká.

Samostatnou kapitolou je asi kouření 
a pití alkoholu?
Kouření velmi negativně ovlivňuje zdra-
ví dutiny ústní. Nejen že způsobuje ne-
vzhledné pigmentace na zubech, ale také 
zvyšuje riziko nádorových onemocnění
a parodontitidy. Kuřáci nemusí na prv-
ní pohled zpozorovat problém, proto-
že vlivem kouření se stahují cévy a vi-
ditelný příznak, krvácení dásní, nám 
vymizí. Neznamená to ovšem, že problém 
v dutině ústní není, pouze ho nevidíme na 
první pohled. Dalším rizikovým faktorem 
je alkohol. Při jeho nadměrné konzuma-
ci dochází k podráždění sliznic a stejně 
jako u kouření se zvyšuje riziko nádoro-
vých onemocnění. Pozor také při užívání 
ústních vod s obsahem alkoholu. Můžete 
vyzkoušet ústní vody bez alkoholu, které 
jsou méně dráždivé. Vždy je však důležité 
číst příbalový leták a užívat je podle do-
poručení. Častou chybou u pacientů bývá 
nadměrné vyplachování, při němž dochází 
k poškození sliznic.                PAVEL ŠMERDA
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FOTOREPORTÁŽ

Foto: Pavel Šmerda (7 ×)

DĚTSKÝ DEN 
SKLÁREN MORAVIA
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Pane Vašíčku, máme za sebou poměrně 
náročné období. Dovolte tedy na úvod, 
abych se zeptal. Jaký byl pro Vás a Vaši 
firmu rok 2020?
Z mého pohledu se jednalo o jeden 
z nejnáročnějších a taky nejúspěšnějších 
roků společnosti COLORprofi. Celý rok nás 
doprovázela stavba lisovny společnosti 
COLORplastic. Jednalo o velmi technicky 
náročnou stavbu, která je dnes hotová, 
a jsem opravdu rád, že naši zaměstnanci 
dostali příjemné, prostorné a čisté pracov-
ní prostředí v moderní hale s novým plně 
vybaveným sociálním zázemím.
 Dalším milníkem roku bylo uzavření v znam-
ného kontraktu na deset let s generálním 
zákazníkem společnosti COLORprofi  Indust-
ry fi rmou IFE-CR. Zde jsme výrobní proces 
vybavili systémem automatické/chemické 
předúpravy, která bude zajišťovat 100% 
přípravu povrchu a sníží tak podíl manuální 
práce. 
Ve společnosti COLORprofi Automotive 
se nám podařilo získat klíčovou nomina-
ci na prestižní projekt PORSCHE MACAN, 
který startuje v roce 2023 a má délku tr-
vání sedm let. Jedná se o velký úspěch 
a zajištění dodávek v oblasti automoti-

ve jak pro COLORprofi Automotive, která 
bude díly lakovat, tak i pro COLORplastic 
Automotive, která bude zajišťovat výlisky 
pro lakovnu. 

Pojďme to vzít postupně. Stavba nové li-
sovny byla jistě finančně náročná inves-
tice. Proč jste se k tomu rozhodli a co to 
firmě do budoucna přinese?
Výstavba nové haly a celkové naplnění tech-
nologiemi pro lisování byly pro firmu klíčové 
a velmi náročné technicky i finančně. Spo-
lečnost COLORplastic už proinvestovala 
více než 180 mil. Kč. Tato investice přinese 
vyšší konkurenceschopnost a silné posta-
vení v oblasti automotive. Samozřejmostí 
je i vznik nových pracovních míst. 

Divize Plastic a Industry. Co je tam nového 
a co připravujete? 
Společnost COLORplastic letos investo-
vala do nákupu tří vstřikolisů s uzavíracími 
silami 400, 900 a 1 700 t. 
Posledně uvedený se co do velikosti 
a síly řadí k největším v ČR. Do vybudo-
vání již zmíněného systému automatické 
předúpravy pro divizi Industry investovala 
společnost COLORprofi.

Hodně vidět bude v nejbližší době i divize 
Automotive. Můžete nám prozradit novin-
ku, o které jsem slyšel?
Divize Automotive právě stojí na úpatí krize 
způsobené kritickým nedostatkem někte-
rých dílů pro výrobu automobilů (kabelo-
vé svazky, čipy, indukce apod.). Jedná se 
o skutečnost, která se dotkne jistě i nás. 
Situace by se měla napravovat až v prů-
běhu druhého kvartálu roku 2022. Nyní 
to pro nás znamená určitý pokles výroby. 
Dočasně volné kapacity lidí i technologií 
chce společnost věnovat optimalizacím, 
na které se těžko hledá prostor v době růs-
tu. Dále se zaměříme na produktový vývoj, 
abychom mohli uvést na trh i naše vlastní 
výrobky. Pokud jde o projekt, na který jste 
se ptal, týká se zmíněného vozu Porsche 
Macan a naší spolupráce na jeho výrobě. 
V neposlední řadě oceňuji, že se nám podařilo 
v této divizi sestavit tým, ze kterého mám 
upřímnou radost.

Můžete být ještě konkrétnější k projektu 
Porsche?
Výroba vozů Porsche Macan začne na konci 
roku 2022, ale pro nás je to už teď ostrý ter-
mín, protože to znamená úplně nový pohled 

S jejich prací se můžete setkat po celé Evropě ve vlacích, v tramvajích, v metru, ale také v automobilech BMW, 
Audi, Škoda a dalších. COLORprofi  z Boskovic má široký záběr a patří ve svém oboru k těm nejlepším. Více prozradil 
majitel Jiří Vašíček mladší.

PR



na výrobní, skladovací a lidské kapacity 
naší firmy. Sotva jsme dostavěli novou halu  
a přestěhovali se, už na nás čeká další nut-
ný vývoj. Co se týká samotného vozu, je to 
elektromobil, do kterého budeme dodávat 
díly na obložení středové konzole a do pří-
strojové desky. Ročně se vyrobí až 80 tisíc 
aut a celý projekt je na sedm let. Je to pro 
nás velká, ale opravdu velká výzva. 

Gratuluji. Co jsme nezmínili, je další novin-
ka, karbonová výroba.
To je oblast, ze které mám upřímně obrov-
skou radost, a moc se těším, až půjdeme  
s našimi výrobky ven. Předpokládám, že 
to bude na jaře příštího roku. Představíme 
veřejnosti produkty pro sportovní použi-
tí. Zatím nechci být konkrétnější, vyčkejte  
a určitě vás s tímto projektem v průběhu 
příštího roku na stránkách časopisu MyFa-
ce rádi seznámíme. 

Stále hledáte schopné a loajální lidi? 
Vždy jsme se snažili hledat schopné  
a loajální lidi a samozřejmě v této snaze 
pokračujeme. Na jednu stranu nám sou-
časná situace na trhu práce nábory vů-
bec neulehčuje, avšak na stranu druhou, 
i přesto že výběrová řízení trvají déle, na-
konec z nich vzejdou přesně takoví pra-
covníci, kteří jsou navíc motivovaní a mají 
chuť k práci. Věříme, že stabilita zaměst-
nání, kterou nabízíme, je v dnešní době 
velmi důležitá. S přicházejícími projekty  
a rozšiřující se výrobou budeme i nadále 
hledat do týmu nové kolegy jak do pozic 

výrobních, tak i technických a administra-
tivních. Počítáme ještě letos s navýšením 
počtu zaměstnanců o 10 až 15 tak, abychom 
všechno zvládli.

Na jaké pozice? 
Dalo by se říct, že napříč celou firmou. Spe-
cialisty předúprav a povrchových úprav, 
pracovníky na kontrolu a expedici, pro 
přípravné a manipulační práce, operáto-
ry výroby Automotive, operátory leštění, 
skladníky, seřizovače, inženýra kvality nebo 
technologa lisovny.

Co je pro Vás při výběru spolupracovníků 
nejdůležitější?
Záleží na tom, o jaké pozici bychom se bavi-
li. Obecně je pro nás důležité, aby člověk vě-
děl, na čem se podílí a jak svojí prací přispívá  
k výslednému produktu. Správné pochope-
ní cílů společnosti zpravidla vede k tomu, že 
zaměstnanec dělá svoji práci dobře a rád, je 
motivovaný a spokojený.

Co vám v posledních dnech, týdnech a mě-
sících dělalo největší radost. Ať už z pohle-
du firmy nebo osobně?
Není snadné zmínit jen jednu událost. Celý 
život jako takový mi dělá radost, zejména 
mé děti a má žena.
V pracovní rovině jsem si jistý, že vstup naší 
společnosti do oblasti produktového vývoje 
a výroby bude klíčový pro naši budoucnost. 
Najednou jsme v pozici, kdy sami připra-
vujeme zcela nový produkt podle potřeb 
uživatelů. A navíc v oblasti, která je mi tak 
blízká. Je to nová životní výzva. 
 
Vaše přání do dalších měsíců?
Zdraví je základem všeho, proto jej přeji 
vám všem.                  PAVEL ŠMERDA

Chrudichromská 2403/16
Tel.: 516 454 538
info@colorprofi.cz
www.colorprofi.cz

COLORPROFI, SPOL S R.O.
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BARBORA ŠPIČÁKOVÁ: 
OČKOVÁNÍ JE NEJLEPŠÍ PREVENCE
Jedno z očkovacích center proti nemoci Covid-19 v Jihomoravském kraji funguje i v Nemocnici Boskovice. Zájem  
o něj projevily už tisíce lidí. Vedení centra má na starost Barbora Špičáková, která prozradila několik zajímavostí.

ZDRAVÍ

Paní doktorko, vím, že Vaše specializace je 
někde jinde než v oblasti vakcinace a očko-
vání. Jak jste se dostala k pozici vedoucí 
očkovacího centra Nemocnice Boskovice  
a jak zvládáte tuto činnosti spolu s prací na 
dětském oddělení?
Když se v lednu tohoto roku generovala stra-
tegie pro očkování našich zaměstnanců, lo-
gicky vyplynula otázka, kdo bude očkovat. 
Moje specializace je pediatrie a právě pe-
diatři mají významné zkušenosti s očková-
ním dětí již od časného kojeneckého věku.  
Co se týká druhé části vaší otázky, s rozšíře-
ním vakcinace pro veřejnost byla a je moje 
rutinní práce na dětském oddělení výrazně li-
mitovaná. V době, kdy už bylo v České republi-
ce dostatek vakcín, jsme dokonce očkovali ve 
dvou lékařích, abychom vyhověli co největší-
mu množství zájemců. I nelékařský zdravotní 
personál je původem z dětského oddělení. 
Máme flexibilní kolektiv, takže kolegyně si 
moji práci rozdělily mezi sebou, za což jim pa-
tří velký dík. V situaci, kdy jsem měla o prázd-
ninách řádnou dovolenou, mě v očkovacím 
centru plnohodnotně nahradily.

Pojďme chronologicky. Kdy jste začali  
s očkováním v Nemocnici Boskovice?
Nemocnice Boskovice započala s očková-
ním v polovině ledna. Primárním cílem bylo 
naočkovat naše zaměstnance. Postupně na-
růstal intenzivní zájem o očkování i od zdra-
votníků z jiných institucí. Byli to především 
praktičtí lékaři pro dospělé i děti, stomato-
logové, zaměstnanci jihomoravských dět-
ských léčeben, ambulantní specialisté a jiní, 
v kontextu dostupnosti vakcín byly souběžně 
naočkovány i tyto skupiny z okresu Blansko. 
Celkově se jednalo přibližně o 1200 podaných 
dávek od firem Pfizer/BioNTech. 

Postupně jste začali očkovat i veřejnost.
Očkování pro veřejnost bylo u nás spuštěno 
počátkem února, doporučenou skupinou byli 
na začátku hlavně senioři. Rychlost očkování 
byla závislá na dodávce vakcín, která v prvních 
týdnech neodpovídala poptávce, ale během 
jednotek týdnů se podařilo všem zájemcům  
z výše uvedené skupiny podat první dávku. 
Dále do očkovacího systému byly vypuštěny 
mladší ročníky, přidali se pedagogové, pra-
covníci z kritické infrastruktury a současně 

se aplikovaly druhé dávky. Aby první dávka 
byla podána co největší skupině, byl interval 
druhé dávky prodloužen z 21 na 42 dnů. Po-
slední skupinou, které je od července umož-
něno očkování, jsou adolescenti. 

Kolik jste do dnešního dne podali dávek a ko-
lik naočkovali lidí?
Do konce srpna bylo podáno 30 600 dávek 
vakcíny Pfizer pro 15 150 žadatelů, tři sta lidí 
je rozočkovaných a čeká na druhou dávku. 
Jednodávková vakcína Janssen byla podána 
200 lidem.  

Mohou si u vás lidé vybrat vakcínu, případně 
jako látkou očkujete?
Ráda bych řekla, že od srpna nabízíme očko-
vání bez předchozí registrace. Občané si mo-
hou vybrat mezi dvoudávkovou vakcínou od 
firem Pfizer/BioNTech, nebo jednodávkovou 
od společnosti Johnson&Johnson, kterou 
je možno podat podle aktuálního doporučení 
pouze plnoletým. 

Platí, že o očkování mají větší zájem přede-
vším starší ročníky?
Ano, platí, že o očkování měly větší zájem 
starší ročníky, ale i mladí dospělí si k nám ces-
tu našli, za což jsme rádi. 

S jakými nejčastějšími dotazy se u lidí setká-
váte? 
Nejčastější obavou ze strany klientů jsou 
možné nežádoucí postvakcinační reakce. Ty 
dělíme na očekávatelné, jejichž výskyt je čas-
tý, řadí se k nim běžné reakce spojené s ja-

kýmkoliv jiným očkováním jako reakce v místě 
vpichu, únava, bolesti hlavy, zvýšená teplota, 
a neočekávatelné, což je například celková 
alergická reakce. Jejich výskyt je zcela zane-
dbatelný. 

Když se dnes někdo ještě stále rozhoduje, 
jestli očkovat ANO, nebo NE. Co byste mu 
vzkázala?
Nerozumím argumentům těch, kteří vakcina-
ci proti onemocnění Covid-19 odmítají. Ano, 
máme zde vakcíny, u kterých schvalování 
proběhlo netradičně, ale současně tu máme 
smutné příběhy našich rodinných příslušníků, 
kamarádů a kolegů, unavené zdravotníky, kte-
ří nechtějí znovu prožívat epidemii v takovém 
rozsahu. Očkování je v současné době tou 
nejlepší prevencí. Pojďte s námi do očková-
ní, pokud máte pochybnosti, zeptejte se, co 
vás zajímá. Blíží se podzim a zima a s nimi 
sezóna respiračních infekcí. Pomozte nám, 
zdravotníkům, zvládnout toto obtížné období 
prostřednictvím očkování, které má zabrá-
nit těžkému průběhu onemocnění Covid-19  
s nutností hospitalizace. 

Jaký bude další osud očkovacího centra  
v boskovické nemocnici?
V následujících měsících budeme i nadále 
zajišťovat očkování pro zájemce z regionu. 
Bude se očkovat pouze jeden den v týdnu,  
v úterý, což reflektuje zájem ze strany veřej-
nosti. Zároveň jsme v kontaktu s Jihomorav-
ským krajem a pružně reagujeme na aktuální 
požadavky, které jsou v souvislosti s očková-
ním vzneseny.                    PAVEL ŠMERDA

Vedoucí očkovacího centra Barbora Špičáková



NAUČIT SE CIZÍ JAZYK 
ZVLÁDNE KAŽDÝ. 
STAČÍ JEN ODHODIT SVÉ OBAVY

Máme za sebou poměrně náročné období, 
které se výrazně dotklo také škol a vzdělá-
vacích institucí. Jaký byl poslední rok a půl 
pro vaši jazykovou školu?
Myslím, že jej dokáže vystihnout jediné slo-
vo. Těžký. Po všech stránkách. Ale vzhledem  
k tomu, že se toto období podepsalo na více-
ro druhů podnikání, na zdraví lidí a na náladě 
všech, nechci a nebudu si stěžovat. Pro mě 
je nejdůležitější, že jsme tu dobu ustáli, stu-
denti na nás nezapomněli a cítili jsme pod-
poru ze všech stran. Jsem moc vděčná za 
každého lektora, každého studenta, který 
ten dlouhý běh absolvoval se mnou, a pevně 
věřím, že nejhorší je za námi. A víte co… Ono 
všechno špatné je opravdu pro něco dobré. 
Ukázalo se, jak dokáží lidé držet při sobě, 
jak přehodnotíte věci skutečně důležité  
a nakonec zjistíte, že jsou i další/nové metody 

učení, spojení „se světem“. To už je ale ta pří-
jemnější část té složité doby.

O to více stojí za to připomenout a předsta-
vit vaši jazykovou školu.
Jazyková škola Easyway zahájila svoji čin-
nost v září 2009. Od začátku jsme se zamě-
řovali na nabídku jazykových kurzů pro ve-
řejnost a firmy. Postupně jsme naše služby 
rozšířili o doučování předmětů ze základních 
a středních škol, zaměřili jsme se také na ma-
turanty, kteří potřebovali pomoci s přípravou. 
Naše jazyková škola zajišťuje také překlady  
a tlumočení, v létě myslíme na naše nej-
menší a děláme příměstské tábory pro děti.  
V neposlední řadě zajišťujeme studijní pobyty  
v zahraničí. 

Z jakých kurzů si u vás může klient vybrat? 

Klient má možnost volit jazykové kur-
zy všech stupňů pokročilosti, skupinové,  
či individuální. Kurzy mohou být všeobec-
né, zaměřené na mezinárodní, přijímací či 
maturitní zkoušky. Klienti se na nás mohou 
obrátit i v případě, kdy potřebují úspěšně 
složit zkoušku na vysokou školu. Také nabí-
zíme jazykové kurzy zaměřené na obchodní či 
technickou stránku. Čeká-li klienta pohovor 
v nové práci, možnost odcestování do zahra-
ničí nebo třeba jen dovolená u moře, tak mu 
rádi pomůžeme, aby vše zvládl a v jazyce si 
byl jistý.

O jaké jazyky je největší zájem? 
Poptávka po méně obvyklých jazycích stou-
pá, ale pravdou je, že největší zájem je stá-
le o angličtinu. Zvyšuje se počet zájemců  
o jazyk německý a španělský, ale i o ruštinu, 

PR

Naučit se anglicky, německy, rusky, francouzsky, italsky, španělsky i dalšími jazyky, připravit se na maturitu, 
přijímačky, pohovor do zaměstnání nebo prostě jen na vysněnou dovolenou v zahraničí, abyste si dokázali objednat 
drink v baru u moře. Jazykový institut Easyway v Blansku nabízí už dvanáct let velké množství metod, jak se naučit 
cizí jazyk. Více prozradila jeho majitelka Jana Rešková.

Majitelka školy Jana Rešková
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francouzštinu, italštinu jsou u nás velmi žá-
dané.

Skupinové, nebo individuální kurzy? 
Když naše jazyková škola zahajovala svou 
činnost, individuálních kurzů bylo podstatně 
méně. Vzhledem k tomu, že se naše skupinky  
skládají z maximálně pěti studentů, nevyhle-
dávali klienti tolik kurzy jen sami pro sebe. 
Ovšem postupem času zjistili, že když jsou 
na hodině sami nebo třeba ve dvou, lektor má 
více možností se jim věnovat a pokroky jsou 
rychlejší. Díky tomu se nám skupinky začaly 
rozdělovat na menší a menší. V každém pří-
padě jsme schopni nabídnout obojí a je na 
každém, kde se cítí lépe, pro jakou variantu 
se rozhodne. Volba jazyka v tomto směru ne-
rozhoduje. Hlavním měřítkem podle mého je, 
jak rychle se klient potřebuje ve znalostech 
posunout, na co je kurz zaměřený či má-li po-
cit, že potřebuje více času pro sebe a nechce 
jej brát ostatním kolegům v kurzu.

Hlavní část klientů tvoří asi mladší ge-
nerace a lidé středního věku. Máte kurzy 
i pro starší lidi, kteří by chtěli začít, ale mají 
z toho trochu strach? 
Každým rokem je u nás klientela všech vě-
kových kategorií. Přichází k nám děti, kte-
ré ještě navštěvují mateřskou školu, velmi 
se zvýšil počet studentů ze základních škol 
a středoškoláci jsou u nás již pravidelnými 
„návštěvníky“. Ale v žádném případě nechci 
opomenout klienty středního věku a seniory. 
Starší lidé mají obavy, ale jejich rozhodnutí 
se opět vzdělávat je natolik povzbuzující i pro 
nás, že jim kurzy přizpůsobujeme na míru. 
Samozřejmě je pokrok trochu pomalejší, ale 
jejich kurzy nejsou o rychlosti a získání zna-
lostí v krátké době. Tito klienti jsou vděční 
za možnost trénovat mozek, paměť, procvi-
čovat si naučené, mít něco, čemu se mohou 
věnovat, na co se soustředí, co je baví. A to 
je, myslím si, nejvíc. 

Výuka probíhá u vás ve škole, ale najdou se 
určitě i tací, co nemají mnoho času, nebo se 
jim jednoduše nechce dojíždět. Jezdíte i za 
klienty? 
Výuka pro veřejnost probíhá v prostorách 
naší jazykové školy, fi remní klientela dochá-
zí buď za námi, nebo my dojíždíme k nim do 
společnosti. Pokud se objeví požadavek na 
výuku u klienta doma, vůbec s tím nemáme 
problém. Těchto poptávek je ovšem naprosté 
minimum. 

Ve školách probíhala v minulých měsících 
online výuka. Co u vás?
Poslední rok se hodně rozšířila forma fi rem-
ní i veřejné výuky online, za kterou jsme ne-
smírně vděční. Nejdříve byli někteří studenti 
proti, necítili se komfortně, ale nakonec 
tento způsob vyzkoušeli a nebudu přehánět, 
když uvedu, že někteří v tom dokonce našli 
takové zalíbení, že prezenční výuku již nevy-
hledávají.  Ale určitě to není většina. Osobní 
kontakt je osobní kontakt, ten je stále pro 
klienty i lektory ten nejdůležitější. Každo-
pádně je to pro nás už i řešení, když není 
možnost setkávat se osobně, jak přitom ve 
výuce pokračovat.
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Kromě jazykových kurzů, jaké další služby 
nabízíte? 
Nabízíme doučování předmětů ze základ-
ních, středních a vysokých škol. Nejčastěji 
jde o matematiku, češtinu, fyziku a chemii. 
Díky distanční výuce se zájem o doučování 
dětí ze základních a středních škol zvýšil 
a my jsme rádi, že můžeme dětem pomoci  
dostat se opět tam, kde byly před tím, než 
se studium přesunulo do jejich domovů 
a dveře škol se uzavřely. Zajišťujeme také 
překlady a tlumočení. V naší nabídce ne-
chybí ani studij ní pobyty v zahraničí a v létě 
příměstské tábory pro děti.

Co překlady? Pro koho děláte tuto službu?
Překládáme pro každého. Obrací se na nás 
klienti, kteří potřebují přeložit vysvědčení, 
rodné či oddací listy, cokoliv. Nejvíce ale 
naše služby vyhledává fi remní klientel. )

Měli jste v jazykové škole i letos letní kur-
zy? 
Naštěstí už konec školního roku byl uvol-
něnější a díky tomu se i tento rok na nás 
obrátilo několik klientů, kteří věnovali léto 
nejen dovolené a odpočinku, ale kteří pra-
videlně chodili za námi a buď se s jazykem 
seznamovali, nebo chtěli zdokonalit nauče-
né, rozmluvit se, posunout se dále, nebo 
jen nechtěli skončit na konci školního roku 
a kurz si prodloužili. I přes léto jsou naše 
dveře otevřené a já jsem moc ráda, že za 
kliku jich chytá čím dál více.

Co nového jste připravili na školní rok 
2021/2022? 
Pro mě je zásadní, že se nám i v těžké době 
podařilo jazykovou školu udržet a že může-
me stále nabízet to, na co jsou u nás lidé 
zvyklí, v té nejlepší kvalitě! Určitě chceme 
i nadále dělat pro všechny naše klienty ma-
ximum, plnit jim jejich přání a požadavky, 
chceme, aby se u nás cítili co nejlépe a aby se 

k nám vraceli. A těm, co ještě zvažují, zda na 
to 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! 

Vím, že jste velmi vytížená. Při čem si nej-
více odpočinete, jak relaxujete?
Možná to bude znít jako klišé, ale moje prá-
ce je i mým koníčkem, který mě naplňuje,
a čas strávený s ní i mimo prostory jazyko-
vé školy je pro mě příjemnou součástí dne. 
Ale pokud chci opravdu „vypnout“, dvakrát 
týdně dávám zabrat tělu na Tabatě, která 
mě nejen drží v kondici, ale dovolí mi ten lu-
xus, že hodinu nezatěžuji hlavu myšlenkami 
na nic (úsměv). A nemohu opomenout čas 
strávený s rodinou, to je pro mě ničím ne-
nahraditelné. 

Vaše přání do budoucna? Ať už osobní, 
nebo pracovní?
Moc bych si přála, abych práci, které se vě-
nuji, vůbec mohla vykonávat a aby dělala 
radost a potěšení těm, se kterými spolupra-
cuji, těm, kteří navštěvují naše kurzy, těm, 
se kterými se třeba v budoucnosti teprve 
potkám, stejně jako dělá radost mně. A pro 
všechny blízké i vzdálenější si přeji hlavně 
pevné zdraví!                  PAVEL ŠMERDA

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
EASYWAY 

Foto: Pavel Kupka (2×)
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Rostlinná výroba
Nosným programem je produkce obilo-

vin pro potravinářské účely, osiv a krmného 
obilí, na polích společnosti ZEAS se nachází  
i řepka, cukrovka a krmné plodiny. „S ohle-
dem na potřebu živočišné výroby je v naší fir-
mě důležitá produkce obilí, které je základem 
krmných směsí pro skot a prasata. Spolupra-
cujeme rovněž s osevářskými firmami, pro 
které pěstujeme množitelské porosty pře-
vážně nových povolených odrůd. V poslední 
době se snažíme plodiny charakteru potravi-
nářského využití doplňovat a nahrazovat dal-
šími plodinami, jako jsou len olejný, oves nahý, 
trávy na semeno a hořčice,“ uvedl Jiří Šafář. 
Vzhledem k poloze obhospodařovaných po-
zemků, které se nachází z asi 48 procent  
v oblasti méně příhodné, se postupně zvyšu-
je plocha trvalých travních porostů na úkor 
orné půdy. „Tento proces odpovídá i stra-
tegii evropské politiky v zemědělství, která  
v těchto oblastech hledá zaměření v exten-
zivním využívání trvalých porostů s důležitým 
aspektem údržby krajiny,“ doplnil ředitel.

Ovocnářství
Speciální částí rostlinné výroby je úsek 

ovocnářství. ZEAS Lysice se specializuje na 
produkci jablek, doplňkově jsou pěstovány 
i hrušně, jahody a rybíz. „V sadech neustále 
pokračujeme s obnovou a výsadbou nových 
odrůd. Z aktuálních záležitostí bych rád zmínil 
obnovu sadu podél silnice ke Krhovu směrem 

k Drnovicím. Na podzim loňského roku jsme 
na uvedeném pozemku vysázeli 8 nových 
odrůd jabloní a 3 odrůdy hrušní. K této výsad-
bě jsme v letošním roce zbudovali čtyři metry 
vysokou nosnou konstrukci, aby nově vysaze-
né stromky rostly do vyšší výšky a zabránilo 
se tak částečně snížení úrody kvůli jarním 
přízemním mrazíkům. Z důvodu ochrany před 
nepříznivými vlivy počasí budou na tuto nos-
nou konstrukci instalovány i protikroupové 
sítě,“ prozradil Jiří Šafář.  
Důležitou investicí bylo vybudování skladů  
s řízenou atmosférou. Aktuální kapacita dává 
možnost dlouhodobého kvalitního skladování 
ovoce od sklizně až do června následujícího 
roku. Ovoce společnost dodává na trh pro-
střednictvím celorepublikového odbytového 

družstva CZ Fruit Praha. Jablka si mohou zá-
jemci každoročně zakoupit i přímo v sadech. 
Z doplňkového sortimentu je třeba zmínit 
produkci kvalitního, velmi chutného a oceně-
ného jablečného moštu a rybízové šťávy.

Živočišná výroba
Živočišná výroba je objemem tržeb rozho-

dující úsek společnosti ZEAS Lysice. Podstat-
nou mírou je zastoupen chov skotu. „V Býkovi-
cích provozujeme výkrm skotu s kapacitou do 
600 ks. Dojnice chováme ve dvou stájích, a to  
v Býkovicích, kde stáj svým technologickým 
řešením patří i dnes v rámci celé České repub-
liky mezi špičkové stáje a na Kozárově, kde se 
rovněž nachází stáj pro mladý skot a kvalitní 
zázemí skladovacích prostor pro objemná kr-

ZEAS LYSICE  
SE PŘEDSTAVUJE
ZEAS Lysice zná většina lidí díky její produkci jablek. Rozsah činnosti je ale mnohem širší. Společnost zaměstnává 
okolo sto deseti lidí a hospodaří v katastrech 18 obcí v okrese Blansko a částečně i Brno-venkov na celkové výměře 
2165 ha. Více k jednotlivým aktivitám prozradil ředitel společnosti Jiří Šafář.
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miva. Pro odchov telat jsme vybudovali a na 
jaře loňského roku uvedli do provozu nový te-
letník v Býkovicích. Kvalitní mléko dodáváme 
prostřednictvím odbytového družstva Morava 
do Mlékárny Olešnice, RMD,“ vyjmenoval ředi-
tel. Zázemí pro chov krav bez tržní produkce 
mléka se nachází ve Lhotě u Lysic, na které 
navazuje pastevní areál. „Domníváme se, že 
tento záměr odpovídá současné strategii vy-
užívat pozemky ve výše položených oblastech 
k pastvě hospodářských zvířat,“ doplnil Jiří 
Šafář.

Výkrm kuřat provozuje  ZEAS ve dvou ha-
lách s celkovou kapacitou 60 tisíc kusů, kte-
ré jsou vybaveny nejmodernější technologií  
a byly uvedeny do provozu v letech  2018 a 2019. 
Ve středisku v Drnovicích se nachází rozmno-
žovací chov prasat. Právě tam společnost  
v současné době realizuje investici s názvem 
Novostavba stájí pro chov prasat Drnovice, 
která má být dokončena ještě v letošním 
roce. Použité nové technologie umožní nejen 
fyzicky méně náročný provoz, ale díky insta-
laci čištění vzduchu bude i okolí stájí výraz-
ně méně zatíženo zápachem. Výkrm prasat 
realizuje společnost ve stájích v Lomnici u 
Tišnova a na Štěchově. Kromě turnusových 
dodávek tuzemským zpracovatelům dodává 
i vykrmená prasata jednotlivým odběratelům.

Doprava
Pneuservis pro nákladní i osobní automo-

bily a těžkou mechanizaci, prodej pneumatik, 
prodej všech druhů akumulátorů, mytí auto-
mobilů a ostatní techniky, ale také nákladní 
dopravu, práci autojeřábem, přepravu ma-
teriálu a služby cizím odběratelům pro práce  
v rostlinné výrobě nabízí úsek Doprava.

Stavebniny
Velmi široký výběr mají lidé v prodejně 

stavebnin, která se nachází přímo v areálu fir-
my. Zakoupit tam mohou cihly, tvárnice, zdící 
malty, písky, cement, betonové a omítkové 
směsi, polystyreny, zateplovací prvky a fólie, 

sádrokartony, profily, ale také třeba zahradní 
a chodníkové obrubníky. U prodejny je parko-
vací plocha pro pohodlné naložení materiálu 
a větší odběry je možno realizovat přímo ve 
skladových prostorách. Dodávku stavebního 
materiálu jsou schopni pracovníci prodejny 
zajistit i včetně dopravy. „Ve stavebninách 
prodáváme i hospodářské potřeby, jako jsou 
krmné směsi pro králíky, nosnice, kuřata, 
krůty, káčata, prasata nebo koně, zeminu pro 
zahrádkáře, umělá hnojiva, prostředky che-
mické ochrany, ale také pracovní pomůcky, 
jako jsou obuv, holínky nebo pracovní vesty. 
Samozřejmostí jsou i pracovní potřeby pro 
řemeslníky,“ vyjmenoval Jiří Šafář.

Výroba pracovních oděvů
Hlavní náplní výroby pracovních oděvů už 

nejsou jen „klasické modráky“, ale stále více 
i speciální oblečení pro různé profese jako 
například svářeče, stavební dělníky, řidiče, 

kuchaře, zdravotníky a prodavače. „V našem 
sortimentu, který šijeme na míru, naleznete 
kalhoty, vesty, blůzy, bundy, kombinézy, zá-
stěry, pláště, haleny, ale také trička, fleecové 
mikiny, vesty a softsheelové bundy. To vše 
nabízíme i v nadměrných či dětských velikos-
tech. Dále u nás máte možnost šití ubrusů, zá-
věsů, ale i ložního prádla. A to i z vámi dodané-
ho materiálu,“ vzkazuje ředitel ZEAS Lysice.
Naše šičky rovněž opravují a upravují veškeré 
oděvy nejen z vlastní produkce (přišívají kno-
flíky, vyměňují zipy, přezky a druky). Všechny 
součásti oděvu včetně kšiltovek je možno 
opatřit vyšívaným logem zákazníka a reflex-
ními prvky. V Lysicích je možné zakoupit  
i pracovní obuv a jiné součásti oděvu včetně 
triček, tílek a čepic. Veškerý sortiment u nás 
může nakupovat nejen firma, ale i soukromá 
osoba pro vlastní potřebu již od jednoho kusu.

Stravovací provoz
Obědy poskytuje ZEAS Lysice v jídelně 

v administrativní budově v Lysicích, navíc 
zajišťuje rozvoz k odběratelům v Lysicích  
a v okolí. Kvalitními obědy se pracovnice stra-
vovacího provozu dokázaly prosadit i v sou-
časné konkurenci. Výběr jídel a objednání je 
zajišťováno pomocí informačního a objednáv-
kového systému VIS na adrese www.strava.
cz. V současné době nabízí ZEAS odběr obědů 
pro externí odběratele v ceně od 62 Kč.

Družstevní 68
679 71 Lysice
telefon: 516 472 111, 737 259 229
email: zeas@zeasas.cz
www.zeasas.cz

ZEAS LYSICE, A. S

Foto: Pavel Kupka (4×)
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Jak je to doopravdy s cenou a kvalitou vody? Jaké investice se v regionu chystají v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury? To, a ještě mnohem více prozradil předseda představenstva Vodárenské akciové společnosti, 
a. s., Ing. Jindřich Král.

Můžete čtenářům My Face představit vaši 
společnost? Co je náplní vaší činnosti, co 
provozujete, zajišťujete, kde a pro kolik lidí 
a v kolika regionech?
Naše společnost zajišťuje dodávky pitné 
vody obyvatelům a organizacím na rozsáhlém 
území tří krajů – Jihomoravského kraje, Kraje 
Vysočina a také v části Pardubického kraje. 
Jak jsou naše činnosti rozsáhlé, potvrzuje 
i to, že se staráme o osm tisíc kilometrů vodo-
vodních a kanalizačních sítí, provozujeme 162 
čistíren odpadních vod a upravujeme surovou 
vodu na pitnou v 84 úpravnách vody. Pitnou 
vodu od nás dostává přes 550 tisíc obyvatel 
ve více než 700 obcích, ročně jí vyrobíme 25 
milionů kubíků. Mimo tyto činnosti ale také 
projektujeme, stavíme, montujeme, provádí-
me laboratorní rozbory a řadu dalších specia-
lizovaných činností, které vodárenství obnáší.
Naším benefi tem pak je vlastnická struktura. 
Většinu činností totiž děláme pro naše vlast-
níky, kterými jsou svazky měst a obcí, tedy 
majitelé vodohospodářské infrastruktury. 
Jsme ryze českou a také komunální fi rmou, 
které jde především o to, aby všechny sítě byly 
v naprostém pořádku, a to nejen dnes, ale 
i do budoucna. Veškerý profi t z naší činnosti 
získávají města a obce, a to včetně podílu na 
zisku, který u jiných velkých společností končí 
často v zahraničí. 

Začněme u kvality vody. Jaká je v regionu 
Blanenska a Boskovicka?
Z výše uvedených 25 milionů kubíků, které 
ročně vyrobíme, je 46 % z podzemních zdro-
jů a 54 % upravujeme z povrchových zdrojů, 
jimiž jsou přehradní nádrže. Blanensko a Bo-
skovicko je zásobeno výhradně z podzemních 
zdrojů, které jsou velice kvalitní. Pro tento 
region jsou strategické velkokapacitní zdroje 
ve Velkých Opatovicích, Spešově a Lažanech, 
které jsou vysoce kvalitní a s nízkým obsahem 
dusičnanů. Určité problémy s kvalitou pitné 
vody zaznamenáváme u mělkých podzemních 
zdrojů, které v obdobích extrémního sucha 
ztrácejí svoji vydatnost. V poslední době se 
setkáváme se zhoršením kvality podzemních 
zdrojů hlavně z důvodů ztráty jejich přirozené 

JINDŘICH KRÁL: 
VODA Z KOHOUTKU 
JE KVALITNÍ

naše strategické podzemní zdroje jsou velice 
kvalitní a jejich stav je pravidelně kontrolován. 
Voda z vodovodu je neustále v pohybu a čers-
tvá. Nezanedbatelný je i ekonomický pohled. 
Zatímco jeden litr kohoutkové vody přij de 
na 5 haléřů, za litr balené vody jsme schopni 
v obchodech zaplatit i několik desítek korun. 

ochrany vlivem extrémního odtěžení lesních 
porostů a zničení lesních podrostů po kůrov-
cové kalamitě.  

Pokud se mám tedy rozhodnout. Dát si vodu 
z PET láhve, nebo z kohoutku?
Samozřejmě, že z kohoutku. Jak jsem zmínil, 
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Šetříte také životní prostředí, protože nepro-
dukujete odpad v podobě PET lahví. 

Vím, že na několika místech v regionu to 
není jen o kvalitě, ale i o nedostatku vody 
hlavně v letních měsících. O která místa se 
jedná, jak tam lidé nedostatek vody řeší 
a máte plány, co s tím? 
Kritické pro zásobování obcí pitnou vodou 
jsou, jak jsem už zmínil, mělké podzemní 
zdroje a suchá období. Z tohoto pohledu 
byly kritické zejména roky 2018 a 2019, kdy 
byl stav podzemních, ale i povrchových vod 
na kritických hodnotách. Z důvodu nedo-
statečné kapacity místních vodních zdrojů 
jsme museli dovážet vodu v cisternách na-
příklad do Velké Roudky, Rozsíčky, Kladorub, 
Štěchova, Uhřic, Vranové a části Šebetova. 
V letech 2018 a 2019 jsme byli nuceni 
v regionu okresu Blansko každý rok na-
vézt do vodojemů z důvodu sucha téměř 
pět milionů litrů vody. Nejlepším řešením 
je napojování obcí na skupinové vodovody, 
které mají více zdrojů a je tak lépe zajištěn 
dostatek vody. Napojením na tyto větší vo-
dovodní soustavy se také už v některých 

výše uvedených obcích podařilo problém 
vyřešit.

Jaké další významné investice do vodohos-
podářské infrastruktury v nejbližší době 
chystáte?
Do vodohospodářské infrastruktury mohou 
investovat pouze obce jako budoucí vlastní-
ci infrastruktury. Naše společnost pro obce 
připravuje na základě našich provozních zku-
šeností investiční záměry nebo doporučení. 
Aktuálně se dokončuje první etapa projektu 
Pitná voda Jedovnicko, který řeší zlepšení 
zásobování pitnou vodou tohoto výše polo-
ženého regionu. Město Boskovice připravuje 
intenzifi kaci čistírny odpadních vod, stejně 
tak obec Drnovice. Připravujeme k realizaci 
odkanalizování a čištění odpadních vod na 
takzvaných aglomerovaných čistírnách, kte-
ré čistí odpadní vody pro více obcí. Naším 
záměrem je takto řešit například obce v okolí 
Lipůvky nebo region Malé Hané.

Samostatnou kapitolou je cena vody. Lidé 
mají občas pocit, že cena je neadekvátně až 
neúměrně vysoká. Co Vy na to?

V první řadě je potřeba si říct, že se jedná 
o cenu věcně usměrňovanou, která je re-
gulována Ministerstvem fi nancí a může ob-
sahovat jen uznatelné náklady a přiměřený 
zisk. Dále je potřeba se podívat na samot-
nou strukturu ceny. Když to zjednoduším, 
tak jedna třetina ceny jde do státního roz-
počtu ve formě různých daní a poplatků, 
druhou třetinu dostávají obce jako vlastníci 
infrastruktury a třetina jsou naše provozní 
náklady. Daně a poplatky mají všichni stej-
né, přibližně stejné jsou i provozní náklady. 
Největší rozdíly jsou ve výši nákladů, kte-
ré jednotliví provozovatelé odvádí obcím. 
V našem případě je to až 50 korun v ceně 
vodného a stočného, které z každého faktu-
rovaného kubíku dáváme zpět obcím. Obce 
tyto fi nance zase používají na nutnou ob-
novu své vodohospodářské infrastruktury, 
další rozvoj vodovodů a kanalizací nebo na 
budování nových čistíren. Tuto povinnost 
ukládá obcím platná legislativa. Převážná 
část občanů si myslí, že cenu určuje provo-
zovatel nebo starosta, ale na výši ceny jsou 
dnes určující požadavky dané legislativou.

Jaký očekáváte v tomto směru vývoj do 
budoucna?
Vzhledem k enormnímu nárůstu cen elek-
trické energie a stavebních materiálů se 
v některých regionech může cena mezi-
ročně zvýšit o 10 % i více. Z dlouhodobé-
ho hlediska máme legislativní povinnost 
dosáhnout v roce 2026 takové ceny, která 
v sobě bude zahrnovat stoprocentní odpis 
provozovaného majetku. Dnes jsme na prů-
měrné úrovni nějakých 85 %. Tyto prostřed-
ky pak obce mají za povinnost použít na ob-
novu infrastruktury. 

VAS je i fi rma, která ctí společenskou zod-
povědnost. Koho a co podporujete?
Snažíme se dlouhodobě pozitivně působit 
v našich regionech. Především na pově-
domí všech obyvatel o vodárenství, jeho 
významu a o tom, jak je pitná voda a ochra-
na jejich zdrojů významná. Spolupracuje-
me se školami, připravujeme informační 
kampaně, zdůrazňujeme význam ochrany 
životního prostředí a odpovědnost za to, 
jak se k němu chováme. Chceme také, aby 
lidé znali kvalitu námi dodávané pitné vody 
a vážili si jí. Nemálo investujeme do rozvoje 
našich zaměstnanců, protože jejich práce 
je velmi specifi cká, náročná a odborníků 
v této oblasti je málo. Bez jejich znalostí 
a zkušeností se naše práce neobejde. Věnu-
jeme se také výzkumné činnosti, spolupra-
cujeme s externími odborníky a vysokými 
školami. Zapojujeme se i do některých akcí 
nebo projektů, a to zejména s podporou 
dětí, handicapovaných nebo zdravotnic-
kých zařízení. Myslím, že dnes už by spole-
čenská odpovědnost měla být běžnou sou-
částí každé fi rmy. Každá fi rma má nějaké 
okolí, potřebuje zaměstnance, mít kolem 
sebe zdravé a hezké okolí a o to musí dbát. 
                     PAVEL ŠMERDA



38 MyFace - Září 2021

XY

Podle něj se tak ve výrobcích firmy odrážejí rodinné tradice, 
které vždy stály na kvalitě. Letos na jaře tomu bylo 30 let, co se 
jeho otec rozhodl založit v Tišnově firmu v masném průmyslu, aby 
rodinné tradice obnovil.

„Historie masné výroby sahá v naší rodině až do roku 1790, kdy 
máme doloženo, že naši předkové v tomto oboru pracovali,“ načrtl 
majitel firmy Steinhauser. Novodobá historie se podle něj ale začala 
psát až v roce 1931. Tehdy můj pradědeček Ladislav založil v neda-
lekém Deblíně firmu. Tu mu ale v padesátých letech znárodnili. Ve 
stejném oboru pak po celý život pracoval i můj dědeček. Z řezníka 
se vypracoval až na ředitele brněnského závodu, což byl tehdy jeden  
z největších podniků masného průmyslu u nás. Táta v masném prů-
myslu také pracoval po celý život, poté učil na vysoké škole veteri-
nární technologii zpracování masa a v roce 1991 se rozhodl znovu 
založit rodinnou firmu,“ popsal řetězec událostí Ladislav Steinhau-
ser. Firmu od svého otce převzal v roce 2014. Dnes má přes 200 
zaměstnanců. 

Ve Skalici nad Svitavou fungují od roku 2016 firemní jatky, kam 
dovážejí živá zvířata, prasata a hovězí dobytek na porážku. Odtud 
pak vozí vepřové půlky a hovězí čtvrtě do Tišnova, kde je hlavní zá-
vod firmy - bourárna a výroba masných výrobků a uzenin. 

Ladislav Steinhauser patří k těm, kteří dokázali navázat na práci svých předků. Na výrobky firmy Steinhauser 
s.r.o., které dodává na český trh už 30 let, je patřičně hrdý. 

VĚŘÍME V KVALITU 30 LET

Firma vlastní i několik prodejen. Dvě jsou v Tišnově, dvě v Brně, 
další firemní prodejny pak jsou v Blansku, Boskovicích a Rajhradě.
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Pohledná, milá a chytrá dívka z velmi chudých poměrů se setká s bo-
hatým, okouzlujícím, možná trošku snobským mužem. Ačkoli je dělí pro-
pastné společenské rozdíly, zamilují se do sebe a jeden druhého změ-
ní. Nejedná se o pohádku o Popelce, je to ovšem příběh stejně oblíbený 
a světoznámý. Muzikál Pretty Woman uvádí od září Městské divadlo 
v Brně.

O fi lmu Pretty Woman se už s jistotou dá hovořit jako o kultovním. Na 
fi lmová plátna se dostal hned na začátku devadesátých let. V původním 
scénáři, který byl zamýšlen jako temné sociální drama o těžkém životě 
prostitutek, byla Vivian závislá na kokainu a součástí její dohody s Ed-
wardem bylo, aby se drogy po celý týden strávený s ním nedotkla. Peníze 
chtěla na cestu do Disneylandu. Dohodu nedodržela, Edward ji vyhodil 
z auta a ujel. Na konci fi lmu pak měl být záběr, jak Vivian se svou ko-
legyní z branže míří směr Disneyland autobusem.

Poté, co se o scénář s názvem 3000 dolarů začalo zajímat vedení stu-
dia Walta Disneyho, se změnil název i koncept na romantickou komedii 
o prostitutce Vivian a businessmanu Edwardovi. Komedie, ve které 
zazářili Julia Roberts a Richard Gere, stála pouhých 14 milionů dolarů 
a svým producentům vydělala 463 milionů, čímž se zařadila mezi nej-
větší kasovní trháky Walt Disney Company. Julii Roberts přinesla ne-

jen Zlatý glóbus a nominaci na Oscara, ale nastartovala i její hvězdnou 
kariéru. Režisérem fi lmu byl ostřílený hollywoodský matador Garry 
Marshall, který má na svém kontě mnoho úspěšných fi lmů, mimo ji-
ných Nevěstu na útěku nebo dva díly Deníku princezny. 

V březnu 2014 bylo oznámeno, že slavný hollywoodský trhák 
bude adaptován pro muzikálové jeviště. Světová premiéra show 
Pretty Woman: The Musical se odehrála v Oriental Theater v Chicagu 
v březnu 2018, v srpnu se muzikál přesunul na Broadway. Kromě 
amerických inscenací se objevil v září 2019 v Hamburku a v únoru 
2020 v Londýně. 

Ředitel Městského divadla Brno měl možnost zhlédnout předsta-
vení v Chicagu a již tam byl z muzikálu nadšený. Od té doby divadlo in-
tenzivně jednalo s majiteli práv, aby tento nejnovější kousek světové 
muzikálové produkce mohl být uveden také v Brně. 

Českou premiéru muzikálového trháku, který nabízí veselý, do-
jemný, něžný i dravý příběh, uvedl v polovině září na jeviště režisér 
Stanislav Moša. V hlavních rolích se budou střídat Hana Holišová, 
Svetlana Janotová nebo Tereza Navrátilová (Vivian) a Petr Gazdík 
nebo Petr Štěpán (Edward). V dalších rolích se představí např. i Ro-
bert Jícha, Igor Ondříček, Zdeněk Junák nebo Ladislav Kolář.

MODERNÍ VERZE POHÁDKY O POPELCE

FOTO Městské divadlo Brno

DIVADLO
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Pane profesore, Hnutí Senioři 21 je poměr-
ně nové uskupení na české politické scéně. 
Co vedlo k jeho založení?
Jde nám zejména o pomoc nejohroženějším 
skupinám občanů. Jedním z důvodů vzniku 
Hnutí Senioři 21 byla stávajícími stranami 
stále odkládaná reforma sociálních dávek. 
Je potřeba ukončit jejich zneužívání a tím 
zvýšit pomoc rodinám s dětmi, samoživite-
lům, zdravotně postiženým, včetně seniorů, 
a lidem ve vážných existenčních problé-
mech. 

Jak to chcete udělat?
Současný stav bohužel vyhovuje lidem, kteří 
se vyhýbají práci a zneužívají systém soci-
álních dávek. Budeme prosazovat vylep-

šení struktury sociálních služeb, zlepšení 
jejich dostupnosti, a také odpovídajícího 
financování. Chceme zvýšit příspěvek lidem 
pečujícím o své příbuzné se zdravotním po-
stiženým. Rozhodně budeme bojovat proti 
různým formám podnikání s lidskou chu-
dobou, zejména zvýšením daně z nemovi-
tostí podnikatelům ubytovávajících občany, 
kteří se ocitli v tíživé situaci. Tím zamezí-
me i vzniku různých ghett. Také jsme pro 
zachování kojeneckých ústavů a budeme 
podporovat zlepšení náhradní rodinné péče 
formou pěstounské péče. Zajištění sociální 
politiky musí být podle nás garantováno stá-
tem. Vždyť je to jeho hlavní úkol.

Jako ortoped a bývalý ředitel dvou nemoc-

nic máte nejblíže ke zdravotnictví. Jak vi-
díte situaci v tomto oboru?
České zdravotnictví je podfinancované. 
Dostává pouze 8 % z hrubého domácí-
ho produktu, zatímco u vyspělých zemí 
je to v průměru 10 až 12 %. Mrzí mě, že se 
dlouhodobě neřeší úbytek profesí, jako je 
revmatologie, radiologie, pediatrie a dal-
ší specializace. Lidé tak čekají na vyšet-
ření i tři měsíce. Také plánované operace 
jsou neúnosně dlouhé, přestože se dají 
zkrátit lepší organizací práce v nemocni-
cích. Na druhé straně jako houby po dešti 
vznikají soukromé ordinace i kliniky, kde 
se za nemalý poplatek lze nechat vyšetřit 
nebo operovat vyhlášeným specialistou  
v oboru. To je ovšem pro většinu seniorů, 

Lídrem Hnutí Senioři 21 v letošních sněmovních volbách v Jihomoravském kraji je Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 
Podle bývalého ředitele Úrazové nemocnice v Brně a Nemocnice Boskovice, senátora a uznávaného ortopeda klade 
hnutí důraz především na problematiku důchodů, jejich zajištění a pravidelnou valorizaci. Zaměřit se chce také na 
tradiční rodinu, péči o ni a „návrat ke kořenům“.
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ale i jiných sociálně slabých skupin našich 
obyvatel, absolutně nepřij atelné. 
Jako zdravotnický expert podporuji po-
sílení podmínek pro studenty lékařských 
fakult. Zabráníme tím jejich odchodu do 
zahraničí. České zdravotnictví potřebuje 
méně byrokracie, lépe vybavené nemoc-
nice a lepší platové i pracovní podmínky. 
Budeme se snažit i o stabilizaci střední-
ho zdravotnického personálu, podporovat 
jeho růst i zázemí. Mladí zdravotníci musí 
mít adekvátní plat, možnost bydlení pro 
rodinu i čas na vzdělávání. Osobně bych 
byl pro, aby studenti lékařských oborů 
absolvovali povinně stáže v zahraničí. 
Jednak by poznali, jak – dobře, či špat-
ně – vypadá medicinská péče jinde, na-
učili by se preciznosti, zdravé hierarchii 
hodnot a připravili by se co nejlépe na 
vykovávání praxe u nás. V České republi-
ce se většina pozornosti ve zdravotnic-
tví snaží koncentrovat do velkých měst 
a na prestižní pracoviště. To je krátkozraké 
a veliká chyba.

Musím se samozřejmě zeptat i na situa-
ci okolo covidu-19. Jak to vidíte z pozice 
člověka pracujícího ve zdravotnictví?
Bohužel covid-19 jen akceleroval problémy, 
kterým naše zdravotnictví čelí. Jako am-
bulantní specialista se v každodenní realitě 
setkávám se stále méně fungujícím systé-
mem cesty pacienta od praktického lékaře 
ke specialistovi, do nemocnice či na klini-
ku. Možná bych spíše měl říci, že tento sys-
tém už v zásadě nefunguje. Pacient bloudí 
od praktického lékaře ke specialistovi, 
někdy ho i obchází, opakují se vyšetření, 
zbytečně se ztrácí čas, a kdo se pak může 
divit, že v tom zmatku chybí dokumentace
a kvůli nedostatku vstupních dat se při vy-

šetření zbytečně hned používá ta nejdražší 
technika. Přitom platí, že pořádné lékařské 
vyšetření a poctivý pohovor s pacientem je 
půl diagnózy… To jsem možná trošičku od-
běhl od covidu. Upřímně, co si o něm mám 
jako ortoped myslet? Je to virus, který 
s námi tady už v nějaké formě zůstane, tak-
že se s ním musíme naučit žít. Žít, nikoliv 
přežívat v půlročních lockdownech. Netřeba 
denně hlásit jednotky onemocnění, jezdit 
v autě s chirurgickou rouškou a běhat po-
dél řeky s respirátorem. Někdy to holt chce 
použít zdravý rozum. Vakcinaci jako takovou 
podporuji, vždyť očkování pomohlo zastavit 
i mnohem nebezpečnější nákazy, takže jako 
představitel hnutí Senioři 21 budu prosa-
zovat, aby bylo pro všechny dostupné. Ale 
v žádném případě nesmí vzniknout povin-
nost očkování proti covidu-19, to by odpo-
rovalo svobodě člověka rozhodovat o svém 
zdraví.

Budoucností země jsou naše děti a vnou-
čata. Jaké máte plány v oblasti školství?
V zemi Komenského bohužel i v 21. století 
neplatí, že by škola byla „hrou“, spíše naopak. 
Žáci jsou zahlcováni kvantem nadbytečných 
informací, které v praxi sotva kdy využij í. 
Proto taky máme značné rezervy v přecho-
du ze školních lavic do praxe. Podpoříme 
každou smysluplnou reformu, která zrevi-
duje množství učiva a zaměří výuku do pra-
xe. Kvalitní školství vyžaduje taktéž kvalitní 
a motivované učitele, kteří jsou uznáva-
ní společností. Budeme usilovat o návrat 
prestiže tomuto povolání. Pedagogům 
umožníme kvalitní vzdělávání a do vzdělává-
ní zapojíme též širokou odbornou veřejnost, 
aby školní výstupy byly v životě využitelné. 
Podpoříme tvorbu školních parlamentů, 
školních klubů a skupin nadaných žáků a ini-

ciujeme programy na vyhledávání a podporu 
nadané mládeže. Naopak je třeba reduko-
vat nadbytečný počet soukromých škol, ze 
kterých vycházejí absolventi s pochybnými 
a v praxi nepoužitelnými tituly i znalostmi. 
Tyto školy žij í mimo jiné ze státních příspěv-
ků. Tyto prostředky je třeba přesunout na 
praktické učňovské školství. Zaměříme se 
na motivaci rodičů sociálně slabých rodin 
a podpoříme rovné šance na poli vzdělá-
vání, například možností bezplatného do-
učování studenty pedagogických fakult 
v rámci jejich studij ních praxí.

Vaše slovo na závěr?
Mrzí mě, že společnost v naší zemi je v po-
sledních letech rozdělená na různé skupiny. 
Jsme pro Zemana a proti Zemanovi, jsme 
pro migranty a proti migrantům, jsme pro 
očkování a proti očkování, zkrátka vždy buď , 
a nebo. Nic mezi tím. Vytrácí se vůle domlu-
vit se, naslouchat názorům druhých, schop-
nost poučit se z nich, mizí vzájemná úcta 
a vůle k dohodě. Upravují se dějiny národa, 
falšují se fakta a politiku často dělají jen je-
dinci pro vlastní prospěch. Jako Senioři 21 
apelujeme na představitele naší republiky 
a poslance, senátory, ale i starosty obcí, aby 
už konečně začali dodržovat základní pravi-
dla slušného chování, protože především 
oni mají jít občanům příkladem. 
                  PAVEL ŠMERDA

Hledáš-li pravdu,
nedívej se dál

než ke svému srdci
John Lennon

Dcera a syn Vnoučata
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