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Kalendář Psí šance
podpořily známé tváře

OSOBNOSTI ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ SPORT AKCE REPORTÁŽE ROZHOVORY

Jaroslav Albert Kronek 
slaví významné výročí

Spolek Žijeme Hrou
měl skvělou sezonu

Fotoreportáž z Velké
ceny Blanenska
v požárním útoku

Pohádková princezna 
Petra Šimberová září 

v muzikálu Mamma Mia!

A V ROCE 2020 JEN VŠE DOBRÉ
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
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Velká cena Blanenska
Velká cena Blanenska v požárním útoku přinesla v letošním ročníku výraznou změnu. K stávajícím soutěžním kate-
goriím mužů a žen přibyla kategorie veteránů. Celkem dvanácti kol se průměrně účastnilo třicet mužských, čtrnáct 
ženských a pět veteránských týmů nejen z blanenského okresu, ale i okresů sousedních i více vzdálených.
Vítězi se staly týmy mužů z Míchova, žen ze Žernovníku a veteránů z Pamětic. Dobré jméno si Velká cena Blanenska 
v požárním útoku v letošním roce vybudovala i na celorepublikové úrovni. Zejména zásluhou mužů z Míchova, kteří 
zvítězili v jednom z kol Extraligy v Letohradu-Kunčicích a obsadili druhé místo v československém mistrovství v požár-
ním útku v Širokém Dole u Poličky. Ženy ze Žernovníku se úspěšně účastnily republikového kola soutěže v požárním 
sportu v Ústí nad Labem.  Text: BRONISLAVA ZHOŘOVÁ, FOTO: PAVEL KUPKA

fotoreportáž / VELKÁ CENA BLANENSKA



4 MyFace Prosinec 2019

Sophie z Mamma MiaSophie z Mamma Mia
JE MI HODNĚ PODOBNÁ

Peti, co ty a ABBA?

Mamka poslouchala tuhle legendární 
švédskou kapelu, když se mnou ležela v po-
rodnici. A já samozřejmě s ní. Miluju je.

Které jejich písničky máš nejraději?

Mám ráda všechny, ale TOP jsou Our 
Last Summer a Slipping Through My Fin-
gers.

Asi víš, proč se ptám?

Vím, kam narážíš (smích). Dostala jsem 
jednu z hlavních rolí v novém muzikále 
Městského divadla Brno Mamma Mia!

Gratuluji. Jak k tomu došlo?

Abych se upřímně přiznala, nečekala 
jsem to (smích). Den před castingem si mě 

zavolal režisér Petr Gazdík, jestli bych mu 
nepřišla něco zazpívat. Dala jsem Thank 
You For The Music a šla jsem pryč. Po ně-
jaké době v divadle zveřejnili obsazení, a já 
byla tam.

Jaká byla tvoje reakce?

Říkám si, to snad není možný! Měla 
jsem obrovskou radost, na druhé straně na 
mě padla v ten moment obrovská zodpo-
vědnost. Volala jsem to okamžitě mamce. 
Z auta, samozřejmě na handsfree, ale ona 
tak zaječela, že jsem se úplně lekla a byla 
jsem ráda, že jsem se udržela na silnici 
(smích).

Jakou roli hraješ?

Dostala jsem jednu z hlavních rolí. So-
phie, dcery Donny Sheridenové. To je ta 
holka, která odkrývá celý příběh. Začíná 
průšvihem s diářem, kde si přečte mámi-

na tajemství, následně v sobě začíná řešit 
otázku, kdo je jejím tátou. Společně se 
mnou v této roli alternují ještě Barbora Re-
mišová a Dagmar Křížová, maminku nám 
hrají Alenka Antalová, Ivana Vaňková nebo 
Markéta Sedláčková.

Znáš písničky skupiny, nesčetněkrát 
si určitě viděla film. Jak moc tě to 
ovlivnilo?

Snažím se dát do role něco ze mě. Hle-
dám způsob, jak Sophii najít v sobě. Abych 
to nebyla jen já, ale i ona, která je taková, 
jaká je. Se všemi svými klady i zápory.

V čem je ti Sophie blízká?

Ve svém životě také pořád něco řeším. 
Chci vědět, co se kde děje, co se stalo, jsem 
zkrátka zvědavá. Myslím, že na tom není 
nic špatného. Právě v tom je mi postava 

První filmovou roli dostala ve dvanácti letech v příběhu Maharal – Tajemství talismanu. V roce 2006 se v představení 
Oliver Twist poprvé postavila na prkna Městského divadla Brno. Následovaly další a další role, mimo jiných i princez-
na ve vánoční pohádce Zázračný nos. Momentálně září Petra Šimberová jako Sofie v muzikálu Mamma Mia!

rozhovor / PETRA ŠIMBEROVÁ

FOTO Bronislav Šmatera
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hodně podobná. Na druhou stranu je So-
phie i hodně citlivá. Což jsem já taky.

Máš nějakou zvláště oblíbenou scé-
nu?

Mám ráda, když se poprvé setkám se 
svými tatínky. Tam je všechno. Zděšení, 
překvapení, radost, zpěv, průšvih… Tady 
bych ráda řekla, že každý z mých tří tatínků 
má také tři alternace, takže mám vlastně 
možnost si postupně zahrát s devíti různý-
mi herci. Pokaždé je to jiné, pokaždé je jiná 
energie.

Režisérem představení je Petr 
Gazdík. Jaká je s ním spolupráce?

S Petrem jsem už pracovala na předsta-
veních Limonádový Joe, Big nebo Anna 
Karenina. Tohle je náš pátý společný pro-
jekt. Petr režíruje srdcem a je pro mě vel-
kou inspirací. Děkuji mu za tuto nádher-
nou příležitost v Mamma Mia! Věřím, že 
ho nezklamu a bude spokojený.

Je to zatím tvoje největší divadelní 
příležitost?

Dá se říct, že ano. Je tam hodně zpívání. 
Skoro neslezu z jeviště. Herecká linka je 
tady obrovská.

Mamma Mia vyvolala v Brně a okolí 
docela velký poprask.

To je pravda, zájem o lístky je obrovský 

a jsou takřka nedostatkové zboží. Spousta 
lidí se na mě obrací, ale já nemám pořádně 
vstupenky ani pro svoji rodinu.

Co tvoje další role?

Momentálně hraji také Kitty v předsta-
vení Anna Karenina. To je vlastně moje 
první příležitost v činohře. Mám kolem 
sebe skvělou partu lidí a hrozně mě to baví. 
Je toho momentálně hodně, ale to vůbec 
nevadí (úsměv).

Takže si to užíváš.

Přesně. V Městském divadle jsem začí-
nala jako dvanáctiletá dívenka v Oliveru 
Twistovi. Pamatuji si dodnes, jak jsem jako 
malá byla s mamkou na představení My 
Fair Lady a řekla jsem jí, že tam budu chtít 
pracovat. A vidíš, splnilo se mi to (úsměv).

Přemýšlela si někdy o  tom, že bys 
odešla z Brna pryč?

Ne. Brno miluju. Mám tady všechno. 
Zázemí, rodinu. Jsem hrdá na to, že jsem 
v Městském divadle Brno. Mám tam dru-
hou rodinu. Skvělý kolektiv, což jinde není. 
Hostuji v Ostravě, mám možnost nakouk-
nout i jinam, a není to samozřejmost.

Máš toho docela hodně. Co nějaké 
volno?

Už se to blíží (smích). Budu jezdit na 
výlety, pojedu k tetě na chalupu, budu se 

věnovat rodině, půjdu k babičce na oběd… 
Taky bych si ráda zavedla nějaký ranní ritu-
ál. Procházky do lesa, plavání… Uvidíme.

Blíží se Vánoce. Těšíš se?

Jasně. Rodina, stromeček, to je moje. Za-
lezu si do postele, udělám si horké kakao, 
vezmu deku a budou koukat na pohádky. 
Miluji i tu atmosféru. Když se s kolegy z di-
vadla vydáme do města a dáme si punč. Je 
to nádhera. Čas s rodinou, s přáteli, to je na 
tom to nejkrásnější.

Máš nějaké speciální vánoční přání?

Hodně lidí okolo mě mělo v poslední 
době zdravotní problémy. Chtěla bych, aby 
všechno dobře dopadlo. Zdraví je na prv-
ním místě.

Seš šťastná?

Strašně. Dělám, co mě baví, jsem zdra-
vá, mám kolem sebe skvělé lidi… Užívat si 
každý den, jak je, to je moje motto. Někdy 
to zaskřípe, ale i to k tomu patří. Jen je po-
třeba vždycky zvednout hlavu a jít dát. Jo 
a ještě jsem neřekla, že mám ve svém bytě 
úžasnou kočku Gejšu, která je moje skvělá 
parťačka. Dává mi hrozně moc energie.

Je tam místo i pro někoho třetího?

(smích). Momentálně je obsazeno. Ne-
mám víc, co bych k tomu řekla.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / PETRA ŠIMBEROVÁ

FOTO Bronislav Šmatera

FOTO Městské divadlo Brno
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Boskovické letní kino je
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Boskovické kino vždy bylo, a i nadále je pojem. A to nejen v měřítku regionu či kraje, ale i v rámci celé České re-
publiky. Svědčí o tom nejen skvělí lidé, kteří v Boskovicích působili, ale i řada projektů a čísla návštěvnosti. Více 
prozradil vedoucí kina Tomáš Marvan.

Boskovické letní kino si připsalo le-
tos jeden velmi vzácný primát. Mů-
žete prozradit, o co šlo?

Podle Unie filmových distributorů, která 
shromažďuje statistiky návštěvnosti kin, se 
letní kino Boskovice stalo v roce 2019 nej-
navštěvovanějším letním kinem v České 
republice. Z čehož máme upřímnou radost 
a jsme rádi, že si k nám diváci přes léto na-
jdou cestu.

V  letním kině se koná spousta kul-
turních akcí, ale základem stále zů-
stává promítání filmů. Jaký je o  fil-
mová představení zájem?

Průměrná návštěva letního kina na jed-
no představení byla v roce 2019 celkem 
224 diváků, což je krásné číslo. Samozřej-
mě záleží na spoustu okolnostech, ať už se 
jedná o počasí, nebo nabídku filmových 
titulů, které jsou uváděny do kin.

Na co lidé chodí nejvíce?

Dá se říci, že největší zájem je o české 
komedie a animované filmy, ale v Boskovi-
cích se hojně chodí i na artové a nezávislé 
snímky, které každý rok zařazujeme do 
programu letního kina.

Kolik lidí tedy navštívilo boskovické 
letní kino v letošním roce?

Jen na filmová představení zavítalo 
v roce 2019 16 589 diváků a letní kino se 
tak stalo dokonce šestým nejnavštěvova-
nějším jednosálovým kinem za třetí čtvrt-
letí roku. Velký podíl na tom má určitě Fil-
mový víkend CSFD.CZ, což je dvounoční 
maraton filmů, který každý den navštíví na 
tisíc diváků z celé republiky i Slovenska. Ve 
spolupráci s námi ho pořádá Českosloven-
ská filmová databáze.

Letní kino je jednou z  výkladních 
skříní boskovické kultury. Navíc 
v příštím roce už bude opět o něco 
modernější. Jak bude vypadat a při-
pomeňte ve stručnosti, co se tam za 
poslední dobu udělalo.

V letech 2016 a 2017 proběhla v let-
ním kině generální rekonstrukce hlediště. 
V letech 2018 a 2019 na ni navázala re-
konstrukce toalet, promítací kabiny a při-
lehlých přístřešků společně s horní cestou 
protínající areál. V letošním roce a příštím 
roce pracujeme na opravách promítacího 
plátna, které by mělo být ošetřeno a nově 
opláštěno. Pod plátnem vznikne zcela nová 
budova zázemí. Ta bude obsahovat poklad-
nu, šatnu pro účinkující a nové toalety pro 
veřejnost. Opraví se i spodní přístupová 
cesto do areálu.

Zůstane kino pro lidi i  během dne 
otevřené?

Prozatím ano. I kdyby se v budoucnu 
stalo, že se areál bude uzamykat, byly by-
chom rádi, aby letní kino zůstalo přes den 
přístupné a průchozí. Samozřejmě nás 
mrzí, že se někteří návštěvníci k opravené-
mu areálu nechovají tak, jak by si zaslou-
žil. I přes množství odpadkových košů nás 
kvanta odpadu vždy dokážou překvapit, 
ale to je problém, který se netýká jen letní-
ho kina. Je možné, že v budoucnu budou 
do areálu instalované kamery. Uvažujeme 
o tom.

Chystáte v tomto směru nějaké no-
vinky pro příští rok?

Příští rok bude v areálu ještě do června 
probíhat rekonstrukce, ale napřesrok by-
chom rádi zahajovali sezónu promítání 
již od konce května, pokud nám to počasí 
dovolí.

Vaše přání do budoucna?

Pro mě je malý zázrak, že areál letní-
ho kina od svého otevření v roce 1961 až 
do dneška nepřetržitě funguje. A proto je 
moje největší přání, aby tomu tak bylo i na-
dále a diváci se do něj rádi vraceli. Přijďte 
do letního kina Boskovice, velikost našeho 
obrazu vám vyrazí dech.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / BOSKOVICKÉ LETNÍ KINO



7 MyFace Prosinec 2019

Psí šance. Jedinečný kalendář

„Po loňském úspěchu jsme se rozhodli vý-
těžek rozdělit mezi dvě organizace. Stejně 
jako loni věnujeme polovinu peněz Záchran-
né stanici v Adamově, druhou půlku pak 
rodinnému útulku v Marefách, ve kterém je 
místo prakticky pro jakákoliv zvířata,“ řekla 
předsedkyně spolu Psí šance Jana Kloupa-
rová.

Koncept fotek se od prvního ročníku liší, 
nefigurují na nich vedle známých tváří pou-
ze psi, ale také kočka, slon, lev i orangutan. 
Jednotlivé osobnosti si pro svou fotku 
měly vybrat buď svého čtyřnohého parťá-
ka, kterého mají doma, nebo zvíře, které 
je jim z nějakého důvodu blízké. K projek-
tu vzniklo také 12 videí, na kterých známé 
tváře odpovídají na to, jakým zvířetem by 

v příštím životě chtěly být, jak se jich osob-
ně dotýká problematika dnešní fauny i to, 
jak mohou pomoct lidé, kteří nejsou medi-
álně známí.

„Věříme, že nejenom videa, ale také sa-
motný kalendář zaujmou více lidí než v loň-
ském roce, a zase o kousek dál posuneme 
myšlenku, jak důležité je chránit zvířata 
a pomáhat těm, kteří neměli tolik štěstí,“ 
dodala Jana Klouparová.

Videa s rozhovory najdete na YouTube 
kanálu Psí šance, kalendář si mohou zá-
jemci zakoupit na stránce eshop.psisance.
cz. Fotky z každého backstage focení může-
te vidět na Facebooku www.facebook.com/
psisance.

PAVEL ŠMERDA

I druhý ročník Jedinečného kalendáře neziskové organizace Psí šance z. s. je plný známých osobností. Letos v něm 
najdeme herce Pavla Lišku, Vaška Neužila, Eriku Stárkovou, Kristýnu Podzimkovou, Michala Isteníka, Veroniku 
Čermák Mackovou, sportovce Michaelu Hrubou, Vaška Koláře nebo Czech Miss Earth Karolínu Mališovou. Výtěžek 
z prodeje poputuje dvěma útulkům, konkrétně Záchranné stanici pro československé vlčáky v Adamově a útulku 
Tibet sídlící v obci Marefy.

rozhovor / PSÍ ŠANCE

OPĚT PODPOŘILY ZNÁMÉ TVÁŘE

Kdo je Psí šance z.s.?
Nezisková organizace Psí šance z.s. 

vznikla z  lásky ke zvířatům, zejména 
psům. Oficiální činnost zahájila v roce 
2014, i když akce, zejména věcné sbír-
ky, dělala již dva roky před tím.

Kromě kalendáře, který má svůj 
druhý ročník, má za sebou Psí šance 
několik ročníků společenského bene-
fičního plesu, dvě akce pro děti, něko-
lik věcných i finančních sbírek pro růz-
né útulky po celé České republice, ale 
také podporuje kulturní dění v Černé 
Hoře na Blanensku, kde má své sídlo.

„Peníze z  každé akce, kterou dělá-
me, věnujeme vybranému útulku, zá-
chranné stanici nebo psímu jedinci, 
který to zrovna potřebuje. Snažíme se 
pomoci čtyřnohým v  nouzi. Němým 
tvářím, které si pomoct nemohou. 
A změnit tak alespoň částečně pově-
domí o tom, proč si zvířecího parťáka 
do života pořídit, aby za pár měsíců 
neskočil uvázaný v  lese nebo v  útul-
ku,“ říká předsedkyně Jana Klouparo-
vá.

Václav Neužil Karolína Mališová Michal Isteník
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Heslo firmy Steinhauser
VĚŘÍME V KVALITU!

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

Mimo to firma provozuje sedm vlast-
ních podnikových prodejen (dvě v Tišnově, 
v Rajhradě, dvě v Brně, v Blansku a v Bos-
kovicích).

Jedna z prodejen se nachází přímo na 
náměstí v Boskovicích. Provoz byl zahájen 
v roce 1999. Máme zde šest šikovných pro-
davaček, které jsou tu každý den pro vás 
a snaží se vyplnit vaše přání.

Zboží si můžete objednat dopředu tele-
fonicky, emailem nebo na www.kupmaso.
cz a rovnou vyzvednout, nebo přijít a holky 
vám rády poradí s výběrem masa na peče-
ní, řízky, roládu, případně už rovnou vám 
maso nakrájí.

Samozřejmostí je v našich prodejnách 
možnost příjemně posedět u kávy a dát si 
párek, či debrecínku v rohlíku.

Velice nás těší stále se zvyšující zájem 

o české maso, které vám s hrdostí a tradi-
cí dodáváme denně čerstvé na prodejny 
z nedalekých jatek ve Skalici nad Svitavou. 
Z masných výrobků můžeme doporučit 
šunku Moravii, Tišnovskou šunku nebo 
novinku, Dětskou šunku Svačinku. V le-
tošním roce jsme rozšířili sortiment trvan-
livých výrobků, kde ke klasické Vysočině 
přibyla Vysočina s Olomouckými tvarůžky 

nebo Salám s Chipotle a Chedarem. Řada 
našich výrobků nese ocenění kvality Klasa, 
což je ocenění, které uděluje komise Mi-
nisterstva zemědělství. V neposlední řadě 
máme výrobky oceněné Českou Chuťov-
kou nebo Chutí Jižní Moravy.

Naším posláním je produkovat kvalitní 
maso českého původu a vyrábět masné vý-
robky té nejvyšší kvality.

Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá do roku 1790. Samotná společnost Steinhauser s.r.o. vznikla 
v roce 1991. Na počátku ve firmě začínalo sedm lidí, v dnes pro firmu pracuje přes 200 zaměstnanců.

PR / STEINHAUSER

Provoz jatek ve Skalici nad Svitavou
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Prodejna Blansko

Adresa:
Nám. Svobody 8b

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.30,

So 7.30 – 11.00
Telefon:

514 514 643
Email:

prodejna.blansko@ 
steinhauser.cz

Prodejna Boskovice

Adresa:
Masarykovo nám. 15

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.30,

So 7.30 – 11.00
Telefon:

514 514 642
Email:

prodejna.boskovice@
steinhauser.cz

„Naším posláním je 
produkovat kvalitní 

maso českého 
původu a vyrábět 
masné výrobky té 
nejvyšší kvality.“

PR / STEINHAUSER
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Škola rozjela nový obor.
FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Čím dál tím více lidí má dnes doma nej-
různější zvířata, chce se o ně co nejlépe sta-
rat, udržovat je zdravé a v kondici, zkrátka 
dát jim to nejlepší. I to byl jeden z důvodů, 
proč škola tuto novinku spustila. „Obor je 
primárně zaměřený na praktickou práci se 
zvířaty, především těmi menšími. Studenti 
se vzdělávají například v oblasti veterinář-
ství, parazitologie, histologie či anatomie,“ 
uvedl zástupce ředitele školy Josef Sychra.

Kromě teoretické a praktické výuky ve 
škole je čeká ve druhém ročníku šest týdnů 
a ve třetím dokonce půl roku praxe u exter-
ních subjektů, především ve veterinárních 
ordinacích a klinikách. Absolventi poté zís-
kají uplatnění například jako veterinární 
asistent, fyzioterapeut nebo rehabilitační 
pracovník.

Do prvního ročníku studijního oboru 
nastoupilo v září dvacet studentů, zájem 
byl podstatně vyšší. „Hlásili se nejen naši 

absolventi čtyřletého oboru Veterinářství – 
Veterinární prevence, ale i zájemci z Brna 
a okolí,“ doplnil Sychra.

Podle ředitele školy Pavla Vlacha je 
o školu stále velký zájem. Téměř zaplněná 
jsou všechna místa ve čtyřletých studij-
ních (Informační technologie, Ekonomi-
ka a podnikání, Hotelnictví a turismus, 
Veterinární prevence) a učebních oborech 
(Kuchař-číšník a Zahradník), ale po dlou-
hé době i na vyšší odborné škole (Cestov-
ní ruch, Fyzioterapie zvířat, Ekonomika 
a podnikání, Finančnictví a bankovnictví, 
Diplomovaná zdravotní sestra). „Čím to je, 
si zatím nedokážeme vysvětlit. Uvidíme na 
základě dotazníků, které studentům rozdá-
me. Ale už v minulosti uváděli, že se jim líbí 
prostředí školy a jsou tady spokojení,“ uvedl 
ředitel.

Důvodem oblíbenosti školy je podle něj 
i výborné technické zázemí. Škola se v po-

sledních letech proměnila jak vizuálně, tak 
ve vybavenosti učeben. „Letos jsme uděla-
li rekonstrukci poloviny pokojů na domově 
mládeže, příští rok bychom tuto akci chtěli 
dokončit. Chystáme zásadní rekonstruk-
ci kuchyně a kotelny, zastupitelstvo města 
schválilo výstavbu nové sportovní haly v těs-
ném sousedství školy. Ale to už je na samo-
statný článek, tak někdy příště,“ dodal Pa-

vel Vlach. PAVEL ŠMERDA

Novinky pro letošní školní rok hlásí Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. Kon-
krétně je to nový tříletý obor s názvem Fyzioterapie zvířat, který se vyučuje na vyšší odborné škole. O obor, který 
nenabízí žádná jiná škola v republice, byl mezi studenty už při přijímacích zkouškách velký zájem.

Vyšší odborná škola ekonomická 
a zdravotnická a Střední škola 
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53
680 01 Boskovice
Tel.: 511 123 101
E-mail: skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz

vzdělání / FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
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1. K čemu Maruška přirovná svou 
lásku ke králi v pohádce Byl jed-
nou jeden král?

a) ke květinám
b) ke zlatu
c) k soli

2. Jak se jmenují dvě hlavní po-
stavy v  pohádce Císařův pekař - 
Pekařův císař?

a) Pekař Matěj a císař Rudolf II.
b) Pekař Rudolf II. a císař Matěj
c) Pekař Tonda a císař Karel IV.

3. Koho odnese čert Janek do 
pekla místo zlé Dory v  pohádce 
S čerty nejsou žerty?

a) Petrovu babičku Annu
b) princeznu Adélku
c) princeznu Angelinu

4. Kdo se vydává za šelmu, kterou 
vždy porazí princ Jiří v  pohádce 
Jak se budí princezny?

a) Princ Jaroslav
b) Princezna Růženka
c) sluha Matěj

5. Z  jaké pohádky pochází tato 
hláška: „Ty máš svaly, já mám 
čáry!“?

a) Přežít Vánoce
b) Mrazík
c) Vánoční skřítek

6. Která z těchto pohádek je čer-
nobílá?

a) Princezna se zlatou hvězdou
b) Byl jednou jeden král
c) Pyšná princezna

7. Co musela vypít čarodějnice 
Saxana, aby se stala normální 
dívkou?

a) živou vodu
b) odvar z babského ucha
c) mléko

8. Kdo hrál čerta v  pohádce An-
děl Páně?

a) Jiří Dvořák
b) Ondřej Vetchý
c) Ivan Trojan

9. Která herečka si nikdy nezahrá-
la popelku?

a) Zlata Adamovská
b) Libuše Šafránková
c) Eva Hrušková

10. Který skladatel složil hudbu 
k pohádce Tři oříšky pro Popelku?

a) Petr Skoumal
b) Petr Hapka
c) Karel Svoboda

11. Kdo hraje postavu Mrakomora 
v pohádce Princ a Večernice?

a) Jiří Bartoška
b) Radoslav Brzobohatý
c) Josef Abrhám

12. Ve které pohádce zpívá Jiří 
Korn písničku "Svítí svítí slunce"?

a) Šíleně smutná princezna
b) Honza málem králem
c) Jak se budí princezny

13. V  jaké filmové pohádce zazní 
hrozivá věštba: Do úplňku měsíce 
bude Honza na marách!

a) Hloupý Honza
b) Honza málem králem
c) Zlatý kolovrat

14. Kdo hraje bábu z mokřin v po-
hádce Tři bratři?

a) Jiřina Bohdalová
b) Ljuba Skořepová
c) Jiří Lábus

15. Princezna a  půl království. To 
je jedna z letošních nových štěd-
rovečerních pohádek. Kdo hraje 
roli princezny?

a) Eva Josefíková
b) Petra Tenorová
c) Anna Linhartová

JAK ZNÁTE ČESKÉ POHÁDKY

Pro chvíle vánoční 
pohody jsme připra-
vili soutěž, která má 
prověřit vaše znalosti 
českých pohádek. Ně-
které otázky jsou jed-
noduché, jiné úsměv-
né, nad některými 
ovšem budeme mu-
set zapřemýšlet nebo 
si správnou odpověď 
vyhledat.

Správné 
odpovědi nám 
pošlete e-mail 

smerda@my-face.cz do 
31. 12. Z nich pak vylosu-
jeme výherce, který se 

může těšit na dárky 
od MyFace.

kvíz / JAK ZNÁTE ČESKÉ POHÁDKY

Nová štědrovečerní pohádka Princezna a půl království. FOTO David Raub
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Vašku, gratuluji k dalšímu skvělému 
úspěchu. Poslouchat na stupních 
vítězů českou hymnu se asi nikdy 
nezevšední?

Díky moc. Ano, je to ten nejhezčí pocit, 
co může sportovec zažít. Letos jsem se za-
myslel a říkal jsem si, užívej, nikdy nevíš, 
kdy stojíš naposledy na prvním stupínku 
a posloucháš hymnu. Takže to bylo fajn. 
Navíc jsem si poslechl tuhle „hudbu“ letos 
ještě na mezinárodním halovém závodě ve 
Španělsku a na mistrovství Evropy v Itálii.

Jak to bylo letos náročné získat titul 
mistra světa?

Každý rok je to hodně náročné! Na celou 
sezónu se vždy připravuji přes zimu v posi-
lovně a jezdím za teplem do Španělska. Le-
tos jsem tam byl zhruba měsíc a trénoval se 
svými soupeři. Jelikož je sezóna dlouhá, je 
to věda, jak vyladit formu na důležité závo-
dy jako je MS. Uvědomil jsem si, jak důle-
žité je i štěstí. To jsem letos neměl, takže to 

bylo pro mě jedno z nejtěžších mistrovství 
a jsem moc rád, že to vyšlo pošesté v řadě.

Vím, že ti dal zabrat především dru-
hý závod, kdy si měl i  nepříjemné 
zranění.

Někdo si myslí, že jezdím na MS pro ti-
tul už skoro automaticky, ale vůbec to tak 
není. Kromě toho, že jezdci, a hlavně ti 
mladí, jsou šíleně motivovaní a dobří, tak 
také kdykoli může přijít problém s tech-
nikou, může tě poškodit i rozhodčí, nebo 
blbě spadneš a zraníš se. Po prvním závo-
dě, kdy jsem měl šampionát skvěle rozjetý, 
se mi právě ve druhém závodě tohle vše 
přihodilo. V prvním kole mě nesmyslně po-
škodil český rozhodčí, což doteď nechápu. 
Ve druhém kole, kdy jsem si udělal malinký 
náskok, jsem na sedmé sekci bohužel ška-
redě spadl, hlavou jsem narazil na kámen 
a rozsekl si nohu. Bylo to na pár stehů, ale 
mě zajímalo jen jediné. Dokončit závod co 
nejlíp a zkusit ještě vyhrát.

Je pravda, že se o vítězství rozhodo-
valo až na poslední sekci.

Ano, jelikož mně štěstí ten den opravdu 
nepřálo, bylo to velice vyrovnané a rozho-
dovala až poslední dvacátá sekce. Jsem 
rád, že mám za ty roky zkušenosti a hlavu 
na tyhle nervózní chvilky vytrénovanou. 
Nenechal jsem se rozhodit a řekl si, nebu-
du čekat a jedu. Buď to vyjde a dáš to, nebo 
ne, svět se nezboří. A ono to vyšlo (úsměv).

Vzhledem k  tomu, že už teď si le-
genda tohoto sportu, máš na to 
určitě právo. Jaká je podle tebe bu-
doucnost biketrialu?

Díky. Náš sport se dělí na dvě federace, 
biketrial BIU, kde se jezdí na přírodních 
tratích a je to více vytrvalostní a technic-
ky náročné. Další federací je UCI trial, 
kde se jezdí na uměle vytvořených sekcích 
a je to více o výbušnosti. Já jezdím obojí 
a jsem opravdu zvědav, zda někdy v České 

Vašek Kolář získal
DALŠÍ TITUL MISTRA SVĚTA

Legenda legend. Takovým přízviskem lze nazvat biketrialistu Václava Koláře z Blanska. Ve svém sportu získal už 
jedenáct titulů mistra světa, z toho šest v elitní kategorii. Do toho má spoustu dalších projektů. Pokud jste ho ještě 
neviděli naživo, můžete se podívat na jeho youtube kanál, kde jsou jeho videa, nebo se s ním potkat na některé 
z akcí, kde předvádí svoji úžasnou exhibici.

FOTO Amélie Thézard

rozhovor / VÁCLAV KOLÁŘ
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republice vyroste někdo další, kdo bude 
tenhle sport dělat v elitní kategorii naplno 
a na takhle vysoké úrovni. Doufám, že se 
jednou dostaneme na olympiádu, protože 
by si to takhle náročný, pěkný a extrémní 
sport opravdu zasloužil.

Kromě závodění občas provádíš 
„bláznivé kousky". Máš něco podob-
ného i letos za sebou?

Dnešní doba mi přijde zvláštní. Lidi jsou 
líní makat a závodit. Každý chce dnes jez-
dit jen pro radost, přitom mít sponzory, 
vydělávat peníze za exhibice a přemýšlet, 
jak být hvězda za málo práce. Já osobně zá-
vodění miluji, hecuje mě to a posouvám tak 
hranice ježdění, jenže málo kdo tomu rozu-
mí a lajk neví, co je na kole těžké a co jedno-
duché. Člověk vyndá kolo někam do výšky, 
nastoupí do pedálů, vyfotí se na instagram 
a lidi si řeknou wooow a lajkují. Někdo dře 
celý život, udělá na kole něco technicky ší-
leně náročné, co musí trénovat třeba více 
než patnáct let, a lidi si řeknou, hmmm. 
Každopádně letos bylo mimo závodních 
aktivit hodně. Např. jsem natáčel video bez 
brzd, nebo fotil kalendář 2020 Dukly, kde 
jsme si s olympioniky a top sportovci vymě-
nili své sporty. Bylo to dost vtipné. Kromě 
závodění mám v hlavě různé projekty na 
světové úrovni, které chci zrealizovat, ale 
je to i o finančních prostředcích, takže kdy-
by mě chtěl někdo podpořit, nebráním se 
tomu (úsměv).

Co tě ještě letos čeká a jaké máš dal-
ší plány?

Právě jsem se vrátil z mistrovství světa 
v UCI trialu z Číny a tím mi skončila letoš-
ní sezóna. Teď je čas na odpočinek a také 
dát své tělo dohromady, jelikož mě trápí 
a omezuje pár věcí. Každopádně krom zá-
vodění jsem si založil značku VASHA, pod 
kterou nabízím svoje Bike Shows na růz-
ných akcích. Také individuální výuku na 
kole, když chce někdo zlepšit své skills na 
jakémkoli kole. Určitě chci udělat v dalším 
roce i Bike Campy v blízkosti Blanska. Do 
toho se také věnuji natáčení videí na Youtu-
be, kdy vydávám jedno video týdně z mých 
cest, závodů, ježdění atd. takže se určitě 
můžete mrknout na můj kanál.

Na závěr si neodpustím osobní otáz-
ku. V jednom z rozhovorů si mi řekl, 
že máš mezi sny i najít si fajn přítel-
kyni. Něco nového v tomto směru?

Haha, pořád jsem nenašel tu pravou, tak 
třeba se nějaká najde a ozve (smích).

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / VÁCLAV KOLÁŘ
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KŘESLA-ŽIDLE si vybere každý
V PRODEJNĚ A NA E-SHOPU

Prozraďte, jak jste se dostala k pro-
deji kancelářských židlí a křesel?

Život je o tom, kde se v jakou chvíli prá-
vě nacházíte a koho tam potkáte. Čili jedna 
velká náhoda. Já jsem pracovala dlouhou 
dobu ve firmě METRA Blansko jako Qua-
lity manager pro americkou výrobu náplní 
do laserových tiskáren LEXMARK. V roce 
2004 jsem měla pocit, že už všechno vím 
a znám, práce se mi zdála být čím dál tím 
více stejná a zatoužila jsem po změně. Na-
víc to bylo zrovna období, kdy zahraniční 
firmy hledaly stále levnější pracovní sílu 
a pomalu se ubíraly směrem na jih a vý-
chod. Takže mi navíc bylo jasné, že nesvítá 
naděje, aby přišel další nový lexmarkovský 
produkt, který by přede mě kladl další no-
vou výzvu. V tu dobu jsem zahlédla v novi-
nách inzerát, že firma KŘESLA - ŽIDLE 
hledá asistentku s angličtinou. Vzhledem 
k tomu, že jsem ve své práci angličtinu vyu-
žívala dnes a denně, na inzerát jsem odpo-
věděla a začala zde pracovat.

Co bylo dál?

Začala jsem pracovat jako zaměstnanec, 
čili na mě nebyla od začátku kladena tíha 
zodpovědnosti ani časové náročnosti na 
byrokratická řešení a organizování chodu 
firmy. Práce mě však velmi bavila, byla to 

zcela nová, jiná zkušenost než 
ve výrobě. Seznamovala jsem se 
s jiným sortimentem, než s ja-
kým jsem pracovala v minulosti, 
jezdila jsem na přední světové 
výstavy nábytku do Kolína nad 
Rýnem a do Milána a osvojovala 
jsem si znalosti v tomto oboru. 

Postupem času jsem začala přebírat i dal-
ší organizační záležitosti týkající se chodu 
firmy a nakonec jsem se v roce 2007 stala 
jediným jednatelem.

Představte čtenářům MyFace Vaši 
firmu. Co všechno nabízíte?

Firma KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. je ob-
chodní firma, nabízíme vše, na čem se dá 
sedět… Jedná se o kancelářská křesla a žid-
le, pohovky, jídelní židle, dřevěné židle, 
moderní plastové židle, taburety, křesílka. 
Spolupracujeme při realizacích celkového 
interiéru bytu či domu nebo firemních pro-
stor s interiérovými firmami, s architekty, 
ale jsme tu i pro konečného zákazníka, kte-
rý k nám přijde z ulice a má zájem o jednu 
židli. Některé standardní židle máme skla-
dem, pokud si však zákazník vybere spe-
cifikaci podle jeho požadavků, zadáváme 
do výroby, a pak si musí nějaký ten týden 
počkat.

Je Váš sortiment něčím specifický?

Jednoznačně se snažíme nabízet kvalit-
ní sezení. Nemáme zájem prodat hodně 
za pár korun, to jde lehce. Ale reklamace 
a nespokojený zákazník je něco, o co vážně 
nestojíme. Velmi dobře funguje spolupráce 
s boskovickým výrobcem židlí, společnos-

tí LD seating. Jejich židle jsou moderní 
a kvalitní se zárukou pěti let. Často tyto 
židle dáváme do našich realizací, neboť 
spolehlivost je to, o co se můžeme opřít.

Kam se lidé mohou přijít na židle 
a křesla podívat?

Naše prodejní prostory jsou na Růžovém 
náměstí 3 v Boskovicích, v 1.patře nad ces-
tovkou Slunce a Sníh. Máme taky e-shop 
www.arpari.cz, čímž máme v podstatě ce-
lorepublikové pokrytí a působení na trhu 
sedacího nábytku.

Kde všude se můžeme s Vaším sorti-
mentem setkat?

Vzhledem k tomu, že námi nabízený 
sedací nábytek necháváme vyrobit podle 
požadované specifikace zákazníka, umíme 
vybavit téměř každý interiér. Námi dodané 
sezení naleznete ve školách, v nemocni-
cích, ve firmách, v domovech pro seniory, 
v restauracích, na úřadech, na soudech 
a samozřejmě v soukromých domech či 
bytech.

Co byste poradila těm, kteří si chtějí 
pořídit domů nebo do své provozov-
ny, firmy, kanceláře originální křesla 
a židle?

Co bych poradila? Aby si hlavně uvědo-
mili, k jakému účelu sezení potřebují a co 
od něj očekávají. Je totiž velký rozdíl v tom, 
zda chcete něco jen proto, aby to dobře vy-
padalo. V tomto případě je to jen a jen otáz-
ka peněženky, zda chcete či můžete utratit 
hodně nebo málo. Pokud ale čekáte od se-
zení specifické užitné vlastnosti, jako třeba 
při koupi dobré ergonomické kancelářské 
židle pro celodenní sezení, pak je třeba se 
pobavit o Vašich požadavcích s odborní-
kem. A nyní skromnost stranou. Vzhledem 
k tomu, že v oboru působím už 15 let, mů-
žete se na mě s důvěrou obrátit, ráda Vám 
doporučím to správné sezení pro Vás.

Firmu 
KŘESLA-ŽIDLE 

z Boskovic zná snad každý. 
Příjemný obchod na Růžovém 

náměstí nabízí kompletní sorti-
ment toho, na čem se dá sedět. Na 
krásná a moderní sezení se může-

te podívat i na jejich webových 
stránkách. Více prozradila 

majitelka firmy Blanka 
Richterová.

KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.
Růžové náměstí 2238/3
680 01 Boskovice
Tel. 516 456 650, 516 456 648
E-mail: info@kresla-zidle.cz
e-shop: www.arpari.cz
www.kresla-zidle.cz

PR / KŘESLA-ŽIDLE

Blanka Richterová, majitelka firmy
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Jaroslav Albert Kronek má letos
DVA DŮVODY K OSLAVĚ

Letos slavíte hned dvě významná 
výročí. Kapela i Vy. Jaký dárek byste 
si přál?

K mým květnovým narozkám jsem si 
přál pořádný horský kolo. A dostal jsem 
kolo jak kráva! „29“, vychytaný, na lidský 
pohon, světýlka, digitachec a tak. Ještě 
jsem na něm pořádně neseděl! K výročí 
ALBANDu si přeju in-ear odposlechy od 
renomované značky, novou kytaru, novou 
image a… nějakou muchlovačku s Múza-
ma, ať se mi chce něco tvořit.

Začněme u Vás. Letos máte půlkula-
tiny. Může tak ostříleného muzikan-
ta ještě něco překvapit?

Překvápka se dějou každý den. Parafrá-
zuji: „Včera mi bylo málo, dneska je mi 
móc!“ Místo aby se to vleklo jak v pubertě, 
tak vše nabírá druhou kosmickou. Abych 
se normálně prokousal dnem, musím ujet 
tak 60 až 80 kilometrů a nachodit 6 až 8 
tisíc kroků; divočina, stres, fastfood, kafé, 

internet… Mimochodem, teď se dost ner-
vuju v denních kolonách kvůli chabrus 
Déjedničce, podepisuji se na tučné uhlíko-
vé stopě! Překvapilo by mě, kdyby dálnice 
přestala být strašidlem společnosti.

Kapela má deset let. Vím, že chystá-
te speciální narozeninový koncert. 
Na co se mohou Vaši fanoušci těšit?

Původně jsme naplánovali jeden koncert 
týden před Štědrým dnem do brněnského 
Klubu Šelepka. Lístky se ale vyprodaly už 
měsíc před termínem. Tak jsme narychlo 
přidávali ještě další koncert. Ten se usku-
teční ve čtvrtek 16. ledna na stejném mís-
tě, čímž protáhneme oslavy Vánoc plynule 
až do nového roku. S Albandem a hosty se 
historicky znemožníme u písní, svařáků, 
šampaňského a všemožného objímání. 
Euforie ze spojení 10. narozenin kapely 
s digitální purpurou a rachejtlemi by měla 
vyčpět až na Velikonoce.

Loni jste vydali desku. Jaký je o  ni 
zájem?

Jsme příjemně překvapeni, že první ná-
klad CD REZIDUUM zmizel z pultů velmi 
rychle, dolisy běží kontinuálně, nosiče jsou 
k dispozici na našem e-shopu i na koncer-
tech.

Vaše přání do dalších let? Albandu 
a sobě?

To společenské je, abychom byli všichni 
zdravoučcí, přátelští a aby nám to hrálo. To 
sobecké, ať mi to zpívá a slečna Tvořivá ať 
přichází co nejčastěji v průsvitné košilce 
a v obláčku Diora…

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / JAROSLAV ALBERT KRONEK

Legendární zpěvák Jaroslav Albert Kronek, frontman kapely Alband, slaví letos významné životní výročí, 65 let. Dů-
vod k oslavám má i jeho skupina. Ta si připomíná deset let svého působení na české hudební scéně.

Alband slaví! 

Koncert speciál k desátému výročí 
kapely Alband se koná 16. 1. v 19.00 
v Klubu Šelepka v Brně. Kromě Al-

bandu vystoupí i hosté. Prodej lístků 
přes smsticket.cz
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rozhovor / LOKOTRANS

Jaký byl pro stáj Lokotrans rok 2019?

Myslím, že po loňské sezoně jsme měli 
větší očekávání. Na druhou stranu je třeba 
říct, že někteří naši koně měli z loňského 
roku vyšší handicapy a zdravotní problé-
my. Je nutné také upozornit na to, že jsme 
udělali velkou generační výměnu a máme 
několik mladých perspektivních koní, kteří 
jsou velkým příslibem do budoucna. To se 
ukázalo především ve druhé polovině sezo-
ny. Vydařil se nám v tomto směru například 
mítink v Pardubicích, kde jsme vyhráli dva 
rámcové dostihy. Ve Velké pardubické jsme 
štěstí neměli, ale kůň i jezdec jsou v pořád-
ku, což je hlavní.

Po pádu Ribelina na Taxisově příko-
pu se na něj snesla poměrně velká 
kritika. Jak jste to vnímali?

Kritika od žokeje Jana Faltejska a ma-
jitele obhájce loňského prvenství doktora 
Charváta byla přehnaná. Myslím, že pan 
Charvát by se z pozice prezidenta Jockey 

clubu neměl takto mediálně vyjadřovat. 
Velká pardubická je specifický dostih. 
Ano, nájezd na Taxis byl možná pomalý, 
ale já ani doktor Charvát jsme Taxis nikdy 
nenajížděli. Každý z dvaceti jezdců, kteří 
byli na startu, měl možnost určit si svoje 
tempo sám. A Honza je natolik zkušený 
žokej, který Taxis skákal nesčetněkrát, že 
když viděl, jak to vypadá, tak mohl zrychlit. 
Neudělal to, zvolil jinou cestu a dopadlo to 
jako to dopadlo, jak to dopadlo. Promiňte, 
ale svádět svůj neúspěch na někoho jiného, 
je alibismus.

Takže vyjádření o  tom, že ve Velké 
pardubické mají startovat jen při-
pravení koně, neberete?

Samozřejmě souhlasím s tím, že koně 
musí být na každý dostih stoprocentně při-
praveni. Podívejte, Ribelino absolvoval tři 
kvalifikace, v té poslední dokonce porazil 
loňského vítěze Tzigana du Berlais, v roce 
2015 Velkou sám vyhrál. Nevím, co víc už 
by měl kůň udělat, aby si zasloužil starto-

vat. Navíc v den Velké pardubické jsme 
měli na startu tři koně, z nichž dva zvítězili, 
pouze Ribelino po chybě na skoku dostih 
nedokončil. Z toho usuzuji, že koně, kteří 
v ten den startovali, byli v nejlepší možné 
formě. Za celou letošní sezonu nezazna-
menal Ribelino jediný pád, bohužel na 
Taxisově příkopu tomu bylo jinak, ale pro 
mě je stále stěžejní, že kůň i jezdec jsou 
v pořádku. Zkrátka je to sport a je na kaž-
dém, jak se dokáže vyrovnat s případným 
neúspěchem. Znovu opakuji, kritika byla 
nepatřičná.

Vraťme se zpět k celkovému hodno-
cení sezony. Vedete si statistiku?

Ano, letos jsme absolvovali 106 startů 
(k 23. 10.), v nichž jsme získali 11 vítězství. 
V roce 2018 to bylo 153 startů a 18 vítěz-
ství. Věřím, že bilance se ještě do konce 
roku zlepší.

Kdo byl z tohoto pohledu nejúspěš-
nější?

Výsledkově slabší sezona, ve které ale nechybí několik výborných umístění. Tak lze charakterizovat rok 2019 z po-
hledu dostihové stáje Lokotrans, která sídlí v Újezdu u Boskovic. Více prozradil její manažer Michal Lisek.

Mr. Spex z mítinku Velké Pardubické, v sedle Andrew Glassonbury

Reakce na Ribelina byla přehnaná,
ŘÍKÁ MANAŽER STÁJE LOKOTRANS
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rozhovor / LOKOTRANS

Když se podíváme nejprve na překážko-
vé koně. Shent nastupoval v Pardubicích 
do Ceny Kudy z nudy - Ceny ČASCH pro 
čtyřleté koně jako největší outsider, přesto 
vyhrál. Prvenství si připsal také Mr. Spex 
v Ceně pivovarů Staropramen. Oba jsou 
to začínající překážkáři s velmi pozitivním 
výhledem do budoucna. Lamum vyhrál 
předzkoušku na Zlatý pohár, v samotném 
Zlatém poháru byl druhý. Příští rok s ním 
počítáme do Merana. Al Bustan tam letos 
skončil pátý v Grand Premio, v dalších 
dostizích byl jednou první a dvakrát dru-
hý. Letos se přestěhoval od pana Popelky 
k nám na Újezd, což je dlouhodobý plán 
majitele dostihové stáje pana Jalového. 
Všechny svoje koně chce mít „doma“, ve 
svém středisku.

Co rovinoví koně?

Barabash, který v loňském roce začínal 
v dostizích čtvrté kategorie, se propracoval 
až do kategorie první, kde se pravidelně 
umisťuje na předních příčkách. Na začátku 
sezony mu z důvodu zimní kastrace trvalo 
déle dostat se do optimální formy. Někteří 
koně potřebují po tomto zákroku více času 
na rekonvalescenci. Je to o trpělivosti a on 
nám ukázal, že je třeba ho i nadále brát 
vážně. Irský rodák Red Persian zvítězil le-
tos ve dvou dostizích první kategorie. Dal-
ším velmi kvalitním koněm je Boomboom 
Kiss, který zvítězil v Hannoveru v dostihu 
první kategorie. Dvouletá klisna Eternity 
je nadějí pro další roky. Vyhrála větší dostih 
v Bratislavě, na Evropském poháru žokejů 

v Praze byla třetí. Velmi podařeným náku-
pem byl Magic Baron. Dvouletý kůň de-
butoval třetím místem v září v Mnichově, 
druhý byl v Bratislavě v největším dostihu 
pro dvouleté koně. Je to velká naděje a pří-
slib pro příští rok.

Nemohu se nezeptat na vaše ostří-
lené borce. Ideal Approache a  Sir 
Suna.

Ideal Approach byl loni i předloni nejlep-
ším mílařem na Slovensku. Letos si sice ne-
připsal žádné vítězství, ale několikrát měl 
trochu smůlu na průběh dostihu. Věřím, že 
nám ještě ukáže, co v něm je. Sir Suna trá-
pily zdravotní problémy, takže letos vůbec 
nestartoval, což se projevilo i na celkových 
výsledcích stáje, protože jeho umístění 
nám chybí. Pokud vše půjde hladce, příští 
rok bychom ho chtěli vrátit na dráhu. Rád 
bych ještě v této souvislosti zmínil kobylku 
Kihnu, která vyhrála v Bratislavě Májovou 
cenu, dostih první kategorie.

 
Když se ještě vrátím na začátek na-
šeho rozhovoru. Co bude dál s Ribe-
linem?

Po pádu na Taxisu je v pořádku a pokud 
ho to bude bavit, rádi bychom i příští rok 
zkusili nějaký start v Pardubicích. Všechno 
je o zdraví. Je to starší matador, nikdo ho 
nechce trápit, ale stále má co říct.

Jaké máte plány na rok 2020?

Všechno se odvíjí od zdraví. Je tady oko-

lo třiceti koní. Určitě budeme chtít absol-
vovat více zahraničních startů. Nechci sni-
žovat kvalitu českých dostihů, ale pokud se 
zaměříme také na ekonomickou stránku 
věci, pak jsou zahraniční starty nezbyt-
ností. A v neposlední řadě, vítězství nebo 
umístění ve francouzských, německých či 
italských dostizích je pro nás bezesporu 
prestižní záležitost. Chceme vyhrát České 
derby a Velkou pardubickou, to jsou nej-
větší mety. Jen malý člověk si klade malé 
cíle (úsměv).

Prozraďte na závěr. Čím je pro Vás 
stáj Lokotrans specifická?

Určitě přístupem a nadšením pana maji-
tele. Když jsem přestal trénovat, přemýšlel 
jsem, co budu dělat dál. Byl jsem v Anglii, 
když přišla nabídka na spolupráci. Delší 
dobu jsme se společně s trenérem Lubo-
šem Urbánkem ujišťovali, jestli to bude 
fungovat. Po roce naší spolupráce, mluvím 
za sebe, mohu říct, že mě práce naplňuje. 
Středisko se neustále rozvíjí, vytváříme 
lepší podmínky pro koně i personál, a do 
budoucna tomu nebude jinak. Momentál-
ně pracuje ve stáji 12 lidí, bez jejichž píle, 
energie a nasazení by nebylo možné tento 
sport na profesionální úrovni provozovat.

Baví mě, že každý den je jiný, pořád je na 
čem pracovat. Moji nejbližší spolupracov-
níci, pan Urbánek a pan Jalový, jsou féroví 
lidé, což v dnešní době není samozřejmost. 
Každý úspěch a dobře odvedená práce jsou 
pro mě motivací.

PAVEL ŠMERDA
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Zimní stadion v Kuřimi nabízí
MODERNÍ ZÁZEMÍ I KOSTKU NAD LEDEM

Podílejí se na výstavbě významných obchodních center po celé České republice i na Slovensku, ale do jejich portfó-
lia patří i výstavba nedávno otevřeného zimního stadionu v Kuřimi. Společnost FUERTES DEVELOPMENT připravuje 
zajímavé stavby také v Blansku a v Letovicích. Novinky prozradil jednatel Zdeněk Přichystal.

Minulý měsíc jste otevřeli nový zim-
ní stadion v Kuřimi. Co všechno tam 
lidé najdou?

Zimní stadion je primárně zaměřený 
na hobby hokej, což představuje asi 40 až 
50 procent jeho vytížení. Svoje tréninky 
i ligové zápasy tam hraje univerzitní tým 
HC Cavalliers, ženský tým WHC Valky-
ries, rozjely se dvě amatérské hokejové 
soutěže. KHL, co je Kuřimská hokejová 
liga, a Modern Hockey League. Celý týden 
jsou tam hodiny krasobruslení, o které se 
stará Rudolf Březina se svým týmem, do 
kterého patří i česká reprezentantka Eliška 
Březinová. Pod vedením Terezy Kadlecové 
probíhá výuka bruslení pro mládež. O ví-
kendech máme vyčleněny časy na veřejné 
bruslení. To bychom rádi do budoucna roz-
šířili i na všední dny. Probíhá nábor mla-
dých hokejistů, především ročníků naroze-
ní 2013 a 2014, kteří trénují pod vedením 
bývalých ligových hráčů. Zájemci se mo-
hou stále hlásit. Malé hokejisty učíme ne-

jen bruslit a práci s hokejkou, ale i spoustu 
dalších důležitých věcí.

Velmi důležité je v dnešní době i zá-
zemí zimního stadionu. Co nabízí 
ten kuřimský?

Hned od začátku tady funguje obchod 
krasobruslařských potřeb a norských svet-
rů a triček. Po novém roce otevřeme restau-
raci, která bude k dispozici sportovní veřej-
nosti, rodičům i hráčům. Samozřejmostí je 
možnost využití na různé rodinné oslavy, 
firemní akce apod. Chystá se také obchod 
s kompletní nabídkou výbavy pro hokejis-
ty, nechybí broušení bruslí, v každém patře 
automaty na kávu a cukrovinky.

Na co se musím zeptat je moder-
ní kostka nad ledem. Co všechno 
umožňuje?

Stejně jako všechno kolem nás, i vybave-
ní zimních stadionů a nabídka veřejnosti 
se v tomto směru neustále rozšiřuje. Naše 

kostka tak bude sloužit nejen jako výsled-
ková tabule, ale bude se tam promítat 
i dění na hřišti, které se bude přenášet na 
obrazovky do restaurace, nebo se budou 
pořizovat záznamy hokejových zápasů, 
na které se mohou hráči hned po zápase 
v klidu podívat. Kostku plánujeme využít 
i na reklamní spoty. Partnerům nabízíme 
velmi široké využití a rádi jim naši nabíd-
ku představíme. Nejen na kostce, ale i na 
dalších místech v hale, na mantinelech 
a ledové ploše. Rád bych řekl, že generál-
ním partnerem haly se stala společnost TE 
Connectivity.

Pokud budou chtít lidé z Blanenska 
a  Boskovicka vyzkoušet nový zim-
ní stadion, mohou přijít na veřejné 
bruslení, případně přihlásit svoje 
ratolesti do hokeje nebo krasobrus-
lení. Máte ještě volné časy na proná-
jem ledové plochy i pro kolektivy?

Zatím jsou k dispozici dopolední časy. Ty 
chceme do budoucna zaplnit hlavně škola-

PR / ZIMNÍ STADION
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mi, ale nabídnout je i hasičům, policistům 
či záchranářům, tedy příslušníkům složek, 
které mají směnný provoz. Rozpis ledové 
plochy, včetně veškerých kontaktů, najdou 
zájemci na našich webových stránkách. 
A odpověď na Vaši otázku. Volno tam ur-
čitě ještě máme a rádi u nás zájemce nejen 
z Blanenska a Boskovicka přivítáme.

V  Kuřimi jste velmi aktivní. Kromě 
zimního stadionu tam dokončujete 
i stavbu obchodního centra s něko-
lika obchody. Velký projekt ale chys-
táte také v Blansku. V jaké je fázi?

Centrum Zahrádky v Kuřimi otevřeme 
už před Vánocemi. Konkrétně novou pro-
dejnu Billa. Zbývající obchody zprovoz-
níme v jarních měsících. Ale zpět k Vaší 
otázce. Projekt v Blansku dospěl po šesti 
letech do fáze zahájení územního řízení 
a místního šetření v rámci vydání územ-
ního rozhodnutí. Pokud na začátku roku 
bude vydáno územní rozhodnutí, v září by-
chom mohli dostat stavební povolení, v říj-
nu nejpozději v listopadu 2020 by se mohlo 
„kopnout“ do země a začít.

Do kdy bude hotovo?

Počítáme s tím, že jestli vše půjde podle 
plánu, hotovo bychom mohli mít v první 
polovině roku 2021.

Co všechno tam lidé najdou?

Spoustu obchodů. Nábytek, sportovní 
potřeby, módu pro mladé, obuv, hračky, 
elektro, zoo market, papírnictví a řadu dal-
ších.

Počítáte tedy s tím, že zatímco dnes 
jezdí většina lidí pro tyto věci do 
Brna, do budoucna by si je mohla 
koupit v Blansku?

Podívejte, Blansko je jedno z nejvýznam-
nějších center regionu se spádovou oblastí 

více než 50 tisíc lidí. Ve městě je sice široká 
obchodní síť, přesto chybí řada speciali-
zovaných prodejen, které nabídneme my. 
O zákazníky se tedy nebojíme. Připravíme 
jim něco, na co jsou zvyklí jen z Brna.

Musím se zeptat na dopravní na-
pojení nového obchodního centra. 
Dojde tam k  úpravám současného 
stavu?

Určitě ano. Vznikne tam například nová 
okružní křižovatka. Velmi důležitý bude 
dostatek parkovacích míst a zajímavostí 
pak třeba lávka přes řeku na Sportovní ost-
rov Ludvíka Daňka.

Při našem posledním setkání jste 
mi říkal i o připravovaném projektu 
v Letovicích?

V Letovicích plánujeme malou prodejnu 
potravin Billa s drogistickým zbožím a lé-
kárnou. Momentálně ale máme rozjetých 
řadu jiných projektů, které potřebujeme 
dokončit, takže to není úplně na pořadu 
dne.

Obchodní prostory, prodejny vzni-
kají jako houby po dešti. Jak vidíte 
budoucnost tohoto oboru?

Kdyby ekonomika naší země neprospe-
rovala, nebyla by po nich poptávka. Tu po-
řád cítíme. A to jak ze strany obchodních 
řetězců, tak ze strany veřejnosti, tedy na-
kupujících.

Vaše přání do roku 2020. Osobní 
i pracovní?

Zdraví pro rodinu a moje nejbližší, a ne-
zbláznit se z práce. (úsměv) Přeji si, aby 
se dobře rozjel a fungoval zimní stadion 
v Kuřimi, všechny obchodní jednotky, kte-
ré jste stavěli, a v Blansku, abychom kopli 
do země a začali stavět obchodní centrum.

FUERTES
DEVELOPMENT, s. r. o.

Palackého třída 916/158
612 00 Brno

Tel. 541 243 649
e-mail: zprichystal@fuertes.cz

www.fuertes.cz

Firma zabývající se vyhledáváním 
vhodných nemovitostí a pozemků pro 
domácí i  zahraniční investory. V  roz-
sáhlé databázi disponuje nespočtem 
zajímavých lokalit, území a  areálů, 
které je schopna klientům ihned na-
bídnout. Zabývá se také scelováním 
území, inženýringem, přípravou a  za-
jištěním projektové dokumentace i sa-
motnou realizací staveb.

Na trhu působí od roku 1994. Po 
transformaci původní společnosti 
FUERTES, spol. s  r.o. byla v  roce 2003 
cíleně založena společnost FUERTES 
DEVELOPMENT, s.r.o. Velmi důleži-
tý je pro společnost výsledek služeb, 
na základě dlouholetých zkušeností 
se snaží nabídnout zákazníkům vždy 
profesionální služby v  nejvyšší možné 
kvalitě. Cílem je maximálně eliminovat 
problémy vznikající v průběhu přípravy 
i realizace projektu a na konci procesu 
mít spokojeného zákazníka.

Zajímavé realizace
FUERTES

DEVELOPMENT
Obchodní centrum v Tišnově
Zimní stadion v Kuřimi
Obchody LIDL v Brně, v Rosicích, v Pro-
stějově, v Boskovicích, v Kuřimi aj.
Obchody Billa v Ostravě, ve Světlé nad 
Sázavou aj.
Penny Market v Moravském Krumlově

PR / ZIMNÍ STADION
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Střední pedagogická škola Boskovice
ABSOLVENTI MAJÍ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

Střední pedagogická škola Boskovice je pojem. O studium ve třech den-
ních oborech je velký zájem. Škola se z minulosti i v současnosti může 
pochlubit spoustou úspěchů i absolventů, kteří to v životě dotáhli daleko. 
Více prozradila ředitelka Leona Valterová.

SPgŠ Boskovice, 
příspěvková organizace
Komenského 5
680 11 Boskovice
Tel.: 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz

Paní ředitelko, co je u  vás ve škole 
nového?

Nejnovější změnou je vedení školy. Ne-
jen, že já jsem na základě zřizovatelem vy-
psaného konkurzního řízení od 1. 8. 2019 
novou ředitelkou, ale na neobsazená místa 
jsem vybrala i nové zástupce ředitele. Jsou 
jimi Michal Pernica a Jiří Rosenberg, oba 
dva řadu let stávající učitelé v naší škole.

Stále je o  pedagogickou školu tak 
velký zájem, jako v minulosti?

Střední pedagogická škola v Boskovi-
cích vždy patřila a stále patří mezi velmi 
významné střední školy v Jihomoravském 
kraji, proto je také výrazně v povědomí zá-
jemců o vzdělávání. Samozřejmě, že jejich 
počet je každoročně odvislý od aktuálního 
vývoje demografické křivky. Ale pokud 
usuzujeme ze zpětné vazby od žáků základ-
ních škol, je zájem o studium u nás stále 
poměrně velký.

Jaké studium zájemcům nabízíte?

Pro absolventy základních škol nabízí-

me tři denní obory vzdělání. Předškolní 
a mimoškolní pedagogika, sociální čin-
nost a pedagogické lyceum. Všechny tři 
obory jsou čtyřleté, s maturitní zkouškou. 
V rámci doplňkové činnosti také nabízíme 
absolventům středních škol s maturitní 
zkouškou přípravu a vykonání jednotli-
vé maturitní zkoušky z pedagogiky, která 
v zákonem stanovených případech zname-
ná splnění kvalifikačního předpokladu pro 
výkon činnosti učitele v mateřské škole, 
respektive vychovatele.

Velmi důležité při výběru školy je 
uplatnění. Jak je to u  vašich absol-
ventů a absolventek?

Výstupem oboru předškolní a mi-
moškolní pedagogika jsou učitelé v ma-
teřských školách a vychovatelé ve školních 
i mimoškolních zařízeních, jako například 
ve školních družinách a klubech, v cent-
rech volného času pro děti a mládež, v dět-
ských domovech a domovech mládeže. 
Vzhledem k navyšování počtu mateřských 
škol a školních družin je o tyto profese stále 
velký zájem.

Absolventi oboru sociální činnost bu-
dou pracovníci sociálních služeb a mohou 
působit v různých ambulantních nebo po-
bytových zařízeních, v terénních službách 
a při poskytování sociální pomoci dětem 
či dospělým. Získávají také odbornou způ-
sobilost pro vázanou živnost „péče o dítě 
do 3 let věku v denním režimu“. V sou-
časné době jsou pracovníci v sociálních 
službách v popředí podpory vzdělávacího 
i sociálního systému státu, neboť jich bude 
především z pohledu prognózy celkového 
stárnutí společnosti stále více třeba. Jejich 
práce je nejen žádoucí, ale vzhledem k je-
jich účelu a potřebnosti velmi cenná.

Pedagogické lyceum je obor gymnaziál-
ního typu s humanitním zaměřením a při-
pravuje žáky především na další vzdělává-
ní, ať už na vyšších odborných či vysokých 
školách. Vzdělávacím profitem lycea jsou 
u nás tělesná, výtvarná, dramatická a hu-
dební výchova, ceněná je i praxe, a přede-

vším pak získání kvalifikací asistent peda-
goga a pedagog volného času.

V poslední době se klade velký dů-
raz na praxi. Jak je to u  vašich stu-
dentů?

Veškeré praxe našich žáků jsou rozhod-
ně velkým bonusem, předností a přínosem 
vzdělávání u nás. Ať už jde o praxi učební 
nebo odbornou, vykonávají ji v různém 
rozmezí žáci všech tří oborů. Učební pra-
xe žáků, která je pravidelnou součástí 
rozvrhu, je realizována v boskovických 
školských a sociálních zařízeních. Souvislá 
odborná praxe je sjednávána vždy v místě 
bydliště žáků, v zařízeních podle zaměření 
jejich studia tak, aby přínos uplatnitelnosti 
do budoucího povolání byl co největší.

Jaké jsou Vaše cíle z pozice ředitel-
ky?

Mým ideálem, a tedy i cílem, je bezpeč-
ná škola s atmosférou jistoty, porozumě-
ní, podpory a pohody, ale také radosti, 
vstřícnosti, zájmu, rozvoje a aktivity žáků 
i zaměstnanců. Pobyt ve škole má všem 
zúčastněným nejen přinášet vzájemné 
obohacení informacemi, dovednostmi 
a zkušenostmi do budoucích profesí i do ži-
vota, ale také poskytovat vzájemné vztahy 
a sociální situace, které nás stále učí. I ško-
la by tedy, jinými slovy, měla napomáhat 
k pochopení a naplnění smyslu podstaty 
„tady a teď“. Podle mě je úkolem ředitele 
i ostatního vedení školy vytvářet pro toto 
zázemí, podmínky a oporu, a právě o to se 

já chci a budu snažit. PAVEL ŠMERDA

vzdělávání / STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE

Leona Valterová, ředitelka školy
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Bravo Mamma Mia!Bravo Mamma Mia!

Autory jsou Benny Andersson a Björn 
Ulvaeus. To jsou ta B v názvu hudební sku-
piny ABBA. Velmi důležitá je autorka scé-
náře, Catherine Johnsonová. Ta vytvořila 
jukebox muzikál, kdy se vymyslí příběh, 
děj, k již existujícím písním, a ty se s pří-
během prolnou. Někdy se to moc nepove-
de, ale to není případ Mamma Mia! Hned 
po premiéře v Londýně (Prince Edward 
Theatre) v roce 1999 byl muzikál nomino-
ván na ceny Laurence Oliviera a po uvedení 
na Broadwayi v roce 2001 na pět americ-
kých cen Tony. Po zfilmování v roce 2008 
s hvězdným obsazením (Meryl Streep, Pi-
erce Brosnan) se stal fenoménem ve filmo-
vém světě.

Protože se v Brně očekával velký divácký 
zájem, nastudoval Petr Gazdík hru v trojím 
obsazení. To se potvrdilo, lístky jsou do 
konce roku vyprodány. Roli Donny hrají 
Alena Antalová, Markéta Sedláčková a Iva-
na Vaňková. Možné otce Sama, Billa a Ha-
rryho představují Martin Havelka, Igor 
Ondříček, Viktor Skála, Jakub Przebinda, 
Tomáš Sagher, Oldřich Smysl, Robert Jí-
cha, Milan Němec a Alan Novotný. V roli 
Sophie je výběr mezi blondýnkou a tmavo-
vláskou, Dagmar Křížovou, Barborou Re-
mišovou a Petrou Šimberovou. V hlavních 
rolích se střídá 32 herců a dalších 37 je čle-
ny company, swingu a off-stage.

Všechny písně jsou zpívány česky s tex-
tem, který posunuje děj. Čeština je tak 17. 

jazykem, v kterém se muzikál hraje. Děj 
tvoří jednoduchá zápletka, která je známá 
hlavně díky filmu, který měl v roce 2018 
pokračování a je o tom, co předcházelo dílu 
prvnímu.

Scéna Emila Konečného podléhá atmo-
sféře hry, siluety bílých domků vesničky na 
pobřeží ostrova se s večerem rozzáří světly 
v oknech, slyšíme příboj, prostě poetická 
atmosféra. Doplňují ji kostýmy Elišky Lu-
pačové Ondráčkové. Ano, tak jsme tenkrát 
chodili oblékaní. I když se tomu děti usmí-
valy, s uznáním jeden pronesl „Ta ABBA 

byla fakt špicová“. Špicový je i výkon re-
žiséra Petra Gazdíka, úprava hudebního 
aranžmá Daniela Kyzlinka i choreografie 
Hany Kratochvilové. Mamma Mia! v Brně 
dosáhla mety nejvyšší!

NAĎA PARMOVÁ

Hudební 
scéna Městského di-

vadla Brno oslavila v říjnu 
15 let od svého otevření. Za tu 
dobu se tam odehrálo 68 pre-
miér, 2888 představení, které 

navštívilo 1 770 417 diváků.
Novou sezonu zahájila svě-

tovým hitem Mamma 
Mia!

představujeme / MAMMA MIA

FOTO Městské divadlo Brno (2x)
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V Ráječku opravují obecní úřad.
LETOS OBNOVILI OCHOTNICKÉ DIVADLO

Pane starosto, co je nového v Ráječ-
ku?

Pořád je něco nového. Největší změna 
pro občany je asi v tom, že probíhá re-
konstrukce budovy obecního úřadu, a tak 
jsme přesunuti v prostorách Staré školy. 
Pro lidi se ale snažíme poskytnout stejné 
služby a komfort, na jaké jsou zvyklí. A ani 
obvyklé aktivity ve Staré škole nejsou nijak 
omezeny.

Jaké největší akce jste realizovali 
v letošním roce?

Kromě rekonstrukce obecního úřadu, 
která právě probíhá, se uskutečnila velká 
investice v budově základní a mateřské 
školy, kde jsme komplet zrekonstruovali 
sociální zařízení u dvou tříd mateřské škol-
ky a v základní škole. Dokončujeme rekon-

strukci mostu přes řeku Svitavu směrem 
k Dolní Lhotě. Ta byla poměrně kompli-
kovaná a probíhala na etapy a za provozu, 
protože se jedná o jediný přístup k zastávce 
vlaku. V rámci protipovodňových opatření 
jsme pořídili nové rozhlasy. Další věci jsou 
spíše drobnosti, které mnohým ani nepři-
jdou.

Zastavím se asi u té největší, kterou 
je právě probíhající rekonstrukce 
obecního úřadu. Co všechno tam 
bude „jinak“ a  kdy bude akce do-
končená?

Náš hlavní záměr byl zlepšit přístup do 
úřadu, hlavně pro starší občany. Protože 
kanceláře se nacházejí v prvním patře bu-
dovy a přístup po schodišti nebyl zrovna 
ideální. Takže tím hlavním bude vybudová-
ní výtahu do prvního patra a rekonstrukce 

celého patra na bezbariérové včetně sociál-
ního zařízení. Budova také bude mít novou 
fasádu a střešní krytinu, která byla již v de-
zolátním stavu.

Slyšel jsem, že se Vám podařilo ob-
novit ochotnické divadlo?

To byla velká a obrovsky úspěšná akce. 
Drobnější vystoupení probíhala už dříve 
a různé party lidí nacvičovaly kratší vy-
stoupení při různých příležitostech tře-
ba na čarodějnice, rozsvícení vánočního 
stromu nebo na setkání seniorů. Ale to, co 
se povedlo v letošním roce, bylo opravdu 
velké. Duchovnímu otci tohoto představe-
ní Miloši Růžičkovi se podařilo dát dohro-
mady velkou partu lidí hlavně místních, ale 
i z okolí. Nasadili si okamžitě laťku velmi 
vysoko a nacvičili Noc na Karlštejně. Kdo 
tuto hru zná, tak ví, že je tam hodně postav 

V Ráječku se pořád něco děje. Ať už co se týká investičních akcí, tak kultury a sportu. Momentálně je největší akcí 
rekonstrukce budovy obecního úřadu, chystají se i další investice. Hasiči letos oslavili významné výročí, podařilo se 
obnovit ochotnické divadlo a konala se velká spousta dalších akcí. Více prozradil starosta Vít Rajtšlégr.

rozhovor / VÍT RAJTŠLÉGR

Vít Rajtšlégr, starosta obce



23 MyFace Prosinec 2019

a většina z nich zpívá. To všechno naživo 
tito amatérští herci a hudebníci zvládli, ač 
pro některé to byla vůbec první zkušenost 
s veřejným vystupováním. Jako hrad jsme 
použili naši novou hasičku. Na premiéru 
se sešlo několik stovek diváků a pro velký 
úspěch proběhla i stejně úspěšná repríza.

Ostatní akce běží tak, jak byly v mi-
nulosti? Případně chystáte v nejbliž-
ší době něco nového, nějakou oslavu 
výročí apod.?

Ano, ostatní akce běží. Navíc bych ještě 
rád připomněl, že v letošním roce proběh-
ly oslavy 120 let od založení dobrovolných 
hasičů v Ráječku. Na nové akce už není 
moc prostor. Když sedíme na začátku roku 
se zástupci spolků, které u nás působí, a la-
díme termíny akcí, tak se těžko hledá ně-
jaký volný termín pro něco dalšího. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat všem zástup-
cům spolků a organizaci za to, co všechno 
dělají, pořádají a jak se aktivně zapojují do 
dění v Ráječku.

Určitě už máte plány i na rok 2020. 
Co čeká Ráječko z hlediska investič-
ních akcí?

Tak určitě dokončení přestavby obecní-
ho úřadu. Také bychom chtěli zrealizovat 
bezbariérovou trasu od autobusové zastáv-

ky k obecnímu úřadu, což bude představo-
vat vybudování místa pro přecházení u au-
tobusových zastávek, opravu chodníků 
a úpravu prostranství včetně parkovacích 
míst před úřadem. Také chystáme výstav-
bu soustavy tůní na potoce v lese, které 
budou sloužit jak pro zadržení vody, tak 
jako protipovodňové opatření. Ostatní 
akce připravujeme a uvidíme, s čím se nám 
podaří ještě začít. Největšími plánovanými 
projekty jsou cyklostezka a stezka pro pěší 
z Ráječka do Rájce a výstavba Domu pro 
seniory. V těchto případech připravujeme 
dokumentaci pro stavební řízení a budeme 
hledat dotační možnosti financování.

Otázka trochu „na tělo“. Z čeho máte 
v obci radost a co Vás naopak trápí?

To je opravdu těžká otázka. Radost mám 
z toho, že si lidé dokáží najít čas přijít na ně-
kterou z akcí, které pořádáme, popovídat si 
s kamarády a sousedy a udělat si aspoň na 
chvíli pohodu. Na druhou stranu mě trápí 
u některých lidí nevraživost a lhostejnost. 
Byl bych rád, kdybychom se více řídili hes-
lem, co by se nelíbilo mně, nečiním jiným.

Vaše osobní přání?

V příštím roce žádná nepříjemná překva-
pení, hlavně zdraví pro všechny okolo mě.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / VÍT RAJTŠLÉGR
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PR / EDEN

Firmy i lidé musejí být flexibilní,
TVRDÍ JEDNATEL FIRMY EDEN EUROPE

Jaký byl pro firmu Eden rok 2019?

Nebyl vůbec jednoduchý. Vyrábíme pře-
vážně na západoevropské trhy a pro střed-
ní Evropu. Ve druhé polovině roku se pro-
jevilo zpomalení ekonomiky a zaznamenali 
jsme menší počet poptávek. I přes to jsme 
měli problém sehnat lidi, kteří by tyto za-
kázky realizovali. Toto je již dobře známý, 
ale pořád velký problém celého českého 
průmyslu. V tomto směru se dá říct, že 
z pozitiva se stalo negativum. Na druhou 
stranu by všemi očekávané zpomalení růs-
tu v brzké budoucnosti nemuselo mít na 
Českou republiku až tak drastický dopad, 
protože se věci dostanou „jen“ do normálu.

Jak to myslíte?

Firmy nebudou muset brát každého, kdo 
se k nim přihlásí.

Chybí lidi. Jací konkrétně u  vás 
v Edenu?

Rozdělil bych to na dvě roviny. Na pozi-
cích tak zvaných THP pracovníků je nízká 
fluktuace. Lidem se u nás líbí, zůstávají 
tady dlouhodobě, a když odcházejí, tak je 
to výjimka. Největší problémy máme ve vý-
robě. Chybí svářeči, obsluha CNC strojů. 
Jsme efektivní firma, máme dobré strojní 
vybavení, ale i to musí stále někdo obslu-
hovat.

Jedná se řádově o kolik lidí?

Jsou to desítky lidí.

Co s tím dál?

Automatizace, zeštíhlování a zefektivňo-
vání výroby je jediná cesta. Očekáváme, že 
i do budoucna porostou platy a díky tomu 
musíme zůstat konkurenceschopní na 
trhu. Naší výhodou je, že toho máme hod-
ně za sebou a víme, jaké kroky máme dělat. 
Co je ale podle mě nejdůležitější, aby si lidé 
začali práce více vážit.

Spolupracujete s  některými škola-
mi, nebo jak se snažíte lidi k  vám 
získat?

Náš obor je hodně dynamický a prochází 
dost výraznou změnou. Vezměte si, kolik 
zboží se prodávalo na internetu před deseti 
lety a kolik nyní, to je jako den a noc. Pro 
nás je tak z hlediska dlouhodobého vývoje 
složité určit, jaké pozice si vychovávat do 
budoucna. Potřebujeme, aby spolu s fir-
mou byli i lidé flexibilní a dokázali se lépe 
přizpůsobovat změnám na trhu. Jiná cesta 
do budoucna nevede. Co jsme však schop-
ni ovlivnit podstatně lépe, je pracovní 
prostředí, pracovní podmínky a to, aby se 
lidem u nás dobře pracovalo.

Co pro to děláte?

Uvědomujeme si, že Adamov není pro 
některé lidi zrovna ideální lokalita. Je to 

až úsměvné, ale spousta lidí bude raději 
dojíždět do Brna a hodinu tam kličkovat 
v hromadné dopravě, než aby byli za dva-
cet minut u nás. Pro naše zaměstnance po-
řádáme různé akce. Naposledy jsme třeba 
na podzim distribuovali po firmě balíčky 
s vitamíny. Každý zaměstnanec dostal na 
Mikuláše balíček s pochutinami. Ano, jsou 
to drobnosti, které ale snad lidé vnímají 
a jsou ochotní přičíst k dobru při rozhodo-
vání, jestli u nás pracovat, nebo ne. Pořá-
dáme pro naše lidi akce, školení spojená 
se zábavou, různými ochutnávkami, spor-
tem… Těch aktivit pro zaměstnance je vel-
ká spousta. Snažíme se být v tomto směru 
aktivní, abychom lidem dokázali, že má 
smysl do Adamova jezdit.

Myslíte, že nakupování v  běžných 
kamenných obchodech půjde do 
budoucna stranou?

Nemyslím si, že nakupování jako takové 
by mělo skončit. Lidé budou dál nakupo-
vat. Mám třináctiletou dceru, která ne-
dávno objevila kouzlo nakupování, takže 
věřím, že i další generace bude pokračovat. 
Co se změní, je pohled a očekávání zákaz-
níka. Kamenná prodejna musí už dnes být 
na půl digitální a digitální prodejna zase na 
půl kamenná. Obchod vám musí přinášet 
emoce, které vám internet nikdy nenabíd-
ne. Musí mít krásný design, přinášet, když 
to přeženu, zábavnou show, něco navíc, co 
vás přiměje tam jít. Věci, které nakupuje-
te bez emocí, se přesunou na internet, ale 
jsou oblasti, které prostě budete dál naku-
povat v klasických obchodech.

Co Vy a nakupování?

Mám profesionální deformaci. Když 
jsem v obchodě, dívám se častěji na vyba-
vení, než na zboží (úsměv).

Myslíte to vážně?

Ano, vážně (úsměv). Člověka potěší, 
když přijede do Adamova německý zákaz-
ník a řekne vám, že v Hongkongu narazil 
na naše regály. V Evropě jsou stovky a ti-
síce obchodů, kde najdete naše výrobky. 
Nemohu být konkrétní, ale dá se říct, že 
nás najdete ve všech významných řetězcích 
v celé České republice.

Společnost Eden Europe je jedním 
z  nejmodernějších výrobců regálo-
vých systémů v Evropě. V České re-
publice působí od druhé poloviny 
devadesátých let, od roku 2007 má 
vlastní výrobní závod v  Adamově. 
Letošní rok jsme zhodnotili s jedna-
telem firmy Zbyňkem Husákem.

Zbyněk Husák, jednatel Eden Europe



25 MyFace Prosinec 2019

PR / EDEN

Jste vnímaní jako zelená firma.

Z pohledu udržitelnosti jako takové si 
myslím, že každý musí začít sám od sebe 
a každá firma sama od sebe. Je to všeobec-
ný trend a jednoznačně správný trend. My 
takhle jdeme. Například jsme nedávno 
ve firmě instalovali filtry na kohoutkovou 
vodu. Odbourali jsme tak nákupy PET la-
hví. Zdá se to jako maličký krok, ale když se 
to sečte, tak se všechno počítá.

Jak říkám, je potřeba začít sám u sebe. 
Podívejte. Těžko by někdo uvěřil naší filo-
zofii, kdyby přišel do zasedačky a ta byla 
plná PET lahví. A je potřeba pokračovat. 
Díky moderním technologiím a přijatým 
opatřením jsou už od začátku emise z naší 
výroby pod deseti procenty povolené nor-
my. Odpadním teplem z lakovny v zimě 
topíme, v létě ohříváme užitkovou vodu. 
Možností je hodně, některé jsou drobnosti, 
ale i ty dokážou udělat změnu. Takže hledá-
me dál, od tohoto určitě neustoupíme.

Co Eden a  společenská odpověd-
nost?

O nás v Edenu se mezi konkurencí říká, 
že si vybíráme, co budeme dělat. Je to 
pravda, ale to co děláme, děláme dobře. 
Stejným způsobem přistupujeme k výběru 
společensky zodpovědných aktivit. Když 
vybereme, tak linii držíme, protože nám ta 
aktivita dává smysl dlouhodobě a nejde jen 
o krátkodobý výstřel do tmy. Jako firma tře-
ba již mnoho let pravidelně podporujeme 
Salonek dětských adamovských umělců. 
Přispíváme na preventivní dětské publika-
ce Mezinárodní policejní asociace a Unice-
fu nákupem vánočních přáníček. Z nověj-

ších aktivit bych zmínil letošní zapojení do 
akce You Dream We Run. To určitě nebyla 
naše první a poslední účast, i když jsem se 
tak po doběhnutí cítil (úsměv). Stejně tak 
se letos poprvé snažíme zapojit co nejvíce 
zaměstnanců firmy a potažmo i ostatních 
firem z naší nadnárodní skupiny do chari-
tativní akce Movember. Pevně doufám, že 
se nám minisouboj v růstu knírů a jiných 
ozdob tváře s anglickými kolegy podaří vy-
hrát. Nicméně hlavním smyslem je zúčast-
nit se, protože za každého „Eden knírače“ 
firma přispěje na konto tohoto charitativ-
ního projektu určeného k prevenci speci-
ficky mužských onemocnění

Vím, že toho máte hodně. Stíháte 
vůbec odpočívat?

Na starosti mám firmu v Adamově a pak 
jsem od mateřské americké společnosti 
dostal na starosti tři firmy v Číně, jednu 
v Anglii a jednu malou v Mexiku. Je toho 
hodně, proto je důležité čas pro rodinu 
a odpočinek nejen najít, ale v korporátním 
prostředí, kde se pořád něco děje, hlavně 
ubránit. Bydlím v Boskovicích, což je z hle-
diska volného času ideál. Rád jezdím na 
horském kole. V zimě hraju hokej. Rodina, 
dvě děti…, tam není o zábavu nouze.

Jak vidíte rok 2020?

Jak jsem říkal, druhá polovina roku 2019 
byla pro nás náročnější. Nicméně firma je 
velice stabilní, nemá dluhy a vede si pořád 
nadprůměrně dobře. Navíc se podařilo zís-
kat několik nových zákazníků s velice za-
jímavými investičními plány pro rok 2020 
a dál do budoucna. Paradoxně tak přes oče-
kávané ekonomické zpomalení očekávám, 
že 2020 bude daleko lepší rok než 2019.

Eden Europe s.r.o.
Náměstí Práce 483/1

679 04 Adamov
Tel.: 516 469 129

E-mail: marketing@eden-eu.com
www.eden-eu.com

Movember v Edenu

Eden hledá posily pro nejrůznější pozice
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Každá 
žena je 
krásná

Proměna je hlavně o chvilce odpočinku. 
Užít si čas, který věnujete sobě, zrelaxovat, 
něco nového se naučit, a především nechat 
někoho jiného, aby se o Vás staral. Tato 
služba zahrnuje líčení, při kterém probere-
me, jaké líčení sedí k typu obličeje a rysům 
tváře, jaký produkt je vhodný a naopak. 
Líčení může být přirozené nebo i výraz-
né, zkrátka podle chuti a nálady. Makeup 
nemá nikomu lhát, má především pomoct 
ženě cítit se příjemně, dodat sebevědomí 
a ukázat, že každá žena je krásná.

Při proměně se také postarám o lehkou 
úpravu vlasů, která doladí finální vzhled. 
Nejčastěji se jedná o žehlení vlasů, vlny 
nebo další jednoduché účesy. Mimo sa-
motnou fotografii před a po proměně je 
také možnost, kdy následuje i samotné 
focení společně se stylingem. V tomto pří-
padě vybereme outfit na focení a vytvoříme 
vzpomínku v podobě několika fotografií. 
Výsledné fotografie si každá klientka vybí-
rá ze zaslaných náhledů.

Na proměny chodí ženy všech věkových 
kategorií. Ženy, které se nikdy fotit nebyly, 
i ty, které již nějaké zkušenosti mají. V ka-
ždém případě se nikdo nemusí bát, jsem 
tu pro každého a krůček po krůčku celým 
focením provedu.

A malý vzkaz pro všechny ženy: Milé 
ženy, myslete na sebe, a hlavně na to, že 
každá jsme krásná, každá jsme svá, každá 
máme něco a všechno je to správně. Kdo 
nevěří, přijďte a já Vám to dokážu!

NICOL KRAVÁČKOVÁ

Na spoustu žen je od malička kladen 
důraz, aby se dobře staraly o svého 
muže, děti, domácnost… Ale kde je 
čas na ně samotné? V dnešní době 
plné spěchu by si každá žena měla 
dopřát trochu času jen pro sebe, ať 
už za odměnu, nebo jen tak pro ra-
dost. A právě o tom je jedna ze slu-
žeb, které nabízím – „Proměna‘‘.

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

PR / NIKOL KRAVÁČKOVÁ
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Naše škola se má čím pochlubit

Pane řediteli, co je nového ve Vaší 
škole?

Podařilo se nám opět na dobu dvou let 
získat grant ve výši sto tisíc EUR na pod-
poru zahraničních stáží našich žáků, zmo-
dernizovat a dovybavit několik učeben, 
zavádět do výuky možnost práce s mobil-
ními zařízeními, pro výuku cizího jazyk 
získat rodilou mluvčí, vyhrát krajské kolo 
prestižní soutěže Ekonomický tým, potě-
šit srdce nespočetného množství pacientů 
a klientů seniorských zařízení a mnoho 
dalšího a dalšího. Každý den zveřejňujeme 
na našich informačních kanálech novinky 
o aktuálním dění u nás na škole.

Pojďme čtenářům MyFace a  rodi-
čům potenciálních studentů školu 
trochu představit. Momentálně na-
bízíte studium ve třech oborech. Za-
čnu ekonomickými obory obchodní 
akademie a  ekonomické lyceum. 
Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ekonomické vzdělávání má v naší škole 
již více než osmdesátiletou tradici. Od roku 
2004 nahradil jednu třídu oboru Obchodní 
akademie nový obor Ekonomické lyceum. 
Tímto krokem jsme chtěli reagovat na po-
pularitu gymnaziálního a lycejního vzdělá-
vání. Ekonomické lyceum se svojí podsta-
tou velmi blíží gymnaziálnímu vzdělávání. 
Oproti oboru Obchodní akademie má větší 
časovou dotaci ve všeobecně vzdělávacích 
předmětech a méně těch odborných. Přes-
to absolventi Ekonomického lycea získáva-
jí dostatek odborných kompetencí, které 
by např. na gymnáziu získat nemohli. Oba 
obory nabízejí odbornou praxi v tuzem-
ských i zahraničních firmách.

Jaké mají absolventi těchto oborů 
další uplatnění?

Určitě bych chtěl vyvrátit mýtus o tom, 
že jsme jen školou pro dívky, které budou 
pracovat jako sekretářky nebo prodavačky. 

I s tímto názorem se ještě na některých zá-
kladních školách setkáváme. Toto je zcela 
mylná představa. Je pravdou, že procento 
studujících dívek je u nás vyšší, ale objevují 
se i třídy, kde je to třeba i půl na půl. My na-
bízíme velmi kvalitní vzdělání s ekonomic-
kým zaměřením. Jeho cílem je především 
připravit žáky na další terciární vzdělávání 
např. na ekonomických, právnických, pe-
dagogických a dalších fakultách. Absol-
venti naší školy se uplatní zejména v po-
voláních, která jsou zaměřena na výkon 
činností ekonomických, obchodně-podni-
katelských a administrativních. Příkladem 
mohou být profese jako ekonom, účetní, 
mzdový i obchodní referent, personalis-
ta, referent ve státní správě či bankovním 
sektoru, pracovník marketingu. Absolvent 
získá též předpoklady pro rozvíjení vlastní 
podnikatelské aktivity. O tom, že naši ab-
solventi se stávají úspěšnými, se mohou 
zájemci o studium přesvědčit na našich 
webových stránkách, kde pravidelně uve-
řejňujeme příběhy našich absolventů.

Dalším oborem je Praktická sestra. 
Ten navazuje na ještě loni uváděný 
obor Zdravotnický asistent? Poptáv-
ka po absolventech tohoto oboru je 
asi obrovská?

Ano, je to tak. Vzdělávání v oboru Zdra-
votnický asistent bylo nahrazeno novým 
oborem Praktická sestra. Došlo k částečné 
úpravě školního vzdělávacího programu. 
Byly posíleny především hodiny odborné 
přípravy a praxe žáků. Teď již i název to-
hoto studijního oboru koresponduje s pra-
covní pozicí, do které jsou naši absolventi 
v praxi zařazováni. Musím s Vámi souhla-
sit, že poptávka po našich absolventech je 
opravdu vysoká. My ji bohužel ale nedo-
kážeme uspokojit. Přímo do praxe totiž 
míří asi jen každý třetí absolvent. Ostatní 
se věnují dalšímu vzdělávání na VOŠ či VŠ 
nebo zcela opouští svůj vystudovaný obor. 
V tomto ohledu spolupracujeme s oběma 
našimi okresními nemocnicemi a snaží-

mense, aby co nejvíce absolventů zůstalo 
ve zdravotnictví.

Škola vypadá hezky z venku i uvnitř. 
Na co jste pyšní a co byste chtěli ješ-
tě vylepšit?

Děkuji Vám za pochvalu. Je pravdou, 
že v porovnání s mnohými jinými střed-
ními školami má naše budova moderní 
a atraktivní vzhled. Žákům je k dispozici 
opravdu pěkné, kvalitní a moderní zázemí. 
Disponujeme několika multimediálními 
učebnami, interaktivní technikou, vzdělá-
vacím i relaxačním centrem. Naší snahou 
je, aby se žáci ve škole cítili příjemně a pa-
novalo zde pozitivní školní klima. Snažíme 
se všem žákům vytvořit takové podmínky, 
které je budou ke studiu i k práci motivovat 
a inspirovat. Jsem rád, že se v tomto ohle-
du mohu spolehnout na náš pedagogický 
sbor, ve kterém mají žáci svoji velkou opo-
ru. A co bychom chtěli vylepšit? Mám ta-
kové tři hlavní priority, které jsou pro mne 
klíčové. Jedná se o: kvalitní pedagogický 
sbor, pedagogické vedení a podporu žáků.

Co je bonus Obchodní akademie 
a  Střední zdravotnické školy Blan-
sko oproti jiným školám? Nebo ji-
nak. Proč jít studovat právě k vám?

Tak těch důvodů je hned několik. Pře-
devším máme se vzděláváním v našich 
v našich oborech dlouholetou zkušenost, 
nabízíme propojení vzdělávání s praxí – 
odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, 
nadstandardní výuku informačních a ko-
munikačních technologií s možností získá-
ní mezinárodního ECDL certifikátu, dále 
pak vysokou úroveň výuky cizích jazyků 
a v neposlední řadě také bohaté mimoškol-
ní aktivity v oblasti kultury, vzdělávání 
a sportu. Nejsme nikterak velkou školou, 
a proto máme možnost řešit individuál-
ní vzdělávací potřeby jednotlivých žáků, 
čehož třeba jiné velké školy nejsou vůbec 
schopné.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko nabízí vzdělání ve třech oborech. Uplatnění absolventů 
je i díky tomu velmi široké. Ruku v ruce s kvalitním vzděláváním jde i materiální vybavení. To potvrdil ředitel školy 
Petr Bouda.

vzdělání / OA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA BLANSKO
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Děláme vše pro to, aby nemocnice
BYLA PŘÍVĚTIVÁ KE KLIENTŮM I ZAMĚSTNANCŮM

Představte prosím, co všechno máte 
při své práci na starosti?

Není toho málo. Především odpovídám 
za odbornou úroveň poskytované ošetřo-
vatelské péče, za její organizaci, kvalitu 
a účelnost. Jsem představitelem manage-

mentu nemocnice pro kvalitu, předsedám 
Komisi pro řízení kvality, jsem členem 
Komise pro ústavní hygienu. Ve spoluprá-
ci s vedením stanovuji zásadní orientaci, 
koncepci a strategii v oblasti řízení ošetřo-
vatelské péče. Mám na starosti kontinuální 
vzdělávání nelékařských zdravotnických 

pracovníků, dodržování etických pravi-
del a v neposlední řadě dodržování hygi-
enicko-epidemiologických podmínek při 
poskytování zdravotní péče. Do mé gesce 
spadá také lékařská knihovna, zdravotnic-
ký archiv, nakládání s nebezpečnými che-
mickými látkami a nakládání s omamnými 
a návykovými látkami.

To je velmi slušná působnost.

To ještě není vše (úsměv). Řídím také 
vrchní sestry a ostatní vedoucí zdravotnic-
ké pracovníky nelékařských povolání všech 
klinických pracovišť včetně komplementu, 
psychologa, logopeda, sociální pracov-
nice, tým sanitářů a klientské centrum. 
Odpovídám za personální a technické vy-
bavení svého úseku v souladu s platnou le-
gislativou. Spolu s náměstkem pro léčebně 
preventivní péči stanovujeme zásady, pro-
vázanosti a koordinace ošetřovatelské péče 
s péčí lékařskou.

To, co zdravotnická zařízení v  po-
slední době trápí, je personální si-
tuace. Je to případ i boskovické ne-
mocnice?

Personální situace ve zdravotnictví je 
opravdu kritická. Nedostatek zdravotnic-
kých pracovníků, zejména lékařů, nelékařů 
všech odborností, ale i pomocného perso-
nálu, pociťují téměř všechna zdravotnická 
zařízení. Naše nemocnice má to štěstí, že 
má velmi loajální a zapálené zaměstnance. 
Většina z nich jsou patrioti v tom nejlepším 
slova smyslu a k nemocnici mají opravdový 
vztah. Vedle toho výrazně přispělo ke sta-
bilizaci personálu i navýšení mezd, které 
se staly konkurenceschopnými k okolním 
zdravotnickým zařízením. V současné 
době máme na standardních odděleních 
sestřiček i pomocného personálu dostatek, 
určitě bychom ale uvítali ještě několik ko-
legyň či kolegů v intenzivní péči.

Znamená to, že na rozdíl od jiných 
nemocnic nehrozí v Boskovicích za-
vírání některých oddělení?

Nikdy neříkej nikdy, situace se může 
změnit ze dne na den. Pracuje zde mnoho 
sestřiček, na které v budoucnu jistě čekají 
ty nejkrásnější povinnosti. Doufám jen, že 
to bude proces pozvolný, na který dokáže-
me zareagovat a že se k nám budou rády 
vracet ty, které již „mají splněno“. A co nás 

Jednou z vrcholných představitelek managementu boskovické nemocnice 
je Mgr. Lenka Strnadová, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči. Její „pole 
působnosti“ ve zdravotnickém zařízení je velmi široké. Více prozradila v ná-
sledujícím rozhovoru.

Mgr. Lenka Strnadová, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči
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velmi těší, vracejí se sestřičky, které ode-
šly, ať už z jakéhokoliv důvodu, do jiných 
nemocnic. Omezování péče tedy neplánu-
jeme.

Už jste to trochu naznačila, ale čím 
si vysvětlujete, že nemáte nouzi 
o zdravotní sestry?

Úplně bych netvrdila, že nemáme nouzi 
o sestřičky. Jak jsem již zmínila, pár by-
chom jich ještě rádi v našich řadách přiví-
tali, ale mohu říci, že na tom jsme podstat-
ně lépe, než před dvěma lety. Vedení velmi 
usilovně řeší personální otázku. Mzdy pod-
statně vzrostly. Podporujeme přátelskou 
atmosféru na pracovištích a vycházíme 
našim zaměstnancům maximálně vstříc. 
K jejich celkové spokojenosti samozřejmě 
přispívá i pracovní prostředí. V tomto smě-
ru jsme také udělali velký kus práce. Neu-
stále něco renovujeme a vylepšujeme.

Nemohu se nezeptat. Je pravda, že 
vzdělávání a  kompetence sester se 
v  poslední době změnily. Je to pro 
nemocnice dobře, nebo špatně?

Podle mého názoru je to pro nemocni-
ce velmi špatně. Ovšem není to záležitost 
poslední doby. Všeobecná sestra, která 
v minulosti studovala čtyři roky střední 
školu a byla sestrou opravdu erudovanou, 
nyní studuje sedm let, aby měla stejné 
kompetence. Doba nástupu do praxe se 
tedy významně prodloužila. Také zájemců 
o studium na střední zdravotnické škole je 
mnohem méně, došlo ke snížení požadav-
ků na uchazeče, školy přijímají prakticky 
každého. A výsledek? Každý z nás viděl, 
slyšel nebo četl alarmující zprávy v médiích 
o hluboké krizi našeho zdravotnictví.

Říkala jste, že se k vám vracejí ženy, 
které tam v  minulosti pracovaly. 
Čím chcete nalákat další?

Již třetím rokem nabízíme studentkám 
druhého a třetího ročníku Vyšší odborné 
školy zdravotnické v Boskovicích zajíma-
vý stipendijní program. Nemocnice je při 
studiu finančně podporuje a po úspěšném 
složení absolutoria přicházejí nové ses-
třičky na naše pracoviště. Mnohé z nich 
u nás vykonávají během studia praxi nebo 
zde pracují a nemocnici dobře znají, což je 
oboustranně výhodné. Uvítala bych, kdyby 
zájem o tento stipendijní program vzrostl.

Prozraďte, čím je podle Vás bosko-
vická nemocnice jiná, výjimečná 
oproti jiným nemocnicím podobné-
ho typu?

Jako jedna z mála nemocnic hospodaří-
me s kladným výsledkem. Děláme vše pro 
to, aby nemocnice byla přátelskou jak pro 
naše klienty, tak pro naše zaměstnance.

Nedávno jste obdrželi i  významné 
ocenění. O co šlo?

Obhájili jsme Certifikát kvality a bezpe-
čí, který je završením komplexního hod-
nocení úrovně poskytovaných zdravotních 
služeb a výrazem kvality zdravotnického 
zařízení. Znamená to, že nemocnice je po 
všech stránkách schopna postarat se o své 
pacienty na odpovídající úrovni. Prvotní 
je samozřejmě hledisko odborné péče, ale 
posuzováno je také technické zabezpečení, 
služby a zázemí celé nemocnice. Na získání 
certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci 
nemocnice. Akreditace odráží kvalitu zdra-
votní péče, je zárukou bezpečí pacientů 
naší nemocnice a zaručuje, že pracujeme 
v souladu s pravidly správné léčebné pra-
xe. Certifikát kvality a bezpečí nemocnice 

poprvé získala 30. června 2016. V letošním 
roce jej úspěšně obhájila, a co víc, Nemoc-
nice Boskovice s. r. o. byla vyhodnocena 
jako absolutní vítěz projektu „Kvalitní 
a bezpečná nemocnice 2019“ ve své kate-
gorii.

Vaše přání do budoucna?

Mým přáním je, aby lidé pochopili, že 
sestřička, která o ně v nemocnici pečuje, 
není služka, nýbrž partner, mnohdy vysoce 
erudovaný partner, který jim chce pomoci 
navrátit zdraví, dostat je zpět do kondice 
a zpět k těm, které mají rádi. Toto samo-
zřejmě platí na všechny zdravotnické pra-
covníky, ale i nezdravotníky, kteří svůj život 
zasvětili pomoci lidem. Važme si jich.

PAVEL ŠMERDA
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Blíží se konec roku 2019. Jaký byl 
pro spolek Žijeme hrou?

Jsem přesvědčen, že úspěšný. Od roku 
2014 jsme urazili dlouhou cestu. V našem 
regionu jsme založili mládežnický fotbalo-
vý klub Žijeme Hrou. Začínali jsme se čty-
řiceti dětmi, dnes jich je okolo 250. Přitom 
republikový trend je bohužel opačný. Tvrdá 
data ukazují smutnou realitu. Hráči ubýva-
jí, fotbal na vesnicích pomalu vymírá. My 
naopak chceme, aby v jednotlivých obcích 
našeho regionu měl budoucnost, proto in-
vestujeme do mládeže.

Cílem propojení a spolupráce klubů 
Kunštátu, Lysic, Drnovic, Olešnice a Bo-
řitova v oblasti mládeže je, abychom kaž-
dému z dětí v regionu nabídli smysluplné 
sportovní vyžití. Další naší ambicí je dlou-
hodobě vychovávat fotbalisty, kteří budou 
hrát na zájmové, výkonnostní i vrcholové 
úrovni.

V přípravkách hrajeme okresní soutěže 
a pořádáme vlastní turnaje. Žáci a doros-
tenci působí v krajských soutěžích. Děti 
mají zajištěnou návaznost mezi jednotlivý-
mi ročníky a kategoriemi. Podařilo se nám 
vytvořit podmínky pro fotbal a infrastruk-
turu, které v našem regionu nikdy nebyly.

Když se podíváme na výsledky jed-
notlivých kategorií. Jste spokojení?

Výsledky přichází ruku v ruce s tím, jak 
jsou nastaveny určité procesní věci, což je 
dlouhodobá záležitost. Snažíme se vytvá-
řet zdravé prostředí pro růst našich dětí. 
Za skvělý výsledek považujeme to, jak se 
herně prezentujeme a že je o některé naše 
hráče zájem i v profesionálních fotbalo-
vých klubech. Velkou radost nám uděla-
li mladší žáci, kteří se probojovali do 2. 
předkola Ondrášovka Cupu a utkali se zde 
třeba s Kroměříží, Hodonínem, Vyškovem 
nebo Spartou Brno. Potěšili nás i starší do-

rostenci, kteří jsou po podzimu na třetím 
místě krajského přeboru, což je skvělý vý-
sledek.

Slyšel jsem, že Žijeme hrou má už 
prvního reprezentanta, potažmo re-
prezentantku?

Ano, je to tak. Naše třináctiletá fotba-
listka Editka Setničková byla Fotbalovou 
asociací České republiky nominovaná na 
listopadový kemp talentované mládeže 
v Nymburku. Na těchto kempech se bude 
tvořit budoucí ženská reprezentace ČR. 
Obrovsky nás těší, že Žijeme Hrou má 
ve svých řadách první reprezentantku. Je 
potřeba zmínit rodiče, taťku Honzu a ma-
minku Simonu, kteří Editku ve fotbale 
hodně podporují. Věřím, že se nám podaří 
vychovat další reprezentanty a Editka není 
poslední. Talenty se rodí všude, i u nás.

Máte dostatek trenérů?

Jednotlivé kategorie od pohybové školič-
ky, přes přípravky, žáky až po dorostence 
mají své trenéry, kteří mají potřebné tre-
nérské licence a fotbalové vzdělání. Počtem 
dětí jsme ale velký klub a naše práce je ka-
ždodenní. Lidské zdroje proto hledáme 
pořád. Rádi v našich řadách uvítáme nové 
trenéry, asistenty nebo organizátory akcí.

Co spolupráce s rodiči. Jak funguje?

Spolupráce s rodiči je pro nás naprosto 
zásadní a myslím si, že jdeme správným 
směrem. Vyžadujeme po nich dodržování 
určitých pravidel, především v komunika-
ci. Výsledkem spolupráce rodičů a trenérů 
pak může být to, že vychováme děti, které 
se stanou odpovědnými za sebe i svůj život. 
A to přece není málo.

Dětí je asi více než dost. Přesto, mo-
hou se k vám i nadále hlásit další?

Samozřejmě. Děti se do Žijeme Hrou 
mimo náborové akce mohou hlásit celo-
ročně. Snažíme se v našem regionu vy-
tvářet podmínky, aby si u nás mohl fotbal 
zahrát každý.

Žijeme Hrou má ve svých
ŘADÁCH PRVNÍ REPREZENTANTKU

Kunštát, Lysice, Drnovice, Olešnice 
a  Bořitov. Tyto fotbalové kluby se 
podílí na činnosti spolku a  fotba-
lového klubu Žijeme Hrou, který se 
zaměřuje na sportovní aktivity a vý-
chovu dětí a  mládeže. O  činnosti 
a novinkách jsme si povídali s koor-
dinátorem sportovního úseku Vla-
danem Horákem.

Podporujeme Žijeme hrou

rozhovor / ŽIJEME HROU



31 MyFace Prosinec 2019

Kde se o  vás dozví více a  kam pří-
padně mohou zájemci přijít?

Trénujeme celoročně v Kunštátě, Lysi-
cích, Drnovicích, Olešnici a Bořitově. Na 
jaře, v létě a na podzim jsme na fotbalových 
hřištích. Na zimu se přesouváme do hal. 
V každé ze zmíněných obcí je kompetentní 
trenér, ke kterému se děti mohou nahlásit. 
Žijeme Hrou není jen mládežnický klub. 
Pořádáme vzdělávací a společenské akce, 
fotbalové kempy nebo turnaje pro děti. 
Kompletní informace o naší činnosti na-
jdete na www.zijemehrou.cz nebo našem 
facebookovém profilu.

Vyzkoušel jste si trénování na ně-
kolika různých úrovních a  místech. 
Co je předností a  co naopak chybí 
dnešním malým fotbalistům?

Řeknu to hodně obecně. Myslím si, že 
jako národ máme smysl pro kolektivní 
sporty. Je to dáno historicky našimi úspě-
chy ve fotbale nebo hokeji. Naše hráče 
vždycky zdobila vysoká herní inteligence, 
cit pro hru. Pokud dokážeme my trenéři 
a rodiče vytvořit dětem vhodné prostředí 
a nabídneme určitou kvalitu komplexní-
ho sportovního vzdělání, jsme schopni 
vychovat velmi originální hráče. Naopak 
dnešní smutnou realitou je, že dětem chybí 
všestranný pohybový rozvoj a neorganizo-
vané sportování.

Vím, že Žijeme Hrou není jen o fot-
bale. Do jakých dalších aktivit jste 
se letos pustili a co vaše charitativní 
akce?

Vždy v prosinci pořádáme dobročinný 
fotbalový turnaj Žijeme Hrou, který už má 
svoji tradici. Smyslem této akce je podpo-
řit finančním výtěžkem děti a rodiny v ne-
lehké životní situaci. Máme za sebou pátý 
ročník, na kterém jsme podpořili tři malé 
dívenky se zdravotním postižením. Lidem 
z našeho regionu se podařilo nashromáždit 
úctyhodnou částku 95 tisíc korun. Letošní-
ho šestého ročníku se týká jedna podstatná 
změna. O myšlenku dobročinného turnaje 
je obrovský zájem. Proto se poprvé v his-
torii uskuteční na dvou místech, ve spor-
tovních halách v Kunštátě a ve Svitávce. 
V Kunštátě budou hrát starší páni a mlá-
dež, ve Svitávce stále aktivní hráči. Na ce-
lou akci je srdečně zvána široká veřejnost. 
Výbornou zpětnou vazbu máme na červno-
vou sportovně-společenskou akci Lysice se 

baví. Na fotbalovém hřišti v Lysicích spo-
lek Žijeme Hrou prezentoval svoji činnost. 
Před více než šesti sty diváky trénovalo 150 
dětí. Kategorie od přípravek až po dorost 
představily v praxi koncept tréninkového 
procesu Žijeme Hrou.

Přání do budoucna?

Především bych chtěl poděkovat jed-
notlivým obcím, partnerům a všem lidem, 
kteří nás podporují v práci s dětmi a vidí 
v ní smysl. Moc si toho vážíme. Všichni 
v Žijeme Hrou cítíme velkou zodpovědnost 
za rozvoj mládežnického fotbalu v našem 
regionu. Proto si i do budoucna přejeme, 
aby naše hřiště byla zaplněná dětmi, které 
mají radost z pohybu a sportu.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor / ŽIJEME HROU
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Co je nového v Gatemě?

Myslím si, že poměrně hodně, pusťme se 
do toho. (úsměv)

Slyšel jsem, že firma se bude „trans-
formovat“ na holding. Co to zname-
ná pro její další fungování?

Úvodem odpovědi na tuto otázku cítím 
milou povinnost poděkovat všem našim 
obchodním partnerům za přízeň, kterou 
naší společnosti již řadu let věnují. Před-
sevzali jsme si, že budeme dělat dobré věci 
skvěle a nabízet jim nejen služby a produk-
ty, ale také kus nás samotných. Ať už for-
mou nadstandardního nasazení, ochotou 
naslouchat jejich představám, vstřícností 
a respektem v každém momentu. Věříme, 
že právě takto nás vnímají a pokud nikoliv, 
budeme moc rádi za upřímnou zpětnou 
vazbu.

Jen díky všem našim věrným partnerům 
Gatema každým rokem roste. Exportuje-
me produkty do zemí po celé Evropě, pra-
cujeme pro firmy z nejrůznějších oborů, 
měníme podniky prostřednictvím našich 

služeb, investujeme nemalé prostředky do 
vlastního vývoje. A lze říct, že jsme vyrost-
li tak, že přišel správný čas transformovat 
naši společnost na holding. Rozhodli jsme 
se, že od 1. 5. 2020 vytvoříme v naší spo-
lečnosti ještě dynamičtější strukturu. Z na-
šich divizí vzniknou samostatné právní 
subjekty, klíčovým lidem dáme ještě větší 
motivaci k tomu být úspěšní. Uděláme dal-
ší logický krok ve vývoji naší společnosti.

Co to znamená pro naše okolí?

V tom nejzásadnějším nic. Gatema zů-
stane Gatemou. Bude mít stejnou adresu, 
stejné sídlo, stejné majitele, stejné kontakt-
ní osoby, stejné emaily. Zůstaneme firmou, 
která dokáže povyšovat obyčejné „know 
how“ na něco smysluplnějšího. V tom de-
tailním možná mnoho, protože tvoříme 
strukturu, která nám má pomoci k dalšímu 
rozvoji. Klíčoví lidé tak budou možná ještě 
motivovanější než kdy předtím. Ochotní 
udělat víc, mobilizovat ještě víc energie, 
dotáhnout naše projekty na další metu. To 
je efekt, který si od přechodu na holdingo-
vou strukturu slibujeme.

Některé firmy začínají pociťovat 
zpomalování ekonomiky. U  vás je 
vše v pořádku?

Zatím máme stále relativně dost práce. 
Gatema obratově hodně vyrostla v roce 
2016, od té doby se plus mínus držíme na 
stejné úrovni. Což není nic, čím bychom 
se v době konjunktury měli chlubit, ale tak 
to prostě je. I letos stagnace trvá, což by-
chom ale s ohledem na změnu od konjunk-
tury k recesi mohli opatrně považovat za 
úspěch. Je však třeba férově dodat, že zis-
kově jsme si pohoršili. Personální náklady 
hodně vzrostly, což není dobře, neboť firmy 
paradoxně na ekonomickou konjunkturu 
doplácejí. Rozumějte, já nebrojím proti 
(zaslouženým) vysokým výdělkům v Gate-
mě či v jakékoliv jiné firmě, ale na rozdíl od 
všech těch Středulů a dalších si uvědomuji 
souvislosti a nesu nějakou odpovědnost.

Přijímáte i nové lidi? Pokud ano, na 
jaké pozice?

Ano, stále hledáme nové zaměstnance, 
víceméně napříč celou firmou, operátory 
do výroby počínaje a programátory či kon-
zultanty konče. Stále ještě je poměrně ob-

tížné sehnat lidi, kteří opravdu chtějí pra-
covat, ale období podbízení se výší mzdy 
snad již pomalu končí.

Firemní školka funguje dobře?

Ve firemní školce máme trvale obsazeno, 
tedy plný počet patnácti dětí. A zájemců 
je permanentně více, podle mého názoru 
svědčí a tom, že naše kolegyně učitelky 
odvádějí dobrou práci. Těší mne též, že se 
postupně zvyšuje podíl dětí zaměstnanců 
Gatemy a školka je vnímána jako velmi za-
jímavý benefit.

Gatema byla letos hodně vidět na 
akcích. Podporujete nejrůznější or-
ganizace, spolky, sdružení.

Ano, snažíme se. S vědomím, že nelze 
vyhovět všem a vírou, že ti, kdo se od nás 
podpory nedočkali, na Gatemu nezane-
vřou.

Budete v  této činnosti pokračovat, 
případně jakým směrem se chcete 
dát?

Určitě ano. Naše podpora bude primár-
ně i nadále namířena tam, kde je to podle 
našeho názoru nejvíce zapotřebí. Směrem 
k dětem, opuštěným, nemocným, postiže-
ným…

Jaké máte další plány?

Plánů je spousta, za všechny bych asi 
zmínil naši snahu získat lepší přístup na trh 
okolních států prostřednictvím vlastních 
dceřiných společností v těchto zemích. 
Pracujeme v tuto chvíli na akvizici dvou 
firem, v Německu a na Slovensku. První 
souvisí s naší výrobou desek plošných spo-
jů, druhá s divizí informačních systémů. 
Rýsuje se též nový model velmi úzké spo-
lupráce s jednou tuzemskou firmou, bližší 
podrobnosti nyní uvést nemohu. Třeba za 
rok. (úsměv)

Vaše přání do roku 2020?

Zdraví a pevné nervy všem okolo. Aby to 
se mnou i nadále vydrželi. (úsměv)

Gatema se chce posouvat dál.
BUDE SE TRANSFORMOVAT NA HOLDING

Vysoce moderní firma se čtyřmi 
divizemi, s  více než sto padesá-
ti zaměstnanci a  vynikajícími ob-
chodními výsledky. To je společnost 
Gatema, která sídlí v  průmyslové 
zóně v  Boskovicích. O  novinkách 
a budoucnosti firmy jsme si povídali 
s Františkem Vlkem.

PR / GATEMA
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Čím jsi chtěl být jako malý?

Chtěl jsem se motat kolem motorek. 
„Šťourat“ se v nich, opravovat je. Auta při-
šla na řadu až později. (úsměv)

 
Jak ses tedy dostal k práci čalouní-
ka?

Když se sestra nastěhovala na zámek, 
mohl jsem chodit do tamních dílen. Nejpr-
ve jsem objevil řezbáře, o rok později jsem 
přišel na chuť intarzistům, v devátém roč-
níku jsem obdivoval čalouníky. V té době 
tady pracoval nějaký pan Komárek. To byl 
neskutečně šikovný člověk, troufnu si říct 
špička ve svém oboru. Nasměroval mě do 
UP závodů v Rousínově, abych se tam vy-
učil v oboru čalouník-dekoratér. Začalo mě 
to strašně moc bavit. Na rozdíl od práce 
s auty a motorkami jsem byl čistý a celý den 
v teple.

 
Vzpomeneš si na svůj první plat? Ko-
lik to bylo?

Bylo to už v učení, ve třetím ročníku. 
Vždycky jsme byli tři týdny v práci v Černé 
Hoře a týden ve škole. Za tu dobu jsem si 
vydělal na tehdejší dobu neskutečných dva 
a půl tisíce korun. To bylo někdy na konci 
sedmdesátých let.

Jaká byla tvoje cesta k soukromému 
podnikání? Čím vším sis předtím 
prošel?

Po škole jsem nastoupil do UP závodů 
v Černé Hoře a při práci si dodělal matu-
ritu. Následovala vojna a od 1. ledna 1985 
už jsem pracoval jako mistr závodu v Čer-
né Hoře. Po několika letech jsem přešel do 
Brna na pozici technolog závodu Brno. To 
byla neuvěřitelně tvůrčí práce. Od architek-
ta jsem převzal návrh sedačky a kompletně 
jsem zajišťoval její přípravu do sériové vý-
roby. Problémem pro mě bylo papírování, 
na to jsem nikdy moc nebyl (úsměv). Se 
změnou režimu šel podnik UP pomalu „do 
kytek“. Nastoupil jsem tedy jako obchodní 
zástupce do firmy Scanline, která dovážela 
dánský nábytek. Během této doby už jsem 
také podnikal, zařídil jsem si doma dílnu, 
mimochodem to bylo ve stejném domě, 
kde předtím bydlel zmiňovaný pan Komá-
rek. Od roku 1991 tak s menšími přestáv-
kami podnikám ve svém oboru dodnes.

 
To je skoro třicet let. Na které svoje 
práce jsi nejvíce hrdý?

Těch byla za tu dobu spousta. Hodně 
prestižní zakázka, na které jsem spolu-
pracoval, byla oprava interiérů Senátu 
v Praze. Spolupracuji dlouhodobě s firmou 
COTTO, dnes Target Lysice, Dětskou lé-
čebnou pohybových poruch v Boskovi-

cích, Nemocnicí Blansko nebo s prestižní 
firmou specializující se na koupelnový ná-
bytek Le Bon Brno. Každá zakázka je ně-
čím zajímavá. Přiznám se, že moc mě baví 
práce s kůží. Poslední zajímavou zakázkou 
byla realizace interiéru kavárny Café Mani-
fique v brněnské Vaňkovce.

 
Život není jen o práci. Jak nejraději 
odpočíváš, co tě baví?

Pořád hraji hokej, který je mou celoži-
votní láskou. Dokud přejedu kluziště, chci 
hrát. S manželkou rádi cestujeme po re-
publice i do zahraničí. Jezdíme na kolech, 
na běžkách, hodně také chodíme za kultu-
rou. Samozřejmě spousta práce je pořád 
kolem domu a teď jsme si zase pořídili fen-
ku labradora.

 
Řemesla dnes nemají zrovna na rů-
žích ustláno. Jak vidíš budoucnost 
svého oboru?

Byl bych strašně moc rád, kdybych mohl 
svoje zkušenosti předávat dál. Bohužel ne-
mám kolem sebe nikoho, koho bych mohl 
zaučovat. Přesto věřím, že náš obor má bu-
doucnost. Je to krásná práce a její výsledek 
dělá lidem radost. V současné době se zdá, 
že o řemesla se začínají lidé alespoň zají-
mat. Svědčí o tom i množství práce, která 
mi stále přichází.

PAVEL ŠMERDA

Čalouník František Kyánek se
VĚNUJE TRADIČNÍMU ŘEMESLU

PR / FRANTIŠEK KYÁNEK

S jeho 
prací se můžete 

setkat v mnoha domác-
nostech, ale také v blanen-

ské nemocnici nebo v budo-
vě Senátu v Praze. Čalouník 

František Kyánek je hrdý 
na řemeslo, kterému se 

věnuje.

Čalounictví Franky –
František Kyánek
Horky 608
679 71 Lysice
Tel.: 603 727 336
E-mail: kyanek@email.cz
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inzerce / WELLNESS KUŘIM
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Senátorský rok Jaromíry Vítkové
Jaromíra Vítková již třetím rokem vykonává funkci senátorky pro obyvatele obvodu Blansko. Za celou dobu se ak-
tivně věnuje své práci jak v Praze, tak i ve svém regionu. Uspořádala nespočet akcí: besedy, semináře, kulaté stoly, 
konference, vzpomínková setkání, koncerty, výstavy a jiné. Její velkou aktivitou je doprava, zejména D43, školství, 
životní prostředí, kultura a další. Ráda se účastní společenských, kulturních, sportovních či charitativních akcí v re-
gionu, na kterých se s Vámi s potěšením setkává.

Se členy SDH Bačov na oslavách 90. výročí 
založení SDH Mazurie

Konference Duchovní odkaz J. E. Tomáše kar-
dinála Špidlíka SJ

Salonek dětských adamovských umělců

Sázíme stromy - Sázíme budoucnost

Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola

Jednání v terénu k D43

fotoreport / JAROMÍRA VÍTKOVÁ
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KDY S DÍTĚTEM K LOGOPEDOVI

Obecně lze říci, že zlomovým obdobím, 
kdy se rozhodovat pro návštěvu logopedic-
ké ambulance, je období třetího roku dítě-
te. Pokud dítě ve třech letech nemluví, nebo 
mluví jen velmi málo, je určitě vhodné kon-
zultovat situaci i s klinickým logopedem. 
Je to zároveň doba, kdy většina dětí začíná 
navštěvovat mateřskou školu. V posledním 
roce docházky probíhá i intenzivnější před-
školní příprava. Dítě v předškolním věku je 
schopno soustavně se učit a nervový sys-
tém je v tuto dobu dostatečně zralý i pro 
ovládání složitého a jemného pohybového 
aparátu, jakým jsou mluvidla. Náprava jde 
v tomto období poměrně rychle a snadno. 
Předškolní věk je tedy doba, kterou by-
chom rozhodně pro nápravu řeči neměli 
promeškat.

Ovšem vždy, pokud si rodiče nejsou jistí, 
že vývoj dítěte probíhá v normě, je vhodné 
situaci konzultovat s odborníkem. Důležité 
jsou pravidelné návštěvy u pediatra, který 
je většinou tím prvním, kdo celkový vývoj 
dítěte hodnotí a případně logopedickou te-
rapii doporučí. V současnosti jsou logope-
dické terapie hrazeny ze zdravotního pojiš-
tění, je však třeba mít písemné doporučení 
pediatra. Četnost návštěv určuje logoped, 
zpravidla je to jednou za 14 dní.

Je nutné připomenout, že pro dosažení 
co nejlepšího výsledku je velmi důležitá 
spolupráce logopeda s rodiči. Pokud ro-

diče začnou navštěvovat se svým dítětem 
logopeda, neznamená to, že jejich „práce“ 
v tomto směru končí. Naopak. Náprava 
řeči je často dlouhodobější záležitostí, 
která vyžaduje právě od rodičů čas a trpě-
livost. Pro efektivní průběh terapie je velmi 
důležitá domácí příprava a procvičování. 
Úkoly zadává logoped, který je povinen 
řádně vysvětlit jejich účel, i to, jak přesně 
zadaná cvičení provádět. Jedná se hlavně 
o cvičení na správné postavení jazyka v ús-
tech, správné dýchání, výslovnost a mnoho 
dalšího. Ideální je věnovat se těmto činnos-
tem každý den a vyhradit si na to stále stej-
ný konkrétní čas. Nejnáročnější, a neméně 
důležité je zvládnout společně motivovat 
dítě ke spolupráci. Zejména u menších dětí 
se vždy snažíme provádět zadaná cvičení 
formou hry. Přestože náprava řeči může 
trvat delší dobu, určitě stojí za to. Je to ob-
rovský dar, který rodič může svému dítěti 
dát.

Nabídka logopedických ambulancí je 
široká. Já osobně jsem měla to štěstí, že 
jsem po absolvování Pedagogické fakulty 
získala místo v Soukromé klinice LOGO. 
V Blansku fungujeme jako jedna z několi-
ka poboček této kliniky. Jsme pracovištěm 
s dlouholetou tradicí, které se úspěšně 
věnuje komplexní péči o všechny klienty 
s poruchou komunikace. Pracuje zde celá 
řada erudovaných odborníků – kliničtí lo-

gopedové, kliničtí psychologové, foniatr, 
ORL lékař, neurolog, rehabilitační lékaři, 
internista a v neposlední řadě rovněž kva-
lifikovaní fyzioterapeuti.

Naše pracoviště nabízí i nadstandardní 
služby. Každoročně například pořádáme 
v období letních prázdnin oblíbené logope-
dické tábory. V průběhu celého týdne pro-
bíhá hravou formou i logopedická terapie. 
Dlouholetou tradici mají také logopedické 
kroužky, pořádané vždy pro skupinu dětí 
s určitou logopedickou diagnózou. Vedou 
je zkušení logopedové, kteří se na terapii 
dané diagnózy specializují. Úspěšně fun-
guje například kroužek pro děti s diagnos-
tikou vývojová dysfázie, balbuties, s myo-
funkční poruchou a dalšími.

Největším bonusem, který naše klinika 
nabízí, jsou však diagnosticko-terapeutic-
ké pobyty. Jedná se o pětidenní pobyt, v je-
hož průběhu probíhá přesná diagnostika 
narušené komunikační schopnosti klientů. 
Ta je stanovena celým týmem výše zmíně-
ných erudovaných odborníků a je velice 
potřebná pro nastavení správného tera-
peutického plánu pro klienta. V průběhu 
probíhá denně i logopedická terapie. Pobyt 
mohou děti absolvovat v doprovodu jedno-
ho z rodičů na centrále naší kliniky v Brně 
ve Vsetínské ulici, kde všechny zájemce 
rádi přivítáme.

Mgr. MARTINA ZOUHAROVÁ

V logopedických ambulancích je stále větší počet dětí s vadnou výslovností. Rodiče si tak logicky pokládají otázku, 
kdy je vhodné vadnou výslovnost dětí řešit a navštívit logopedickou ambulanci. Na to je obtížné přesně odpovědět, 
protože artikulace je jen jednou z oblastí, jejíž vývoj je třeba u dítěte sledovat.

Soukromá klinika LOGO
Nádražní 2369/10
678 01 Blansko
Tel.: 517 578 311
E-mail: logo.blansko@logoped.cz
www.moje-klinika.cz

vzdělání / KLINIKA LOGO
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V prosinci můžete v kinech najít hned 
dva filmy, které stojí za pozornost. Sní-
mek s vůní benzínu a spálených pne-
umatik LE MANS ’66 vypráví příběh 
o tom, jak konstruktér aut Carroll Shel-
by (Matt Damon) a britský jezdec Ken 
Miles (Christian Bale) postaví pro auto-
mobilku Ford revoluční závodní auto 
Ford GT40, aby s  ním mohli zvítězit 
nad Enzem Ferrarim v  závodu 24 ho-
din Le Mans ve Francii. Film je natočen 
podle skutečných událostí a  jedná se 
o adrenalinovou akční jízdu, která do-
káže oslovit i nefanoušky motosprotu.
Druhým snímkem je nový český film 
VLASTNÍCI s  podtitulem: Komedie 
pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, 
kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi 
znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové fil-
mu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, 
patří jim byty v jednom postarším čin-
žovním domě, a právě mají společnou 
schůzi, na které se musí dohromady na 
mnohém dohodnout a  rozhodnout. 
Hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, 
Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla To-
micová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, 
Kryštof Hádek, David Novotný a  další. 
Oba filmy najdete v prosincovém pro-
gramu kina Boskovice. Více na www.
kinoboskovice.cz.
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KINOTIP KAM VYRAZIT
BLANSKO

Kino
31. 12. 15.00 Dětský 

Silvestr
1. 1. 18.00 Novoroční 

ohňostroj

BOSKOVICE
Masarykovo náměstí
14. 12. 18.00 Česko zpí-

vá koledy
24. 12. 11.00 Polévka pro 

chudé i bohaté
Sokolovna

16. 12. 19.00 Vlasta 
Redl & Kapela, vánoční 

koncert
Zámecký skleník

31. 12. 17.00 Silvestrov-
ské promítání před 

Zámeckým skleníkem.

LYSICE
Zámek

25. a 31. 12. Vánoce 
a Silvestr na zámku

kam vyrazit / AKCE / KINOTIP
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inzerce / EASYWAY / HOTEL OLBERG
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