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ŠŤASTNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY

Kalendář Psí šance
letos ozdobila
i Lucie Vondráčková

O fotbal je
v Žijeme hrou
velký zájem

Kristýna Štarhová
se ráda vrací
do Boskovic

Trojčata Kubínovy
slaví letos 18
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LUCIE VONDRÁČKOVÁ
A DALŠÍ OSOBNOSTI V OBKLOPENÍ VLKŮ
Pes  křížený  s  vlkem  po  boku 
dvanácti  českých  a  slovenských 
osobností  je  hlavním  tématem 
dobročinného  kalendáře  nezis-
kové  ogranizace  Psí  šance,  která 
má  sídlo  v  Černé  Hoře.  Letos  se 
do něj  zapojily  zpěvačky Monika 
Absolonová a Lucie Vondráčková, 
herec Jiří Dvořák a další. Výtěžek 
z  prodeje  kalendářů  budě  věno-
ván záchranné stanici pro česko-
slovenské vlčáky v Adamově.

„Lidé za tímto plemenem často hledají 
krásu vlka s povahou pudla, což je kombi-
nace, která nejde dohromady,“ usmívá se 
předsedkyně Psí šance Jana Klouparová. 
„Nevědomost, nedostatek času a nedůsled-

nost nejčastěji vedou k tomu, že jsou tito psi 
v prvních třech letech života vráceni chova-
telům, odvezeni do Záchranné stanice pro 
československé vlčáky, nebo jednoduše uvá-
zaní někde v lese.“ Plemeno, které vzniklo 
zkřížením německého ovčáka a karpatské-
ho vlka, pochází z Československa, a je vel-
mi osobité, svéhlavé a temperamentní.

Známé osobnosti již potřetí podporují 
myšlenku Psí šance tím, že propůjčily své 
tváře do jedinečného kalendáře. V něm 
také najdete jejich vlastní myšlenky, co pro 
ně zvířata i příroda jako taková znamenají.

„Když jsem byla malá, měli jsme dvě fen-
ky, takové oříšky namixované. Byla to skvělá 
zkušenost. Pes je plnohodnotným členem 
rodiny a dá vám plnou nálož bezpodmíneč-
né lásky, něhy, věrnosti a srandy, navíc vás 

udržuje ve formě,“ říká herečka Petra Hře-
bíčková. „Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy 
nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem 
a člověkem, prohlásil Mark Twain. Lépe 
bych to neřekla a jsem moc rada za Psí šan-
ci,“ vzkazuje Lucie Vondráčková.

Záchranná stanice pro československé 
vlčáky v Adamově je jedinou svého druhu 
v Evropě a na toto plemeno se specializuje 
již spoustu let. Že to není práce snadná ani 
dostatečně oceněná, je víc než zřejmé. Maji-
telé záchranné stanice psům nabízejí reso-
cializaci, fyzické i psychické uzdravení a ná-
sledné nalezení nové rodiny. Celý proces je 
zdlouhavý, a ne vždy se šťastným koncem.

Kalendáře můžete již nyní kupovat 
v předprodeji na e-shopu: www.eshop.
psisance.cz. PAVEL ŠMERDA

pro dobrou věc

Foto kredit: Monika Čupová / Monique 
Design & Photography www.monique-design.com.



MyFace Listopad/prosinec 20204

rozhovor

VÁŽÍM SI VŠEHO, CO MI PŘICHÁZÍ DO ŽIVOTA

KRISTÝNA
ŠTARHOVÁ:

Byla zplozena v Kalifornii, narodila se v Brně, vyrůstala v Boskovicích, studovala v Brně, pracuje v Pra-
ze, Ostravě a na mnoha dalších místech. To je sedmadvacetiletá Kristýna Štarhová. Herečka, tanečni-
ce, ale také maminka osmiletého syna. I když žije v Praze, do Boskovic se vždycky ráda vrací.
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Kristýno,  čím  jste  chtěla  být  jako 
malá?

Nejvíc jsem chtěla být lékařkou a učitel-
kou. Lékařkou nejspíš proto, že jsem byla 
v rodině obklopena samými lékaři, k učitelce 
mě asi inspiroval můj mladší bratr, protože 
jsem ho ráda opečovávala. Trénovala jsem si 
na něm svoje učitelské schopnosti. (úsměv)

Kdy jste začala tíhnout k herectví?

Vždycky mě bavilo hodně věcí, proto jsem 
šla na Gymnázium v Boskovicích. Tam jsem 
začala uvažovat o právech nebo medicíně. 
Moje dobrá kamarádka, se kterou jsem se 
doslova prosmála celým gymplem, za mnou 
jednou přišla s tím, že se bude hlásit na či-
nohru na JAMU. To bylo myslím někdy na 
začátku třetího ročníku. Vůbec jsem netuši-
la, že to jde, hlásit se na vysokou ze třeťáku, 
aniž bych měla maturitu.

A červíček začal hlodat?

Začal. (úsměv) Ke kultuře jsem měla 
vždycky hodně blízko. Moji rodiče mě 
k tomu vedli. V ZUŠce jsem trávila téměř 
každý den. Chodila jsem do dramatického 
kroužku, tancovala jsem, hrála na kytaru, 
na klavír. A navíc, učitelství mě pustilo 
docela brzy, asi hned, jak mě můj brácha 
dokázal přeprat, a z injekcí omdlívám, asi 
bych tedy nebyla moc dobrá lékařka. Tak 
jsem šla zkusit raději JAMU. (úsměv)

Takže gymnázium jste chtěla ukon-
čit a jít jinam?

Počkejte, ještě musím říct jednu věc. 
(úsměv). Ta kamarádka, která mě k tomu 
navedla, si přihlášku nakonec vůbec nepo-
dala. (smích). Ale zpět k Vaší otázce. Byla 
jsem ve třeťáku a přijímačky na JAMU 
jsem brala „ležérně“. Měla jsem jistotu na 
gymplu, a pokud by to nevyšlo, nic by se 
nestalo.

Říká se, že když na něčem nelpíme 
a  necháme  věci  plynout,  tak  ony 
pak přicházejí sami…

Uspěla jsem v prvním kole, a když jsem se 
dostala tak daleko, říkala jsem si, že by byla 
škoda, kdyby to nevyšlo. Vzpomínám si, že 
jsem v té době jela na atletické závody, ani 
jsem ještě nezačala závodit a při cestě do 
šatny jsem si vyvrtla kotník. Mamka mi ho 
zatejpovala, zkoušky jsem odtančila, sice si 
ho totálně zničila, ale vzali mě. (smích).

Gymnázium jste tedy ukončila?

To rozhodně ne. Chtěla jsem mít jisto-
tu, že budu mít maturitu, takže jsem si ve 
čtvrťáku zařídila individuální studijní plán. 
Od září jsem tedy nastoupila v Brně na 
JAMU, ale každé pondělí dopoledne trávi-
la v Boskovicích na gymplu. Udělala jsem 
tam zkoušky a odjela studovat do Brna.

To muselo  být  docela  náročné.  Do 
toho přišla ještě další novinka…

Ano. V listopadu jsem otěhotněla. Takže 
jsem studovala gympl, JAMU a do toho mi 
začal růst pupek. (smích).

Co se Vám v tu dobu honilo hlavou?

Bylo mi osmnáct, takže se mi hlavou ho-

nilo všechno možné. Vím, že ještě Vánoce 
byly docela složité, vůbec jsem netušila, 
jestli mě nechají dál studovat. Nakonec mi 
moje vedoucí vyšla vstříc a rodina mě ne-
skutečně podržela.

Mít skvělou rodinu je vždy výhra.

To určitě! Super bylo, že se syn narodil 
v srpnu, kdy jsou prázdniny. Takže načaso-
vání bylo skvělé. (smích) Do poslední chví-
le jsem mohla tancovat a studovat. Ještě tý-
den před porodem jsem byla na tanečním 
kurzu v Boskovicích, možná proto byl ten 
porod tak snadný. (úsměv)

Co bylo dál?

Kristián byl neuvěřitelně hodný, čímž 
mi strašně moc věcí ulehčil. Pořád spinkal, 
když se vzbudil, nakojila jsem ho a on spal 
dál. Do toho ta pomoc všech blízkých, jak 
už jsem říkala.

Někdy v tom čase jste dostala první 
nabídku z České televize.

Krátce po porodu, ještě, než začala ško-
la, mi volal Zdeněk Král, s kterým jsem 
se znala z jedné akce v Boskovicích, jestli 
bych nechtěla přijít na konkurz. Začínalo 
tehdy vysílat Déčko a připravovali nějaký 
hudebně-pohybový pořad pro děti. Řekla 
jsem si, že za zkoušku nic nedám, a vyšlo 
to. To bylo v roce 2013 a spolupráce s Čes-
kou televizí trvá dodnes.

Jak vzpomínáte na Hýbánky?

Tvoření Hýbánek bylo skvělé. Od režisé-
ra, přes dramaturgyně, rekvizitáře, kame-
ramany… Všichni byli úžasní, prostě tako-

rozhovor

FOTO Martin Kusyn
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vá skvělá parta lidí. A se Zdeňkem Králem, 
který tam se mnou účinkuje, jsme nejen 
kolegové, ale i dobří přátelé.

Samostatnou kapitolou ve Vaší do-
savadní kariéře je divadlo.

Ano, to je moje oblíbená kapitola, někdy 
jí taky říkám cestovatelská. Hraju v Divadle 
Bolka Polívky v představení Tomáše Svobo-
dy Srnky a spolupracuji s Janáčkovou ope-
rou, kde tančím v několika představeních. 
To je Brno, ale pak jsem ještě dojížděla do 
Městského divadla v Mostě, kde jsem hrá-
la Alenu v Noci na Karlštejně a hlavní roli 
v Krásce a zvíře, do Plzně a teď mi přibyly 
Hudební divadlo Karlín a Stavovské divadlo.

O čem by se dalo mluvit dlouho, je 
Vaše hostování v Národním divadle 
moravskoslezském v Ostravě.

To je pravda. Tam jsem zažila a stále 
zažívám (tedy snad ještě někdy budu, pro-
tože absurdní zákazy ze stran naší vlády 
neberou konce) moc pěkné chvíle. Začalo 
to konkurzem do muzikálu Kočky. To bylo 
extrémně dlouhé zkoušení. Trvalo asi půl 
roku a byla to obrovská dřina. Málokdo si 
dovede představit ten dril, který jsme při 
tom absolvovali. Začínali jsme v devět ráno 
a končili v pět odpoledne. Na druhou stra-
nu muzikál je celkem náročný, je celotan-
čený a celozpívaný a prakticky neslezeme 
z jeviště, takže dril přišel určitě vhod. Před 
premiérou si navíc kolegyně zlomila kot-
ník, tak mi nabídli, jestli nechci vzít i její 
roli. Přijala jsem, nakonec jsem dostala 
i třetí a čtvrtou roli. (smích)

Vy si vlastně v Ostravě plníte svoje 
sny?

Plním. Pak tam totiž přišlo účinkování 
v mém nejoblíbenějším muzikálu West 
Side Story. Když jsem byla malá, tak mě 
filmová „Westka“ tak nadchla, že možná 
i proto jsem šla muzikál studovat. Ještě mi 
chybí Chicago a budu úplně spokojená. 
(smích)

Je toho docela hodně. Jak to klou-
bíte s rodinným životem?

Syn jezdí často se mnou, je to můj parťák. 
I proto jsme se tento rok rozhodli přejít na 
domácí vzdělávání. Někdy to byl totiž or-
ganizační masakr. (úsměv)

Baví  ho  divadlo?  Půjde  ve  Vašich 
stopách?

Baví, on je takový pozorovatel. Často 
jsme potřebovali třeba v televizi nějaké děti 
na natáčení, ale on se absolutně nemínil 
zapojovat, chtěl se jen dívat. V divadle taky 
rád pozoruje, a pak když jsme sami, chce po 
mně noty, nalistuje si svoji oblíbenou část 
a začne si podle nich zpívat. Ale co bude 
dělat, je na něm. Zatím chce být superhr-
dinou.

Co ráda děláte ve volném čase?

Strašně ráda jezdím na koni, v zimě ráda 
lyžuji. Jsem šťastná, když vidím hory, lesy, 
mám kolem sebe vodu. Hodně času trá-
vím s rodinou. Nedávno jsme byli všichni 
na krásném osamoceném místě uprostřed 
přírody, to byla idylka. Hodně ráda cestuji. 
Jo a taky ráda sedím v kavárně. To mě moc 
baví. (úsměv)

Bydlíte v Praze?

Ano, ale kromě bytu máme kousek od 
Prahy ještě maringotku, kam rádi jezdíme. 
(úsměv). Takže to střídáme. Když už nás 
štvou lidi a šaliny, bydlíme tam. Dlouhodo-
bě jsme si chtěli pořídit psa. Syn měl naro-
zeniny, tak byla správná příležitost. A as-
poň máme hlídače, i když naše Palačinka 
je Zlatý retrívr, takže je to to nejhodnější 
stvoření. (úsměv)

Máte  nějaké  pracovní  sny,  které 
byste si ráda splnila?

Hrát v další sérii seriálu Casa de Papel 
(smích). No a když to nevyjde, tak to taky 
zvládnu. Vážím si všeho, co mi přichází do 
života. Dovedu si představit, že budu mít 
pět dětí, dům se zahradou a v okolí krásnou 
přírodu. Chci, abych byla šťastná a všichni 
okolo mě také.

Jezdíte občas i do Boskovic?

Jezdím. Boskovice mám moc ráda. 
I když většina mých kamarádek už tam 
nežije, ráda si vždycky sednu do kavárny 
Kakabu, udělám si procházku k hradu 
a využívám i příležitosti přijet, když je tam 
nějaká zajímavá akce nebo festival.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor

KRISTÝNA ŠTARHOVÁ
 ⊲ Herečka a tanečnice
 ⊲ Vystudovala muzikálové herectví na 

brněnské JAMU.
 ⊲ Hostuje v  Národním divadle morav-

skoslezském v  Ostravě, Divadle Bolka 
Polívky v  Brně, v  Hudebním divadle 
Karlín a ve Stavovském divadle. V Ná-
rodním divadle Brno tančí v  několika 
operních představeních.

 ⊲ Spolupracuje s Českou televizí, účinko-
vala v  hudebně-pohybovém pořadu, 
na kterém se podílela i  jako spoluau-
torka více než 300 scénářů.

 ⊲ Moderuje akce, zdokonaluje se v tanci, 
hraje na klavír a kytaru, jako dobrovol-
ník pracuje pro Člověka v tísni.

 ⊲ Ráda se učí cizí jazyky, zbožňuje cesto-
vání a hudbu.
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Jaké  to  je mít  stejně  starého  sou-
rozence? Má to svoje výhody, nebo 
nevýhody?

Lenka: Určitě výhody. Alespoň v tom 
směru, že doma nemusím dělat všechno 
sama. (smích)

Alena: Abych to ujasnila. Každá máme 
svoji oblíbenou a neoblíbenou domácí čin-
nost. Od dětství si tedy stříháme. Prostě 
hrajeme hru kámen, nůžky, papír. Kdo pro-
hraje, ten musí danou práci udělat. (smích)

Pletou si vás lidé? Kdy nejčastěji?

Lenka: Nejvíce asi mě s Ájou, protože 
jsme jednovaječná dvojčata.

Alena: Jako malé jsme byly všechny 
tři stejné, tak nás lidé poznávaly hlavně 
podle bavlnky na ruce a podle náušnic. 
(úsměv)

Oblíkali  vás  rodiče  do  stejných 
šatů?

Alena: Doma nás oblíkaly odmalička do 
stejného. Asi ve třetí třídě jsme se vzbouři-
ly. Od té doby „uniformy zmizely“ a každá 
nosíme to, co chceme. (úsměv)

Vyměňujete se někdy?

Alena: Když jsme byly malé, občas jsme 
si dělaly legraci z babičky. Teď už ani ne. 
Spíš nevědomky. Ale stále občas vznikají 
humorné příhody. S Lenkou máme společ-
ně brigádu a pletou si nás občas hosté. Vy 
už jste tady byla a my jsme si u Vás objed-
návali. Já? Já ne. (smích)

Co kluci? Můžou být  v klidu,  že na 
rande přijde vždycky ta, která má?

Eliška: Jasný. Každá máme úplně jiný 
vkus.

Lenka: Fyzicky možná. Ale jinak ne. 
(smích)

Jste  nějakým  způsobem  propoje-
né?

Eliška: Určitě. Stalo se, že se nás někdo 
na něco zeptal a my jsme všechny tři ve 
stejný okamžik odpověděly stejně.

Měly jste vždy společné zájmy?

Alena: Každá jsme měla úplně jiné ko-
níčky. Lenka byla nadaná na hudbu, Eliška 

ráda malovala a věnovala se keramice, já 
jsem odmalička chodila do baletu.

Co vás baví teď? A  jaké máte další 
plány?

Eliška: Hraji hry a zajímám se o astrolo-
gii a typologii osobnosti. Zvlášť v situaci, 
kdy mám téměř ve stejný moment naroze-
né sestry, je to hodně zajímavé. Narodily 
jsme se společně, přitom jsme každá úplně 
jiná. Zjišťuji, proč to tak je.

Alena: Hodně času trávím v práci, na 
brigádě. Jsem workoholik. Samozřejmě si 
najdu čas na kamarády. Po maturitě bych 
ráda studovala kriminalistiku.

Lenka: Chodím přes tři roky cvičit, trá-
vím čas s přítelem, se svými kamarády, 
chodím na brigády… Baví mě obsluhovat, 
shánět lidi na akce. Letos budu maturovat, 
ale co bude dál, to ještě netuším.

Je  možné,  že  byste  do  budoucna 
dělaly něco společně?

Lenka: Myslíte, že bychom měly třeba 
rodinnou firmu? To asi ne.

Alena: Pracovat spolu na brigádě nám ne-
vadí, ale to je maximum. PAVEL ŠMERDA

TROJČATA ALENA, LENKA A ELIŠKA
OSLAVILY LETOS OSMNÁCT

Byla to v roce 2002 velká sláva. V Okrouhlé, malé vísce nedaleko Boskovic, se narodila trojčata. Alena, 
Lenka a Eliška. Čas letí jako voda, a letos oslavily tyto tři mladé slečny osmnácté narozeniny.

FOTO Klára Mrvová rozhovor
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S jejich prací se můžete setkat ve vlacích, v tramvajích, v letadlech i v metru, ale také v automobilech 
BMW, Audi, Škoda, Jaguar a dalších. Rodinná firma COLORprofi z Boskovic má široký záběr a patří ve 
svém oboru k těm nejlepším. Více prozradil majitel Ing. Jiří Vašíček mladší.

Pane Vašíčku, jaký je pro Vás a Vaši 
firmu COLORprofi rok 2020?

Na začátku tohoto roku jsme započali 
a dokončovali různé strategické milníky 
společnosti, mezi které jistě patří nákup 
areálu bývalé traktorky (dnes COLORo-
ne), stavba nové haly pro lisovnu (dnes 
COLORplastic) a změna společnosti na 
holdingovou strukturu. Toto vše nám navíc 
okořenila celková situace s COVID 19. Rok 
2020 je skutečně pestrý…

Asi  jinak  vypadala  situace na  jaře, 
kdy  jste  i  kvůli  nařízení  vlády mu-
seli takřka zastavit veškerý provoz, 
a teď na podzim?

Není tomu tak. Na jaře byla situace váž-
ná v divizi automotive a stabilní v ostatních 
divizích. Nyní jsme na hraně, abychom 
zvládali plnit odvolávky. Objem výroby je 
skutečně vysoký. Toto samozřejmě vítáme, 
ale doba, ve které se nacházíme, nám dost 
znesnadňuje situaci s lidskými zdroji.

Vaší  výhodou  je  bezesporu  to,  že 
se zaměřujete na tři  různá odvětví 
průmyslu.

Variabilita a flexibilita výroby COLOR-
profi umožňuje dodávat lakované díly do 
tří různých odvětví průmyslu, což je au-
tomotive, letectví a drážní průmysl. Do-
jde-li k poklesu objemu zakázek v jednom 
odvětví, může ho druhé či třetí nahradit. 
To je naše konkurenční výhoda. To je to, 
na čem jsme tak vytrvale od poslední krize 
pracovali. To je to, co nám pomůže přečkat 
současnou celosvětovou pandemii tak, aby 
ekonomické dopady byly pro nás co nej-
menší a naše pozice na trhu neklesla.

Devízou  je  i  to,  o  čem  jsme  spolu 
mluvili  posledně.  Že  jste  rodinná 
firma. Rozhodování v krizových si-
tuacích  je  tak možná  na  rozdíl  od 
velkých  nadnárodních  korporací 
jasné, rychlé a srozumitelné?

Jistě je to v mnoho situacích výhoda.

Stále hledáte schopné a loajální lidi?

Vždy jsme se snažili hledat schopné 
a loajální lidi a samozřejmě v této snaze po-
kračujeme. Na jednu stranu nám současná 
situace nábory vůbec neulehčuje, avšak na 
stranu druhou, i přes to, že výběrová řízení 

trvají déle, nakonec z nich vzejdou přesně 
takoví pracovníci, kteří jsou navíc motivo-
vaní a s chutí k práci. Věříme, že stabilita 
zaměstnání, kterou nabízíme, je v dnešní 
době velmi důležitá.

Na jaké pozice?

Dalo by se říci, že napříč celou firmou. 
Od operátorů výroby až k managementu. 
Například skladník, nástrojař, technik lin-
ky nebo inženýr kvality.

Co  je pro Vás při  výběru  spolupra-
covníků nejdůležitější?

Záleží na tom, o jaké pozici bychom 
se bavili. Obecně je pro nás důležité, aby 
člověk věděl, na čem se podílí a jak svojí 
prací přispívá k výslednému produktu. To-
hle většinou vede k tomu, že zaměstnanec 
dělá svoji práci rád a dobře, je motivovaný 
a spokojený, což samozřejmě vede ke spo-
kojenosti všech ve firmě.

Všiml  jsem  si,  že  máte  nové  logo. 
Proč ta změna?

Nové logo naší rodinné firmy zrcadlí 

LAKOVNY A LISOVNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

PR

PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ
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několik historických skutečností a milní-
ků, které ztělesňují téměř 30 let fungování 
společnosti na trhu. Tato doba reflektuje 
počátky růstu průmyslové lakovny pod ve-
dením mého otce, který týdně sedával do 
své dodávky, s právem být pyšný na naše 
společné dílo, a hrdě vezl lakované dveře 
do brněnské firmy HadyMetal. Cesta, která 
se za tímto logem skrývá, není samozřejmě 
vždy jen pozitivní, ale má i své chmurné 
okamžiky. Mezi ně patří ekonomická a fi-
nanční krize v oblasti automotive v letech 
2008-2009 nebo krize v sektoru industry 
v roce 2012. Přes to všechno velmi dob-
ře vnímám, že i v těchto okamžicích měla 
u sebe společnost COLORprofi arzenál 
schopných a loajálních spolupracovníků, 
kteří firmu podrželi. Kolegy za to velmi re-
spektuji a vážím si jich. Dnes se naše firma 
nachází v jiném časovém milníku, ale opět 
musí bojovat s nástrahami trhu. Někdy ten 
pohlavek přijde nečekaně i ze strany, od-
kud bychom ho nečekali. Hovořím o stavu 
COVID 19, ve kterém se dnes nacházíme. 
Nové logo je odkazem nezdolné vůle a od-
hodlání nás všech. Je symbolem nynějších 
interních změn a dynamických rozvojo-

vých kroků. Společnost investuje do svého 
růstu více než kdykoliv v minulosti. Nové 
logo je ztělesněním našich vizí a společné 
úspěšné budoucnosti.

Novinkou je i to, že jste koupili sou-
sední  areál  ZT  Bosko.  S  jakým  zá-
měrem a co všechno  tam plánuje-
te?

Pro COLORprofi je to obrovská výzva. 
Průmyslová zóna a současný územní plán 
Boskovic neumožňují další rozšiřování 
firem uvnitř či v blízkosti města. Z toho 
důvodu si zakoupení nejvýznamnějšího 
průmyslového komplexu města Boskovice 
firma nenechala ujít. Podnik byl vybudo-
ván v šedesátých letech minulého století 
a předchozí majitelé nebyli příliš naklonění 
k potřebným investicím. Ve svých strate-
gických a rozvojových krocích usilujeme 
o zisk dvou dotačních titulů, na jejichž zá-
kladě by započala kompletní revitalizace 
všech objektů a vznikne nová administra-
tivní budova včetně logistického centra.

 
Vnímáte krizi jako příležitost?

Rád bych oprášil často používané slovní 
obraty mého otce, že „všechno zlé je k ně-
čemu dobré“ a „štěstí přeje připraveným“. 
Využili jsme toto období k restrukturaliza-
ci firmy z pohledu zefektivnění procesů, 
výrobních systémů i k obměně lidských 
zdrojů. Tyto kroky vnímám velmi pozitiv-
ně. Krize je a bude součástí přirozeného 
dění na trhu v našem výrobním odvětví. 
COLORprofi je firma, která je připravená 
se s touto skutečností poprat a vyjít z duelu 
vítězně. Vizí managementu firmy je zkva-
litnit naši práci a zařadit se mezi nejlepší 
lakovny ve střední Evropě. Náš cíl není 
malý, ale je dosažitelný.

Ať  končíme  ještě  více  optimistic-
ky.  Co  Vám  v  posledních  dnech, 
týdnech a měsících dělalo největší 
radost? Ať už z pohledu firmy nebo 
osobně?

Není snadné označit jednu událost, která 
mi udělala radost. Radost mi přináší pře-
devším moje děti a rodina. Navíc zmíním 
fakt, že naše společnost před týdnem zís-
kala desetiletý kontrakt v oblasti industry 
a nově založená společnost COLORprofi 
Fiber vyvíjí zcela nové produkty.

 
Vaše přání do roku 2021?

Být silnější a robustnější nežli kdy dříve, 
i v této pohnuté době. Naše práce nás baví.

PAVEL ŠMERDA

PR

COLORprofi, spol s r.o.
Chrudichromská 2403/16
Tel.: 516 454 538
info@colorprofi.cz
www.colorprofi.cz
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ŽIJEME HROU.
O FOTBAL JE VĚTŠÍ
ZÁJEM NEŽ DŘÍVE

Martine, co je nového ve spolku Ži-
jeme Hrou?

I přes to, že jsme jarní sezónu nemohli 
dohrát, jak jsme zvyklí, jsme v Žijeme Hrou 
zažili opět úspěšný ročník. Obavy z toho, že 
se po nucené jarní pauze nevrátí děti zpět 
ke sportu, se u nás nepotvrdily. Ba naopak 
jsme registrovali v našem regionu ještě vět-
ší zájem o fotbal než dříve. Téměř všechny 
děti přišly natěšené a plné energie zpět na 
fotbalová hřiště. Velkým úspěchem skon-
čily také letní fotbalové kempy. Letos jsme 
uspořádaly celkem čtyři turnusy (tři v Kun-
štátě, jeden v Lysicích) s rekordní účastí. 
Celkem se jich zúčastnilo 150 dětí a spor-
tovní úroveň letních kempů se nám podaři-
lo zase posunout o velký krok dopředu.

Letošní rok je hodně specifický. Jak 
moc ovlivnil vaši činnost?

Vlivem vládních opatření z března le-
tošního roku jsme byli nuceni naši trénin-
kovou a zápasovou činnost téměř na dva 
měsíce přerušit. Tuhle neplánovanou pře-
stávku jsme využili k drobným vylepšením 
a revitalizaci našich fotbalových areálů 
v Kunštátě a v Lysicích. Nemohli jsme tré-
novat skupinově, tak jsme se zájemci vedli 
individuální tréninky, natáčeli metodická 
videa a věnovali se nutné administrativě, 
na kterou nezbývá přes rok tolik času.

Co  všechno  jste  tedy  letos  stihli 
a můžeš vypíchnout největší úspě-
chy?

Od 11. května jsme opět zahájili tré-

ninkový proces všech našich mlá-
dežnických kategorií. Vzhledem 
k tomu, že byly zrušeny veškeré 
soutěže, domlouvali jsme různé 
přípravné zápasy a turnaje. V červ-
nu jsme se zúčastnili turnajů mlad-
ších žáků v Ratíškovicích, kde jsme 
vybojovali třetí místo, a následně 
jsme vyhráli celý turnaj v Blansku. 
V novém soutěžním ročníku jsou 
starší dorostenci na prvním mís-
tě krajského přeboru. Stejně tak 
mladší žáci. Starší žáci se i přes vý-
razně mladší kádr oproti ostatním 
pohybují ve své soutěži v lepší polovině.

Úspěchem pro nás skončily také zim-
ní halové turnaje, které jsme pořádali od 
listopadu do března téměř každou sobotu 
a neděli ve sportovních halách ve Svitávce 
a v Kunštátě. Byly určeny pro všechny kate-
gorie od nejmenších přípravek, přes žáky, 
dorostence až po muže a ženy. Zájem byl 
velký a nový model turnajů si týmy chváli-
ly. Uvidíme, jestli se vzhledem k aktuálním 
opatřením podaří turnaje pro následující 
zimu uspořádat ve stejném rozsahu. Zatím 
s tím počítáme. Termíny jsou již zveřejněny 
na stránkách www.zijemehrou.cz.

Máš na starosti kategorii žáků. Jak 
seš spokojen s výsledky svých svě-
řenců?

Co se týče kategorie žáků, nestavíme 
na první místo aktuální výsledky jednotli-
vých zápasů nebo pořadí v tabulkách, ale 
především dovednosti hráčů, herní prin-
cipy, projev a způsob hry daných mužstev. 
Pokud se tyto činnosti kvalitně zvládnou 

v ranném věku sportovce, výsledky dříve, 
či později zákonitě přijdou samy. Výbor-
ným výsledkem a důkazem kvalitní práce 
je pravidelná účast dětí na tréninku. Ta se 
nám u žáků pohybuje kolem padesáti dětí 
za tréninkovou jednotku.

V čem je tato kategorie specifická?

Každá věková kategorie má svá specifi-
ka. U žáků je to příchod a nástup puberty, 
zrychlený růst a na to navazující možná 
diskoordinace. To může na nějaký čas vést 
ke zhoršení dříve osvojených dovedností. 
Avšak nové pohybové dovednosti se učí 
velmi rychle. Zvyšuje se také význam týmu 
a kolektivu, ve kterém hráč působí.

Máš v žácích nějaký mimořádný ta-
lent?

Šikovných hráčů, kteří by si zasloužili 
zmínku, je celá řada. Naši hráči se pravi-
delně účastní turnajů pod hlavičkou vý-
běrů OFS Blansko, kde patří k nejlepším. 

Kunštát, Lysice, Drnovice, Olešnice a Bořitov. Tyto fotbalové 
kluby se podílí na činnosti spolku a fotbalového klubu Ži-
jeme Hrou, který se zaměřuje na fotbal, sportovní aktivity 
a výchovu dětí a mládeže. O činnosti a novinkách  jsme si 
povídali s hlavním trenérem žáků Martinem Pavlem.

sport

Trenér žáků Martin Pavel
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V únoru vyhrál ročník 2008 ve Znojmě tur-
naj výběrů celé jižní Moravy a Jan Fadrný 
byl zvolen nejlepším hráčem turnaje. Dále 
ke klíčovým hráčům patřili Lukáš Doležal, 
Tomáš Setnička, Tomáš Kotek a v bráně 
František Tenora. O rok dříve se ocenění 
pro nejlepšího hráče dostalo na meziokres-
ním turnaji v Rosicích také Vladislavu 
Němcovi. Není tak divu, že o naše hráče je 
velký zájem v TOP klubech celé jižní Mo-
ravy.

Začátkem října se Edita Setničková 
účastnila svého druhého srazu reprezen-
tace ČR U15 v Uherském Brodě. V konku-
renci velkých týmů České republiky, jako 
jsou pražská S, Slovácko, Baník Ostrava 
nebo Viktoria Plzeň, je nominace Edity pro 
Žijeme Hrou velkým úspěchem a vyzna-
menáním.

Trenérů  a  hráčů  je  dostatek?  Pří-
padně,  mohou  se  k  vám  i  nadále 
hlásit další zájemci?

Jak se říká, hráčů a trenérů není nikdy 
dost. (úsměv) V současné době se tréninků 
žáků pravidelně účastní na padesát dětí. 
A to je počet, který je samozřejmě nad síly 
jednoho člověka. Proto společně pracuje-
me v trenérském týmu já, Marek Štencl, 
Pavel Blaha, Jiří Vorlický ml., Stanislav 
Dvořáček a Vladan Horák. Kdyby však měl 
někdo zájem náš trenérský tým rozšířit, má 
u nás vždy dveře otevřené. Není nutná ani 
žádná licence. Nového trenéra sami za-
školíme a zajistíme jeho další vzdělávání. 
To stejné platí i pro zájemce z řad hráčů. 
Jednou z našich základních hodnot je, že 
nabízíme fotbal pro všechny bez rozdílů. 
A tak každého nového hráče na tréninku 
rádi uvidíme.

Jaká byla tvoje cesta k fotbalu a co 
všechno máš za sebou?

Fotbal mě fascinoval odmalička, a hlav-
ně s dědem jsem ho ze začátku hodně ro-
zebíral. Nejvíce mě vždy lákalo chytání, 
tedy post brankáře. Proč zrovna brankář? 
Asi proto, že zde jste buď hrdinou, nebo 
zatracovaným. Nic mezi. Prostě post, kde 
se neodpouští chyby. Pořádně hrát jsem 
ho paradoxně začal až v pozdějším věku 
kolem 14 let, kdy jsem to zkoušel v bos-
kovickém dorostu a dále pak ve Svitávce, 
kde stále aktivně chytám za místní mužský 
tým. Trénování se věnuji od dvaceti let, kdy 
jsem nejdříve začínal ve Svitávce jako tre-
nér přípravek, a poté s malou přestávkou 
pokračoval v Žijeme Hrou v roli trenéra 
žáků. Vedu také výběry okresu Blansko 
a jsem členem komise mládeže. V loňském 
roce jsem úspěšně dokončil studium trené-
ra UEFA A licence.

Trénování  ses  začal  věnovat  v  po-
měrně mladém věku. Co tě na tom 
nejvíce baví?

Ano, musím říct, že se trénování věnuji 
už více než deset let. Nejvíce mě baví vidět 
na hráčích pokrok, který díky tréninku mo-
hou dosáhnout, a také, že mohu pozitivně 
ovlivnit osobnost mladého člověka.

Tvůj oblíbený klub?

Mám rád německý fotbal. A tak rozhod-
nutí fandit v letošním finále Ligy mistrů 
Bayernu Mnichov, který je také mým oblí-
beným klubem, bylo jasné.

Co  rád  děláš  kromě  fotbalu?  Máš 
nějaké koníčky, něco, při čem rela-
xuješ, odpočíváš?

Ve volném čase si rád vyjedu na kole, 
nebo si jdu zaběhat. Skvěle si u toho pro-
čistím hlavu. Rád si také pustím nějaký 
dobrý film nebo strávím večer s přáteli 
u dobrého pivka.

Tvoje  přání,  sen,  cíl  do  budoucna? 
Ať už osobní, nebo sportovní.

Chtěl bych hlavně popřát všem pev-
né zdraví, které je nejen v dnešní nejisté 
a zvláštní době potřeba, a také více pozi-
tivní nálady. S úsměvem jde totiž všech-
no lépe. Chtěl bych také za spolek Žijeme 
Hrou poděkovat jednotlivým obcím, part-
nerům a všem lidem, kteří nás podporují 
v práci s dětmi a vidí v ní smysl. Moc si toho 
vážíme. PAVEL ŠMERDA

sport
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Pane  starosto,  prožíváme  docela 
náročné období. Jaké bylo a  je pro 
město Blansko?

První polovina roku byla pro nás hodně 
složitá. V březnu a dubnu jsme řešili prv-
ní nouzový stav a nedostatek ochranných 
prostředků. Šily se roušky a společně se 
skauty a farností jsme se snažili maximálně 
pomáhat seniorům, zdravotně znevýhod-
něným, školám, rodičům, zkrátka všem, 
kteří to potřebovali. Zejména v počátcích 
mimořádných vládních opatření, kdy ješ-
tě nefungovalo zásobování z ministerstev, 
přitom roušky byly povinné. Ukázalo se, že 
i v Blansku žijí skvělí lidé, kteří jsou otevře-
ní pro druhé a mají srdce na dlani.

Na obce a města tohle všechno do-
padlo i ekonomicky. Blansko asi ne-
bude výjimkou?

Bohužel není, jen pokles daňových pří-
jmů je u nás v letošním roce asi 42 milionů 
korun. S tím jsme si ale poradili. Odložili 
jsme některé menší projekty, část drobněj-
ších projektů nebylo možné realizovat z ča-
sových důvodů souvisejících s nouzovým 
stavem. Pomohl nám také kompenzační 
bonus od státu i naše úspory z loňského 
roku, takže jsme nakonec nemuseli škrtat 

zásadní investice. Uvidíme, co bude dál, 
nyní to nelze úplně předjímat, proto vše ří-
kám s naprostou pokorou.

Život se samozřejmě nezastavil. Na 
čem jste pracovali a pracujete?

Je toho docela hodně. Probíhá revitaliza-
ce předzámčí, chystá se přístavba Základní 
školy TGM, pokračuje revitalizace sídliště 
Zborovce. Velmi dobře se vyvíjí projekt 
Přemostění na Staré Blansko, kde bychom 
chtěli v roce 2021 začít s realizací. Průběž-
ně opravujeme silnice, chodníky, postavilo 
se nové parkoviště na Sportovním ostrově, 
rekonstrukcí prošel stadion ASK v Mlýn-
ské ulici. A mohl bych pokračovat dál.

K rekonstrukci stadionu ASK bych rád 
řekl, že jej nevyužívají jen fotbalisté, jak si 
někdo může myslet, ale také atleti, připra-
vují se zde i basketbalisté, hokejisté a další 
sportovci, hojně jej využívají školy i široká 
veřejnost. Myslím, že všichni si už úpravy 
tohoto pro nás důležitého stánku zaslou-
žili. Novou podobu navíc získala i budova 
bývalé ubytovny, kde budou mít sportovní 
kluby a organizace své zázemí, sídlit zde 
budou Služby Blansko, veřejnost může vy-
užívat nové toalety.

Když  už  jsme  u  sportu.  Byl  jste 

dlouholetým  předsedou  fotbalo-
vého klubu, takže postup týmu do 
druhé nejvyšší soutěže Vám určitě 
musí dělat radost?

Co se týká fotbalu, je to moje srdeční 
záležitost, to přiznávám. Šest let jsem byl 
předsedou klubu, ale současný stav vyža-
duje, aby se tomu vedení věnovalo naplno, 
což z pozice starosty nemůžu garantovat. 
Potup do Fortuna:Národní ligy je úspěch, 
který možná docení až budoucí generace. 
Samozřejmě to s sebou nese spoustu sta-
rostí, ale kdybychom druhou ligu odmítli, 
určitě bychom si to později vyčítali. Blan-
sko se dostalo do celostátních médií, to 
všechno je pro město reklama k nezapla-
cení.

Ale nejde jen o fotbal, máme tady celou 
řadu dalších skvělých sportovních týmů 
i sportovců. Baseballisty, atlety, stolní te-
nisty, kuželkáře, basketbalistky, Vaška 
Koláře a řadu dalších. Nerad bych na ně-
koho zapomněl, ale všichni Blansko skvěle 
reprezentují nejen u nás, ale také ve světě. 
Obecně mám radost z toho, že čím dál tím 
víc lidí v Blansku sportuje.

V souvislosti se sportem se musím 
ještě  zeptat  na  chystaný  projekt 
nových lázní.

ŽIVOT SE V BLANSKU
NEZASTAVIL ANI
S KORONAVIREM

JIŘÍ CRHA:

Stejně  jako  jiná  města  i  obce,  prožívá 
Blansko  letos  velmi  zvláštní  rok.  Boj 
s pandemií stojí všechny spoustu sil, na 
druhé  straně  život  jde dál,  a  tak  i  vede-
ní města pracuje na mnoha projektech. 
Více prozradil starosta Jiří Crha.

rozhovor
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Lázně už dlouhodobě nevyhovují poža-
davkům na moderní sportoviště a je to jed-
na z našich priorit do budoucna. V plánu je 
úplně nová budova s moderními techno-
logiemi. Projekt bude stát asi 220 milionů 
bez DPH, což není málo. Jsme si vědomi 
toho, že je to hodně peněz, ale v rukou 
máme analýzu, podle které by generální 
oprava a dovybavení stávající budovy lázní 
přišly na podobnou částku. Nová budova 
navíc zajistí použití nejmodernějších ma-
teriálů i technologií, výrazné úspory nákla-
dů na provoz, bezbariérovost a podobně. 
Lázně ročně navštíví na 75 tisíc plavců, ti 
si to podle mého zaslouží. Navíc budova 
neslouží jen místním, krytý bazén využívají 
školy i veřejnost z regionu.

Co prostor po bývalém Hotelu Duk-
la? Jak to tam vypadá?

Asi narážíte na kavárnu, kterou v upra-
vených prostorách dlouhodobě plánuje-
me. Už na jaře jsme vypsali výběrové ří-
zení, objevili se tehdy zájemci o pronájem 
i realizaci stavby, bohužel nám ale do toho 
„hodil vidle“ covid. Jsem si vědom, že je to 
jeden ze zatím nesplněných úkolů a budu 
dělat maximum pro to, aby se to povedlo 
dotáhnout do konce. Věřím, že příští rok 
o prázdninách už bude kavárna na Poduklí 
sloužit veřejnosti.

Hodně  se  v poslední době mluvilo 
i o projektu Skleníky.

Projekt Skleníky se táhne, je to nepříjem-
né, na druhé straně určitý posun tam na-
stal, když bylo letos v únoru vydáno územ-
ní rozhodnutí. Na zářijovém zastupitelstvu 
jsme prodloužili termín pro vybudování 
obchodního centra o rok. Společnost M.S. 
Blanenská nás požádala o prodloužení lhů-
ty pro podání návrhu na stavební povolení 
do dubna 2021, zavázala se přitom k dal-
ším věcem, které jsou pro město výhodné. 
Součástí stavby bude kruhový objezd, kte-
rý zaplatí M.S. Blanenská, parková úprava 
okolí obchodního centra, firma připraví 
území pro stavbu lávky na Sportovní ost-
rov a podobně. Věřím, že to, že jsme vyšli 
této společnosti vstříc, je krok správným 
směrem. Mohli jsme samozřejmě vypově-
dět smlouvu, ale riskovali bychom soudní 
tahanice a reálně by hrozilo, že neutěšený 

stav této lokality potrvá další dlouhé roky. 
Nyní už je zažádáno o demolici a připravují 
se podklady pro stavební řízení. Obchodní 
centrum by mělo začít fungovat nejpozději 
v létě 2023.

Vaše přání do budoucna?

Přál bych si dokončit už započaté a dlou-
ho připravované projekty, zejména projekt 
Přemostění na Staré Blansko. Důležité 
jsou ale i menší projekty, z nichž řadu jsem 
už zmínil. Také bych nám všem přál, aby 
se uklidnila situace související s korona-
virem, počet nemocných se začal snižovat 
a my jsme se co nejdříve mohli vrátit k nor-
málnímu životu. I v tomto světle bych všem 
rád popřál hlavně pevné zdraví.

PAVEL ŠMERDA

rozhovor

Vizualizace revitalizace sídliště zborovce
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GATEMA SI I V NÁROČNÝCH
ČASECH VEDE VELMI DOBŘE
Vysoce moderní firma se čtyřmi 
divizemi, s více než sto padesáti 
zaměstnanci  a  vynikajícími  ob-
chodními výsledky. To je společ-
nost  Gatema,  která  sídlí  v  prů-
myslové  zóně  v  Boskovicích. 
O novinkách  a budoucnosti  fir-
my jsme si povídali s předsedou 
dozorčí rady Františkem Vlkem.

Pane  řediteli,  zažíváme  hodně 
zvláštní rok. Jak to zvládáte v Gate-
mě a co je u vás nového?

Souhlasím s Vámi, letošní rok je opravdu 
extrémní. Popravdě řečeno, kdyby mi před 
dvanácti měsíci někdo řekl, že rok 2020 
(a zřejmě nejen on) bude ve znamení boje 
lidstva s jakýmsi virem, tak bych dotyčné-
mu asi doporučil neodkladnou návštěvu 
lékaře. Ale je to tu a nezbývá než se s tím 
nějak poprat. Gatema si v tomto souboji 
vede poměrně zdatně, nicméně ještě není 
všem špatným dnům konec. Bohužel.

Od května se firma transformovala 
na holding. Jak moc to zasáhlo do 
chodu společnosti a co všechno se 
změnilo?

Bylo to velmi náročné, finančně, časo-
vě, lidsky, a chtěl bych touto cestou všem 
zaměstnancům Gatemy, ale též externím 
partnerům, kteří se na této změně podíleli, 
dodatečně i touto cestou poděkovat za dob-
rou práci.

Zatím  je  to  krátká doba,  ale  splnil 
tento krok Vaše očekávání?

K těmto změnám jsme přistupovali s jis-
tými dlouhodobými koncepčními záměry 
a cíli, tudíž je příliš brzy na objektivní hod-
nocení, ale zatím to vypadá, že jsme neudě-
lali chybu a holding plní a bude plnit svůj 
účel. Samozřejmě, vždy je možno jakýkoliv 
záměr realizovat lépe, ale to k životu patří 
a nemá smysl zpětně řešit, že něco mohlo 
být jinak.

Snad  na  téměř  všechny  firmy  do-
padla koronavirová krize. Je to i váš 
případ?

Nechci to zakřiknout, ale po zdravotní 
stránce, až na drobné výjimky, se nám za-
tím daří dobře, a pokud jde o ekonomické 
ukazatele, jsou v intencích předchozích 
let. S čímž bych za „normální“ situace asi 
nebyl zcela spokojen, ale s ohledem na dění 
okolo to není důvodem k nářku. Ale asi by 
zde bylo dobré připomenout závěr odpově-
di na první otázku.

Tak to moc gratuluji. Čím si vysvět-
lujete, že jste stále tak úspěšní?

Nehledal bych za tím nějaké zásluhy, 
máme prostě štěstí, že Gatema není re-
staurace, kino, nebo cestovní kancelář. 
Na druhou stranu je asi vhodné zmínit, že 
jsme se rychle naučili využívat „alternativ-
ních“ způsobů práce, ať už interně – např. 
home office – či externě formou různých 
způsobů elektronického kontaktu s naši-
mi obchodními partnery. Velmi důležitým 
aspektem je i vědomí osobní odpovědnosti 
našich zaměstnanců za spolehlivé fungo-
vání firmy, čehož si velmi vážím. A v ne-
poslední řadě i skutečnost, že se nám daří 

pronikat na nové trhy, ať už teritoriálně, 
nebo oborově.

Také vnímáte krizi jako určitou pří-
ležitost?

Ano. Je to sice už taková trochu zprofa-
novaná věta, ale pravdivá a ve své „čisté“ 
podobě správná. Že se za tím mohou skrý-
vat různé aktivity různých zájmových sku-
pin, sloužící k bezohlednému prosazení 
těchto zájmů na úkor druhých, je věc jiná. 
Ale nepouštějme se do konspiračních teo-
rií. Ani v době covidu. (úsměv)

Hledáte  stále  nové,  schopné  lidi? 
Pokud ano, na jaké pozice?

To je nikdy nekončící příběh. Hledáme 
permanentně nejen specialisty na pozice 
programátorů či konzultantů, ale i operá-
tory do výroby, administrativní pracovníky 
a další. Na tom se zatím nic nezměnilo a asi 
ani nezmění. Novou skutečností je fakt, že 
tyto lidi nehledáme už jen pro práci v Bos-
kovicích, Brně či Třebíči, ale také v němec-
kém Geislingenu…

Upřímně.  Chtějí  dnes  lidé  praco-
vat?  Jak  těžké  je  získat  schopné, 

PR

Předseda dozorčí rady František Vlk
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loajální  a  firmě  oddané  zaměst-
nance?

Chtějí pracovat. Ale někdy to nedávají 
najevo a je obtížné to poznat. (úsměv) Ná-
bor nových lidí a jejich následné udržení 
je stále složitější, nároky stoupají, ale to je 
v pořádku. Jen musí být zachována rovno-
váha mezi tím, co jsem schopen nabídnout 
a co za to chci. Z pohledu zaměstnavatele 
i zaměstnance. Pak je to funkční vztah, na 
kterém lze budovat v podstatě cokoliv.

Firemní školka funguje dobře?

Gatemáček nám dělá radost, máme trvale 
převis zájmu nad kapacitou, což snad svěd-
čí o tom, že školka pracuje dobře. Věřím, že 
tomu tak zůstane i nadále, navzdory sna-
hám nejmenované ministryně práce a so-
ciálních věcí zlikvidovat aktuální fungující 
systém dětských skupin návratem k jeslím.

Gatema  byla  vždy  hodně  vidět  na 
akcích. Letos se jich ale moc neko-
nalo.  Přesto,  od  společenské  zod-
povědnosti,  partnerství  jste  určitě 
neustoupili?

S ohledem na již několikrát zmiňovanou 
situaci jsme se aktuálně rozhodli upřed-
nostnit zodpovědnost zaměstnavatele před 
zodpovědností společenskou. Nerad bych 
se totiž dostal do situace, v níž by bylo za-
městnancům třeba vysvětlovat např. pří-
padné zpoždění výplat mezd oproti poskyt-
nutí nějakého sponzorskému příspěvku.

Když jsme spolu mluvili naposledy, 
měl jste velké plány získat lepší pří-
stup na trh okolních států prostřed-
nictvím vlastních dceřiných společ-
ností v těchto zemích. Daří se to?

Daří se to, aktuálně máme dceru v Ně-
mecku, Rakousku a pokud vše vyjde dle 
našich představ, a představ našich part-
nerů, ty nelze opomíjet, budeme mít v do-

hledné době dceru i v Bratislavě. Ale „mít“ 
dceru znamená jen udělat první krok, teď 
se učíme cupitat a snad budeme brzy umět 
i správně chodit.

Když  se  ohlížíme  za  rokem  2020, 
zmínit bychom měli i největší akvi-
zici v historii firmy a jednu z nejzá-
sadnějších  tuzemských  transakcí 
v oboru desek plošných spojů. Pro-
zraďte, o co se jednalo?

Podařilo se nám získat 90% podíl ve firmě 
Kubatronik Leiterplatten GmbH, což je re-
lativně malý, ale co do know how, obchod-
ních zkušeností a tržních oborových oblastí 
velmi zajímavý výrobce plošných spojů v již 
zmiňovaném německém Geislingenu. Pů-
vodním záměrem bylo čistě obchodní za-
stoupení, nicméně se naskytla tato šance, 
kterou jsme se rozhodli využít. Obě firmy se 
vzájemně velmi dobře doplňují, takže toto 
spojení jak v Boskovicích, tak i v Geislinge-
nu, vnímáme velmi perspektivně.

Divize desek plošných spojů je nej-
větší  divizí  Gatemy.  V  jakých  obo-
rech, oblastech se vaše desky obje-
vují. Slyšel jsem, že vaše desky létají 
i do vesmíru?

Ano, krouží tam někde nahoře nad 
námi. (úsměv). Pro pořádek si dovolím 
drobnou opravu, nejedná se již o divizi, 
ale o dceřinou firmu Gatema PCB a.s., 
která se oborově nikterak striktně nevy-
mezuje, takže s trochou nadsázky by se 
snad dalo říct, že se naše desky mohou 
objevit kdekoliv ve světě elektroniky, snad 
jen s výjimkou automotive a tzv. „bílého 
zboží“. Naší cílovou skupinou obecně 
jsou hi-tech firmy s vlastním vývojovým 
zázemím, kterým jsme schopni nabíd-
nout především prototypovou a malosé-

riovou výrobu složitých produktů s vy-
sokou přidanou hodnotou v extrémně 
krátkých termínech.

Platí to, že chcete být v této oblasti 
největší v Evropě?

Nejlepší, nikoliv největší. (úsměv)

Zmínit  bychom měli  i  jeden  z  va-
šich TOP produktů Helios, o který je 
mezi firmami zájem.

Oblast ERP je nejstarší podnikatelskou 
aktivitou Gatemy, systém Helios Orange 
společnosti Asseco solutions prodává-
me od roku 1992, koncem devadesátých 
let jsme naši nabídku rozšířili i o Helios 
Green, byť oba produkty původně pod jiný-
mi názvy. K prvotnímu prodeji s následnou 
implementací postupně přibylo i analy-
ticko – vývojové zázemí a současné verze 
obou produktů obsahují spoustu prvků, 
které vznikly přímo v Boskovicích. Gatema 
(přesněji Gatema IT a.s.) si za těch téměř 
třicet let činnosti vydobyla prioritní posta-
vení v partnerské síti Asseco a velmi dob-
rou pověst na trh ERP systémů v ČR.

Vaše přání do roku 2021?

Především dobré zdraví všem, více než 
kdykoliv jindy. PAVEL ŠMERDA

Průmyslová 2503/2
680 01 Boskovice
Tel. 516 426 711
E-mail: info@gatema.cz
www.gatema.cz

PR
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NENÍ TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM?
PROČ ČÍSLO NA VÁZE

životní styl

„Měl/a bys vážit tolik a tolik. Jsi moc hubená/ý nebo naopak moc tlustá/ý.“ Na rafičku na váze je často po-
hlíženo jako na něco směrodatného, respektive jako na něco, co se dá přesně kategorizovat. Avšak je tomu 
opravdu tak? Je váha tím nejdůležitějším číslem, případně do jaké míry? Asi se shodneme na tom, že exi-
stuje nějaké všeobecné měřítko toho, kolik by zdravý jedinec měl zhruba vážit, aby se pohyboval v nějaké 
rozumné hodnotě. Avšak, že ani tahle hodnota nevypovídá zcela o všem a je zapotřebí zohlednit několik 
dalších faktorů, se vás pokusím přesvědčit v dnešním článku.

FOTO @loomanphoto
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SVALY VERSUS TUK
Otázka na zamyšlenou hned na začátek. 

Jak je možné, že sportovec/sportovkyně 
o stejné výšce jako známá, co prosedí vět-
šinu času u Netflixu, váží stejně? Odpověď 
je poměrně jednoduchá. U každé z těch-
to osob bude jiný poměr tělesných tkání. 

V prvním případě budou logicky převládat 
svaly, v tom druhém to bude právě onen 
tuk. Navíc svaly váží více než tuk. Tím pá-
dem, pokud začnete například chodit více 
do posilovny, kde budete vykonávat převáž-
ně silový trénink, k tomu si vylepšíte jídel-
níček bohatšími porcemi bílkovin, tak há-
dejte, co se stane. Podíl svaloviny ve vašem 
těle se zvýší, a tak může logicky dojít i ke 
zvýšení vaší váhy. Pohled na cifru na váze 
pak nemusí být vůbec smutný, ba naopak.

Setkat se můžeme i s opačným příkladem. 

Pokud člověk například onemocní, ztratí 
chuť k jídlu, vynechá fyzickou aktivitu a vět-
šina jeho jídelníčku bude tvořena sacharido-
vými maličkostmi, tak onen jedinec může 
naopak hubnout. Je však tento scénář dobře 
a radost z úbytku na váze na místě? Hádáte 
správně, není. To, co šlo dolů, byla s největší 
pravděpodobností právě ta svalovina.

PROBLÉMEM JE TUK?
Ale kdeže, i ten potřebujeme. Samozřej-

mě však v rozumné míře. Pokud je v nad-
bytku, dobře to není, ale stejně tak nelze 
považovat za správné jeho nedostatek.
K čemu je takový tuk, respektive tuková 
tkáň důležitá?
• termoregulační funkce
• důležitá zásobárna energie
• správná funkce všech tělesných procesů 

apod.

Co dalšího může ovlivňovat tělesnou 
hmotnost? U žen je to především období 
menstruace, kdy dochází k většímu zadr-
žování vody v těle. Zadržovaná voda může 
být taktéž způsobena nedostatečným pit-
ným režimem, nedostatkem pohybu, nad-
bytkem sladkého a přehnaného solení.

PSYCHICKÁ POHODA
V neposlední řadě je podstatné také to, 

jak se vlastně cítíme my sami. Každý jsme 
přeci originálem. Bavíme se samozřejmě 
stále o nějaké rozumné hranici toho, co po-
važovat za „normální“. Pokud se budu svý-
mi hodnotami pohybovat v obezitě a budu 
tvrdit, že přesně tak mi to sedí, to je zase 
věc druhá. Pokud mne však trápí pár kilo 
navíc, ale zdravě jím, nechybí mi pohyb 
a jsem jednoduše spokojená/ý, dalo by se 
to nazvat zlatou střední cestou. I v tomto 
ohledu je určitě nesmírně důležité cítit se 
ve svém těle dobře a slepě nesledovat nej-
novější často nesmyslné diety. Pokud však 
chceme svoji váhu redukovat, je podstatné 
si uvědomit, že ideální váhový úbytek je 
v průměru 0,5-1 kg za týden. Už asi tedy 
chápete, že hodnotit se na základě jedné 
jediné hodnoty, nebude rozhodně tou dob-
rou cestou. Pokud vás však zajímá přesný 
poměr vašich tělesných tkání, ptejte se po 
bioimpedančních metodách.

VENDULA POPELKOVÁ

životní styl

NĚCO MÁLO O MNĚ…
Jsem lifestylový nadšenec, který rád sdílí svou lásku k jídlu a nutričním hodno-
tám. Stravovací témata často prolínám i s cestováním, neboť právě to je mou 
další vášní. K zálibě ve výživě jsem se dostala díky magisterskému studiu Ekot-
rofologie (Výživa člověka) na Mendelově univerzitě, kde jsem se rozhodla nadá-
le setrvat jako Ph.D. student. Pracovně se věnuji ještě oblasti mikrobiologie. Ve 
svém volném čase se věnuji poradenství ve výživě. Mimo studium mě k výživě 
člověka přivedly i mé osobní stravovací potíže, které mě motivovaly se tomuto 
směru nadále věnovat a pomáhat tak i ostatním. Více na: www.ennepenne.cz.
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Eliško, jaká byla tvoje letošní sezó-
na? Asi hodně specifická?

Ano, byla opravdu hodně specifická, 
protože byla, a ještě stále je, ovlivněná ko-
ronavirem. První závody Českého poháru 
byly zrušeny. To stejné platilo i pro regio-
nální závody. Stále jsme vyhlíželi, kdy se 
vše naplno rozběhne. Nakonec byl Český 
pohár zkrácen z původně šesti závodů na 
čtyři, hned druhý závod bylo mistrovství 
České republiky. Bylo velmi těžké naladit 
formu na start sezóny. Tímto bych chtěla 
poděkovat trenérovi, servisnímu techniko-
vi panu Průchovi ze společnosti Bee Biker 
s.r.o. a celému novému týmu za vše, co pro 
mě dělají. Velké díky za podporu patří i na-
šim sponzorům – COLORprofi, COLOR-
plastic, D2mont, Dopravní stavby Brno, 
BE-servis, Regutec a TOPNET Services!

Titul vicemistryně České republiky 
v kategorii kadetek, celkové druhé 
místo  v  Českém  poháru.  Spokoje-
nost, nebo to mohlo být ještě lepší?

Určitě jsem s bikovou sezónou velmi 
spokojená, protože jsem přestoupila do 
kategorie kadetek, kde jsem závodila se 
staršími soupeřkami. Závody nebyly vůbec 

jednoduché, protože jsem poprvé stála na 
startu s ženami a juniorkami. Z důvodu 
zrušených závodů po celé Evropě se jich 
účastnila i silná zahraniční konkurence.

Co  tě  čeká  v  následujících  dnech 
a týdnech?

Od září se rozběhla nová sezóna cyklo-
krosu. První dvojzávod série Toi Toi se jel 
v Mladé Boleslavi a Holých Vrších. V Mla-
dé Boleslavi jsme společně se svou sestrou 
zvítězily ve svých kategoriích, v Holých 
Vrších jsem vítězství obhájila. Bohužel 
kvůli vládním nařízením byly pozastaveny 
všechny profesionální soutěže, proto teď 
čekáme, kdy se všechny soutěže opět roze-
běhnou.

Tvoje cíle pro sezónu 2021?

Velmi ráda bych v bikové sezóně obhá-
jila titul mistryně České republiky a tím se 
nominovala na mistrovství Evropy. V cy-
klokrosu budu přestupovat do kategorie 
juniorek, kde budu mít možnost jezdit 
i Světové poháry. Určitě to nebude lehké. 
Uvidíme, jak se dokážu na novou sezónu 
připravit. PAVEL ŠMERDA

I V PRAPODIVNÉ
SEZONĚ SBÍRALA
ELIŠKA HANÁKOVÁ
DALŠÍ ÚSPĚCHY
Jedničkou  a  elitní  závodnicí  CP  Teamu  (tým  společnosti  COLORprofi)  je 
Eliška Hanáková. Patnáctiletá talentovaná bikerka ze Žďárné sbírá rok od 
roku nejen větší zkušenosti, ale také úspěchy. Letos se stala vicemistryní 
republiky v kategorii kadetek, druhé místo jí patřilo i v Českém poháru.

sport

CP team vznikl na konci roku 2019. Chtěl 
jsem vytvořit tým v  regionu, který bude 
dosahovat republikových standardů, 
navíc zázemí pro jezdce, s  jejichž dosa-
vadním talentem by bylo co nejlépe na-
kládáno. Jednoduše jsem viděl obrovské 
příležitosti, které naše jezdkyně mají. Ne-
chtěl jsem, aby kvůli špatně zvolenému 
způsobu tréninku buď předčasně skonči-
ly, nebo stagnovaly v určitém levelu.

Aktivními členkami týmu jsou Eliška Ha-
náková, Anna Hanáková, Amálie Gott-
waldová a Lucie Gottwaldová. Do sezóny 
2020 všechny vstupovaly v  podobě „pr-
voročaček“ pro danou kategorii. Sezónu 
2020 hodnotím jako výjimečnou, protože 
níže uvedené výsledky nejsou obvyklé pro 
první rok v kategorii. Posuďte sami. Eliš-
ka Hanáková (2. na MČR a 2. v celkovém 
pořadí ČP), kadetky, Amálie Gottwaldová 
(2. v  celkovém pořadí ČP), starší žákyně, 
Anna Hanáková (7. v celkovém pořadí ČP), 
starší žákyně, Lucie Gottwaldová (9. v cel-
kovém pořadí ČP), holky 9-10 let. Jako 
tým jsme velmi spokojení s  tréninkovou 
platformou, která zahrnuje zásadně jiné 
způsoby tréninku, tak i  se zajetými vý-
sledky v roce 2020. Zásadní podíl samo-
zřejmě nesou členové výkonného výboru 
a technické podpory, kteří zajišťují běžný 
chod spjatý se samotnými závody a  jsou 
výkonnými pilíři týmu. Velký dík patří i na-
šim děvčatům. Jejich přístup k tréninku je 
klíčem k úspěchu.

Co se týká dalších cílů a plánů do budouc-
na, určitě chceme naše závodníky udržet 
v české špičce a nominovat se na evropské 
poháry a mezinárodní mistrovství.

JIŘÍ VÁŠÍČEK, CP team

ELIŠKA HANÁKOVÁ

Úspěšná bikerka ze Žďárné se horským kolům věnuje od čtyř let. Přes závody O pohár Dra-
hanské vrchoviny se dostala do absolutní české špičky. V loňském roce se stala mistryní re-
publiky a vítězkou Českého poháru v kategorii žákyň, na Olympiádě dětí a mládeže získala 
zlato na horských kolech a  bronz v  časovce jednotlivkyň na silnici. Letos po přestupu do 
kategorie kadetek skončila v Českém poháru i na republikovém šampionátu druhá. Eliška se 
bikům věnuje pět dní v týdnu, v zimě je kombinuje s cyklokrosem. Jejím vzorem je Švýcarka 
Jolanda Neffová, snem účast na olympijských hrách.
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1. S  kolika okresy sousedí okres Blan-
sko:

a) 3
b) 4
c) 5

2. Hotel v Černé Hoře se jmenuje:
a) Olberg
b) Panorama
c) Sladovna

3. Majiteli lysického zámku byli:
a) Dubští z Třebomyslic
b) Salmové
c) Lucemburkové

4. Fotbalista Jiří Vorlický ml. z Boskovic 
nastupuje za tým:

a) FC Barcelona
b) Inter Milan
c) Atalanta Bergamo

5. V Ostrově u Macochy je jeskyně:
a) Balcarka
b) Kateřinská
c) Výpustek

6. Starostkou Velkých Opatovic je:
a) Kateřina Gerbrichová
b) Lenka Růžičková
c) Jana Otavová

7. Divadelní soubor ve Voděradech se 
jmenuje:

a) KOLESO
b) DIVOOCH
c) SMALT

8. Atletka Michaela z Bořitova je junior-
skou vicemistryní světa ve:

a) skoku vysokém
b) basketbalu
c) triatlonu

9. Rybník Olšovec má rozlohu cca:
a) 32 ha
b) 42 ha
c) 52 ha

10. V  Žerůtkách se natáčel český film, 
v  němž jednu z  hlavních rolí ztvárnil 
Zdeněk Štěpánek. Jmenoval se:

a) Kouzelný dům
b) Jan Hus
c) Jan Žižka

11. Televizní vysílač Kojál u Lipovce měří:
a) 250 metrů
b) 340 metrů
c) 180 metrů

12. Autorem soch v Rudce u Kunštátu je:
a) Josef Myslbek
b) František Burian
c) Stanislav Rolínek

13. Na kunštátském hřbitově je hrob:
a) Františka Halase
b) Petra Bezruče
c) Jana Nerudy

14. Propast Macocha je hluboká:
a) 138 metrů
b) 148 metrů
c) 158 metrů

15. Senátorem za okres Blansko je:
a) Lenka Dražilová
b) Jaromíra Vítková
c) Jitka Seitlová

16. Rozhledna nedaleko Obory leží:
a) na Malém Chlumu
b) Velkém Chlumu
c)) uprostřed

17. Kdo je roztomilá dívenka na snímku:
a) plavkyně Silvie Rybářová
b) herečka Kristýna Štarhová
c) zpěvačka Tereza Kerndlová

Vánoční soutěž. ZNÁŠ SVŮJ REGION?
Pro chvíle vánoční pohody jsme připravili soutěž, která má prověřit vaše znalosti Blanenska a Boskovicka. K dispozici máte 17 růz-
ných otázek. Některé jsou jednoduché, jiné úsměvné, nad některými ovšem budete muset zapřemýšlet, nebo si správnou odpo-
věď vyhledat. Svoje odpovědi nám napiště na e-mail smerda@my-face.cz do 10. ledna, na jednoho z vylosovaných čeká odměna.

soutěž
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Představte prosím čtenářům MyFa-
ce firmu Czech Blades. Čím se zabý-
váte a co děláte?

Firma Czech Blades se zabývá výrobou 
holicích a průmyslových čepelek (žiletek). 
Je předním světovým výrobcem, ať už se 
jedná o čepelky vyrobené z tzv. uhlíkaté 
nebo nerezové oceli. Navazuje na dlouho-
letou, letos sedmdesátiletou tradici jejich 
výroby v Jevíčku, což už samo o sobě zava-
zuje pro budoucnost.

Firma má poměrně bohatou histo-
rii. Čím vším si za 70 let prošla?

To je téměř příběh na román a vlastně 
tak trochu i příběh Československa, resp. 
České republiky. V roce 1950 byl nařízením 
vlády vytvořen národní podnik DIU. Ten 
znárodněním a sloučením řady menších 
(soukromých) výrobců řemeslných žiletek 
založil dlouholetou tradici. Od 50. let do-
dnes se vyrábějí tzv. uhlíkaté čepelky, ale 
výrobní závod reagoval na pokrok i v době 
hlubokého socialismu a v 60. letech minu-

lého století pořídil v licenci linku na výrobu 
nerezových žiletek (tehdy jim říkali „věčné 
žiletky“). Do této doby se datuje začátek 
budování proslulosti nerezových čepelek 
značky ASTRA. Ke značce postupem času 
přibyly další adjektiva jako Platinum, Su-
perior, Keramik apod. Na přelomu 80. a 90. 
let se původní firma pokusila i o produkci 
jednorázových holítek. Čepelky se značkou 
ASTRA, ale i TIGER, TATRA, LUXOR 
nebo SOKOL byly oblíbené v řadě zemí 
světa, zvláště v těch, které sympatizovaly se 
socialismem. V Africe, Jižní Americe, jižní 
a jihovýchodní Asii, na Blízkém Východě… 
Brzy po sametové revoluci, roku 1993, byla 
firma privatizována jejím managementem 
a krátce poté koupena světoznámou spo-
lečností Gillette (1996), která touto akvi-
zicí získala silné značky a nové trhy. Kvůli 
tamější hospodářské krizi odložený přesun 
výroby do Ruska se nakonec korporace roz-
hodla realizovat, a tak v roce 2005 zvítězila 
ve veřejné soutěži na prodej části podniku 
Gillette Czech s.r.o. (výrobního závodu 
v Jevíčku) společnost Czech Blades s.r.o. 
Fabrika se tím vrátila do českých rukou.

Jaká byla Vaše cesta do firmy Czech 
Blades?

Kolega a spolumajitel firmy, Marian 
Michlíček, je můj spolužák z univerzity. 
Známe se tedy dlouho a dobře a podnikání 
naše přátelství nijak nepoznamenalo. Což 
nebývá v podobných případech zdaleka 
obvyklé. Před převzetím firmy v Jevíčku 
v ní kolega pracoval na pozici finančního 
manažera, já jsem v té době žil a pracoval 
v Německu jako regionální manažer firmy 
DuPont pro západní Evropu. V roce 2002, 
kdy začala společnost Gillette o prodeji vý-
robního závodu uvažovat, jsme se dohodli, 
že se do tendru o něj přihlásíme společně 
a později jsme založili společnost Czech 
Blades s.r.o. Protože drtivá většina pro-
dukce je určena pro export, zvolili jsme 
anglický název, nicméně jsme chtěli komu-
nikovat i fakt, že firma je česká – proto ná-
zev, který v překladu znamená „česká ostří, 
resp. české čepelky“.

Asi  svého  tehdejšího  rozhodnutí 
nelitujte?

POUŽÍVAJÍ LIDÉ NA CELÉM SVĚTĚ
ČEPELKY Z JEVÍČKA

PR

Holení žiletkou je rituál, říká obchodní ředitel jevíčské firmy Czech Blades Milan Máša. Společně se 
svým spolužákem z vysoké školy Marianem Michlíčkem před několika lety doslova zachránili tento 
světově proslulý podnik před zánikem. Dnes rozvíjejí firmu, která zaměstnává okolo 250 lidí a výrobky 
vyváží do celého světa.
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Rozhodně ne, a to z mnoha důvodů. Pro-
fesních i osobních.

Kolik  momentálně  zaměstnává-
te  lidí? Hledáte nové? Případně na 
jaké pozice?

Momentálně máme asi 250 zaměst-
nanců, nicméně číslo se v průběhu roku 
přirozeně mění. Schopných, pracovitých 
a loajálních zaměstnanců si ceníme a stále 
hledáme takové. Nejbližší měsíce nebudou 
ale pro žádnou firmu jednoduché, proto se 
budeme soustředit hlavně na udržení sou-
časného stavu výroby a zaměstnanosti. Vý-
jimky se zajisté najdou.

Perspektiva práce tedy u vás je?

Perspektiva práce u nás je už jen díky 
pestřejšímu výrobkovému portfoliu uh-
líkatých, průmyslových a nerezových 
žiletek. Nicméně v ekonomikách po ce-
lém světě momentálně vládne velká ne-
jistota a udržení vysokého tempa výroby 
i zaměstnaneckých pozic stojí velké úsilí 
a často i hodně peněz. Do dlouhodobé 
perspektivy výrobního závodu v Jevíčku 
jsme v minulosti hodně investovali, proto 
jsme přesvědčení, že jsme dobře připrave-
ní.

Kolik  žiletek,  pardon,  máte  raději 
označení čepelek, ročně vyrobíte?

Ročně vyrobíme kolem 850 milionů če-
pelek. V roce 2012 jsme už dosáhli i objemu 
jedné miliardy. Exportní orientace vystavu-
je firmu vlivům nejen evropských či světo-
vých ekonomických cyklů, ale i těch lokál-
ních v místech, kam naše výrobky vyvážíme. 
Značná část produkce míří do méně rozvi-
nutých ekonomik, kde ani politická stabilita 
není typickým znakem a na vývoj národních 
ekonomik má velký vliv. Stačí třeba i regio-
nální či parlamentní volby.

Kam všude vaše výrobky vyvážíte?

Téměř do celého světa. Dominuje Afrika, 
ale významné trhy máme i v jižní a jihový-
chodní Asii, na Blízkém Východě i v Jižní 
Americe. Průmyslové čepelky nacházejí 
svá odbytiště zejména v Evropě, ale i v Asii.

Slyšel  jsem,  že doslova hitem  jsou 
vaše  čepelky  v  Africe.  Prý  se  tam 
používají k mnoha věcem?

Afrika je náš nejvýznamnější trh a použí-
vání čepelek tam v průběhu minulých dese-
tiletí našlo nejrůznější uplatnění. Nejen pro 
holení (obličeje mužů, resp. celého těla), 
ale i pro manikúru a pedikúru (v africkém 
pojetí), v domácnostech jako univerzální 
řezací nástroj, v různých průmyslových 
odvětvích (řezání fólií, výrobky z plastů…) 
i v zemědělství. Uhlíkatá čepelka je tedy ta-
kový univerzální pomocník.

Co  je pro Vás v podnikání důležité 
a  čím  se  při  své  práci  řídíte? Máte 
nějaké zásady?

Pokud se jedná o morální zásady, na 
které se zřejmě ptáte, nedělám rozdíl mezi 
osobním a profesním životem. Nikdy jsem 
nechtěl a nemusel se za nic, co jsem v ži-
votě dělal a dokázal, stydět. Před sebou 

ani před nikým jiným. A dělám vše pro to, 
abych s tímto konstatováním jednou ten-
hle svět mohl opustit.

Czech Blades se zapojuje i do života 
v regionu. Koho a co všechno pod-
porujete?

Bereme svoji společenskou odpovědnost 
za stav regionu a místa, ve kterém podni-
káme, vážně. Proto se snažíme nejen vy-
tvářet nadstandardní pracovní podmínky 
a prostředí pro naše zaměstnance přímo ve 
výrobním závodě, ale snažíme se pomáhat 
vylepšovat i kvalitu života v Jevíčku tím, 
že spolupracujeme na různých projektech 
s radnicí města (mj. work-outové hřiště, 
nový chodník atd.). Kromě toho svoji fi-
nanční i materiální podporu směřujeme 
převážně těm, kteří si sami pomoci doká-
žou ztěžka. Dětem, zvlášť těm s nějakým 
handicapem, či našim zdravotně postiže-
ným spoluobčanům.

Zeptám se, holíte se i Vy čepelkami 
z Jevíčka?

Ráno se holím elektrickým strojkem. 
Holení žiletkou je rituál, na který potře-
bujete čas. Nicméně ten si v pravidelných 
cyklech nacházím, abych i já doslova na 
vlastní kůži poznal a vnímal konzistenci 
kvality našich holicích nerezových čepelek. 
S výsledkem jsem nadmíru spokojený.

Co děláte ve volném čase, jak nejra-
ději odpočíváte?

Odpočívat moc neumím, nicméně je tře-
ba si čas od času vyčistit hlavu. A to dělám 
u sportu (lyže, kolo, příroda), v divadle, 
na výstavě, s knihou, ale třeba i u vaření. 
Kromě toho od malička rád cestuji. Mám 
slušně projetou Českou republiku, Evropu 
i řadu mimoevropských zemí, které pozná-
vám co nejaktivnějším způsobem. Rád trá-
vím volný čas se svojí (rychle) dospívající 
dcerou, protože je mi jasné, že přijde doba, 
kdy už mě zase tolik potřebovat nebude. 
A tak si ten společný čas, kterého není pří-
liš, snažíme užít, dokud to jde.

Vaše přání?

No přece abychom byli všichni hlavně 
zdraví, a to fyzicky i mentálně. Určitě se 
pak bude dařit i firmě, a tedy i všem, kteří 
jsou na jejím fungování závislí či jsou s ní 
jinak propojení. PAVEL ŠMERDA

PR
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NOVÉ CT, LŮŽKA I VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
NEMOCNICE SE STÁLE VYLEPŠUJE.

Boskovická nemocnice se v po-
sledních letech neustále vylep-
šuje. To mohou potvrdit jak její 
zaměstnanci, tak především pa-
cienti a klienti, kteří tam dochá-
zejí  do  jednotlivých  ambulan-
cí.  Více  o  tom  všem  prozradily 
vedoucí  provozně-obchodního 
oddělení  Markéta  Zábranská 
a  vedoucí  právního  oddělení 
Eva Škrabalová.

Jaká byla Vaše cesta do boskovické 
nemocnice?

M.Z. Vystudovala jsem Střední zdra-
votnickou školu, obor farmaceutický la-
borant, a následně specializační studium 
zásobování zdravotnickými prostředky. Po 
škole jsem pracovala v lékárně Lebo v Bos-
kovicích a v roce 1998 jsem nastoupila na 
obchodní oddělení do nemocnice.

E.Š. Vystudovala jsem Právnickou fakul-
tu, poté jsem pracovala na Krajském úřadě 
v Brně. V nemocnici pracuji čtyři roky, kdy 
jsem nastoupila po mateřské dovolené na 
právní oddělení.

Co obnáší Vaše pozice?

M.Z. Provozně obchodní oddělení za-
jišťuje zásobování nemocnice spotřebním 
zdravotnickým a všeobecným materiálem 
a realizuje nákupy drobného hmotného 
majetku, některých služeb a investic. Sou-
částí provozně obchodního oddělení je 
i stravovací provoz.

E.Š. Právní oddělení zajištuje právní 
agendu nemocnice, tedy zejména veškeré 
smluvní vztahy, soudní spory, vyřizování 
stížností, organizaci veřejných zakázek 
nebo zaštiťování prezentace nemocnice na 
webových stránkách a sociálních sítích.

Vím, že máte mimo jiné na starosti 
veřejné zakázky, dotace a evropské 
fondy.

M.Z. Jako veřejný zadavatel jsme povin-

ni se při nákupech řídit zákonem o zadává-
ní veřejných zakázek. Většinu zakázek, a to 
s ohledem na jejich hodnotu, zadáváme 
elektronicky přes veřejný profil zadavatele, 
což zajišťuje maximální transparentnost 
při hospodaření s veřejnými prostředky. 
Vyhlášení veřejné zakázky předchází pečli-
vá příprava technické specifikace požado-
vaného plnění, včetně znalostí a orientace 
na současném trhu. Při přípravě specifika-
ce je nutná spolupráce se zdravotnickým 
segmentem, pro který je nákup určen.

E.Š. Dotace jsou pro nás významných 
zdrojem při plánování a realizaci investič-
ních nákupů. V tomto směru máme výbor-
nou spolupráci s Městem Boskovice a Jiho-
moravským krajem. Samostatnou kapitolu 
tvoří dotace z evropských fondů. V minu-
lých letech jsme využili z programu IROP 

tituly na financování rozvoje informačních 
technologií a na nákupy softwarového vy-
bavení. Za nejvýznamnější dotační počin 
pak považujeme projekt v rámci IROP vý-
zva č. 31 pro zvýšení kvality návazné péče.

Do projektu zvýšení kvality návaz-
né péče jste se zapojili v roce 2016. 
Co se podařilo v  rámci toho v Bos-
kovicích zrealizovat?

E.Š. Dotační projekt Evropské unie 
IROP jsme realizovali v celkem třech sa-
mostatných projektových částech, v nichž 
se podařilo pořídit přístroje a vybavení 
v hodnotě zhruba 50 milionu korun. Nej-
nákladnější jednotlivou položkou byl nový 
CT přístroj. Z dalších lze jmenovat 93 stan-
dardních a 12 intenzivních nemocničních 

zdraví

Markéta Zábranská (vlevo) a Eva Škrabalová
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lůžek, vybavení operačních sálů (operační 
stoly, laser pro urologii, gynekologickou 
operační věž, operační světla, pojízdný 
RTG přístroj, anesteziologické přístroje), 
porodní křesla, přístroje do odborných 
ambulancí (endoskopická věž pro gastro 
ambulanci, EKG) či vybavení laboratoří 
a oddělení rehabilitace. Jednalo se svým 
rozsahem i finanční hodnotou o zcela oje-
dinělý projekt, který však naší nemocnici 
přinesl špičkové vybavení, včetně možnos-
ti rozšířit spektrum poskytovaných vyšet-
ření a prováděných výkonů.

Je to všechno, nebo se chystají ješ-
tě další nákupy přístrojů, vybavení?

M.Z. Ke konci roku každé oddělení v ne-
mocnici předloží svoje požadavky na ná-
kup vybavení a zdravotnických přístrojů, 
ze kterých vznikne plán nákupů majetku 
a investic. V průběhu roku se tento plán 
doplňuje o případné havárie a aktuálně 
vzniklé požadavky.

E.Š. V letošním roce byly kromě přístro-
jového vybavení z projektu IROP pořízeny 
například inkubátor na novorozenecké 
oddělení, traumatologický operační stůl, 
infuzní pumpy, kompletní nová úklidová 
technika nebo vybavení pro oddělení IT 
v souvislosti se zajištěním kyberbezpeč-
nosti. Jedná se o vlastní investice nemocni-
ce v řádech několika milionů.

Budovy patří městu, takže stav ně-
kterých oddělení, čekáren, chodeb 
je asi záležitostí vedení Boskovic?

Budovy jsou majetkem města a nemoc-
nice s nimi hospodaří v režimu nájmu, kdy 
si zajišťujeme z vlastních prostředků tzv. 
běžnou údržbu. Větší investiční akce, včet-
ně rekonstrukcí a nutných úprav, projedná-
váme vždy s městem Boskovice, a to včetně 
způsobu financování. Spolupráci hodnotí-
me jako velmi konstruktivní a díky snaze na 
obou stranách se nám každoročně daří re-
alizovat část tolik potřebných rekonstrukcí 
vnitřních prostor. Z provedených akcí lze 
jmenovat například přestavbu šaten pro 
personál v suterénu nemocnice, opravy 
oddělení rehabilitace či nyní probíhající 
úpravy několika ordinací. Do budoucna je 
plánována revitalizace vnitřních veřejných 
prostor, jejíž osud je však z významné míry 
závislý na dostupných finančních zdrojích.

Jak se vůbec nakupuje v boskovic-
ké nemocnici? Kdo určuje pravidla?

M.Z. Zásobování nemocnice zajišťuje 
dle povahy nakupovaného zboží nebo služ-
by více úseků nemocnice, a to provozně ob-
chodní oddělení, segment provozně tech-
nického náměstka nebo lékárna. Vzhledem 
k tomu, že jsme městská organizace, ná-
kupy realizujeme podle interních směrnic 
v souladu s pravidly Města Boskovice a zá-
konem o veřejných zakázkách.

E.Š. Zakázky v hodnotě nad milion 
korun bez DPH prochází schvalovacím 
procesem ve Valné hromadě, kterou tvoří 
Rada města Boskovice. Člen Rady města 
se také účastní veřejné zakázky jako člen 
hodnotící komise. Radě města coby Valné 
hromadě se dvakrát ročně předkládá se-
znam realizovaných veřejných zakázek.

Mají  šanci  na  zakázky  dosáhnout 
i firmy z regionu?

M.Z. Určitě ano, máme spoustu doda-
vatelů z regionu v oblasti IT, služeb, potra-
vin, kancelářských a hygienických potřeb 
a jiné.

E.Š. Vzhledem k tomu, že jsme při zadá-
vání zakázek vázáni zákonem, mají k nim 
přístup všichni dodavatelé bez ohledu na 
regionální příslušnost, splní-li nastavené 
podmínky účasti.

Jaké  další  projekty  připravujete 
a na jaká další vylepšení se mohou 
těšit  návštěvníci  boskovické  ne-
mocnice?

M.Z. V tuto chvíli dokončujeme projekt 
dodávky a instalace kuchyňského zařízení 
pro stravovací provoz nemocnice. Jedná 
se o výměnu celkem osmi plynových kot-
lů a sporáků, tří konvektomatů, plynové 
pánve a tří mycích strojů v celkové hod-
notě 5,2 milionů korun. Díky modernímu 
vybavení se zvýší rychlost, kvalita i úroveň 
přípravy celodenní stravy pro více než 200 
pacientů a 500 zaměstnanců. Pacienti sice 
toto vybavení neuvidí, ale pro ně i pro za-
městnanci je to významný benefit, protože 
i stravování je důležitou součástí léčebné-
ho procesu.

E.Š. Sledujeme průběžně nově vypiso-
vané dotační tituly, které by mohly být ne-
mocnicí využity. Kromě pořizování nových 
přístrojů se nyní zaměřujeme i na otázku 
kyberbezpečnosti a s tím související náku-
py hardwarového i softwarového vybavení. 
Za jednu z nejvýznamnějších akcí v letoš-
ním roce považujeme veřejnou zakázku 
na služby praní prádla, která byla v těch-

to dnech ukončena uzavřením smlouvy 
s novým dodavatelem, přičemž nás čeká 
v nadcházejících týdnech logisticky složitá 
výměna veškerého zaměstnaneckého i pa-
cientského prádla ve všech provozech.

Život není  jen  o práci.  Co  rády dě-
láte, při čem si odpočinete, co vám 
dodává energii?

M.Z. Energii mi dodává, a trochu i bere, 
především moje čtyřletá dcera, které věnuji 
veškerý volný čas. Ráda čtu a cestuji.

E.Š. Nejvíc energie mi dodává sport, 
zejména běhání, a příroda v jakékoliv po-
době. Životní nadhled pak získávám díky 
svým třem dětem.

Vaše přání do budoucna?

M.Z. Moje osobní přání do budoucna 
je hlavně zdraví pro všechny moje blízké 
a spokojená rodina, pracovně zřejmě v tuto 
dobu ústup covidu a více klidu na práci.

E.Š. S kolegyní v tomto naprosto sou-
hlasím a jen bych doplnila, abychom i na-
dále měli přátelské pracovní prostředí, 
nadstandardní kolegiální vztahy a navenek 
pokračující výbornou spolupráci s městem 
a našimi obchodními partnery.

PAVEL ŠMERDA

zdraví
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SENÁTORSKÝ ROK JAROMÍRY VÍTKOVÉ
Jaromíra Vítková působí v Senátu čtvr-
tým rokem, zastupuje obyvatele obvodu 
Blansko. Pracuje v senátorském klubu 
KDU-ČSL a nezávislí, je místopředsedky-
ní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice, členkou Podvýboru 

pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj 
venkova. Témata, kterými se zabývá, jsou 
školství, životní prostředí a zejména proble-
matika čistíren odpadních vod, doprava – 
silnice 43, kultura a další. Nedílnou součás-
tí práce senátora je komunikace s občany, 

se kterými se setkává na různých společen-
ských, kulturních, sportovních či charitativ-
ních akcích ve svém obvodu Blansko.
Více informací můžete sledovat na www.
jaromiravitkova.cz nebo Facebooku Jaro-
míra Vítková senátorka.

Kulatý stůl k „Otevřenému dopisu pedagogů mateřských 
škol k situaci v předškolním vzdělávání“

Odhalení pamětní desky Františka ŘepkyDobrovolnická brigáda v lese - sbírání klestí

Seminář Jesle X dětské skupiny

Připomínka 102. výročí 
vzniku Československa

Návštěva starosty a místosta-
rosty Újezdu u Černé Hory

Pokládání kamenů zmizelých 
v Boskovicích

Salonek dětských adamov-
ských umělců

MyFace, časopis z Blanenska a Boskovicka. Vydavatel: Mediaportal, s. r. o se sídlem Kpt. Jaroše 50/8, 680 01 Boskovice. 
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COVIDU NAVZDORY

A CO Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ?

VYCHÁZKA BUDE.
Od roku 2000, vždy 29. prosince, spoluorganizuji pro své přátele vycházku Moravským krasem. Vždy jde okolo sto až sto 
padesáti účastníků, vždy přibližně 15 kilometrů, vždy je součástí opékání lipoveckých klobás, vždy doplňující kulturní 
program, navíc tombola, domácí guláš atd. Letos v tomto počtu jít nemůžeme, a i kdyby se to změnilo, nebylo by to zod-
povědné. Takže Vycházka s klasickým programem bude zase až za rok. Co tedy s tímto rokem? Co s touto dvacátou první 
vycházkou? Mám pro vás; pro tradiční účastníky, ale i pro kohokoliv dalšího a mimochodem velmi vítaného; tento návrh:

1. 29. 12. 2020 podnikněte svoji vycházku.
2. Zapište se; pod svým jménem, přezdív-

kou, nickem; na internetové stránce 
www.e-vychazka.cz, do vycházkové 
tabulky. (stránka bude v provozu od 
8. 12.)

3. Zkuste jít se svými blízkými, prosím do-
držujte bezpečnostní předpisy, tam, kde 
to máte rádi, a dodejte nám svojí vycház-
kou inspiraci pro naše budoucí výlety!

4. Cíl své vycházky a plánované kilometry 
můžete do tabulky uvést i v předstihu, 

motivačně pro další, účast zvažující, zá-
jemce.

5. Pokud to půjde, posílejte ze svojí vycház-
ky fotografie na společnou adresu e-vy-
cházky. Mimochodem hranice Česka 
samozřejmě nejsou žádnou překážkou.

6. Pokud vás tato myšlenka zaujala, ale 
29. 12. prostě nemůžete jít, tak máte 
náhradní termín mezi 20. 12. 2020 
a 5. 1. 2021. Šestého ledna bude vyhod-
nocení.

7. Tato akce by měla mít alespoň trochu 

i sociální lidský rozměr. Firma Doprav-
ní stavby Brno proto vloží na účet akce 
50 000 Kč, navíc za každý vámi ušlý 
„osobokilometr“ vloží na stejný účet 
jednu korunu. Polovinu částky poté vě-
nujeme blanenskému Domovu Olga 
(jedná se o Domov pro naše dospělé, 
mentálně postižené, spoluobčany), 
druhý projekt vyberete sami na www.e-
-vychazka.cz. Vy tedy vlastně nemusíte 
vůbec nic, jen ujít kilometry. O peníze už 
se postaráme my.

Pokud se vám tento záměr líbí, zkuste ho prosím pomoci rozší-
řit dál. Pojďme do toho, Covidu navzdory!

Těším se na Vás Vlastík Chládek

Uskuteční se 21. vycházka! Budeme spolu, spolu na 
čerstvém vánočním vzdu-
chu, a navíc velmi aktivně!

Získáme inspiraci na naše 
příští toulky krajinou (ze zají-
mavých, kreativních a inspi-
rativních fotografií vytvoříme 

fotoknihu).

A navíc – pomůžeme lidem, 
kterým v některých ohle-

dech Slunce nesvítí tak jako 
nám.

www.e-vychazka.cz

pomáháme
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Zažíváme  výjimečný  rok.  Jaký  je 
pro firmu Eden Europe?

Je to jak na horské dráze. V prvním čtvrt-
letí jsme měli práce hodně, ve druhém jako 
kdyby někdo šlápl na brzdu, ve třetím jsme 
zase prudce sešlápli plyn… Od té doby se 
držíme, a musím to zaklepat, na dobré vlně 
objednávek. Rozhodně se tedy nenudíme…

Čím to je?

Výrazně nám pomohlo, že valná větši-
na našich zákazníků nemusela ve druhém 
čtvrtletí zavírat svoje obchody, a i přes 
různá omezující opatření pokračovala 
v činnosti. Hodně velké procento naše-
ho byznysu totiž míří do potravinářských 
řetězců, kterých se výpadek prodeje netý-
kal. Sice se místo rozvoje svojí obchodní 
sítě musely soustředit hlavně na udržení 
a chod stávajících jednotek v provozu, aby 
bylo zboží v regálech, zaměstnanci byli 
v bezpečí, z hlediska obratu však neutrpěly 
žádné škody, ba naopak si ve většině přípa-
dů možná i polepšily. To jim nyní poskytuje 
prostor k návratu k původním rozvojovým 
plánům.

Znamená  to,  že  máte  tolik  práce, 
že pomalu ani „nestíháte“ pokrývat 
všechny poptávky?

Dá se to tak říct. V současné době jede 
firma na maximum. Uprostřed října jsem 
se bavil s vedoucím výroby. Říkal jsem mu, 
že je to až neskutečné ho v současné době, 
kdy má spousta firem problémy, uklidňo-
vat s tím, ať to ještě nějaký měsíc vydrží, že 
pak bude zakázek méně. (úsměv) V dnešní 
době, kdy je krize tolik diskutované téma, 
jsme nemuseli propustit ani jednu osobu. 

Na jaře, v době „bezvětří“, si lidé brali do-
volené, naopak dnes přibíráme nové za-
městnance a stále hledáme další.

Můžete  být  konkrétnější  a  prozra-
dit,  jaké zakázky momentálně rea-
lizujete?

Velký zájem máme z trhu diskontních 
prodejen. I management těchto prodejen 
cítí, že mají v dnešní době možnost pro 
sebe uzmout větší procento na trhu. Stejně 
jako v roce 2009 a 2010 na úkor zavede-
ných hypermarketů a supermarketů. Asi 
osmdesát procent našich zakázek míří do 
zahraničí, dvacet zůstává doma v České 
republice.

Mluvil  jste  o  tom,  že  stále  hledáte 
nové lidi. Jaké konkrétně?

Hledáme lidi do výroby, svářeče, obsluhy 
CNC strojů, seřizovače, lakýrníky, ale také 
schopné skladníky a projektové inženýry. 
Poptávka je poměrně široká, více informa-
cí lidé najdou na našem webu www.eden-
-retail.com.

Co jim firma může nabídnout? Proč 
je „výhra“ pracovat v Edenu?

Největší výhodou Edenu je stabilita 
a solidní zázemí nadnárodní společnosti. 
Jak už jsem říkal, ani v krizových měsících 
jsme nemuseli propustit jedinou osobu. Ba 
naopak. Nabízíme práci v perspektivním 
kolektivu, slušně ohodnocenou, s řadou fi-
nančních i nefinančních benefitů, které se 
snažíme stále doplňovat. Vzhledem k naší 
lokaci v Adamově musíme nabídnout tro-
chu víc, než nabízí například firma v centru 
Brna. Abychom motivovali zaměstnance 

k dojíždění do Adamova, nabízíme napří-
klad příspěvky na dopravu, příspěvky na 
obědy, docházkové bonusy aj. Pravidelně 
přidáváme i různé maličkosti, jako jsou vi-
tamínové či mikulášské balíčky, nebo spo-
lečné snídaně pro charitu. Odchodů z řad 
Edenu je tak velmi málo, proto i náš stále 
mladý kmenový kolektiv postupně stárne. 
(úsměv) Jako tým pracujeme dobře a snaží-
me se navzájem podporovat a pomáhat si. 
Když je potřeba zabrat, tak se i lidé z kan-
celáří převléknou do montérek a pomáhají 
ve výrobě.

Upřímně.  Je  kde  brát?  Máte  na  to 
nějaký recept?

Vyloženě zázračný recept na to nemám, 
a jestli někdo ano, tak bych se ho rád do-
zvěděl. (úsměv) I přes to, čím nás masírují 
média, tak na trhu stále cítíme nedostatek 
pracovních sil. Je pravda, že jsme získali 
několik brigádníků, kteří přišli z oborů, 
které mají problémy, ale kvalifikovaná pra-
covní síla, s nějakou zkušeností, ta se po-
řád hledá relativně složitě.

Loni jsme se bavili o tom, že spous-
ta lidí nakupuje online, ale kamen-
né  prodejny  do  budoucna  určitě 
nevymizí. Vidíte to stejně i po tom 
všem, co nás letos potkalo?

EDEN EUROPE JEDE 
NA PLNÝ PLYN.
LIDEM NABÍZÍ STABILITU A ZÁZEMÍ
Společnost  Eden  Europe  je  jedním  z  nejmodernějších  výrobců 
regálových systémů v Evropě. V České republice působí od druhé 
poloviny devadesátých let, od roku 2007 má vlastní výrobní závod 
v Adamově. Letošní hodně specifický rok jsme zhodnotili s jedna-
telem firmy Zbyňkem Husákem.

PR

Jednatel firmy Zbyněk Husák
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Situace kolem Covidu podstatně urych-
lila růst internetového obchodu, na druhou 
stranu spousta lidí se vrátila k větším ná-
kupům v kamenných obchodech, byť méně 
často, a na internetu nakupovala jen z donu-
cení. I přes veškerý růst internetu se 70 pro-
cent obchodů stále odehrává v kamenných 
prodejnách. Ty budou muset každopádně 
nějakým způsobem na novou realitu reago-
vat, a my se toho chceme účastnit. Takže ob-
chody rozhodně nezmizí, ale musí se vylep-
šovat do modernější a aktuálnější podoby.

Eden vždy patřil mezi firmy, které 
ctily  společenskou  zodpovědnost. 
Platilo to i letos?

Ano. Nic zásadního se na tom nezměni-
lo. Je pravda, že v korporátním prostředí je 
to složitější, protože v době krize většinou 
přijdou rozkazy „z vrchu“, co dělat, na čem 
šetřit… Z lokálního pohledu to ale vidíme 
jinak. Pokračovali jsme tedy v našich tra-
dičních akcích. Přispěli jsme na Salon mla-
dých adamovských umělců, který byl kvůli 
jarní vlně Covidu přesunut, plánovali jsme 
účast na běhu You Dream We Run v Blan-
sku, která bohužel letos nevyšla.

Navíc jste se zapojili do nového pro-
jektu Snídaně pro Charitu. O co jde?

Když jsme hledali způsob, jak ještě zlep-
šit pravidelnou komunikaci se všemi za-
městnanci Edenu při nějaké neformální 
příležitosti a zároveň udělat něco pro dob-
rou věc, přišla myšlenka Snídaně pro Cha-
ritu. Princip spočívá v tom, že za určitý ob-
nos peněz nakoupíme od Charity koláčky, 
měli jsme už i slané pečivo, a uděláme ko-
lektivní snídani. Peníze pak Charita využije 
pro svoje konkrétní potřeby. To je věc, která 
zásadně neovlivní ekonomiku firmy, ale 
jak se říká, nemusí pršet, stačí když kape. 
Projekt má také edukativní charakter. Kaž-

dý měsíc snídáme pro jinou službu, kterou 
Charita Blansko zaštiťuje, a zaměstnanci se 
tak mohou vždy dozvědět více o činnostech 
jednotlivých organizací. Když se to osvěd-
čilo, máme pozitivní ohlas i od našich lidí, 
tak nás napadlo, že by tento formát mohl 
být zajímavý i pro další firmy z regionu. 
Kdyby to nebylo jen o Edenu, ale i o dalších 
firmách, bylo by možné vybrat slušný ob-
nos peněz. Zkoušíme dělat malou PR kam-
paň, aby se o tom firmy dozvěděly. Věřím, 
že tomu pomůže i tento článek. Určitě jsme 
ochotni na začátku předat kontakty a po-
moci každému tento projekt rozjet.

Slyšel  jsem,  že  v  Brně  budete mít 
svoji  sesterskou  společnost.  Nebo 
o tom zatím nechcete mluvit?

Tajemství to není. Pozitivní zkušenosti 
našich majitelů z podnikání v České re-
publice přinesly dnes už třetí investici. 
V Brně se momentálně rozjíždí naše sest-
erská firma, které jsme v začátcích asisto-
vali. Tím se i pro naše zaměstnance otvírají 
možnosti dalších kariérních posunů nejen 
v rámci Edenu, ale i nové firmy. Marmon 
Foodservice Technologies, která se zabývá 
například výrobou výdejníků na nápoje do 
fast foodů, nářezových strojů a dalších.

Dovolte osobní otázku. Jaký byl rok 
2020 pro Vás?

Přes všechny problémy hodnotím rok 
2020 jako úspěšný. Uzavření hranic a ne-
možnost cestování znamenaly, že jsem byl 
daleko více doma. Na jednu stranu to bylo 
skvělé, na druhou stranu si musela manžel-
ka i děti zvykat trochu víc, než jsem čekal. 
(úsměv). Určitě pro mě bylo zajímavé sledo-
vat, jak se společnost a jednotlivci staví k ře-
šení problémů, které vznikaly. Jak na povrch 
vypluly některé názory a priority, které ne-
bylo možné do té doby vidět. Upřímně mám 
obavy, jaké to všechno bude mít dopady na 
mladou a dospívající generaci. Mluvím tře-
ba o distanční výuce – technologie tady je, 
výuka by mohla fungovat skvěle, nicméně 
se nevyužívá buď vůbec, nebo jenom mini-
málně. Alespoň v naší škole, kam chodí obě 
moje děti. No uvidíme.

Jak vidíte rok 2021 a další budouc-
nost firmy?

V současné době se nám podařilo nastar-
tovat několik projektů a dlouhodobějších 
kontraktů, které doufám, nám v roce 2021 
přinesou zase dostatek zakázek na to, aby-
chom se nemuseli bát o budoucnost, za-
městnanost, ale naopak mohli pokračovat 
v dalším rozvoji. PAVEL ŠMERDA

Náměstí Práce 483/1
679 04 Adamov
Tel.: 516 469 129
E-mail: marketing@eden-eu.com 
www.eden-retail.com

Snídaně pro charitu každý měsíc podporují dobrou věc

Společná fotka u příležitosti spuštění nových webovek

PR
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LIDÉ MAJÍ SRDCE NA DLANI
Největší  charitativní  akce  v  Čes-
ké  republice  You  Dream  We  Run, 
která  se  pravidelně  koná  v  červnu 
v Blansku, se letos kvůli koronaviru 
neuskutečnila.  Tým  kolem  Roma-
na  Jančiara,  předsedy  spolku  pro 
podporu osob sociálně a zdravotně 
znevýhodněných  PROSEN,  ale  ne-
zůstal sedět s rukama v klíně a roz-
hodl se pomáhat i jinak.

Romane,  jak  ti  bylo,  když  si  letos 
musel dvakrát přesunout akci You 
Dream We Run?

Příprava největší charitativní akce za-
číná vždy s koncem předchozího ročníku. 
Tisíce hodin volného času našeho týmu se 
má zúročit v naplnění snů našim handica-
povaným kamarádům. Více než zklamání 
a beznaděj jsem cítil odpovědnost k těm, 
kterým nemohly být splněny sny. Z toho 
jsem byl opravdu smutný. 
Navíc mi bylo líto, že jsme 
neměli příležitost prožít 
super atmosféru lidské vzá-
jemnosti, touhy někomu po-
moci a být opět s těmi, pro 
které slovo „charita“ není 
jen šest písmen abecedy.

Přesto si společně se svým týmem 
nesložil ruce do klína a pustil se do 
další pomoci. O co šlo?

Byl to nesmělý nápad členky našeho týmu 
na základě dotazů veřejnosti, jak by i přes 
zrušení akce mohli nějak a někomu pomoci. 
Tak se zrodilo naše černé „covidové triko“. 
Nesmělému nápadu jsme dali formu a oslo-
vili s ním veřejnost. Výtěžek z prodeje trik 
měl sloužit k podpoře bývalého záchranáře 
Zdeňka Mikuly, který po mozkové příhodě, 
ochrnutí celého těla a upoutání na lůžko 
usiluje o návrat do běžného života.

Kdo se do akce zapojil a kolik se po-
dařilo vybrat peněz?

Oslovením veřejnosti jsme ani v koutku 
duše neočekávali, že bude o trika takový 
zájem. Psali si o ně jednotlivci, pracovní 

kolektivy, sportovní týmy, hasičské sbo-
ry… Nejvíc nás samozřejmě potěšil zájem 
škol, zejména těch základních. ZŠ Sloup, 
ZŠ Černá Hora a zejména ZŠ Lysice, která 
podpořila naši charitativní sbírku zakoupe-

ním 279 trik. Celkově jsme 
prodali 1651 trik a na pomoc 
Zdeňkovi vybrali 354 774 
Kč. Když přihlédneme ke 
skutečnosti, že jeden reha-
bilitační pobyt Zdeňka v láz-
ních Klimkovice stojí asi 150 
tisíc a nehradí ho pojišťovna, 
bude mít Zdeněk na pobyty 

dva, a ještě mu zůstane na další náklady na 
jeho cestu za svým snem. Vrátit se zpět do 
sanitky a pomáhat lidem.

Už jste mu peníze předali? A co na 
to Zdeněk?

Rádi bychom Zdeňkovi předali výtěžek 
naší charitativní sbírky důstojně, s pokorou 
a úctou k těm, kteří si triko koupili. Zatím 
nám v tom brání koronašmejd, který po-
slední měsíce ovlivňuje naše životy a běžné 
denní činnosti. Co se týče Zdeňka, bylo pa-
trné, že sbírku na našem FB profilu sleduje 
a prožívá. Od svých bývalých kolegů ze ZZS 
JMK dostal počítač, který je možný ovládat 
očima. Každou novou informaci sdílel a dě-
koval za každou podporu.

Kdy  bude  nový  ročník  You  Dream 
We Run? Na co se můžeme těšit?

Pevně věříme, že osmý ročník You Dre-
am We Run se uskuteční 11. a 12. červ-
na 2021. Je velice těžké v dnešní době 
říct, co bude za týden, ještě těžší, co bude 
za sedm měsíců. Dá se ale očekávat, že 
z důvodu vložených investic do rekon-
strukce sportovního areálu v Mlýnské 
ulici se již naše akce na tomto stadionu 
neuskuteční. Řešíme náhradní prostor, 
v úvahu připadá například blanenská 
rekreační oblast Palava, ale uvidíme, jak 
vše dopadne.

Dovolím  si  na  závěr  osobní  otáz-
ku. Prožíváme náročný rok. Co ti to 
všechno,  co  se  děje,  ukázalo  a  co 
bychom si z toho měli vzít?

Prožíváme opravdu zvláštní rok. Jsem 
profesionální voják a dobře vím, že jen 
v náročných a krizových situacích se po-
znají skutečné povahy a záměry lidí. Lidé, 
hlavně kvůli médiím, zejména televizním, 
jsou zmatení, vystrašení a nedokážou roz-
lišit, kde je pravda. Jsem doposud pozitiv-
ně negativní (úsměv). Možná i díky tomu, 
že zprávy v televizi doma nepouštíme 
a hledáme relevantní informace tam, kde 
nejsou ve zkreslené podobě. Koronaš-
mejd určitě porazíme jen díky optimismu 
a otevřené mysli. Na světě je krásně, tak 
hledejme jeho pozitiva a užívejme si ho! 
Osud k nám byl milostivější než k těm, 
kterým každý rok plníme sny… Tak si 
toho važme! PAVEL ŠMERDA

charita

Zdeněk Mikula při loňském You Dream We Run
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Gymnázií, středních škol, učilišť je velká 
spousta, nabídka oborů je velmi široká. 
Jak se v  ní vyznat a  jak zvolit pro svého 
syna či dceru tu „nejlepší“ školu? Na ná-
sledujících stránkách jsme pro vás připra-
vili malou nápovědu a některé školy vám 
představujeme. Ředitelé, jejich zástupci, 
učitelé… prozradili, co je u  nich ve škole 
nového, jaké obory otevřou ve školním 
roce 2021/2022, jaká je perspektiva jejich 
absolventů i  mnoho dalších zajímavých 
informací. Je jen na vás, pro kterou se roz-
hodnete. Tady je drobná ochutnávka.

„Gymnázium Jevíčko je škola s rodin-
nou atmosférou, jejíž učitelé se snaží 
o  individuální přístup ke každému ze 
studentů. Naši studenti řadu aktivit 
prožívají společně, téměř všichni se na-
vzájem znají a  jsou ochotni si v  mno-
hém pomoci.“ Lucie Škvařilová, ředitel-
ka Gymnázia Jevíčko.

„Volba budoucí profesní orientace 
je nesnadná. Nabídka škol a  oborů je 
celkově velmi široká a  každý si může 
vybrat. Osobně bych se při výběru ško-
ly soustředila na to, abych po maturitě 
měla už konkrétní zaměření a vzdělání 
a  mohla se uplatnit v  práci. Budouc-
nost už zdaleka není tím, čím bývala. 
Přicházejí nové výzvy a  situace. To, co 
do mladých vložíme dnes, bude se poz-
ději vracet celé společnosti.“ Soňa Vo-
jáčková,  zástupkyně  ředitele OA  a  SZŠ 
Blansko.

„V  současné době vzděláváme žáky 
ve třech oborech. Jsou to předškolní 
a  mimoškolní pedagogika, sociální 
činnost a  pedagogické lyceum. V  příš-
tím školním roce musíme kvůli nedo-
statečným prostorám pro vzdělávání 
otevřít pro první ročníky jen obory dva. 
Rozloučíme se bohužel s  oborem so-

ciální činnost, protože se do něj dlou-
hodobě hlásí nejméně uchazečů. Toto 
vzdělávání totiž nabízí řada středních 
škol a zájemci o studium se tedy lokál-
ně rozptýlí.“ Leona Valterová,  ředitelka 
SPgŠ Boskovice.

„Naši absolventi po absolvování gym-
názia odcházejí nejen na Fakultu spor-
tovních studií, ale také na lékařské, 
právnické, zemědělské a další školy. Je 
třeba říct, že malé, střední i velké firmy 
dnes berou velmi rády profesionální 
sportovce za svoje zaměstnance, pro-
tože jsou naučení disciplíně, samostat-
nosti, vytrvalosti, cílevědomosti, umějí 
odolávat tlaku… Specifičtí jsou hlavně 
v  tom, že se lépe než kdo jiný uplatní 
v  běžném životě. Přechod ze školy do 
reality jim tak i díky sportu netrvá dlou-
ho.“ Radek  Klimeš,  ředitel  SG  Ludvíka 
Daňka Brno.

KAM
Otázka, kterou si v těchto dnech kladou nejen deváťáci, ale také jejich rodiče. Výběr střední školy nebo uči-
liště je jednou z nejdůležitějších záležitostí v životě každého mladého člověka. Ať už správné, nebo někdy 
v mnoha případech špatné rozhodnutí, mohou totiž výrazně ovlivnit naše směřování v dalším životě.

NA STŘEDNÍ ŠKOLU

vzdělávání
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Paní  ředitelko,  představte  prosím 
čtenářům MyFace vaše gymnázium?

Gymnázium Jevíčko je škola s rodinnou 
atmosférou, jejíž učitelé se snaží o indi-
viduální přístup ke každému ze studentů. 
Naši studenti řadu aktivit prožívají společ-
ně, téměř všichni se navzájem znají a jsou 
ochotni si v mnohém pomoci. Společně 
organizujeme i řadu akcí pro veřejnost či 
žáky z okolních základních škol. Známé 
jsou např. Angliáda, Mladí přírodovědci 
nebo Vytvoř si svůj komiks. Závěrečnou 
kulturní akcí školního roku býval tradič-
ně Gymfest. Bohužel již několik let nebylo 
možné jej uskutečnit, ať už z důvodu opra-
vy budovy školy, či koronavirové situaci.

Čím  je  podle  Vás  škola  výjimečná 
oproti jiným gymnáziím?

Výjimečnost naší školy je dána přede-
vším možností vybrat si na gymnáziu své 
budoucí zaměření – tedy humanitní či 
přírodovědné. Raritou je také obor Kom-
binované lyceum. Takových je v celé České 
republice pouze pět. Studenti se v rámci 
výuky setkají s mnoha zajímavými akti-
vitami – zažijí epochovou výuku, jejímž 
smyslem je podívat se do hloubky zada-
ného problému, najít vlastní řešení a lépe 
si tak problematiku zapamatovat, během 
školního roku v souladu s cyklem přírody 
slaví slavnosti, jejichž cílem je nejen posílit 
vztah k přírodě, ale především k sobě sa-
mým. Součástí výuky jsou také pravidelné 
třídnické hodiny a umělecká tvorba, v níž 
se studenti setkají s různými formami umě-
ní, které si sami prožijí a vyzkouší (divadlo, 
knihvazačství, dřevořezba).

Nedílnou součástí vzdělávání na naší 

škole jsou také kurzy – adaptační, kurz 
primární prevence a sportovně-turistický. 
Kombinované lyceum má navíc zeměmě-
řičský kurz, na němž si žáci vyzkouší práci 
zeměměřičů, pokusí se vytvořit přesnou 
mapu okolí, což nebývá zrovna snadný 
úkol a často si sáhnou až na dno svých sil 
a schopností.

Kolik  máte  studentů  a  v  jakých 
oborech studují?

V současné době máme přes dvě stě 
studentů, kteří studují v obou našich obo-
rech, tedy na gymnáziu a kombinovaném 
lyceu.

Jaké obory budete otvírat ve  škol-
ním roce 2021/2022 a kolik budete 
přijímat nových studentů?

GYMNÁZIUM 
JEVÍČKO.

ŠKOLA S RODINNOU ATMOSFÉROU
Individuální přístup ke každému žákovi. To je jedna z výhod, které nabízí Gymnázium Jevíčko. „Výji-
mečnost naší školy je dána především možností vybrat si na gymnáziu své budoucí zaměření – tedy 
humanitní či přírodovědné,“ říká ředitelka školy Lucie Škvařilová.

vzdělávání FOTO Klára Mrvová
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V novém školním roce opět otvíráme 
obor Gymnázium, v něm si budoucí stu-
denti mohou zvolit jedno z nabízených 
zaměření. Buď gymnázium všeobecné 
s posílenými přírodovědnými předměty 
(matematika, fyzika, chemie, biologie), 
nebo gymnázium humanitní s posílenou 
výukou cizích jazyků a humanitních před-
mětů (dějepis, základy společenských věd, 
latina, třetí cizí jazyk). Do každé třídy přijí-
máme třicet studentů.

Vedle toho nabízíme žákům základních 
škol možnost studovat netradiční Kom-
binované lyceum, v němž si svoji profilaci 
vyberou až ve třetím ročníku. Mohou se 
zaměřit na studium technických předmětů 
(deskriptivní geometrie, technické kresle-
ní, stavební vzdělávání), nebo se věnovat 
studiu přírodovědných předmětů (biologie 
a ekologie, chemie, fyzika, informatika). 
Do tohoto oboru přijímáme rovněž třicet 
studentů.

Kritéria pro přijetí jsou jasně daná?

Kritéria pro přijímací řízení se zveřejňu-
jí vždy v lednu, jsou tak jasně daná. Žáci 
musí absolvovat jednotné přijímací zkouš-
ky z českého jazyka a matematiky a dosáh-
nout předepsané bodové hranice (min. 35 
bodů gymnázium, min. 30 bodů lyceum). 
Kromě toho je hodnocen i prospěch ze zá-
kladní školy a zapojení do soutěží, olympi-
ád či mimoškolní aktivity žáka. Podrobné 
informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy www.gymjev.cz.

Všiml jsem si, že škola se v poslední 
době neustále vylepšuje. Co všech-
no jste udělali?

Škola prochází v posledních letech vý-
raznou proměnou. Nejprve byl zrekonstru-
ován domov mládeže a školní jídelna. Stu-
denti bydlí v pokojích s vlastním sociálním 
zařízením a stravují se v moderní školní 
jídelně. Ti, kterým školní strava nevyho-
vuje, mají k dispozici tři nové kuchyňky na 
domově mládeže, v nichž si mohou uvařit 
či ohřát vlastní jídlo.

V loňském roce byla zahájena výměna 
oken a rekonstrukce fasády budovy školy. 
Doufejme, že do Vánoc se škola bude pyš-
nit novým kabátem a všemi vyměněnými 
okny. Studenti tuto akci Pardubického 
kraje velmi oceňují, neboť nejen že je ško-
la nová a barevně zajímavá, ale především 
na ně již netáhne starými okny a ve škole je 
stále příjemné teplo.

Poslední novinkou, která se u nás ode-
hrála, je změna vizuální identity školy. 
Změnilo se logo školy a její webové strán-
ky. Staly se vizuálně zajímavějšími a pří-

stupnějšími pro nové uchazeče i současné 
studenty. Novým heslem naší školy se sta-
lo: Společně dokážeme… cokoliv. A jeho 
platnost se potvrdila především v době 
nucené distanční výuky ve druhém pololetí 
loňského školního roku.

Pokud  mám  zájem  o  studium  na 
Gymnáziu  Jevíčko.  Kdy  se  k  Vám 
mohu přijít podívat?

Vzhledem k současné situaci se s největ-
ší pravděpodobností první dny otevřených 
dveří neuskuteční prezenčně. Chystáme 
tedy pro uchazeče dny otevřených dve-
ří on-line v předem avizovaném termínu 
14. 11. 2020 a pro zájemce o lyceum pak 
3. 12. 2020. Také se s námi zájemci mohou 
potkat ve stanovených termínech na bur-
zách škol on-line na www.burzaskol.onli-
ne. Rádi jim zodpovíme jakékoliv dotazy 
a ukážeme naši školu. PAVEL ŠMERDA

Gymnázium Jevíčko
A. K. Vitáka 452
569 43 Jevíčko
Tel.: 461 327 805
E-mail: info@gymjev.cz
www.gymjev.cz

vzdělávání
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Paní  ředitelko, co  je u vás ve škole 
nového?

Od našeho minulého rozhovoru, což už 
je bezmála rok, přibyla u nás ke standard-
nímu vzdělávání i řada novinek. Realizo-
vali jsme různé vzdělávací aktivity pro žáky 
i učitele, posílili jsme školní poradenské 
pracoviště o školní psycholožku, podpořili 
jsme vznik i fungování žákovského parla-
mentu, získali jsme statut „fakultní škola 
filozofické fakulty“ Masarykovy univerzity 
Brno s dohodou o vzájemné spolupráci, 
zapojili jsme se do řady projektů a mohla 
bych pokračovat. Také jsme usilovně vy-
jednávali s naším zřizovatelem o nových 
prostorách pro vzdělávání. Bohužel však 
ne všechny události byly chtěné, z naší vůle 
či moci, jako například příchod zákeřného 
koronavirového onemocnění. Ale museli 
jsme si s tím poradit, od toho jsme tady.

Jak jste zvládli náročné jarní měsí-
ce a začátek podzimu?

V počáteční době celospolečenského 
strachu z neznámého jsme usilovali o vše-
obecnou podporu respektu a zodpověd-
nosti, ale zároveň i klidu a rozvahy. I v době 
distanční výuky jsme hodně mezi sebou 
i s žáky hovořili, sdíleli a podporovali se. 
Nový způsob vzdělávání byl krokem do 
neznáma pro všechny zúčastněné. Jako 
vedení školy jsme hledali jednotnou plat-
formu pro výuku i komunikaci, což se nám 
podařilo. Jsem velmi vděčná oběma mým 
zástupcům za skvělé zvládnutí nadměrné-
ho množství práce i obětavý přístup k řeše-
ní problémů, a jsem hrdá na naše učitele, 
jak dobře se k této situaci postavili. Snažili 
se co nejlépe realizovat vyučování, později 
prováděli i osobní konzultace pro matu-
ranty, stále se učili něčemu novému, hleda-

li, zkoušeli, inovovali, radili se a pomáhali 
si navzájem. Velmi náročný pro nás i žáky 
pak byl příchod maturitních a přijímacích 
zkoušek, protože se odehrával ve stejném 
období. Museli jsme zajistit organizaci 
a realizaci obou zkoušek v nové legisla-
tivní úpravě, vše pro tři obory vzdělávání, 
současně i distanční výuku pro ostatní 
třídy, a také veškerá speciální mimořádná 
opatření v budově školy. Je mi velmi líto, že 
přišla druhá vlna epidemie. Nejen z pohle-
du lidského, ale i z důvodu jejího důsledku 
v podobě uzavření škol. Jsme sice na dis-
tanční vzdělávání díky zkušenostem z jara 
lépe připraveni, ale zároveň je nám teď 
i naprosto jasné, že tento způsob výuky tu 
běžnou prezenční nikdy nahradit nemůže. 
A to jak ze vzdělávacího, tak ze sociálního 
hlediska.

Vím, že škola letos slaví významné 
výročí. Oslavy jste ale museli zrušit, 
že?

Je to tak. Pedagogická škola v Boskovi-
cích slaví již 70 let od svého vzniku. Slav-
nost k tomuto výročí jsme připravovali na 
jaro 2020, ale z důvodu epidemie jsme ji 
museli přeložit až na druhý víkend v říj-
nu. Bohužel druhá vlna je příčinou jejího 
opětovného zrušení. Máme snahu přeložit 
oslavy, které si škola i její příznivci zaslou-
ží, na jaro 2021. Jen, přestože jsem optimi-
sta při pohledu do budoucna, mám již tro-
chu obavy něco konkrétního slibovat.

Jaké  obory  zájemcům  o  studium 
nabízíte a chystáte v tomto směru 
nějaké změny?

V současné době vzděláváme žáky ve 
třech oborech. Jsou to předškolní a mi-
moškolní pedagogika, sociální činnost 

a pedagogické lyceum. V příštím školním 
roce ale musíme, kvůli nedostatečným pro-
storám pro vzdělávání, otevřít pro první 
ročníky jen obory dva. Rozloučíme se bo-
hužel s oborem sociální činnost, protože 
se do něj dlouhodobě hlásí nejméně ucha-
zečů. Toto vzdělávání totiž nabízí i řada ji-
ných středních škol a zájemci o studium se 
tedy lokálně rozptýlí.

Škola  každopádně  potřebuje  co 
nejdříve  rozšíření  a  vylepšení  po 
technické stránce. Slyšel jsem o za-
jímavém  projektu,  který  chystáte. 
Můžete nám ho představit?

Zde se jedná o problematiku školní pří-
stavby za hlavní budovou, kterou jsme jako 
nové vedení přebírali toho času v hava-
rijním stavu. Žáci čtyř tříd se již dva roky 
učí v pronajatých učebnách budovy Vyšší 
odborné školy a střední školy Boskovice 
v ulici Komenského, což je pro naši školu 
záchranou. Je ovšem nutné situaci akutně 
řešit, protože již v příštím školním roce, 
a potom každý další školní rok, musíme jed-
nu pronajatou učebnu uvolnit zpět. Protože 
chceme zajistit vzdělávání žáků v dosavad-
ní kapacitě i v budoucnosti, po jednání se 
zřizovatelem jsme zadali zpracování archi-
tektonické studie na nové prostory. Vznikl, 
podle mého názoru, skvělý návrh s využi-

ZÍSKÁ MODERNĚJŠÍ ZÁZEMÍ
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

O  studium  na  Střední  pedagogické  školy  v  Boskovicích  je  stále 
velký zájem. Škola má velmi dobré  jméno, navíc  svítá naděje,  že 
se v nejbližší době dočká zaslouženého vylepšení. Jak to tam mo-
mentálně vypadá, jak se studenti a učitelé vypořádávají s distanční 
výukou a mnohem více prozradila ředitelka Leona Valterová.

vzdělávání

Ředitelka školy Leona Valterová
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tím celého pozemku, zpracovaný po doho-
dě do tří etap realizace. První etapa, kterou 
je nutné realizovat co nejdříve, zahrnuje 
budovu se čtyřmi chybějícími učebnami, 
s kabinety pro pedagogy, zázemím pro pro-
vozní zaměstnance a ostatními prostory, 
jako jsou šatny pro žáky, sociální zařízení 
atp. Druhá etapa doplňuje odborné učebny, 
třetí pak tolik potřebnou tělocvičnu, vždy se 
všemi dalšími nezbytnými prostorami, a to 
ani nemluvím o veškerém úžasném venkov-
ním prostranství pro všestranné využití.

Vaše přání do budoucna?

Využiji zde Kingova zvolání „mám 
sen“… Představuji si střední pedagogic-
kou školu vzhledově jako sladěný studijní 
komplex vybudovaný s úctou k tradici, ale 
také s prvky moderního přístupu architek-
tury v souladu s aktuální dobou, umožňu-
jící a zajišťující rozvoj, ale zároveň zohled-
ňující šetrný vztah k přírodě. Využíván je 
jako komunitní vzdělávací i volnočasové 
centrum plné mladých lidí a těch, kteří je 
provádějí životem nejen školním, s aktivní, 

tvůrčí, veselou a spolupracující atmosfé-
rou vzájemného respektu, přátelství, zába-
vy i naplnění. Právě to je mým přáním pro 
školu a všechny lidi v ní.

 PAVEL ŠMERDA

vzdělávání

SPgŠ Boskovice
Komenského 5
680 01 Boskovice
Tel. 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz
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SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM LUDVÍKA DAŇKA
VYCHOVÁVÁ MIMOŘÁDNÉ TALENTY

Šestnáct  účastníků  olympij-
ských  her,  stovky  medailistů 
ze  světových,  evropských  a  re-
publikových šampionátů a řada 
dalších  skvělých  sportovců 
prošla  Sportovním  gymnázi-
em Ludvíka Daňka v Brně. Ško-
la v Botanické ulici má skvělou 
pověst.  „Od  roku  1983  jsme  na 
republikových  šampionátech 
získali 6525 medailí. Z toho 2418 
zlatých,  1984  stříbrných  a  2123 
bronzových,“  říká  ředitel  školy 
Radek Klimeš.

Pane řediteli, představte nám, pro-
sím, Sportovní gymnázium Ludvíka 
Daňka?

Sportovní gymnázium Brno bylo za-
loženo v roce 1983, tehdy jako sportovní 
škola. Fungovala na bázi páté až osmé 
třídy a na to navazující gymnázium. Za-
kládajícími sporty byly atletika, sportovní 
gymnastika a plavání, postupnými změ-
nami došlo k rozšíření a vše vykrystali-
zovalo až do dnešní podoby. Kolem roku 
2000 se škola přetransformovala a nyní ji 
tvoří: Gymnázium se sportovní přípravou 
se zaměřením na sportovní gymnastiku, 
judo, tenis a triatlon (šestileté studium), 
Gymnázium se sportovní přípravou se 
zaměřením na atletiku, basketbal dívek 
a volejbal a Gymnázium se sportovní pří-
pravou se zaměřením na fotbal a plavání 
(čtyřleté studium). Klasické gymnázium 
má rovněž šestiletou i čtyřletou formu. 
I tam chodí vesměs studenti, kteří jdou 
sportovním směrem. Jsou to hokejisté, 
cyklisté, akvabely a další. Celkem u nás 
máme 420 studentů, z toho 240 ve spor-
tovním a 180 ve všeobecném oboru. Zři-
zovatelem školy je Jihomoravský kraj. 
Sport a vzdělávání jde u nás ruku v ruce 
a jak já s oblibou říkám, je to vzájemná 
symbióza dvou organismů.

Musím se zeptat,  jak došlo ke spo-
jení s atletickou legendou, olympij-

ským vítězem a rodákem z Blanska 
Ludvíkem Daňkem?

Oslovil nás tehdy Český olympijský vý-
bor, jestli by škola nechtěla nést jméno po 
Ludvíku Daňkovi. Rozhodně nám to dá-
valo smysl, protože Ludvík Daněk dlouhá 
léta závodil za Zbrojovku Brno. Je to pro 
nás velká čest.

Vaším  gymnáziem  prošla  spousta 
skvělých sportovců. Můžete jmeno-
vat alespoň některé?

Rád bych řekl, že hned šestnáct našich 
absolventů se zúčastnilo olympijských her. 
K těm nejznámějším patří trojskokanka, 
bronzová medailista z OH v Atlantě Šárka 
Kašpárková, plavkyně Hana Černá Netre-
fová nebo sportovní gymnastka Kristýna 
Pálešová. Zatímco první dvě jmenované se 
olympiády zúčastnily třikrát, Kristýna star-
tovala pod pěti kruhy dvakrát. A tak bych 
mohl pokračovat dál a dál.

Řada z vašich absolventů má svoje 
kořeny na Blanensku a Boskovicku.

Určitě bych v tomto směru jako první 
zmínil skvělou plavkyni Silvii Rybářovou, 
která k nám chodila už od páté třídy zá-
kladní školy, nebo další plavkyni Yvettu 
Hlaváčovou. Z těch aktivních pak cyklistu 
Dominika Neumana, máme tady z vašeho 

regionu řadu úspěšných basketbalistek, 
atletů a dalších. Jsme nadregionální škola 
a čtyřicet až padesát procent studentů je 
mimobrněnských.

Zmínit  bychom  měli  také  trenéry 
a učitele, kteří ve škole působí.

Škola dlouhodobě spolupracuje s nejlep-
šími brněnskými kluby. Kometa Brno (pla-
vání), Konrad Tools Brno (triatlon), Sokol 
Brno I (sportovní gymnastika), VK Brno 
(volejbal mužů), VK KP Brno (volejbal 
žen), Judo SKKP Brno (judo), FC Zbrojov-
ka Brno (fotbal), Žabiny Brno (basketbal 
dívek), BLCT Brno (tenis), VSK Univer-
zita Brno (atletika chlapců), AK Olymp 
Brno (atletika dívek). Trenéři, ale také řada 
kantorů, jsou naši bývalí absolventi. Rádi 
po těchto lidech saháme, protože mají 
ke škole přímý vztah. Rád bych jmenoval 
například plavce Martina Vernera, atleta 
Svatopluka Tona, oba účastníci olympij-
ských her, nebo tenistku Soňu Novákovou. 
Všichni mají buď první nebo druhou tre-
nérskou třídu a specializaci na sport, kte-
rému se u nás věnují. Spolupráce bývalých 
vrcholových sportovců s našimi studenty 
funguje výborně. Dokážou s nimi skvěle 
pracovat, mají k nim individuální přístup 
a uvědomují si, co každý z nich potřebu-
je. Trenéři, kteří kromě toho samozřejmě 
pracují ve svých klubech, jsou součástí pe-
dagogického sboru, účastní se porad a vše 

vzdělávání

Vizualizace budovy gymnázia s novou přístavbou
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do sebe ideálně zapadá. Důležitou složkou 
pedagogického sboru jsou i učitelé, kteří 
jsou plně aprobovaní k vzdělávání všech 
předmětů našeho gymnázia, a i mezi nimi 
je spousta absolventů školy. Například 
Šárka Melichárková, provdaná Sklenářo-
vá, bývalá reprezentantka České republiky 
ve volejbale, která ještě stále aktivně hraje 
extraligu za Šelmy Brno.

I Vy jste absolventem školy. Jaké to 
je dostat se z pozice studenta až do 
pozice ředitele?

Rád bych na úvod řekl, že obdivuji všech-
ny ředitele středních škol. Nikdy bych ne-
dělal ředitele jinde než tady! Mám školu 
nesmírně rád, dokonale ji znám a vím, že 
má obrovský potenciál. Z pozice studenta 
jsem zde začal po vysoké škole učit, později 
dělal trenéra, zástupce ředitele a nyní ředi-
tele. Za šest let, kdy jsem ve vedení školy, se 
nám podařila velká spousta věcí. Zateplení 
budovy, výměna oken, rekonstrukce soci-
álního zařízení, kuchyně, šaten, vestibulu, 
prostor vedení školy. Ruku v ruce s tím, 
že se nám daří vychovávat talentované 
a úspěšné lidi, je toto další z věcí, na kterou 
jsem právem hrdý.

Když je řeč o investicích. Prý jste se 
pustili do stavby nové haly?

Ano, momentálně probíhá stavba no-
vého areálu sportovních nadějí. Bude tam 
sportovní hala pro sportovní gymnastiku 
a víceúčelová hala. Do konce příštího roku 
bychom ji měli mít k dispozici, využívat ji 
budou všichni žáci školy ke sportovnímu 
tréninku. Naši studenti samozřejmě do-
cházejí v rámci výuky i do dalších areálů 

ve městě. Plaveckého stadionu Za Lužán-
kami, hal v Kounicově a Vodově ulici, fot-
balový stadion v Srbské a v Tuřanech, haly 
v Žabovřeskách a mnoha dalších.

Jak vypadá běžný režim školy?

Liší se u čtyřletého a šestiletého studia. 
Studenti čtyřletého studia přijdou v 7:00 
do školy, do 9:45 mají výuku, od 10:00 do 
12:00 trénink, následuje oběd, od 13:30 
do 15:00 vyučování a pak znovu trénink. 
Takto je to v pondělí, středu a pátek, úterý 
a čtvrtek mají studijní dny a tréninky až po 
vyučování. Co se týká šestiletého studia, 
tak tréninky probíhají od 7:00 do 9:00, od 
10:00 do 13:30 mají studenti školu a od 
15:00 zase trénink. Když to trochu „zleh-
čím“, tak naši studenti mají aktivity od 
rána od sedmi do šesti do večera. Studium 
je náročné, proto vyžaduje individuální pří-
stup. Co bych rád v této souvislosti podo-
tkl, je jeden z dalších obrovských benefitů 
naší školy. Kromě klasické němčiny a an-
gličtiny máme dělené i hodiny českého ja-
zyka a matematiky. Věřte, že je velký rozdíl 
a přináší obrovské výhody učit 15 oproti 25 

až 30 studentům. Kromě toho u nás exis-
tuje program reprezentantů a mimořádně 
nadaných sportovců, který umožňuje všem 
reprezentantům zažádat si o termínované 
zkoušení i drobnou úpravu v rozvrhu hodin 
tak, aby splňoval aspoň 50 procent docház-
ky. To samozřejmě klade zvýšené nároky na 
přípravu jak samotných žáků, tak i učitelů.

Jaký je profil vašeho absolventa?

Velmi široký. Naši absolventi po absolvo-
vání gymnázia odcházejí nejen na Fakultu 
sportovních studií, ale také na lékařské, 
právnické, zemědělské a další školy. Je tře-
ba říct, že malé, střední i velké firmy dnes 
velmi rády zaměstnávají profesionální 
sportovce, protože jsou naučení disciplíně, 
samostatnosti, vytrvalosti, cílevědomosti, 
umějí odolávat tlaku… A tak bych mohl po-
kračovat.

V  čem  jsou  tedy  vaši  absolventi 
specifičtí?

Specifičtí jsou hlavně v tom, že se lépe 
než kdo jiný uplatňují v běžném životě. 
Přechod ze školy do reality jim tak i díky 
sportu netrvá dlouho.

Blíží se příjem studentů do nového 
školního roku. U vás je to trochu ji-
nak, než na běžných středních ško-
lách?

Aby se k nám uchazeči dostali, musí pro-
jít řádným přijímacím řízením. Do gymná-
zia se sportovní přípravou přijímáme při-
hlášky do konce listopadu. Zájemci musí 
vykonat talentovou zkoušku v daném spor-
tu, plus testy z českého jazyka a matemati-
ky. Na všeobecný obor gymnázium mohou 
budoucí studenti podat přihlášku do konce 
února a čeká je test z matematiky a českého 
jazyka. PAVEL ŠMERDA

vzdělávání

Absolventkou gymnázia je i dálková plavkyně Silvie Rybářová. FOTO Jan Kodeš

Sportovní gymnázium 
Ludvíka Daňka, p. o.
Botanická 70, 602 00 Brno
Tel.: 541 212 176
E-mail: kancelar@sgldbrno.cz
www.sgldbrno.cz
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UČÍME SE PŘEKONÁVAT SAMI SEBE
SOŇA VOJÁČKOVÁ:

Obchodní  akademie  a  Střední 
zdravotnická škola Blansko na-
bízí  vzdělání  ve  třech oborech. 
Uplatnění  absolventů  je  i  díky 
tomu velmi  široké.  „Mnoho na-
šich  žáků  oboru  Praktická  ses-
tra  vyslyšelo  žádost  o  pomoc 
z  různých  zdravotnických  zaří-
zení a pomáhají v nemocnicích, 
v péči o seniory v domovech dů-
chodců i jinde,“ říká zástupkyně 
ředitele  školy Mgr. Soňa Vojáč-
ková.

Paní zástupkyně, co je nového u vás 
ve škole?

Školní rok 2020/21 jsme zahájili s pří-
větivou perspektivou. O něco jsme opět 
navýšili počet žáků, kteří se rozhodli u nás 
studovat, do učitelského kolektivu jsme 
přijali tři nové členy a všichni jsme se po 
prázdninách těšili na běžný ruch. Stihli 
jsme zahájit školní rok, vypravit žáky prv-
ních ročníků na adaptační pobyt a porov-
nat úroveň jejich fyzických sil v atletických 
přeborech a rozjet výuku ve všech roční-
cích. Mimo to jsme konečně mohli také za-
jistit souvislou praxi třídy Z4 v nemocnici, 
která se měla uskutečnit na konci minu-
lého školního roku. Následně přicházela 
zpřísňující opatření. Do školy jsme vstu-
povali v rouškách, později se v rouškách 
i vyučovalo a dál už to znáte… Od 5. října 
jsme opět v režimu distančního vzdělání. 
Zkušenosti získané v jarní karanténě se 
nyní velmi hodí.

Jak  zvládáte  distanční  výuku?  Ta 
není  asi  úplně pro  všechny. Napří-
klad  vaše  žákyně  oboru  Praktická 
sestra  se  přes  obrazovku  počítače 
nenaučí to co v praxi?

Distanční výuka je velká výzva. Vyčlenili 
jsme každé třídě přibližně 3 až 4 hodiny den-
ně v režimu on-line, ostatní hodiny jsou ur-
čeny k individuálním konzultacím s učiteli. 
Učitelé jsou žákům plně k dispozici po celou 
dobu řádného rozvrhu. Obecně lze s potěše-

ním konstatovat, že výuka on-line probíhá 
mnohem klidněji a efektivněji než na jaře.

Pokud bychom chtěli jít do detailů, na-
lezli bychom velký rozdíl v typu a mož-
nostech on-line výuky každého předmětu. 
Jazykáři potřebují slyšet mluvit každého 
jednotlivce, matikáři to mají o něco slo-
žitější, přenos počítání příkladů je otáz-
kou kreativity propojení virtuální tabule 
a použití speciálních programů pro zápis 
matematických symbolů, nebo vhodného 
umístění webkamery.

Odborné předměty, které jsou těžištěm 
vzdělávacího programu na všech našich 
studijních oborech, nesmí být upozaděny. 
Na oboru Ekonomické lyceum a Obchod-
ní akademie se žáci učí například účtovat, 
ovládat rychlopis či porozumět marketin-
gu a daním. Vím od kolegů, že vzájemná 
živá komunikace k probírané látce probíhá 
bez ohledu na denní či noční hodinu. Žáci 
si často přesouvají učení na čas, který jim 
lépe vyhovuje.

Na oboru Praktická sestra se studenti 
věnují teoretické části odborných předmě-
tů. Část praktického vyučování se podařilo 
a daří absolvovat. Nyní se žáci setkávají 

s učiteli ve videokonferencích a s pomocí 
výukových videí nebo s pomocí figurantů 
z řad rodinných příslušníků lze některé 
úkony nacvičovat. Všechno to vyžaduje ob-
rovské množství kreativity, nasazení a vzá-
jemného sdílení nápadů a zkušeností.

O absolventy oboru Praktická sest-
ra je určitě velký zájem. O jejich bu-
doucím  uplatnění  je  asi  zbytečné 
se bavit?

To určitě ano. Zpočátku nesměli naši 
žáci absolvovat praktickou výuku v ne-
mocnicích, nyní se vláda rozhodla toto 
změnit a praktickou výuku obnovila. Po 
celou dobu jsou tam pod dohledem našich 
odborných učitelek. Mnoho našich žáků 
oboru Praktická sestra vyslyšelo žádost 
o pomoc z různých zdravotnických zaří-
zení a pomáhají v nemocnicích v Blansku, 
v Boskovicích, v péči o seniory v domovech 
důchodců, v MSSS a jiných. Nehledí na to, 
že práce a nemocných přibývá, že mají rýhy 
na obličeji a otlaky za ušima od respirátorů 
a jsou v neprodyšných oblecích celou smě-
nu. Pomáhat a uzdravovat je jejich poslání 

vzdělávání

Soňa Vojáčková, zástupkyně ředitele OA a SZŠ Blansko, FOTO Klára Mrvová
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a nenalézáme často ani slova, jak jim vyjá-
dřit dík.

Vaše škola je zaměřená také ekono-
mickým  směrem.  Zmínit  musíme 
obory  Obchodní  akademie  a  Eko-
nomické  lyceum.  Jaký  je  o  ně  zá-
jem?

Obor Ekonomické lyceum je skvělou 
variantou gymnaziálního vzdělávání s vý-
hodou odborného zaměření a získané pra-
xe. Úspěšný absolvent se nejčastěji dále 
vzdělává na VŠ nebo VOŠ ekonomického 
zaměření a zakončuje svou dráhu vysoko-
školským titulem. Obor Obchodní akade-
mie od druhého ročníku cílí na dovednost 
vedení účetnictví, porozumění daňové 
soustavě, marketingu, právu, státní sprá-
vě, bankovnictví atd. Úspěšný absolvent je 
schopen zahájit vlastní podnikání, ale také 
se dál vzdělávat na VOŠ a VŠ.

Tyto  obory  určitě  nejsou  jen  pro 
dívky. Jaké je další uplatnění absol-
ventů, na  jaké školy pokračují, pří-
padně v jakých oblastech pracují?

My vůbec nejsme dívčí škola. Počet 

chlapců se v různých ročnících liší, ale 
obecně asi každý pátý žák je kluk. Matu-
ranti obou ekonomických oborů disponují 
znalostmi ekonomických, společensko-
vědních a právních disciplín, ovládají dva 
cizí jazyky, mohou získat certifikát ECDL 
dokládající kvalifikaci pro práci s digitál-
ními technologiemi, absolvují praxi ve fir-
mách regionu. Absolventi oboru Praktická 
sestra nejčastěji pokračují do zaměstnání, 
nebo dále studují na VOŠ. Medailonky na-
šich úspěšných absolventů si čtenáři mo-
hou vyhledat na našich webových strán-
kách www.skolablansko.cz.

Schválně. Proč by dívky nebo chlap-
ci, kteří jsou teď v deváté třídě, měli 
jít studovat právě k vám?

Volba budoucí profesní orientace je ne-
snadná. Nabídka škol a oborů je celkově 
velmi široká a každý si může vybrat. Osob-
ně bych se při výběru školy soustředila na 
to, abych po maturitě měla už konkrétní 
zaměření a vzdělání a mohla se tak uplat-
nit v práci. Současná situace ve společnosti 
nenabízí takové jistoty jako dřív. Být úspěš-
ným maturantem na střední odborné škole 
a mít svou specializaci je velikou výhodou. 

Jsme škola otevřená moderním techno-
logiím a modernímu myšlení. Škola je 
perfektně dostupná z celého okresu Blan-
sko i z Brna – vlakem jste tu do 30 minut. 
Velkorysé vnitřní prostory zde zabezpečují 
status zdravého klimatu.

Vím, že jste realizovali několik me-
zinárodních projektů.  Jak  to vypa-
dá v tomto směru, když vycestová-
ní „ven“ je teď obtížné?

Realizace projektu Erasmus+ je nyní 
prodloužená. Věřím, že se nám podaří 
na jaře 2021 vycestovat se všemi třemi 
„akčními“ skupinami žáků. Máme jet do 
Berlína s němčináři OA/EL na třítýdenní 
praxi do firem, další skupina žáků oboru 
PS do Berlína na praxi do domu s pečo-
vatelskou službou a třetí skupina žáků 
OA/EL má cestovat na praxi do firem do 
Londýna. Mimo to mají vyjet také učitelé 
na zahraniční vzdělávací cesty. Všechny 
tyto výjezdy mají své přesně určené har-
monogramy a musíme doufat, že situace 
se umírní.

Co  Vám  ukázaly  poslední  měsíce 
a  co  bychom  si  z  toho  všeho měli 
odnést?

Budoucnost už zdaleka není tím, čím bý-
vala. Přicházejí nové výzvy a situace. To, co 
do mladých vložíme dnes, bude se později 
vracet celé společnosti. PAVEL ŠMERDA

Nad Čertovkou 2272/18
678 01 Blansko
Tel. 516 418 980
E-mail: info@skolablansko.cz
www.skolablansko.cz

vzdělávání
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MAJÍ ZÁJEM SE STÁLE VZDĚLÁVAT

HAMBURK –
BRÁNA DO SVĚTA

UČITELÉ GYMNÁZIA BOSKOVICE

Doba se mění. Tempo změny se zrych-
luje. Snaha držet krok s dobou nutí (ne-
jen) učitele k neustálému, v podstatě 
celoživotnímu vzdělávání. Učitelé na 
gymnáziu absolvují kaž-
dý rok různá školení pře-
devším z oblastí novinek 
v oboru, informačních 
a komunikačních tech-
nologií, práce s třídním 
kolektivem. Výběr ško-
lení reaguje na aktuální 
potřeby, např. v souvislosti s distanční 
výukou proběhl kurz o zpětné vazbě a for-
mativním hodnocení.

Další z možností, jak zvýšit úroveň vý-
uky, je využití programu Erasmus+. Jde 
o vzdělávací program Evropské unie, 
který podporuje spolupráci a mobilitu ve 

všech sférách vzdělávání. Nabízí pro uči-
tele jazykové a metodické kurzy či stáže 
na školách v zahraničí. Učitelé gymnázia 

v Boskovicích tuto možnost využili již 
několikrát. Cílem je především profesní 
růst učitelů cizích jazyků a zvyšování ja-
zykových kompetencí učitelů odborných 

předmětů za účelem 
zlepšení komunikačních 
dovedností žáků v cizím 
jazyce.

V loňském školním 
roce se jazykového kur-
zu v zahraničí zúčastnilo 
celkem jedenáct peda-

gogů. O tom, jak takové kurzy probíhají, 
vypovídají následující zprávy účastníků 
těchto výjezdů.

Hamburk je druhé největší město Ně-
mecka, jeho největší přístav a jedna ze tří 
městských spolkových zemí. Úplný ná-
zev města pak zní Svobodné a hanzovní 
město Hamburk. Krásy a zajímavosti této 
evropské metropole jsem měla možnost 
prozkoumávat během čtrnácti dnů, které 
jsem tam o letošních letních prázdninách 
v rámci projektu Erasmus+ strávila.

Podstatnou náplň každého všedního 
dne představovala výuka v jazykové škole 
v centru města, kde jsem spolu s ostatními 
zahraničními studenty utužovala a prohlu-
bovala své znalosti německého jazyka. Pod 
vedením zdatného učitele jsme jednotlivě, 
ve dvojicích či ve větších skupinách, zápa-
sili s německou gramatikou, konverzovali 
na aktuální témata nebo psali příběhy. 
I přes velké věkové, geografické a kulturní 
rozdíly, které panovaly mezi jednotlivými 
studenty, jsme vždy našli společnou řeč 
a mnohdy jsme se i opravdu srdečně za-
smáli.

Kvůli koronavirovým opatřením se ne-
mohl uskutečnit žádný odpolední program 
(jazyková výuka probíhala vždy dopoled-
ne), který jinak jazykové školy organizují 
a svým studentům nabízejí, proto jsem 

si odpolední program tvořila sama. Měla 
jsem jediný cíl: prozkoumat Hamburk co 
nejlépe.

Musím říct, že mě toto město okouzli-
lo. Nepovažuji se za žádného znalce ani 
fanouška lodní dopravy, přesto jsem se 
vydržela celé hodiny dívat v přístavu na 
všechen ten ruch, který s sebou přístavní 
město přináší. A nebyla jsem sama. De-
sítky turistů i Hamburčanů dělaly totéž. 
S tématem lodní dopravy, dovozu a vý-
vozu zboží, proclíváním zboží apod. sou-
visely i mé návštěvy muzeí. Zhlédla jsem 
jich pěknou řádku. Samozřejmě jsem 
si nemohla nechat ujít ani dvě památky 

vzdělávání

Gymnázium Boskovice ve 
školním roce 2020/2021 při-
jímá: 60 žáků do čtyřleté-
ho oboru Gymnázium a  30 
žáků do osmiletého oboru 
Gymnázium. Více informací 
na www.gymbos.cz.
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PŘI ANGLICKÉ DEBATĚ BYLO KRÁSNĚ NA MALTĚ

chráněné jako světové dědictví UNESCO: 
jedná se o Speicherstadt – historické ob-
chodní sklady – a Kantorhausviertel – 
kancelářské budovy z let 1886 až 1938. 
Tato místa lákají spolu s budovou Labské 
filharmonie – 110 metrů vysokou domi-
nantou Hamburku – největší počet turis-
tů. Atrakcí pro turisty se stala rovněž čtvrt 

Sankt Pauli, jež proslula ulicemi červe-
ných luceren a nabídkou různých mož-
ností nevázané zábavy.

Hostel, ve kterém jsem byla ubytována, 
poskytoval pouze snídaně, tím pádem se 
mi otevřely široké možnosti průzkumu 
místní gastronomie. Ochutnala jsem tak 
nespočet rybích specialit a musím uznat, 

že tamní kuchaři umí upravovat dary moře 
skutečně skvěle.

Hamburk bývá označován za „Tor zur 
Welt“, tedy „Bránu do světa“, a mně ne-
zbývá než dodat, že Hamburčané promítli 
toto pojmenování do svého chování. Jsou 
milí, přátelští a velmi, velmi otevření.

Mgr. RADKA HLAVÁČKOVÁ

„Kam jedeš letos na dovolenou?“ ze-
ptala jsem se jednou kamaráda. „Na mal-
tu a zlaté písky,“ odpověděl a myslel tím, 
že bude stavět dům. Budovatelský úkol si 
o letošních prázdninách dalo i 10 učitelů 
boskovického gymnázia. Upevnit základy, 
přidat nějakou tu cihlu ke hrubé stavbě či 
doladit detaily na fasádě svých znalostí an-
gličtiny. V čele s paní ředitelkou, jejíž záslu-
hou se výjezd v rámci projektu Erasmus+ 
mohl uskutečnit, vyrazila naše parta právě 
na Maltu, malý ostrovní stát mezi Evropou 
a Afrikou. Jako bývalá kolonie Velké Britá-
nie se Malta pyšní nejen dvěma úředními 
jazyky (anglickým a maltským), ale i vy-
sokou úrovní školství. Z mnoha místních 
jazykových škol padla naše volba na ESE – 
European School of English, jednu z nej-
vyhlášenějších na ostrově.

Dopad covidové pandemie byl znát už 
na letiši. Velmi rychlé odbavení, desinfek-
ce rukou, měření teploty a nošení roušek. 
Totéž nás čekalo i při každodenním vstupu 
do školy. Ne úplně příjemné konverzaci 
s rouškami na obličejích se patrně chtělo 

vyhnout kolem 20 000 zahraničních stu-
dentů, kteří na jaře pobyt odřekli. Bylo to 
znát i v poloprázdných úzkých uličkách 
starobylých měst, neobsazených místech 
v restauracích a na místních nevelkých 
skalnatých plážích. Všude se dalo volně dý-
chat. Žádné davy, žádná tlačenice.

Po dobu 14 dnů jsme každé ráno zasedli 
do lavic vedle spolužáků z Japonska, Vene-
zuely, Švýcarska, Polska a dalších zemí. 
Kromě nových slovíček jsme tak nasávali 
informace o životě v těchto zemích a ocitli 
jsme se tak jednou nohou v Asii nebo Jižní 
Americe. Na dopolední výuku navazovaly 
poznávací výlety (Malta má velmi bohatou 
historii), nevyhnutelná relaxace na pláži 
a také plnění domácích úkolů. O některých 
tématech, frázích a idiomech se občas dis-
kutovalo do pozdních večerních hodin.

Může se zdát, že 14 dní na zdokonalení 
se v cizím jazyce je málo. Je a není. Díky 
zkušeným učitelům, propracované me-
todice, kvalitním učebnicím, silné vnitřní 
motivaci účastníků a anglicky mluvícímu 
prostředí byly ty dva týdny skutečně obo-

hacující. Hlavním cílem pobytu bylo pře-
devším získání odvahy komunikovat, byť 
nedokonale, a to bylo dozajista splněno. 
K tomu bychom chtěli vést i naše studen-
ty nejen v hodinách cizích jazyků, ale také 
občasným zaváděním angličtiny do odbor-
ných předmětů. Podle mého názoru je to-
tiž největším nedostatkem našinců strach 
promluvit z obavy, že udělám chybu. Ale 
chybami se přece člověk učí, ne?

Bloumáním po ulicích, pozorováním 
zdejšího dění a hovorem s domorodci se 
ukázalo, že od Malťanů bychom se mohli 
učit nejen angličtinu. Malťané jsou totiž 
vstřícní usměvaví lidé, kteří mají rádi místo, 
kde žijí, a jsou na ně hrdí. Bylo to znát z tónu 
řeči, jakým pronesla průvodkyně v bývalé 
nemocnici řádu maltézských rytířů (na svou 
dobu velice vyspělé) závěrečnou větu: „Mal-
ta je geograficky na samém okraji Evropy, 
historicky však v jejím středu.“ Možná to 
není náhoda, že si Maltu za svůj domov, ať 
dočasný či trvalý, vybralo asi sto tisíc cizin-
ců, kteří tvoří pětinu zdejších obyvatel.

Mgr. MILADA BAREŠOVÁ

vzdělávání
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Igráček s  rouškou se stal hitem. A  to 
doslova a  do písmene. Od první jarní 
vlny koronaviru pomáhá zdravotníkům 
i  v  sociálních službách. Patnáct korun 
z každé prodané figurky limitované edi-
ce POMÁHEJ S  IGRÁČKEM putuje totiž 
na nákup ochranných pomůcek tam, 
kde jsou v tu chvíli nejvíce třeba.

Nápad na Igráčka s  rouškou se zrodil 
v hlavě Jiřího Dvořáka z Blanska. Ten spo-
lupracuje s firmou Efko, která legendární 
figurku vyrábí. „V den, kdy se zavřeli kvů-
li koronaviru téměř všechny obchody, 
jsem věděl, že je průšvih. Mirek (majitel 
firmy – pozn. PŠ) zaměstnává v divizi her 
a  hraček přes padesát lidí a  najednou 
nebylo pro koho vyrábět. Stál jsem ve-
čer na balkóně, kouřil a užíval si to, jak 
lidé tleskali lidem v  první linii. Bylo to 

něco úžasného, ale já jsem si říkal, jak 
toho využít i  materiálně a  pomoci pří-
mo lidem v první linii. Napadlo mě, když 
Igráček vysvětluje a  přibližuje dětem 
různá povolání, tak by mohl lidem v nej-
náročnějších povoláních této doby po-
máhat. Samozřejmě s  rouškou, kterou 
musíme všichni povinně nosit. Ještě ten 
večer jsme si volali s  Mirkem, „oprášili“ 
starou formu bez nosu, natiskli roušku 
a do pěti dnů jsme měli finální vzorky,“ 
vysvětlil.

Úspěch na sebe nenechal dlouho če-
kat. Díky sociálním sítím, sdílením popu-
lárními osobnostmi a  novinářům zpráva 
o  české figurce s  rouškou obletěla celý 
svět. „Igráček s  rouškou vybral již více 
než 1,2 milionu korun. Chtěl bych podě-
kovat všem, kdo se do akce zapojili, a ješ-
tě stále zapojují. Jedná se o velkou vlnu 

solidarity. Práce na projektu POMÁHEJ 
S  IGRÁČKEM nás všechny v  EFKU velice 
spojila a motivovala, ačkoliv bylo kolem 
celé akce opravdu hodně práce,“ uvádí 
Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-
-karton. „Místa a subjekty pro rozdělová-
ní námi nakoupených ochranných pro-
středků pečlivě vybíráme. Nerozdáváme 
peníze, ale nakupujeme ochranné ob-
leky či dezinfekce, které objednáváme 
pouze u českých výrobců,“ doplňuje.

Dar od Igráčka směřoval i  k  blanen-
ským pečovatelkám. Konkrétně textilní 
overaly a  pláště v  hodnotě 20 tisíc ko-
run. Pečovatelky je využívají při kontaktu 
s klienty nejen v DPS.

Poslední kusy limitované edice si mo-
hou zájemci ještě stále objednat a  při-
spět tak na dobrou věc. Víc na: https://
eshop.efko.cz. PAVEL ŠMERDA

ZDRAVOTNÍKŮM I V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
IGRÁČEK S ROUŠKOU POMÁHÁ

EFKO-karton, s. r. o. z Nového Veselí na Vysočině 
je tradiční český výrobce her, hraček a ušlechtilé 
kartonáže. Jako jedna z posledních společností 
stále zachovává celou výrobu hraček v České re-

publice. Zaměřuje se na společenské, edukativní a  kreativní hry, puzzle, hrací sety 
a stavebnici ROTO. V neposlední řadě vyrábí legendární figurky IGRÁČEK, ke kterým 
neodmyslitelně patří systém aut MultiGO. Od roku 2019 přibyla v portfoliu firmy také 
česká autodráha FARO. Nemalý podíl produkce společnosti tvoří zakázková výroba 
společenských her mířících do celého světa. Pochlubit se například může výrobou 
hry World in Flames s největším herním plánem na světě. Filosofií je vytvářet kvalitní 
produkty s trvalou užitnou hodnotou, které slouží více generacím. www.efko.cz

PR
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V  září  2019  začalo  v  nově  zrekon-
struovaném kulturním domě v Ku-
řimi promítat kino. Kinosál má ka-
pacitu 64 míst, další dvě místa jsou 
vyhrazena  pro  osoby  se  sníženou 
pohyblivostí.  Během  prvních  mě-
síců  provozu  se  potvrdilo,  že  kino 
v Kuřimi skutečně chybělo.

Od září do prosince se provoz kina nesl 
v duchu testování zájmu. Těžištěm drama-
turgie byly zpočátku divácky vděčné main-
streamové snímky. Průměrná návštěvnost 
na představení byla čtyřicet diváků. V kině 
se kromě klasických projekcí promítala do-
polední školní představení, rozjel se cyklus 
Senior kino a Baby kino. Projekce za sní-
žené vstupné s upravenou hlasitostí zvuku 
pro seniory se ukázaly jako dobrý nápad. 
Stejně tak se se značným zájmem diváků 
setkalo promítání pro maminky s dětmi.

Rok 2020
V jarních měsících byl provoz kina výraz-

ně ovlivněn karanténou a v kině se několik 
týdnů nepromítalo. Abychom divákům 
alespoň částečně vynahradili omezené 
kulturní vyžití, zapojili jsme se do dvou on-
line kino projektů (Vaše kino a Moje kino 
LIVE). Před létem, když už bylo jasné, že 
budeme moct opět promítat, jsme se roz-
hodli, že rozšíříme promítací dny letního 

kina, které se dříve odehrávalo v prosto-
rách nádvoří zámku o další dva týdny pro-
jekcí na hřišti u ZŠ Komenského. Zakoupi-
li jsme promítací techniku a plátno, které 
chceme využít jak pro další venkovní pro-
jekce například před Vánoci, ale také pro 
promítání „kinokavárny“ ve velkém sále 
kulturního domu. Zavedli jsme Filmový 
klub, divadlo na plátně, zmíněnou kinoka-
várnu a nyní – s příchodem dalších omeze-
ní – autokino. Projekci na obrovskou bílou 
plochu kuřimské sportovní haly.

Budoucnost

Co se týče dalších plánů, rádi bychom 

připravili v období mezi Vánocemi a Silves-
trem „zimní kino“. Začátkem roku bychom 
chtěli zmapovat historii kuřimských sálu, 
kde se dříve promítalo. Rozhodně chceme 
pokračovat v cyklech Senior a Baby kino, 
využít instalovaného satelitu pro příleži-
tostné divadelní přenosy a program kina 
doplnit filmovou přehlídkou, projekcí do-
kumentů s hostem a nejrůznějšími tema-
tickými akcemi.

Rádi bychom vyzkoušeli zájem veřejnos-
ti o nepravidelné animační dílničky a v ne-
poslední řadě o jiné než čistě filmové akce. 
Komorní prostředí malého sálu by mohlo 
být vhodné pro příležitostné besedy, před-
nášky nebo klubové akce, kdy by se mohlo 
využít i zásuvné hlediště.

O NOVÉ KINO JE V KUŘIMI ZÁJEM

kultura
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KLIENTOVI SE CHOVÁME S ÚCTOU
ZDEŇKA VAŠÍČKOVÁ: KE KAŽDÉMU

Sociální služby Šebetov, dříve Ústav sociální péče Šebetov. Zařízení, které prošlo v posledních dvace-
ti letech výraznou přeměnou. Původně tam poskytovali služby pouze mentálně postiženým ženám, 
dnes nabízejí tři pobytové služby nejen jim. Sídlí ve dvou historických budovách, patří k nim i 15 hek-
tarový park. Více prozradila ředitelka zařízení Zdeňka Vašíčková.

Paní  ředitelko,  můžete  čtenářům 
MyFace představit vaše zařízení?

Velmi ráda. Sociální služby Šebetov po-
skytují tři služby. První je Domov pro osoby 
se zdravotním postižením. Službu nabí-
zíme v původní budově Zámku. Je určena 
pro mentálně postižené ženy a muže a má 
kapacitu 65 klientů.

Druhou je od roku 2012 pobytová služba 
Chráněné bydlení, které poskytujeme v by-
tech pronajatých od fyzických osob. Máme 
v této chvíli osm pronajatých bytů v Bos-
kovicích, v Sudicích a v Šebetově. V těchto 
bytech bydlí 25 klientů. Službu využívají 
převážně naši klienti, kteří byli dlouhodo-
bě připravováni na samostatný život mimo 
zařízení a postupné začleňováni do běžné-
ho života. Samozřejmě je tam určitá míra 
podpory našich pracovníků – asistentů. 
Někteří klienti dojíždí do podporovaného 
zaměstnání.

Třetí službou je Domov se zvláštním re-
žimem. Tu nabízíme v budově tzv. Pavilon 

a je určena seniorům s demencí a Alzhei-
merovou demencí. Její kapacita je 60 kli-
entů. Celkově v rámci uvedených služeb 
poskytujeme péči 150 klientům. Máme 131 
zaměstnanců a naším zřizovatelem je Jiho-
moravský kraj.

Vím, že se snažíte začleňovat vaše 
klienty  do  běžného  života.  Jaké 
s tím máte zkušenosti?

Začleňování postižených klientů je velmi 
citlivá záležitost. Je třeba si uvědomit, že 
na tomto poli jako společnost máme velký 
dluh. Já sama si pamatuji na dobu, kdy byla 
situace taková, že lidé s handicapem byli 
uzavření v zařízeních, příliš se o nich neho-
vořilo a zapomínalo se na to, že i přes svůj 
handicap mají občanská práva.

To se ale mění.

Po mém nástupu jsem si uvědomila, že 
někteří naši klienti, pokud budou mít pod-

poru, jsou schopni žít mimo zdi našeho za-
řízení. Záhy jsme vytipovali asi 25 klientů, 
kteří se postupně začali připravovat na sa-
mostatný život. Byla to dlouhá cesta. Učili 
se připravovat jídlo, hospodařit s finanční-
mi prostředky, chodit na nákupy… Začali 
jsme řešit sexualitu, za podpory externího 
psychologa partnerské vztahy. Jedna naše 
klientka se seznámila mimo zařízení s mu-
žem a dnes žije klidným rodinným životem 
se svým partnerem v jeho rodinném domě. 
Postupně jsme začali přijímat muže a už 
zde máme několik partnerských dvojic.

Zmínila  jste  Chráněné  bydlení.  To 
byl asi další krok?

Od roku 2012 jsme začali pronajímat 
byty, ve kterých žijí naši klienti. Jsem velmi 
ráda, že se nám daří bezproblémové soužití 
našich klientů s ostatními obyvateli v Šebe-
tově, v Sudicích a v Boskovicích. Začátky 
nebyly jednoduché, ale postupně nás lidé 
přijali.

rozhovor
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Určitě Vám k  tomu pomohly  i Dny 
otevřených  dveří,  které  jste  začali 
pořádat?

Ano. Pravidelně je pořádáme v září, bo-
hužel letos se nemohly uskutečnit z důvo-
du koronavirové situace. Konají se vždy 
v sobotu a v neděli a je o ně velký zájem. 
V minulém roce dorazilo přibližně 800 
návštěvníků. Vždy máme připravený bo-
hatý kulturní program včetně jarmarku, 
kde prodáváme naše výrobky. V tyto dny 
otevíráme zařízení, informujeme o životě 
u nás, zároveň prezentujeme, jak naši lidé 
žijí v samostatných bytech. Zájemci je mo-
hou i navštívit. To je z mého pohledu cesta 
k tomu, aby si lidé uvědomili, že i přes han-
dicap mohou tito lidé žít mimo naše zdi.

Letos  je  to  už  dvacet  let,  kdy  jste 
nastoupila  jako  ředitelka  tohoto 
zařízení. Jak moc se za tu dobu pro-
měnilo?

Myslím, že velmi výrazně. A to jak z po-
hledu prostředí, tak z pohledu přístupu ke 
klientům. Zařízení prošlo výraznou rekon-
strukcí a modernizací. Bylo to velmi nároč-
né, ale stálo to za to. Dnes návštěvníci oce-
ňují pěkné a čisté prostředí. Jsme vybaveni 
kompenzačními pomůckami pro usnadně-
ní práce našich zaměstnanců. Výrazně se 
zvýšil počet zaměstnanců a snížil počet kli-
entů. Z původních 71 zaměstnanců na 204 
klientů (rok 2000) máme dnes 131 zaměst-
nanců na 150 klientů. To umožnilo zavést 
tzv. komunitní systém péče. Pracovník ob-
služné péče má v rámci své pracovní směny 
přidělený určitý počet klientů, o které se 
plně stará po celou směnu. Změnil se výraz-
ným způsobem přístup ke klientům. Pro mě 
osobně bylo vždy důležité, že i klient, který 
potřebuje naše služby formou poskytované 
péče, je a zůstává člověkem, ke kterému se 
musíme chovat s úctou.

Na co jste nejvíce hrdá?

Mám radost z toho, že prostředí našeho 
zařízení je úplně jiné, než bylo v roce 2000. 
Výrazně se zlepšil ubytovací standard. Pře-
vážně ze sponzorských darů máme zbudo-
vanou mezigenerační zahradu. Až se koro-
navirová situace vyřeší, tak i nadále bude 
sloužit nejen k odpočinku pro naše klienty, 
ale i pro občany Šebetova. K setkávání růz-
ných generací, budou se tam konat kulturní 
akce pro naše klienty i pro veřejnost. Mám 
radost z toho, že o naše zařízení je zájem. 
Z mého pohledu je velkým oceněním to, že 
i naši zaměstnanci svěří své rodiče, příbuz-
né do naší péče. Mám radost z toho, že se 
nám podařilo připravit a zavést novou služ-
bu určenou pro seniory s demencí, za kte-
rou jsme získali ocenění Vážka od Alzhei-
merovské společnosti. Mám radost z toho, 
že pro celý náš pracovní tým je klient oprav-
du to nejdůležitější, k čemu směřujeme veš-
keré naše úsilí. Musím ocenit také podporu 
našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, 
bez které bychom všechny tyto změny neu-
skutečnili.

Nemohu se nezeptat. Jak zvládáte 
boj s nemocí Covid-19?

První vlnu jsme přečkali. Samozřejmě 
to bylo náročné na psychiku všech zaměst-
nanců a klientů. Od začátku jsme zavedli 
řadu opatření. Měření teploty a sledování 
příznaků klientů, měření teploty zaměst-
nanců při vstupu a odchodu ze zaměstnání. 
Přísnější oddělení jednotlivých služeb z po-
hledu vzájemných kontaktů zaměstnanců. 
Řešili jsme sdílenou dopravu osobními 
automobily u zaměstnanců, stravovací 
provoz atd. Platil a samozřejmě stále platí 
zákaz návštěv. Jsem si vědoma toho, že těž-
ko to neseme nejenom my zaměstnanci, ale 
i naši klienti. Proto jsme vytvořili podmínky 
pro to, aby kontakt našich klientů s rodinou 
bylo možné realizovat přes SKYPE nebo te-
lefonicky. Děláme, co můžeme, ale nežije-
me v izolaci. Nedokážu předjímat vývoj celé 
koronavirové situace, ale vím, že to musíme 
zvládnout.

Jaké jsou Vaše další plány?

Prošli jsme dlouhou cestu, ale ta nekončí. 
Naše práce bude i nadále o hlídání kvality 
péče, dalších cest a způsobů, jak ji ještě 
zkvalitnit. Je to i o vzdělávání zaměstnan-
ců, zajišťování funkčnosti budov včetně po-
třebného vybavení. I nadále se budeme ote-
vírat veřejnosti a prezentovat život našich 
klientů. Z mého pohledu je velmi důležité, 
aby si hlavně děti a mladí lidé uvědomovali, 
že člověk zestárne nebo onemocní. Pokud 
tito lidé potřebují pomoc a péči, je naší po-
vinností jim ji poskytovat s úctou, protože 
každý člověk, byť s handicapem, je pořád 
člověk a má svou cenu. PAVEL ŠMERDA

rozhovor
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CHCETE BÝT VIDĚT?
Inzerujte v časopise MyFace

Více informací na tel. čísle 737 177 367 
a na e-mailu smerda@my-face.cz
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