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HEREC PETR GAZDÍK
SI UŽÍVÁ VOLNÉ CHVÍLE I NA KASKÁDĚ

DIVADLO

cyrano z bergeracu
Nádherné dobrodružství snílka Cyrana, krásné Roxany a jejího milého Kristiana je opět zpátky na jevišti Městského divadla Brno.
Proč opět? Cyrano v postavě Igora Ondříčka stál na těchto prknech před pětadvaceti lety a tehdy mu bylo krásných 25 let. Teď
je mu jednou tolik a je to tak trochu dárek k jeho narozeninám.
Viděla jsem inscenaci v roce 1997, Roxanu hrála Alena Antalová,
Kristiána Petr Gazdík, kadety Roman Vojtek a Jiří Dvořák. Všichni
byli mladí a ve svých gestech takoví rozevlátí. Dnes se Igor Ondříček taky rozohní, když je třeba, vyskočí i na židli a šermuje jako
mladík, ale jeho monology jsou procítěné, prožité až na dno srdce a místo gest použije často jen ten svůj zvláštní milý úsměv.
V těch chvílích je to koncert jen pro jednoho herce, jen pro Igora
Ondříčka.
Postava s velkým nosem se objevila na jevišti poprvé o Vánocích
1897 v Paříži. Úspěch byl na dvě hodiny ovací po jejím skončení
a ještě o přestávce vyznamenal ministerský předseda Jules Mélina autora Edmonda Rostanda Řádem čestné legie. Do češtiny
přeložil Cyrana Jaroslav Vrchlický hned příští rok po premiéře
a v roce 1899 se hrál v Národním divadle s Jakubem Seifertem v

hlavní roli. Postupně se v této roli vystřídali Eduard Vojan, Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Jaromír Hanzlík, Viktor Preiss, Rudolf
Deyl, Otomar Krejča a další. V Brně je současné nastudování celkem třináctým Cyranem od dob Rakouska-Uherska.
Když se mě vnučka cestou do divadla ptala, o čem to je, vzpomněla jsem si jen na výmluvného, břitkého gaskoňského mušketýra, poznamenaného ve svém vzhledu velkým nosem, který tajně a beznadějně miluje sestřenku Roxanu a vyzná se jí,
až když umírá. Nevím proč, ale pamatovala jsem si jednu větu:
„Neštěstí není prohrát, ale vysloužit si pohrdání.“ Cyrano umírá
s pocitem, že Bohu odevzdává „štít svůj čistý“.
Jaroslav Vrchlický přeložil hru kouzelně, ale v duchu své doby
a češtiny. Úpravu provedl Stanislav Moša a Jaromír Vavroš.
Stanislav Moša hru také režíruje, autorem scény je Emil Konečný, stejné jsou kostýmy, jen paruku má Igor Ondříček novou, ta
se nezachovala. Roxanu nově nastudovala Svetlana Janotová
a Kristiana Kristian Pekar. Dále hrají Viktor Skála, Stano Slovák,
Jiří Mach, Michal Isteník, Jan Mazák a další.
NAĎA PARMOVÁ, Foto: archiv MdB
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ADRIANA WETTEROVÁ:
KUNŠTÁT JE MŮJ DRUHÝ DOMOV
Miluje Kunštát, kde má část svojí rodiny. Adriana Wetterová je i přes svůj věk (18 let) pozoruhodnou osobností. Nedávno vydala knihu Nikdy nezapomenu, byla předsedkyní studentského zastupitelstva, maluje, věnuje se žurnalistice a točí reportáže, zajímá ji politika, do toho studuje a do budoucna má spousty dalších
snů a plánů.
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Adriano, na úvod obligátní otázky. Kdy jste
začala s psaním a co bylo tím impulsem,
který Vás k tomu přivedl?
S velkou nadsázkou se dá říct, že jsem s psaním začala snad už v době, kdy jsem ještě
psát neuměla. Oblékání panenek mi nedávalo tolik smysl, každá postava musela mít
vlastní příběh, bez toho by to zkrátka nešlo.
Psát jako psát jsem začala asi v osmi letech
na základě kreseb, které jsem si sama pro
sebe vytvářela.
O čem to tehdy bylo?
Z počátku to byla v podstatě taková obrácená komiksová tvorba. Některé první příběhy
jsem předčítala své sestře. Jakožto tehdejší
kojenec byla totiž nejvděčnějším literárním
strávníkem. (smích) Svou úplně první větší
knihu, kterou jsem se rozhodla vydat, jsem
začala psát přibližně ve dvanácti letech,
přičemž hlavním impulsem byly pubertální
výkyvy nálad a názorů, jež jsem potřebovala určitým způsobem zakomponovat do
vlastních fantazijních představ a zkrátka se
z toho všeho vypsat.
Nedávno vyšla Vaše kniha Nikdy nezapomenu. O čem je?
Jedná se o typickou červenou Young Adult
knihovnu. Za jinou se dá považovat asi především v tom, že je celý příběh napsaný mým
dvanácti - až třináctiletým já. Pojednává
o složité, zčásti šťastné a zčásti nešťastné
lásce dvou mladých lidí - Marka a Anety. Nerada bych zde dělala tzv. spoiler, nicméně
celý příběh vypráví o dospívající dívce, která
si prochází tím pro každého známým obdobím, kdy se zdá být celý svět nespravedlivý.
Navíc ji pronásleduje její minulost a snaží se
překousnout nevlastního otce Daniela. Na
prázdniny odjíždí nedobrovolně na vesnici
ke své tetě, kde se setkává s Markem. Ten
však skrývá jedno velké tajemství, které se
týká jeho zdraví.
Kde jste hledala inspiraci?
Inspiraci jsem nijak zvlášť nehledala. Troufám si říct, že v nejemotivnějších životních
etapách se to tvůrčí psaní modeluje samo od
sebe. Myslím, že skvělým příkladem pro to

jsou „prokletí básníci“. Ti měli ostatně natolik emocionálně krušný a strastiplný život, že
z toho nic jiného než literární díla vzniknout
nemohla. Člověk, který mě zná, ve skrytu
charakteristik objeví, že se hlavní hrdinka
mé třináctileté povaze velmi podobá. Musím
ale dodat, že se jedná o čistě mnou smyšlený příběh, nikoliv o autobiografii. Hodně
přátel si teď knihu kupuje s tím, že zde najdou něco o mém životě, často je tak musím
vyvádět z omylu. (smích)
Všechny osoby v knize jsou fiktivní?
Jedna postava mou tvorbu ovlivnila. Mohu
jen prozradit, že se jedná o veřejně známou osobnost a její životní příběh souvisí s Markovým zdravím. Nezabývala jsem
se zdravotním stavem z hlediska lékařského, jako jsem spíš chtěla poukázat na
to, jak určitá diagnóza může pro člověka
znamenat handicap ve společenském životě. Nejvíce mě ale na knize nebaví možná ani tak děj jako spíš ty proměny postojů romantických jedinců související
s mým měnícím se pohledem na svět. Ke
konci už to začíná být z pohledu Anetina nitra bolestivý realismus.
Žurnalistika, psaní knihy, malování, natáčení reportáží, do toho studium… Máte docela široký záběr. Jak to všechno zvládáte
a co Vás na tom baví?
Přiznám se, že koncem druhého ročníku na
gymnáziu jsem začala pociťovat, že toho je
v kombinaci se studiem trochu moc. Mnoho
aktivit, které jsem plnila, souviselo s projektem Ceny vévody z Edinburghu, která se
pro mě stala životní zkušeností, o níž se ráda
zmíním jednou v životopisu a na pracovním
pohovoru. Díky ní jsem zjistila, že mě například nenaplňuje práce v dětské televizi,
proto jsem se i minulé léto své pozice šéfredaktorky v lokální Rýbrcoul TV vzdala. Určitě
jsem se tomuto projektu neuzavřela úplně,
má potenciál, jen jsem nechtěla společně
se studiem nosit takové břímě. Ještě pořád
jsem ve svých studijních letech a převládá u
mě trochu duše „suverénního bohéma“, což

může možná znít trochu podivně. (smích)
A to mě na tom asi baví nejvíc. Zjišťovat, jaké
jsou mé hranice a které z nich můžu překonat, pak samozřejmě vidět výsledky, pokroky, ale to je asi jasný.... V aktuální situaci se
snažím věnovat převážně studiu a občasnému natáčení po vlastní ose, ale nechtěla
bych vykřikovat nic do prázdna, jsem pragmatik, který má na všechno čas. Tedy radši
později, ale pořádně. Má největší ambice je
však vzdělávat se v sociologii a politologii,
abych se dostala na vysokou do Brna.
Už jste si vybrala, čemu byste se do budoucna chtěla věnovat naplno?
Pravděpodobně se zaměřím na politologii.
Nevím, k jakému povolání konkrétně mě to
zavede, ale možností je mnoho. Sen je dostat se do Brna na Masarykovu univerzitu,
konkrétně obor žurnalistika a politologie.
Nicméně tyhle humanitní pavědy mě táhnou
všechny. Jen religionistice jsem ještě nepřišla na chuť, kromě náboženských filozofických směrů, ale to už odbočuji. (smích)
O vstupu do politiky, třeba za pár let, neuvažujete?
Přemýšlím o podpoře kandidátky v komunálních volbách jakožto nestraník. Městskou
politiku vnímám pro prvovoliče jako fajn příležitost začít se o ni zajímat a trochu se v ní
naučit orientovat, pochopit ty hlavní mechanismy. Byla bych ráda, kdyby má prvovoličská generace měla na kandidátce někoho,
kdo jim je ze všech kandidátů poněkud blíž.
Navíc bych se ráda lokálně podílela na projektu, který by dnešním studentům (klidně
i těm na druhém stupni) k politice a pochopení různých politických procesů napříč
politikou komunální i tou celostátní otevřel
dveře.
Díval jsem se na Vaše obrazy. Co nejčastěji
a nejraději malujete a proč?
Myslím, že mě v tom hodně ovlivnila tvorba mé mamky. Sama má podobně jako já
v oblibě malovat akty. Už párkrát jsem jí byla
předlohou, načež jsem si od ní mnohokrát
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poslechla, že jsem velmi renesanční typ. Na
základě toho jsem se do toho už poněkud vžila, takže co se nahotin týče, vycházejí právě
z této zkušenosti. Rozdíl je v tom, že má
mamka je větší expresionista, já spíše realista, naturalista... Jí to na to plátno lítá úplně
samo, ale já ho mám většinou dlouho bílé,
než všechno dostatečně promyslím. Nejraději maluju to, co vidím, nebo to, co jsem si
nejdříve sama přes fotoaparát vytvořila. Pro
mě však výtvarno není akt štětcem/tužkou/
pastelem, nýbrž ta myšlenka, kterou těmito
prostředky přenáším.
Kde hledáte inspiraci, kdo Vám pózuje?
Pózuju většinou sama sobě. Upřímně, pokud
jste se tedy díval na fotky na Instagramu, nic
moc jiného než akty, holá pozadí a sprostoty
tam nenajdete. Hlavní inspirace? Asi Freud
a živočišné pudy... Fakt netuším (smích).
Novinářská práce je zajímavá, to musím potvrdit z vlastní zkušenosti. Co Vy? Nějaká
zajímavá reportáž, rozhovor, který na Vás
hodně zapůsobil?
Bylo by klišé, kdybych řekla všechny? Stalo
se mi dost situací: To, že jsem respondenta otázkou rozbrečela, nebo že jsem mu
naopak vůbec nerozuměla a musela jsem
z toho doma vytvořit srozumitelné mluvené slovo... Stalo se mi, že jsem si s mnoha
lidmi nesedla, u jedné reportáže jsem si

dokonce trochu naskočila na pranýř. Nejvlivnější rozhovor byl s režisérem Václavem
Marhoulem. Primitivně natočený na telefon,
ve tmě, s jednodenní přípravou a na kunštátském zámku. Ale myslím si, že to je způsobeno tím, že to byl vlastně úplně první sólo
rozhovor s mottem, jak říká můj oblíbenec
Daniel Stach, failure is not an option (selhání není možnost). Bavilo mě, jakou měl
tento člověk trpělivost, díky čemuž celý
rozhovor působil dost klidně, v podstatě
jako takový pohodový sedánek dvou lidí na
zámeckém nádvoří na lavičce filozofujících
o dobru a zlu... Navíc jsem na jeho Mazaném
Filipovi vyrůstala. Z toho setkání celkově
mám tím pádem radost do teď.
Co děláte ve volném čase, když zrovna netočíte, nepíšete, nestudujete, nemalujete?
Při čem si nejvíce odpočinete, co Vám nabíjí baterky?
Užívám si kulturního života, kterého je v Trutnově plno, a s dospělými přáteli mých rodičů
polemizuju. Oni u piva, já zatím u coly, takže
to ještě není stoprocentně vyvážený, ale to
se asi v létě změní. (smích) Zacvičím si, vyrazím někam s naším neustále řádícím psíkem
nebo se jdu vyšťavit na hory, když je s kým.
Hodně ráda čtu, chci si tím rozvíjet českou,
anglickou (někdy) i francouzskou slovní zásobu. No.... A nebo píšu, většinou v této době

s Bowiem, Iggym, Floydy nebo MYDY v pozadí - ve finále mi to ty baterky nabíjí asi nejvíc.
Když to jde, tak vyrazím za prarodičema na
Moravu a ten čas strávím s nimi. To jde pak
vše ostatní stranou.
Vím, že Vaše rodina pochází z Kunštátu.
Jak často tam jezdíte a co máte na Kunštátu nejraději?
Podle toho, jaké jsou příležitosti. Teď v poslední době především kvůli covidu to bylo
poněkud složitější. Kunštát je můj druhý
domov už od dob, co jsem byla pískle. Zažila jsem tam první lásky, dokonce i můj první
velký rozhovor. Nejoblíbenějším obdobím je
pro mě v Kunštátě květen až srpen. Ty barvy a světlo jsou tady mnohem výraznější než
ve městě, kde jsem obložená panelákama,
ačkoliv i v Trutnově se najdou světlé chvíle.
Baví mě zdejší historie, tradice, kultura i to,
kolik lidí zde chodí do kostela. Od malička
jsou pro mě nejatmosféričtějším místem
zámecké zahrady. A mohla bych pokračovat.
Nejbližší plány? Bude třeba další kniha?
S mamkou jsme teď uspořádaly společnou
výstavu - moje texty, její výtvarná tvorba.
Z toho mám v plánu vytvořit drobnou sbírku,
oproti první knize s ilustracemi. A další plány?
Napsat dobrou seminárku, získat FCE (First
Certificate of English), příští rok odmaturovat a tak dále a tak dále...
PAVEL ŠMERDA

PR

Dům přírody se už těší
na letošní návštěvníky
Chcete se dozvědět, jak vznikl Moravský kras? Navštívit území plné historie, krápníků a netopýrů? Pak pro
vás máme skvělý tip! Dům přírody Moravského krasu.
Moderní návštěvnické středisko, kde se můžete aktivně
účastnit procesu poznávání a objevování krás světově
unikátní oblasti. Více prozradila ředitelka Tereza Tesařová.
Nová návštěvnická sezona klepe na dveře. Jak se těšíte?
Doufáme, že letošní sezona bude lepší než ta loňská, kterou výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Těšíme se na návštěvníky
každý den od 9 do 17 hodin.
Na co byste nás pozvala k vám do Domu přírody?
Aktuálně máme v prostorách Domu přírody výstavu o pověstech
z Moravského krasu. Plánujeme pro letošní rok rozšířit venkovní
expozice o nové výukové a herní prvky.
Představíte Dům přírody Moravského krasu těm, kdo o něm ještě neslyšeli?
Dům přírody Moravského krasu je součástí návštěvnických středisek ve zvláště chráněných územích napříč celou republikou.
Náš Dům přírody se nachází na Skalním mlýně v blízkostí jeskyní.
Můžeme se pyšnit interaktivní vnější i vnitřní expozicí včetně kina
s 3D filmem. V naší expozici se může aktivně zapojit do procesu
poznávání a objevování každý bez ohledu na věk. Pro školy a organizované skupiny máme připravenou nabídku více než dvaceti
výukových programů. Pro veřejnost připravujeme během celého
roku různé akce a exkurze.
Akce a exkurze. Jaké to budou letos?
V březnu chystáme v rámci Dne učitelů prezentaci našich programů pro pedagogy. V dubnu se děti mohou těšit na Probouzení
broučků. V létě již tradičně pořádáme příměstské tábory, dále
se návštěvníci během roku mohou těšit na Muzejní noc, Regionální jarmarky, Pohádkový les nebo akci S čerty jsou žerty. Rádi
bychom uskutečnili různé exkurze s odborníky do přírody Moravského krasu, které jsme dříve pořádali, avšak kvůli restrikcím musely být v minulých letech zrušeny.
O co je mezi návštěvníky největší zájem a co jsou největší lákadla?
Největším lákadlem pro rodiny s dětmi je dětská herna. V této
herně naleznou prolézací jeskyni se skluzavkou, houpačku nebo
3D krápníkové puzzle. V expozici patří mezi oblíbené prvky všechny dotykové obrazovky a interaktivní exponáty, s kterými se dá
hýbat.
Součástí Domu přírody je i prodejna regionálních produktů. Co
všechno v ní najdeme?
V našem obchůdku najdeme jen produkty od místních výrobců
nebo zboží, které má regionální značku. Návštěvníci si mohou
koupit ponožky, trička s originálním potiskem nebo voňavá mýdla. Dále máme odznáčky ptáků od České společnosti ornitologické. Koupí tohoto odznáčku přispějí návštěvníci na ochranu
ptáků v České republice. Dále nám místní geolog dodává na prodej vyleštěné vápence, které sbírá na polích nebo v lomech. A na
zbytek zboží se budou muset návštěvníci přijít podívat (úsměv).
PAVEL ŠMERDA
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Maros Baka:

ZAMĚŘÍME SE NA
VÝCHOVU MLADÉ GENERACE
Ve svém oboru patří k nejlepším
na světě. Jevíčská firma Czech
Blades se už více než 70 let zabývá
výrobou holicích a průmyslových
čepelek. Ročně jich tam vyprodukují téměř jednu miliardu. Jak
se firmě v době pandemie daří,
jaké lidi by ráda přivítala ve svých
řadách a jaké má další plány, prozradil výkonný ředitel Maroš Baka.
Pane řediteli, co vás momentálně nejvíce
trápí?
Co nás trápí? Rozdělil bych to na tři části.
Časová spolehlivost kvalifikovaných dodávek
materiálů, nárůst cen vstupních materiálů
a nedostatek kvalifikované pracovní síly.
Můžete být v tomto směru konkrétnější?
Máme celkový nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Ale to není jen náš případ. Kdybyste se mě zeptal, čím to je, netuším. Možná
tím, že si lidé zvykli na jednodušší způsoby
obživy, různé státní podpory a dotace nebo je
v tom nějaký postcovidový syndrom… Opravdu nevím.
Dobrá. Co s tím?
Zkoušíme různé motivační programy, zviditelnění firmy i mimo náš region, zavádíme
náborové příspěvky, oslovujeme spolehlivé
lidi z okolí na doporučení našich zaměstnanců, navyšujeme mzdy, abychom si kvalitní lidi
udrželi…. Až opadne koronavirová pandemie,
chceme vyrazit mezi mládež. Nastolit aktivity na poli středních škol a odborných učilišť.
Stojíme na začátku dvou projektů s vědeckou
komunitou Univerzity Palackého v Olomouci. Slibujeme si hodně od výchovy mladých.
Chceme jim ukázat, že práce u nás má smysl, je zajímavá a kreativní, ale především má
budoucnost a přináší jim jistoty! Na to samozřejmě potřebujeme, aby nás pustili do škol
a obnovily se sociální kontakty.
Hledáte tedy stále nové lidi. Na jaké pozice?
Nejvíce postižené, co se týká nedostatku
pracovních sil, jsou klíčové operace výroby
uhlíkových a nerezových čepelek. V tomto
segmentu potřebujeme lidi, kteří dokáží ne-
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jen vyrábět to, co už děláme teď, ale zvládnou současný proces i vylepšovat a inovovat.
Chceme totiž některé výrobky upravovat
a tím se ještě mnohem více orientovat na potřeby zákazníka.
Koho hledáme? Operátory balení, kalení,
brusiče, ale i nástrojáře, údržbáře. Jsme
specifičtí v tom, že nemálo výrobních strojů jsme si v minulosti vyrobili interně lidmi,
kteří rozuměli čepelkám a tím nejsou úplně
pro každého jednoduché na obsluhu. K tomu
je ještě dnes různě modifikujeme, udržujeme a leckdy potřebujeme zvládnout i složité
opravy. Na tomto poli máme bohužel žalostný
nedostatek. Staří odcházejí do penze a mladí
nejsou. Zaučení jenom na obsluhu trvá třeba
i více než půl roku a problém občas bývá, že
hlavně mladí nemají takovou trpělivost, motivaci a po čase nám odcházejí.
Spolupracujete stále s agenturou?
Ano, ale i tam dochází k poklesu dostupných
lidí. Nabídky a možnosti, které byly před covidem a co jsou teď, to je jako den a noc a nedá
se to vůbec srovnat. Ano, z agentury dokážeme stále získat lidi na jednoduché práce
– ruční balení, pomocné operátory, ale i tam
pozorujeme „nešvar“ moderní doby. Přijmeme
nového člověka, věnujeme mu čas, zaučujeme ho, ale on se nakonec rozhodne, že to dělat nechce nebo nebude. Nemá to tedy žádný
efekt a firmu to stojí pouze energii a peníze
bez jakékoliv přidané hodnoty. Do budoucna
určitě nechceme na agentury tedy spoléhat
tak, jak tomu bylo v minulosti. Jak už jsem
naznačil, chceme jít jiným směrem, především oslovením a výchovou mladé generace.
Pokud bych měl o práci u vás zájem. Jaké
bych měl mít předpoklady?
Hlavně byste měl mít technické povědomí.
Cit pro to, jak věci fungují. To je záležitost,
která dneska hodně lidem chybí. Ideální je
manuálně zručná osoba, která má šikovné ruce, je trpělivá, orientuje se na detail,
chápe, co dělá, u práce přemýšlí. Pracovník,
který je schopen přijít s nějakým nápadem,
má důvěru v ostatní a zájem spolupracovat.
Nově jsou pro nás zajímaví i obráběči, kteří
pracovali nejen na naprogramovaných CNC
strojích, ale i lidé, kteří zažili ještě klasické,
ručně ovládané stroje, brusky, frézy. Lidé,
kteří dokáží řídit obráběcí stroj, vyrobit jednu součástku, ale vzápětí klidně dělat i dle
výkresu jinou.
Jaké benefity svým zaměstnancům nabízíte?
Jedním z benefitů, který není dnes všude až
tak samozřejmý, je to, že lidé dostávají výplatu na svůj účet včas. Myslím, že co se týká
regionu, rozhodně na tom nejsme v odměňování špatně. Co bych zmínil, je individuální
hodnocení, které může lidem přinést zvýšení odměny, pět dnů dovolené navíc, třináctý
plat, 60% příspěvek na jídlo v naší kantýně
s výběrem z pěti jídel… Nabízíme i zajímavou
škálu odborného vzdělávání.

Přemýšlel jste někdy, proč v dnešní době
mají firmy tak velkou nouzi o zaměstnance?
Má to více aspektů. Všeobecný pokles zájmu
o technické vzdělání, dlouhodobě klesající
prestiž učňovských oborů. Lidem často chybí sebereflexe, zdravé a správné uvažování.
Občas chodí s tabulkami, kdo a kolik vydělává
například v Brně či Praze, ale už si nespočítají
například náklady na dopravu, ubytování, na
čas strávený na cestě a další. Vyberou si jen
to dobré, co se jim hodí, ale nevidí věci v kontextu. Přirovnal bych to k situaci po sametové revoluci, kdy každý ukazoval na to, kolik se
vydělává v Německu, ale už neřekl, jak vysoké
jsou tam nájmy, kolik se platí za zdravotnictví apod. Lidé v našem regionu nikdy neměli
problém najít práci. Zapomněli tak na to, jaké
to je práci nemít, a podle toho se chovají. Vůbec si ale neuvědomují, že svými přehnanými
nároky mohou způsobit odliv firem z tohoto
regionu.
Bavíme se tedy spolu celou dobu o práci,
proč na trhu zoufale chybí lidi. Co je pro Vás
při práci nejdůležitější a čím se řídíte? Máte
nějaké zásady?
V první řadě je podle mě důležité najít si v práci smysl. Sám se řadím k lidem, kteří se snaží
v jednoduchých úkonech vidět celek. Když se
zeptáte některých našich zaměstnanců, co
v práci dělají, jsou tací, kteří odpoví, že plní
výrobní stroj materiálem a polotovar odebírají do stojánků. Ale věřím, že jsou i tací,
kteří odpovědí, že se podílejí na výrobě světově uznávaných čepelek. Čepelek jako nástrojů, které lidem po celém světě umožňují
vykonávání základních hygienických potřeb,
usnadňují práci, která je bez použití čepelek mnohem náročnější, případně nemožná,
usnadňují jiným život a dávají lidem obživu.
Tito zaměstnanci většinou dosahují lepších
výsledků a mají z práce dobrý pocit. Pokud
v činnosti vidíte smysl, tak je to ten nejlepší

motor, který vás pohání vpřed. Uvědomit si,
že někomu pomáhám, je skvělé! Druhá věc je,
že jsem člověk, který je zaměřený na detail.
Důležitá je pro mě tedy preciznost a umět
věci dotahovat do konce. A v neposlední
řadě respekt k okolí. Každý člověk dělá něco,
co má přidanou hodnotu, kterou respektuji
a vážím si toho.
Co říct na závěr?
I přes všechny těžkosti je ve firmě stále hodně lidí, kteří si uvědomují zvláštnost našeho
podniku. Můžeme ovlivňovat budoucnost,
můžeme si výrobky od začátku až do konce
vyvíjet sami... Ve vedení stále přemýšlíme
o tom, jak se rozšířit o další produkty. Před
námi je například velký projekt industriální
výroby nerezových nožů, chceme se dostat
na nové trhy, chceme ladit holicí čepelky na
požadavky jednotlivých typů zákazníka. To je
do budoucna velká devíza středně velkých,
ryze českých firem, jako je ta naše. Člověk
dokáže dohlédnout od začátku až do konce.
Máme osud ve svých rukách a je jen a pouze
na nás, jak to uchopíme.
PAVEL ŠMERDA

Czech Blades s.r.o.
Brněnská 559
569 43 Jevíčko
Tel. 461 801 111
E-mail: info@czechblades.cz
www.czechblades.cz
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NÁŠ ROZHOVOR

Filip Vítek:

DÍKY ZARPUTILOSTI SI PLNÍM SNY

Vandroval po Špicberkách a dodávkou projel kus pobřeží západní Afriky. Jako druhý na světě přešel zamrzlé
mongolské jezero Khovsgol a v Číně vylezl na kopec přes 7 500 m n. m. Uplynulé léto byl součástí expedice,
která dobyla osmitisícový vrchol Gasherbrum II. Filip Vítek, dobrodruh z Kunic u Lysic, který nachází zalíbení
v neobvyklých cestovatelských destinacích a dokazuje, že každý cestovatelský sen se může splnit.
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Filipe, považujete sám sebe za horolezce?
Určitě ne, spadám spíš do kategorie „dobrodruh“. Myslím, že aby se někdo mohl považovat za horolezce, je potřeba se tomuto
sportu věnovat od útlého věku. Navíc je to
vlastně spíš nekompromisní životní styl. To,
že jsem zdolal sedmitisícovku a téměř vylezl pákistánskou osmitisícovku, ze mě ještě
horolezce nedělá.
Kdo Vás k horolezectví přivedl, nebo jak
jste se k němu dostal?
Přiznávám, že mě odmala fascinovaly knihy
o horách a vždy mě lákalo vyběhnout na ten
nejvyšší kopec v okolí. Také je pravdou, že
už jako u malého kluka u mě pokaždé zvítězila chuť po dobrodružství. No a ve správný
okamžik jsem se potkal s brněnským Expedition Clubem. Pak už to šlo v podstatě
samo. Jedna expedice střídala druhou.
Když vzpomenete na svoje začátky, trénoval jste například v Moravském krasu?
Jasně! V krasu je spousta krásných míst,
kde jsem se na expedice fyzicky připravoval. Je to ideální místo na tréninkový trojboj
– hodně chůze, běh a trocha lezení.
Lákají Vás extrémní podmínky? Co je na
nich tak vzrušujícího?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Extrémní vypětí na expedicích je návykové. Ten pocit,
kdy se musíte spolehnout sám na sebe a na
svoje nejbližší parťáky, kterým věříte na život a na smrt, je nenahraditelný. A je jedno,
zda projíždíte v dodávce Afriku, pochodujete s puškou na rameni po Špicberkách nebo
mrznete ve stanu v sedmi tisících metrů nad
mořem.
Co nejbláznivějšího jste v životě udělal?
Víte, snažím se v životě říkat výzvám ano.
A už jsem si zvykl, že to lidi občas vnímají
jako bláznovství. Každopádně sny a ideály
považuji za svůj motor. A díky zarputilosti se
mi daří si sny plnit. Nejen ty cestovatelské.
V minulém roce jste se vydal na třináctou
nejvyšší horu světa, na Gasherbrum II. Jak
taková cesta vůbec probíhá?
Musíte vyřešit veškeré přípravy, výbavu,
a hlavně se starat o fyzickou a psychickou
přípravu. V době covidu se navíc komplikuje i administrativa a získání potřebných víz.
Pak následuje poměrně složitá aklimatizace a výšlapy. Vše přitom směřuje k jednomu
klíčovému dni, na který naplánujete útok na
vrchol.
Tuto osmitisícovku jste ale nakonec nezdolali. Ve výšce 7880 m jste museli čelit
nepříjemnému rozhodování. Co se tam
stalo?
Tak tady musím upřesnit, že tři z deseti vrchol zdolali. Bohužel jsem nebyl mezi touto
trojkou. Musel jsem se otočit 150 metrů pod
vrcholem. Byl jsem vyčerpaný a do karet mi
nehrálo ani to, že došlo ke zhoršení počasí

na vrcholu. To byla kombinace, kvůli které jsem si dal „stopku”. Návrat byl zřejmě
nejlepší variantou. Zpětně musím přiznat,
že to nebyl můj nápad. Vracet jsem se moc
nechtěl, ale poslechl jsem zkušenějšího kolegu.
Máte v plánu se do Pákistánu vrátit a horu
pokořit, případně jaké další plány máte
v tomto směru?
Vzhledem k tomu, že mám ženu a dvě děti,
tak další plány v tomhle směru musím probrat nejdříve s nimi. Já ale pevně věřím, že
tohle nebyl můj poslední výšlap z komfortní
zóny a že další dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat.
Co na to všechno říká rodina? Manželka,
děti, rodiče…
Mám velké štěstí, že moje žena je trpělivá
a vždy mi na to řekne jediné – co bych tady
s tebou dělala?! Radši jeď! Rodiče jsou v pohodě, nedávají na sobě nervozitu znát, byť
se samozřejmě bojí. Taky už jsem v roli táty,
takže chápu, že o dítě se rodič bojí vždy – ať
je mu pět nebo čtyřicet.
Musím se zeptat i na nadační fond Lepší
vyhlídky, který jste založil. Co Vás k tomu
přimělo?
Celý život pracuji s podnikateli a firmami,
kterým pomáhám najít cestu k lepšímu
fungování v rámci společnosti i ve vztahu k
sobě. Zkušenosti mě dovedly k přesvědčení,
že vlastně vůbec není důležité, čím se živíte,
ale zda jste v životě spokojení. Tohle jsem

chtěl předat mladým lidem ve věku 18-26
let, kteří často stojí na životní křižovatce.
Přednášel jsem proto spolu s kolegy na vysokých školách i pro studentské spolky. Náš
cíl byl pomoci mladým lidem se snáze orientovat v životě a usnadnit jim rozhodování,
jak se budou realizovat. S tím, jak se mi rozrostla rodina, jsem činnost nadace musel
utlumit. Věřím ale, že jsme odvedli dobrou
práci a že přijde čas, kdy se k tomuto projektu zase vrátím.
Vraťme se k aktuálnímu dění. Hodně se
mluví o Ukrajině. Měl jste možnost ji navštívit před tím, než vypukla tato válka?
Shodou okolností byla Ukrajina mojí první
velkou cestou. Když mi bylo sedmnáct, tak
jsem vyrazil poznávat zdejší půvabné Krymské hory. Bydlel jsem u místních lidí, a snad
i proto mi tato země přirostla k srdci. Nebyla to jediná návštěva Ukrajiny a pevně doufám, že ji ještě navštívím. A asi jako každý si
přeji, aby tahle krvavá válka co nejdřív skončila a život Ukrajinců se v jejich vlasti vrátil
do běžných kolejí.
Co Vám v životě dělá největší radost?
Je toho plno, ale jednoznačně děti. Jsem
hodně aktivní táta, se synem jezdím na výjezdy od jeho půl roku a s druhorozenou
dcerou mám podobné plány. Trávit čas
s dětmi mě neskutečně baví. Být rodič je ta
nejnáročnější, ale zároveň ta nejkrásnější
role v životě. A občas se to podobá výšlapu
na osmitisícovku (úsměv).
		
JAKUB DOSEDLA
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Dopřejte svému vozu servis v autorizovaném servisu
ŠKODA AUTO, než jaro vypukne naplno.
Poctivou jarní servisní prohlídku teď máme

POCTIVÁ

PŘÍPRAVA NA JARO
PRÁVĚ ZAČÍNÁ

za výhodnou cenu, a to včetně diagnostiky, kontroly
podvozku, stavu oleje, brzdové a chladicí kapaliny
a mnoha dalšího.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Přijeďte se přesvědčit.
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Jihlavská zoo nabízí téměř
tři stovky zvířat z celého světa
Už jste byli v jihlavské zoo? Ještě ne? Tak to byste měli určitě brzy napravit. Nejnavštěvovanější turistický
cíl regionu Vysočina má co nabídnout návštěvníkům všech věkových skupin. Více prozradila vedoucí marketingového oddělení Simona Kubičková.
Gratuluji k úspěšnému roku, ve kterém jste
zaznamenali druhou největší návštěvnost
v historii. Čím si to vysvětlujete?
Rok 2021 byl pro nás vysoce nestandardní.
V důsledku opatření kvůli pandemii COVID-19
jsme mohli otevřít brány pro návštěvníky
v loňském roce poprvé až 12. dubna. Možná
i díky tomu, že k nám lidé nemohli, se pak
na nás o to více těšili. Také právě kvůli lockdownu a nemožnosti cestovat mimo okres
vzali lidé možnost navštívit zoo s obrovským
povděkem. Celkově se v minulém roce lidé
upnuli spíš k tuzemským výletům a to také
hrálo do karet naší zoo. Návštěvnost během
léta byla vysoce nadprůměrná. Celkově bylo
už na konci října vidět, že návštěvnost Zoo
Jihlava bude více než skvělá.
Jihlavská zoo je pojem nejen na Vysočině,
ale i v rámci celé České republiky. Představte ji, prosím, čtenářům MyFace, kteří
u vás ještě nebyli.
Zoo Jihlava se rozkládá na přibližně devíti hektarech, menší rozloha jí však vůbec
neubírá na atraktivitě. Z centra města je
to k nám deset minut chůze. Když vstoupíte, čeká na vás více než 280 druhů zvířat
z celého světa. Specializujeme se na chov
kočkovitých šelem, opic a plazů. Naše zoo je
rovinatá, čili je vhodná i pro rodiny s malými
dětmi.
Jaká zvířata se těší největšímu zájmu?
Klasicky jsou to savci. Mezi nimi vedou tygři,
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žirafy, medvědi, tapíři, hrošíci a podobně.
Mnoho lidí však zajímají i ta „méně populární“, jakými jsou ptáci nebo plazi. Pro ně je
rájem náš tropický pavilon.
Vím, že u vás máte i řadu unikátů. Babirusy,
velemyš obláčkovou, irbisy. O jaké druhy se
jedná?
Jsou to právě druhy, které zmiňujete, ale
i mnoho dalších. Babirusy – to je druh, který
v ČR a SR uvidíte pouze u nás. Jde o prase
pocházející z ostrova Sulawesi. Mnoho lidí si
možná řekne, co může být na praseti zajímavého. U samců však horní řezáky prorůstají skrz čelist a nad hlavou se stáčí – čili jde
o opravdu nevšední zvířata. Zmiňovaná velemyš obláčková, kterou najdete hned u vstupu, je vzácným chovancem naší zoo. Je to
největší myš světa. Irbisové jsou naše chlouba – patříme k nejúspěšnějším chovatelům
těchto šelem. Máme také kolekci klokánků,
a mnoho dalších vzácných zvířat, jakými jsou
bambusoví lemuři, visajanská prasata, hroznýšovci, kaloni nebo křečci velcí.
Díval jsem se, že se u vás mohu stát na den
chovatelem. Jaký je o tuto možnost zájem
a může si to vyzkoušet každý?
Aby mohl člověk tento program absolvovat,
tak mu musí být minimálně 18 let a musí být
v dobré fyzické kondici. Lidé si občas myslí,
že se budou se zvířaty mazlit, ale to se zvířaty
neděláme. Jde o opravdovou práci – krájení
ovoce a zeleniny, úklid výběhů a podobně. Zá-

jemce o program máme, ještě větší zájem je
ale o program „Něco navíc o …“. Jde o seznámení s vybraným druhem zvířete. Průvodce
vám během hodiny ukáže zázemí, prozradí
mnoho zajímavého o daném zvířeti a vezme
vás k němu blíž. Ovšem také tady bych chtěla upozornit, že ani v tomto případě nejde
o mazlení se zvířaty.
Návštěva zoo není jen o samotné prohlídce, ale i spoustě doprovodných aktivit. Co
dalšího nabízíte malým i velkým návštěvníkům?
Naše zoo má komplexní servis pro návštěvníky. Zahrnuje stánky s občerstvením, dětská hřiště, oddechové zóny a další. Kromě
toho přes léto mohou návštěvníci sledovat
letové ukázky sov a dravců nebo komentovaná krmení. Obojí nabízíme zdarma v rámci
vstupného. Mimo to pořádáme mnoho aktivit během celého roku. Doporučuji sledovat
naše webové stránky, kde najdete vždy informace o připravovaných akcích. Pro školy
a školní skupiny je zde centrum PodpoVRCH,
kde naše kolegyně mají mnoho zajímavých
výukových programů.
PAVEL ŠMERDA

Zoo Jihlava
Březinovy sady 5642/10
Jihlava
Tel.: 567 573 730, 736 631 801
E-mail: info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz
MyFace - leden/únor 2022
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Letuška Michaela Pupíková:
Moje práce je i mým koníčkem
Každý má v životě nějaký sen. Někdo chce být novinářem, jiný zpěvákem, třetí třeba vykonávat nějaké
řemeslo. Michaela Pupíková z Ostrova u Macochy od
malička ráda cestovala a cestování se stalo i jejím povoláním. Od roku 2016 pracuje jako letuška u jedné
z českých leteckých společností.
Míšo, čím jste chtěla být jako malá?
To jsem nikdy nevěděla. Hodně jsme s rodiči cestovali,
takže mě to vždycky táhlo k cestování. Když jsem se rozhodovala o střední škole, zaujal mě obor Ekonomické lyceum na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole
v Blansku. Po maturitě jsem zkoušela vysokou školu, ale
neuspěla jsem. Už předtím jsem přemýšlela, že bych odjela „ven“, takže sled událostí moje rozhodování ulehčil.
Vyrazila jsem jako au pair do Anglie. Původně jsem chtěla
na půl roku do Londýna do anglické rodiny, nakonec jsem
skončila jedenáct měsíců v Birminghamu v indické rodině
(smích). Jak se říká, člověk míní… Ale s rodinou jsme si
sedli a bylo to fajn. Kromě povinností au pair jsem mohla
procestovat řadu míst. Absolvovala jsem i jazykový kurz,
po jehož ukončení jsem získala certifikát, který k dalšímu
studiu potřebují i rodilí mluvčí.
Jak se tedy nakonec stalo, že jste začala pracovat jako
letuška?
Když jsem se vrátila z Anglie domů, narazila jsem někde
na inzerát, že jedna česká letecká společnost hledá letušky. Poslala jsem tam životopis a už se to rozjelo. Absolvovala jsem všeobecné testy a zkoušku z angličtiny, ve druhém kole mě čekal pohovor. Měla jsem obrovskou radost,
když jsem zjistila, že mě vybrali. Následně jsem nastoupila na šestitýdenní výcvik v Praze.
Čím jste si musela projít, než jste poprvé vstoupila na
palubu?
Když mě přijímali, nečekala jsem, co všechno se budu
muset naučit. Občas zaslechnu, že letuška neboli palubní
průvodčí je vlastně taková servírka ve vzduchu. Když jsme
ještě s rodiči létali na dovolenou, často jsem pozorovala,
co všechno letušky dělají, ale ani ve snu by mě nenapadlo,
jak je jejich práce rozmanitá a náročná.
Ale zpět k Vaší otázce. Je třeba říct, že letuška je v letadle
hlavně kvůli bezpečnosti cestujících. Při výcviku jsme se
museli například naučit názvy všech částí letadla v češtině
i angličtině, zdravovědu, práci s defibrilátorem nebo nouzové postupy při různých situacích. Byli jsme tak například
i v bazénu, kde jsme simulovali nouzové přistání na vodě,
nafouknutí člunu a záchranu cestujících. Jsme trénovaní,
kdyby nastal požár nebo i porod na palubě... Po tom všem
znovu následovaly písemné a ústní testy. Když jsem to
všechno zvládla, získala jsem atestaci a mohla nastoupit
na pozorovací let.
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NÁŠ ROZHOVOR

Pozorovací let?
To znamená, že jsem hlavně přihlížela, jak
a kdy se co dělá. Po něm ještě následovalo
přezkoušení za letu a teprve poté jsem dostala oficiální licenci. Navíc je třeba zmínit, že získáním licence to nekončí. Každý
rok probíhá asi třídenní přeškolení a poté
přezkoušení za letu.
Nevím, jestli občas sledujete akční filmy,
ale připravovali jste se při výcviku třeba
i na přepadení?
Ano. I na tyto situace jsme školení.
Dokázala byste i řídit letadlo?
To ne, ale když bylo letadlo odstavené na
zemi, tak nám instruktoři ukazovali, kde
je v kokpitu jaká páčka a jak se případně
spojit s řídicím provozem na zemi.
Náročné, čím vším jste si musela projít.
Měla jste někdy pochybnosti, jestli jste se
rozhodla správně?
Měla jsem pověstného „červíka“ v hlavě.
Za těch šest týdnů musel člověk vstřebat
tolik informací, že to bylo opravdu náročné. Měla jsem výhodu, že jsem se krátce
předtím vrátila ze zahraničí, takže anglický jazyk jsem uměla na vysoké úrovni. Za
to vděčím i skvělé paní učitelce Janě Matuškové na obchodce v Blansku (úsměv).
Když si náš rozhovor přečte nějaká dívka, která by o práci letušky také měla zájem. Jsou na tuto pozici nějaké speciální
požadavky? Třeba výška, věk…
U některých arabských společností je to
i výška, ale tam, kde létám já, nevadí ani
mých 161 centimetrů (úsměv). Každopádně člověk musí mít věk minimálně 19 let,
středoškolské vzdělání, trestní bezúhonnost, být občanem EU a nesmí mít tetování na viditelných místech.
Co vizuální stránka? Jakou roli hraje to,
jak člověk vypadá?
Určitě to svoji roli má. Už na pohovoru se
dívali na to, jak jsme oblečení, v čem jsme
tam přišli. Například u naší společnosti
máme dané například to, jaká může být
barvu nehtů, rtěnky i styl náušnic k uniformě.
Vzpomenete si na svůj první pracovní
let? Kam to bylo?
První let? Pozorovací byl do Paříže,
přezkoušení probíhalo na cestě do Hurghady. To bylo v květnu 2016. Kam jsem
letěla poprvé pracovně? Přemýšlím… Už
vím, bylo to z Brna na Rhodos.
Kam všude jste se už podívala?
Ten výčet je poměrně široký. Do Dubaje,
Ománu, Francie, Itálie, Řecka, na Kanárské ostrovy…
Nastala už v reálu nějaká řekněme dramatičtější situace?
Musím to zaklepat, ale zatím ne. Vět-

šinou jsme přistávali na čas, žádný závažnější zdravotní problém jsme řešit
nemuseli. Sem tam se objeví nějaká turbulence, cestující jsou trochu vyděšení,
ale nám už to nepřijde. Vždycky je uklidníme, že kapitán to má pod kontrolou
a kdyby se něco dělo, že jim dáme vědět
(úsměv).
Mají letušky na palubě nějak rozdělenou
práci?
Ano. Například já jsem se po dvou letech
vypracovala na vedoucí kabiny. Takže řeším prakticky vše, co je potřeba, a více
mluvím, než chodím. I když i já si vždycky
letadlo projdu, aby bylo všechno v pořádku. Každá letuška nebo stevard mají svoje
pozice a povinnosti, které musejí během
letu udělat.
Měl některý z cestujících netradiční požadavek? Chtěl něco, co Vás rozesmálo,
pobavilo, zaskočilo?
Bylo hodně věcí. Často se ptají, co je to pod
námi za město. Byli i dotěrní, neukáznění
cestující, ale vše se dalo zvládnout a nikdy
se nestalo nic, co by překročilo únosnou
míru.
Můžeme zmínit něco, co třeba lidé, kteří
létají sporadicky, běžně neví?
Na palubě letadla je naložený catering na
zakoupení, ale je nakládán na cestu tam
i zpět, takže se může stát, že nevyjde na
všechny, kteří mají zájem, což je pak nepříjemné vysvětlovat cestujícím. Ti ale
velmi často nevědí, že si mohou před letem catering objednat podle jejich přání
nebo si vzít na palubu vlastní jídlo, klidně
třeba i řízky (úsměv).
Musíme zmínit, že teď si plníte mateřské
povinnosti. Chcete se vrátit do práce?

Určitě, už mně to moc chybí. Naštěstí máme velmi ochotnou rodinu, která
se hlásí, že až se vrátím k létání, že nám
se vším pomůže. Takže pokud vše půjde
dobře, od června bych chtěla zase začít
létat. Už se moc těším.
Takže práce letušky plní to, co jste si vysnila?
Bezesporu. Moje práce je i můj koníček.
Nejvíce se mi na tom všem líbí, že každý
den je úplně jiný. Jak destinací, tak posádkou a také cestujícími na palubě. Počasí je
další kapitolou. Nikdy nevíte, jak rychle se
počasí změní, a východy a západy slunce
deset kilometrů nad zemí jsou nepopsatelné. V zimní sezóně se létá z Prahy i do
mnoha exotických zemí, jako jsou Dubaj
nebo Omán. Na letní sezónu si společnost
často pronajímá více letadel, to znamená,
že jsem mohla spolupracovat i s leteckými
společnostmi z Lotyšska, Rumunska nebo
Spojených států amerických.
Co Vás baví ve volném čase?
Rodina, cestování, bowling, hory, túry, cyklistika, lyže… Všeobecně sport.
PAVEL ŠMERDA
		

Michaela Pupíková
Bydliště: Ostrov u Macochy
Rodina: manžel, dcera Eliška
Zájmy: rodina, cestování, hory,
cyklistika, lyže
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Kaskáda. Kouzelný resort
v nádherném prostředí
Sportovně-rekreační areál, který leží v kouzelném údolí katastru města Kuřim. To je golfový resort Kaskáda Brno.
Nabízí nádherné prostředí nejen pro hraní golfu. Je i ideálním místem pro firemní a soukromé akce i relaxaci. „Náš resort
není uzavřený soukromý golfový klub, kde byste museli platit vstup. Přijít k nám můžete kdykoliv. Třeba jen na kávu, dobrý
oběd, večeři, nebo se zrelaxovat do klidného wellness centra. Posezení v létě na terase si přímo zamilujete.“
Restaurace, hotel, wellness
Neodmyslitelnou součástí resortu je lobby bar a restaurace
s každodenním provozem, která zajišťuje cateringové služby i při
konání golfových turnajů, firemních i soukromých akcích v kongresovém centru. Restaurace s prosklenou stěnou i menší přilehlý
salónek Cadentes jsou oblíbeným místem pro romantické večeře,
narozeninové oslavy, meetingy i méně početné svatby.
V teplých měsících je možné posedět na terase a užít si ničím nerušený výhled na golfové hřiště.
Hotel má kapacitu sto pevných lůžek. Ubytování nabízí v pokojích v
bezbariérových bungalovech (pokoje Standard, Deluxe, Apartmány
a Apartmán Deluxe). Ve wellness centru najdou odpočinek nejen
hoteloví hosté, k dispozici je i pro širokou veřejnost. Využít mohou
bazén, finskou a parní saunu, privátní whirlpool nebo se objednat
na masáže.
Akce
Kaskáda je ideálním místem pro široké spektrum eventů, kongresů, školení, firemních i soukromých večírků a oslav. K dispozici
jsou kongresový sál s možností sezení až pro 120 osob, který lze
propojit s venkovní terasou, kongresová restaurace a bar. Využít a
pronajmout lze i další dva menší oddělené salónky. Zpestřením pro
Váš event může být i bowling, golfový simulátor a venkovní gril,
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kterými kongresové prostory disponují. Pro ty, kdo hledají něco
nového a atraktivního, resort nabízí možnost vyzkoušet si golf
v podobě golfové kliniky. Jedná se o skupinovou lekci golfu s profesionálním trenérem. Lekce probíhá formou uvolněné přátelské
atmosféry, během níž Vám trenér představí základy golfu a golfové
etikety. Klinika může být zakončena soutěží o ceny. Velkou výhodou resortu je jeho skvělá poloha. V blízkosti najdete brněnskou
přehradu, zoologickou zahradu, cyklostezkou se dostanete až do
Brna, rozlehlé venkovní prostory lze skvěle využít na další teambuildingové aktivity, například biatlonovou střelnici.
Golf
Resort je navržený s vnímavostí a respektem k okolní přírodě.
V areálu najdete nejen 27jamkové mistrovské hřiště, ale také 6jamkovou akademii, 300 metrů dlouhý driving range, tři putting greeny a dva cvičné chipping greeny. Hraje se Kamenná, Dřevěná nebo
Železná devítka, případně jejich kombinace. Můžete si být jistí, že
pro Vás budou vždy stejně a dokonale připravené. Každý návštěvník, který do resortu zavítá, si na recepci může zapůjčit hole i míčky
a golfový odpal si v reálu vyzkoušet na cvičném odpališti.
V celém areálu Kaskády mají návštěvníci k dispozici 260 bezplatných parkovacích míst a wi-fi zdarma.

PR

Golfový Resort Kaskáda
Na Golfu 1772
664 34 Kuřim
Tel. 541 511 711
E-mail: info@golfbrno.cz
www.golfbrno.cz

Petr Gazdík:
Golf mi učaroval
Herec, zpěvák, režisér, šéf muzikálové sekce Městského divadla Brno
a držitel ceny Thálie za roli Jeana
Valjeana v muzikálu Bídníci. Jedním
z členů Golfového klubu Kaskáda je
i Petr Gazdík.
Pane Gazdíku, co pro Vás znamená golf
a jak jste se k němu dostal?
Většinu mládí jsem trávil v taneční výchově, akrobacii…, nikdy jsem tedy neměl čas věnovat se nějakému sportu.
Už jsem myslel, že to ani nepřijde, dokud mě můj nejstarší syn nevzal na golf.
S prvním pokusem o švih mi vše, co
s golfem souvisí, učarovalo. Je to pro mě
zábava, relaxace a jeden ze způsobů, jak
si udržovat kondici.
Dá se nějak přirovnat hraní v divadle
a hraní golfu?
Často říkám, že velmi. A možná ještě více ke zpěvu. Člověk musí ideálně
v naprostém uvolnění vyvinout maximálně aktivní energii. A stejně tak hřiště
je povětšinou stejné (myslím teď jeviště
a inscenaci), přesto je hra pokaždé jiná….
V čem je golfový resort Kaskáda podle
Vás jedinečný, unikátní, výjimečný?
Pro mě je unikátní blízkostí mému domovu. Krom toho je hřiště pokaždé krásně upravené a vždy ve výborné kondici.
		
PAVEL ŠMERDA
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DAN ŠTĚPÁNSKÝ:
PŘECHOD NEMOCNICE POD KRAJ JE DOBRÁ CESTA
Další složitý rok života s covidem, vedle toho velmi dobrý ekonomický výsledek. Nemocnice Boskovice má
za sebou náročné období a do budoucna další velké plány. Více prozradil jednatel zařízení Dan Štěpánský.
a k navýšení odměn zaměstnancům vystaveným takové mimořádné zátěži.
Jedna věc je ekonomika, hospodaření, druhá pak běžný provoz, který velmi
ovlivnila epidemie nemoci covid-19. Jak
jste se s tím popasovali?
Velký díl za flexibilitu a nasazení patří
všem našim zaměstnancům. Od primářů, lékařů, sester až po sanitáře, údržbu
i administrativní pracovníky. V průběhu
epidemie došlo k mobilizaci pracovníků a
vytvoření nových stanic v péči o covidové
pacienty. Nejvíce zatíženo bylo v tomto
směru interní oddělení, které se téměř
kompletně přeměnilo na stanici s infekčním provozem. Personál, který byl unavený už z roku 2020, kdy bylo vše nové a hledali jsme cesty, jak epidemii zvládnout,
věřil, že pandemická situace už končí, ale
rok 2021 byl ještě horší než rok předtím.

Jednatel Nemocnice Boskovice Dan Štěpánský.

Pane jednateli, jaký byl rok 2021 pro Nemocnici Boskovice?
Rok 2021 jsme stejně jako roky předchozí
ukončili po ekonomické stránce kladně.
Předběžný hospodářský výsledek nemocnice byl ve výši 42,3 milionu korun
před zdaněním, konečný výsledek po
zdanění očekáváme okolo 35 milionů korun. Velká část loňského roku byla ovlivněna covidem, v polovině roku pak došlo
k vydání kompenzační úhradové vyhlášky.
Kromě klasických výkonů, u kterých došlo k určitému poklesu, jsme loni prováděli početné výkony spojené s pandemií.
Aplikovali jsme 45 tisíc dávek vakcíny,
provedli desítky tisíc odběrů a analýz PCR
a antigenních testů, měli jsme celkem
téměř 700 hospitalizovaných s covidovou diagnózou. Na jedné straně jsme za
tyto výkony dostali zaplaceno, na straně
druhé došlo k výraznému navýšení plateb
za zdravotnický materiál, léky, ochranné prostředky, laboratorní materiál
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Museli jste určitě odkládat plánované operace. Čeho nebo koho se to nejvíce týkalo
a jak na to reagovali pacienti?
Odkládání plánovaných operací se týkalo na prvním místě ortopedie a gynekologie, méně pak chirurgie. Bylo to
nepříjemné v tom, že k tomu docházelo už druhý rok, opakovaně, a u některých pacientů se kvůli tomu výrazně
zhoršila kvalita jejich života. Vzhledem
k tomu, že problémy plánované péče se
týkaly všech zdravotnických zařízení napříč Českou republikou, lidé vesměs chápali, že to není jen problém Boskovic. Jak
se uvolňovaly restrikce, snažili jsme se
manko dohnat.
Jak jste na tom momentálně po personální stránce?
Jakkoliv si nemocnice vede velmi dobře
ekonomicky, situace personální, zejména
v kategorii atestovaných lékařů, je problematická. Nemocnice dlouhodobě staví
na regionálních patriotech,a jakkoliv nás
těší zájem brněnských nemocnic o specialisty z Blanenska a Boskovicka, každá
taková ztráta jepro nás prakticky nenahraditelná. Mladí specialisté, kteří nastupují do nemocnice po absolutoriu, často
po ukončení vzdělání odcházejí na vyšší
pozice zejména do fakultních nemocnic
v Brně.

Platy ve zdravotnictví šly v poslední době
výrazně nahoru. S finančním ohodnocením jsou lékaři i další zdravotnický a nezdravotnický personál spokojeni?
Spokojenost je individuální záležitost. Zajímavé je, že v kontextu setrvalého a jistě
zaslouženého růstu odměn ve zdravotnictví dochází k paradoxním situacím, kdy zaměstnanci dávají přednost volnému času
před navyšováním příjmů. To je věc, která
je v dnešní době platná napříč zdravotnickými zařízeními v celé České republice.
Za nás mohu říct, že se snažíme odměny
přizpůsobit individuálnímu nasazení každého pracovníka. Na konci roku 2021 se
nám podařilo vyplatit roční odměny ve výši
přesahující standardní měsíční mzdu, tedy
jakýsi třináctý plat.
Personální stránka je velmi důležitá, ale
ruku v ruce s tím musí jít i technické zabezpečení. Myslím tím jak přístrojové
vybavení, tak i zázemí, jako jsou pokoje,
ambulance, čekárny. Co se v tomto směru
loni změnilo a chystáte další kroky?
V roce 2021 jsme získali v rámci programu
REACT-EU prostředky ve výši téměř 150 milionů korun, které nemocnici zaručují nadstandardní obnovu technického vybavení
v oblasti operační, diagnostické a technické. V našem případě kromě zdravotnických přístrojů například v IT infrastruktuře
a v modernizaci rozvodů medicinálních
plynů pro potřeby intenzivní péče. Modernizace areálu nemocnice zahrnuje ambiciózní projekt parkoviště ve dvorním traktu
a vylepšení samotného areálu, který je
v majetku města. To vše probíhá po dohodě s městem a na platformě rozpočtu
města a jeho možnostech.
Co chystáme dál? Hlavním projektem letošního roku je očekávaná účast naší nemocnice v dotačním řízení pro budování nového
urgentního příjmu. Nemocnice Boskovice
byla zařazena mezi kvalifikované žadatele,
připravujeme projektovou dokumentaci
a věříme, že s novým urgentním příjmem
budeme plnohodnotným členem páteřní
sítě poskytovatelů zdravotní péče Jihomoravského kraje.
Co říkáte na to, že se během pandemie
protočilo pět ministrů zdravotnictví? To
stabilizaci resortu moc neprospívá.

ZDRAVÍ

Jako nemocnice ve vlastnictví municipality je pro nás
Ministerstvo zdravotnictví hlavně zdrojem metodických
pokynů. Financování probíhá prostřednictvím zdravotních
pojišťoven a směřování nemocnice konzultujeme s radou
města. K výměnám ministrů: když se oprostíme od bizarních osobních kauz některých postav, je během bezprecedentní pandemie asi nemožné konat kroky, které by se
vždy zpětně ukázaly jako jediné správné.
Zdravotnictví je velmi složitá oblast. Co Vás nejvíce
trápí?
S nástupem nové vlády se opět otevřelo téma navyšování
plateb za státní pojištěnce. V dnešní zvláštní době všeobecné nárokovosti je evidentně nemožné vyhovět neomezené poptávce po zdravotní péči při zachování racionálních pravidel jejího poskytování. Můj osobní názor je ten,
že eventuální další růst rozpočtu veřejného zdravotnictví
je spjat s politickou vůlí, například cestou navýšení zákonných odvodů na zdravotní pojištění. Alternativou je obnovení spoluúčasti pacientů, ale obávám se, že naše společnost na takový krok a v dnešní době není připravená.
Vaše přání na letošní rok?
Na úrovni města Boskovice jsme svědky diskuze o zařazení naší nemocnice do plánované struktury zdravotnického
holdingu Jihomoravského kraje. Management nemocnice
tuto snahu podporuje. Zejména proto, že silný vlastník
zaručí nemocnici prosperitu do budoucna, to vše při zachování objemu a kvality péče, na kterou jsou lidé zvyklí.
PAVEL ŠMERDA

JUNKER Industrial Equipment s.r.o.
Chrudichromská 15a
680 01 BOSKOVICE

kontakt: personální oddělení tel. 516 499 318
email: personal-jie@otto-junker.com
www.junker-ie.cz
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O ZDRAVOTNÍ SESTRY
JE VELKÝ ZÁJEM
Jednou z výkladních skříní Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice jsou zdravotnické obory praktická sestra a diplomovaná všeobecná
sestra. Že jsou důležité a mají velkou
budoucnost, jsme se naplno přesvědčili v posledních dvou letech
při epidemii nemoci covid-19. Více
prozradil Jiří Votoček, vedoucí učitel pracoviště zdravotnických oborů
a garant oboru diplomovaná všeobecná sestra.
Pane učiteli, jaké zdravotnické obory mohou
zájemci studovat ve vaší škole?
Absolventům jakéhokoliv středoškolského
oboru zakončeného maturitou nabízíme studium na vyšší odborné škole v tříletém oboru
diplomovaná všeobecná sestra. Nově jsme
také otevřeli čtyřletý maturitní obor praktická sestra pro žáky ze základních škol. Zájem
je vysoký a celá třída je naplněna. Od příštího
školního roku dojde u toho oboru ke dvěma
zásadním změnám. Ve třetím ročníku bude
možnost vykonat zkoušku k získání kvalifikace v oboru ošetřovatel. Tím žáci mají určitou jistotu získání odbornosti bez ohledu na
výsledek maturity. Další novinkou a výhodou
je, že po maturitě mohou nastoupit rovnou
do druhého ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Studium na vyšší odborné škole se jim o jeden rok zkrátí, aniž by jim cokoliv
z výuky prvního ročníku chybělo.
Bavit se o perspektivě těchto oborů je asi
zbytečné?
Snad nejvíce to potvrzuje fakt, že do školy
přichází průměrně deset nabídek pracovních
míst na jednoho absolventa, k tomu jsou navíc připojeny i nabídky náborových příspěvků.
Studentky jsou také individuálně oslovovány
v průběhu studia na pracovištích odborné
praxe. Navíc od druhého ročníku mohou využít některý ze zajímavých stipendijních programů.
Jak se daří skloubit teoretickou a praktickou výuku?
Co se jeden den či týden studentky a žákyně
naučí v teoretické i praktické výuce ve škole,
mohou druhý den či týden ověřovat a trénovat pod dohledem přímo v reálných podmínkách na odborné praxi. Následně pak probíhá
zpětné vyhodnocení a diskuze ke konkrétním
situacím. Zdravotnickou terminologií lze toto
skloubení charakterizovat jako plně funkční
a pohyblivé, schopné adekvátně reagovat

na časté změny rychlosti, směru i zátěže
(úsměv).
Ke kvalitě výuky jistě pomáhají i moderní
učebny, které mají studenti k dispozici.
V roce 2018 byly dokončeny dvě nové zdravotnické učebny, které nyní poskytují odpovídající moderní zázemí pro nácvik odborných postupů a intervencí. Studentky tak
mají možnost si téměř všechny ošetřovatelské výkony nejprve vyzkoušet a nacvičit
v podmínkách, které věrohodně napodobují
nemocniční prostředí. Není to ale spojeno
s obavami či riziky, které provázejí osvojování
prvních dovedností u skutečných pacientů.
A to je výhodné pro obě strany. Kladná odezva, spontánní zájem a zapojení studentů
jsou asi nejlepším vysvědčením pro tento
projekt.
Do jakých zařízení mimo školu vaši studenti
docházejí?
V začátcích studia je stěžejní spolupráce
s nejbližšími boskovickými zařízeními, tedy
nemocnicí a sociálními službami. Ve vyšších
ročnících studenti absolvují praxi ve většině
regionálních zdravotnických zařízení, včetně
fakultních nemocnic a vysoce specializovaných pracovišť. V rámci programu Erasmus
pak studenti vykonávali praxi i v zahraničí.

kovice.cz . Další často využívanou variantou
je možnost domluvy prohlídky pracoviště
zdravotnických oborů (Komenského 1, Boskovice – bílá budova pod kostelem). Přihlášky ke studiu ve školním roce 2022/2023 na
střední škole byly do konce února, uzávěrka
1. kola přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné škole je 31. 5. 2022, avšak možnost přihlásit se a nastoupit je v dalších kolech až do
31. 10. 2022.
PAVEL ŠMERDA

Vyšší odborná škola
a střední škola
Hybešova 53
680 01 Boskovice
T: 511 123 101
E: skola@vassboskovice.cz
www.vosassboskovice.cz

Kde získají zájemci více informací a do kdy
se mohou hlásit?
Veškeré informace o všech oborech jsou na
webových stránkách školy www.vosassbos-
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Chutné a voňavé pečivo
z Benešova mají lidé rádi
Benešovský chleba, ale i desítky dalších produktů firmy DOPES si zákazníci oblíbili. Známá pekárna letos slaví už čtvrt
století. Více prozradili spolumajitelé firmy Antonín Sychra a Antonín Tichý.
Firma Dopes slaví letos 25. výročí. Jak to
všechno začalo a čím jste si za to čtvrt
století prošli?
V zimě před 25 lety jsme oba pracovali
v zemědělském družstvu a přemýšleli, co
se ztrátovou pekárničkou. Na jaře padlo
rozhodnutí, že si ji vezmeme společně pod
svá křídla. Jednání o odkupu dopadla dobře a 1. května jsme poprvé pekli pod hlavičkou firmy DOPES. Bylo nás v té době,
no, spočítali bychom to na prstech obou
rukou.
Začátky byly těžké, dá se říct, že to bylo
vůbec nejtěžší období v našich pracovních životech. V noci jsme pekli, v brzkých
ranních hodinách rozváželi, dopoledne
zpracovávali administrativu a odpoledne
šli spát. Doma nás skoro neviděli a trvalo
půl roku, než jsme se nadechli. Na podzim
jsme pořídili plynovou pec, přijali další
lidi a naše zatížení kleslo na přijatelnou
mez. Čím jsme prošli? To by bylo vzpomínání na spoustu dlouhých večerů. Jsou tam
příběhy veselé i příběhy smutné. Nejhorší
je uvědomění, jak to čtvrtstoletí uběhlo.
Čas je neúprosný…
Tradiční benešovský chleba, to je, musím
osobně přiznat, lahůdka. Ale jen chlebů
děláte několik druhů. Co další produkty?
To, jestli je vyhlášený, musí posoudit hlavně
naši zákazníci (úsměv). Je pravdou, že v minulosti jsme byli hlavně chlebová pekárna
a produkovali jsme dvě a půl až tři tuny chleba denně. Postupem času, jak jsme rozšiřovali portfolio, snižovala se produkce tradičního chleba na úkor speciálních chlebů
a dalších výrobků. Dnes pečeme chlebů
méně, ale to koresponduje více méně se
sníženou spotřebou chleba v České republice, což je dlouhodobý trend. Na úkor toho
produkujeme více ostatního pečiva. Druhá dílna už peče minimálně stejně, ne-li
o něco více než chlebová dílna. U druhé
dílny jsme navíc téměř na limitu produkce,
a pokud bychom chtěli dál rozšiřovat náš
sortiment, museli bychom přemýšlet, co
s tím.
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O co je mezi zákazníky největší zájem?
Zjednodušeně by se dalo říct, že stoupající
zájem je o výrobky, u kterých je největší
podíl lidské práce. Koláče, koblihy, vánočky… Říkáme tomu jemné pečivo. Jedním
dechem musím dodat, že jsou to výrobky
nejdražší. Není možné vyrábět chutné výrobky z kvalitních materiálů a myslet si, že
budou levné. Rád bych ale řekl, a co pozorujeme, že lidé si za kvalitu rádi připlatí.
Náš sortiment čítá asi osmdesát položek.
Kdo má chuť na něco z Benešova, určitě
si to svoje najde. Každému chutná něco
jiného.
Nějaká vyloženě benešovská specialita?
Obávám se, že specialitu,
myšleno ve smyslu nějakého
inovativního
a jedinečného produktu, nemáme.
Snažíme se být
výjimeční něčím jiným. Přístupem k našim
odběratelům
i koncovým zákazníkům. Bylo
to tak od začátku,
je to tak v současnosti a byl bych rád, aby
tomu tak bylo i do budoucna.
Důležité je pro nás být
spolehlivý partner.
Z jakých produktů
vyrábíte a používáte při pečení
nějaké starobylé
receptury, postupy?
Nic speciálního u nás
nemáme a má to tak asi
každá pekárna. Obávám se,
že výroba pečiva je tak jednoduchá záležitost, že nic velkého ani vymyslet nejde.
Samozřejmě chci ale podotknout, že vyrábíme z nejkvalitnějších surovin, od pro-

věřených dodavatelů. Základem je mouka
a její kvalita. To je fakt, proto ji nakupujeme už dvacet let od mlynářů z Hané. Kvalita jejich mouky je bez větších výkyvů. Co
se týká receptur, máme všichni pekaři více
méně podobné, totožné, na druhou stranu
je fakt, že každý pekař upeče něco jiného,
i když dostane stejné suroviny. V tom je
kouzlo pekařiny. Rozhodně to tedy není
žádná nuda.
Kde všude si lidé mohou koupit vaše výrobky a uvažujete o nějakých dalších
vlastních prodejnách?
Okruh
našich
odběratelů je

v í c e
méně ustálený, navíc máme i svoje vlastní prodejny v Benešově, v Boskovicích, v Blansku
a od září loňského roku také v Tišnově.
Proč vlastní prodejny? Jsme přesvědčeni,
že kompetentní a usměvavé prodavačky
mají stále určitě svůj význam a jsou při vý-

PR

běru obchodu a volbě zákazníka, kam zamíří, důležitým faktorem. Jinak nechceme
zbytečně tlačit na pilu a teritoria působnosti rozšiřovat. Když nás někdo nový poptá, jestli bychom mu mohli dodávat, tak to

v ž d y c k y
dobře zvážíme,
ale jelikož jsme
téměř na maximu
našich možností, tak
k tomu ani jinak přistupovat nemůžeme.
Firmy prožívají náročné období. Zvyšují
se ceny energií, vstupních surovin. Jak
s tím bojujete?
S nárůstem cen energií, paliv i jakýchkoliv
vstupů bojovat nelze. To bychom museli
šetřit na úkor kvality, a to nechceme. Musíme tedy uvažovat jinak a přizpůsobit se
tomu. Pokud už musí dojít k navýšení cen
našich výrobků, musí to být akceptovatelné jak pro odběratele, tak pro koncové

zákazníky. Je to náročné, v poslední době
se ceny měnily už třikrát, ale nedá se s tím
nic dělat.
Co musíme v souvislosti s jubileem firmy
zmínit, jsou i ocenění, která jste v minulosti za svoje výrobky získali.
To, že jsme každý nějakým způsobem soutěživí a dělá nám radost přední umístění nebo
vítězství, je samozřejmostí. Na druhou stranu na ocenění „sedá
prach“ a zpětně se už
ani nedá docenit význam těchto cen. Je to
jen a jen soutěž… Největším oceněním je tak
pro nás hlavně důvěra
a spolehlivost vůči odběratelům a zákazníkům. To stejné
platí pro důvěru našich zaměstnanců vůči
nám. Bez této symbiózy bychom tady už
nebyli.
Vaše přání firmě do dalších let?
Přání mají být neskromná. Tak to zkusím
(úsměv). Chceme si udržet svoji pozici na
trhu a předat firmu nastupující generaci
našich dětí tak, aby to bylo téměř nepostřehnutelné. Přeji si, abychom neztráceli
sílu a tah na branku bojem s konkurencí,
vážili jsme si jeden druhého, aby nás naši
zaměstnanci vnímali jako kolegy, zůstali
nám věrni a všichni společně jsme si mohli připomínat i další milníky naší firmy.
K tomu všemu potřebujeme štěstí a zdraví.
Dvě jednoduché, ale velmi důležité věci.
PAVEL ŠMERDA

DOPES, s.r.o.
Benešov u Boskovic 185
679 53 Benešov
Tel: 516 467 416, 516 467 298
E-mail: dopes@dopes.cz
www.dopes.cz
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Místostarosta města Petr Malach a ředitel KZMB Ondřej Dostál. FOTO Monika Šindelková

BOSKOVICE SLAVÍ 800 LET
Významné výročí slaví Boskovice. Letos uplyne 800 let od první písemné zmínky. Chystá se spousta akcí,
ale i kniha nebo pamětní medaile. Slavit budou i některé organizace a spolky. Více prozradil místostarosta
města Petr Malach.
Boskovice letos slaví významné výročí. Jak
si 800 let města připomenete?
Neslaví jen Město Boskovice, ale připomeneme si i třicáté výročí westernového
městečka a Festival Boskovice. Nesmíme
zapomenou ani na Klub českých turistů Boskovice (120 let) a fotbalisty (100 let). Takže
město Boskovice bude mít svých 800 roků,
ale i ostatní se k nám připojí.
Na jaké akce byste čtenáře MyFace speciálně pozval?
Já se osobně těším na vystoupení Velenu,
ale také na ukázku boskovických umělců
a umělkyň. Přece jen to budou městské
slavnosti, takže do nich zapojíme co nejvíce
místních. Zajímavou podívanou může být vystoupení baletu či koncert Filharmonie.

Hlavní část oslav se plánuje na poslední týden prázdnin. Co tam připravujete?
Řeknu to trochu ve všeobecné rovině tak,
abych neprozradil tajemství. Každý si v tom
týdnu najde něco svého, ale určitě se lidé
mají na co těšit. Kdo pozorně sleduje dění
kolem města, určitě ho některé věci napadnou.
Slyšel jsem, že se chystá i sraz rodáků. Kdy
bude a co pro ně chystáte?
Ano, sraz rodáků připravujeme, ale také
přemýšlíme, jestli k tomuto datu neudělíme
čestné občanství. Zatím jsme ve fázi přípravy programu, ale mělo by to být zábavné odpoledne se setkáním ve Skleníku.
Veškeré akce v Boskovicích se asi letos

budou prolínat s oslavami. Počítáte i s těmi
tradičními?
Určitě. Každoroční akce jsou samozřejmostí. Concertus Moravie, Husí slavnosti a další.
Proto jsme i v širším kruhu plánovali akce, aby
nedocházelo ke kolizím v termínech. K výročí
již proběhl zahajovací koncert oslav, následovalo zahájení turistické sezóny a další akce,
kterých je ale tolik, že opravdu bude lepší,
když si je lidé přečtou na plakátech (úsměv).
Připravujete k výročí i něco speciálního?
Knihu, brožuru, upomínkové předměty…
Speciální kniha o městě je již v tisku a bude
mít více než čtyři sta stran. Připravujeme
i pamětní stříbrnou medaili, na které bude vyobrazena radnice a sedmizubý hřeben.
		
PAVEL ŠMERDA
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SPOLKOVÝ DŮM, HŘIŠTĚ, KOUPALIŠTĚ
ČERNÁ HORA ČEKÁ NA DOTAČNÍ VÝZVY
Hned několik velkých projektů dokončili v posledním roce v Černé Hoře. A na dalších pracují, nebo je připravují. Více prozradil starosta městyse Aleš Luksch a místostarostka Jana Kubelková.
Pane starosto, co je nového v Černé Hoře?
A. L. Městys Černá Hora jako každá obec
či město v České republice pravděpodobně čeká, jaký státní rozpočet schválí parlament a jaké dotační programy uvedou
jednotlivá ministerstva v život. Od toho
se budou odvíjet hlavní investiční záměry.
V Černé Hoře čekáme na několik dotačních výzev, abychom mohli realizovat investice hlavně do občanské vybavenosti.
Máme stavební povolení pro Spolkový dům,
připravujeme povolení pro multifunkční
hřiště a koupaliště. Rovněž čekáme, jak
dopadnou naše žádosti o dotaci podané
v loňském roce. Jedná se o projekty komunikace v ulici Na Loučkách, generální
opravu antukových kurtů a multifunkční
dráhu ve volnočasovém areálu. Již v roce
2021 jsme začali realizovat projekt „Efektivní veřejná správa – Městys Černá Hora“
a na začátku roku 2022 máme splněnou
první část – instalaci venkovní elektronické úřední desky. Samozřejmě připravujeme
i nové projekty a bavíme se o nových investičních záměrech.
Připomeňte tedy, co všechno se u vás
v uplynulém roce podařilo realizovat.
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A. L. Největší investiční akcí loňského roku
byla stavba parkoviště u hasičky. Vznikla
stovka parkovacích míst pro osobní automobily a tři autobusy, budou tam i dvě
místa pro dobíjecí stanice elektromobilů.
Přínosem je i to, že je součástí parkoviště
páteřní komunikace od hasičky směrem
k hlavní silnici na Svitavy. V loňském roce za-

počala očekávaná stavba obslužné budovy
ve volnočasovém areálu. Tento objekt bude
středobodem celé lokality, a tudíž jsme s ním
museli začít jako s první. Důležitým momentem loňského roku bylo schválení dohody týkající se převodu staveb ve sportovním areálu, které byly doposud ve vlastnictví TJ Sokol
Černá Hora, na městys Černá Hora. Nyní má

NÁŠ ROZHOVOR

nutí k činnostem, které nejsme schopni za
současných podmínek bez problémů plnit.
Při našem posledním povídání jste mi ukazoval zajímavý projekt na úpravy koupaliště.
J. K. Jak už zmínil v úvodu pan starosta,
rekonstrukce koupaliště patří mezi akce,
které bychom rádi uskutečnili. Vše ale závisí
na tom, zda získáme na jeho opravu dotaci.
Ačkoliv se názory lidí na rekonstrukci stávajícího koupaliště i na jeho ne zrovna šťastné
umístění v poslední době různí, jsem optimista a věřím, že se nám oprava koupaliště
nakonec podaří a že se tato lokalita, která
k Černé Hoře bezesporu patří, stane příjemným místem odpočinku nejen pro místní občany.
Chloubou Černé Hory je bezesporu sportovní areál. Co se tam v posledních letech
změnilo a jak to vypadá s jeho dalším rozvojem?
A. L. Sportovní a volnočasový areál splynou
v jeden zajímavý celek. Rádi bychom udělali maximum pro to, aby i tato lokalita lákala
nejen místní, ale i návštěvníky Černé Hory.
To bude ale ještě dlouhá cesta. Nyní se soustředíme na započaté stavby. Poté začnou
terénní úpravy a osazování zeleně. Samozřejmostí budou herní prvky pro malé a velké
děti, ale i pro dospělé. Jsou připravené projektové dokumentace, v současné době je to
otázka financování.

městys vše ve vlastní režii a může celou
lokalitu do budoucna rozvíjet. Zmíním se
i o opravě staré studny Dymák v Sedlišťkách.
Tento středověký vodní zdroj obnovený
v 19. století pro občany Černé Hory využívají
nyní převážně chataři v lokalitě Boří. Studna
byla v havarijním stavu, proto si vzal realizaci opravy studny pod patronát spolek Naše
voda a výsledek je velice povedený. Po úpravě okolí kolem objektu bude toto místo ještě
atraktivnější a stane se tak zajímavým cílem
vycházek do okolí obce.

Loni jste mi naznačoval, že nový kulturní
stánek by mohl vzniknout místo nevyužívaného objektu na náměstí. Co je v tomto
směru nového?
A. L. Spolkový dům je pro mě priorita
a snažím se, aby se zrealizoval. Brzdou je
opět jen financování. Budeme řešit, jakým
způsobem do toho jít. Myslím si, že by byla
škoda se stavbou otálet, když máme již stavební povolení.
V Černé Hoře vyrostla v posledních letech
spousta nových domů. Máte zatím na další
stop stav, nebo se připravuje nějaká další
výstavba?

A. L. Určité rezervy v nové výstavbě máme.
Nicméně rozvoj obce naráží na určité limity infrastruktury, ale hlavně občanské
vybavenosti. Mateřská škola je na hranici
své kapacity a základní škola se k ní blíží.
Samozřejmě z demografického pohledu se
každá obec vyvíjí a zástupci obce to musí
reflektovat ve svých rozhodnutích.
Dva roky po sobě byl všude hodně utlumený společenský život. Věřme, že letos už
to bude lepší. Co chystáte v tomto směru
v Černé Hoře?
J. K. Pravdou je, že se u nás v poslední
době společenský život omezil na pořádání
akcí komornějšího charakteru a soustředili jsme se především na akce venkovního
typu. Stejně tak tomu bude pravděpodobně i na jaře. V červnu připravujeme společně s ostatními spolky a Centrem pro
rodinu Veselá beruška dětský den ve středověkém duchu a už se na toto společné
setkání všichni moc těšíme. Doufáme, že
postupně navážeme na bohatou tradici oblíbených akcí, které se u nás konaly
v minulosti, a obnovíme tak společenský
život, který už velmi chybí nejen dětem, ale
i nám dospělým.
Blíží se konec volebního období. Jak byste
je zhodnotil a jak vidíte budoucnost Černé
Hory?
A. L. Volební období uteklo jako voda. Dokončili jsme započatou práci našich předchůdců a začali přípravy a realizace vlastních akcí z našich volebních programů.
Jsem přesvědčen, že jsme společně zrealizovali nejméně jeden z bodů programu
každé černohorské kandidátní listiny. Není
se čemu divit. Cílem všech je krásné místo
pro spokojený život. Každému vedení obce
zkomplikovala činnost pandemická situace. Byla to nová zkušenost, se kterou jsme
se museli poprat. Obecně si myslím, že má
Černá Hora dobrý potenciál a je na čem
stavět. Bude jen záležet na postoji nového
zastupitelstva, zda bude chtít pokračovat
v nastaveném směru, nebo bude preferovat
PAVEL ŠMERDA
jiné cíle.

Co chystáte, nebo na čem už pracujete
v letošním roce?
A.L. Jak jsem se již zmínil, pokračujeme ve
stavbě obslužné budovy ve volnočasovém
areálu, která by měla být dokončena během
letošních letních prázdnin. Rádi bychom realizovali i příjezdovou komunikaci do areálu,
parkoviště a chodník směrem na Selkov.
Pracujeme na studii pro novou tělocvičnu.
Zadali jsme projektovou dokumentaci na
výstavbu bytového domu v Pivovarské ulici,
kde jsme na přelomu roku odstranili část objektu starých kasáren. Připravujeme se na
výměnu starého osvětlení za LED technologii v celé obci. Rádi bychom vyřešili dopravní situaci alespoň v některých částech obce.
V neposlední řadě bychom chtěli konečně
rozšířit středisko sběru odpadů. Kapacita je
na hraně a nová legislativa o odpadech nás
MyFace
MyFace
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Vila Stiassni
Prvorepubliková elegance a noblesa interiérů, rozlehlá zahrada s bazénem
a tenisovým kurtem. To je vila Stiassni v Brně. Jedna z nejvýznamnějších
obytných staveb brněnského meziválečného architekta Ernsta Wiesnera
byla postavena pro rodinu židovského textilního továrníka Alfreda Stiassni
v letech 1927-29.
Ačkoliv zvenčí vila odpovídá puristickému stylu architekta, uvnitř si rodina
prosadila prvorepublikový luxus, ve kterém nechybí reprezentativní salonky
s bohatým dřevěným obložením, mramorovými krby, štuky a historizujícím
nábytkem. Součástí je také rozlehlá terasa a lodžie, která se otevírá do více
než tříhektarové zahrady obklopující vilu ze všech stran. Obyvatelé domu si
tak mohli dopřát dostatek soukromí i sportovního vyžití. V zahradě stále najdeme funkční tenisový kurt či bazén.
Devět let po nastěhování musela židovská rodina uprchnout před nastupujícím nacismem. Po druhé světové válce dostihl vilu zcela jiný osud. Začala
sloužit jako luxusní hotel pro významné státní návštěvy. Tou první byl prezident Edvard Beneš, který ve vile nocoval již v květnu 1945.
Od roku 2009 je vila ve správě Národního památkového ústavu, který zahájil
její kompletní obnovu. Jako výjimečná památka moderní architektury byla na
sklonku roku 2014 zpřístupněna veřejnosti, od roku 2018 ji najdeme na prestižním seznamu Iconic Houses – světové sítě ikonických domů 20. století.
Pro veřejnost je otevřena celoročně vždy od pátku do pondělí a ve vybrané
státní svátky. Kromě tradičních prohlídek interiéru s průvodcem nabízí i řadu
zajímavých kulturních akcí. Více na www.vila-stiassni.cz

Nalaďte si
Srdcovky
Zdeňka
Junáka
Každý všední den
9.00–10.00
na vlnách
Českého rozhlasu Brno.
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PO ÚSPĚŠNÉ CYKLOKROSOVÉ SEZONĚ
PŘESEDLALA ELIŠKA HANÁKOVÁ NA BIKY
Úspěšnou cyklokrosovou sezonu má za sebou Eliška Hanáková ze Žďárné. V
dresu REXONIX Racing Teamu získala republikový titul a vyhrála Český pohár v kategorii juniorek, navíc se zúčastnila i evropského a světového šampionátu.
„Cyklokrosová sezona byla hodně povedená. Vstup mezi juniorky se mi vydařil.
Kromě úspěchů na národním šampionátu
a v poháru jsem se neztratila ani na Světových pohárech. V Belgii jsem skončila čtvrtá, šesté místo jsem obsadila ve Francii
a v Nizozemsku,“ uvedla Hanáková. Ani
jedenácté místo po technických problémech na evropském šampionátu a dvacátá příčka na mistrovství světa, zapříčiněná onemocněním, ji nerozhodily a zimní
období považuje za mimořádně úspěšné.
Toho si všimli i jiní a Eliška tak získala
v anketě Král cyklistiky ocenění za nejlepší
juniorku v cyklokrosu.
Po sezoně si dala pár dnů pauzu a začala se pomalu připravovat na horská kola.
„Prodloužená cyklokrosová sezona hodně
ovlivnila zimní přípravu, neměla jsem moc
času se připravit na biky, ale snad to až tak

moc neovlivní start nové sezony,“ doplnila
Eliška.
První dubnovou sobotu se zúčastnila
úvodního závodu Českého poháru v Brně,
k jejím letošním cílům patří start na Světových pohárech v Německu a v Novém Městě na Moravě, ráda by se také nominovala
na mistrovství světa ve Francii.
„Čeká mě náročná sezona. Stejně jako
v cyklokrosu i na horských kolech přestupuji do kategorie juniorek. Je tam spousta dobrých holek, konkurence navíc bude
obohacena o holky ze zahraničí. Samozřejmě chci vyhrávat, ale když budu jezdit
do TOP 5, tak budu moc spokojená,“ dodala Eliška Hanáková, která by ráda touto
cestou chtěla poděkovat všem partnerům
a kamarádům, kteří ji podporují. Elišku můžete sledovat také na Instagramu
@elihanakova
PAVEL ŠMERDA

FOTO Milan Žejdlík (2x)

Lysický zámek ožije kulturou.
Rekonstrukce zahrady pokračuje
Na novou návštěvnickou sezonu se chystají na Státním zámku Lysice. Jaká bude, co se v Lysicích chystá a jak pokračuje
rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví prozradila kastelánka zámku Martina Rudolfová.
Paní kastelánko, blíží se začátek sezony
2022. Jak jste na ni připraveni a co nového jste si pro nás připravili?
Těšíme se na zahájení letošní sezóny, tak
jak bylo tradiční. Loni jsme kvůli opatření proti covidu začínali až v červnu, letos
se brány zámku otevřou návštěvníkům už
první víkend v dubnu. Možná tak mnozí
loni nestihli přijít obdivovat nově nainstalovaný orientální budoár nebo hraběcí
kancelář a šatnu. Pozorný návštěvník si
jistě všimne i nově zrestaurovaného novogotického okna v zámecké kapli a tamtéž
také pozlaceného relikviáře z první poloviny 18. století, mimochodem jednoho
z našich nejcennějších uměleckých předmětů ve sbírkách. Bohužel k těm méně
příjemným novinkám patří mírné zdražení vstupného, protože i našich provozů
se dotýká zvýšení cen energií, materiálu
a služeb. Zámecká zahrada a zahradnictví
budou veřejnosti tuto i příští sezónu z důvodů stavebních prací uzavřeny.
Rekonstrukce zámecké zahrady a zahradnictví je jednou z největší akcí, nebojím se říct, v historii zámku. V jaké jste
fázi?
Rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví je opravdu největší akcí. Zatím
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jsme vždy dělali opravy a práce maximálně
v desítkách miliónů korun, teď to jsou stovky, konkrétně téměř 180 milionů. Celá obnova se skládá ze tří částí, které na sebe navazují. První částí, která právě probíhá, jsou
stavební práce, které jsou nejvíce opticky
i provozně náročné. Dokončují se statické práce na opěrných a obvodových
zdech, veškeré rozvody inženýrských sítí
a závlah. Osazeny byly dvě retenční nádrže, do kterých se bude jímat voda ze
zámeckých střech a které společně s novým vrtem zajistí dostatek vody pro zálivku zahrady i zahradnictví. Na střechách
skleníku a oranžerie se už pokládá nová
krytina, v keramické dílně v předzámčí už
byly zhotoveny kopie původních dlaždic
do grotty i tzv. lemovky k záhonům. Stavební práce budou pokračovat ve sklenících i sklepech zahradnictví, dále opravou
sloupů kolonády, schodišť, kašen i bazénu
v zahradě aj. Plné rehabilitace se dočká
i náš technický unikát, jedinečná fíkovna
s posuvnou střechou. Druhá část už bude
více o zahradničení. Nové výsadby, trávníky, keře a stromy. Poslední částí bude restaurování původní sochařské výzdoby. Té,
která zahradu zdobila koncem 19. století.
Chybět nebudou ani kopie původních laviček, plátěný altán nebo voliéra.

Všiml jsem si, že jste při ní narazili i na nějaké zajímavosti?
Souběžně se stavbou probíhá i záchranný
archeologický průzkum a je jasné už nyní,
že jeho nálezy nám doplní historii zámku.
Zcela nečekaně se například dochoval klenutý sklep pod dnešní kolonádou a klenáky
původní ohradní zdi s pergolou z 18. století.
Zajímavý je i nález kamenné dělové koule,
tento typ se používal do 17. století, nálezy
střepů hliněných nádob, zbytky odvodních
i topných kanálků, zdiva původního pivovaru a třeba i historického knoflíku. Některé nálezy můžeme konfrontovat s dobovými malbami a plány, je to pro nás opravdu
cenný výpovědní materiál. Uvidíme, třeba
se dočkáme i opravdu nějakého pokladu.
Maurův relikviář nebo 200 let staré víno to
asi nebude, ale ráda se nechám překvapit.
Dokážete říct, co bude největší přidaná
hodnota tohoto projektu a na co se mohou
lidé od sezony 2024 těšit? Předpokládám,
že počítáte s tím, že zájem o lysický zámek
ještě stoupne?
Nutnou kompletní obnovu zahrady a zahradnictví jsme plánovali dlouho. Pokud
by se k ní nepřistoupilo, museli bychom ji
z mnoha důvodů uzavřít. Co se týká Vaší
otázky, určitě nabídneme po ukončení

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů,
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice:
prací skvělý zážitek z návštěvy zachráněné památky zahradní
architektury. Celé vegetační období bude co obdivovat, bude
vysazena velká kolekce cibulovin, letniček i historických druhů
keřů a stromů. Tomu odpovídající služby, mám na mysli nový
informační sytém, návštěvnické centrum, nový mobiliář v zahradě i na nádvoří. Na nápor lidí, kteří nás po rekonstrukci
zahrady na jaře 2024 navštíví, budeme připraveni a na jejich
zájem se těšíme.
Návštěvníky bude jistě zajímat, jak moc se tato rozsáhlá akce
dotkne letos a příští rok provozu lysického zámku?
Interiéry zámku budou po celou dobu rekonstrukce přístupné, a zámek tedy otevřený. Snad kromě pohledu z okna se tak
návštěvníka tato skutečnost nijak nedotkne. V provozu zůstává
i zámecká kavárna Café Dubsky.
Na jaké akce byste nás letos do Lysic pozvala?
Startujeme v dubnu a hned tu bude první větší akce. Ve dnech
14. až 18. 4. Perníkové Velikonoce na zámku. Tradiční jarní květinová výstava, tentokrát i s tradičním pečivem – perníkem. V květnu se budeme těšit na nejznámější milostný
příběh, na Romea a Julii, kterou na vnitřním nádvoří uvede
pražský divadelní soubor Kašpar s charizmatickým Janem
Zadražilem. Červen, tak to jsou originální koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moravie.
Program na lysickou pouť ladíme, seznam výstav výtvarného umění v renesančním salónku upřesňujeme, plánujeme
i speciální prohlídky. O prázdninách vystavíme na prohlídkové
trase kostýmy z pohádek, které se na zámku natáčely. V říjnu
bude určitě Dýňobraní a po třech letech snad i Advent a Vánoce
na zámku. Vše postupně zveřejňujeme na webových stránkách
www.zamek-lysice, aktuality o zámeckém dění najdete také na
našem Facebooku a Instagramu.
Proč by lidé měli přijet právě na lysický zámek?
Proč přijet na zámek Lysice? Moje odpověď je pozváním. Přijeďte a uvidíte. Na každém návštěvníkovi nám záleží a je vítaný!
PAVEL ŠMERDA

Brusič Bbh – obsluha a seřizování
- Dvousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Obsluha a sežízení CNC
- Třísměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Frézař
- Dvousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Dělník v obrobně
- Dvousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Mechanik šicích strojů
- Pouze ranní směna
- Vyučen ve strojírenském oboru
- Praxe 3 roky

Softwarový inženýr
- Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
- Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu
a programování v C++
- Znalost NJ na komunikativní úrovni
- Znalost kancelářských programů Word, Excel
- Znalost programování souvisejícího
s hardwarem
- Zkušenosti s UML, Rhapsody
- Zkušenosti s jiným programovacím jazykem,
např. Java, Python
- Řidičský průkaz skupina B

Požadujeme:
- Zodpovědnost
- Samostatnost
- Ochotu učit se novým věcem

Požadujeme:
- Náborový příspěvek až 20 000 Kč v hlavní výrobě.
Zaměstnanecké výhody:
- týden dovolení navíc
- závodní stravování
- příspěvek na penzijní pojštění
- mimořádné odměny
- zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
- zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím
finančním ohodnocením
Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na personálním
oddělení nebo na těchto kontaktech:

E-mail: paderovae@minerva-boskovice.com
Telefon.: 516 494 158

Svoji žádost se strukturovaným životopisem můžete zaslat
na adresu: MINERVA BOSKOVICE, a.s., personální oddělení,
Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

PŘEDSTAVUJEME

JULIA CETKOVSKÁ:
ADVENTURE GOLF JE ÚŽASNÁ ZÁBAVA
Momentálně nenajdete v Česku lepší hráčku adventure golfu. Julia Cetkovská z Boskovic se tomuto poměrně mladému, ale velmi
atraktivnímu sportu začala věnovat teprve nedávno. Ale už teď je jisté, že z ní roste hráčka mezinárodní úrovně.
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Gymnastika, krasobruslení, tenis, kolektivní sporty... To mi sedí k holkám více. Jak
jste se dostala k adventure golfu?
Vyzkoušela jsem hodně sportů. Běh, jízdu
na koni, volejbal, tenis, basketbal, lyžování…
Většinu rekreačně nebo ve formě amatérských závodů. Asi před rokem a půl, jak začaly všechny ty uzávěry, karantény, jsem měla
z ničeho nic mnohem více času. Jednou
v neděli odpoledne mě tatínek vzal s sebou
do Brna, kde má jeho kamarád Vlastimil
Chládek dvě nádherná hřiště na adventure golf. Řekla jsem si, že to vyzkouším, nic
moc jsem od toho nečekala. Párkrát jsem si
zahrála, pak jsem začala trénovat, jezdit na
turnaje a neuvěřitelně mě to chytlo. Je to
úžasná zábava, navíc v Brně v klubu Eagles
i se skvělou partou lidí.
Co Vás na tom nejvíc baví a čím je podle Vás
tento sport výjimečný, zajímavý?
Adventure golf mě zaujal hlavně tím, že člověk nikdy neví, jak to dopadne. V každém
turnaji má šanci uspět úplně každý. Je to
svým způsobem i o štěstí. Člověk se může
připravovat každý den, ale na turnaji to pak
nevyjde a naopak. Rozdíl mezi úspěchem
a neúspěchem je velmi nepatrný. A to se mi
na tom líbí.

FOTO Pavel Kupka (3x)

hraje v konečném výsledku velmi důležitou
roli. Špičkoví hráči používají až 400 druhů.

Jak vypadá takový trénink adventure golfu. Je to pouze o umisťování míčků do jamky?
Určitě je to důležité, ale vše začíná už od
toho, jak správně, nebo nesprávně držíte
hůl. Nejpodstatnější je potom zkoordinovat
pohyby, dobře se koncentrovat a dát míčku
správné tempo a směr. V Brně mám štěstí,
že je velká spousta zkušených hráčů, reprezentantů, kteří mi předávají svoje zkušenosti. Poradí, jak kterou jamku hrát, jaký zvolit
míček…

Ještě se vrátím k tomu tréninku a turnajům. Jedna věc je připravit se herně, druhá
mentálně. Jak to máte Vy?
Když o tom moc nepřemýšlím, nehrotím to
a je mi „jedno“, jak to dopadne, tak zahraju
paradoxně lépe, než když se moc soustředím
a chci zahrát za každou cenu co nejlépe. Už
se mi to mnohokrát stalo. Občas na sebe vyvíjím zbytečně velký tlak a nemusí to dobře
dopadnout. Záleží i na rozpoložení člověka
v daný den, jak se vyspíte, jaké je počasí.
Důležité je také udržet dlouho koncentraci.
Turnaje trvají většinou celý den a není to jednoduché.

Co se týká holí, to je mi jasné. Všiml jsem
si, že používáte minigolfové puttery. Ale co
míčky, těch je více druhů?
Ano. Dá se říct, že co jamka, to jiný míček.
Každému hráči vyhovuje něco jiného. Míčky
se liší tvrdostí, odskokem, některý se odráží půl metru, jiný vůbec. Takže i volba míčku

Jak počasí ovlivňuje výsledek?
Například silný vítr nebo déšť hodně. Když
je mokro, tak se tempo a rychlost míčků
změní. To se nám stalo například loni v Brně.
Člověk se tomu musí umět přizpůsobit.
I v tomto případě je to o zkušenostech, které
já stále sbírám.

Máte svoje oblíbené hřiště?
Určitě jsou to obě v Brně-Líšni, tedy Adam
a Eva. To je srdcová záležitost. Je tam všechno, co si jen můžete představit. Vždy mě
fascinuje ten úžasný výhled na okolí, který
z hřiště máte. Eva je stavěné do kopce, jamky
jsou zaoblenější a velmi náročné na tempo.
U Adama jsou zase jednotlivé jamky hranaté, hraje se na rovině, ale paradoxně alespoň
pro mě je i kvůli délce jamek a náročnosti na
směr toto hřiště těžší.
I přes svůj mladý věk máte za sebou už řadu
úspěchů.
Jak už jsem uvedla, začala jsem s tímto sportem relativně nedávno a stále jsem nováček
a začátečník. Ani jsem nepočítala, že už loni
odehraju tolik turnajů. Co se týká úspěchů,
byla jsem zařazena do Sportovní akademie
Českého minigolfového svazu a největším
úspěchem bylo bezesporu to, když jsem porazila juniorského mistra světa.
Nyní máte před sebou i jednu velkou výzvu…
Asi vím, na co narážíte. Mistrovství světa ve
Finsku. Zatím je ale vše zastřeno tajemstvím.
Uvidíme, jestli se ho budu moci zúčastnit,
protože akce mně koliduje s přijímacími
zkouškami na vysokou školu.
Co děláte, když nehrajete adventure golf?
Poměrně hodně času mně zabírá škola, jsem
v posledním ročníku na gymnáziu a chystám
se na vysokou. Ráda jezdím na koni, ráda si
jdu zaběhat a zkouším jakékoliv výzvy, které
se týkají sportu.
Vaší cíle a plány co se týká adventure golfu?
Určitě se chci stále zlepšovat a na turnajích
se umísťovat co nejvýše. Letos navíc přestupuji do kategorie žen, což pro mě bude velká
výzva. Adventure golf i tak pro mě vždycky
bude jen koníček, volnočasová aktivita, která
mě ale moc baví.
PAVEL ŠMERDA
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AREÁL BOWLINGU BRNO ZDOBÍ NÁDHERNÁ
HŘIŠTĚ NA ADVENTURE GOLF
V Brně-Líšni stojí dvacetidráhová bowlingová herna. Odborníci ji považují za nejkrásnější zařízení svého druhu minimálně v Evropě.
V areálu si zájemci mohou zahrát i obří šachy
nebo plážový volejbal, na své si tam přijdou
i příznivci adventure golfu. K dispozici mají
dvě nádherná osmnáctijamková hřiště, na
jaře k nim přibude ještě třetí.
„Na jaře roku 2018 jsme dokončili realizaci areálu Bowlingu Brno. Byly to nezapomenutelné chvíle, ale pokud jsme nechtěli
ustrnout, museli jsme pokračovat dál. Naplnit základní heslo projektu, jež znělo a zní:
BÉBÉČKO, to není jen bowling! Po složitých
peripetiích, při zvažování a vyhodnocování
všech možných volnočasových aktivit, po
vypití nespočtu odpoledních pracovních káv
jsme nakonec dospěli k zásadnímu a definitivnímu rozhodnutí: Postavíme Adventure
golf! Tehdy jsme samozřejmě ani náznakem
netušili, co vznikne, co se nám podaří vybudovat, ale přesně ten okamžik byl tou nejrozhodnější vteřinou při vzniku 36jamkového
adventure golfového areálu Adam a Eva,“
uvedl majitel areálu Vlastimil Chládek.
„Adventure golf je hra, kterou mohou hrát
všechny generace. Počínaje malými dětmi
a konče hráči seniorského věku. Je to hra,
která je zmenšeninou velkého golfu a snoubí
v sobě zábavu se soutěživostí na čerstvém
vzduchu a v hezkém přírodním prostředí. Dokonce se hraje i na profesionální úrovni.
Adam a Eva
„V dubnu 2019 jsme dokončili Evu. Hra na
ní je velmi příjemná. Ona velkoryse dokáže
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odpustit menší chybky. Ladné linie jejího
ženského těla navíc povědomě vyvolávají
příjemné pocity pohody a možného úspěchu.
Hřiště je skvělé pro začátečníky a pro hobby
hráče adventure golfu,“ doplnil Chládek.
Adam vznikl v dubnu 2020. „To už je jiná káva.
Dlouhé pravoúhlé jamky připomínají urostlého svalnatého borce. Ten si ale nedá nic líbit,
každou chybu navíc ještě zveličí a teprve potom potrestá. Hřiště je tak ideální spíše pro
zkušenější hráče,“ upozornil majitel areálu.
A to není vše. Už na jaře se otevře v Brně třetí
hřiště! Všechna jsou zasazena do dosud volného prostoru nad bowlingem a vedle něj.
Kopcovitý terén doplněný o travnatá a kvě-

tinová zákoutí tak přináší hráčům dokonalý
zážitek.
V návaznosti na hřiště vznikl i klub Adventure golf Eagles Brno, který sdružuje bezmála
30 hráčů a hráček z Brna a okolí. Klub pořádá
vlastní turnaje, jeho členové se účastní republikových turnajů a za krátkou dobu si už
připsali i několik výrazných úspěchů.
„Přijďte si zahrát, poškádlit Evu, zkrotit
Adama a třeba vás hra tak nadchne, že se
stanete i členem našeho klubu,“ dodává
Vlastimil Chládek. Více informací najdete na
stránkách www.golf-eagles.cz, kde je krátké instruktážní video a názorná ukázka, jak
a kterou jamku zahrát na jeden úder.
		
PAVEL ŠMERDA
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VALEA CAFFE

Kávu děláme s láskou,
zákusky pečeme srdcem

Skvělou kávu, výborné víno, úžasné domácí limonády, ale také naprosto luxusní zákusky můžete vyzkoušet, pokud zajdete do Valea Caffe, které se nachází u zámku v Letovicích. Uspořádat tam v nádherném prostředí můžete
i jakoukoliv rodinnou či firemní akci.
„Jsme kavárna, kde děláme kávu s láskou a zákusy pečeme srdcem. Po dlouhém cestování Itálií jsme našli tu pravou kávu a naučili se ji správně připravovat. Proto jsme kladli důraz na kvalitu i při výběru kávovaru, a tak se
stalo, že jsme na začátku měli jediný kávovar v ČR vyrobený v Itálii přímo
pro nás,“ říká majitelka kavárny Taťána Smejkalová.
Kavárnu najdete hned u zámku v Letovicích blízko hlavní silnice, ale přitom na klidném místě. V letních měsících můžete posedět na zahrádce se
sklenkou aperolu, lahví kvalitního vína, s domácí limonádou nebo u skvěle
vychlazeného piva.
„Naším cílem je podporovat místní farmáře, naše zákusky jsou připravovány vždy z čerstvých a sezónních surovin. Ruku v ruce jdeme s ekologií,
upřednostňujeme pro kávu s sebou mít vlastní kelímek, do domácích limonád používáme kompostovatelná brčka,“ doplnila majitelka.
Valea Caffe není jen obyčejnou kavárnou. Pro menší svatby či narozeninové
oslavy je tam k dispozici luxusně vybavený salónek, kde se budete rozhodně
cítit jako doma. Na větší akce až pro 150 hostů je ideální nádherný multifunkční sál, který se hodí i pro pořádání plesů, svateb, narozeninových
oslav, firemních nebo kulturních akcí.
„S přípravami různých akcí Vám pomůžeme, vše zajistíme, sál také můžeme
dle přání vyzdobit. K sálu je plnohodnotný bezbariérový přístup a soukromé parkoviště,“ dodala Taťána Smejkalová.

VALEA CAFFE.
Zámek 1a
Letovice 679 61
tel.: 770 688 067
e-mail: valea.caffe@email.cz
www.valeacaffe.cz
MyFace - březen/duben 2022
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NEMOCNICE LETOVICE STÁLE
VYLEPŠUJE SVOJE PROSTŘEDÍ
Velkými změnami a vylepšeními prochází Nemocnice Letovice. Všem zaměstnancům pod vedením dlouholeté a úspěšné
ředitelky Drahoslavy Královcové se daří získávat pro nemocnici čím dál tím větší prestiž. Více prozradila vedoucí ekonomicko-technického oddělení a zástupkyně ředitelky Lucie Bousková.
Mluvili jsme spolu naposledy před dvěma
lety. Co se od té doby změnilo v letovické nemocnici?
Poslední dva roky byly velmi ovlivněny epidemií onemocnění COVID-19. Zvýšené úsilí všech
zaměstnanců nemocnice si vyžádala péče
a léčba o pozitivní pacienty a zajištění protiepidemických opatření v nemocnici. Bohužel
tato doba značně zatížila i hospodaření nemocnice. I přes tyto negativní skutečnosti se
nám podařilo zrealizovat s finančním přispěním zřizovatele nemocnice (Jihomoravským
krajem) generální opravu výtopného systému
nemocnice, průběžně se nám daří obnovovat zařízení nemocnice od antidekubitních
matrací až po nové vybavení pokojů, nákup
invalidních vozíků a ostatních kompenzačních pomůcek. V nemocniční zahradě byly
upraveny mlatové cesty, aby byla celá nemocniční zahrada zpřístupněna špatně mobilním
pacientům a vozíčkářům. Je značně cítit, že
covidovou anabází značně vzrostla prestiž
povolání středního zdravotnického personálu.
Nejen díky tomu, ale i s přispěním každoroční
valorizace platů ve zdravotnických zařízeních
se nám podařilo stabilizovat nižší a střední
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zdravotnický personál. Bohužel stále problematický je nábor fyzioterapeutů a lékařů. To
je záležitost, která musí být řešena komplexně, celorepublikově. Musím pozitivně kvitovat
nasazení personálu, který se v covidové době
semkl a fungoval nejen na profesionální úrovni, ale v době zákazu návštěv nahrazoval našim
pacientům částečně i kontakt s vnějším prostředím a s jejich blízkými.
Slyšel jsem, že chystáte nějaké nové projekty. O co půjde?
Připravili jsme velký projekt rekonstrukce
dvou lůžkových oddělení. Náklady budou
ve výši 36 milionů korun. Původně měla být
rekonstrukce financována z dotačních prostředků EU, bohužel ve finále byly tyto dotace
dostupné pouze pro nemocnice poskytující
akutní péči. Naše nemocnice ale poskytuje
péči následnou. Naštěstí náš zřizovatel Jihomoravský kraj se k celé situaci postavil čelem
a v letošním roce máme schválený příslib investičních prostředků na tuto akci ve výši 28
milionů korun. Zbývající část nákladů budeme
hradit z vlastních zdrojů. Rekonstrukce je velmi důležitá. Dojde k prosvětlení oddělení, nově

budou do vybraných pokojů vestavěny buňky
s vlastním sociálním zařízením, na vybrané pokoje budou zavedeny medicinální plyny, dojde
k rekonstrukci tělocvičny rehabilitace.
Dalším neméně zajímavým projektem, který
máme v plánu realizovat v letních měsících
letošního roku, je rekonstrukce prostranství
před hlavní budovou nemocnice. Při rekonstrukci dojde k novému odvodu povrchových
vod, asfaltový povrch bude nahrazen velkoformátovými kachlemi, které jsou více vhodné
do prostředí historického objektu nemocnice
a přilehlého klášterního kostela sv. Václava.
Prostor před nemocnicí projde revitalizací
a vzniknou nové odpočinkové zóny se zelení.
Toto jsou dvě velké výzvy, které díky našemu
zřizovateli můžeme začít realizovat.
V posledních letech se nemocnice změnila
k nepoznání. Připomeňte, co hlavního se tam
událo?
Ano, změnila se výrazně. Kdo navštívil naši
nemocnici před dvaceti lety a srovná to s nynějším stavem, nebude věřit svým očím. Nemocnice prošla rozsáhlými rekonstrukcemi.
Začněme v přízemí, ve kterém byla zrestau-
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rována historická lékárna z 18. století, která za
dob OÚNZ sloužila jako místo pro poskytnutí
první pomoci. Rekonstrukcí prošlo přízemí
budovy nemocnice, ve kterém se mimo jiných
nacházejí ambulance soukromých lékařů, nemocniční kuchyně a jídelna, byla zrekonstruována dvě lůžková oddělení, realizována půdní
vestavba určená jako zázemí lékařů a sester,
včetně vzniku nových lůžkových kapacit na
oddělení C. Jako poslední bylo vybudováno
oddělení E, které vzniklo uvolněním klauzury
po odchodu členů řádu Milosrdných bratří. Nemohu opomenout nemocniční zahradu, která
prošla revitalizací v roce 2015. Zahrada nabízí
našim pacientům a návštěvám velmi příjemné
prostředí k odpočinku. Změnila se ale i péče
o pacienty. Používáme nejmodernější pomůcky, aplikujeme nové ošetřovatelské postupy
v péči o polymorbidní pacienty, nemocnice
prokázala svou kvalitu získáním certifikátů
kvality ISO 9001 a 27001, opakovaně obhájila
akreditaci od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Léčíme a ošetřujeme pacienty nejen z okresu Blansko, ale i z velkých
brněnských nemocnic. Nemocnice se otevřela veřejnosti, pořádáme akce pro odbornou
i laickou veřejnost, dny otevřených dveří, ve
spolupráci s Petřivalského nadací mezinárodní zdravotnický kongres.
Určitě máte zpětnou vazbu, reakce pacientů
a návštěvníků vašeho zdravotnického zařízení. Co říkají, nebo vám píší?
Pozitivní reakce máme a pacienti se k nám
často vracejí. Chválí si zejména osobní přístup
zdravotnického personálu. Naši zaměstnanci,
troufnu si říct, svou prací žijí a berou ji jako poslání. Často procházím lůžkovými odděleními
a je tam značně cítit přátelská a klidná atmosféra. Vzhledem k tomu, že někteří pacienti
jsou u nás hospitalizovaní dlouhodobě a opakovaně, vznikají velmi silné vazby mezi nimi
a personálem. Pacienti si chválí i stravu, kterou se snaží naše nutriční terapeutka nastavovat tak, aby se co nejvíce přibližovala stravě
domácí. Slova chvály sklízíme i od příchozích
návštěv.
Máte další plány? Uvažujete o dalším vylepšení oddělení a rozšíření ambulancí?
Bylo by smutné, kdybychom plány neměli. Rádi bychom využili prostory půdy

hlavní budovy a vytvořili tam tělocvičnu,
zázemí pro personál a doprovázející blízké osoby, a tím uvolnili prostory v hlavní budově. Chceme upravit prostředí
kvadratury nacházející se uprostřed hlavní
budovy nemocnice, kde by mohla vzniknout nová odpočinková zóna pro pacienty
a návštěvy. Zvažujeme i úpravu těchto prostor tak, aby se zde mohly konat kulturní
akce, hlavně koncerty, kterých by se mohli
účastnit nejen pacienti a zaměstnanci nemocnice, ale i veřejnost. Máme zpracovanou
studii na výstavbu nového samostatného pavilonu pro účely rehabilitace. To jsou ovšem
plány do daleké budoucnosti, které budou
záviset na záměrech zřizovatele a finančních
možnostech nemocnice. Co bychom rádi zajistili v brzké budoucnosti, pokud to umožní
dotace z EU, je nákup nových terapeutických

přístrojů pro rehabilitaci a vybudování seniorského hřiště v nemocniční zahradě.
Jak jste na tom s lékařským a středním zdravotnickým personálem?
Jak jsem již uvedla v úvodu, podařilo se nám
stabilizovat střední a nižší zdravotnický personál. Bohužel stabilizace lékařského personálu
je velmi obtížná. Snažíme se sehnat nové lékaře, ale i přes náborový motivační systém nejsme schopni nové lékaře získat jak na českém
pracovním trhu, tak i mimo EU. Přijetí lékaře
do praxe ze zemí mimo EU je velmi dlouhodobý proces. Ten nyní podstupujeme s lékařem
z Ukrajiny, který i přes dvacetiletou lékařskou
praxi nemůže u nás vykonávat práci lékaře
a musí podstoupit uznání lékařského vzdělání
prostřednictvím odborných zkoušek.
V jakém stavu a kde byste chtěla vidět nemocnici za dejme tomu pět let?
V první řadě bych ráda viděla nemocnici personálně stabilizovanou. To je oblast, která asi
nejvíce tíží všechna zdravotnická zařízení. Co
se týče rozvoje prostředí, pevně věřím, že se
podaří realizovat naše představy a plány. Ráda
bych, abychom za pět let již aktivně využívali zrekonstruované půdní prostory vybavené
moderními polorobotickými terapeutickými
přístroji pro efektivní rehabilitaci, pacienti
i veřejnost měli k dispozici seniorské hřiště
na zahradě, mohli navštěvovat koncerty a relaxovat v upravené kvadratuře. Nemocnice
má ambici stát se centrem pro péči o seniory,
zajišťovat zázemí pro domácí péči, hospicovou
péči a rozšiřovat ambulantní služby pro veřejnost. Ale to nejdůležitější je, abychom viděli
i za pět let spokojené pacienty, jejich rodiny
a v neposlední řadě personál, který bude i nadále pyšný na to, že pracuje v Nemocnici LePAVEL ŠMERDA
tovice.		
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LIBOR KOŽOUŠEK:
JDEME SPRÁVNÝM SMĚREM
Firma VMS VISION z Boskovic je největším českým výrobcem školních tabulí, působí však i v oblasti firemní
a kancelářské vizuální a interaktivní komunikace. Jaké byly pro firmu poslední roky, co nabídla v oblasti
distanční výuky a online schůzek, ale i další zajímavosti prozradil majitel Libor Kožoušek.
Zažíváme ve všech směrech turbulentní období. Jak jste zvládli ve firmě poslední dva
roky?
Na jaře 2020 jsme spolu mluvili na začátku
tohoto zvláštního období, kdy jsme všichni
hledali nové cesty a způsoby, jak fungovat.
Jestliže rok 2020 byl ve znamení hledání
a učení se nových přístupů, tak rok 2021 byl již
ve znamení jejich využití a aplikování v praxi.
Z hlediska firemního jsme v roce 2020 dělali
vše pro to, abychom aspoň nějak fungovali.
Školy byly zavřené, přesvědčovali jsme tedy
ředitele, aby tuto dobu využili a nákupy plánované na prázdniny realizovali již dříve. Nebylo to úplně jednoduché, ale fungovali jsme.
Naše jarní aktivita se vyplatila. Na podzim,
kdy jsme se nacházeli v obdobné situaci, byly
aktivní už i školy a samy tlačily na to, abychom jim stihli vše dodat, než se děti vrátí do
lavic. Rok 2020 byl z našeho pohledu o získání zakázek a přesvědčování klientů o tom, že
i v nastalé situaci musíme všichni v rámci
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možností normálně fungovat a nevymlouvat
se na „problémy“. Nyní můžeme při zpětném
pohledu jednoznačně říci, že ti, kteří hledali
cesty, si nakonec poradili a situaci zvládli. Ti,
kteří čekali na pomoc zvenčí a jenom lomili
rukama, jsou na tom podstatně hůře.
Rokem 2020 to neskončilo…
Rok 2021 byl úplně jiný. Už jsme zvládali nové
přístupy, věděli jsme, jak si počínat. Naplno se však projevily problémy s dodávkami
materiálu v subdodavatelském řetězci. To
jsme za dobu naší existence nezažili. Nebylo
z čeho vyrábět. Ceny materiálů a polotovarů
začaly raketově růst, dodací lhůty se prodloužily z běžných čtyř týdnů klidně na půl
roku. To byl šok. Snažili jsme se komunikací s našimi dodavateli situaci řešit, hledali
jsme jiné dodavatele, alternativní materiály.
Nakupovali jsme bez ohledu na cenu, hlavně
aby bylo z čeho vyrábět. Sázeli a sázíme na
to, že kdo bude mít v Evropě z čeho vyrábět,

nebude na tom špatně. Tento předpoklad se
i v letošním roce naplňuje. Museli jsme během roku 2021 třikrát upravit ceny. Byli jsme
mezi prvními z našeho oboru, kteří zdražovali
a lámali si hlavu s tím, proč ostatní nezdražují. Situaci se podařilo zvládnout. Nakonec se
ukázalo, že jsme se mohli opřít o naše letité
dodavatele a společně jsme našli cesty, jak
si pomoci. Tato doba je celkově o spolupráci
nejen uvnitř firem, ale především mezi firmami, mnohdy i s konkurencí. V tom je síla, která
překoná všechny překážky. Velké poděkování
si zaslouží naši zaměstnanci, kteří se ničeho
nezalekli a neúnavně pracovali na překonávání překážek.
Přes všechny těžkosti, o kterých mluvíte,
jste se přesvědčili, že jdete správným směrem.
Letos v lednu jsme si nechali vyhodnotit
stav naší společnosti pomocí Socioratingu.
Dosáhli jsme celkového hodnocení A+ Vyni-
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kající. Znamená to, že společnost jako celek
dosahuje velmi dobrého výsledku ve všech
oblastech hodnocení, v přístupu k zavádění
nových věcí, ve spokojenosti, zodpovědnosti
a důvěře. Máme silný sociální potenciál, zaměstnanci se ztotožňují se společností a jsou
ochotni podat výkon k dosažení stanovených
cílů. I když máme v některých oblastech rezervy, patříme k těm nejlepším. Je to pro
nás velmi významné, protože toto hodnocení
srovnává velké množství firem z různých oborů a různých velikostí. Hodnotí nejen spokojenost zaměstnanců, stabilitu společnosti,
důvěru ve vedení a majitele, vztahy mezi spolupracovníky, ale i to, jak vnímají zaměstnanci chování firmy navenek, její společenskou
zodpovědnost a chování z hlediska ochrany
životního prostředí a udržitelnosti rozvoje. To
nás zavazuje do dalších let.
Spousta firem zavedla pro svoje zaměstnance home office, konaly se nejrůznější
mítinky, videokonference. To je právě parketa vaší firmy.
Práce stylem home office se stala fenoménem roku 2020 a tento trend pokračuje dále.
To stejné platí i pro webináře. Tedy možnost
vzdělávat se na dálku, bez nutnosti někam
cestovat, bez potřeby se ubytovat apod. Šetří
to čas a peníze jak pořadatelům, tak účastníkům. Když jen na spotřebě času využitím
spolehlivé techniky denně ušetříte u jednoho
zaměstnance například 20 až 30 minut, tak
měsíčně to znamená již významnou časovou
a tím i finanční úsporu. Taková investice se
někdy „zaplatí“ i dříve než za rok.
Co všechno v tomto směru nabízíte?
Především tabule doplněné o interaktivitu,
tedy kamery pro snímání. Naše produkty mají
velmi efektivní využití například při distanční
výuce ve školách, ve firmách se tyto přístupy teprve rozvíjejí. Mají velký potenciál. Každá firma vzdělává svoje zaměstnance a tyto
technologie umožňují jednoduše záznam
z výuky opakovaně použít třeba v souvislosti
se zaškolováním nových pracovníků.
Jaké jsou výhody těchto interaktivních sestav a co všechno školám a firmám umožňují?
Naše řešení je vhodné všude tam, kde spolu
komunikuje více lidí a výsledkem komunikace
má být něco nového. Pomáháme tam, kde lidé

společně tvoří nové věci, hledají řešení problémů, sdělují si svoje názory nebo prezentují
návrh řešení svým odběratelům. Nezáleží na
tom, zda se sejdou v jedné místnosti, nebo je
každý jinde, například při hybridní práci, kdy
část týmu je fyzicky přítomna na pracovišti
a zbytek týmu je doma. Porady a workshopy
se mohou odehrávat tak, že každý sedí u svého počítače nebo se fyzicky porady účastní,
ale v podstatě pasivně. Teprve využitím tabule a interaktivity může účastník zobrazit svůj
nápad či myšlenku a tím umožní ostatním se
aktivně zapojit. Vyvolá tím diskuzi, ze které
poměrně rychle vyplyne smysluplné řešení, které se dá rozdělit na úkoly, a z porady
se odchází již s jasnými následnými kroky
a zodpovědností za ně. Samozřejmě je možné
uchovat i postup, jakým se k řešení dospělo.
Asi se shodneme na tom, že interaktivní sestavy pomáhají ještě více zefektivnit
a vylepšit komunikaci.
Je známým faktem, že si daleko více zapamatujeme, když se k mluvenému slovu zobrazí i text a doplní se i výstižné obrazy nebo
ilustrace. Zvýší to koncentraci posluchačů
a zapamatují si daleko více informací. Když se
ještě aktivně zapojí do tvůrčího procesu, tak
máme vyhráno. To známe sice ze školy, ve firmách tohle však většinou ignorujeme. Předpokladem je spolehlivé a funkční řešení, jednoduché na ovládání. Jinak je lidé nebudou
používat. To je naše parketa. Našim klientům
v případě problémů poradíme i po telefonu.

řím, že to zase společně vyběháme. Jako rodina jsme spolu strávili společný čas, kdy syn
a dcera studovali z domova. Na druhé straně
jsme přišli o společenský život, divadla, akce.
Byli jsme nuceni se řídit direktivními příkazy
hraničícími nejen s lidskými právy, ale i zdravým rozumem. Čelili jsme snaze o rozdělení
společnosti na dva tábory. To mi vzalo hodně
iluzí. V těchto dnech se před námi rýsuje další výzva. Věřím, že většina z nás ví, že pokrok
je o spolupráci, porozumění a hledání řešení.
Jak mezi lidmi, tak mezi národy. Nikoli v rozdělení, diktátu a eskalaci problémů. Doufám,
že se dále manipulovat už nenecháme.
		
PAVEL ŠMERDA

Chrudichromská 13
680 01 Boskovice
Tel.: 516 428 541
E-mail: vms@vms.cz
www.ekotab.cz

Osobní otázka na závěr. Co Vám poslední
dva roky daly a naopak vzaly?
Předchozí roky mi daly nové zkušenosti. Ověřili jsme si, co dokážeme, a utužili vztahy v kolektivu. Myslím, že se jen tak něčeho nezalekneme. Přibylo mi pár vrásek a nějaké to kilo
navíc. Přibyl nám do rodiny nový pes, tak vě-
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Kino v Kuřimi slaví 100 let
Kuřim si 21. března připomněla 100. výročí
udělení kinolicence. Při této příležitosti mohou zájemci o historii kuřimského
kinematografu navštívit do 21. dubna ve
foyer Společenského a kulturního centra
Kuřim zajímavou výstavu.
Výstava nabídne nejen chronologicky uspořádané momenty v dějinách
kuřimského kina, ale bude se věnovat
i milníkům, jakým byl například přechod
němého filmu na zvukový. Představena
budou jednotlivá místa, která byla s provozováním kina spojená. V Kuřimi se jedná
především o hotel Jana Vlka v Legionářské
ulici, jehož podobu navrhl proslulý architekt Dušan Jurkovič, dále je to sokolovna,
Dělnický dům i samotný kulturní dům,
v němž kino funguje v současnosti.
Výstava je doplněna o řadu archivních materiálů, dokumentů, fotografií i seznamů
promítaných filmů. Prezentována bude
také dobová promítací technika. V neposlední řadě si návštěvníci budou moci
přečíst i autentické vzpomínky samotných
promítačů – dnes pamětníků. Výstavu připravili Sylvia Laurincová a Filip Navrátil.
Kino City
A jak vypadá současnost? Kuřimské Kino
City, které se nachází v prostorách Společenského a kulturního centra, dispo-
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nuje malým komorním sálem s počtem 64
míst (a dvěma místy pro osoby se sníženou
pohyblivostí). Ačkoliv název svádí k tomu
číst jej anglicky, ve skutečnosti jde o české
slovo „city“, a kino má tedy poetické pojmenování.
Kinosál disponuje moderním digitálním
projektorem SONY SRX-R510 s rozlišením ve 4k a zvukem Dolby Surround 7.1.
Díky tomu je možné hrát filmové premiéry stejně tak brzy jako ve velkých

multiplexech. Program se doplňuje pravidelnými projekcemi filmového klubu
s lektorskými úvody před filmy a projekcemi pro seniory za snížené vstupné
a s nižší úrovní hlasitosti. Každé léto kino
promítá na nádvoří kuřimského zámku
a na hřišti u ZŠ Komenského, příležitostně
je možné navštívit také autokino na parkovišti před Sportovní halou Kuřim. Více
informací o kuřimském kině najdete na
www.kulturakurim.cz.

DOBRÝ DEN, KERAMIKO!
OPĚT V KUNŠTÁTĚ
Přijeďte se o víkendu 21. a 22. května podívat na práci více než dvou desítek keramiků z celé
republiky do příjemného prostředí Panské zahrady pod kunštátským zámkem. Pátý ročník
keramického sympozia pod širým nebem Dobrý den, keramiko! je součástí celoevropské
akce „BuonGiorno Ceramica!”
Pro letošní ročník bylo zvoleno téma HRNEK. Hrnky patří k nejpoužívanějším předmětům vůbec. Každý máme v oblibě jiný tvar, velikost či dekor a každý keramik je tvoří jinak.
Zveme všechny dospělé i děti, kteří chtějí vidět, jak hrnek vzniká, nebo by si chtěli zkusit
hrnek pod odborným vedením vytočit na kruhu či vymodelovat. Akci doplní ukázky výpalu
dřevem i technikou raku a prodejní výstava prací zúčastněných keramiků.
Keramické sympozium začíná v pátek 20. května v 17 hodin vernisáží výstavy Terra Kunštát
22 v areálu Jeskyně blanických rytířů v Rudce. Vstup na celou víkendovou akci je volný!

Buďte připraveni na léto!
Posezení v našich židlích je pohoda.

inzerce

www.kresla-zidle.cz
www.arpari.cz
KØESLAŽIDLE
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Centrum čtyřkolek a Zahradní
techniky | mladkov u boskovic
prodej | servis

Mladkov u boskovic 19

|

Tel.: 603 264 974

|

E-mail: p.palme@centrum.cz

|

www.topctyrkolky.cz

• Boskovice – Rovná 2460/4 po–ne 8.00–20.00
• Blansko – Seifertova 1683/6a po–pá 7.00–17.00 so–ne zavřeno
– Na Řadech 2360/3 (Kaufland) po–ne 8.00–20.00
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Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto
tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé
koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání
zásob. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými
akcemi ani slevami na produkty značky Dr.Max.
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