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Určitě jste to v poslední době někde slyšeli. Svět se fakt zbláznil. Covid, válka na 

Ukrajině, spor o to, kolik máme pohlaví, boj o klima, prezidentská volba… Zvláš-

tě poslední záležitost je mezi veřejností ještě stále velmi živá. Ruku na srdce, 

nechali jsme se do tohoto boje, který leckdy více připomínal soutěž typu Čes-

ko hledá SuperStar, než volbu hlavy státu, nějakým způsobem vtáhnout skoro 

všichni. Někdo více, jiný méně. A určitě jste si toho všimli. Co byli někteří lidé 

schopni v této souvislosti prezentovat na veřejnosti, vyplodit na sociálních sí-

tích, v diskuzních fórech, za to by si měli někteří, nezlobte se na mě, nafackovat.  

 

Spousta lidí si přisvojovala svůj názor, svoji volbu jako tu jedinou správnou. Po-

užívala nevybíravá slova, urážela voliče jiného tábora, potažmo přímo některé-

ho z kandidátů. A to dělali i lidé, do kterých byste to fakt nikdy neřekli. Vedoucí 

pracovníci některých institucí, vzdělaní lidé, vrcholní sportovci, politici, uměl-

ci. Leckdy na plnou pusu (nebo písmenka), prezentovali „svoji“ pravdu a kaž-

dého, kdo si myslel něco jiného, sprostě uráželi. Děkuji, ale tohle fakt nechci.  

 

Demokracie je o tom, že ať mám jakýkoliv názor, je moje volba taková nebo ma-

ková, měli by ji ostatní respektovat. Bohužel tomu tak nebylo, a není to poprvé. 

Co je na tom nejvíce zarážející, že svůj jediný a správný názor ventilovali ven 

především ti, kteří se tváří jako „demokrati“. Říkaly to už naše babičky. Použí-

vej selský rozum. Není to doporučení, jen moje přání. Dámy a pánové, až budete 

zase někdy někde něco prezentovat, zamyslete se nad tím, jestli je to „v pohodě“.  

PAVEL ŠMERDA, šéfredaktor časopisu MyFace

7 Matilda. Kouzelný rodinný muzikál

8-9 Aneta Kuklínková zažívá nejkrásnější období  

 v životě

10-11 Volejbalista David Janků se po devíti  letech  

 vrátil do Brna

12-13 OREA RESORT PANORAMA Moravský kras.  

 Hotel změnil název

14-15 V Letovicích začíná rekonstrukce centrálního  

 náměstí

16-17 Oblíbený kuchař Jan Rimpler miluje  

 babiččiny recepty

20-21 Operační obory mají adrenalinový náboj, říká 

 Helena Masaříková z boskovické nemocnice

22-23 Výrobky od firmy PURUS-MEDA pomáhají  

 lidem

24-25 Blanenská společnost Trido chystá velký  

 projekt

26-27 Rájecké gymnázium slaví letos 30. výročí

28-29 Rozhovor se školní psycholožkou Anežkou  

 Urbánkovou

30-31  I v zimě stojí za to navštívit jihlavskou zoo

34  Návrhářka Bára Hošková má velké sny a plány

ÚVODNÍK
SVĚT SE ZBLÁZNIL. SVĚT NE

3MyFace - leden/únor 2023 3MyFace - leden/únor 2023

MyFace, čtení pro volný čas z Blanenska, Boskovicka a okolí. Vydavatel: Mediaportal, s. r. o. se sídlem Merhautova 428/2, Zábrdovice 613 00 Brno. IČO: 03769143. 
Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR, registrace MK ČR E 21983. Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o



VLASTIMIL CHLÁDEK:
TĚŠIT SE Z MALIČKOSTÍ

NÁŠ ROZHOVOR



Dovolte mi, abych se Vás na úvod zeptal. Jak 
se máte?
Asi nejlépe vystihuje moje současné rozpolo-
žení věta, že jsem tak nějak jako bezdůvodně 
spokojený. 

To zní velmi hezky. Co Vám v poslední době 
udělalo největší radost?
To je jednoduché. Viz příběh z otce na syna.

Je naopak něco, co Vás mrzí, štve, trápí?
Ani ne. Jediná věc, která je opravdu důležitá, 
je naše zdraví. Všechno ostatní je v našich si-
lách, respektive v našich mentálních silách. 
Když se ještě vrátím ke zdraví, tak i našemu 
zdraví se musíme snažit jít naproti. Nezvyšo-
vat si zbytečně váhu, nekouřit, od určitého 
věku omezit alkohol, cvičit, usmívat se.

Co se týká Vašich aktivit. Když to vezmu 
postupně, jak jste spokojený s chodem are-
álu Bowlingu Brno, potažmo Zámecké sýpky  
a Bowlingu v Blansku?
Bowling Brno má obrovský potenciál. V Brně 
jsou tisíce firem, desetitisíce rodin, statisí-
ce lidí, kteří tady u nás mohou najít příjemné 
prostředí. Restaurační podnik, který se snaží, 
je kreativní, multifunkční, má nadstandard-
ní parkoviště, nemusí mít v Brně o zákazníky 
nouze. V Blansku je toto výrazně horší, proto 
udržet v chodu Zámeckou Sýpku a Bowling je 
perná práce. Někdy, s mírnou nadsázkou ře-
čeno, na hranici mezi životem a smrtí. V tom-
to oboru platí věta, že v gastronomii začínáte 
každý den znova. Každá hrubá chyba se na-
pravuje velmi ztuha.

Je něco, co byste tam chtěl v nejblížší době 
změnit, vylepšit?
Loni jsme v  Blansku instalovali novou bow-
lingovou technologii na té nejvyšší světové 
úrovni.Zlepšujeme i další věci, ale tohle je do-
minantní. Ale jistě máme stále rezervy.

Radost jste si letos udělal v Brně-Líšni tře-
tím hřištěm na Adventure golf. K Evě a Ada-
movi přibyla Venuše. Co se týká úrovně, 
podle mě nejtěžší ze všech hřišť. Vnímáte 
to stejně a je to už finální podoba areálu?
Z  hlediska Adventure golfu je to finál-
ní podoba. Hřiště Venuše ohodnotili 
špičkoví hráči jako nejtěžší na světě, 
ale kupodivu, nebo možná právě 
proto, je toto hřiště nejvíce ob-
líbeno mezi rekreačními hráči  
a veřejností.

Slyšel jsem, že se tam má  
v roce 2024 konat mistrovství 
světa. Je to pravda?
Na konci ledna se rozhodne, jestli Svě-

tová minigolfová federace udělí našemu are-
álu pořádání mistrovství světa v roce 2024. 
Dnes, ve chvílích tohoto rozhovoru, už tu šan-
ci vidím tak na 95 procent.

Byť Líšeň není úplně v centru města, lidé si 
tam cestu nacházejí čím dál tím více. Proč a 
co vidíte jako největší přidanou hodnotu to-
hoto krásného areálu?
Člověk se musí snažit o jediné. Být nejlepší. 
To se samozřejmě nemusí ani zdaleka po-
dařit, ale musíme se o to snažit. Pokud tuto 
snahu náš areál naplňuje, tak je to jeho nej-
více přidaná hodnota. Vypadá to možná jako 
detail, ale na Bowlingu Brno jsme například 
nedávno instalovali novou bioklimatickou 
pergolu. Už se těším, až se pod ní na jaře  
a v létě budou konat první společenské akce. 

Je to možná maličkost, ale důležitá. A 
ony právě ty maličkosti ve svém 

součtu dělají úspěch.
Dočká se podobného hřiště 
do budoucna i Blan-

sko? Vím, že jste o něčem takovém v parku 
u bowlingu a Sýpky uvažoval?
Myšlenku jsem skutečně měl. Lákalo mě 
postavit něco mimořádného, co by mohlo 
odrážet současnost i historii blanenského 
regionu. Ale po vlně negativních ohlasů na 
sociálních sítích, které nastaly po zveřejnění 
tohoto projektu, jsem od toho ustoupil.

Samostatnou kapitolou je Vaše firma Do-
pravní stavby Brno. Jaký byl pro Vás rok 
2022?
Rok 2022 byl pro nás úspěšný. Dovolím si 
v  této souvislosti trochu zabrousit do minu-
losti. V  roce 1983 jsem nastoupil jako dělník 
na stavbu tramvajových kolejí v Brně. V roce 
1989 mi tehdejší šéf dopravního podniku, 
už jako stavbyvedoucímu řekl, že až jednou 
zrekonstruuji křižovatku Jugoslávskou, Mer-
hautovu, že to bude moje maturita. A kdybych 
jednou stavěl novou tramvajovou vozovnu 
v  Pisárkách, tak to už by byla 
moje státnice. Maturitu 

NÁŠ ROZHOVOR
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Podnikatel, šachista, filantrop, muž mnoha profesí a dovedností. Každé povídání s  panem Vlastimilem  
Chládkem vždy stojí za to a člověka vnitřně obohacuje.
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jsem úspěšně splnil v roce 1996 a teď, v roce 
2023, zahajujeme stavbu nové tramvajové 
vozovny v Pisárkách. Jejich součástí je mimo 
jiných instalování 45 nových tramvajových 
výhybek. Věřím, že brzy úspěšně splním i tyto 
„tramvajové státnice“.

Prožíváme složité období. Pandemii covidu 
vystřídaly válka na Ukrajině, energetická kri-
ze, vysoká inflace. Jak to všechno vnímáte  
a vidíte ze své pozice?
Žiji v Moravském krasu. Někdy před pěti lety, 
když tam začal řádit kůrovec, jsem to vnímal 
jako tragédii. Teď se nad tím usmívám. Přišel 
covid a proti tomu byl kůrovec nic, jen jsem se 
jím zbytečně trápil. Teď je tady válka na Ukra-
jině a všechno, co  souviselo s  covidem, mi 
připadá, že to bylo nic. Tak si říkám, že je asi 
zbytečné se něčím extrémně trápit. Vždycky 

může být hůř, ale pevně věřím, že zcela jistě 
i lépe.

Zaznamenal jste, že jsou lidé podrážděnější, 
nervóznější, hrubější?
Myslím si, že se u řady lidí ztenčila skořápka 
sebeovládání, psychických sil a podrážděnos-
ti.

Problémy samozřejmě ještě více rozdělují 
už tak polarizovanou společnost. Vidíte ně-
jakou cestu, jak dát svět, Českou republiku 
zase dohromady, aby si lidé více vážili toho, 
co mají, dbali na svoje zdraví, trávili čas se 
svými blízkými a místo věčného stěžování 
dokázali poděkovat a být vděční?
To nejde. Říkám to pozitivně, protože to výše 
napsané je možná v  lidské povaze. Můžeme 
se tomu jen bránit a žít své životy podle svých 

Tak jako každý rok, tak i letos jsme s partou kamarádů navštívili zasněžené horské středisko Turrach. Po letošním pobytu 
mi v hlavě zůstala následující příjemná vzpomínka. Jedno odpoledne jsme zamrzli v restauraci na hony vzdálené od naší 
chaty. Uvědomoval jsem si, že na zpáteční cestě musíme zvládnout dvě lanovky a dlouhou sjezdovku mezi nimi. Čas za-
čínal tlačit – lanovky přeci nepočkají – ale kamarádi s potutelným úsměvem na rtech odsouvali náš odjezd až na tu úplně 
poslední možnou minutu. Představa, že bych to nestihl a s lyžemi na ramenou musel šlapat až vysoko na chatu, opravdu 
nebyla z těch nejpříjemnějších. Nakonec jsme přeci jen vyrazili a následně první lanovkou vyjeli na vrchol mezilehlé sjez-
dovky. Já jsem se malinko opozdil a ostatní kamarádi, tedy až na jediného, během pár vteřin a s mladickou samozřejmostí 
zmizeli hluboko pode mnou.
Ten jediný, Vlastík, skvělý lyžař, taky ostře vyrazil, ale jeho nezvykle dlouhé a široké oblouky ♥ mi umožňovaly řítit se v 
úzkém kontaktu s ním ledovými pláněmi. Náhle jsme byli na rozlehlé stmívající se sjezdovce opravdu úplně sami! Jen Já 
a On! Věděl jsem, že mě vnímá a stráží za svými zády, a já bych v tom tak bezpečném závětří jeho osobnosti, v bublině jen 
nás dvou, dokázal šťastný a spokojený ujíždět hodiny a hodiny. Ta chvíle bohužel trvala jen pár desítek sekund, ale byla 
opravdu z těch nejkrásnějších za několik posledních let. V paměti mi už navěky zůstane.  VLASTIMIL CHLÁDEK
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hodnot, sám pro sebe nosit svůj žlutý špen-
dlík.

Vnímáte v tom všem, co se v poslední době 
děje, nějaké poselství, vzkaz, co nám to má 
ukázat a dát?
Lidské pokolení je takové, že mu snad není 
pomoci. Jediné, co můžeme udělat, a zno-
vu to s dovolením zopakuji, je žít život podle 
svých not a nenechat se vlákat například do 
politických půtek, či je brát jako otázku života 
a smrti.

Vaše přání do roku 2023?
Někdy si říkám, že náš život je jenom den toho 
pravého života. Nikdo z nás neví, co existuje 
po naší smrti. A právě proto, že to nevíme, je 
dobré chovat se slušně… Přeji všem čtená-
řům hezký den.  PAVEL ŠMERDA

Z otce na syna



KULTURA

Celosvětově úspěšný muzikál Matilda hrají od ledna letošní-
ho roku na prknech Městského divadla Brno. Režie se ujal Petr 
Gazdík.
V roce 1988 vydal hvězdný anglický romanopisec Roald Dahl kni-
hu, která se vedle jeho dalších dětských knížek jmenuje vlastně 
obyčejně. Posuďte sami: Jakub a obří broskev, Karlík a továrna 
na čokoládu, Fantastický pan Lišák – a Matilda. 
Příběh malé holčičky, která měla smůlu a narodila se do špatné 
rodiny nechápající její výjimečný talent a nadání, vlastně popi-
suje boj hlouposti s inteligencí a válku krutosti s laskavostí. Celý 
svět kolem Matildy jako by se zbláznil, dívenka se nestačí divit, 
s jakými překážkami se setkává. Podobně jako v ostatních Da-
hlových knihách i tady ale vítězí dětská upřímnost, čistota a sr-
dečnost nad dospěláckou nabubřelostí a omezeností. 
A stejná témata, jaká jsou v knize, se autorům podařilo přenést 
i na jeviště do muzikálové verze. Jde o jednoduchý, ale zároveň 
geniální scénář, který je nesentimentální, ale současně velmi 
emotivní. Je zábavný, ale obsahuje silné poselství. Dokáže oslo-
vit dítě v každém dospělém i dospělého v každém dítěti. A právě 

z toho důvodu se stala Matilda muzikálovým hitem, který od roku 
2009 okouzluje britské publikum a postupně se její věhlas šíří po 
celém světě. Na Broadwayi se hrála čtyři roky a zaznamena-
la 1 555 repríz, londýnská verze pokořila magickou hranici 4000 
repríz. 
V prosinci 2021 se konaly konkurzy na dětské role muzikálu 
v  Městském divadle Brno a v  následujících šesti měsících se 
děti, které uspěly, účastnily dvakrát týdně workshopů, aby ten-
to náročný projekt zvládly. Z  původní stovky dětí bylo vybráno 
26 těch nejlepších, s nimiž se budete setkávat v nové inscenaci, 
a to včetně trojice představitelek titulní role – Anny Bergero-
vé, Marie Juráčkové a Karoliny Kabele. V dalších rolích se objeví 
Jiří Mach nebo Milan Němec v  roli kruté ředitelky Trunchbullo-
vé, Kristýna Daňhelová nebo Dagmar Křížová jako laskavá sleč-
na Honeyová, Matildiny nesympatické rodiče si zahrají Svetlana 
Janotová nebo Ivana Vaňková a Lukáš Janota nebo Jiří Ressler 
a v roli chápající knihovnice Phelpsové se vystřídají Alena Anta-
lová, Johana Gazdíková nebo Eva Jedličková. Česká premiéra se 
konala 21. ledna 2023.  Více na www.mdb.cz

MATILDA - KOUZELNÝ RODINNÝ MUZIKÁL



V.I.P.

Cvičitelka aerobiku, moderátorka, dětská animátorka, ale také maminka dvouleté Lili. To je Aneta Kuklínková 
z Blanska. O tom, jak se jí v posledních dvou letech změnil život, na čem pracuje, co chystá, i další plány pro-
zradila v následujícím rozhovoru.

Anetko, jak se máš?
Mám se skvěle. Přiznám se, že trošku una-
veně, ale mimo to zažívám jednoznačně nej-
krásnější období svého života. 

Před téměř dvěma lety se ti o sto osmde-
sát stupňů otočil život. Jak bys popsala 
posledních čtyřiadvacet měsíců svého ži-
vota? 
Ano, to máš pravdu. Díky tomu, že se mi před 
skoro dvěma roky narodila moje holčička 
Lili, můj život se od základů změnil. Nikdy 
by mě nenapadlo, že by mi mohlo mateřství 
takhle zásadně ovlivnit život. No, jak bych 
začala… Říká se, že chceš-li boha rozesmát, 
řekni mu o svých plánech. Spoustu let jsem 
pracovala na svém dětském projektu, kde 
vystupuji jako princezna Áňa. Těsně před 
tím, než začala covidová pandemie, jsem 
navázala spolupráci s jednou z nejlepších 
agentur v  České republice Redhead kids a 
začala si plnit svůj dětský sen. Díky covidu 
jsem využila i nové pracovní nabídky v Pra-
ze a částečně jsem se tam přestěhovala. A 
najednou, velmi nečekaně, jsem objevila dvě 
čárky na těhotenském testu. V životě jsem 
měla hodně průšvihů, ale jak řekl i můj tatí-
nek, tenhle byl opravdu ten největší. 

Co se ti tehdy honilo hlavou?
Že je to průšvih, jsem si myslela ve chvíli, 
kdy jsem měla pocit, že se mi zhroutil celý 
svět. Navíc se mi bohužel rychle potvrdilo, 
že mimo zmařené pracovní plány, budu na 
miminko sama. Naštěstí mám kolem sebe 
úžasné kamarádky a rodiče, kteří mi byli 
opravdu oporou, a velmi brzy jsem se začala 
na miminko těšit. Maminkovská hormonální 
bouře byla neuvěřitelná, takže mě doslova 
převtělila do úplně nové, té nejkrásnější role. 
Někdy prostě ty nejkrásnější věci nejdou 
naplánovat. Neustále jsem v sobě cítila, že 
mi v životě něco chybí. Teď se mi to prázd-
né místo konečně zaplnilo a prožívám nej-
krásnější chvilky svého života. To, že jsem 
musela zrušit nějaké věci, vrátit se zpět do 
Blanska, teď rozhodně neberu jako tragédii. 
Spíše naopak. A nakonec vyšla i spolupráce 
s již zmíněnou agenturou. Spoustu lidí mi ze 
začátku hodně pomohlo a touto cestou bych 
chtěla všem moc poděkovat.

Malá má krásné jméno. Jak jsi je vybírala?
To je dlouhá historie. Trvalo to docela dlou-
ho. Vybírala jsem vyřazovací metodou a ve fi-
nále soupeřila s Natálkou (úsměv). Ale jelikož 
Natálek jsem měla hodně ve cvičení, chtěla 
jsem nějaké jméno, které se mi bude líbit, ale 
které se tak často nedává. Vyhrála tedy Lili-
en. I když nakonec je Lilinek v poslední době 

ZAŽÍVÁM NEJKRÁSNĚJŠÍ OBDOBÍ ŽIVOTA

ANETA KUKLÍNKOVÁ:
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V.I.P.

v okolí hodně, stejně bych neměnila. Hned 
jak se narodila, byla to prostě moje Lilinka. 

Co pro tebe znamená role mámy? 
Nejkrásnější a nejdůležitější role. Ale také 
obrovská zodpovědnost. Být mámou je smy-
slem mého života. Moc ráda bych vychovala 
spokojenou a zdravou holčičku. 

Dá se říct, co tě na tom nejvíce naplňuje, 
kdy jsi nejvíce šťastná? 
Baví mě sledovat každý její krůček, to, jak 
roste. Každý den se udivuji nad tím, jak je 
možné, že je tu se mnou úplně nový človíček. 
Baví mě společné aktivity, v létě jsme hodně 
jezdily na výlety. Někdy i úplně samy, a to je 
super. Je srandovní, hodně se s ní nasměji. A 
už nejsem nikdy sama. Jsme parťačky, a to 
mě dělá opravdu šťastnou. 
Upřímně je určitě nutné si přiznat, že ne vždy 
je to život zalitý sluncem. 
To rozhodně není. Jsou dny, kdy jsem oprav-
du vyčerpaná. Od jejího půl roku v noci hod-
ně špatně spí, nebo nespí vůbec, tak už si ani 
nedokážu představit, jaké to je, se alespoň 
jednu noc vyspat. Ze všeho nejhorší ale je, 
když je nemocná. To opravdu nezvládám 
dobře. Když má horečky, mám o ni hrozný 
strach. Naštěstí mi vždy pomohli moji rodi-
če. Někdy za mnou přijeli i v noci, protože 
v tyto chvíle na ni být úplně sama je hodně 
nepříjemné. 

Vždycky jsi byla velmi aktivní a kreativní 
člověk. Jak to jde dohromady s mateř-
stvím? 
Nejprve jsem si myslela, že to nejde. Po po-
rodu jsem se hodně sekla. Nechtěla jsem ani 
jezdit na zkoušky k mojí dětské show, která 
přitom kdysi byla mým dětským snem, a nej-
raději bych se v tu chvíli izolovala na opuště-
ný ostrov. Měla jsem o malou hrozný strach 
a nic kromě maminkování se mi nechtělo. 
To se ale postupem času změnilo a mo-
mentálně jsem opět zbytečně až moc akční 
(úsměv). Ale také mnohem víc šťastnější než 
tu dobu, kdy jsem se tak moc bála a izolo-
vala. Mohu tedy jen potvrdit, že to částečně 
skloubit jde. 

Co tvoje aktivity. Čemu se momentálně vě-
nuješ? 
Momentálně jezdím s dětským představením 
Áňa, Pó a pes po celé České republice. Věnu-
ji se také hodně cvičení. Mým nejoblíbeněj-
ším jsou jednoznačně lekce zumby jak pro 
děti, tak pro veřejnost, které vedu v Blansku  
a okolí. Díky online možnostem se mohu i 
na mateřské neustále vzdělávat od světo-
vých leaderů a hodiny zumby mohu mít tak 
plné novinek a užívat si je společně s mými 
cvičenkami na maximum. Nově jsem si také 
oblíbila moje lekce Mama tabaty, které vedu 
v  Trygeru, moc pěkných prostorách ke cvi-
čení v Blansku. Jedná se o intenzivní posi-
lovací trénink maminek za přítomnosti dětí. 
Je to super, protože ani já, ani maminky ne-
musíme řešit hlídání, zacvičíme si, a navíc se 
z nás stala skvělá parta. S mojí Lili navště-

vujeme také hodně kroužků určených přímo 
pro ni, jako je třeba cvičení pro děti, hudeb-
ka nebo plavání. Máme to zkrátka teď hodně 
akční a budeme mít na co vzpomínat. 

Chystáš něco nového, na co se mohou tvoji 
fanoušci těšit? 
Mám velkou poptávku na dětské akce a asi  
i díky Lili, která je pro mě tou největší inspi-
rací, mám spoustu nápadů na nové písničky  
a programy. Takže určitě chystám další no-
vinky v tomto směru. Oživuji také dětskou 
show ve stylu Ledového království, jelikož 
jsem obrovským milovníkem této pohádky.

Tvoje plány a přání do budoucna? 
Hlavně ať jsme celá rodina zdraví a žijeme 
spokojený, pohodový život. 

PAVEL ŠMERDA



Odchovanec letovického volejbalu, který má reprezentační zkušenosti i dvě bronzové medaile z  extraligy.  
To je sedmadvacetiletý smečař David Janků, který se před letošní sezonou po devíti letech vrátil do Brna.

DAVID JANKŮ: ČÍSLO 11 NA DRESU?
TO MÁM PODLE ZNÁMEK VE ŠKOLE

SPORT

Po devíti letech jste se před letošní sezonou vrátil do Brně. S jaký-
mi pocity? 
Těšil jsem se. Jak na volejbal, tak na prostředí. Navíc to mám kousek 
do Letovic, tak jsem tady jak doma. 

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem soutěže? 
První polovina pro nás nebyla úplně nejlepší, doma jsme vyhráli ze 
šesti zápasů jen jeden. Nějaké body jsme nasbírali venku, ale i tak 
jsme čekali, že na tom budeme lépe. Nicméně teď už mám pocit, že 
se naše hra zvedá a zajíci se budou počítat až po honu, tedy na konci 
soutěže (úsměv). 

Když se vrátím úplně na začátek Vaší kariéry. První volejbalové krů-
čky jste dělal v Letovicích. Kdo Vás k volejbalu přivedl?
V Letovicích jsem začínal už od přípravky. K volejbalu mě přivedl tať-
ka, který ho sám hrál za Letovice.

Byl pro Vás volejbal v dětství jasná volba?
Jasná volba to nebyla. Snad do osmnácti let jsem hrál i tenis a létal  
z jednoho sportu na druhý. 

Pokud se nemýlím, už z Letovic, kde jste hrál krajský přebor, jste se 
dostal do juniorského národního týmu. Bylo to pro Vás tehdy velké 
překvapení?
Pro mě určitě, ale myslím, že i pro všechny, co mě znali v Letovicích. 
Rozhodně i pro kluky z juniorského národního týmu, protože ti se 
mezi sebou znali už od žáků, a já jsem byl pro ně někdo úplně nový.

10 MyFace - leden/únor 2023

David Janků

Věk: 27 let

Výška: 193 cm

Číslo na dresu: 11

Pozice: smečař

Kluby: Letovice, Brno, Karlovarsko, Ostrava, Liberec, Brno

Vzdělání: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Zájmy: hudba, film, zábava s přáteli

FOTO: Matouš Müller



Z Letovic následoval přestup do Brna, v letech 2015 a 2016 Karlo-
varsko, poté pět let Ostrava, rok Liberec a návrat do Brna. Na které 
angažmá nejvíce vzpomínáte a proč?
Na každé angažmá rád vzpomínám, ale nejvíc asi na Ostravu. Tam 
jsem volejbalově vyrostl a těžko se mi odtud odcházelo.

Co považujete za svoje největší úspěchy?
Jednoznačně třetí místo s Ostravou v extralize, to jsme těžce vydřeli. 
Potom třetí místo s Karlovarskem a reprezentace České republiky. 

Budete si chtít opět zahrát v národním dresu, nebo je to pro Vás už 
uzavřená kapitola? 
Uzavřená kapitola to u mě rozhodne není. Když bude forma a přijde 
pozvánka, tak budu moc rád. Ale konkurence je veliká. 

Na dresu nosíte číslo 11. Má to nějakou souvislost s něčím?
Mám to podle známek ze školy (úsměv). Ne, s ničím to nesouvisí, pro-
stě jsem si ji v juniorském týmu vybral a mám ji zatím celou kariéru. 
Kromě mužského národního týmu, tam jsem měl číslo 17. 

Ke sportu samozřejmě patří zranění. Vím, že se nevyhýbají ani Vám. 
Je to pravda? 
Bohužel nevyhýbají. Poslední zápas minulé sezony s Ostravou jsem 
si nepěkně otočil kotník, až mi praskla kůže a přetrhalo, co v kotníku 
šlo. Naštěstí se o mě v Liberci krásně postarali a dali mě do kupy. 

Chtěl byste si zkusit zahraničí? 
Kdyby přišla nějaká pěkná nabídka, tak bych to zvažoval. Ale spíš chci 
být teď poblíž domova.

Co děláte, když nehrajete volejbal? Co Vás baví, při čem si nejvíce 
odpočinete?
Většinou jsem doma s přítelkyní a odpočívám, spím, koukám na filmy 
a seriály. Když je volno, tak zajdu na pivo s kamarády. 

Plány a cíle do budoucna? 
Zatím nějaké velké nejsou, ale uvidíme…   PAVEL ŠMERDA

SPORT, PR

FOTO: Matouš Müller



ZAUJALO NÁS

Od začátku roku se změnil provozovatel i ná-
zev Vašeho hotelu. Co se stalo?
Po třiceti letech hotelové práce jsem se dostal 
do situace, která by se dala označit jako vrchol 
určité podnikatelské sinusoidy. Je to okamžik, 
který potká v osobním životě nebo v podniká-
ní vícekrát každého člověka. Je to bod, který 
si žádá nový impuls. Pan docent Kopčaj, který 
nás kdysi vzdělával v oblasti managementu, 
tento okamžik nazýval „delfíní skok“. Nejtěžší 
je umět tento okamžik rozpoznat a správně 
vyhodnotit. Jde totiž o zvláštní moment, kdy 
se Vám vlastně všechno daří ... V tom je ta slo-
žitost. 

Vám se to povedlo rozpoznat? 
O tom, že budu muset něco změnit ve svém 
pracovním životě, jsem věděl asi pět let. Pak 
přišla čínská chřipka a s ní potřeba mobili-
zovat síly jinak. Po konsolidaci situace jsem 
se k tomuto tématu vrátil a od léta roku 2022 
začal více o budoucnosti uvažovat. A jako vždy  
v mnoha variantách, z nichž některé by čtená-
ře překvapily. Nabídek bylo více a bylo nutné je 
konfrontovat s mými zásadami a vizemi. Pro 
mne bylo nakonec rozhodující zachovat hote-
lový provoz, stabilizovat v nelehké době kvalit-
ní hotelový personál, hotel neprodávat a poku-
sit se spojit úspěšně vybudovanou hotelovou 
pověst se silným a profesionálně zdatným 

DO REGIONU VSTOUPILA 
SPOLEČNOST OREA HOTELS

partnerem pro budoucnost. Proto jsem se roz-
hodl pro OREA HOTELS & RESORTS, s kterým 
vznikla dlouhodobá spolupráce na základě pa-
chtovní smlouvy. 

Určitě jste zvažoval všechna pro a proti. Co 
rozhodlo? 
Pro region je to jednoznačné pozitivum. Pro 
mé bývalé kolegy, kteří se stali zaměstnanci 
společnosti OREA HOTELS, je to samozřejmě 
velká změna. Nicméně doba není v žádném 
ohledu jednoduchá. I hotelová branže pro-
chází mnoha revolučními výzvami a nejde jen  
o běžné ekonomické otázky spojené například 
s dopady růstu cen vstupů a energií. Začal 
jsem si uvědomovat, že koncentrace všech 
starostí v jedné hlavě je dlouhodobě neudr-
žitelná, pokud chci, aby WELLNESS HOTEL 
PANORAMA zůstal na špici. Proto tato změna. 

Zmínil jste, že změna přichází po třiceti le-
tech. Jakých těch třicet let pro Vás bylo? 
Jako sen. Sám mám mnohokrát problém uvě-
řit, že se věci udály tak, jak se udály. Ostatně, 
když jsem na setkání s personálem hotelu 
rekapituloval, co jsme vše za těch třicet let 
dokázali, koho jsme hostili a čím vším jsme si 
prošli, byli překvapeni i ti, kteří se mnou hote-
lovou „káru“ táhnou v podstatě po celou dobu. 
Nicméně byl jsem aktivní v mnoha jiných ob-

lastech. A to od věcí velkých projektů až po 
naprosté obyčejnosti. A možná dokonce z těch 
maličkostí mám největší radost. Za opravdový 
zázrak považuji skutečnost, že se mi při mém 
extrémním pracovním nasazení nerozpadla 
rodina. Moje žena, děti i rodiče vždy drželi při 
mně a pomáhali mi. A na tom se nic nezměnilo. 
Proto mohu hodnotit těch třicet let opravdu 
pozitivně.

Na jaké okamžiky, situace, budete vždy nejví-
ce vzpomínat? 
Na setkání se světovým diktátorem, na setkání 
se světovým demokratem, na setkání se svě-
tovým průmyslníkem, na setkání se světovým 
finančníkem, na setkání s Tomášem Baťou. 
Nezapomenu na teroristický čin na lanové drá-
ze Macocha několik málo hodin před její kolau-
dací. Ostatně lanová dráha mezi Punkevními 
jeskyněmi a Horním můstkem propasti Maco-
cha je mým dítětem a stejně jako vláčky mezi 
Skalním mlýnem a Punkevkami. Je to moje 
viditelná zn: LACHMAN, která v Moravském 
krasu jednoznačně zůstala. Na to jsem určitě 
hrdý. Nezapomenutelných bude posledních 22 
let postupného budování WELLNESS HOTE-
LU PANORAMA z původního socialistického 
rekreačního střediska, až do podoby rodinné-
ho wellness hotelu rakouského typu. S velkou 
nostalgií vzpomínám především na stovky hos-
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OREA RESORT PANORAMA Moravský kras. To je nový název oblíbeného WELLNESS HOTELU PANORAMA  
v  Blansku. Co za změnou stojí, prozradil Ing. Ivo Lachman, předseda správní rady a majitel společnosti Eu-
roregion, která hotel vlastní a do 31. prosince 2022 jej i provozovala. Pro síť OREA Hotels&Resorts se jedná  
o dvacátý přírůstek hotelového portfolia. 



ZAUJALO NÁS

tů. Na mnohé krásné a vzácné okamžiky s nimi. 
Zejména s dětmi. A na mnohé kolegy zaměst-
nance, které dodnes vnímám jako moji rodinu! 
Nezapomenutelný je pro mne loňský titul HO-
TELIER ROKU 2022. Jde o odborné ocenění, 
kterého si velmi vážím. Nicméně i toto ocenění 
mne v konečném důsledku utvrdilo v tom, že 
jsem (co se hotelové práce týká) na pověstném 
vrcholu sinusouidy. 

Vedete si statistiku, kolik lidí za tu dobu ho-
telem prošlo? 
Těch, při jejichž jméně zpozorní každý, bude 
kolem stovky. A jelikož v hotelové branži pra-
cuji třicet let a ročně jsme měli vždy kolem 15 
až 17 tisíc hostů, mohu říci s jistotou, že to jsou 
statisíce. 

Asi by bylo dobré říct, že i se změnou provo-
zovatele a názvu nedochází, co se týká kli-
entů, k žádným dalším změnám a hotel bude 
i nadále poskytovat veškeré služby v té nej-
vyšší kvalitě. 
Pevně věřím, že i ve vyšší. Otázkou samozřej-
mě je, kam se bude posouvat nejen nabídka, 
ale i poptávka. Za mne stálicí hotelu budou i 
nadále oslíci v hotelovém zoo koutku, rodinná 
atmosféra hotelu a skvělé bazény s teplou sla-
nou vodou. Co se týká kvality služeb, ubytování 
i gastronomie, pak jsem přesvědčen dokonce 
o tom, že se hotel posune dál. Mnohdy mi to-
tiž nezbývaly síly podle mých představ na řadu 
věcí, které bych rád zlepšil. Hodně to na mne 
mělo vliv a vnímal jsem to jako deficit v tom, 
co bych chtěl. V OREA HOTELS přece jen jako 
v každé opravdu velké firmě funguje dělba 
práce. A to dává prostor k vysoké specializaci  
a profesionalitě těch, kteří řídí jednotlivé úse-
ky. Nic samozřejmě nebude snadné. Ostatně 
změny v zaběhlých kolejích nejsou jednodu-
ché nikde. Podstatné je, co je cíl. A v OREA 
HOTELS je definovaný pro mne jednoznačně 
dobře. Spokojený zaměstnanec a spokojený 

host! Sdílím tento názor. Snažil jsem se desítky 
let o to stejné a mohu říci, že to funguje. Je to 
ale náročné... 

Sdělil Vám nový provozovatel nějaké svoje 
další vize a plány? 
Určitě. Prvotní je začlenit hotel do celé hotelo-
vé sítě. S ohledem na časový prostor několika 
málo týdnů, to není vůbec snadný úkol. S tím 
souvisí tzv. rebranding, který host při vstupu 
do hotelu určitě postřehne. Některé prvotní 
změny, popravdě docela složité, souvisí se za-
vedením nových hotelových systémů a progra-
mů. Snad pozitivně se projeví změny v oblasti 
některých dodavatelů (na hotel se patrně vrátí 
po desítkách let plzeňský Prazdroj). Dojde i ke 
změně dodavatele kávy a nealko nápojů. Zá-
sadní bude tzv. refresh pokojů, na kterém mo-
mentálně společně s architektkou společnosti 

OREA pracujeme. Pokud se vše podaří, pro-
běhne modernizace prvních pokojů už letos na 
jaře. Vše, pro co nás hosté měli rádi a co dávalo 
„PANORAMĚ“ její nepopiratelný „duch místa“, by 
mělo zůstat zachováno. Zvířata, zahrada, ani-
mační programy, rodinná atmosféra. Ostatně  
i s tím, že mne hosté často u oslíků v zookoutku 
uvidí. Péče o ně je něco, co mi zůstalo... Zde 
musím zdůraznit, že hotel nepovedu. Do pro-
vozu nebudu nijak zasahovat a v podstatě se 
mi profesní život z  devadesáti procent zcela 
změní. Ale tak jsem to chtěl. A pro budoucnost 
hotelu je to jednoznačně dobře. 

Co je podle Vás největší devízou dnes už 
OREA RESORT PANORAMA Moravský kras? 
Zkušený kvalitní personál. Samozřejmě oslí 
rodina v hotelovém zookoutku (úsměv). Dobrá 
kondice a vybavenost hotelu. A nově i zkušený 
a profesionálně zdatný provozovatel! 

Co budete dělat, když nepovedete hotel? 
Plány mám a nečekané možnosti se mi snad  
v cestě objeví. Ničemu se nebráním. Mám před 
sebou, pokud zdraví dovolí, ještě mnoho let 
aktivní práce. Ostatně pocházím z učitelské 
rodiny a budu se zajímat i o možnou spolupráci 
i v této oblasti. Zkušenosti není špatné předá-
vat. A pozitivních životních příběhů, které by 
studenty motivovaly, je opravdu málo. Nosím 
v hlavě také dlouhou dobu originální přednáš-
kový blok, který zatím pracovně označuji (NE)
KOREKTNÍ MANAGEMENT. Dělal jsem ve sta-
vebnictví, vytvářel designové návrhy, psal ří-
kanky… Kdo ví, kam mne profesní život zavane.

Vaše přání do budoucna?  
Přeji si, aby OREA HOTELS byly s provozo-
váním hotelu úspěšné. Budu nejšťastnějším 
hoteliérem na světě, pokud se jim bude dařit 
stejně nebo lépe jako mně. A byl bych samo-
zřejmě rád, pokud by se podařilo nejen hotel 
dobře začlenit to této hotelové rodiny, ale aby 
si hotel zachoval řadu originálních detailů a tím  
i přinesl něco nového pro celý hotelový řetě-
zec. Jednoznačně má co nabídnout. Je samo-
zřejmě otázkou, zda a jak bude tento potenciál 
využit. Jsem v tomto ohledu optimistou. Jako 
vždy platí: KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA. 

PAVEL ŠMERDA
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NAVŠTÍVILI JSME

ZAČÍNÁ REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ.
CHYSTÁ SE VELKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
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záležet bude i na finanční náročnosti akce. Ceny energií a všech dalších 
komodit jsou turbulentní a uvidíme, jak se bude vše vyvíjet.

Předpokládám, že plány na výstavbu nového kulturního domu, bazénu 
nebo sportovní haly jdou teď asi stranou.
Ano, zatím jdou, jak se říká, „na vedlejší kolej“. Například u kulturního 
domu jsme se z původně rozpočtovaných 80 až 90 milionů korun dostali 
na částku 200 až 250 milionů korun, a to je pro nás nereálné.

Takže jak kulturní dům, tak sportovní hala se dočkají jen „kosmetic-
kých“ úprav?
Ano, předpokládám, že v nejbližší době se pustíme jen do nejnutnějších 
oprav. U sportovní haly bych ještě rád zmínil, že bude možná jednou sou-
částí nové základní školy. Je to jedna z variant, o které jsem už mluvil. 
Uvidíme, jak to dopadne, ale dává mi to smysl. Dopoledne využití pro 
školu, odpoledne a večer pro veřejnost a sportovní kluby.

V minulosti jste mluvil o nové průmyslové zóně.
Máme zhruba osmihektarovou průmyslovou zóna ve směru k letišti. Ho-
tová je studie, teď řešíme s jednotlivými zájemci parametry a požadavky 
tak, abychom mohli udělat konkrétní projekt.

Zaznamenal jsem, že Letovice budou letos hostit první ročník nového 
festivalu. O co se jedná?
Festival SUNNY FEST LETOVICE se uskuteční 12. srpna v areálu letovic-
kého zámku. Na dvou pódiích vystoupí řada špiček naší hudební scény, 
ale i mladé talentované kapely. Návštěvníkům se představí mimo jiné 
Xindl X, Ben Cristovao, Aleš Brichta, Jakub Děkan a další. A to není, co se 
týká nových akcí, všechno. V jednání je ještě Food Festival, který bude 
buď součástí výše zmiňované hudební akce, nebo se uskuteční v jiném 
termínu samostatně. Pokud jde o kulturu, myslím, že jak lidé z Letovic, 
tak návštěvníci města mají z čeho vybírat. I letos se u nás chystá spous-
ta zajímavých divadelních představení, talk show a koncertů. Více infor-
mací najdete na www.mks-letovice.cz.
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NAVŠTÍVILI JSME

Pane starosto, co je nového v Letovicích?
Pracujeme na třech zásadních, velmi zásadních projektech. První je 
oprava základní umělecké školy. Jedná se o akci za více než šedesát 
milionů korun, ukončena má být ještě v letošním roce. Druhá záležitost 
je rekonstrukce hlavní části centrálního náměstí. Za bezmála třicet mi-
lionů korun. Konkrétně prostor před městským úřadem. Hotovo má být 
do srpna. Realizace se provede podle původního návrhu architektky 
Kaštánkové. Začne se opravou vodovodu, občané a návštěvníci města
musejí na několik měsíců počítat v těchto místech s dopravním omeze-
ním. Třetí věc je prodej parcel pro výstavbu padesáti rodinných domků  
a pozemků v průmyslové zóně, včetně výstavby kompletní infrastruktu-
ry. Tady ještě přesnou částku neznáme, ale bavíme se o nákladech řádo-
vě v desítkách milionů korun.

Máme pár měsíců po volbách. Jaké další priority kromě výše zmiňova-
ných jste si v Letovicích stanovili na nejbližší čtyři roky?
Musíme především řešit, a na tom se shodují všichni, nedostatečnou ka-
pacitu základní školy. Už teď máme tři třídy v jiné budově a s další výstav-
bou, rozvojem města a tím pádem zvyšujícím se počtem obyvatel by se 
problém dál prohluboval. Jen připomenu, že jsme tuto záležitost řešili  
v minulosti i v mateřské škole, ale loni se nám podařilo otevřít už čtvrtou 
školku a hned v září se její kapacita naplnila „až po strop“.

Jak si navýšení kapacity základní školy představujete?
Momentálně řešíme tři varianty a budeme srovnávat jejich plusy a mí-
nusy jednotlivých a finanční náročnost. Rád bych, aby do konce tohoto 
volebního období bylo rozhodnuto a měli jsme vše projekčně připraveno.

Co další plány?
Kromě parcel na výstavbu rodinných domů chystáme i lokalitu pro vý-
stavbu bytových domů. Jestli k výstavbě dojde za dva, tři nebo pět let, 
nedokážu teď říct. Každopádně rozvojové zóny máme jasně definované 
a celá oblast ulic Komenského, Družstevní a Albína Krejčího tak musí zís-
kat novou infrastrukturu. Tedy především parkoviště, ale rádi bychom 
tam viděli například i menší obchodní centrum. 
Co se týká dalších akcí, budeme pokračovat v opravách chodníků a cest, 
na jaře dokončíme cyklotrasu mezi Meziříčkem a Skrchovem, díky které 
dojde k propojení Jihomoravského a Pardubického kraje. Budeme žádat 
také o dotaci na cyklostezku směrem na Vísky. Jedná se tam o nebez-
pečný úsek silnice a rádi bychom cyklisty dostali mimo vozovku.

Na úvod jste zmínil začínající rekonstrukci centrálního náměstí. 
Předpokládám, že bude rozdělena na několik etap?
Teď se udělá celá střední část náměstí, prostor ve 
směru od mostu směrem ke Křetínce, kde 
jsou teď parkoviště a autobusová sta-
noviště, je ještě v řešení. Kdy se do 
této etapy pustíme, nedokážu 
teď predikovat. Možná za 
dva, tři roky, 

Několik velkých investičních akcí běží, jiné odstartují v letošním roce. V Letovicích pracují na opravě budovy 
Základní umělecké školy, co nevidět začne dlouhodobě plánovaná rekonstrukce náměstí a město chystá pro-
dej parcel pro výstavbu rodinných domů a pozemků v průmyslové zóně. Více prozradil starosta Petr Novotný.

Vaše přání do budoucna?
Každý může mít spoustu budovatelských před-

stav a plánů, myslet si, že když se město rozroste, 
bude to lepší. Za mě je důležité, aby se tady u nás lidem 

dobře žilo, byla tady odpovídající občanská vybavenost  
a nějaká nástavba už jen jako bonus. Každý hledáme něco 

jiného a nikdy se nezavděčíte všem.  PAVEL ŠMERDA



MILUJU BABIČČINY RECEPTY, ŘÍKÁ 
OBLÍBENÝ KUCHAŘ JAN RIMPLER
Již šestým rokem se věnuje lektorství vaření a můžeme ho vídat na televizních obrazovkách. Za svůj život 
nasbíral šéfkuchař Jan Rimpler z Rudice mnohé cenné zkušenosti, o které se s  námi podělil v  exkluzivním 
rozhovoru.

NÁŠ ROZHOVOR
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Dovolte, abych se Vás hned na úvod zeptala. Co jste měl dnes dob-
rého k obědu?
Víte, že dneska jsem úplně zhřešil? (smích) Byl jsem v  jednom ob-
chodním domě a tam jsem si dal lososa s nějakou omáčkou, bulgurem  
a zeleninou. Samozřejmě do toho až moc vidím, poznám, když jsou 
produkty z prášku nebo mražené. Ale nějak mě to zasytilo a to je hlavní. 
Za tu cenu to bylo celkem dobré (úsměv). 

Dá se popsat, jak vypadá Váš denní jídelníček? Co snídáte, svačíte, 
obědváte či večeříte nejčastěji?
Gastronomie je poměrně ironický obor v tom, že se vlastně moc nena-
jíte. S většinou kolegů šéfkuchařů se asi shodneme na tom, že téměř 
nesnídáme, zato potřebujeme hned po ránu kávu, dopoledne třeba tři 
čtyři. Oběd v  klasickém restauračním provozu často končí tak, že si 
nakrájíte do mističky po kuchařsku třeba knedlo vepřo zelo a jíte to 
postupně během výdeje nebo po něm. 

Bavilo Vás vaření odmalička, nebo jste si k němu hledal cestu po-
stupně?
Určitě postupně, vztah k  němu jsem si začal budovat až na střední 
škole. Ve čtrnácti letech jsem si najednou musel zvolit „životní“ dráhu, 
a vůbec jsem nevěděl, co chci dělat. Můj původní plán byl vystudovat 
si tříletý obor číšník a věnovat se fotbalu, který jsem zbožňoval. Třídní 
učitelka mi tehdy ale poradila, abych si udělal maturitu, že na to mám 
známky, čímž mi doslova změnila život. Díval jsem se tedy po maturit-
ním oboru a objevil jsem dvě možnosti. Kdybych tehdy neudělal přijí-
mačky na kuchaře, nejspíš by se ze mě stal fotograf. Na střední škole 
se nás snažili provést všemi provozy od cukrárny přes velkokapacitní 
kuchyně až po soukromé výrobny, a tam mě to začalo bavit. Až poz-
ději jsem zjistil, že můj dědeček výborně vařil, maminka samozřejmě 
taky. Dědeček dokonce hrál dobře divadlo a já teď dělám lektora, takže 
možná se ty geny nějak spojily (smích).

Po ukončení studia jste sbíral zkušenosti na říčních lodích v zahrani-
čí. Jak jste se k takové příležitosti vlastně dostal? V čem Vás praxe 
nejvíce obohatila? 
V osmnácti letech jsem měl za sebou maturitu i vojnu a pracoval jsem 
v  hotelu v  Blansku, kde mi šéfová poradila, že pokud se chci vypra-
covat, mám často střídat pracoviště a poznat všechny druhy gastro-
nomického provozu. Potom jsem se dozvěděl o možnosti práce na 
zaoceánských lodích, ale bohužel jsem ovládal pouze němčinu, a ne 
potřebnou angličtinu. Přesto jsem podepsal smlouvu a nakonec se mi 
podařilo získat práci na říčních lodích, kde jsem s němčinou vystačil. 
Lodě jezdily z Amsterdamu přes celé Holandsko, Německo, Rakous-
ko až na Slovensko, někdy jsme zajížděli až do Budapešti. Takhle jsme 
většinou jezdili celou letní sezónu. Na zbytek roku jsem si našel brigá-
du, kde jsem pracoval v obsluze, abych si to vyzkoušel i z druhé strany, 
což bych doporučil každému kuchaři. Zkušenosti získané v zahraničí 
využívám dodnes. Naučí vás tam pokoře k oboru a vždy se k vám cho-
vají s úctou, i když děláte jen umývače nádobí nebo řadového k chaře. 
Základní zásadou zůstává, že zákazník je na prvním místě. Krásné na té 
práci je, že zpětnou vazbu máte okamžitě. Když zedník postaví špatně 
zeď, spadne mu třeba za sto let, nebo vůbec, a vy to máte hned (smích). 
První měsíce každopádně nebyly lehké, musel jsem se zdokonalit ve 
zbožíznalectví a naučit se se surovinami pracovat. Tady jsme znali dva 
druhy sýru a v Holandsku jich bylo třeba padesát. 

Pravidelně se objevujete i na televizních obrazovkách. Pro koho ze 
známých tváří jste už například vařil?
Letos jsem zjistil, že v Dobrém ránu České televize natáčím už dvanác-
tým rokem. Nejsem z těch, co by se fotili se známými lidmi, ale trochu 
toho lituji, protože už jsem jich poznal desítky, možná stovky. Hosté 
se občas opakují, prohodíme pár slov, někteří jsou milí, jiní povýšení. 
Já beru za celebritu třeba i Ondru Slaninu z pořadu Kluci v akci, který 
už v  něm vystupuje patnáct let. Měl jsem to štěstí natočit s  nimi od 
loňského roku deset dílů. I kdyby si mě už nepozvali, byla pro mě práce 
na takovém pořadu opravdovým zážitkem. 

Kromě vaření samotného se věnujete i jeho lektorství. Co vás k tomu 
přivedlo? 
Když vznikala v  roce 2016 brněnská škola vaření Kuliner, měl jsem 
zrovna období, kdy mě vaření jako takové přestalo bavit a chtěl jsem 



NÁŠ ROZHOVOR
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zkusit něco jiného. Zrovna v ten moment se ozval kluk, který tam pra-
coval, a řekl mi, že ho už naopak nebaví dělat lektora. Takže jsme se 
svým způsobem vyměnili. Od roku 2017 jsem tak šéfkuchař a lektor 
Kulineru, který jsme si postupem času vzali do pronájmu a provozu-
jeme ho s manželkou. Většinou vedu teambuildingové firemní akce i 
pro mezinárodní společnosti. A pak klasické kurzy, kde si vybírám mně 
blízká témata. Například steaky, těch už jsem myslím pár tun ugriloval 
(usmívá se). Také mě velmi baví kurzy milované české kuchyně. 

Jak Vaše kurzy obvykle probíhají a pro koho jsou určeny? 
Bereme hobby kuchaře nehledě na jejich znalosti, vůbec ničeho se 
nemusí bát, protože naši lektoři jsou zvyklí vše krok po kroku vysvětlit. 
Hosté nemusí nic uklízet, loupat cibuli nebo cokoli chystat, chceme, 
aby si to užili. Půjčíme jim veškeré náčiní, zástěry, dostanou od nás 
recepty. Většinou si uvaří jídlo a jdou si ho v  klidu sníst, promluví si 
s  lektorem, něco si poznamenají. Obvykle takhle uvaříme tři až čtyři 
jídla. Kurzy vedeme pro děti od šesti let a horní hranice neexistuje. Je 
skvělé, že se tu často setká více generací kuchařů a všechny to baví. 
Nabídka kurzů je opravdu široká, máme lektory se specializací na in-
dickou, španělskou, italskou a vietnamskou kuchyni, našimi kolegyně-
mi jsou i vítězka Masterchefa Besky nebo Míša Landová, členka poroty 
Peče celá země. 

Dvakrát jste se stal protagonistou české kuchyně v Limě v Peru. 
Jaká byla obvyklá odezva cizinců na naše národní pokrmy? 
Rozhodně pozitivní. Vše bylo pod záštitou ministerstva zahraničních 
věcí, mezi pozvanými bylo i mnoho evropských velvyslanců, pro kte-
ré není naše kuchyně takovým extrémem. Také jsem se tam setkal 
s mnoha Čechy, kteří například emigrovali v roce 1968 a na kuchyni své 
domoviny se vyloženě těšili. V nabídce jsem neměl koleno, které chtěli 
především, ale i tak to bylo příjemné setkání (smích). 

Jaké kuchyni dáváte přednost Vy osobně? Máte nějaké nejoblíbeněj-
ší jídlo? 
Teď jsem si poměrně oblíbil asijskou kuchyni. Samozřejmě je tady 
spousta vietnamských restaurací, kvalita se liší, ale když objevíme 
nějakou opravdu dobrou, rádi si tam zajdeme. Pokud jdu do italské re-
staurace nebo steakhousu, rád si dám třeba carpaccio, i když někdy 
jsem zklamaný, protože vím, jak by mělo správně vypadat. Tam má být 
opravdu jen maso, dobrý parmazán, sůl, pepř, rukola a limetka, žádné 
omáčky, ovocné redukce ani majonézy. Do restaurací chodíme poměr-
ně často, protože jsme časově vytížení. Doma pak vaří převážně tchý-
ně nebo já, záleží, jestli mě pustí do kuchyně (smích). 

Který Vámi připravený pokrm považujete za nejoriginálnější a při 
jaké příležitosti jste ho připravoval?
V jedné restauraci v Brně jsem zdědil hmyzí menu. Trvalo mi, než jsem 
se s tím smířil. Musel jsem se naučit, jak se hmyz zpracovává, od koho 

se bere… Nakonec jsme ho s  cukrářem zakomponovali i do různých 
dezertů, měli jsme oplatky s  moučnými červy a cvrčky v  karamelu.  
A nějaká další zvláštnost? Když vařím guláš, vím, že sáhnu po pštrosím 
mase. Vedle toho udělám pštrosí srdce a vím, že výsledek bude ge-
niální. Výzvy jsou různé. I když jsem měl zabít prvního humra, bylo to 
zvláštní, ale teď už je to naprosto přirozené. Dokonce vedu kurz Humr 
na talíři, kde s hosty postupujeme od zabití humra až po finální úpravu.

Na co je potřeba dbát při sestavování menu?
Posledních šest let sestavuju menu jen na svoje kurzy, ale sestavování 
menu v restauracích vydá pomalu na samostatný obor. Musíte se dívat, 
abyste spotřebovala surovinu celou, a přemýšlet s kalkulačkou v ruce. 
Mě osobně moc baví hledět na regionální potraviny, ty by měly tvořit 
základ nabídky restaurací. Na Blanensku a Boskovicku by to mohli být 
třeba pstruzi z  Punkvy, výborné pštrosí maso, kozí sýry od místních 
farmářů, krůtí maso, za Tišnovem je výborná farma na hovězí maso. 
Když si zapíchnete kružítko do Blanska a uděláte okruh třeba padesáti 
kilometrů, máte nádherný lístek. Bohužel bych jen těžko našel restau-
raci, která umí takovým způsobem uvažovat.

Stal se Vám někdy v kuchyni nějaký opravdový průšvih? Jak jste si 
s ním poradil?
Určitě, během svých začátků jsem například opařil šéfkuchaře horkým 
olejem. Nebo jsem prorazil skleněnou láhev protlaku a kilo vyteklo na 
zem. Často jsme si taky museli poradit s neprofesionalitou dodavate-
lů a pomocí správného dochucení napravit jejich chybu. Co se zranění 
týče, na levé ruce mám samozřejmě několik zářezů od nože, než jsem 
se naučil správnou techniku. U té je mimochodem důležitý i správný 
postoj, pokud nestojíte o bolest v zádech. V den mého nástupu v Čes-
kých Budějovicích jsem si kvůli špatnému nastavení nářezového stroje 
uřízl kousek palce, ale musel jsem si s tím nějak poradit. Nakonec jsem 
v té práci zůstal čtyři roky a stal jsem se šéfkuchařem celého hotelu. 
Někdy jsou tedy možná těžší začátky lepší. 

Máte svůj oblíbený recept? Podělil byste se o něj prosím s čtenáři 
MyFace?
Úplně miluju babiččiny recepty, které mám spojené s dětstvím. Celko-
vě je úžasné, jak funguje chuťová paměť. Onehdy jsem ochutnával na 
jarmarku na Novém hradě marmeládu a připomněla mi vánoční džus, 
který nám kdysi rodiče připravovali ze spousty mrkve, pár pomeran-
čů i s kůrou a cukru. Mým nejoblíbenějším babiččiným receptem jsou 
hrnkové knedlíky, dělávám různé variace. Třeba místo mouky tam dám 
perník a hned z toho máte něco zajímavějšího. 

MAGDALENA KRÁLOVÁ
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Purple Trading je broker založený partou českých a slovenských tradingových nadšenců. Jeho cílem je nabí-
zet férové obchodní podmínky, nadupané technologie, a především být svým klientům rovnocenným partnerem. 
„Věříme, že to je ta správná cesta k dosažení vašeho úspěchu na finančních trzích,“ říká CEO a spoluzakladatel 
Purple Trading David Varga.

MŮŽE DĚLAT 
NAPROSTO KAŽDÝ

TRADING

Co je trading

Trading je tedy byznys, který může dělat naprosto každý (věk ani vzdělání 
zde nehrají roli) a který si můžete se vším všudy vyzkoušet nanečisto, aniž 
byste zatím riskovali jedinou korunu. Navíc je to byznys, který dnes díky 
internetu může každý provozovat z domova, nebo jiného místa na světě, 
kde se mu právě líbí. Oproti klasickému pasivnímu investování umožňuje 
skutečně aktivní správu finančních prostředků. Trading poskytuje řadu 
benefitů, které v běžných profesích nenajdete. Umožňuje získat finanční 
svobodu a naprostou nezávislost a současně nabízí dostatečný potenciál 
k tomu, aby si mohl každý naplnit své sny a žít život, jaký si představuje.

Pane řediteli, představte prosím čtenářům 
časopisu MyFace vaši brokerskou společ-
nost Purple Trading. Kdy a kde vznikla a 
čemu se věnuje?
V  Purple Trading poskytujeme klientům 
možnost investovat a spekulovat na finanč-
ních trzích. Přes některou z  námi nabíze-
ných trading platforem, ať už přes počítač, 
nebo přes mobil, můžou klienti investovat 
nebo spekulovat zejména na pohyby měno-
vých párů (forex), akciových indexů (např. 
S&P500), akcií a komodit. A to jak aktivně, 
nebo pasivně, formou kopírování jiných tra-
derů. Jinak za vznikem Purple Trading sto-
jím já a pár dalších lidí tady v Brně, společ-
nost je licencována na Kypru s  působností 
po celé Evropě, s pobočkami v Brně a Praze. 
Celé to finálně vzniklo v roce 2016, v tomto 
odvětví se ale pohybuju už od 2011, někteří 
z nás i déle. 

Vývoj vlastních platebních bran, infra-
struktura pro trading… Co si pod tím mám 
jako laik představit? 
Popsal bych to asi jako „kompletní záze-
mí brokera“. Náš klient si v  jeho klientské 
zóně nafunduje svůj obchodní účet, stáh-

ne platformu a pak už jen může jednoduše 
kliknout na „nákup“ nebo „prodej“ vybraného 
finančního instrumentu a sledovat, jak se 
obchod vyvíjí. Tohle je ale vlastně jen špička 
ledovce. Aby se tohle všechno mohlo stát, 
klientské obchody i transakce se vypořádali 
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„Naším cílem bylo postavit Purple 
Trading pro tradery, kteří to s ob-
chodováním myslí opravdu vážně. 
Pro ty s velkými ambicemi, s vášní 
pro finanční trhy i odhodláním na 
sobě pracovat.“ 

David Varga, 
CEO a spoluzakladatel 

Purple Trading

správně a rychle a obecně celé to prostředí 
fungovalo stabilně a dlouhodobě, je k tomu 
potřeba spoustu systémů a technologií, 
napojení na banky a další instituce. To vše 
musí někdo spravovat, řídit, vyvíjet apod. 
No a buď je možnost si části této infrastruk-
tury pronajmout od nějaké z třetích stran  
a partnerů, to se nám ale historicky moc ne-
osvědčilo. A tak kde můžeme, se postupně 
snažíme si vytvořit a naprogramovat vlastní 
řešení. Ať už se to týká například zmíněné 
klientské zóny, nebo třeba budování vlastní 
platební aplikace. 

Dá se specifikovat, kdo je váš typický zá-
kazník? 
Momentálně je to většinou někdo, kdo už 
si obchodování na finančních trzích zkusil 
jinde, nebyl úplně spokojen, pak objevil nás  
a zjistil, že existuje i lepší alternativa. Pokud 
se ptáte demograficky, tak aktuálně jsou to 
většinou muži ve věku 35-45 let. V dohledné 
době bychom pak ale rádi rozšířili naši kli-
entskou základnu i o větší část mladší gene-
race. Dlouhodobě pracujeme na vzdělávání 
a klientům i „neklientům“ poskytujeme vel-
ké množství edukativního obsahu, ať už ve 
formě článků, nebo videa. Trading si u nás 
můžou navíc zájemci vyzkoušet samozřejmě 
i nanečisto na tzv. demo účtu. Rádi s tím ko-
mukoliv pomůžeme, celý byznys máme po-
stavený na lidském a osobním přístupu. 

Může trading dělat opravdu každý? Jaké 
jsou jeho výhody?  
Ano, řekl bych, že trading je byznys, který 
může dělat naprosto každý. Věk ani vzdělání 
nehrají roli. Máme mezi úspěšnými klienty 
lidi z  různých sfér, povolání nebo věkových 
skupin. Trading je navíc možné provozo-
vat odkudkoliv, kde je internet, v  podstatě 
v kteroukoliv denní dobu, ať už jako full-time 
záležitost, nebo večer po práci. Na druhou 
stranu je třeba říct, že to není rozhodně 
jednoduché a nejde se stát dobrým trade-
rem přes noc. Chce to hromadu odhodlá-
ní, schopnost učit se z  chyb, adaptovat se 
na změny v prostředí a nevzdávat se. Je to 
podobné jako u každého jiného seriózního 
byznysu nebo třeba u profesionálního spor-
tu. Když vezmeme úspěšné byznysmeny  
a sportovce, lidi často vidí, kolik vydělávají 
peněz a jaký mají dobrý život. Důležité je si 
ale uvědomit, že každý z  nich tomu musel 
věnovat spoustu času a píle, a u tradingu je 
to podobné. Pokud vás to ale chytne, baví 
vás to a nevzdáte se, může to být úžasná 
cesta. 

Do vašeho portfolia patří i kapitálová fir-
ma Purple Ventures investující do startupů  
s globálním potenciálem, ale i do lokálních 
firem. Můžete zmínit některé její akvizice? 
Ano, v  rámci skupiny máme i tuto divizi. 
Osobně se v ní aktuálně tak moc neangažuji, 

Purple Trading mi zabírá téměř veškerý pra-
covní čas. Jak jste ale zmínil, naše Ventures 
divize investuje do minoritních podílů ve fir-
mách působících v oblastech, které pro nás 
mají osobní přesah. Jsou to třeba ekologie 
a výsadba pralesů, dlouhověkost, duševní 
zdraví a zdravý životní styl, ale třeba i block-
chain nebo virtuální realita. PAVEL ŠMERDA
 

MMěěssttsskkéé  kkuullttuurrnníí  ssttřřeeddiisskkoo  LLeettoovviiccee  //  KKuullttuurrnníí  ddůůmm

SSTTŘŘEEDDAA  2222..  BBŘŘEEZZNNAA  22002233  VV  1199..0000  HHOODD..
VVssttuuppnnéé::  445500,,--  KKčč

Předprodej vstupenek: MMKKSS  LLeettoovviiccee,,  NNoovváá  7711//11,,  tteell..::  551166  447744  442222,,  773399  339966  553355,,  TTIICC  LLeettoovviiccee,,  TTyyrrššoovvaa  22,,  tteell..::  551166  447766  779900,,  773399  339966  553388,,  wwwwww..mmkkss--lleettoovviiccee..cczz Předprodej vstupenek: MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535,TIC Letovice, Tyršova 2, tel.: 516 476 790, 739 396 538, www.mks-letovice.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům
SSTTŘŘEEDDAA  1177..  KKVVĚĚTTNNAA  22002233  VV  1199..0000  HHOODD..

Vstupné: 390,- Kč

Předprodej začíná 1. 11. 2022 a rezervace vstupenek bude platná pouze 5 dní.
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ZDRAVÍ

Vrchní sestra chirurgických oborů a staniční sestra Helena Masaříková pracuje v boskovické nemocnici už více 
než čtyřicet let. „Operační obory mají v sobě určitý adrenalinový náboj. Je to takový denní doping, díky které-
mu si myslím, že jsem odolná a pohotová,“ říká.

Dovolte, abych se na úvod zeptal, kdy jste se 
rozhodla, že budete pracovat ve zdravotnic-
tví a co Vás k tomu vedlo?
Moje rozhodnutí jít studovat zdravotní školu 
nebylo úplně jednoznačné. V době, kdy jsem 
se měla rozhodovat, jsem neměla úplně vy-
hraněný zájem. Rozhodnutí tak bylo momen-
tální volbou mezi dvěma různými školami. 
Studovala jsem ve Vyškově a již v  průběhu 
studia jsem nabyla přesvědčení, že jsem zvo-
lila správně. Odborná praxe mě velice bavila, 
navíc jsme ve volném čase chodily pomáhat 
do tamního Domova pro seniory. 

Řekněte nám, jaká byla Vaše cesta do bos-
kovické nemocnice? 
Před ukončením školy jsem uvažovala o prá-
ci v  Brně, ale z  důvodu dojíždění a bydlení 
jsem zvolila Boskovice. V  roce 1982 jsem 
nastupovala do zdejší nemocnice s přesvěd-
čením, že chci pracovat na chirurgii, ovšem 
realita byla jiná. Musela jsem na internu. 
V podstatě jsem jako absolventka školy byla 
zařazena téměř okamžitě do ostrého provozu 
v  náročných podmínkách. Oddělení mělo 42 
lůžek, která byla stále obsazená a personálu 
pomálu. Spektrum hospitalizovaných pacien-
tů, bylo velmi pestré, protože v tu dobu úplně 
chyběla nebo se teprve začala rozvíjet speci-
alizovaná pracoviště (např. iktové jednotky, 
dialyzační pracoviště apod.). Řada moderních 
vyšetřovacích metod a postupů, jak je známe 
dnes, např. ultrazvuková a CT vyšetření, byla 
téměř nedostupná, stejně jako řada pomů-
cek na jedno použití. Jehly, stříkačky, pleny, 
odběrové systémy apod. I přes tyto překážky 
jsem na interně vydržela 16 roků, snad i proto, 
že jsem měla skvělé kolegyně. 

Co bylo potom? 
V roce 1998 jsem dostala nabídku práce na 
ortopedickém oddělení jako staniční sestra, 
a tam pracuji doposud. V roce 2014 jsem byla 
v rámci reprofilizace lůžek v nemocnici jme-
novaná do funkce vrchní sestry chirurgických 
oborů. Organizačně a metodicky mám ještě 
na starosti zajištění lékařské služby první po-
moci. Skloubit všechny denní činnosti, které 
souvisí s mým pracovním zařazením, je někdy 
velmi náročné. 

Co Vás na této práci nejvíce naplňuje? 

HELENA MASAŘÍKOVÁ: 
OPERAČNÍ OBORY MAJÍ URČITÝ 
ADRENALINOVÝ NÁBOJ

FOTO: Pavel Kupka
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Operační obory mají v  sobě určitý adrenali-
nový náboj. Je to takový denní doping, díky 
kterému si myslím, že jsem odolná a poho-
tová. Pacienti k  nám přichází jednak pláno-
vaně k  operacím, vyšetřením, pokračováním 
započaté léčby apod., ale velkou skupinu 
tvoří pacienti příjímaní jako akutní a urgentní 
stavy. Především úrazy, náhlé břišní příhody, 
autohavárie , akutní zhoršení zdrav. stavu 
apod. Výčet by byl asi dost široký. Jistou vý-
hodou je stanovený operační program, ale ten 
se většinou mění právě díky akutním příjmům. 
Nezřídka je nutné pacienta rychle připravit na 
operační sál, zajistit nutná vyšetření, hygie-
nickou péči a vše ostatní, co je třeba. Každá 
operace je svým způsobem jedinečná stejně 
jako každý člověk. Různorodost výkonů je 
opravdu velká, mně osobně je například vel-
mi blízká ortopedie a traumatologie, více než 
třeba chirurgie.

Určitě je to bezpočet nejrůznějších příběhů 
smutných i radostných. Dá se vypíchnout 
nějaký, na který stále vzpomínáte?
Použiji citát: Zdraví není vším, ale bez zdraví je 
všechno ničím. Hloubku a smysl té myšlenky 
určitě pochopí každý, kdo si prošel nějakým 
zdravotním úskalím. Úplně typický příběh 
nemám, ale výhra nad bolestí, nemožností 
se pohybovat, propadem do sociální izolace 
a nemožností zvládnout běžnou sebeobslu-

hu je vždy úžasná. Určitě návrat pacienta do 
běžného života je pro nás tou nejkrásnější 
odměnou. 

Píší Vám lidé občas poděkování, něco hezké-
ho? To musí člověka naplňovat, že?
Je to úžasný pocit pro všechny, když pacient 
odchází domů, spokojený, bez obtíží, které ho 
přivedly do nemocnice. Dostávám spoustu 
poděkování na práci sester, a pokaždé když 
slyším nebo čtu slova chvály, je to nejen pro 
mě, ale i pro celý kolektiv velmi povzbuzující. 
Někteří pacienti k  nám  přichází opakovaně, 
řada z nich nám řekne, že se u nás cítí bezpeč-
ně, a jsou spokojeni. A to je pro nás velká vý-
zva. V tu chvíli si uvědomuji, že má práce má 
smysl a stojí za to v  ní pokračovat. Život ale 
není jen o kráse, radosti a šťastných návra-
tech. V  našem profesním životě se musíme 
také vyrovnat i s  opačným výsledkem. Jsou 
příběhy, lidé a události, na které se nezapomí-
ná a dlouhou dobu zůstávají v povědomí všech 
zúčastněných. Určitě musím také připome-
nout spoustu sestřiček, které naším oborem 
prošli, řada z nich se i po letech hlásí a jsem 
ráda, pokud své profesi zůstaly věrné.

Co ráda děláte, když nejste v nemocnici? Co 
Vás baví, při čem si nejlépe odpočinete?
Volného času úplně moc nemám, a pokud 
ano, snažím se vytěsnit pracovní problé-

my. Ne vždy se to ale daří. Určitě jsem ráda 
za chvilky relaxace u dobré knihy, poslechu 
čteného slova nebo hudby podle momentální 
nálady. Jsem spokojená v  přírodě, s  oblibou 
pracuji na zahradě. Samozřejmě si užívám ro-
dinné chvíle s úžasnými vnoučaty. 

Vaše přání do budoucna? 
I přes všechny trable, které naše práce nese, 
ji mám ráda. Chtěla bych, pokud mi to zdraví 
dovolí, pokračovat ještě nějaký čas, předat 
zkušenosti a znalosti mladší generaci tak, 
aby moje nástupkyně měla rovnou startovací 
čáru.  PAVEL ŠMERDA

Nemocnice Boskovice s.r.o.
Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

Tel.: 516 491 111

E-mail: info@nembce.cz

www.nembce.cz

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023

Klientské centrum
Blansko
Svitavská 1

Klientské centrum
Boskovice
Masarykovo nám.12

a mnoho dalších

až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

Kč
BONUSY

až

pro zdraví vaší rodiny
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Dovolte, abych se na úvod zeptal. Co je no-
vého ve firmě PURUS-MEDA a jaký byl pro 
vás rok 2022?
Nové je především osazenstvo, tedy jeho 
část. Hned začátkem loňského roku se roz-
hodl firmu opustit a vydat se svou cestou 
syn pana majitele, který firmu několik let 
spoluřídil. Takže rok 2022 byl pro nás ostatní 
především výzva. Vyrovnat se s touto novou 
situací, uchopit ji za správný konec a udržet 
dříve jasně daný směr. Myslím, že díky týmu 
lidí, kteří jsou firmě roky věrní a díky nasaze-
ní všech nově příchozích, se nám to podařilo. 
Loňský rok byl pro nás hodně náročný, ale 
úspěšný. A všem kolegům patří zasloužený 
dík.

Civilizační onemocnění, každodenní stres, 
posilování imunity… To vše nás přímo vybí-
zí k tomu, abychom pečovali o svoje zdraví. 
Vaše firma nám svými produkty v tomto 
směru hodně pomáhá. Co všechno vyrábíte 
a kde se můžeme s vašimi produkty setkat?
Základem většiny našich výrobků jsou včelí 
produkty a bylinné výtažky. Na těchto pro-
duktech byla výroba ve Skalici nad Svitavou 
před více než dvaceti lety postavena. Původ-
ní řada produktů také nesla podtitul …z  ta-
jemství včel a bylin. A toto motto nám zůsta-
lo dodnes. Nové produkty postupně vznikaly 
podle potřeb našich rodin, kamarádů a zná-
mých. Byly mnohdy vytvořeny na míru kon-
krétním zdravotních problémů konkrétních 
lidí. V  sortimentu pak máme propolisové 

tinktury, medové sirupy, tablety na podporu 
konkrétních orgánů v těle. K výrobě používá-
me byliny z  celého světa, určitě se nejedná 
jen o tradiční české bylinky. Naše produkty 
jsou dostupné v lékárnách, prodejnách zdra-
vé výživy, nebo přímo u nás ve Skalici.

Máte desítky užitečných produktů. O co je 
ale mezi zákazníky největší zájem a co máte 
nejraději Vy osobně?
Top produkty jsou rozhodně přípravky s pro-
polisem. Zaručeně nejoblíbenější pak propo-
lisové tinktury, které jsou podle zákazníků 
nejlepším pomocníkem na škrábání v  krku, 
afty, problémy se zuby apod. A co mám nej-
raději já? To je hodně těžká otázka. Tak s do-
volením budu jmenovat tři. Z  nejstarší řady 
je to propolisový sprej, pak D-manosa s pro-
polisem, kterou osobně považuji za zázrak 
pro potíže s  močovým měchýřem, a z  nej-
novějších produktů budu jmenovat šišák 
bajkalský. Nenápadná bylinka, která patří 
mezi základní rostliny TČM (tradiční čínské 
medicíny) a je výborná na imunitu, ale i na 
psychiku.

Jaké suroviny pro výrobu používáte a kdo 
jsou vaši dodavatelé? 
Jsou to samozřejmě bylinky, propolis a další 
včelí produkty, jako je mateří kašička nebo 
pyl perga. Co se týká bylin, nakupujeme jak 
hotové sušené extrakty, anebo přímo bylin-
ky, ze kterých si extrakty (výtažky) vyrábíme 
ve Skalici sami. Našimi dodavateli jsou jak 

firmy z tuzemska, tak i ze zahraničí. Veškeré 
suroviny se pak nakupují s certifikáty kvality, 
což je důležité jak pro nás a zachování kva-
lity, tak i pro dodržení legislativy. Aktuálně 
k  nám například dorazila zásilka z  Peru od 
indiánů s dračí krví.

Dá se říct, co je největší přidaná hodnota 
produktů firmy PURUS-MEDA a jak a při 
čem všem lidem pomáhají?
U většiny produktů je to použití vlastnoručně 
vyrobených výtažků, které používáme jak do 
kapek, sirupů, tak i tablet. Samotný výtažek 
Propolis Moravia PM® má svou ochrannou 
známku. Na jeho vývoji jsme spolupracovali 
více než deset let s  farmaceutickou fakul-
tou Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno. Když to řeknu zjednodušeně, v našich 
výrobcích nenajdete surový propolis nebo 
propolis naložený na chvíli do lihu, tak jak 
ho možná znáte z kapek od babiček. Propo-
lis  čistíme vlastní unikátní metodou od ne-

Není nic krásnějšího a nic lepšího, co vám dodá chuť pracovat dál, než příběhy skutečných lidí, kterým naše výrobky 
pomáhají, říká Hana Medunová z rodinné firmy PURUS-MEDA, která sídlí ve Skalici nad Svitavou. Už více než dvacet 
let se zabývá vývojem, testováním a výrobou speciálních produktů a kosmetických přípravků.
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PURUS–MEDA POUŽÍVÁ K VÝROBĚ
VČELÍ PRODUKTY A BYLINNÉ VÝTAŽKY

Skalice nad Svitavou 198
(areál MJM Agro a.s.)
Tel.: 516 499 667
E-mail: obchod@purusmeda.cz
www.purusmeda.cz

PURUS MEDA



čistot a vosku, a to při zachování vysokého 
procenta účinných látek neboli flavonoidů, 
jejichž množství si ověřujeme v  akreditova-
né laboratoři. Jeho výroba rozhodně není 
otázka několika dnů. A jak a při čem naše 
produkty pomáhají? Naší myšlenkou je po-
máhat lidem, aby jejich tělo fungovalo správ-
ně. Proto nám jde o celostní přístup. Najdete  
u nás tedy produkty na boj s  mikroorganis-
my, na imunitu, celkovou vitalitu a vyživení 
těla, nebo na posílení jednotlivých orgánů 
v těle. 

Určitě je pro vás důležitá zpětná vazba. Co 
vám zákazníci nejčastěji píší, jaké máte na 
vaše produkty ohlasy?
Ano, máte pravdu. Je to jedna z nejdůležitěj-
ších věcí, kterou si pečlivě archivujeme. Pro 
nás jsou všechny poznatky a připomínky ve-
lice cenné. A co nám nejčastěji zákazníci píší 
nebo sami volají? Z  99 % se jedná o kladné 
ohlasy. My jsme za to nesmírně vděčni. Není 
nic krásnějšího a nic lepšího, co vám dodá 
chuť pracovat dál, než příběhy skutečných 
lidí, kterým naše výrobky pomáhají. Tyto 
krásné reakce chodí nejen ze všech koutů 
České republiky, ale i od našich zákazníků 
např. z  Lichtenštejnska nebo Kanady, kteří 
si cestu k  našim výrobkům našli sami, pro-
tože my se zaměřujeme pouze na český trh. 
Co se týká negativních ohlasů – většina kri-
tiky směřuje k ceně produktů. Ale pokud se 
podíváte na konkurenční výrobky, ty naše 
rozhodně nepatří k  nejdražším na trhu. My 
se snažíme být co nejvíce dostupní pro ši-
rokou veřejnost, ale rostoucí ceny vstupních 
surovin se bohužel projevují i do cen našich 
produktů.

Přijde mi, že už tak velmi často skloňované 
slovo imunita se v našem slovníku v posled-

ní době objevuje ještě častěji. Co byste nám 
v tomto směru poradila? Čím ji máme posí-
lit a lépe tak vzdorovat náporům nejrůzněj-
ších vnějších vlivů?
Ač to říkám nerada, osobně žádný speciál-
ní přípravek, který by vám zaručil to, aby se 
vám všechny nachlazení a virózy vyhnuly, 
neznám. Podpořit imunitu není rozhodně  
o tom, že v určitou dobu zvýšíte přísun vita-
mínů. To je v  dnešní době bohužel žalostně 
málo. Proto, aby imunita fungovala tak, jak 
má, je potřeba jít dál. Zaměřit se na celostní 
podporu organismu. Zaměřit se na stravu, 
trávit dostatečný čas na čerstvém vzduchu 
v  přírodě, věnovat část svého času pohybu, 
no a co v dnešní době zrovna moc nejde, na-

učit se čelit stresu nebo se mu nejraději úpl-
ně vyhnout. Jak nefunguje harmonie mezi 
tělem a psychikou, tělo na toto oslabení oka-
mžitě zareaguje.

Vaše plány na rok 2023?
Určitě pokračovat v započaté práci a pokusit 
se, aby rok 2023 byl minimálně tak vydařený, 
jako ten letošní. V  plánu máme pár novinek 
v  sortimentu. Jednu máme kompletně při-
pravenou a uvedeme ji na trh, jen co projde 
legislativním kolečkem. Rádi bychom se vrá-
tili k takové malé osvětě v podobě článků na 
blogu, kterou jsme v roce 2022 bohužel ma-
linko zanedbávali.  PAVEL ŠMERDA

PR

Skutečnou hodnotu zdraví většinou 
bohužel poznáme, až když nastane 
nějaký zdravotní problém. Dnešní zry-
chlená, přechemizovaná doba však 
zdravotním problémům přímo nahrává 
a moc si nevybírá. Postihuje i naše 
rodiny, kamarády a známé. Za našimi 
produkty tak můžete hledat skutečné 
příběhy. Vytváříme je pro konkrétní 
osoby s konkrétními problémy a díky 
tomu můžeme pomoci i dalším. Největší 
odměnou je pro nás zpětná vazba 
od zákazníka v podobě poděkování, 
že naše produkty opravdu fungují  
a pomáhají. Tohle prostě dává smysl! 
Za sebe jsem proto vděčná, že mohu 
být součástí týmu, který čerpá z darů 
přírody, které tu máme po staletí, 
a díky jejich síle můžeme najít společ-
nou cestu k harmonii.”  

Hana Medunová, DiS.
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Když jsme spolu naposledy mluvili, ří-
kal jste, že v  období covidu bylo ve firmě 
všechno jinak než celá léta předtím. Teď 
se společnost potýká s energetickou krizí, 
vysokou mírou inflace, kousek od nás zuří 
válka. Musím se tedy na úvod zeptat. Jak 
TRIDO zvládá tuto situaci? 
Současnost nám předkládá k  řešení zcela 
jiné výzvy než před rokem. Je jen v  našich 
rukách, abychom se této situaci přizpůso-
bili. Nezbývá než posoudit změny a přizpů-
sobit jim některé interní procesy, inovace 
a tím posouvat firmu dopředu. Nemůžeme 
za současné situace pracovat stejně tak, jak 
jsem si představoval před 28 lety, kdy jsem 
firmu zakládal. Tehdy jsem si představoval, 
že firmu během pár let nastartujeme a dál to 
pojede samo svou setrvačností. Tak to bo-
hužel není. Neustále přicházejí změny pod-
mínek na trhu a je nezbytné na ně průběžně 
reagovat. 

V období covidu lidé nemohli cestovat, cho-
dit za kulturou, tak ve velkém investovali do 

Automatické dveře, průmyslová a garážová vrata firmy TRIDO z Blanska jsou pojem a zdobí řady významných 
budov, firem, obchodů i rodinných domů. Co je ve firmě nového, jak zvládá energetickou a inflační krizi a co 
připravuje, prozradil jeden z majitelů Miroslav Hasa.

SPOLEČNOST TRIDO 
PŘIPRAVUJE VELKÝ PROJEKT

PR

„fasádní vrata“ od firmy TRIDO

bydlení. Jak je to teď? Pociťuje v  součas-
nosti změny trhu? 
Každopádně je ochlazení trhu znát. Je jen 
otázkou, zda se po covidovém bláznění věci 
nevrátily do normálu. Díky vyšším vstupním 
cenám ve stavebnictví, energií apod. do-
sáhne výrazně menší počet lidí na hypotéky. 
Pokles předchozích extrémních objemů nám 
ale přináší příležitost věnovat se vývoji při-
pravovaných novinek, na které jsme v  době 
covidu neměli čas. 

Myslíte si, že všechny problémy, se kterými 
se potýkáme, jsou dány vnějšími vlivy, nebo 
si na některé problémy zaděláváme sami? 
Nejsem si úplně jist hloubkou Vaší otázky. 
Obecně platí, že vnějším vlivům, které nemů-
žeme ovlivnit, se můžeme jen přizpůsobit. 
Co se týká věcí, které ovlivnit můžeme, je to 
náš přístup k  práci a k  lidem. Řešíme to na 
poli každodenní mravenčí práce, která nás 
posouvá kupředu. I z drobných kousků jehličí 
se dá ale vybudovat velké mraveniště. Jinak 
to snad ani nejde. 

Zajímá mě, jak reagujete na energetickou 
krizi, kdy většina lidí v České republice pře-
mýšlí nad úsporami? 
Zvýšení cen energií změnilo požadavky trhu. 
Do popředí se dostala tepelně úsporná ga-
rážová vrata TERMO. V nabídce jsme je měli 
už několik let, ale teprve v  loňském roce se 
výrazně zvýšil zájem na trhu. Díky o padesát 
procent tlustším zatepleným panelům vrata 
zaručují výrazně vyšší ochranu před povětr-
nostními vlivy. Zákazníci tak více ušetří za 
energie. TERMO vrata lze proto využít i u níz-
koenergetických domů. Co se týká naší vý-
roby, museli jsme na zvýšení vstupních cen 
na energie, materiál a dopravu reagovat. Již 
v průběhu loňského roku jsme provedli mno-
ho vylepšení a zúspornění vnitřních procesů 
od naskladňování do výroby až po expedici 
vrat. Pro letošní rok máme připravené další 
kroky k úsporám a zefektivnění. 

Jak jste na tom momentálně se zaměst-
nanci? Máte jich dostatek, případně hledá-
te lidi na určité pozice? 

fasádní vrata od firmy TRIDO
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TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
678 01 Blansko
tel.: 516 527 211
e-mail: info@trido.cz
www.TRIDO.cz

Stále hledáme nové lidi. Na některých pozi-
cích máme nedostatek lidí právě z  důvodu 
restrukturalizací, které přinášejí nové pra-
covní pozice. Pro Blansko hledáme např. 
lakýrníka, elektrikáře, montážního dělníka, 
skladníka, vedoucího nákupu a další. Pro 
Prahu a Plzeň obchodní manažery. Řekl bych, 
že nabídka práce je u nás velmi rozmanitá, 
kolektiv pohodový a perspektiva dlouholetá. 

Připomeňte čtenářům, co vlastně všechno 
TRIDO dělá, co tvoří největší objem výroby 
a o co je mezi zákazníky největší zájem? 
Největší zájem je o naše vrata pro rodinné 
domy. Vyrábíme jak nejjednodušší výrobky 

s příznivou cenou, tak i výrobky pro nároč-
né zákazníky se speciálními požadavky na 
design. V posledních letech je velký zájem 
ze strany architektů o takzvaná „fasádní vra-
ta“. Jejich hlavním znakem je shodný vzhled 
s fasádou domu. Ani nepoznáte, že ve fasádě 
domu jsou zabudovaná vrata TRIDO. Dalším 
významným produktem jsou průmyslová vra-
ta v různých speciálních provedeních. Ne-
smíme zapomínat ani na automatické dveře. 
Tímto produktem jsme před osmadvaceti 
lety začínali a stále patříme mezi českou 
špičku. Vyrábíme různá provedení pro čisté 
prostory v nemocnicích a farmaceutickém 
průmyslu, rentgenové sály, protipožární 

dveře, dveře s vysokým zvukovým útlumem 
a další. 

Vím, že máte rád výzvy. Chystáte nějaké 
novinky, pracujete na nějakém zajímavém 
projektu?
Silnou stránkou firmy TRIDO je to, že ne-
odmítáme složité a náročné požadavky 
zákazníků. Právě naopak. Takové bereme 
jako výzvu k technologickému růstu. Mohu 
prozradit, že už dlouho pracujeme na jed-
nom významném projektu. Bude to unikátní 
věc, kterou ale do jejího uvedení na trh mu-
síme tajit. Zavázali jsme se k tomu našemu 
klientovi. Zatím ho stále musíme držet pod 
pokličkou, ale těším se, až tento projekt bu-
deme moci zveřejnit. Věřím, že MyFace bude 
jedním z prvních, kteří o tom budou své čte-
náře informovat (úsměv).

Pracujete i na dalších novinkách? 
Stále máme další a další myšlenky připra-
vené v  šuplíku (úsměv). Jak už jsem zmínil, 
letos budeme dál pokračovat v restruktu-
ralizaci a automatizaci procesů ve firmě. 
Dopředu nevíme, jaká překvapení a události 
nám rok 2023 přinese. Budeme se snažit na 
ně pružně reagovat. 

Vaše přání do budoucnosti? 
Uklidnění a spokojenost lidí a celé společ-
nosti. Lidé jsou kvůli informacím ze sdělo-
vacích prostředků v posledních dvou letech 
hodně nervózní a z jejich podrážděnosti pak 
vznikají konflikty i ze zcela banálních důvodu. 
Snad se to vše uklidní a budeme mít všichni 
zase klidnější a spokojenější život.  

PAVEL ŠMERDA

úsporná garážová vrata TERMO



Pane řediteli, vzpomenete si, jak to všechno 
před třiceti lety začalo?
Před revolucí a krátce po ní jsem působil na 
gymnáziu v Blansku. Společně se mnou tam 
učila i paní Jitka Taussiková. Často jsme 
spolu vedli diskuzi o tom, co bychom rádi 
změnili, co dělali jinak. Došlo to tak daleko, 
že mě Jitka jednoho dne oslovila, jestli bych 
s ní nezaložil novou střední školu. Začali jsme 
spolu jezdit po republice i do zahraničí, ptali 
se, jak jinde fungují školy, jaký mají přístup 
ke studentům, jak je hodnotí, a když jsme se 
rozhodli, že do toho jdeme, začali jsme hledat 
vhodné prostory.

Město Rájec-Jestřebí byla první volba?
Nebyla. Oba jsme bydleli v  Blansku, takže 
jsme chtěli školu tam. První volba byla bu-
dova dnes už neexistujícího Závodního klu-
bu Metra Blansko. Na radnici jsme ale přišli 
pozdě, už ho dostal jiný zájemce. Následně 
se nám naskytla možnost využít budovu  
v Rájci-Jestřebí. Domluvili jsme si schůzku 
na radnici a tehdejší starosta pan Šamonil byl 
nakloněný myšlence na založení střední školy 
ve městě. Zřízení školy podpořilo i zastupi-
telstvo města a 1. 9. 1993 začal ve čtyřech 
třídách první školní rok osmiletého gymnázia. 

Budova tehdy ani zdaleka nevypadala jako 
dnes.
Budova pochází z roku 1908 a původně slou-
žila jako měšťanská škola. Máte pravdu, když 

jsme ji přebírali, nebyla v ideálním stavu. Teh-
dy nám pomohlo vedení města Rájec-Jestře-
bí, které nám pronajalo budovu za minimál-
ní nájemné a podílelo se na rekonstrukci 
kotelny, zajištění vnitřních i vnějších úprav 
budovy. To trvá i nadále, máme výbornou 
spolupráci. Budova před námi sloužila jako 
mateřská škola, takže jsme museli například 
upravit toalety, vybavit učebny, ale také začít 
pracovat na vybudování hřiště a úpravě škol-
ního dvora. V  začátcích nám hodně pomohl 
i odbor školství na okresním úřadě a rodiče 
našich budoucích studentů. Asi si dovedete 
představit, jaký byl na začátku devadesátých 
let minulého století učitelský plat, takže náš 
vstupní kapitál nebyl žádný.

Soukromé podnikání mělo po revoluci do-
cela zelenou, ale založit si školu asi nebylo 
úplně jednoduché?
Máte pravdu. Na jedné straně tady bylo nad-
šení pro soukromé podnikání, na druhé stra-
ně, a to platí bohužel dodnes, na soukromé 
podnikání ve školství spousta lidí stále pohlíží 
skrze prsty. Začínali jsme, jak už jsem řekl, se 
čtyřmi třídami, ve kterých bylo kolem sedm-
nácti studentů. Co se týká kantorů, oslovili 
jsme naše bývalé kolegy a známé, a ti, kteří 
byli nadšeni naší myšlenkou, se přidali k nám. 
Bylo nás na začátku devět plus školník. Ne-
měli jsme tehdy žádnou sekretářku, museli 
jsme zvládnout nejen výuku, ale i administ-
rativu, spočítat výplatu, odvody, hlášení. Bylo 

to občas hodně „dobrodružné“. V  roce 1991 
jsem se oženil, narodil se nám syn a do toho 
jsme zakládali školu. Většinu času jsem trá-
vil tam, večer pak připravoval rozvrhy a řešil 
další věci okolo.

To je skvělé, že jste to všechno s manželkou 
zvládli. Pane řediteli, čím vším si za třicet let 
škola prošla?
Tak, jak docházelo ke změnám ve společnos-
ti, tak docházelo v 90. letech i ke změnám ve 
školství. Začínali jsme jako osmileté gymná-
zium, později jsme otevřeli i čtyřletý studijní 
obor. Stále jsme hledali nějakou alternativu, 
takže jeden čas jsme tu měli i technické ly-
ceum. Když se začaly hlásit silné ročníky, 
přesunuli jsme část výuky do školy v Jestře-
bí, kde jsme poté chtěli otevřít i mateřskou 
školu, ale kvůli malému zájmu k tomu nako-
nec nedošlo. Rozhodli jsme se, že se budeme 
věnovat jen a pouze gymnaziálnímu vzdě-
lávání. Osmileté gymnázium jsme opustili, 
přestal být o ně zájem, takže vše vykrystali-
zovalo v šestiletý a čtyřletý studijní obor. Ke 
škole bych ještě rád podotkl, že díky podpoře 
města Rájec-Jestřebí a dotací z  EU se nám 
podařilo téměř celou budovu zrekonstruovat 
a vybudovat půdní vestavbu, kde jsou odbor-
né učebny zaměřené na cizí jazyky, informati-
ku a chemii. Máme i další plány, část půdního 
prostoru je ještě volná a rádi bychom tam 
do budoucna udělali odbornou učebnu pro 
výuku biologie, specializovanou jazykovou 

GYMNÁZIUM SLAVÍ 30 LET
Třicet let je v životě lidském věk, kdy má člověk za sebou nejrůznější „škobrtnutí“ a mladické nerozvážnosti, 
stává se vyzrálejším a využívá svých prvních získaných zkušeností. Podobně je tomu i v případě rájeckého gym-
názia, které slaví letos ve skvělé kondici třicáté výročí.  O něm jsme si povídali s ředitelem školy Stanislavem 
Laštůvkou.
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učebnu a jednu univerzální učebnu. Chceme 
také upravit zázemí školního dvora a hřiště. 
Projekty jsou připravené, teď je to už „jen“  
o nalezení vhodného dotačního titulu. 

Dá se spočítat, kolik studentů za tu dobu 
gymnáziem prošlo?
V roce 1997 nastoupila do školy jako admi-
nistrativní pracovnice Iva Vitoulová, která je 
stále nepostradatelnou pracovnicí naší školy 
a už k  ní neodmyslitelně patří. Moment, díky 
ní Vám to řeknu naprosto přesně (následuje 
chvilka). Tak je to 1090 žáků (úsměv).

Máte zpětné vazby od absolventů, kde pra-
cují, co dělají?
Připomínáme si každých pět let výročí školy, 
konají se různé srazy tříd nebo ročníků. Něja-
ký přehled máme a víme, že naši absolventi 
pracují jako lékaři, právníci, učitelé…, někteří 
se naopak rozhodli jít jiným směrem a živí se 
svýma šikovnýma rukama.

Dá se říct, co Vám v průběhu těch třiceti let 
udělalo největší radost?
V tuto chvíli si nevybavuji nic, co by bylo tak 
výrazné. Vždy mě ale potěší nadšení studentů 
pro „něco“, např. hodnocení mezinárodních 
výjezdů, ale i drobné aktivity, jako je besídka, 
lyžařský a vodácký kurz. Vybavuji si, jak jsem 
před mnoha lety podával náš první projekt. 
Byla s  tím tehdy, ale to platí i dnes, spojena 
spousta administrativy. Vezl jsem žádost na 
krajský úřad, a když jsem ji podal, tak to ze mě 
spadlo a nastala obrovská úleva. Dneska už 
projekty bereme jako běžnou součást chodu 
školy. 

Určitě to ale nebyly vždy jen dny „zalité slun-
cem“. Co bylo za tu dobu nejtěžší?
Jestli čekáte, že řeknu období covidu, tak to 
asi nebylo úplně ono. Ano, bylo to těžké, ale 
nemohli jsme čekat s rukama v klíně, co bude. 
Nutilo nás to naopak pracovat, hledat mož-
nosti, jak zachovat výuku, vymýšlet, co bude 
pro naše studenty nejlepší. Nejhorší byla ne-
jistota. Nikdo nevěděl, jak dlouho to potrvá. 
Co bych možná v  souvislosti s  Vaší otázkou 
zmínil, byla 90. léta minulého století. Změnily 

se tehdy podmínky financování ze strany mi-
nisterstva. Původně jsme dostávali peníze na 
školní rok, ale najednou to bylo na kalendářní 
rok (teď už je to zase na školní rok). Byli jsme 
bez prostředků, ale podrželi nás tak jako na 
začátku rodiče našich studentů. Občas se 
také objevily slabší ročníky, co do počtu stu-
dentů, ale vždycky jsme si se vším dokázali 
poradit.

Jaká je současnost školy? Kolik tříd a stu-
dentů máte?
V  současné době nabízíme studium ve čtyř-
letém a šestiletém oboru. Jsme téměř na sto 
procent naplnění, malou rezervu si nechává-
me na příští školní rok, protože už teď víme, 
že bude větší zájem především o čtyřleté stu-
dium. Otevírat budeme z kapacitních důvodů 
jen jednu třídu čtyřletého a jednu třídu šes-
tiletého oboru, takže počítáme s  tím, že po-
ptávka přeroste nabídku. Doba se mění. Děti 
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nemají dnes problém dostat se k informacím, 
mohou se teoreticky spoustu věcí učit samy, 
ale vždy by měl být někdo, kdo je učením po-
vede, aby se cítily dobře a bezpečně. I my se 
přizpůsobujeme současnému trendu, takže 
kromě tradičních hodin matematiky, české-
ho jazyka, angličtiny, fyziky, dějepisu, fyziky, 
zeměpisu… zavádíme nové předměty. Envi-
ronmentální výchovu, mediální výchovu, me-
zinárodní vztahy a další. 

Letošní oslavy významného výročí plánujete 
na červen. Už víte, jak budou konkrétně  vy-
padat?
V rámci oslav chceme uspořádat několik akcí. 
Máme představu, že se do nich aktivně zapojí 
i studenti. Již nyní mají možnost navrhnout, 
co by udělali, a budou se podílet i na realizaci 
svých nápadů. Těší mě, když vím, že mnoho 
studentů bere školu za svou „srdeční záleži-
tost“.

Škole jste „obětoval“ posledních třicet let 
svého života. Když neučíte nebo nepracuje-
te jako ředitel, co Vás baví, při čem si nejvíce 
odpočinete?
Rád bych řekl, že bez podpory rodiny by se 
tato práce dělat nedala. Jak jsem již zmínil 
v  úvodu, začátky byly hodně náročné. Až se 
divím, co jsem byl schopen zvládnout. Co mě 
baví? Poslední dobou je to především vnuč-
ka Marika. Mám rád cestování, hory, práci na 
chalupě, turistiku, setkávání se s přáteli…, 
ale musím se přiznat, že můj velký koníček je 
stále škola a práce. Stále, i po těch třech de-
sítkách let, se těším do školy.

Jaké máte do budoucna přání, ať už pracov-
ní nebo soukromé?
Najít vhodného nástupce na funkci ředite-
le, který by navázal na naši práci. Nevadí mi, 
když školu trochu promění, překope, pokud to 
bude ku prospěchu, ale rád bych, aby tu škola 
byla i nadále.  PAVEL ŠMERDA

ŠKOLA
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Co dělá a čemu se věnuje školní 
psycholog? Jaké problémy nej-
častěji řeší, s  čím se na něj stu-
denti a učitelé nejčastěji obrace-
jí? To a mnohem více prozradila 
školní psycholožka Střední peda-
gogické školy Boskovice Anežka 
Urbánková.

ŠKOLA

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

JAKUB NEČAS

Anežko, představte prosím čtenářům MyFa-
ce práci školního psychologa?
Ráda bych na úvod řekla, že jsem už třetím 
rokem jedním z členů školního poradenského 
pracoviště. Díky velkému úsilí vedení školy  
a mých kolegů se podařilo, že nyní pracuji 
na plný úvazek. Náplň práce je hodně široká. 
To mi dává volnost v  tom, co všechno mohu 
dělat a jak se mohu realizovat. Základem jsou 
individuální konzultace se studenty, rodiči  
a učiteli. Dělám programy pro třídy zaměřené 
na dušení zdraví a osobnostní rozvoj. Pracuji 
se školními kolektivy, ať už intervenčně, nebo 
preventivně. Starám se o klima tříd a spo-
lupráci ve škole. Další část mojí práce jsou 
programy pro menší skupiny. Rozjela jsem 
trénink psychické odolnosti, pro maturanty 
mám program, jak se rozvíjet v oblasti učení a 
jak se připravit na zkoušku dospělosti, připra-
vuji nejrůznější dotazníky. Na začátku školní-
ho roku mi zaberou hodně času adaptační 
kurzy. Klíčová je spolupráce s vedením školy, 
pedagogy a dalšími členy školního poraden-
ského pracoviště. 

Kdo se na Vás nejčastěji obrací?
Nejčastěji studenti a hned v  závěsu za nimi 
učitelé. Rodiče jsou, co se počtu případů 
týká, až na posledním místě. Přece jen už 
jsme střední škola a prosazujeme v první řadě 
u studentů zodpovědnost a samostatnost 
při řešení problémů. Jsem ale ráda, když se 
do řešení zapojí rodiče, protože jsou to oni, 
jejichž podpora a zájem je pro studenty nej-
důležitější. 

S jakými problémy za Vámi studenti chodí?
Asi bych měla zdůraznit, že ve věku, kdy je 
člověk na střední škole, se spousta problé-
mů, která dříve bublala pod povrchem, začíná 
projevovat. Řešíme tak vztahové věci, ať už 
v rodině nebo partnerské, objevují se záleži-
tosti ohledně školy, kolektivu, přechodu ze 
základní školy na střední, nebo ze střední na 
vysokou. Tím, že v  naší škole je drtivá větši-
na děvčat, často se u nich projevují úzkostné 
stavy. Ve škole, v nějakých situacích. Tréma, 

Psycholožka Anežka Urbánková.

OTEVŘENOST STUDENTŮ? HLAVNĚ, 
ABY BYLI UPŘÍMNÍ SAMI K SOBĚ 
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nervozita, ať už při vyučování, zkoušení nebo 
při sociálních kontaktech. Zvláště po covidu 
se to rapidně projevilo. 

Řešíte jen „běžné“ věci, nebo i nějaké závaž-
nější problémy? 
Méně závažné záležitosti můžeme vyřešit 
v rámci našich konzultací ve škole, ale pokud 
se dostáváme na pole duševního onemocně-
ní závažnějšího rázu, tak na to už prostor ne-
máme. Na to žádná škola nemá nástroje ani 
prostředky. 

O kolika případech se bavíme? 
Řekla bych, že tak třetina případů se posouvá 
dál. Je pravda, že mezi školními psychology 
na všech školách zaznamenáváme nárůst 
vážnějších duševních a psychických one-
mocnění.

Jsou studenti hodně otevření?
Důležité je, že většina žáků přichází sama. To 
je pro mě známka toho, že chtějí něco řešit, 
udělat něco jinak, nebo se prostě jen svěřit 
někomu, kdo je vyslechne a nebude soudit. 
To otevřenosti a upřímnosti hodně nahrává. 
Těžší je to v případě, kdy jsou ve fázi, že za-
tím nejsou připraveni aktivně situaci řešit. 

Co se týká otevřenosti, není důležité, aby byli 
upřímní ke mně, ale hlavně k sobě.

Je těžké poznat, že někdo řeší problém ve 
škole, doma, ve vztahu?
Spoustu problémů zaznamenají v první řadě 
učitelé. Mají cit a jsou se studenty v  každo-
denním kontaktu. Sami studenty motivují, 
aby mě navštívili a řekli si o pomoc. Cením si 
toho, že u nás ve škole panuje velká důvěra 
a přátelská atmosféra, studenti pak nemají 
problém se svěřit učiteli, výchovné poradkyni 
nebo metodičce prevence. Je to i o správné 
chvíli, kdy se člověk rozhodne problém řešit. 
Čím dřív, tím líp. Nebo se musí něco stát, aby 
se rozhodli. 

U lékařů a právníků se občas říká, že by bylo 
ideální, aby je lidé nepotřebovali. To stejné 
asi platí i pro psychology, ale je to asi jen 
utopie, že?
Jak už jsem zmínila, obecně duševních po-
ruch a problémů v sociálním kontaktu přiby-
lo. Všimli jsme si toho všichni. Bohužel s  ne 
stále dokončenou reformou psychiatrické 
péče narážíme i na to, že ne každý má mož-
nost jít za školním psychologem, nebo dalším 
odborníkem. To je věc, která je třeba řešit 

na legislativní úrovni. Není reálné, aby kaž-
dá škola měla školního psychologa. Těch lidí 
není tolik a navíc nejistota, jestli si vás škola 
bude moci příští rok dovolit zaplatit, není pro 
nikoho ideální. Na druhou stranu musím říct, 
že Jihomoravský kraj za poslední roky školní 
psychology podpořil. To, že u nás vše funguje 
velmi dobře, je i velká zásluha naší paní ředi-
telky.  PAVEL ŠMERDA

SPgŠ Boskovice

Komenského 5

680 01 Boskovice

Tel. 516 802 544

E-mail: posta@spgs-bce.cz

www.spgs-bce.cz

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max od 1. do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob. Výhodné nabídky také na e-shopu www.drmax.cz.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 119 Kč.

• rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy 

• první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu

• kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti 
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu

Ibalgin®  
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99  Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,65 Kč)
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funkci imunitního systému
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou  
xylometazolini hydrochloridum k nosnímu podání.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 89 Kč.

• zajišťuje rychlou 
a dlouhotrvající úlevu 
od ucpaného nosu  
a snižuje otok  
nosní sliznice  

• pomáhá udržovat volný 
nosní průchod, což 
usnadňuje dýchání

Xylomax  
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nosní sprej, 
roztok, 10 ml
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79  Kč
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-10 Kč
s Kartou výhod
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I v zimním období skýtá Zoo Jihlava úžasný zážitek. Je v ní poměrně málo ná-
vštěvníků, ale k překvapení mnohých jsou zvířata aktivní. Mezi otužilce patří 
pandy, irbisové nebo i plameňáci.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělají zvířata v zoo v zimě? 
A jestli je vůbec můžete vidět? Samozřejmě, můžete! Do-
konce je zimní zoo na návštěvu jako dělaná! „V zimním ob-
dobí je v zahradě méně návštěvníků než v létě, zoo si tedy 
více užijete, má takovou komornější atmosféru,“ popisuje 
ředitel jihlavské zoo Jan Vašák. „Přitom mnohá zvířata jsou 
aktivní, i když je venku sníh, třeba pandy červené nebo ir-
bisy běžně v zimě uvidíte,“ zve na návštěvu. Oba zmíněné 
druhy pocházejí z vysokohorských oblastí, proto si v letních 
vedrech nelibují, naopak si užijí spíše zimu. Chladné poča-
sí neodradí od zimní procházky ani „tropická“ zvířata. Tygři, 
medvědi malajští, zebry, ale i plameňáci nebo žirafy si rádi 
vyjdou ven. Pro mnohé návštěvníky je překvapivé, že afric-
kým žirafám mráz nevadí. „Nesmí však uklouznout na ledu, 
aby si neporanily nohy,“ vysvětluje Vašák. „Na určitou dobu 
chodí v zimě ven i pekari, prasata visajanská, tapíři nebo 
babirusy, obecně většina druhů, které chováme, chodí ven 

celoročně,“ doplňuje. Teplomilné druhy 
si s příchodem zimy postupně zvykají na 
chladnější počasí a díky tomu pak můžou 
jít ven i v zimních měsících, vždy s ohledem 
na venkovní teploty. Prakticky celou zimu 
naopak ve vnitřních ubikacích stráví lemuři 
nebo drápkaté opice. Pozorovat je ale můžete, 
pouze je nenajdete ve venkovním výběhu. Možná vás 
překvapí, že mezi zimní otužilce patří také plameňáci. 
Tito ptáci klidně snesou teploty do minus 10 až 15 stup-
ňů bez sebemenších problémů. „U nich hrozí, že by se 
mohli poranit o led, nebo dokonce ve vodě zamrznout,“ 
říká Jan Vašák a pokračuje. „To je taky důvod, proč jim 
na zimu zamezujeme vstup do vody, a mají tudíž k dispo-
zici pouze část břehu podél jejich vnitřní ubikace.“ Kdyby 
byla nakonec zima vám, můžete se zahřát teplým nápojem 
anebo prohlídkou tropického pavilonu!

SEZNAMTE SE 
SE ZVÍŘECÍMI 
OTUŽILCI!
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Žirafa núbijská
Giraffa camelopardalis camelopardalis

Všechny druhy žiraf jsou nejvyšší současně žijící živočichové. Samci jsou až o 1 metr vyšší, mohut-
nější a mnohem těžší než samice. Liší se také většími rohy na hlavě, které jsou pokryty boulemi 
a výrůstky. Žirafy žijí ve volně uspořádaných stádech s 1 samcem a 10–20 samicemi. Novorozená 
mláďata váží kolem 50 kg a jsou vysoká cca 180 cm. Samice zůstávají až do dospělosti ve stádě. Mla-
dé samce otec vyhání kolem 2–3 let věku. Poté se potulují o samotě, nebo ve skupinách ostatních 
samců. O samice spolu bojují proplétáním krků a údery rohů často i na život a na smrt.  

SIMONA KUBIČKOVÁ

Prase visajanské
Sus cebifrons negrinus

Je jedním z nejvzácnějších a nejohroženějších druhů prasat. Původně žilo ve dvou poddruzích na 
šesti Visajských ostrovech na jihu Filipín. Dnes je nominátní poddruh S. cebifrons cebifrons člově-
kem vyhubeny a negroský poddruh dosud přežívá na dvou ostrovech Negros a Panay. Žije v malých 
stádech o jednom samci a několika samicích s mláďaty. Je označováno za pralesního zahradníka, 
protože rozhrabává pralesní půdu a žere zralé plody, jejichž semena pak s trusem rozšiřuje po prale-
se. Je ohroženo ztrátou prostředí, intenzivním lovem a dnes i křížením s domácími prasaty.

Tapír jihoamerický
Tapirus terrestris

Je to samotářské, skrytě žijící zvíře. Pohybuje se pomalu a váhavě, ale umí i rychle běhat. Skvěle pla-
ve a dobře se potápí. Do vody často utíká před predátory. Loví ho jaguáři, kajmani a pumy. Samice 
je až o třetinu větší a těžší než samec. Novorozené mládě je do svých 3 měsíců nápadně hnědobílé 
pruhované. Tohle zbarvení je skvěle maskuje ve hře světel a stínů v šeru pralesa. I když tapíři vypa-
dají jako prasata, jde o blízké příbuzné nosorožců a koní. Jsou označováni jako živé fosilie, protože 
jejich rozkvět byl hlavně ve třetihorách před cca 20 miliony let, kdy žili i na území ČR. Do současnosti 
přežilo jen pět druhů tapírů, čtyři v Jižní a Střední Americe a jeden v jihovýchodní Asii.

Tygr sumaterský
Panthera tigris sumatrae

Je endemitem ostrova Sumatra a jde o nejmenší žijící poddruh tygra. Z nich má také nejtmavší zbar-
vení. Pruhy mu pomáhají při maskování. Splývají v podrostu pralesa, kde se střídají stíny a světlo. Žije 
samotářsky, samec vyhledává samici pouze v období páření. Tygr je vynikající plavec, což využívá  
i při lovu. Kořist totiž občas zažene do vody, kde ji utopí. Je ohrožený zejména pytláctvím a černým 
trhem. Jeho kosti i všechny další části těla jsou ceněné v asijské medicíně, lékařské účinky nikdy 
nebyly prokázány. Ve volné přírodě Sumatry dnes žije kolem 400 tygrů, podobný počet žije v lidské 
péči.

Medvěd malajský
Helarctos malayanus

Je nejmenším druhem medvěda, nazývá se také sluneční medvěd, podle oranžové náprsenky, nebo 
medový medvěd, podle oblíbené potravy. Má krátkou srst, krátké uši, krk i čenich. Samci jsou větší 
než samice. Žije samotářsky, aktivní je ve dne i v noci. Výborně šplhá po stromech. Ze živočichů 
se nejčastěji živí společenským hmyzem, jako jsou termiti, vosy, mravenci, jejichž hnízda dovede 
rozhrabat obrovskými drápy a poté je vylizuje až 30 cm dlouhým jazykem. Má nejkratší dobu bře-
zosti z medvědů a rodí nejčastěji dvojčata. Ta jsou extrémně malá, samice se o ně dlouho stará  
a dospívají asi ve 3 letech.

Plameňák růžový
Phoenicopterus roseus

Zvláštně tvarovaný zobák plameňáků jim umožňuje filtrovat plankton z  vody. Plameňáci přitom 
skloní hlavu a zobákem horizontálně pohybují ve vodě. Plankton se zachytává na lamelách uvnitř 
zobáku a  přebytečnou vodu ptáci jazykem vytlačí. Růžové zbarvení peří je způsobeno červeným 
barvivem beta-karotenem, který je obsažen v přirozené potravě plameňáků a ukládá se jim v peří. V 
přírodě žijí až 50 let, v zajetí se mohou dožít i 80 let.



P-D Refractories CZ a.s., dříve Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice. Firma, která má dlouhou 
tradici, je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců žáruvzdorných materiálů a velmi významným zaměst-
navatelem v regionu Boskovicka a Svitavska. V jejím čele stojí Jiří Kyncl.

Pane řediteli, co je nového ve společnosti 
P-D Refractories?
V loňském roce získala naše firma exkluzivní 
ocenění AAA Platinum Excellence na základě 
analýzy našich dat společností Dun & Brat-
street Czech Republic, a.s. Tím se řadí do 
exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších spo-
lečností v České republice. Od 1. června 2022 
došlo také k  významné změně v  obchodním 
vedení naší firmy a restrukturalizaci obchod-
ního úseku. Snad nejvíce významnou změnou 
bylo převedení některých druhů výrobků do-
sud vyráběných v našich sesterských závo-
dech v Německu k nám.

Jak moc vás zasáhly vysoké ceny plynu?
V  roce 2021 se objevovaly indicie, že ceny 
energií porostou. Podařilo se nám zafixovat 

ceny na poměrně dobré cenové úrovni. To 
nám vytvořilo pro rok 2022 určitou cenovou 
výhodu oproti naší konkurenci. Proto se nás 
vysoké ceny plynu příliš nedotkly.

Projevilo se to výrazně na letošních výno-
sech a tržbách?
Ano, náš obrat se meziročně zvýšil zhruba o 
čtvrt miliardy korun. Nezapomínejte ale, pro-
sím, na velmi vysokou inflaci v  průmyslu, na 
kterou jsme pochopitelně museli reagovat  
i my cenou našich výrobků.

Lidé se začali obávat omezení dodávek ply-
nu, proto nastal obrovský zájem o stavbu 
kamen a krbů. To Vám jistě udělalo radost?
Máte pravdu, zájem o naše výrobky pro stav-
bu kamen a krbů je enormní. Taková situace 

zde dlouho nebyla, jsme prakticky zcela vy-
prodaní na mnoho měsíců dopředu. 

Říkal jste, že máte hodně práce, ale chybí 
lidé. Na jakých pozicích?
Chybí nejen dělníci do výroby, což je pro nás 
opravdu velký problém, ale také veškerá čer-
ná řemesla, mechanici, údržbáři, obráběči, 
elektrikáři, ale i technici s  odbornou kvalifi-
kací.

Viděl jsem zajímavého panáčka, pana Ša-
motku. I ten pomáhá k náboru?
K  oslovení širšího spektra potenciálních za-
městnanců využíváme i moderní sociální sítě 
se zaměřením na mladé lidi. Pan Šamotka je 
postavička, která oslovuje potenciální ucha-
zeče o práci u nás. 

P-D REFRACTORIES 
NABÍZÍ PERSPEKTIVU 
A NADPRŮMĚRNÉ VÝDĚLKY
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Na co chcete lidi nalákat, jaké benefity jim 
nabízíte?
Nabízíme v  rámci regionu nadprůměrné vý-
dělky a máme rozsáhlý sociální program. Na-
příklad 26 dní dovolené, příspěvky na životní 
pojištění, důchodové pojištění nebo na zdra-
votní pomůcky a léčebné aktivity, vitamíny, 
příspěvek na dovolenou, odměny k  pracov-
nímu a životnímu jubileu a jiné. Tak rozsáhlý 
seznam benefitů nemá žádná firma v našem 
okolí.

Perspektiva práce u vás je asi jasná?
Ano, máte pravdu, jsme firma s  více než 
stotřicetiletou tradicí a v  dobré ekonomické 
kondici. Zakázek máme v tuto dobu tolik, že 
občas nejsme schopni naše zákazníky termí-
nově uspokojit.

Je vůbec kde brát? Upřímně, přijde mi, že 
lidem se v současné době moc nechce pra-
covat rukama a lidé si práce všeobecně moc 
neváží?
Souhlasím s Vámi, poptávka na trhu práce je 
zatím poměrně vysoká a pracovních příleži-

tostí je relativně dost. Lidé také dávají před-
nost méně placené práci před namáhavou, 
ale dobře zaplacenou prací. Novinkou je také 
to, že někteří mladí lidé nejsou ani dostateč-
ně fyzicky zdatní, aby na těžší fyzickou práci 
stačili. Doba se však mění, přicházejí určité 
náznaky krize, myslím si, že opět přijde doba, 
kdy se k nám začnou hlásit noví zájemci o prá-
ci.

Pokud nebudou lidé, uvažujete třeba o robo-
tizaci?
Robotizace a automatizace je naprostá nut-
nost. V minulých letech jsme již některé robo-
tické linky postavili. V  letošním roce dokon-
číme dvě robotizovaná pracoviště na lisovně 
ve Velkých Opatovicích. Do budoucna máme 
zpracovány plány pro rozsáhlou automatizaci 
našich výrobních provozů. Připravujeme také 
podmínky pro implementaci principů Průmy-
slu 4.0.

Vaše přání do budoucna?
Moc bych si přál, aby se současná geopolitic-
ká situace uklidnila. To, co se kolem nás děje, 

není pro nikoho dobré. Také bych si přál, aby 
se ČNB a vládě podařilo co nejdříve stabili-
zovat inflaci, která doléhá na občany i firmy. 
Myslím si, že by také mohla být věnována větší 
pozornost podpoře podnikatelských aktivit 
velkých firem. Moc si přeji, aby u nás byli naši 
zaměstnanci spokojeni, a na splnění tohoto 
přání budu s  mými kolegy intenzivně praco-
vat.  PAVEL ŠMERDA

P-D Refractories CZ a. s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111
E-mail: pd-refractoriescz@pd-group.com
www.pd-refractories.cz
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Bára Hošková:
Jsem otevřená všemu, co přijde

Někdejší finalistka Dívky České republiky Bára Hošková se věnuje navrhování a šití šatů a plavek. Její šaty  
oblékla na světové soutěži Miss Universe v Las Vegas i Česká Miss 2017 Michaela Habáňová.

Báro, jak ses dostala k navrhování šatů? Kdy 
a co tě k tomu přivedlo?
Bude to znít možná jako klišé, ale od malička 
jsem si malovala všude možně různé šaty. 
Vždy mě nadchlo, když měl někdo nádherné 
šaty, ale to mají rády snad všechny slečny  
a dámy. Blíže jsem se tomu začala ale věno-
vat, když Česká Miss vyhlásila soutěž ohledně 
národního kostýmu. Poslala jsem tam návrhy, 
vybrali mě, a hele? Ten kostým vyhrál. Poté ho 
vynesla Česká Miss 2017 Michaela Habáňová 
v  Las Vegas na miss Universe, která se řadí 
mezi největší světové soutěže. Od toho oka-
mžiku jsem to začala brát vážně, a tak vznikla 
i značka BH.

Vzpomeneš si na svoje první návrhy?
První návrhy jsem dělala, když mi bylo pět let, 
co si pamatuji, ale to se takhle nedá brát. Od 
malička jsem chodila do ZUŠ, takže nedove-
du říct, kdy ty první návrhy přesně byly. Teď 
dělám návrhy skoro každý den. Přesněji, když 
mám nápad, tak ani návrh nedělám, hned jdu 
koupit látky a šít šaty. 

Předpokládám, že o studiu se tedy měla 
hned jasno? 
S  výběrem střední školy jsem to měla slo-
žité, protože jsem hlavně nevěděla, co chci  
v životě dělat. Jsem kreativně založená, tak-
že gymnázium a podobné školy u mě nehro-

zily. Po základní škole jsem se rozhodla tedy 
studovat grafický design. Jelikož jsem ale 
věděla, že tohle pro mě nebude to pravé, tak 
jsem se snažila vše směřovat k módě a věcem 
s tím spojeným. Popravdě studovat oděvní 
návrhářství mě ani nikdy nenapadlo. Všechny 
věci ohledně šití jsem se učila sama.

Co všechno najdeme v tvojí kolekci a plánu-
ješ její další rozšíření?
Přímo kolekci jako takovou chci dělat na příští 
rok. Nyní mám hotovo hodně večerních a ma-
turitních šatů v jakékoliv barvě a střihu. Jako 
další také navrhuji plavky a svršky na ně. V bu-
doucnu mám v plánu spodní prádlo. Na to se 
mimochodem hodně těším. 

Šaty, plavky „jen“ navrhuješ, nebo je i sama 
šiješ?
Všechno si šiju zatím sama, ale časově je to 
opravdu hodně náročné. Potřebovala bych  
k sobě tak člověka, dva, kteří by mi s tím vy-
pomohli a já měla sto procent času se více 
věnovat návrhářství. 

Svoje šaty si měla i na finále Dívky České 
republiky, ale už si oblékala i některé známé 
tváře. Koho?
Ano, na finále jsem měla kostým na volnou 
disciplínu, a poté šaty na večer. Ze známých 
osobností je to zatím jen už zmíněná Micha-

ela Habáňová. Tento rok budu dělat šaty pro 
Natálii Kočendovou, která vyhrála světovou 
soutěž Top Model of the World 2022. Šaty bu-
dou určené pro příležitost předávání korunky 
pro nastávající vítězku světové soutěže, která 
bude s největší pravděpodobností v Egyptě.

Kde tě mohou zájemci kontaktovat?
Mám webové stránky www.bhdress.cz. Mo-
hou mě najít i na Instagramu @barahosko-
va_dress. Jestli byste chtěli na své akci pře-
hlídku, nebo chcete navrhnout a ušít šaty ode 
mě, tak mě neváhejte kontaktovat. Budu se 
moc těšit.

Tvoje plány a cíle do budoucna?
Plány a cíle jsou velké. Nyní se už na sto pro-
cent věnuji své značce. V září jsem například 
měla přehlídku pro Felixe Slováčka a plánuji  
i další. Do budoucna bych chtěla mít i něco 
více než jen oblečení, ale to si necháme na 
později. Jsem otevřená všemu, co přijde.  

PAVEL ŠMERDA

@barahoskova_dress
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Ekonomické
lyceum

Studuj jako na gymnáziu,
navíc s ekonomickou
praxí...

Kód oboru: 78-42-M/02

Obchodní
akademie

Buduj si vlastní kariéru
hned po maturitě...

Kód oboru: 63-41-M/02

Praktická
sestra

Pomáhej těm, kteří
to nejvíc potřebují...

Kód oboru: 53-41-M/03

Kde nás najdete

Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
www.skolablansko.cz
info@skolablansko.cz

SOLUŇ
ŘECKO

cestování
překonávání hranic
praxe ve zdravotnictví

ERASMUS+
2022

ERASMUS+
2022

VÍDEŇ
RAKOUSKO

nová zkušenost
kultura a poznání
praxe ve firmě
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