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V LYSICÍCH SE BUDOU DOBŘE BAVIT.
DORAZÍ HRON, CIBULKA A JABLONSKÝ
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NA OHRADĚ SI MŮŽETE DÁT DOBRÉ JÍDLO
A PIVO, RELAXOVAT NEBO USPOŘÁDAT AKCE
Součástí Agrocentra OHRADA, které se nachází ve Vískách, je i Vesnický pivovar OHRADA. Zatímco Agrocentrum
nabízí příjemné prostředí s útulnou restaurací, ale také zázemí pro rodinné akce, konference a relax, v pivovaru vaří
skvělá piva, získávající prestižní ocenění. Více prozradil jednatel pivovaru Michal Kamba.
Můžete čtenářům MyFace představit váš
pivovar?
Jak již název Vesnický pivovar OHRADA napovídá, jsme malý rodinný pivovar sídlící
v malebné obci Vísky, která se nachází nedaleko měst Boskovice a Letovice. Pivo zde vaříme již devátým rokem, nejsme tedy v oboru
úplní nováčci. Postupným rozšiřováním jsme
se dostali do současné konfigurace, kdy míříme na roční výstav cca 1300 hl poctivého
a kvalitního piva.
Jaká piva vyrábíte, v čem jsou unikátní,
speciální?
Všechna naše piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná, proto si zachovávají původní
chuť i charakter. Naším vlajkovým pivem je
již od otevření světlá jedenáctka, která dostala jméno Bejček. Naše piva vaříme hlavně
tak, aby chutnala i nám. Pocházíme spolu se
sládkem z vesnice, samotný pivovar stojí na
vesnicis a to je samozřejmě trošku specifický a konzervativnější trh. Proto se držíme
zejména klasických českých ležáků plzeňského typu, které tu jsou dlouhodobě zakořeněny. V rámci ozvláštnění nabídky občas
nabízíme i zákazníkům piva typu pšeničných
piv, ALE či IPA, nicméně jedná se převážně
o jednorázové sezonní speciály.
Vím, že jste nedávno obdrželi i ocenění pro
jedno z vašich piv. O co se jednalo?
Naše pivo PACHOLEK získalo třetí místo na

prestižní soutěži Zlatá pivní pečeť 2022, která se konala v Českých Budějovicích. Jedná
se o polotmavý ležák a musím říct, že jde o
opravdu výborně pitelné pivo. Zároveň je to
také naše nejúspěšnější pivo, co se úspěchů na soutěžích týká. Zlatou pivní pečeť ve
své kategorii dokonce v letech 2019 a 2015
vyhrálo, v roce 2017 bylo zase vybráno jako
Regionální potravina Jihomoravského kraje.
Nejen tyto úspěchy nám dodávají motivaci
pokračovat dál, nabízet našim zákazníkům
co nejlepší piva a rozšiřovat nabídku nejen
v regionu.
Ohrada, to není jen pivovar, ale i restaurace a zázemí Agrocentra. Co všechno u vás
najdeme?
V restauraci výtečné jídlo, kde se kromě jiného podává steakové maso z vlastního chovu
masného skotu Highland a Aberdeen Angus.
Najdete u nás také mnoha cenami ověnčené pivo, svatební sál s pergolou a altánkem,
ubytování ve dvou–tří–a čtyřlůžkových pokojích, pivní lázně s konzumací piva z minipivovaru, relax centrum s parní, finskou saunou
a vířivkou, vnitřní bazén, objednat si můžete
profesionální masáže. Nechybí koně na vyjiďku nebo třeba projížďku pro děti, letní zahrádka, konferenční sál s kompletním technickým zázemím a dětské venkovní atrakce.
Jaké akce u vás mohou lidé, rodiny nebo
firmy uspořádat? Na co je Ohrada vhodná?

Resort Ohrada je tím nejvhodnějším místem
pro relaxaci a odpočinek. Kromě hlavních
prostor restaurace a velkého salonku pro
početnější oslavy nabízíme možnost uspořádání také menší akce. Báječně zde tak
oslavíte například narozeniny v nejbližším
rodinném kruhu. Z malého salonku mají hosté výhled přímo do minipivovaru. Pro firemní
akce máme k dispozici konferenční sál vybavený audiotechnikou i projektorem pro
prezentace. Na své si tak u nás přijdou nejen
rodiny s dětmi, ale také firemní klientela.
PAVEL ŠMERDA
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Michaela Hrubá
PROŽÍVÁ RESTART KARIÉRY
A SMĚŘUJE DO PAŘÍŽE 2024
Mimořádný talent české atletiky. Tak se v minulosti mluvilo o výškařce Michaele Hrubé
z Bořitova. Přivezla medaile z juniorských světových a evropských šampionátů, pohodlně
skákala přes 190 centimetrů, mířila i výš. Poslední roky ji provázela zranění, nyní se snaží
dostat zpět na vrchol a svoje snažení směřuje k Olympijským hrám 2024 v Paříži.

Míšo, máš za sebou poměrně náročné měsíce, možná i roky. Co se stalo?
Před třemi lety mě postihlo zranění, které
se hodně táhlo. Byl a je s tím spojený návrat
zpátky, který stále probíhá. Pořád nejsem na
úrovni, kde jsem byla předtím, stále pracuji na
mentální odolnosti a síle. Není to jednoduché,
když trénujete, dřete, ale pořád to není ono.
Ale to ke sportu patří. Je třeba nepřestávat,
jít si za svým cílem a žít v naději, že to bude
lepší.
Můžeš připomenout, jaké zranění tě trápilo?
Výron v kotníku, na to se navázalo skokanské
koleno na odrazové noze, pak zase výron. Bylo
to dvakrát po sobě v horizontu tří let. Když se
vyřešilo jedno, přišlo druhé. Nebyla tam žádná světlá chvilka, kdy by do toho člověk mohl
jít naplno a nemusel se omezovat, aby to nebolelo.
Už je to za tebou?
Dostávám se do stavu, který by měl být ideální. Jsem zdravá, trénuji, funguji. Udělali jsme
nějaké změny v přípravě, ale všechno chce
svůj čas. Důležité je, že vidíme pokroky, což je
přínos a motivace do další práce.
Sportovci často říkají, že je to i o hlavě. Je to
také tvůj případ?
Na závodech pociťuji, že když se dostanu na
výšky okolo 190, tak tam nejsem jako doma,
což dříve bylo. Musím tedy odbourat jisté
bloky. Určitě to zvládnu, jen je třeba vytrvat
a umět se radovat z maličkostí. Ono to přijde
(úsměv).
Řada tvých kolegů spolupracuje se sportovními psychology, kouči. Neuvažovala jsi
o něčem podobném?

Využila jsem těchto služeb v minulosti, ale
nebylo to úplně kvůli zranění, výkonnosti. Pak
jsem se ale rozhodla jít vlastní cestou. Když
se mi nedařilo ve sportu, snažila jsem se dělat věci, které mě baví, a upnula se na něco
jiného. Dodělala jsem si bakaláře, věnovala se
kamarádům, chodila na procházky se psem,
trávila jsem hodně času venku… a to mi dodávalo pozitivní energii. Ve finále to byla asi ta
správná cesta, protože nedošlo z mojí strany
k vyhoření. Do budoucna se chci vyvarovat
chyb, které jsem dělala, a dále se vzdělávat
v tělovýchově a ve všem okolo komplexně,
abych sama věděla, co je pro mě nejlepší.
Upřímně, když se střídala zranění a nedařilo se ti tak, jak bys chtěla, nepřemýšlela jsi
o tom, že bys s tím vším sekla a šla dělat
něco jiného?
Párkrát mě to napadlo, ale pak jsem si uvědomila, jakou pozici ve sportu mám, co všechno
jsem tomu musela obětovat, jak dlouho mi

to trvalo a jakou mám podporu a podmínky.
Kdybych chtěla dělat něco jiného, začínala
bych znovu od nuly. Takže jsem tyto myšlenky rychle rozehnala, a i díky lidem, které mám
okolo, jdu dál.
Zmínila jsi školu. Co studuješ a co z tebe jednou bude?
Studuji dva obory. Tělovýchovu a sport a management sportu. Je to hodně náročné, na
druhé straně ve srovnání s atletikou úplně
jinak. Tam je to o fyzické stránce, tady zase
duševní a přiznám se, že vzdělávání je pro mě
i jistá forma odpočinku (úsměv). Co budu dělat dál? Určitě bych ráda i po kariéře, což doufám bude zadlouho (úsměv), zůstala u sportu.
Měla svůj klub, pracovala v nějakém resortu,
oddíle… Uvidíme, kam mě vítr zavane (úsměv).
Když se vrátíme zpět k závodům. Co tě v letošním roce čeká, jaké jsou vrcholy?
Pokud bude všechno podle mých představ,
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tak bych ráda startovala na světovém i evropském šampionátu, které se budou konat
v USA a v Mnichově. Musím podotknout, že se
trochu změnila nominační kritéria. Dříve stačilo skočit limit okolo 190 cm a bylo to. Teď je
limit mnohem výš, navíc se bude nominovat
i podle rankingu, takže to bude i o tom, abych
se účastnila zajímavě bodovaných závodů. Je
to teď i taková „velká hra“ manažerů.
Kdo zastupuje tebe?
Mám dobrého manažera s dobrými konexemi, takže záleží jen na mně, abych předváděla lepší výkony aby on měl pořadatelům co
nabízet (úsměv).
Už jsme to zmínili, před šesti sedmi lety jsi
v pohodě skákala přes 190 cm. Osobní rekord 194 cm už máš z roku 2016 z Beskydské laťky. Je to motivace na to navázat,
nebo tě naopak myšlenky tímto směrem
spíše zatěžují?
Spíš mě to motivuje. Pozitivní myšlení je
vždy dobrá a správná cesta. Když se podívám na záběry, na to, co jsem dokázala, tak
to ve mně vzbuzuje emoce a chtěla bych to
zažít znovu. Kdyby to na mě působilo negativně, tak to nemá smysl dál dělat.
Sleduješ v televizi vrcholné atletické závody?
Určitě. Je krásné vidět, když se daří lidem,
které znám. Je to pro mě i motivace do další
práce. Když to jde ostatním, tak proč by to
nemohlo jít mně.
Do sportu zasahují v poslední době i věci,
které by asi neměly. Musím se zeptat na
ruské výškařky, které jsou vyřazeny z veškerých sportovních akcí. Co si o tom myslíš?
Vlastně už od olympiády v roce 2016 nemohou ruští atleti startovat kvůli dopingovým
skandálům pod svojí vlajkou. Chápu teď vyřazení Rusů a Bělorusů kvůli agresi na Ukrajině, protože je třeba dělat nějaké kroky

a jasně vyjádřit svůj postoj. Na druhou stranu je to škoda, je tam určitě spousta sportovců, kteří se od války distancují a nechtějí
s tím mít nic společného. Mrzí mě, že se teď
asi nějaký čas nebudu potkávat v sektoru se
svým velkým vzorem Marií Lasickeneovou,
která byla doslova fenoménem ženské výšky a ikonou atletiky. Určitě nám bude moc
chybět.
V roce 2018 jsi získala šesté místo na Mistrovství Evropy v Berlíně, o půl roku později
šesté místo na Evropě v hale, od té doby
nic. Jaké jsou tvoje další plány a cíle?
Věřím, že už bude jen a jen lépe… Musím
říct, že kromě těch všech zdravotních trablů jsem se v předchozích letech také měnila

z dívky v ženu. Chvilku trvalo, než si všechno
to hormonální ustálení vnitřního prostředí
„sedlo“. Takovým obdobím prochází hodně
sportovkyň. Teď už jsem ve věku, kdy by to
mělo být v pořádku. Cítím se dobře a věřím,
že se mi vše v dobré obrátí, zase budu startovat na vrcholných závodech a dosahovat
takových výsledků, jaké si představuji.
Míšo, prozraď na závěr, co ti udělalo v poslední době největší radost?
Jsem spokojená. V osobním životě i ve
sportu. Radost mi dělá pes, kamarádi, škola, ale mám dobrý pocit i z tréninku, jen to
přetavit v nějaké výsledky. Mým největším
cílem je start na Olympijských hrách v Paříži
v roce 2024.
PAVEL ŠMERDA
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Rájec-Jestřebí se dočká průtahu.
Ještě před pár lety provázela na zámku v Lysicích,
nyní se stará o významnou funkcionalistickou
stavbu v klidné brněnské části Pisárky. Řeč je
o Kateřině Konečné. Ve vile Stiassni se přenesete jak
atmosférou, tak výkladem průvodců do minulého
století.

Na podzim dorazí Aňa Geislerová
Průtah městem, výstavba nové čistírny odpadních vod, přemístění a oprava kapličky, stavba multifunkčního
hřiště. To jsou největší akce, které se v poslední době realizovaly, nebo ještě realizují v Rájci-Jestřebí. Město jako
vždy žije kulturou, na podzim tam například v rámci divadelního představení dorazí i herečka Aňa Geislerová.
Více prozradila starostka města Romana Synakieviczová.
Paní starostko, co je nového v Rájci-Jestřebí?
Tuto otázku nemám moc ráda (úsměv).
Stále je něco nového. Jsme pořád v pohybu,
jako město, těžko vypíchnout to úplně aktuální. Je toho opravdu hodně. Na konci volebního období to sice nejsou žádné příliš
velké akce, ale přesto... Máme rozestavěné
multifunkční hřiště s umělým povrchem
v areálu Na Rybníčku v Jestřebí, vypsali
jsme výběrové řízení na rekonstrukci mateřské školy, dokončujeme opravy chodníků a komunikací a další běžné činnosti,
které se provádí každým rokem.
Jaké akce se vám podařilo v poslední době
dokončit a co chystáte?
Co stojí za zmínku, je kolaudace nové čistírny odpadních vod, což byla naše největší
akce posledních snad dvaceti let. Stavebně
i finančně. Probíhají přípravné práce na
stavbu nového mostu přes tok Býkovka,
ten stávající je již v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci výstavby nové silnice,
průtahu města, byla zrekonstruovaná kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kvůli silnici
se musela celá rozebrat a přemístit na jiné
místo. To se povedlo dokonale. Dostala se
do rukou dvěma šikovným lidem, Mirosla-
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vu a Milanovi Šindelkovým, kteří odvedli
odbornou a citlivou práci. Při akci jsme
našli schránku s dokumenty, které byly
zrestaurovány a nyní jsou uloženy v blanenském archivu. Umělecký kovář František Brodecký se synem zrestaurovali i sochu, kterou v minulosti vandalové poničili,
některé její části dokonce chyběly. Teď už
stojí opět v celé své kráse na svém místě,
zpět je i schránka s novými dokumenty
a kapličku jsme v květnu již i posvětili.
A další plány?
Je toho hodně. Bohužel nás v současné
době stále brzdí restituční nároky Salmů.
S restituenty jsme našli společnou řeč, za
to jsme velmi rádi, ale situace se zkomplikovala probíhajícím dědickým řízením.
Také čekáme na rozhodnutí pozemkového
úřadu.
Můžete být konkrétnější?
Například nás stále trápí chybějící nová
hasičská zbrojnice, rekonstrukce letního
kina v zámeckém parku a cyklostezka do
Ráječka. Tyhle všechny akce s restitucemi
souvisejí. Rádi bychom také vybudovali
nové hřiště pro volnočasové aktivity dětí,
novou oddychovou zónu a další.

Lidé v Rájci-Jestřebí, ale i řidiči, kteří
projíždějí městem, se už nemohou dočkat
průtahu městem. Kdy bude dokončen a co
je jeho největší přidaná hodnota?
Celá akce má být hotová do konce roku,
což už není tak daleko. Do té doby nás čeká
ještě spousta uzavírek, na novou silnici se
budou připojovat stávající komunikace.
Každopádně se moc těšíme, až bude nová
silnice hotová. Očekáváme od toho nejen
zklidnění dopravy v zastavěných částech
města, ale také zrychlení dopravy mezi
Blanskem a Boskovicemi.
Rájec-Jestřebí je kulturní město. Na co
byste nás pozvala v nejbližším období a ve
druhé polovině roku?
Červen jako tradičně patří koncertům Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Letos se u nás budou konat
7. a 13. června, z nichž ten druhý bude věnován Ukrajině. Nejen že výtěžek poputuje na dobročinnou věc, ale na samotném
koncertě vystoupí ukrajinští umělci. Na
konec školního roku připravujeme pro
děti zábavné odpoledne s názvem Hurá na
prázdniny. V půli července promítneme za
pomoci bratrů Čadíkových čtyři celovečerní filmy. Největší akcí našeho města je

PR/NA NÁVŠTĚVĚ

tradiční rozloučení s prázdninami, které
se uskuteční poslední sobotu v srpnu. Celé
odpoledne bude na hřišti za Kulturním
centrem – sokolovnou vyplněno muzikou,
humorem, kouzly, hrami a další zábavou
pro děti i dospělé. Září bude patřit Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín a v říjnu
k nám do sokolovny přijede trojice herců
v čele s Aňou Geislerovou s divadelním
představením Milostný trojúhelník. Podzimem také začíná nová sezóna Kruhu přátel
hudby a s ní šest koncertů klasické hudby
v podání rozmanitých umělců. A na závěr
tohoto roku jsme připravili krásný předvánoční zážitek v podobě koncertu 4 Tenorů. Kulturní a společenské akce nepořádá
jen město, ale i různé spolky. Všechny jsou
velmi aktivní a pořádají sportovní, kulturní a společenské akce. Rádi pozveme také
na představení místního divadelního spolku. Více informací a podrobností o místech
a časech všech kulturních akcí naleznete
na stránkách města www.rajecjestrebi.cz/
kultura.
Blíží se konec volebního období. Kdybyste
ho měla v pár větách zhodnotit, jaké bylo?
Velmi složité, s událostmi, které nikdo
z nás nečekal a nikdy neřešil. I přes tyto
těžkosti, covid a válku, obě slova vyslovuji
velmi nerada, jsme nepozastavili v našem
městě rozvoj jako takový. Přiblížili jsme se
občanům v elektronizaci veřejné správy.
I když jsme se museli vypořádat se spoustou překážek, vládních nařízení, pořád
jsme se snažili, aby se město nezastavilo
a posouvali jsme se dál. Byť pomaleji, ale
pořád dopředu.
PAVEL ŠMERDA
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Zvěřina je nedoceněný artikl
Chcete jíst zdravě a chutně? Zvěřinu z honiteb Školního lesního podniku Křtiny můžete ochutnat například
na zámku ve Křtinách, dodávaná je i do menzy Mendelovy univerzity a koupit si ji můžete i v Brně. „V kulturní
krajině již nežijí populace predátorů, které by přirozeně a přiměřeně redukovaly stavy zvěře. Tuto roli dnes
plní lesníci a myslivci. Zvěřina je následně přímo zpracovávána pro konzumaci ve vlastním zařízení, které
splňuje všechny veterinární i hygienické normy,“ říká ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.
Pane docente, pojďme čtenářům MyFace
trochu osvětlit význam a kvalitu zvěřiny.
Proč zvolit na svůj stůl právě tento druh
masa?
Zvěřina je maso z volně a divoce žijících
živočichů, které zákon o myslivosti označuje jako zvěř. Zvěř se na rozdíl od hospodářských zvířat neustále aktivně pohybuje,
živí se výhradně přírodní, tedy přirozenou
potravou. A to dává zvěřině jedinečnou
kvalitu. Minimální obsah tuku, výborné
prokrvení svaloviny, vysoký obsah bílkovin
atd. Zvěřina má také svoji nezaměnitelnou
vůni. Z okruhu tak zvaných červených mas
neexistuje na trhu nic lepšího a přirozenějšího, než je právě zvěřina.
Dá se říct, která z nich je nejkvalitnější?
Nedá, protože každá je specifická, ale spojuje je jedna vlastnost. Jedná se o maso
z volně žijících divokých zvířat a kvalita
svaloviny je nejvyšší možná. Spíše je třeba
vnímat rozdíly v jednotlivých dílech masa.
Kýta a hřbet jsou prémiová masa u všech
druhů zvěřiny a záleží, jestli dáte přednost
steaku z jelení kýty, nebo pečenému hřbetu z muflona se středomořským kořením.
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Ragů z kančí krkovičky je nepřekonatelné
mimo jiné i proto, že pokrm není tak mastný jako z klasické vepřové krkovice. Obsah
tuku v tkáních ulovené zvěře je mnohem
nižší než u chovaných hospodářských
zvířat. Zůstává tedy silná vůně kořenové
zeleniny a křehké kousky kančího masa.
No, a tak bychom mohli pokračovat…
Co je důležité pro kvalitu zvěřiny?
Je to sled faktorů a začíná dobrým prostředím pro zvěř, ve kterém žije. Naše
honitba je svou kvalitou na úplné špičce.
Máme velký komplex smíšených lesů, které poskytují zvěři přirozený zdroj potravy,
dostatek úkrytu, míst pro rozmnožování,
čistou vodu apod. Zdravá zvěř je následně
lovena profesionály. Loví se „na jistotu“,
nejsou tady žádní bouchalové, kteří střelí
na dálku a nejsou si jisti zásahem. Správná
rána je důležitá, zvěř okamžitě „zhasne“
a není ve stresu jako zvěř na jatkách. To se
zásadně odráží na kvalitě masa a v tomto
je zvěřina nepřekonatelná. Důležité je také
správné vyvrhnutí, aby v dutině břišní nezůstaly zbytky měkkých tkání, které jsou
cítit. Následně rychlé zachlazení a poté

pečlivá řeznická práce dokončují proces
přípravy kvalitní zvěřiny pro koncového
zákazníka.
Častá otázka strávníků. Proč je maso tak
drahé?
Trochu Vám budu oponovat. Ono není drahé s ohledem na náklady, které jsou se zvěřinou spojené. Uvědomme si rozdíl mezi
jatkami, kam putuje vykrmený dobytek na
předem domluvenou jateční váhu, všechny
kusy jsou téměř stejné a využije se každý
kousek hospodářského zvířete. Zvěř v lese
musí někdo ulovit. Není to tak, že lesník
přijde do lesa, zamíří, střelí a je hotovo. Do
lesa chodí opakovaně zvěř „obeznat“, poté
ji uloví, ručně vyvrhne, aby se nezapařila,
okamžitě odebere vzorky pro veterinární kontrolu, připevní plombu a odveze do
místa pro zachlazení zvěřiny. Tam zvěřina
čeká na výsledek veterinárního vyšetření a teprve poté může být převezena do
provozovny na zpracování zvěřiny. Zde se
zpracovává ručně. Každý kus se musí stáhnout, rozbourat a čistit podle toho, kam
byl střelený. Vždy máte ztrátu například
z prostřeleného plecka, kýty atd. Vykostění
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a porcování je náročná práce – nejsme na
výrobní lince jako na jatkách. No a nakonec
výtěžnost masa při porovnání váhy uloveného kusu a váhy nabalíčkované zvěřiny je
průměrně 40 procent. V nákladech musíte
zaplatit zástřelné lovci a následně zaměstnáváme řezníka a zajišťujeme si odbyt. Je
to maloobchodní činnost, nevozíme nakláďák kýt nebo náklaďák hřbetů. To vše se
propisuje do nákladů, které jsou mnohem
vyšší než u průmyslové výroby masa. Takže i při cenách, které jsou pochopitelně
vyšší než u běžného masa, máme menší
marže než chovatelé hospodářských zvířat
a běžní řezníci.
Děkuji za podrobné vysvětlení.
Dovolím si ještě otázku pro čtenáře na zamyšlenou? Co je lepší k nedělnímu obědu
– 30 deka pečeného bůčku s knedlíkem
a se zelím nebo deset deka zvěřiny v nejvyšší kvalitě např. s pečenou zeleninou
a lehkou přílohou ála pohanka? Každý ať
se svobodně rozhodne, ale utratíte stejné
peníze. Myslím, že někdy méně znamená
více, minimálně pro naše zdraví.
Proč není maso ze zvěřiny k dispozici celoročně?
Nějaké maso je k dispozici po celý rok,
ale jeho dostupnost ovlivňují dva faktory. Doba lovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře a intenzita odlovu našimi lesníky
a lovci v jednotlivých obdobích roku. Černá zvěř se loví celoročně, tudíž kančí zvěřina je k dispozici průběžně, někdy ale
lovcům štěstí nepřeje a týden se třeba nic
neuloví. Celoročně se také loví mladá býložravá spárkatá zvěř do dvou let věku (srnčí,
mufloní, jelení), ale z pohledu zpracování
je u ní logicky nejmenší objem zvěřiny.
Obecně nejlepším obdobím pro zákazníky
je podzim a první půle zimy, kdy nabízíme
všechny druhy zvěřiny – kančí, srnčí, mufloní, dančí a jelení.
Už jste to zmínil, ale často diskutovanou
otázkou u laické veřejnosti je u zvěřiny
i kvalita z hlediska hygienických a veterinárních norem?
Neobávejte se. Každý, kdo loví zvěř, musí
dodržovat pravidla veterinární kontroly
podle druhu ulovené zvěře. Kdo zvěřinu
zpracovává do prodeje koncovým zákazníkům nebo obchodníkům, musí dodržovat
hygienické předpisy ve své provozovně. Jak
známo, české hygienické normy jsou velmi
přísné a do naší provozovny ve Křtinách
chodí pravidelné kontroly na odběr vzorků
ze stěn, nožů a dalšího náčiní, kontroluje
se proces chlazení a mrazení zvěřiny atd.
Otázka na závěr. Kde se mohu k vašemu
masu dostat, kde je mohu koupit, případně ochutnat?
Nejprve se rozmyslete, jaké maso byste
chtěl. Podívejte se na náš web www.cerstva-zverina.cz, kde najdete ke každému
masu krátkou informaci, proč je dobré
a k čemu se využívá, a také ceník a kontakty.

Zvěřinu prodáváme každý týden v kampusu Mendelovy univerzity v Brně – v tamní
pizzerii. Každou středu odpoledne navážíme čerstvou chlazenou zvěřinu a prodáváme do vyprodání zásob, nicméně některé
týdny je v pátek vyprodáno. Kampus je
samozřejmě přístupný veřejnosti, není to
prodej jenom pro studenty a zaměstnance
univerzity. Napřímo si mraženou zvěřinu
můžete koupit u nás na zámku ve Křtinách
na recepci, kde ji ale také můžete ochutnat i v restauraci upravenou na rozličné
způsoby a můžete se třeba inspirovat, jak
ji připravíte doma. Přímý prodej probíhá
také ve Křtinách přímo v areálu ŠLP. Nejlepší je předchozí telefonická domluva.
Pokud okamžitě neuspokojíme Vaši poptávku, kolegyně si Vás zařadí na seznam,
a jakmile je druh zvěřiny, který poptáváte,
k dispozici, ozve se Vám. Další možnost je
v brněnské síti Mikrofarma, kde jsme výhradními dodavateli zvěřiny.
PAVEL ŠMERDA

Jak využít zvěřinu
Daňčí
Královská zvěřina velmi jemné chuti a vůně. Daňčí maso je řazeno mezi nejkvalitnější. Hodí se
nejlépe k jemným omáčkám a hřbet a kýty lze využít k přípravě kvalitních steaků.
Srnčí
Maso má velmi málo tuku. Nejušlechtilejší částí je srnčí hřbet, který lze péct vcelku nebo
naporcovat a krátce opéct jako medailonky. Srnčí zvěřina patří svou jemnou chutí k velmi
delikátním a byla připravovaná i na královských hostinách.
Mufloní
Mufloní maso má tmavě červenou barvu a svou specifickou chutí se nejlépe hodí k přípravě
pikantnějších pokrmů s vůní česneku a majoránky, která mu dodá tu správnou lahodnost.
Kančí
Kančí maso se nejvíce přibližuje vepřovému, a proto je lze i takto využívat. Ke smažení, pečení
i na guláše. Mezi lahůdky patří pečená kančí žebra.
Jelení
„Divoké hovězí“ je výživově velmi hodnotné a málo tučné. Vyznačuje se výraznou chutí. Jelení
maso se sladkými omáčkami typu Cumberland, pomerančovou doplněnou ovocem, pošírovanou hruškou a brusinkami. Nejkvalitnější maso je z jelena siky.
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FOTO Bronislav Šmatera

NELL

kapela_nell
NELL
www.kapelanell.cz

PŘEDSTAVUJEME

NELL UŽ NENÍ (JEN) DÍVČÍ KAPELA.
HOLKY MAJÍ SVÉHO BUBENÍKA
Dívčí kapela NELL. Tak ještě donedávna představovali moderátoři na akcích tuto — čtveřici Nikol Baroňová, Martina
Stloukalová, Lucie Bartoňová a Lucie Vachová. To už od letoška neplatí! Do kapely vstoupil bubeník Matyáš Vítek.
Pokud jste o kapele ještě neslyšeli, tady máte její vizitku.

Niki, Matyáši, Martino, Lucko a Lucko, můžu
vás poprosit, abyste se čtenářům MyFace
trochu představili? Co studujete, co vás baví
ve volném čase, jaká je vaše role v kapele?
Nikol Bartoňová: Studuji obchodní akademii. Ve volném čase ráda zpívám, tancuju
a trávím čas s kamarády. V kapele působím
jako zpěvačka, už od samého začátku.
Matyáš Vítek: Studuji na gymnáziu v Blansku. Ve volném čase rád sportuji, hraji volejbal, tenis nebo se věnuji posilování a samozřejmě nejraději hraju na bicí. Věnuji se tomu
už téměř deset let a stále mě to neuvěřitelně
baví, protože mám pořád kam se posouvat.
V kapele jsem bubeník a mám roli jediného
kluka v kapele, což je pro mě sice premiéra,
ale rozhodně si nemám na co stěžovat, protože všechny holky jsou úžasný.
Martina Stloukalová: Pracuji v mateřské
škole v Blansku jako učitelka. Ve volném čase
ráda zpívám, zkouším něco nového, hraji na
kytaru a taky moc ráda tancuji. V kapele hraji
na akustickou kytaru a zpívám vokály.
Lucie Bartoňová: Studuji střední pedagogickou školu, kde jsem teď ve třetím ročníku.
Ve volném čase je mojí hlavní náplní určitě
hudba. Baví mě učit se hrát na nové nástroje
a zdokonalovat se ve hře. V kapele hraji teď
především na elektrickou i akustickou kytaru,
ale ve volném čase mě hodně baví hrát třeba
i na baskytaru, cajon, bicí nebo klavír. Kromě
hudby chodím ráda plavat nebo cvičit. Myslím
si, že jsem hodně komunikativní, přátelská,
empatická, když se zadaří, tak občas vtipná
a snažím se se všemi vycházet a hledat kompromisy.
Lucie Vachová: Už třetím rokem studuji na
Střední pedagogické škole v Boskovicích.
Mým koníčkem je hraní na baskytaru a na
klavír, ale například i sport jako třeba běhání, posilování nebo hasičský sport. Mojí rolí
v kapele je hrát na baskytaru, pomáhat s výběrem písniček a další drobné věci. Asi bych
o sobě řekla že jsem trochu paličatá a občas
naštvaná, ale také umím být přátelská, vtipná
a myslím si o sobě, že umím být i empatická.
Jak vznikla kapela NELL a jakou hudbu hrajete?
Nikol Bartoňová: Kapela vznikla na začátku
roku 2017 a za tu dobu už prošla trochu změnami. Ovšem největší změnou je teď čerstvě

náš nový bubeník, takže už nejsme ryze dívčí
kapela. Hrajeme převážně pop, ale myslím, že
na své si přijde každý, protože máme v repertoáru i pár rockovějších písniček.

Kluky moc neřešíme. Dvě z nás mají přítele. Máme spoustu kamarádů a to je pro nás
důležité. Žádné nabídky jsme nedostaly
(úsměv).

Kde vás můžeme letos vidět?
Nikol Bartoňová: Nedávno jsme vystupovali jako předkapela na koncertu Rybiček 48
v letním kině v Boskovicích a v areálu Červené zahrady na Sportovním dnu firmy KOOPLAST. Letos nás můžete ještě vidět třeba
30. července na Dětském dnu Skláren Moravia v Usobrně nebo 8. října na Jablkobraní
v Drnovicích.

Vaše sny, přání a cíle do budoucna?
Nikol Bartoňová: Určitě bychom chtěli
oslovit více lidí a snažit se být lepší a lepší
v tom, co nás baví.
Matyáš Vítek: V budoucnu chci rozhodně
dál bubnovat a zlepšovat se. Mým snem je
zahrát si nějaký opravdu velký koncert, třeba v O2 aréně.
Martina Stloukalová: Nadále hrát s touhle
partou a dostávat víc a více nabídek a pozvánek na koncerty! Taky by nebylo špatné
začlenit do našeho repertoáru převzatých
písniček nějakou tu vlastní.
Lucie Bartoňová: Do budoucna bych si určitě přála v hraní pokračovat. Chtěla bych se
zdokonalit ve hře na elektrickou kytaru, protože to je pro mě nové, a rozšiřovat si obzory
ve světě hudby.
Lucie Vachová: Přeji si, aby nám to klapalo
tak jako do teď, abychom se sehrály s naším
novým bubeníkem a měli stále spoustu koncertů.
PAVEL ŠMERDA

Čtyři holky spolu a jeden kluk. Nevzniká občas ponorka? Případně pokud ano, jak ji zaručeně zaženete?
Nikol Bartoňová: Jsme každá jiná, takže se
občas na některých věcech neshodneme, ale
vždycky se snažíme to nějak v klidu vyřešit a
najít kompromis.
Co kluci? Ctitelů určitě máte mraky. Jaké
zprávy vám občas píší nebo co nejzajímavějšího jste si od nich přečetly, dostaly jste
třeba i nějakou „zajímavou“ nabídku?
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ČTYŘKOLKU MŮŽETE VYUŽÍT
PŘI PRÁCI, NA VÝLET I NA PROJÍŽĎKU
Dříve zde voněly vyhlášené mladkovské rohlíky, teď už více než sedmnáct let v bývalé budově pekárny v Mladkově
sídlí Centrum čtyřkolek a zahradní techniky. „Začínali jsme se čtyřkolkami, o zahradní techniku jsme obchod
rozšířili až asi o osm let později. Zkoušeli jsme různé dodavatele, nakonec jsme zakotvili u firmy Hecht. Jsme jediný
autorizovaný prodejce této značky pro naši oblast,“ říká majitel prodejny Pavel Palme.
Představme si váš sortiment a začněme
u čtyřkolek. Jaké nabízíte a pro koho?
Nabízíme všechny možné druhy. Od dětských
plastových elektrických až po velké profesionální. Pracovní, rekreační i závodní. Různých značek. Novinkou je, že zastupujeme
značku Xmotos, která se objevila na českém
trhu. Nabízíme jejich pitbiky a motorky na
cross a enduro do 250 cm.
Zákazník si u vás může čtyřkolku koupit,
nebo na začátku třeba na vyzkoušení jen
půjčit? Co byste v tomto směru doporučil?
Výběr je na něm. Za začátku jsme je hodně půjčovali, na okrese byla jedna, dvě
a lidé si je chtěli hlavně vyzkoušet. Teď je to
jiné. Klienti si kupují nové, silnější čtyřkolky
a půjčování jde do ústraní. Ideální postup je
takový, že když se vám nějaká čtyřkolka líbí,
podívejte se na web, zjistěte si informace
a na základě toho si udělejte čas a zajděte
k nám do prodejny, kde se o všem pobavíme.
Vybírat jen na základě informací na internetu
a recenzí není nejlepší cesta. Velmi důležité
je kupovat tam, kde mám blízko servis.
Na co lidé čtyřkolky nejčastěji využívají?
Z osmdesáti procent na práci okolo domu,
na zahradě a v lese, ve zbylých dvaceti procentech na výlety a projížďky po polních cestách. Lidé pochopili, že čtyřkolka je lepší než
malý traktůrek. Má větší sílu, skvělé využití
v náročném terénu, a když chcete, odpojíte

vlečku a můžete se na ní vydat na výlet nebo
se jen projet.
Trochu mladší historii má u vás zahradní
technika. Co všechno v Mladkově najdeme
a jaké značky prodáváte?
Kompletní sortiment firmy Hecht. Od křovinořezů přes sekačky, zahradní traktůrky,
kultivátory, provzdušňovače, postřikovače,
ale také motorové pily a ruční nářadí. Vrtačky, flexky, uhlové brusky a další. Sortiment je
hodně široký.
Samozřejmostí je servis čtyřkolek a zahradní techniky. Zmínit bychom ale měli
i doplňkové služby. Které nabízíte?
Kromě servisu čtyřkolek, strojů a nářadí,
které prodáváme, nabízíme ještě služby autoservisu a pneuservisu pro osobní a dodávková vozidla.
PAVEL ŠMERDA

CENTRUM ČTYŘKOLEK
A ZAHRADNÍ TECHNIKY
Mladkov 19, Boskovice
email: p.palme@centrum.cz
www.topctyrkolky.cz

NA NÁVŠTĚVĚ

Eliska Skálová:
JSEM NA DOBRÉ CESTĚ. V OSOBNÍM
I PROFESNÍM ŽIVOTĚ

Herečka Eliška Skálová je momentálně se svým životem spokojená. Daří se jí na prknech Městského
divadla v Brně i v osobním životě. Při našem rozhovoru se rozpovídala nejen o herectví, ale i svém dětství
v Blansku.
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Eliško, naposledy jsme spolu mluvili před
sedmi lety. Jak a kam jste se za tu dobu posunula?
Myslím si, že jsem na dobré cestě jak v profesním, tak osobním životě. Úspěšně jsem
dokončila kurz jógového lektora a naučila se
brát věci více s nadhledem a tolik je
neprožívat.
V roce 2015 jste mi řekla, že když na něco
tlačíte, tak Vám to většinou uteče, občas si
nabijete „hubu“... Už jste tedy přestala tlačit
a zbytečně si natloukat?
Myslím, že ano. Trpělivost a píle se mi vyplatila
(úsměv).
Co Vás momentálně nejvíce naplňuje, na
čem pracujete, co zkoušíte?
Aktuálně zkouším obnovený muzikál My Fair
Lady ze zelňáku, kde hraju v hlavní roli Lízu
Ďulínkovou. Tato role je můj velký splněný
sen, po kterém jsem toužila už od pěti let. Divadelní hru jsem v průběhu let viděla nespočetněkrát. Premiéra proběhne v květnu na
hudební scéně našeho divadla. Aktuálně mě
naplňuje volný čas strávený s přítelem nebo s
mojí rodinou.
V čem je nové nastudování jiné a na co se
mohou diváci těšit?
Rozdíly budou v obsazení, ve scéně a kostýmech, které budou dobové. Hantec však nadále zůstane.
Líza Ďulínková není Vaše první hlavní role?
Mám za sebou dvě úspěšné premiéry komorních muzikálů První rande a Ne/normální.
V obou hraju krásné role, které si moc užívám.
V Prvním rande jsem ztvárnila hlavní ženskou
roli Casey. Muzikál pojednává o mezilidských

vztazích, a jak to může probíhat, když se lidé
vydají na rande na slepo.
V muzikálu Ne/normální mě diváci mohou
zhlédnout v roli Natálie, jejíž matka Diana
(Ivana Vaňková) trpí bipolární poruchou a její
rodina se s touto nemocí snaží vyrovnat.
Občas přemýšlím nad tím, jak se vlastně
herci učí texty. Jak to máte Vy? Jde Vám to
snadno a co na to nejlépe pomáhá?
Texty se učím v divadle nebo doma. Většinou
se učím rychle, jediné, co potřebuji, je klid
a zvýrazňovač na text.
Díval jsem se, že přehled Vašich televizních
a filmových rolí se zatím nerozšiřuje. Čím to
je a chcete do změnit?
Nemám čas objíždět konkurzy, sto procent
mého času spolkne divadlo. Mám za sebou
natáčení dvou filmů, ale jednalo se pouze
o malé roličky. Jeden film nese název Přání
Ježíškovi a v létě bude v kinech film Přání
k narozeninám.
Nějaký zajímavý přebrept, prekérní situace
na pódiu?
Ale to víte, že se to občas stane. Na Třech
mušketýrech jsem řekla místo ples je již
v úterý — pleš je již v úterý. Měly jsme s kolegyní co dělat, abychom to dohrály.
Eliško, připomeňte, jaká byla Vaše cesta
k divadlu?
Měla jsem už od dětství sen, že budu hrát divadlo. Navíc se u mě určitě projevily i geny.
Maminka i tatínek mají vystudovanou konzervatoř. Nikdy jsem ale neměla na růžích
ustláno, naši mi vždycky říkali, že si musím
cestu vyšlapat sama. Za to jim zpětně moc
děkuji.

Čím vším jste si prošla?
Už od pěti let jsem chodila na zpěv, v základní
škole jsem navštěvovala dramatický kroužek.
Poté jsem se přihlásila na konzervatoř, na hudebně-dramatický obor. Všechno to ale nešlo
jako po másle. Musela jsem se toho spoustu
naučit, ne každý konkurz vyšel. Až po čtvrtém
ročníku se mi podařilo uspět.
Jak jste se dostala do Městského divadla
v Brně?
Ještě na konzervatoři jsem hostovala v Divadle Radost a spolupracovala s Divadlem na
Orlí. To bylo jediné, co jsem stihla za dobu studia. Moc jsem chtěla do Městského divadla.
V roce 2013 jsem se přihlásila do konkurzu na
muzikál Kočky. Vyšlo to a tím začala naše spolupráce. Následovaly asi tři činohry a od roku
2014 jsem ve stálém angažmá.
Splnil se Vám tedy velký sen?
Ano. Splnil a plní dodnes.
Vím, že máte babičku a dědečka v Blansku.
Jaký je Váš vztah k tomuto městu?
Je to můj druhý domov, strávila jsem tam
takřka celé dětství. Přes týden jsem byla
v Brně, kde jsem chodila do školy, ale víkendy
a celé prázdniny jsem bydlela u dědečka
a babičky. Vlastně až do 18 let. Blansko
a okolí je nádherné. Máchův pomník, Nový
hrad u Adamova, miluju Boskovice. Tady jsem
vlastně získala i svůj velký vztah k přírodě.
Neustále jsme jezdili na výlety, do přírody.
S celou rodinou.
Co se Vám nejvíce vybaví z dětství?
Vánoce, protože ty přinášejí vždy ty nejintenzivnější zážitky. Vybavím si stromeček, mamku, jak hraje na klavír, jak zpíváme s dědou ko-
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ledy. Od svých 12 let jsem zpívala i v dřevěném
kostelíku, jezdili jsme s prarodiči na výlety, na
zámek do Rájce. Babička s dědou měli dva psy,
podnikali jsme výlety do přírody, procházky.
Měla jste tam i kamarády?
Samozřejmě. S Monikou Martínkovou jsme lítaly po zahradě a hrály U Vodárny fotbal (smích).
Fotbal?
V té době ano (smích). I dnes se snažím sportovat, ale už jinak (úsměv).
Je vidět, že při vzpomínkách na dětství, Blansko, babičku a dědu Vám jiskří oči.
Řeknu to upřímně. Babička a děda jsou
pro mě v životě jedni z nejdůležitějších lidí.
Vždycky do mě investovali spoustu času
a i dnes, když mám problém, tak se jim můžu
kdykoliv ozvat, s čímkoliv svěřit a vždycky mi
pomůžou. Dávají mi obrovskou podporu. I když
hraju nějaké představení třeba už po dvacáté,
tak mi babička napíše esemesku „tfuj, tfuj“, ať
se mi daří.
Co ráda děláte, když zrovna nezkoušíte, nehrajete? Co Vás naplňuje, dobíjí baterky, co
Vám udělalo v poslední době největší radost?
Díky tomu, že jsem absolvovala kurz jógové
lektorky, vedu každou středu ráno pro své kolegy jógové lekce. Mimo divadlo je to činnost,
která mě velice uklidňuje a je dobré se v dnešní
hektické době trošku zastavit a zpomalit. Nejvíc si však užívám, když můžu vyrazit do lesa,
nebo na výlet se svým partnerem.
Další sny, plány a cíle?
Chtěla bych se přihlásit do autoškoly a úspěšně složit řidičské zkoušky, ale jak to
dopadne, to zatím netuším.

FOTO Tino Kratochvil a Nikol Wetterová

Nikdy neříkej nikdy, ale předpokládám, že
to všechno, svoji budoucnost stále vidíte ve
svém vysněném Městském divadle?
Ano, pořád tam, ale jestli budu bydlet celou
dobu v Brně, to už tak jisté není.
PAVEL ŠMERDA

NA NÁVŠTĚVĚ

Kastelánka Vily Stiassni:
Není to pro mě jen práce,
ale vlastně styl života.
A ten mě baví
Ještě před pár lety provázela na zámku v Lysicích,
nyní se stará o významnou funkcionalistickou
stavbu v klidné brněnské části Pisárky. Řeč je
o Kateřině Konečné. Ve vile Stiassni se přenesete jak
atmosférou, tak výkladem průvodců do minulého
století.

Paní kastelánko představte, prosím čtenářů MyFace Vilu Stiassni.
Já ráda s trochou nadsázky říkám, že je to
vlastně jen takový „domeček pro tříčlennou rodinu“, který si nechal postavit brněnský textilní továrník Alfred Stiassni.
Jednak jako domov pro svoji rodinu, ale
zároveň jako reprezentativní sídlo. S manželkou Hermine oslovili jednoho z nejlepších meziválečných brněnských architektů
Ernsta Wiesnera, který stavbu realizoval
na konci 20. let 20. století. Ve stejné době

stavěla stejná stavební firma v Brně mnohem slavnější vilu Tugendhat. Všem čtenářům vřele doporučuji návštěvu obou těchto domů, ačkoliv ze stejné doby, jsou to dva
rozdílné světy, přesto oba velmi působivé.
Vím o vás, že jste začínala jako průvodkyně na zámku v Lysicích. Jak jste se stala
kastelánkou této významné funkcionalistické vily?
Ano, na zámku v Lysicích jsem byla průvodkyní asi devět let a jako průvodkyně

jsem začínala i ve vile Stiassni, kde jsem
se asi po třech letech stala kastelánkou.
Ono to přišlo vlastně tak trochu jako blesk
z čistého nebe a musím přiznat, že kdybych neměla možnost čerpat ze zkušeností
získaných především na lysickém zámku,
byly by začátky mnohem náročnější.
Co taková práce všechno obnáší a co je
pro Vás na tom nejzajímavější?
Naše paní generální ředitelka ráda říká,
že takový kastelán jednou rukou umývá

O poznání a ochranu moderních staveb se snaží Petr Svoboda a jeho kolegové z Metodického centra
moderní architektury. To má v areálu vily Stiassni své sídlo.
Metodické centrum je součástí Národního
památkového ústavu. Představte ho, prosím, čtenářům.
To, co děláme, se dá v zásadě rozdělit do tří
skupin – na výzkum, metodiku a popularizaci. Všechny tři tyto prvky se pak v práci
na dílčích tématech prolínají, výstupy výzkumných projektů se promítají do tvorby
metodik pro pracovníky památkové péče
a zároveň jsou pokud možno srozumitelnou a přístupnou formou představeny široké veřejnosti. Snažíme se přitom vycházet
z nejnovějšího stavu poznání, spolupracovat s předními evropskými a světovými
odborníky i s podobnými organizacemi
a útvary doma i v zahraničí.
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No, a čemu se věnujete právě teď?
Nedávno jsme na Ministerstvo kultury
odeslali celou řadu návrhů na prohlášení staveb z 60. a 70. let za kulturní
památky. Některé jsou z Brna a jižní
Moravy, a ač jde o stavby z doby socialismu, snesou srovnání s tou nejlepší
evropskou architekturou. Patří sem třeba administrativní budova Ingstav nebo
tzv. Bílý dům od Miroslava Spurného
a Františka Jakubce.
Na jaké výstavy pozvete čtenáře MyFace
v letošním roce?
Na červen až září chystáme oslavu 151.
výročí narození Jana Kotěry, brněnského

rodáka a zakladatele české moderní architektury. Kulaté výročí sice bylo už vloni, ale kvůli pandemii došlo ke zpoždění,
a tak se k tématu dostáváme až
nyní. Kromě velkoplošných fotografií a plánů bude k vidění třeba i posmrtná maska architekta.
Od října do prosince pak připomeneme nejlepší stavby z období socialismu v rámci výstavy nazvané Od
bruselu k brutalismu – Brno a Morava. Architektura 60. a 70. let zažívá
ve světě velkou vlnu zájmu, a tak bychom neměli stát stranou, rozhodně se
i na Moravě máme čím chlubit. 		
		
JAKUB DOSEDLA

PR/NA NÁVŠTĚVĚ

toalety a druhou vítá ministra. A za těch
pár let, která mám v této roli za sebou, jí
musím dát za pravdu. Je to velmi rozmanitá práce a nikdy nevíte, čím vás dům, ale
i návštěvníci překvapí. Mám na tom ráda
především tu pestrost, ale i to, že to není
jen práce, ale vlastně styl života. A ten mě
velmi baví.
Vilu navštívilo v minulosti několik významných hostů z Česka i ze světa. Kterého z nich byste ráda ve vile potkala
a proč?
Je pravda, že zajímavých osobností se ve
vile vystřídalo hodně. A to díky tomu, že za
minulého režimu fungovala jako vládní vila
a KNV v ní hostil své, především pak politické, návštěvy, ať už téměř všechny naše
československé prezidenty nebo, Fidela
Castra. Nicméně já osobně bych se chtěla
setkat s architektem vily a být u toho, jak
dům vznikal a jak se Wiesner, architekt
s velmi moderními a nadčasovými myšlenkami, sžíval s přáním paní domu. Musely to být nesmírně zajímavé dialogy.
V průběhu roku se koná ve vile spousta
akcí. Na co byste nás letos pozvala?
Rodina Stiassných byla velmi sportovně
založená, proto se letos poprvé chystáme uspořádat sportovní víkend, kdy celý
areál ožije sporty, kterým holdovali i oni.
V termínu 18. a 19. června nás tak čeká tenisová exhibice, šermířský turnaj, jízdy na
koních, módní přehlídka dobových pla-

vek kolem bazénu. Program bude bohatý
a věřím, že zajímavý i pro ty, kteří nepatří
k velkým sportovcům. Navíc se letos podaří začátkem června otevřít zbrusu novou
kavárnu věnovanou architektu Wiesnerovi.
K vile patří i třiapůlhektarová zahrada.
Vyžaduje speciální údržbu?
Oproti jiným památkám musíme věnovat
zvýšenou péči především antukovému tenisovému kurtu a bazénu. Obecně se musí
náš pan zahradník a údržbář otáčet, protože jsou na to převážnou část roku sami.
Oproti tomu rodina Stiassných zaměstnávala až dvacítku zahradníků. Zahrada kolem vily je výjimečná svou rozlohou, která
už v době první republiky představovala
jednu z největších soukromých parcel.
V posledních letech věnujeme zahradě
zvýšenou péči, abychom jí v co největší
míře navrátili podobu z doby, kdy vilu obývala rodina Stiassni.
Když už jsem v Brně a chtěl bych navštívit
zajímavé místo. Proč bych měl přijít právě do vaší vily?
Vila tu stojí teprve 90 let, což z pohledu
historie není mnoho, ale nabízí architekturu plnou kontrastů a unikátní lidský
příběh na pozadí historie 20. století. Takže
pokud chcete nahlédnout do soukromí prvorepublikové honorace, do světa elegance
a nasát atmosféru předválečného období,
tak vila Stiassni vás jistě okouzlí. Jste srdečně zváni.
JAKUB DOSEDLA
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Alena Hlaváčková (uprostřed) s kolegy řeší všechny výzvy s úsměvem
FOTO Pavel Kupka

JAK BÝT KROK PŘED KONKURENCÍ?
Využívejte marketingové trendy, radí blanenský SHEAN
Online marketing je aktuálně podle IPSOS průzkumu pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků
nejvyužívanějším způsobem firemní propagace. „Spolu s kvalitou nabízených služeb či produktů a vstřícným
přístupem k zákazníkům tvoří základní pilíře úspěšného podnikání,“ říká Alena Hlaváčková z týmu péče o zákazníky
blanenského SHEANu. Ten pomáhá firmám s online prezentací a vývojem e-shopů.
Klienti ze služeb a spotřebitelského sektoru
využívají online marketing už delší dobu. „Čím
dál víc se ale setkáváme s poptávkami B2B
společností a průmyslových firem. Zvlášť během covidové krize, kdy byly zrušeny výstavy
a veletrhy, si uvědomily nutnost propagace
svých produktů, služeb i samotné značky,“
popisuje Hlaváčková zájem na trhu.
Zákazníci nakupují očima
Jak vytvořit úspěšné online kampaně? Důležité je zaujmout cílovou skupinu. Podařit se to
musí bleskově, většinou během pár sekund.
Jinak zákazníci rolují níže, odcházejí nebo
přepínají. Nechtějí totiž číst dlouhé nezáživné
příspěvky, rádi vybírají očima. I proto jsou nejefektivnějším marketingovým nástrojem poslední doby videa. Podle některých průzkumů
přesvědčí až 80 % uživatelů.
Nejúspěšnější jsou krátké sekvence o délce
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Víte, že…
…lidé si pamatují pouze 10 % z toho, co
čtou, ale 50 % z toho, co vidí a slyší?

ideální firmy,“ radí Petra Daňková z týmu pro
sociální sítě. „U jednoho z našich klientů jsme
díky tomuto přístupu zvedli za půl roku organický dosah postů o 289 %,“ doplňuje.
Být nápaditý a inovativní se vyplácí

několika (desítek) sekund, které představují
firmu, lákají nové zaměstnance nebo prezentují produkty a služby. Využít je lze kromě
webu či e-shopu také v placených proklikových reklamách a na sociálních sítích.
Rozmach totiž zažívají sítě s výhradně audiovizuálním obsahem. Z konzervativního Facebooku se velká část uživatelů přesouvá na
Instagram a TikTok, platformy založené na
sdílení fotek a reels (krátkých videí).
„Pokud chcete na sítích uspět, buďte autentičtí. Reálné příběhy fungují lépe než iluze

Stále více menších podniků využívá influencer marketing. Je totiž potvrzeno, že minimálně polovina spotřebitelů důvěřuje lidem
známým na sociálních sítích. „Našim klientům zprostředkováváme desítky spoluprací.
Máme a neustále rozšiřujeme síť kontaktů od
mamablogerek přes sportovce influencery až
po kutily, kteří natáčí svoje vychytávky. Z každé spolupráce se snažíme vytěžit maximum.
Domlouváme je tak, abychom mohli využít
fotky, citace či recenze influencerů dál. Na
webu, sociálních sítích či v bannerech,“ popisuje Gabriela Bartošovská, která má v SHEANu spolupráci s influencery pod palcem.

SPORT
PR

Dalším novým boomem, který se do marketingového světa postupně klube, je rozšířená
realita. Jedná se o prvky uměle vložené do reálného prostředí. Dosud jste si možná přidávali filtry na obličej přes fotoaparát na Instagramu nebo hledali pokémony na ulici. Brzy si
pomocí rozšířené reality vyzkoušíme oblečení, vybereme pohovku nebo užijeme prohlídku
zámku. Pokud tedy chcete své zákazníky zaujmout, vzdělat či pobavit inovativní novinkou,
možná je čas se o rozšířenou realitu zajímat.

Když dobrá práce nese výsledky

Je web či e-shop vizitkou vašeho podnikání?
Zkuste si zodpovědět následující otázky:
Funguje dobře i pro mobilní zařízení (responzivní zobrazení)?
Využíváte analytické nástroje?

Efektivní marketing nemusí být o statisícových investicích. Stačí nastavit správnou
strategii, mít uživatelsky přístupný web či
e-shop a být vždy krok před konkurencí. Díky
tomu zvýšíte obrat nebo můžete expandovat
do jiného regionu či do zahraničí.

Máte správně nastavenou ochranu osobních údajů?

Třeba podobně jako firma Skladová okna
z Kuřimi. Ve spolupráci s SHEANem vybudovala e-shop s plastovými okny, který po úspěchu v tuzemsku začal dobývat střední Evropu.
Během 8 let expandoval na Slovensko, do Rakouska, Německa a Maďarska. V těchto čtyřech zemích odbavil přes 18 tisíc objednávek.
V České republice více než 47 tisíc.

Funguje na e-shopu vyhledávání a filtrování produktů?

„Rozhodně nejcennější na naší spolupráci
se SHEANem je přístup týmu. Jsou aktivní,
mají skvělé nápady, novinek v online světě
dokážou využít dříve než konkurence. Jsou
kompetentní, jejich práce je opravdu baví
a vše funguje tak, jak má,” shrnul dlouholetou spolupráci spolumajitel e-shopu Ladislav
Horčica.

Nabízíte mobilní aplikaci?
Funguje u e-shopu propojení na účetní systémy?
Máte na e-shopu napojené platební brány?
Nabízíte na e-shopu oblíbený způsob dopravy?
Zpracováváte objednávky z e-shopu automatizovaně?
Můžou zákazníci na e-shopu vybírat pomocí konfigurátoru?
Máte jednotnou vizuální identitu?
Funguje vaše komunikační strategie?
Využíváte PPC kampaně s vizuálními formáty?
Máte dostatek prezentačních videí, fotografií a dalších produkčních materiálů?
Funguje vám automatizované odesílání e-mailových newsletterů?
Jste aktivní na sociálních sítích (Facebook, Instagram)?
Přidáváte videa na YouTube kanál?
Spolupracujete s inﬂuencery?
Sbíráte recenze od zákazníků/klientů?
Využíváte pro zboží z e-shopu porovnávače a vyhledávače?
Odpověděli jste si alespoň jednou „ne”? Možná je na čase posunout se zase o krok dál. Pokud
máte pocit, že potřebujete podat pomocnou ruku, abyste se vydali správným směrem, ozvěte
se nám. Nezávazně se pobavíme o možnostech a našich nápadech. Sami potom posoudíte,
jestli pro vás může být spolupráce užitečná.

Interaktivní zobrazení produktu v rozšířené realitě
jako budoucnost e-commerce

PRACUJTE

PRO CELÝ SVĚT
DO VÝROBY HLEDÁME
•
•
•
•
•
•
GLASS
that WORKS
SINCE 1827

Pro více informací se obracejte na:
Pavla Sekaninová | M +420 605 838 654
E pavla.sekaninova@sklomoravia.com

Strojník
Dělník sklářské výroby
Pracovník s elektro vzděláním
Pracovník formárny
Kmenař – řidič VZV
Technolog sklářské
výroby – junior
• Brigádník (věk 18+)

www.sklomoravia.com

• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• +7 dní volna navíc pro pracovníky
v nepřetržitém provozu
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)
• příspěvek na penzijní pojištění
(až 1 090 Kč)
• home oﬀice u vybraných pozic
• příspěvky na stravování
• zvýhodněné simkarty
pro zaměstnance a jejich rodiny
• odměny za pracovní výročí
• odměny za výsledky
hospodaření společnosti
• možnost školení, zvyšování
kvaliﬁkace a odborného
růstu v rámci společnosti

NA NÁVŠTĚVĚ

Jakub Hlubinka: Suchý chce
být atraktivní díky přírodě
„Na Suchým je krásně, sem každý vrací se rád.“ Text z písně, který pravidelně zní z místního rozhlasu. Řeč je
o malebné vesničce nedaleko Boskovic na Blanensku. Suchý je známé především díky svému rybníku a kempu,
kde spousta z nás tráví horké letní dny. Obec ležící uprostřed přírody si ale poslední dobou prošla nejednou
změnou.
Pane starosto, povězte čtenářům MyFace,
co je v obci nového?
Nového je toho spousty. Co se investičních
akcí týče, tak minulý rok jsme dokončili
revitalizaci menšího návesního rybníčku
v centru obce. Pro letošní rok jsme rozjeli
stavbu hasičské zbrojnice, která by měla být
dokončena začátkem roku 2023. Investujeme do našich služeb v rámci turistického
ruchu. Letos jsme opravili tři nové chatky, postupně máme v plánu rekonstruovat
všechny naše ubytovací kapacity. Největší
výzvou pro letošek bude zahájení stavby
kanalizace a čističky, kde čekáme jen na
odklepnutí peněz z Ministerstva životního
prostředí. Pokud půjde vše podle plánu, na
podzim bychom začali se stavbou s rozpočtem čtvrt miliardy korun, což je z pohledu
obce naší velikosti obrovská investice.
Z pláže zmizel tobogán, na kterém se turisté klouzali skoro dvacet let. Proč?
Provoz tobogánu byl dlouhodobě ztrátový
a po 18 letech provozu vyžadoval značné investice. Podle našich odhadů a obdržených
nabídek by na opravu nestačilo ani půl miliónu korun. Navíc jsme v době, kdy podobné
a lepší atrakce má snad každé koupaliště ve
větším městě, proto jsme neviděli smysluplnost pokračování provozu. Chceme, aby
naše lokalita byla atraktivní díky své příro-

dě a ještě relativně klidnému prostředí, ve
kterém se nachází. Nechceme z toho dělat
lunapark plný atrakcí, takže investice do
tobogánu nebyla v souladu s naší představou, jakým směrem bychom se měli ubírat.
Traduje se, že má rybník léčivé účinky.
Je to pravda, nebo pověra?
To je otázka, na kterou odpovídám velmi často. Dokonce mi píšou i lidé z druhé
strany republiky, že o tom slyšeli a jestli si
myslím, že by jim mohl rybník pomoci. Já
osobně jsem k tomu, že by měl rybník nějaké léčivé účinky, spíše skeptický. Nicméně
naše starší spoluobčanky by mi řekly, že vůbec nevím, o čem mluvím, že jim rybník pomáhá v rekonvalescenci. Třeba po úrazech
nebo k rychlejšímu hojení ran.
O prázdninách se bude znovu konat festival VESUF. Na koho se návštěvníci mohou
těšit?
Přípravy na další ročník jsou v plném proudu. Nebylo by ovšem fér říkat, že obec je
hlavním organizátorem. Jedná se o spolupráci naší obce, obce Velenov a kompetentních lidí, kteří s myšlenkou uspořádat u nás
festival přišli. Program stále ladíme, nicméně můžeme prozradit první dvě hvězdy,
které u nás letos zazáří - Richard Müller
a skupina Olympic.
JAKUB DOSEDLA

Starosta Jakub Hlubinka
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SENÁTORKA JAROMÍRA VÍTKOVÁ
HODLÁ OBHÁJIT POST A NAVÁZAT NA DOSAVADNÍ PRÁCI PRO OBVOD
Po šesti letech končí senátorský mandát Jaromíře Vítkové, která se do roku 2016 jako místostarostka podílela na
fungování Boskovic. Po vítězných volbách u ní nastala profesní změna a přesunula se do Senátu. Mezi její klíčová
témata v posledních letech patří stavba silnice R 43. Už na podzim ji čeká boj o senátorské křeslo, které se znovu
pokusí získat
Paní senátorko, blíží se konec vašeho šestiletého mandátu. Z čeho máte za tu dobu
největší radost?
Radost mám z toho, že mohu pomáhat ve
svém senátním obvodu obcím, neziskovým
organizacím, školám, podnikatelům, zemědělcům, ale i jednotlivcům. Ve školství si
velmi cením toho, že se mi podařilo prosadit
zřízení Mezirezortní skupiny pro předškolní
vzdělávání a péči. Obcím jsem se snažila
pomoci například v oblasti nedostatečného mobilního signálu a výsledky se dostavily. V Horním Smržově se zrealizovala
stavba nového vysílače, na který se napojili
nakonec všichni operátoři a došlo i k posílení internetu. Rovněž nastala řada nepředvídaných událostí jako například tornádo.
Společně s podnikateli OHK Blansko jsme
umožnili dětem z postižených oblastí navštívit náš region a zafinancovali jsme jim
program, dopravu i občerstvení. Dokončila jsem také svůj tříletý projekt Mariánská
triáda, který zahrnuje tři největší poutní
kostely na Blanensku. Pro ně postupně
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vznikly propagační letáky. Letos triádu
dokončil leták o poutním místě ve Sloupu.
A v neposlední řadě nemohu nevzpomenout
realizaci památníku pro kardinála Tomáše
Špidlíka, který důstojně připomíná našeho
významného boskovického rodáka. Aktuálně řeším špatný televizní signál DVB-T2
a problematiku Státního pozemkového
úřadu. Oblastí, které řeším, je ale daleko
více.

Není tajemstvím, že budete na podzim
kandidovat znovu. Proč jste se tak rozhodla?
Dostala jsem důvěru od okresního výboru,
od okresní konference, a to na základě nominace ve více než třiceti místních organizací KDU-ČSL Blansko. I celostátní výbor
moji kandidaturu podpořil. Podle toho intenzivně pracuji v rámci volební kampaně
a udělám vše proto, abych voliče nezklamala.

Samozřejmě ne vždy se všechno podaří.
Je něco, co se Vám naopak nepovedlo dotáhnout?
Nemůžu říci úplně, že se nepovedlo, ale
z rozpracovaných záležitostí mohu zmínit
například problematiku propanbutanových
lahví. Zástupci čerpacích stanic upozornili na nesoulad v zákoně, kde je problematické ustanovení, podle kterého se plnění propanbutanových lahví bez souhlasu
jejich vlastníka zakazuje. Nechali jsme si
zpracovat odbornou analýzu a v tuto chvíli
probíhají jednání zainteresovaných stran.

Jste místopředsedkyní výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Zastavím se u vzdělání. Konkrétně u rozvoje manuální zručnosti dětí a žáků. Jak by
se v této oblasti měla výuka změnit?
Důležité je nastavit dobré zázemí již v mateřských školách. Děti se učí rychleji
a zvládají úkoly lépe, než si dokážeme představit. Šijí na šicích strojích, vyrábějí ze
dřeva, šroubují, řežou pilkou a jsou někdy
daleko šikovnější než dospělí. Propojit postupně polytechnické vzdělání na základní
a střední škole je optimální řešení. Zapo-
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třebí je osvěta nejen rodičů, ale i široké
veřejnosti. Společně s Masarykovou střední školou Letovice jsme se snažili vymyslet
způsob větší osvěty polytechnického vzdělávání pro širokou veřejnost formou videí.
Tento projekt bohužel ale zatím realizován
nebyl. Rozvíjet manuální zručnost je třeba
ale u všech žáků, ať ve finále budou právníky, učiteli, nebo budou pracovníky ve výrobě.
Věnujete se také dopravě. Nemohu se nezeptat na stavbu nové rychlostní silnice 43
mezi Brnem a Svitavami. Jaký je aktuální
stav?
Připravený je úsek Bořitov-Svitávka. V letošním roce bude vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení se předpokládá v roce
2024 a uvedení do provozu v roce 2028. Na
jaře 2023 se předpokládá uvedení do provozu okružní křižovatky u Sebranic. Zde je
již příprava v pokročilejším stadiu, aktuálně
probíhá průběh inženýrské činnosti vedoucí k vydání potřebného povolení stavby. Ve
zbývajících dvou úsecích v jižní a severní
části nové kapacitní silnice jsme ve fázi
technických studií. Je to i dle sdělení zá-

stupců ŘSD ČR.
Celý svět se pozastavuje nad ruskou agresí proti Ukrajině a příchodem uprchlíků do
střední Evropy. Jak jim v této těžké chvíli
pomoci?
Společně s Orelskými jednotami Župy Krekovy a místními organizacemi KDU-ČSL
jsem uspořádala sbírku hygienických potřeb. Podařilo se mi spojit s neziskovou
organizací Brno pro Ukrajinu a dovezli jsme
velkou plnou dodávku na brněnské výstaviště. V oblasti školství je snaha zapojit co
největší počet ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. Osobně jsem
například zjistila, že školy často mají zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka
a umí začlenit cizince, například v Základní
škole TGM v Blansku. Školám jsem rozeslala
příklad dobrého projektu jedné studentky,
která pro nejmenší děti ve školce vymyslela
komunikační kartičky pro zjednodušení prvotního kontaktu. Také jsem reagovala na
podnět podnikatele, který by rád zaměstnal
ukrajinské ženy.
Do konce funkčního období Vám pár měsíců
zbývá. Co byste ještě chtěla stihnout?

Připravila jsem speciální seminář v Senátu,
který se týkal Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Kromě
tradičních akcí, jako je Pochod po stopách
pátera Ševčíka, jsem naplánovala s Orlem
jednotou Boskovice pouť na svatého Klimenta. Poutní místo Sv. Kliment se nachází
na místě bývalého románského kostelíka na
pahorku mezi obcemi Lipůvka a Nuzířov. Na
svátek svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje sem míří poutníci ke slavení mše svaté
pod širým nebem.
Může se stát, že volby nevyhrajete. Co budete dělat, jaké máte případně plány?
Pokud by volby nedopadly, tak budu mít
mnohem více času na svoji rodinu, která
je pro mě velmi důležitá. Mám nyní již čtyři vnoučata a ráda s nimi trávím volný čas.
Jiné aktivity nyní neplánuji.
JAKUB DOSEDLA
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OLEŠNICE NABÍZÍ KRÁSNOU PŘÍRODU,
MODROTISK I DVĚ ZAJÍMAVÁ MUZEA
Leží na samém okraji regionu na pomezí tří krajů, přesto láká turisty na mnoho zajímavých míst. Olešnice nabízí
krásné výlety do přírody, ve městě můžete navštívit unikátní dílny modrotisku a umělých květin, muzeum strašidel
nebo veteránů. Na své si přijdou i milovníci sportu a relaxace. „Olešnice leží v krajině podhůří Českomoravské
vysočiny, s řadou kopců a údolí, potoků a rybníčků, na spojnici dvou blízkých hradů Svojanova a Pernštejna.
Městečko samotné je jedním z nejstarších sídel v kraji s bohatou historií. Je tu i řada turisticky atraktivních míst,“
říká dlouholetý starosta města Zdeněk Peša.

TURISTICKÉ ATRAKCE
Když přijedete do Olešnice, nudit se určitě nebudete. Za vidění rozhodně stojí
Muzeum strašidel, které sídlí v prostorách původní ledárny olešnického pivovaru. Najdete tam například hastrmana, hejkala, polednici, raráška, ale také
oběšenou děvečku nebo nevěstu v rakvi. To vše je doplněno stručným vyprávěním ke každé z figurín.
„Jestli se budou děti bát? Bázlivé děti mohou mít problém. Ale ty přece nebudeme brát do Muzea strašidel a do tmy (úsměv). Naopak řada dětí se po
návštěvě tváří jako hrdinové a tvrdí, že to bylo úplně v pohodě. Za zkoušku to
určitě stojí. V nejhorším případě opustit expozici můžete kdykoliv v době prohlídky,“ uvedl starosta.
Hned naproti je Muzeum veteránů se spoustou zajímavých kousků. „To je zase
úplně jiný šálek kávy než Muzeum strašidel. Tam rodiče s dětmi sice také zavítají, ale mnohem častěji jsou to senioři, část z nich s vnuky. Přicházejí, aby
zavzpomínali na koupi svých prvních automobilů a motocyklů. Podívali se na
Tatru 603, ve které kdysi seděl prezident Husák, obdivovali řadu veteránských
škodovek a jiných aut a motocyklů,“ doplnil starosta.
Za návštěvu rozhodně stojí také tři místní kostely, zajímavý starý dům na Horním Vejpustku nebo Hlouškův mlýn.
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HISTORIE A ŘEMESLA
Dá se říct, že synonymem k Olešnici je modrotisk. Modrotisková dílna rodiny
Danzingerů se datuje již od roku 1816. Jde o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. K tomu se používají původní
dřevěné ruční formy, které se následně barví, a to v barvě indigo. Tuto technologii výroby provádí v Olešnici beze změn od roku 1849. Modrotisk byl nedávno
zapsán do nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Unikátní výrobu je možné
si prohlédnout přímo v dílně rodiny Danzingerů a nakoupit si tam i řadu výrobků
z modrotisku na památku.
Chloubou města je také rodinná firma František Šutera, která se zabývá výrobou masa a uzenin, provozuje vlastní porážku vepřů a hovězího dobytka.
V současné době provozuje šest podnikových prodejen v okresech Blansko,
Brno venkov a Svitavy. Z malého rodinného podniku, který založil otec současného majitele František Šutera starší, je moderní podnik střední velikosti, zaměstnávající šedesát pracovníků. Výroba je zajišťována výhradně z tuzemských
surovin, prioritou je kvalita výsledných výrobků, kterou může firma doložit získáním certifikátu kvality Klasa.
Umělé květiny jako módní doplněk na šaty, na kabelky, boty, ozdoby do vlasů,
pro nevěsty, čelenky a květiny ke krojům, pro divadlo, film nebo módní návrháře,
květiny a ozdoby na vánoční stromky. To a ještě mnohem více vzniká ve společnosti Moraviaflor. Zahájení výroby umělých květin v Olešnici se traduje od
poloviny 19. století. V současnosti se květiny vyrábí ze stoprocentních přírodních materiálů - bavlna, len, hedvábí, hedvábný samet, vlna, viskoza, kůže, juta.
K barvení se používají ekologická barviva a pracují zde převážně s tuzemskými
materiály. Jedná se o rukodělnou výrobu, která vyžaduje velkou zručnost a cit,
každý vyrobený kus je originál.

SPORT A VOLNÝ ČAS
Cyklotrasy, ale také venkovní sportoviště nabízí Olešnice těm, kteří se
i v rámci výletu či dovolené, rádi hýbou. K dispozici je tam koupaliště, tenisové kurty, workoutové nebo fotbalové hřiště. „Máme u nás dva penziony, turistickou ubytovnu Orla a jeden hotel. To je bezmála stovka lůžek pro ubytování
turistů. Před dvaceti léty musel turista jet jinam, nebo se spolehnout na stan.
Stravování poskytují hotel na náměstí a restaurace na koupališti,“ dodal Zde		
PAVEL ŠMERDA
něk Peša. 		
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SVĚTOVÁ SOUTĚŽ
OHŇOSTROJŮ
BRNO-JIH AREÁL HNĚVKOVSKÉHO

11.6.
ČESKO

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

25.6.
ČESKO

+ DRONE
SHOW

29.6.

2.7.

CHORVATSKO

ČESKO + NĚMECKO

+ DRONE
SHOW

6.7.
ŠVÉDSKO

HRAD ŠPILBERK

11.6.–23.7.
BRNO 2022

23.7.
ZAČÁTKY VŠECH OHŇOSTROJŮ VE 22:30
DRONOVÉ SHOW VE 21:45 PŘED SOBOTNÍMI OHŇOSTROJI 25.6. A 2.7. NA PŘEHRADĚ
/ ZMĚNA ČASU A TERMÍNŮ DRONŮ V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ VYHRAZENA

HUDBA K OHŇOSTROJŮM I DRONŮM – RÁDIO KROKODÝL 103 FM

FESTIVAL ZÁBAVY V BRNĚ A NA JIŽNÍ MORAVĚ
AŽ DO ZÁŘÍ

www.ignisbrunensis.cz

Europoslanec Tomáš Zdechovský:
Jednotná nabíječka na mobil či tablet
usnadní lidem život
Ve vašich šuplících se válí nepřeberné množství šňůr od starých telefonů, které už nepasují
na váš současný mobil. Vlastně ani nevíte, proč je doma pořád máte. Proč už někdo nezavede
jednotnou koncovku, říkáte si. Snad brzy. Evropská unie chce zavést jednotnou koncovku typu
USB-C. Více o tom řekl europoslanec Tomáš Zdechovský.
Proč k tomu EU dospěla až nyní?
Podrobná debata se vedla dekádu. Napříč evropskými
státy se volalo po tom, abychom zjednodušili život občanům EU, protože většinu lidí štvalo, že existuje tolik
typů koncovek. Ve výzkumu Evropské komise, který se
uskutečnil v roce 2019, uvedlo 84 procent dotázaných
spotřebitelů, že je to štve.
Kolik elektroodpadu nabíječky v EU tvoří?
Evropská komise uvádí, že vyhozené nabíječky tvoří až
11 000 tun elektroodpadu ročně. Tento typ spotřebního
zboží je jedním z nejrychleji rostoucích odpadů v celé
EU. Podle údajů vyprodukuje každý občan EU v průměru zhruba 16 kilogramů elektroodpadu ročně, což představuje velkou zátěž pro životní prostředí.

vztahovaly pouze na zařízení, která jsou příliš malá na
to, aby byla vybavena portem USB-C, jako jsou chytré
hodinky, zdravotní trackery a některá sportovní vybavení. Nová pravidla by měla výrazně usnadnit život evropským zákazníkům a také jim ušetřit peníze.
Jaké další změny se chystají?
Chceme, aby na nových zařízeních byly jasně uvedeny informace a označení o možnostech nabíjení a také
o tom, zda výrobek obsahuje nabíječku. To by pomohlo předejít zmatkům a zároveň by to spotřebitelům
usnadnilo rozhodování při nákupu. Ne každý zákazník,
který si jde koupit nový telefon, potřebuje novou nabíječku. Rozhodnutí bude na něm.

Jakých zařízení by se jednotná nabíječka měla týkat?
Nabíjecí koncovka typu USB-C by měla platit pro všechny chytré telefony, tablety a fotoaparáty, sluchátka,
přenosné reproduktory a další zařízení. Výjimky by se
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• Parahospody - seskok parašutistů

POMÁHÁME

Letošní sny. Rehabilitační
pobyty, moře i hippoterapie
Devět osudů, devět životních příběhů. I letos se budou plnit v rámci největší outdoorové charitativní akce
v České republice You Dream We Run, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. června v areálu ASK v Blansku, sny
vybraných hendikepovaných dětí a dospělých. Jaké to budou?
Lucinka – pobyt u moře
Lucinka trpí spasticitou a dystonií. Spasmy (křeče) má mnohdy po
celý den. Je upoutaná na vozík a jejím největším snem je možnost
chodit, mluvit a být zdravá, tak, jako ostatní děti. Tento sen však
není lehké splnit. Jejím dalším velkým přáním je koupání v moři,
neboť Lucinka má vodu ráda, pomáhá jí od bolestivých křečí a je
součástí její rehabilitace.
Dalibor – pobyt u moře
Dalibor to neměl již od narození lehké. S porodní váhou 700 g mu
nebylo dáváno příliš mnoho šancí na život. Má dětskou mozkovou
obrnu, VP- Shunt, epilepsii a navíc ztrácí zrak. Každodenně bojuje,
aby neskončil trvale na vozíčku. Jeho velkou zálibou je cestování.
Jedním z jeho největších zážitků byl výlet do Polska k Baltskému
moři. Vzhledem k jeho zdravotnímu hendikepu a postupné ztrátě
zraku by se rád znovu k moři ještě podíval.
Václav – domácí vířivka
Václav důsledkem komplikovaného porodu trpí dětskou mozkovou
obrnou a je tak odkázán na invalidní vozík. Má postiženou pravou ruku a obě dolní končetiny. Má za sebou již tři operace nohou
a čtyři operace očí. I přesto všechno se snaží neustále bojovat
a zapojovat se do normálního života. Jeho velkým snem je mít domácí vířivku.
Nikolka – hippoterapie
Nikolka trpí kombinovaným postižením. Jako miminko trpěla opakovaně bronchitidami, zápaly plic a přibyla k tomu ještě alergie. Až
s postupem času se zjistilo, že má centrální svalový hypotonický
syndrom, mikrocefalii, sníženou tvorbu růstového hormonu, epilepsii, těžkou mentální retardaci, kraniofaciální dysmorfii a sníženou funkci štítné žlázy. Doposud se však nepřišlo na to, co Nikolce
přesně je, a nemá tak zatím určenou konečnou diagnózu. Největším snem Nikolky by bylo, aby se naučila chodit. V tomto jí pomáhá právě hippoterapie, která je bohužel finančně náročná. Nikolky
přáním by tedy bylo, aby v hippoterapii mohla i nadále pokračovat.
Eliška – pobyt u moře
Eliška se narodila jako normální zdravé miminko. Později jí však
byla diagnostikována spinální svalová atrofie (S.M.A). Poté co si
Eliška prožila léto na ARU, byla jí udělána tracheostomie (připojení
plicního ventilátoru). Eliška se i bez možnosti mluvy a chůze snaží
užívat života. Jejím velkým přáním by bylo podívat se k moři.
Zdeněk – rehabilitace v Klimkovicích
Ischemická mozková příhoda Zdeňkovi zcela změnila život. Upoutala ho na lůžko a zcela ho znehybněla. Jeho diagnóza zněla neúprosně- kvadruplegie. Zdeněk se tedy neobešel bez pomoci druhýchnemohl mluvit, přijímat potravu a byl odkázán na plicní ventilátor.
Lékaři mu nedávali jakékoli šance na zlepšení. Díky přeložení na
ARO do nemocnice v Boskovicích se jeho stav však začal zlepšovat,

a Zdeněk dokonce dokázal sám dýchat. Problém však přišel ve
chvíli, kdy musel být přeložen. Zdeněk se ovšem po absolvování
rehabilitačního programu v Klimkovicích začal výrazně zlepšovat.
Rád by v tom pokračoval i nadále. Jeho přáním je tedy další neurorehabilitační pobyt v lázních Klimkovice.
Anton – lázeňský pobyt – letos zemřel, jeho rodina si přeje, aby na
jeho místo postoupila Nikolka z 9. místa
Zástava srdce Antonovi obrátila život naruby. Následkem resuscitací došlo k poškození jeho mozku, omezení pohybových a komunikačních schopností. Anton tak skončil na invalidním vozíku, odkázán na pomoc druhých. Jeho velkou podporou po celou dobu mu
byla především jeho dcera. Z toho důvodu by si velice vážil toho,
kdyby pro sebe a svou dceru získal prostředky na rehabilitační pobyt.
Michal – rehabilitace v Klimkovicích
Michael trpí spastickou kvadruparézou způsobenou rozsáhlým
poraněním centrálního motoneuronu vzniklým při automobilové
nehodě. Trpí poruchou polykání (dysfagií) a poruchou řeči (afázií),
tudíž je limitován ve své komunikaci. Navíc je Michal trvale upoután na lůžko s možností minimálního pohybu a potřebou 24hodinové péče. Tuhle žádost za něj vypisuje jeho sestra Jana. Sanatorium Klimkovice se pro něj stalo místem naděje. Neurorehabilitace,
která přináší Michalovi zlepšování, je však finančně náročná, proto
by jeho největším přáním byla možnost pokračovat v rehabilitaci
i nadále.
Nikolka – pobyt u moře
Nikolce bylo hned po narození diagnostikováno pět vrozených vývojových vad. V prvním měsíci svého života podstoupila dvě operace srdce ve FN Motol, kde jí byla uzavřena tepen ádučej a katétrem
rozšířena zúžená pulmonální chlopeň.Časem se bohužel začaly přidávat i další diagnózy, o kterých neměli tušení ani doktoři.
Později jí byla diagnostikována retardace vertikalizace, centrální
hypotonický syndrom (oslabené svalstvo trupu) a diagnóza těžké
oboustranné nedoslýchavosti. Nikolka je však i přesto všechno aktivní, společenská a milá holčička, jejíž největší přání by bylo podívat se k moři.
Terezka – cesta na Kostariku
Terezka byla až do svých jedenácti let úplně normální dívka, kterou
bavila škola i nejrůznější koníčky. Zlom nastal ve chvíli, kdy jí byl
diagnostikován nádor na mozku. Musela tak absolvovat velmi náročnou a intenzivní léčbu. Výsledkem Terezčiny léčby, kdy doslova
bojovala o život, byla těžká pravostranná hemiparéza, poškození
zraku, sluchu a porucha komunikace (afázie). S těmito následky
a dalšími zdravotními problémy však Terezka nadále statečně bojuje. Nejvíce jí pomáhá neurorehabilitace. Kvůli zdravotním problémům ale Terezka nemůže chodit ani do školy jako ostatní její
vrstevníci. Jejím největším snem by byla cesta na Kostariku.
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NA NÁVŠTĚVĚ

ZDRAVÍ

LIBĚNA ČAPKOVÁ:
V NEMOCNICI BYCH
CHTĚLA MAGNETICKOU
REZONANCI

Radiodiagnostické oddělení patří k pilířům
Nemocnice Boskovice. Stejně jako další
oddělení se neustále modernizuje, primářka
Liběna Čapková by si do budoucna přála
jeho rozšíření o magnetickou rezonanci.

Paní primářko, představte prosím čtenářům MyFace Vaše oddělení. Co všechno
u Vás děláte?
Radiodiagnostické oddělení nemocnice
Boskovice poskytuje služby pro pacienty nemocnice a širokou spádovou oblast,
spolupracuje i s ostatními zdravotnickými
zařízeními. Obor radiologie a zobrazovací
metody je moderní paraklinický obor, který
se zabývá diagnostikou, a proto úzce spolupracuje se všemi klinickými obory. Naše
oddělení provádí vyšetření, jak již název napovídá, pomocí RTG záření - a to vyšetření
skiagrafická (pořizování klasických RTG
snímků), CT vyšetření celotělovým výpočetním tomografem a dále ultrazvuková vyšetření pomocí ultrazvukových vln. Nedílnou
součástí je interpretace získané obrazové
dokumentace formou popisu vyšetření. Již
několik let na našem oddělení provádíme
také denzitometrická vyšetření.
S čím nejčastěji k vám lidé přicházejí, jaká
vyšetření provádíte nejčastěji?
Nejčastěji lidé přicházejí se žádostí o provedení rentgenového vyšetření. Jedná se
především o snímky kostí při úrazech a při
degenerativních onemocněních a o snímky
plic. Těchto vyšetření provádíme nejvíce.
Dále se jedná o ultrazvuková vyšetření, nejčastěji o UZ vyšetření břicha a cév dolních
končetin. Z CT vyšetření je nejčastějším vyšetřovaným orgánem mozek. Všech vyšetření provádíme velké množství, takřka na
hranici našich kapacit. Jen pro představu,
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za loňský rok jsme provedli 44 190 rentgenových vyšetření, 6 154 CT vyšetření a 11
560 ultrazvukových vyšetření. Pro potřebu
endokrinologické ambulance provádíme
punkce štítné žlázy za účelem získání cytologického materiálu pro zhodnocení povahy
vyšetřované tkáně.
Více než kde jinde je u vás důležitá spolupráce i s dalšími odděleními, lékaři.
Práce našeho oddělení je závislá na dobré
spolupráci s klinickými lékaři jak naší nemocnice, tak i dalšími, převážně praktickými a ambulantními lékaři mimo nemocnici.
Na jejich žádost provádíme vyšetření, která
indikují.
Může se k vám člověk objednat bez předchozího lékařského doporučení?
Vzhledem k tomu, že u nás prováděná vyšetření vesměs využívají rentgenové záření, musí být tato vyšetření řádně zvážena a
přesně cílena. Tedy vyšetřujeme pacienty
pouze z indikace lékaře na základě žádanky.
Tím má také každý indikující lékař přehled
o lékařském ozáření svých pacientů.
Pokud jde o materiální a personální stav.
Jste spokojená, případně co byste v tomto
směru ráda vylepšila?
Naše oddělení je vybaveno moderními přístroji. V letošním roce budou zakoupeny
další v celkové hodnotě přes třicet miliónů.
Dva skiagrafické přístroje na snímkovny,
skiaskopický přístroj pro dynamické vy-

šetření „prosvěcováním“ těla RTG zářením,
skiagrafický pojízdný přístroj pro snímkování pacientů na pokojích, zubní rentgen
a ultrazvukový přístroj.
Co se týká druhé části Vaší otázky. Na našem oddělení pracují radiologičtí asistenti,
kteří provádějí RTG a CT vyšetření, a lékaři
rentgenologové, kteří provádějí ultrazvuková vyšetření a popisy všech vyšetření. Na
oddělení bychom se neobešli bez spolupráce se zdravotními sestrami a dokumentátorkami. Lékařská personální situace na
našem oddělení se zlepšuje, i přesto pro
zajištění pohotovostních služeb spolupracujeme s externími lékaři.
Vím, že prvotně nezachraňujete lidi jako
třeba vaši kolegové na chirurgii, ortopedii
nebo gynekologii. Chodí ale i k vám občas
děkované vzkazy?
Radiologie skutečně prvotně nezachraňuje
pacienty, avšak bez diagnostiky zobrazovacími metodami by jejich léčba a tím eventuelně i záchrana mnohdy nebyla možná.
Provedení samotného vyšetření se zdá být
časově rychlé, ale náročnější na čas je interpretace získané obrazové dokumentace,
která probíhá již bez přítomnosti pacienta.
Z výše uvedeného vyplývá, že se pacienti
na našem oddělení „dlouho nezdrží“, a proto
i míra zásluh na celkovém výsledku se nezdá být velká.
Jaká byla Vaše cesta do boskovické nemocnice?

ZDRAVÍ

Bydlím na Boskovicku a prioritně jsem se
ucházela o pracovní místo v boskovické
nemocnici. Nastoupila jsem do výborného
kolektivu radiologických lékařů a asistentů. Všichni kolegové byli vstřícní a přátelští
a pomohli mi poměrně rychle se zapracovat
a postupně se stát rovnocenným členem.
I když řada mých kolegů již není mezi námi,
tak na ně s úctou vzpomínám.
Proč jste si vybrala právě radiologii?
Již během studia medicíny mě radiologie
zaujala coby moderní rozvíjející se obor,
a tak jsem se po dokončení studia rozhodla
věnovat diagnostice. Vzhledem k velkému
rozvoji našeho oboru v posledních desetiletích jsem svojí volby nikdy nelitovala.
Vaše práce je náročná. Jak ráda odpočíváte, co ráda děláte?
Samozřejmě jako všichni vítám osobní volno, které trávím se svou rodinou.
Přání do budoucna?
Co se týká našeho oddělení, velice bych si
přála rozšíření o magnetickou rezonanci.
PAVEL ŠMERDA

Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI:

EKONOM
Pracoviště: Velké Opatovice
Požadavky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ, VOŠ nebo SOŠ ekonomického směru
znalost anglického jazyka
znalost účetnictví a financování firmy
praxe v oboru cca 5 roků
znalost MS office
znalost IS SAP výhodou
samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost
schopnost týmové spolupráce, časová flexibilita
firemní loajalita, odolnost vůči stresu
čistý trestní rejstřík
organizační schopnosti
řidičský průkaz „B“

Předložte: strukturovaný životopis v češtině
Nabízíme: práci ve stabilní nadnárodní společnosti
rozsáhlý sociální program, závodní stravování, příspěvky na penzijní a životní pojištění
pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené
Nástup:

dle dohody - po skončení výběrového řízení

Zájemci, hlaste se:
telefon: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com
http://www.pd-refractories.cz
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LIDÉ NAD VYTÁPĚNÍM ČÍM
DÁL TÍM VÍCE PŘEMÝŠLEJÍ
Tématem číslo jedna je v poslední době plyn, jeho cena, případně nedostatek. Lidé jsou
často nervózní, jak to s ním bude, a uvažují o jeho náhradě za jiný, alternativní zdroj na
vytápění domácností, firem, kanceláří. Více k tomu tématu prozradil obchodní manažer
společnosti CERGO Miroslav Boček.

Chci řešit vytápění. Co byste mně v tomto
směru doporučil?
Z pozice zástupce společnosti, která se
dlouhodobě pohybuje v oblasti vytápění
a tepelné techniky, pozorujeme stupňující se
nervozitu zákazníků v souvislosti s nárůstem
cen plynu od loňského podzimu. Již tak poměrně vážná krize navíc nabrala další rozměr
kvůli probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.
Spotřebitelé, ať už se jedná o firmy, veřejné
instituce, nebo domácnosti, si tak dnes nemohou být jistí ani cenou odebíraného plynu,
ani dlouhodobou stabilitou jeho dodávek.
Z tohoto důvodu se stále více klientů odklání od klasických plynových kotlů, což se
projevuje významně rostoucí poptávkou
především po tepelných čerpadlech, ale
i po dalších alternativách, jako jsou například kotle na biomasu. Jedná se o technologie, které jako firma již řadu let instalujeme.
Dříve byl výběr těchto obnovitelných zdrojů
motivován zejména důvody ekologickými
a ekonomickými. Dnes už můžeme hovořit
i o důvodech ryze praktických, tedy o obavách z možného nedostatku plynu. Takové
jsou soudobé trendy a tímto směrem bychom doporučili jít případným zájemcům
i my.
Biomasa, tepelné čerpadlo, elektřina… Dá
se říct, existuje nějaká univerzální rada,
co je pro koho vhodnější a kdy zvolit jaký
zdroj?
Ve společnosti razíme heslo, že ke každé
stavbě je nutné přistupovat individuálně,
univerzálním radám bychom se tedy raději
vyhnuli. Nicméně obecně lze říci, že tepelná
čerpadla pracují nejefektivněji s otopnými
soustavami projektovanými pro nízkoteplotní provoz, tedy zejména s podlahovým
vytápěním nebo vhodně dimenzovanými
deskovými tělesy. Do starších objektů, např.
s litinovými článkovými radiátory, bychom
naopak doporučili spíše zdroj na biomasu, tedy dřevní štěpku, drcený dřevní odpad nebo pelety. Důležitou výhodou těchto

zdrojů je vedle výsledné ceny tepla a vyšší
energetické soběstačnosti také fakt, že je
lze instalovat i v místech, kde není dostupné
připojení na distribuční síť plynu.
Provádíte realizace pouze ve firmách, nebo
i v rodinných domech?
V segmentu větších projektů pro firemní
klientelu a veřejné instituce má společnost
CERGOMONT celorepublikovou působnost.
Drobnější instalace pro koncové zákazníky
pak provádíme zejména v regionu Blanenska
a dále v Brně a jeho okolí. S ohledem na napjatou situaci na trhu a rostoucí poptávku po
alternativách k plynovému vytápění jsme se
v letošním roce rozhodli zacílit na tento segment trhu ještě intenzivněji než v minulosti. Vyčleněno bylo hned několik montážních
skupin, které se na menší zakázky specializují a jsou pro jejich bezproblémový průběh
proškoleny.
Řada alternativních zdrojů je podporována
dotačně. Pomůžete zákazníkům i v tomto
směru?
Odborně pomoci s vyřízením dotační podpory jsme schopni jak větším zákazníkům, tak
i zájemcům z řad domácností. Tyto menší
projekty jsou podporovány zejména prostřednictvím kotlíkových dotací nebo programu Nová zelená úsporám. Oba dotační
tituly jsou zaměřeny na výměnu starších
neekologických zdrojů vytápění, zpravidla
kotlů na pevná paliva, elektrického vytápění nebo lokálních topidel, právě za tepelná
čerpadla nebo zdroje na biomasu. Zajímavou
možností je pak i kombinace s dalšími úspornými opatřeními, například fotovoltaikou.

čerpadla země – voda. Z regionu bych pak
zmínil například instalace tepelných čerpadel v rámci energeticky úsporných projektů
v ZŠ a následně i MŠ v nedalekých Jedovnicích, případně ve sportovní hale v Pohořelicích. Výkonově zajímavé zdroje na biomasu
jsme pak stavěli například pro společnost
TIMBER PRODUCTION ve Velkých Karlovicích
nebo pro výrobní družstvo Dřevotvar provozované v Jamném nad Orlicí.
Kam se mohou v případě zájmu obrátit?
Případní zájemci o naše služby se mohou
obrátit přímo na moji e-mailovou adresu
(bocek@cergo.cz) nebo nás samozřejmě
mohou oslovit i prostřednictvím kontaktního
formuláře umístěného na webu naší společnosti www.cergo.cz. Jsme připraveni jim
poskytnout komplexní služby od zpracování
prvotního návrhu řešení a projektové dokumentace přes realizaci díla až po následnou
správu zařízení, bude-li o ni mít klient zájem.
PAVEL ŠMERDA

CERGO s.r.o.
Horní Lhota 127
678 01 Blansko
Tel.: 516 498 700
info@cergo.cz
www.cergo.cz

Můžete prozradit některé realizace, které
jste v tomto směru dělali?
Z větších aplikací lze zmínit například projekty realizované pro Vysokou školu ekonomickou v Praze, Hotel Šumava v Kašperských
Horách nebo Základní školu v Košeticích. Ve
všech těchto případech se jednalo o tepelná
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Multifunkční sál až pro 150 lidí
Ideální pro Vaši svatbu, narozeniny nebo ﬁremní večírek.
Salónek pro 20 osob – školení, konference, porady
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www.valeacaffe.cz
fb: /valeacaffe
ig: #valeacaffe
Zámek 1a, Letovice

O EDENU
Společnos Eden Europe je součástí Marmon Holdings, Inc., kterou vlastní společnost Berkshire Hathaway Inc.
Globální asociace Marmon přitom zahrnuje více než 100 společností ve 40 zemích světa. Díky silnému finančnímu
zázemí jedné ze světově největších společností se zaměřením na dodávky pro retail je společnost Eden schopna
zajistit stabilitu, dosah a komplexní zdroje pro potřeby retailového obchodu. Nabízí standardní i zakázková řešení, ať už v designu prodejen, regálů na míru, merchandisingu, shop-in-shopu, POP či digitálních řešeních.
ZBYNĚK HUSÁK
Každý z majitelů či ředitelů firem si přeje najít loajální spolupracovníky, záměrně
píšu spolupracovníky, protože pan Husák není typický zaměstnanec. Je to osobnost, která svojí profesionalitou převyšuje zaměstnance a chová se jako jeden
z majitelů firmy. Tento přístup lze připodobnit k řízení a chování mého velkého vzoru
Tomáše Bati. Oba zastávají podobné hodnoty a mají cit na volbu správných spolupracovníků do svého týmu a díky tomu oba dokázali z ničeho vybudovat úspěšné
a nadnárodní podniky. Když si člověk představí, jakou zodpovědnost musejí majitelé nebo ředitelé řešit, je až neuvěřitelné, že v takovém měřítku pan Husák řeší dvě
pobočky v různých částech světa a obě dosahují skvělých výsledků.
Za svůj život jsem potkal a spolupracoval s řadou podnikatelů, ale jen o pár můžu
říct, že mají opravdu charakter a srdce na správném místě. Pan Husák mě překvapil
už na pohovoru a říkal jsem si, že bych s ním rád spolupracoval. Zaujal mě otázkami,
které byly opravdu věcné, a měl v mých očích přirozenou autoritu. Rozhodnutí nastoupit do Edenu vnímám jako správnou volbu a potvrdilo se mi to, když bylo potřeba pomoci ve skladu, kdy sám pan Husák nás požádal o pomoc. Šel nám příkladem
a každou pracovní sobotu šel s námi. Za jeho chování mám k němu přirozený respekt a vnímám ho, jako by to byl novodobý Tomáš Baťa, a jsem rád, že zrovna já
mohu pomáhat Edenu jako marketingový specialista.
ONDŘEJ HORÁČEK, 4 měsíce ve firmě

Michal Bílek, vedoucí projektového oddělení:
Je skvělé, když si firma váží svých zaměstnanců

David Fojtík, vedoucí skladu: Když firmě „teče
do bot“, pomůžou i lidé z kanceláře

Dobrý den, Michale, jste jedním z klíčových lidí u nás ve firmě, co
se týče organizace projektů, a jako vedoucí projektového oddělení tedy znáte veškeré procesy. Mohl byste nám trochu přiblížit
svůj pracovní den?
Děkuji a těší mě, že si to Eden myslí. Co se týče procesů, tak bych
si osobně netroufl říct, že je znám všechny a do detailu, přece jen
už nejsme malá společnost a každé oddělení má svá specifika. Mojí
prací v Edenu jsou převážně realizace prodejních ploch a komunikace se zákazníkem, v té projektové části a zjednodušeně řečeno
zajistit, aby zákazník měl na čem vystavit svoje produkty a aby lidé,
kteří si přijdou do supermarketu nakoupit, měli kolem sebe příjemné a přehledné prostředí. Samozřejmě to, jak by prodejna měla vypadat, si určuje zákazník a tým designerů, ale já jsem ten, kdo jejich
představu a zadání tak nějak dotáhne do konce a zrealizuje.
I když mě práce občas štve (koho ne – úsměv), tak toto je to, co mě
na ní asi baví nejvíce – je za mnou něco hmatatelného vidět. Takže na dotaz, jaký je můj pracovní den, mohu stručně odpovědět, že
není jednotvárný, a to je super. Abych se ale úplně nevyhýbal otázce, tak je to hodně o kalkulacích, cenových nabídkách, komunikaci
se zákazníkem a montéry na stavbách. Bohužel hodně času trávím
u počítače, ale i cestuji.

Dobrý den, Davide, jste jedním z klíčových lidí u nás ve firmě, co se
týče organizace skladu, a jako vedoucí skladu tedy znáte veškeré
procesy. Mohl byste nám trochu přiblížit svůj pracovní den?
Ahoj. Můj pracovní den začíná samozřejmě kávou… (úsměv). Ale jinak mám na starost chod skladu a dopravu. Chystám a rozdávám
práci klukům ve skladě a řeším s nimi různé problémy, komunikuji s dopravci ohledně nakládek, vystavuji objednávky na dopravu,
schvaluji faktury za dopravu atd…

Firma vznikala postupně. Co přesně vidíte za úspěchem firmy
a vedení, potažmo pana Husáka?
Ano, je to tak, firma byla kdysi pouze o jednom člověku v ČR
(p. Husák), týmu lidí v Anglii, kteří vyráběli regály, a Tescu, které
chtělo expandovat ve střední Evropě. Pak se připojil „náměstek“
(p. Kuba), pár montérů a skladník. Za to, že je z nás nyní trošku větší firma, vděčíme převážně našim majitelům z US, kterým se zdála
Česká republika jako vhodné/strategické místo pro výrobu a distribuci regálového systému po Evropě. Zároveň věřili v partu mladých
snaživých kluků, kterým radili zkušení kolegové z UK a měli potenciál růstu. Za úspěchem pana Husáka vidím jeho vytrvalost, snahu
dělat věci správně a poctivě, talent na jazyky a komunikaci, ale hlavně schopnost vybrat si ty správné lidi do týmu (úsměv).
Chápu, že je obtížné hodnotit vedení, ale přesto se Vás zeptám.
Co nejvíce oceňujete na panu Husákovi? (pracovní i osobní rovina)
Ano, to je, obzvlášť když se známe tolik let, a dříve než jsme se stali kolegy, jsme byli kamarádi. Bylo obtížné najít tu správnou cestu
nebo kompromis mezi vztahem šéf, podřízený a tou osobní rovinou,
ale nějak jsme to ustáli a stále bojujeme za jeden tým, což myslím
mluví samo za vše. Vážím si na něm konstruktivního přístupu k jakékoliv problematice, již zmíněné vytrvalosti, rozvážnosti a pozitivního myšlení. Určitě by se našlo i něco, co by se dalo zlepšit (úsměv),
ale to je asi úděl šéfů. Takže celkově vzato, za mě dobrý.
Je pro Vás důležitý osobní přístup ve firmě?
Samozřejmě je a lidé jsou to, co firmu stmeluje a drží pohromadě.
Z tohohle pohledu je vlastně škoda, že stále rosteme a firma se více
škatulkuje... Je stále těžší a těžší udržet osobní přístup ke všem,
když je nás stále více. Nicméně snaha i odhodlání více vztahy prohlubovat formou teambuildingů tu je a to je fajn. Když nad tím tak
přemýšlím, tak osobní přístup a dobrý kolektiv je vlastně jedním
z hlavních důvodů, proč tu pracuji tak dlouho.
Oceňujete i to, že je vedení schopno obléct montérky a jít Vám i ve
svém volnu pomoci?
Ano, samozřejmě oceňuji, ale dle mého názoru, pokud chce šéf po
svých podřízených něco navíc/nad rámec standardních povinností,
tak musí jít příkladem. Takže bych řekl, že to vzal za správný „konec“
a ukázal, že i on umí vystoupit ze své komfortní zóny a umí „makat“
i rukama. A je fajn vidět, že v tom nezůstal sám a ostatní ho následoMICHAL BÍLEK, 18 let ve firmě
vali.			

Firma vznikala postupně. Co přesně vidíte za úspěchem firmy
a vedení, potažmo pana Husáka?
Myslím si, že jsme jako firma docela flexibilní, že jsme pro zákazníky docela spolehlivý dodavatel, i když se teď trochu trápíme s dodávkami. Ale věřím, že se brzy vrátíme do starých kolejí (úsměv).
Zbyněk má Eden jako svoje dítě (úsměv), celé to tady vybudoval,
tak k tomu i přistupuje a to je dobře. Máme tu spoustu schopných
lidí v kancelářích, ať je to od nákupu přes prodej až po účtárnu
a všechno dohromady to funguje, tak ještě aby neměla firma
úspěch (úsměv).
Chápu, že je obtížné hodnotit vedení, ale přesto se Vás zeptám.
Co nejvíce oceňujete na panu Husákovi? (pracovní i osobní rovina)
To, že je to normální chlap… (úsměv). Že se občas zastaví u lidí z výroby/skladu a baví se s nimi… Není to takový ten ředitel, který se jen
projde po hale a říká si, že mu to tady patří (úsměv).
Je pro Vás důležitý osobní přístup ve firmě?
Určitě je.
Oceňujete i to, že je vedení schopno obléct montérky a jít Vám i ve
svém volnu pomoci?
Určitě to oceňuji. Je hezké vidět, že když firmě teče do bot a nestíháme vychystávat zakázky, tak pomůžou i lidi z kanceláře (úsměv).
DAVID FOJTÍK, 10 let ve firmě
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• Boskovice – Rovná 2460/4 po–ne 8.00–20.00
• Blansko – Na Řadech 2360/3 (Kaufland) po–ne 8.00–20.00
– Seifertova 1683/6a po–pá 7.00–17.00 so–ne zavřeno
skinexpert®
BY DR.MAX
SOLAR, celá řada

sleva
100Výtahy
Kč Brno/Dr. Max DODÁM

Těšte se z každého
slunečního paprsku

• opalovací přípravky
s vysokým stupněm
ochrany pro dospělé i děti
• garantovaná voděodolnost
(neplatí pro oleje)

Při nákupu přípravků značky
skinexpert BY DR.MAX řady Solar získá
držitel Karty výhod Dr.Max slevu 100 Kč.
Kosmetické přípravky. Nabídka platí od 1. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Boskovice-05-2022-210x148mm.indd 1
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NA NÁVŠTĚVĚ

HESLEM NAŠÍ FIRMY JE:
VĚŘÍME V KVALITU
Ladislav Steinhauser patří k těm, kteří dokázali navázat na práci svých předků. Na výrobky firmy Steinhauser s.r.o.,
které dodává na český trh už od roku 1991, je patřičně hrdý. Firmu od svého otce převzal v roce 2014. Dnes má přes
200 zaměstnanců.
Firma Steinhauser, s.r.o., se zabývá produkcí výsekového masa českého původu a výrobou kvalitních masných výrobků. Porážka
probíhá od roku 2016 v novém provozu jatek
ve Skalici nad Svitavou. Všechen dobytek
pochází od okolních zemědělců a lokálních
farem. Bourání samotného maso probíhá
v Tišnově.
Firma vlastní i několik prodejen. Dvě jsou
v Tišnově, dvě v Brně, Rajhradě a další firemní prodejny pak jsou v Blansku, Boskovicích.
Na prodejně si můžete zboží objednat dopředu telefonicky, e-mailem nebo na e-shopu www.kupmaso.cz a rovnou vyzvednout,
nebo přijít a paní prodavačky vám rády poradí s výběrem masa na pečení, řízky, roládu,
případně už rovnou vám maso nakrájí. Veli-

PR

ce nás těší stále se zvyšující zájem o české
maso, které vám s hrdostí a tradicí dodáváme denně čerstvé na prodejny z vlastních
jatek ve Skalici nad Svitavou.
Řada našich výrobků nese ocenění kvality
Klasa, Českou cechovní normu nebo se pyšní
oceněním Česká chuťovka.
Z masných výrobků můžeme doporučit šunku Moravii, Tišnovskou šunku nebo Dětskou
šunku Svačinku, nebo si můžete vybrat
některý z našich trvanlivých výrobků, kde
kromě klasické Vysočiny nabízíme salám
s lískovými ořechy nebo salám s Chipottle
a Chedarem. Novinkou letošního roku jsou
moravské párky se sýrem.
Naše společnost je významným producentem špekáčků na českém trhu. Vždyť skoro
každý z nás si dá alespoň jednou během grilovací sezóny pořádný špekáček. A ten náš
jím opravdu je.
Kromě klasického špekáčku můžete ochutnat variantu s chilli, s olomouckými tvarůžky
nebo pak špekáček s Goudou.
Kromě těchto specialit nabízíme široký sortiment grilovacích klobás, párečků, marinovaných mas a samozřejmě vyzrálé hovězí
maso.

PRODEJNA BLANSKO

Otevírací doba
po-pá 7.30 –17.00, so 7.30–11.00
Blansko, Nám. Svobody 8b

PRODEJNA BOSKOVICE

Otevírací doba
po-pá 7.30 –17.00, so 7.30–11.00
Boskovice, Masarykovo nám. 15

Pilotem snadno a rychle
Anebo ne? Toho, že práce pilota horkovzdušného balonu i příprava na
ni obnáší mnohem víc než romantické výhledy na krajinu, jsem se stala
očitým svědkem.
„Už jste se odlepili,“ hlásí paní Borkovcová a já zírám na deset centimetrů dělících koš balónu od země se smíšenými pocity. O několik
vteřin později se z ní i ostatních přihlížejících stávají stěží rozpoznatelné figurky. Letíme. Nepopsatelný pocit, problémy všedního dne jako
byste nechávali tam někde daleko pod sebou a byli alespoň na chvíli
svobodní.
Tím, kdo by však měl dokonce i ve vzduchu stát nohama pevně na zemi,
je pilot. Dnes tato úloha připadla teprve sedmnáctileté Adéle Borkovcové, která zatím nemá pilotní licenci. Od tohoto cíle ji dělí nutnost jak
teoretických, tak praktických zkoušek, na které se tvrdě připravuje.
Aby k nim ale vůbec mohla přistoupit, musí mít nalétáno 16 až 20 hodin
a jednu z nich si odbude právě dnes. „Poletím po půl roce, ale nervózní
nejsem, přece jen na mě bude dohlížet táta,“ směje se. Mirek Borkovec
skutečně zvládá roli zkušeného pilota, otce i učitele. Pod záštitou Balonového zámku Radešín na Vysočině se věnuje zácviku mnoha zájemců
včetně své nejstarší dcery.
Poprvé si uvědomuji, jak pečlivě si musí pilot počínat, když mám možnost přihlížet předletovému rozboru. Otec a dcera Borkovcovi zasedají
k monitoru počítače a otevírají první z mnoha specializovaných map.
Celý proces se řídí třemi pravidly: „ Smíme? “ Můžeme? Chceme? Pravidlo Smíme? zahrnuje kontrolu aktivace letových prostorů v okolí. „Je
třeba pokaždé zkontrolovat, co aktuálně platí. Omezují nás například
vojenská cvičení nebo závody větroňů,“ vysvětluje Mirek Borkovec.
„Pod Můžeme?“ se ukrývá pečlivé prostudování aktuální situace počasí i předpovědi. „Že nemůžeme letět v bouřce, je asi jasné. To, že zde na
první pohled žádnou nevidíme, ještě nutně nic neznamená,“ prohlašuje a ukazuje mi na družicových záběrech Rakouska časový záznam
podezřele rychlého vývoje mraků. „Vsadím se, že tady bude co nevidět
bouřka. To musíme předvídat.“
Nejvíce nás však zajímá vítr. Nejen jeho průměrná rychlost v různých výškách, nýbrž i jeho poryvy, které mohou způsobit značné
komplikace. Poslední podmínkou je dobrá viditelnost. „Kromě mlhy
a nízké oblačnosti je třeba dbát i na čas západu slunce, protože první věc, která po soumraku unikne oku, jsou dráty vysokého napětí,
na ty musíme dávat velký pozor.“ Dnes jsou naštěstí podmínky pro
let takřka ideální a máme dostatečnou časovou rezervu, abychom
přistáli za světla. Posledním bodem kontroly je „ Chceme?“, jinými

slovy – vyplatí se nám to? Jak daleko se dostaneme? Jsou tam
vhodné podmínky pro přistání? Na to všechno se Mirek Borkovec ptá, když studuje na letecké mapě pravděpodobnou trasu
našeho balonu a vhodné přistávací plochy.
Ano, pilot musí mít znalosti z oblasti meteorologie, geografie
a práce s mapou, techniky i lidské způsobilosti. Ty získá na
specializovaných školeních, nejdůležitější je však převedení
do praxe, což znamená mnoho dalších hodin předletových
příprav a vlastních letů. „Pilot by také měl být zodpovědný,
rozhodný a schopný soustředit se na více věcí najednou,“ doplňuje Adéla, která si dnes ověřila důležitost těchto vlastností.
Jejími hlavními úkoly bylo nejdříve držení stálé hladiny letu,
pak kopírování terénu. Vše zvládla na výbornou.
Že ani trocha fyzické zdatnosti neuškodí, jsem si vyzkoušela
při přípravě balonu k letu i po přistání při jeho balení. Inu,
být aviatikem možná není snadné, ale jak říká Mirek Borkovec:
„Pilotem může být každý. Jako u všeho je tu nejdůležitější nadšení.“ To očividně jemu ani jeho dceři nechybí.
A jaký byl samotný let? Jistě vám nemusím říkat, že úžasný.
Ostatně… proč se o tom nepřesvědčíte sami? Zakusit dobrodružství dávných vzduchoplavců můžete jednoduše - stačí zavítat na webové stránky Vzduchoplavební společnosti Viktoria
www.viktoria-vzduchoplavebni.cz a zamluvit si let.
MAGDALENA KRÁLOVÁ

V HODONÍNĚ ZAHRAJE EMIL VIKLICKÝ TRIO
Památník v Hodoníně u Kunštátu zahájil v dubnu svou další kulturní sezónu. Pro návštěvníky připravil v červnu jedinečnou hudební událost na
jedinečném místě — koncert výrazné ikony českého jazzu, výjimečného klavíristy Emila Viklického, který je neodmyslitelnou součástí evropské
hudební jazzové scény. Koncert se uskuteční v sobotu 25. června od 15 hodin v amfiteátru památníku. Populární jazzové trio vystoupí v sestavě
Emil Viklický – klavír, Petr Dvorský – kontrabas, Jiří Stivín Jr. – bicí nástroje.
Památník k připomínce obětí holokaustu Romů a Sintů byl vybudován v místě, kde v letech 1942–1943 fungoval protektorátní, tzv. cikánský
tábor. V současnosti je možné navštívit celý areál a dozvědět se více o historii tohoto místa díky nové expozici věnující se historii tábora i sezónním výstavám, které se pravidelně obměňují. V památníku se také koná řada dalších kulturních akcí (koncerty, besedy, pietní akty).
Vstupenky na koncert je možné zakoupit v předprodeji online přes smsticket.cz nebo na pokladnách v Muzeu romské kultury v Brně a Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Vstupné v předprodeji 200 Kč/100 Kč, na místě v den koncertu 250 Kč/130 Kč.
PETRA LAZÁRKOVÁ, MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
Bližší informace získáte na rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu		

Nový Hyundai STARIA.
Hvězdný komfort.

Působivý design exteriéru je jen začátek. Ve stejně atraktivním interiéru usadíte až devět osob s maximálním
komfortem a současně vám zůstane nákladový prostor o základním objemu 831 litrů. Nechybí výkonný dieselový motor
2,2 CRDi 177 k, na přání s 8stupňovou automatickou převodovkou i pohonem všech kol, ani přehlídka nejnovějších
asistenčních a komfortních systémů včetně elektricky ovládaných bočních a zadních dveří nebo 360stupňového
kamerového systému. Vždy máte jistotu, že budete cestovat v neobyčejném pohodlí, bezpečí a prostoru. Již
od 899 990 Kč vč. DPH.

Hyundai AUTO POKORNÝ MOTORS
Maříkova 46 (u Globusu), 621 00 Brno
Tel. +420 515 915 000
www.hyundaivbrne.cz

Hyundai STARIA – kombinovaná spotřeba 7,8–8,9 l / 100 km, emise CO2 205–232 g/km (údaje dle WLTP). Fotografie je pouze ilustrativní.

