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ZÁHLAVÍ

Získejte

až
Kč
na ochranné
sportovní pomůcky
až

Kč

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022
Klientská centra: Blansko - Svitavská 1
Boskovice - Masarykovo nám.12
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ZVEME VÁS

NA FESTIVAL MYFACE PŘIJEDOU
JELÍNEK, HORSKÁ I STRACHOVÁ
Pátý ročník Sirius Festivalu MyFace se uskuteční v sobotu
10. září 2022 v krásném prostředí Hotelu Maximus Resort
v Brně. Na unikátní a výjimečné akci zaměřené na osobní
rozvoj, inspirativní příběhy, život, práci a podnikání se opět
představí zajímavé osobnosti z celé České republiky.
Mezi vystupujícími budou hokejový trenér, kouč, manažer,
pedagog a spisovatel, který v minulosti spolupracoval
i s Jaromírem Jágrem, Marian Jelínek. Dorazí uznávaná
ekonomka, odbornice na měnovou a rozpočtovou politiku
Helena Horská nebo mistryně světa a olympijská medailistka
ve sjezdovém lyžování a zakladatelka Kliniky Vo2max Šárka
Strachová.
S aktuálními a velmi zajímavými tématy vystoupí trenér,
konzultant a poradce, kterého si firmy najímají, aby jim
pomohl s jejich efektivitou v oblasti marketingu, obchodu
a řízení, Martin Kolenička, poradkyně pro osobní rozvoj,
autorka podcastu O talentech s Markétou, spoluautorka filmu
Moc myšlenky, certifikovaná koučka pro práci se silnými
stránkami, zakladatelka společnosti Cloud 9 Institute Markéta
Gabzdyl Tichá, ředitel společnosti Sirius Finance a tvůrce

podcastu Pro bohatší život Tomáš Bubeník, podnikatelka
a zakladatelka projektu Fpohybu Nela Ďopanová nebo
zakladatelka a CEO projektu Testuj.to a leader komunity Ženy
s.r.o. Eva Čejková.
Moderátorkou akce bude Veronika Kadeřábová, kterou
znají diváci ČT z pořadu Dobré ráno. Záštitu nad akcí letos
převzali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl
a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Karel Havlíček.
Účastníci Festivalu získají možnost komunikovat s každým
řečníkem osobně, nebude chybět doprovodný program,
nabídka zajímavých a inspirativních knih, ochutnávka pokrmů
a další.
Akce je určena široké veřejnosti, konkrétně těm, kteří se chtějí
vzdělávat, posouvat v životě dál a získávat informace přínosné
pro jejich osobní život i práci. Cílem Festivalu je podpořit
v lidech potenciál, aby se nebáli žít své sny v každodenním
životě. Předprodej vstupenek probíhá v síti Ticketlive, více
informací o akci a další zajímavosti najdete na FB události.
PAVEL ŠMERDA

Pro spokojený život
v Blansku
MUDr. Jaroslava Pořízková
Ing. František Hasoň
Ing. Ondřej Dyčka

kdublansko.cz

VOLTE
ROZUMEM I SRDCEM
MyFace – červenec/srpen 2022

MF_09-10_22.indd 3

3
01.08.22 7:02

NÁŠ ROZHOVOR

HOTELIÉR
JAROSLAV SVOBODA:
ZÁKLAD ÚSPĚCHU?
POSKYTOVAT LEPŠÍ SLUŽBY NEŽ OSTATNÍ
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Majitel třiadvaceti českých hotelů, šéf společnosti Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda se narodil
v Blansku. Ve svém byznysu toho za více než dvacet let zažil opravdu hodně a do budoucna má další
plány.
Dovolte mi na úvod osobní otázku. Jak se máte?
Skvěle! Můžeme zase svobodně žít a taky pracovat. Bez
omezení. To je úžasné!
Dva roky života s covidem, teď válka na Ukrajině, energetická
krize, vysoká inflace... Jak vnímáte, co se kolem nás poslední
dobou děje?
Doba je velmi turbulentní, musíme se vypořádávat s mnoha
překážkami. Ale to k podnikání patří. Vidím to tak, že po covidu
se život změnil a teď bude všechno nějak jinak. Nevím přesně
jak, ale vím, že to bude jiné, zcela nové. Lidé mají jiné návyky,
rozhodují se hodně na poslední chvíli atd.
Nás nejvíce nyní trápí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, hlavně v gastronomii. V jiných částech hotelů si vlastní
zaměstnance už léta trpělivě vychováváme. Například z recepčního se stal manažer hotelu, z pokojské vedoucí ubytovací
sekce…, ale v restauraci potřebujeme číšníky nebo kuchaře,
a ti teď chybí. Trápí nás to především s ohledem na expanzi,
kterou plánujeme. Přibírání dalších hotelů v České republice
i v zahraničí.
Turbulentní doba, to je velmi trefné pojmenování. Je to podle
Vás přirozený „vývoj“, nebo za tím spatřujete něco víc?
Po předchozím ekonomickém růstu zřejmě muselo dojít
k poklesu trhu (a zřejmě ještě dojde k zásadnějším změnám),
to je normální. Pro nás je nepříjemné, že to postihlo služby,
cestovní ruch. To jsou jedny z nejvíce zasažených oborů.
Pocítili jsme to jako první a zřejmě z toho vyvázneme jako jedni
z posledních.
Pojďme k příjemnějším věcem. Čím jste chtěl být jako malý.
A jaká byla Vaše cesta do gastro průmyslu?
Má matka říká, že jsem už od šesti let chtěl být hoteliérem.
Vždy jsem věděl, že nejsem technický typ člověka a že můžu
pracovat spíš ve službách. Navíc jsem nebyl nejpilnější
student.
Vím, že jste začínal jako číšník v restauraci. Takže ideální
baťovský model…
Dnes jsem za to vděčný! Znám veškerá specifika gastro
provozů. To je zkušenost k nezaplacení! Ani nevíte, jak mi to
nyní v mé manažerské pozici pomáhá! A když jsme u Bati,
o tom jsem hodně četl a přemýšlel, spoustu jeho zásad jsme
zavedli a využíváme. I já se osobně některými jeho radami
stále řídím.

Kde všude jste pracoval a nějaké originální zážitky?
Od 17 let jsem pracoval v restauracích, později v hotelích.
Začínal jsem v Blansku a brzy přešel do Prahy jako kuchař,
číšník. Vyzkoušel jsem si také krátce několik restaurací
a hotelů v zahraničí (Francie, Anglie). Doma jsem se brzy
vypracoval na vedoucího směny a následně na F&B (food and
beveradge) manažera. Asi v 24 letech jsem už chtěl poznat víc,
přešel jsem tedy na provoz konferenčních prostor. A pak jsem
chtěl taky poznat, jak funguje prodej služeb, tak jsem začal
dělat obchod. Nejprve jako referent, ale brzy jsem už obchodní
oddělení řídil. Konference a později i hotel. V 27 letech jsem
dostal nabídku řídit hotel a od 29 podnikám.
Narodil jste se a dětství jste prožil v Blansku. Jak na tu dobu
vzpomínáte?
Na dětství v Blansku vzpomínám rád. Byli jsme fajn parta
kluků, pořád jsme něco hráli, sportovali. Hráli jsme fotbal za
místní ČKD, u domu potom nohejbal, hokej a další. Od 12 let
jsem se hodně věnoval biatlonu v klubu Metry. S kamarády
jsme pořád něco podnikali. Vybavuji si spoustu zábavných
historek, které se nám sem nemůžou ani zčásti vejít. Tak snad
někdy v dalším rozhovoru.
Jaké místo máte v Blansku nejraději?
Město je dnes hezky opravené a udržované. Miluju okolní lesy.
Vím, že jste hrál fotbal. Na jakém postu a jak Vám to šlo?
Hrál jsem vždy v obraně, ale nebyl jsem moc dobrej. Ale
bojovník, to zas jo. Do dnes hraju malou kopanou, pražskou
hanspaulskou ligu (už ne v obraně, ale dávám góly). Máme
CZECH INN tým, kde kapitánuje můj syn David. Věkový průměr
je asi 25 let, který já podstatně zvyšuji! Sice nedostávám
nominaci na každej zápas, ale když jo, tak nastoupím rád.
Kam jste šel po základní škole?
Vyučil jsem se jako kuchař-číšník v Lomnici u Tišnova.
V Praze jsem si následně dodělal maturitu na střední hotelové
škole.
Podnikat jste začal poměrně brzy. Jaké byly začátky a co na
tom bylo nejtěžší?
Měl jsem hodně těžký začátky. Nejprve mne podvedl můj šéf,
který mi sliboval podíl ve firmě, kde jsem pracoval. Nedodržel
slovo a mně zůstaly jen dluhy. Založil jsem si vlastní firmu,
vyjednal pronájem dvou malých hotelů v Krkonoších, ale
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potřeboval jsem do začátku hotovost, kterou jsem neměl.
Oslovil jsem známého britského investora, který mi poskytl
jen menší část potřebné hotovosti a požadoval podíl v jeho
prospěch 80/20. Během tří let jsem poměr vyrovnal na 50/50
a během dalších pěti let celou firmu koupil.
Řekl jste si někdy – dost, tohle nemám zapotřebí a budu
dělat něco jiného?
Do takového stadia jsem se zatím nedostal. Každou těžkou
situaci, horší období (naposledy dvouleté období covidu) beru
jako výzvu a příležitost vytvořit něco nového. Obohatit se
o novou zkušenost, získat nové příležitosti od těch, kteří
nastavené těžkosti daného období nezvládnou. Tak tomu bylo
i například v letech 2008–2009, kdy se naší společnosti
v období tehdejší krize podařilo expandovat do Prahy.
Postupně jste se vypracoval mezi elitu českého hotelového
byznysu. Je to splnění Vašeho snu?
Splnění mého snu? To úplně ne. Víte, je to dobrý pocit vidět, že
Vaše práce má smysl, a občas si uvědomit, že ji třeba děláte
lépe než ti ostatní ve vašem oboru. Hotely, kterým se daří, mají
dobré hodnocení, spokojené klienty a loajální zaměstnance.
To je radost. A to mě drží v pohybu a v plánování dalších
aktivit. Nové nápady a vylepšování toho, co nabízíme, to mě
baví a naplňuje. Splnění snu bych to ale nenazval. Je to štěstí
a radost. Sny si nechám na později.
Máte hotely jen v České republice? Které patří mezi ty
nejvýznamnější?
Je to těžké odpovědět na takový dotaz. Všechny hotely, to
je něco jako moje děti. Které z nich mám nejradši? Když už
bych měl jmenovat, tak nejluxusnější je The Grand Mark
Hotel – luxusní 5* hotel, největší je Don Giovanni Hotel
s kapacitou více než 400 pokojů. Ale i takový hotel s 25 pokoji
u Staroměstského náměstí nebo IRIS HOTEL EDEN, který
je součástí nejmodernějšího českého fotbalového stadionu
Sinobo (Slavia), Cosmopolitan hotel v Brně (Bobycentrum)
a takhle bych mohl dál pokračovat. Mám je rád všechny
a každý jednotlivý z nich má svůj význam.
Kolik hostů v průběhu roku Vašimi hotely projde?
Nedávno jsme přivítali 15miliontého hosta. Jsme na trhu od
roku 2003. Poslední roky to bylo kolem jednoho milionu hostů
za rok.
Vím, že musíte být diskrétní, ale kdo ze známých tváří,
celebrit spal ve Vašich hotelích?
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Je to řada známých filmových, hudebních a sportovních hvězd,
ale také osobnosti z mezinárodní politiky a mezinárodních
korporací. Snad bych mohl jmenovat fotbalového brankáře
Petra Čecha, hráče české národní reprezentace, herce Jeana
Renó, režiséra Woody Allena, v poslední době to byla hudební
skupina A-ha, švédský král, je jich hodně…
Co je pro Vás při podnikání nejdůležitější? Jsou nějaké
zásady, jimiž se řídíte?
KVALITA. KVALITA. KVALITA. To je naše heslo. Snažit se
poskytnout službu lépe než ti ostatní, to je základ úspěchu.
Hotelnictví je o přístupu k lidem. Když jsme někde ubytovaní,
chceme se tam cítit příjemně. Jaké věci jsou pro Vás těmi
základními? Jak se mají lidé v restauraci, na recepci ke
klientům chovat, čeho si všímáte?
Od začátku pobytu na hotelu nebo návštěvy restaurace jde o to
hosta zaujmout, získat na svou stranu, vyvolat v něm pocit, že
si vybral dobře. Rychle reagovat na jeho podněty a připomínky,
řešit ihned případné problémy, je toho hodně. Být ve střehu,
být připraven dát to nejlepší. A potom je nejhezčím oceněním,
když se host vrací a dá dobré hodnocení na vybraných
portálech.
V době covidu dostal Váš byznys tvrdou ránu, ale
Vy jste neseděl s rukama v klíně a začal některé hotely,
pokoje předělávat na byty. Jaký je o ně zájem a jak je to
s cenami?
O byty byl velký zájem, to se nám povedlo. Aktuálně jsme
rádi, že jsme mohli hotelům vrátit jejich původní funkci
a charakter s nabídkou všech služeb, které k tomu patří.
Zůstalo nám několik málo dlouhodobých klientů, kteří si svůj
pobyt prodloužili. Ale tomuto ubytování se již nevěnujeme.
Už je lépe, nebo Vás covidová doba naučila, přiměla k jinému
přístupu k Vašemu oboru?
Určitě je aktuálně vše mnohem lepší. My jsme se v našich
hotelích s obsazeností, tržbami a cenami vrátili na úroveň roku
2019. Jsme moc rádi. Náš přístup je stále stejný. Spokojený
vracející se host je naše krédo.
Když nepracujete, při čem odpočíváte, co Vás baví, co Vás
nabíjí energií?
Při sportu. Se svými kolegy třikrát týdně vždy na začátku dne
běhám. Večer hraji tenis, ping pong, fotbal. To mne nabíjí,
sbližujeme se s kolegy. Sportovní aktivity mi přináší také nové
nápady.
Nemohu se nezeptat, jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití,
případně oblíbená restaurace?
Nemohu jmenovat jedno jídlo. Mám rád italskou a francouzskou
kuchyni. Jídlo, které je dobře připravené a není překombinované.
Pokrmy, které jsou připraveny z místních produktů. Mám
rád naše restaurace Le Grill a Bistrot Puglia. A za dobrým
jídlem a ubytováním i rád cestuji. Získat novou inspiraci
a radovat se ze všeho, co cestování přináší, to mám rád.
Dostanete se ještě občas do Blanska?
Ne tak často, jak bych chtěl. Škoda. Při návštěvách našeho
brněnského hotelu Cosmopolitan (Bobycentrum) se snažím
vrátit se alespoň na chvíli na místa mého dětství.
Jaké jsou Vaše další plány, cíle, sny a přání?
Mít možnost dál pokračovat v tom, co umím. Získat další nové
hotely. Předat své zkušenosti, vychovávat nové manažery
a šířit dobré jméno českého hotelnictví. To mi dává smysl.
A k tomu patří také ten pocit štěstí. Dnes už vím, že štěstí – to
jsou především splněné povinnosti.
PAVEL ŠMERDA

JAROSLAV SVOBODA

Zakladatel CZECH INN HOTELS, jednatel
Absolvent střední hotelové školy v Praze
a odborného učiliště v Lomnici u Tišnova.
Pracuje ve službách 30 let. Od svých 18 let
prošel praxí několika hotelů a restaurací
v Praze i v zahraničí. Několik let pracoval
na řadových pozicích s cílem získat co
nejvíce provozních zkušeností. Většinou šlo
o práci číšníka, kuchaře, později recepčního
supervisora.
Po pěti letech dostal nabídku na nižší
manažerskou F&B pozici, a to pracovat
v několika prvotřídních restauracích
v Praze. Ve 26 letech přijal pozici obchodního asistenta a po roce a půl se propracoval
na sales manažera ve firmě provozující
konferenční a společenské centrum
v centru Prahy. Jeho práce zaujala kolegy
i zákazníky, kteří ho doporučili na pozici
ředitele hotelu (70 pokojů) v mezinárodním
řetězci. Ve 28 letech začal podnikat a založil
s britským partnerem firmu CZECH INN
HOTELS. Pronajali si jeden malý regionální
hotel, ke kterému následně připojili další
a další. Dnes je součástí řetězce 26 hotelů
(2 600 pokojů, 6 000 lůžek) a několik
restaurací. „Práce mne stále velmi baví
a jsem šťastný, že máme skvělý, mladý
a perspektivní tým. Chceme být trvale
rostoucí společností s angažovanými
spolupracovníky, kteří mají zájem se dále
rozvíjet a zlepšovat.“
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Její táta byl vyhlášený fotbalový
kanonýr, na kterého dodnes
„vzpomíná“
řada
obránců
a brankářů. Dcera Edita se
dala také na fotbalovou dráhu.
Ale na opačné straně hřiště.
Na pozici obránce se z Drnovic
přes klub Žijeme hrou a Horní
Heršpice probojovala až do
reprezentace České republiky.
Editko, musím se na úvod zeptat.
Jaký je to pocit obléct si reprezentační
dres?
Je to úžasný pocit štěstí a hrdosti, ale
na druhou stranu pocit velké zodpovědnosti.
Připomeň, do jakých zápasů jsi už zasáhla a v jaké věkové kategorii?
Poprvé jsem byla nominována na soustředění reprezentace WU14 v Nymburku. Tam jsme odehrály modelové utkání
mezi Čechy a Moravou. V loňském roce
jsem byla na soustředění WU15 v Uherském Brodě, kde jsme absolvovaly dva
zápasy se Slovenskem. Jednou u nás
a podruhé jsme jely na Slovensko. Letos
jsem byla nominovaná za reprezentaci WU16, kde jsem nastoupila na zápas
s Belgií a Itálií. Bohužel na zápase
s Chorvatskem jsem už kvůli zranění
chyběla.
Na klubové úrovni momentálně nastupuješ za Lokomotivu Horní Heršpice.
Jaké byly tvoje fotbalové začátky a kdo
tě k fotbalu přivedl?
Fotbal jsem znala už od malička, protože
jsem z fotbalové rodiny. Oba dědečkové
hráli fotbal a můj táta, ten hraje dodnes.
Právě táta má největší podíl na tom,
že jsem začala hrát. Jednou mě vzal
na trénink a bylo to. (úsměv) Začínala
jsem v sedmi letech v mladší přípravce
v Drnovicích, kterou táta trénoval. Když
jsem přestoupila do starší přípravky,
naskytla se možnost hostování v Lokomotivě Horní Heršpice, kde jsem byla asi
rok. Po ukončení hostování jsem přestoupila do týmu Žijeme hrou, kde jsem hrála
až do starších žáků. Na toto období vzpomínám velmi ráda a herně jsem se zde
opravdu posunula. Od února 2021 nastupuji za dívčí tým Lokomotiva Brno Horní
Heršpice, kde hrajeme 1. ligu juniorek.
Byl fotbal jasná volba, nebo jsi zkoušela
i jiné sporty nebo činnosti?
Začínala jsem jako malá s tanečním
aerobikem, ale to mě nezaujalo ani nebavilo tak jako fotbal.
Fotbal není pro holku úplně typický
sport. Co tě na něm nejvíce baví?

Na fotbale mě baví to, že je na vás,
jakou hru si vytvoříte. Baví mě kombinovat a vytvářet hezké akce. Samozřejmě
radost z gólu je nepopsatelná. Také je to
kolektivní sport a každý bojuje za každého. To je asi nejvíc.
Zatímco taťka byl vyhlášený kanonýr,
ty hraješ v obraně. Jak se to stalo?
Abych pravdu řekla, střelba není moje
silná stránka. Mám výhodu v rychlosti
a jsem takový atletický typ, takže obrana je pro mě ideální post. V Lokomotivě
hraji i na postu středního záložníka, ten
mi také vyhovuje, když je potřeba, dokážu
se přizpůsobit.
Do útoku tě to nikdy netáhlo?
Útok je asi ten poslední post, který bych
chtěla zkusit. (úsměv)
Kdo je tvůj fotbalový vzor a kterému
klubu fandíš?
Mým vzorem je táta. Jsem ráda, když
jede se mnou na zápasy a pak probíráme, co bylo dobré, a co naopak zlepšit.
Co se týče oblíbeného klubu, tak asi nemám úplně konkrétní klub, kterému bych
fandila.
Jak vypadá tvůj běžný den, jak často
trénuješ?
Můj běžný den začíná školou, když
mám volno, dělám běžné věci, jdu ven
s kamarády, občas si zaposiluju nebo
jdu běhat, připravuju se na další den
do školy. Trénuji třikrát týdně a o víkendech máme zápas. Teď nám skončila
sezóna, takže jsou víkendy volné.

Co spojení škola a fotbal. Jak to jde
dohromady?
Zatím vše zvládám. I když neříkám, že
to není někdy náročné. Když se vrátím večer z tréninku a čeká mě ještě
škola... Moje heslo ale je, že když se chce,
všechno jde (úsměv). Od září nastupuji na školu v Brně, tak doufám, že to
bude časově lepší, co se týče dojíždění
na tréninky.
Co tě ve škole nejvíce baví a jaký
předmět naopak nemusíš?
Baví mě tělocvik a výchova k občanství.
Co mě naopak nebaví, je německý jazyk.
Co děláš, když si chceš od fotbalu
odpočinout?
Trávím čas s rodinou nebo kamarády,
koukám na televizi, zajdu do kina nebo
do posilovny.
Chtěla by ses jednou věnovat fotbalu profesionálně, nebo co bys ráda
v budoucnu dělala?
Hrát fotbal profesionálně by bylo úžasné,
protože dělat to, co vás baví, je nejvíc.
Jinak mě láká povolání učitelky nebo
trenérky, protože moc ráda pracuji
s dětmi.
Tvoje fotbalové sny, přání a cíle?
Obrovským snem, přáním a cílem
je reprezentace a zahraniční fotbal.
Samozřejmě největším přáním je, aby
mi přálo zdraví a já mohla dělat to, co mě
baví.
PAVEL ŠMERDA
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ZDRAVÍ

PRIMÁŘKA OLGA KLÍMOVÁ:
POKUD JSTE ZDRAVÍ, MĚLI BYSTE
ODBĚR KRVE ALESPOŇ ZKUSIT
Transfuzní oddělení patří dlouhodobě k výkladním skříním
a chloubám Nemocnice Boskovice. V jeho čele stojí primářka
Olga Klímová.
Paní primářko, představte prosím
čtenářům MyFace Vaše oddělení?
Transfuzní oddělení Nemocnice Boskovice se zabývá výrobou transfuzních
přípravků. Odebíráme krev nebo plazmu od dárců, kterou pak zpracováváme. Červenými krvinkami a plazmou
zásobujeme nemocnice v Boskovicích
a v Blansku. Kromě toho posíláme plazmu na zpracování do závodu firmy Takeda ve Vídni, kde se z ní dělají různé léky
pro pacienty, ty pak můžeme využívat
při terapii. Na oddělení jsou v současné
době dva lékaři a čtyři zdravotní sestry.
Pracujeme i na hematologické ambu-
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lanci a lékaři i na Oddělení klinických
laboratoří.
Hematologická ambulance. Kdo jsou
vaši pacienti a s čím k vám přicházejí?
Do ambulance k nám přicházejí pacienti s onemocněním krve a lymfatických
orgánů. Nejčastěji s různými typy chudokrevnosti k vyšetření příčiny, poruchou bílých krvinek ve smyslu nadměrného, nebo sníženého počtu, podezření
na nádory krve či lymfatických uzlin, potížemi s krevní srážlivostí apod. Pokud
zjistíme nějaké závažnější onemocnění krve, často pacienty posíláme na

Interní hematoonkologickou kliniku
nebo OKH oddělení FN Brno Bohunice,
kde pak probíhá terapie, tzv. centrová
léčba. Některé typy chudokrevnosti potřebují léčbu transfuzemi. Tu jim poskytujeme ambulantně v našem stacionáři.
Zajímavé. Více vidět je transfuzní oddělení. Jaké odběry tam provádíte a kolik
ročně k vám zavítá klientů?
Na transfuzním oddělení provádíme
odběry tzv. „plné krve“, tedy běžný odběr
krve u dárců. Druhým typem odběru je
plazmaferéza, kdy jde krev do přístroje,
který oddělí krvinky a plazmu, plazmu
si vezmeme a krvinky se vracejí dárci.
Plazma se nejčastěji využívá pro další
výrobu léčiv. Ročně provedeme kolem
3500 odběrů plné krve a 1700 odběrů
plazmaferézou.
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ZDRAVÍ
Máte dárců dostatek? Případně jak
byste apelovali na další, aby se nebáli
přijít?
Dárců je dlouhodobě v celé republice,
ale i v Evropě a v podstatě na celém světě
nedostatek. Přáli bychom si, aby chodilo
více prvodárců a mladých lidí, aby mohla
proběhnout generační obměna. Přece
jen nám populace stálých dárců stárne.
Pokud je někdo zdravý a má možnost,
měl by to alespoň zkusit. Vždyť nikdy
neví, kdy on sám nebo někdo z jeho rodiny bude transfuzi potřebovat. Občas
se stane, že dárci odběry netolerují, ale
většina s tím nemá problémy. Celkem se
nám daří udržovat počty transfuzí tak,
abychom zásobili obě nemocnice podle
jejich aktuálních potřeb. Občas se stane,
že najednou chybí nějaká krevní skupina, když se objeví více krvácejících pacientů s jednou skupinou, to pak musíme
posílat dárcům SMS, nebo je obvolávat
s prosbou, aby přišli darovat.
Připomeňte, jaké jsou základní předpoklady k tomu, abych mohl být dárcem
krve?
Měl byste být zdravý člověk mezi 18
a 60 lety – pokud jdete poprvé – jinak
se může darovat do 65 let. Dále byste
měl vážit alespoň 50 kilogramů, protože bereme standardní množství, a to
nesmí překročit určité procento tělesné
váhy. Máme obsáhlé doporučení, s čím
může, nebo nemůže dárce darovat krev
či plazmu, část z toho je publikováno
na webu nemocnice, ale pokud si dárce

není jistý, zda může přijít, vždy si může
zavolat a zeptat se přímo u nás.
Když vše splním a přijdu na odběr. Jak
celý takový proces následně probíhá?
Organizace odběrů je vždy stejná.
Přijdete v odběrový den (úterý, středa
nebo pátek) na naše oddělení, vezmete
si pořadové číslo a dotazník dárce,
který si vyplníte. Pak s občanským
průkazem nebo jiným průkazem s fotem
projdete registrací, kde si Vás zavedeme
do informačního systému. Následuje
občerstvení před odběrem, odběr krve
ze vpichu do prstu, vyšetření u lékaře
a pak už odběr samotný. Po odběru
si u nás dáte kávu, nějaké tekutiny
a oplatek, a můžete odejít domů. Celý
proces trvá asi 45 minut. Záleží, kolik
dárců zrovna přišlo, jestli jste u nás
poprvé, to je pak pomalejší, nebo jste
opakovaný dárce. Při opakovaném
odběru se dárci objednávají v našem
objednacím systému, který máme
na webu, abychom měli určitou zásobu
krve podle krevních skupin.
Vím, že vaše oddělení prioritně nezachraňuje životy lidí, ale úzce spolupracujete s jinými. S kým nejčastěji
a zásobujete jen oddělení Nemocnice
Boskovice?
Transfuzní oddělení samo o sobě životy nezachraňuje, ale umožňuje ostatním oddělením nemocnice, aby mohly
v akutních situacích podávat krev či
plazmu. Třeba po větších haváriích nebo
při akutním krvácení z různých příčin.
Co se týká zachraňování, tak se pak
realizujeme v hematologické ambulanci. Kromě našeho zdravotnického zařízení pravidelně krví a plazmou zásobujeme Nemocnici Blansko,

při dalších požadavcích, a pokud máme
dostatek krve, pak můžeme prodávat
i do jiných zařízení, třeba do Nemocnice
U sv. Anny v Brně.
Píší i Vám lidé děkovné dopisy?
Jen velmi málo. Spíše přijdou osobně
poděkovat, ale vždy nás to opravdu hodně potěší.
Jaká byla Vaše cesta k medicíně? Byla
to u Vás od dětství jasná volba?
O medicíně jsem jako dítě vůbec neuvažovala. Až na gymnáziu jsem v rámci
biologické olympiády zpracovávala téma
genetika člověka. To mne hrozně zaujalo, tak jsem začala uvažovat o genetice
na přírodovědě. V té době se k „lidské“
genetice dalo dostat pouze po studiu na lékařské fakultě. Takže jsem
nastupovala na LF s tím, že nebudu
dělat žádný klinický obor, ale půjdu
do laboratoře. Při stážích na fakultě se
mi klinika zalíbila, tak jsem po absolvování nastoupila na interní oddělení
Nemocnice Boskovice. Když se uvolnilo
místo na hematologii, tak mne tehdejší
primářka Ivana Meluzínová přesvědčila, že se mi tenhle obor bude líbit.
Takže jsem se oklikou dostala zpátky
do laboratoře, protože hematolog
pracuje částečně i v laboratoři.
Život není jen o práci. Jak nejraději
relaxujete a co Vám ve volném čase
dělá největší radost?
Mou celoživotní zálibou jsou knihy.
To je pro mne nejčastější forma relaxu.
Jinak mám ráda přírodu – turistiku
hlavně v horách nebo i poznávání přírody v jiných státech. Taky jezdíme na kole
a v zimě si zajedeme na lyže.
PAVEL ŠMERDA
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SVITÁVKA JE ZASE KRÁSNĚJŠÍ.
ÚPRAVOU PROŠEL PARK, CHLOUBOU JE KNIHOVNA,
CHYSTAJÍ SE DALŠÍ INVESTICE DO SPORTU
Svitávka patří v posledních letech k nejvíce se rozvíjejícím místům v našem regionu. Výstavba bytových
domů, nová sportovní hala, opravené silnice a chodníky, vylepšená infrastruktura a v neposlední řadě
obnova historických památek. Více prozradil starosta obce Jaroslav Zoubek.
Dnešní povídání začneme trochu jinak. Vím, že se Vám v posledních měsících trochu změnily priority, životní postoje. Co
se stalo?
Ve vedení obce jsem osm let. Když jsem nastupoval, stanovili jsme si vizi, kam chceme městys posunout. Svitávka totiž
v minulosti byla významným průmyslovým místem, má bohatou historii a čím se pochlubit. I proto neustále opravujeme
vilu, její zázemí a okolí. Letos jsme tak například zrekonstruovali cesty v parku kolem vil a instalovali tam historické veřejné osvětlení. Co se týká dalších akcí, opravili jsme cestu
ke kostelu, včetně kanalizace, obecní byt, zbudovali veřejné
osvětlení na Sasině, zbudovali jsme nové víceúčelové hřiště,
je připraven projekt na zázemí fotbalového hřiště. Vzniká kon-
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cept malého relaxačního místa sportu, které nabídne místním
i lidem z okolí v centru obce dobře si zasportovat ať už venku,
nebo v hale.
Trochu jste mi utekl od otázky.
Omlouvám se… Nebylo to schválně, nemám problém o tom
mluvit. V říjnu loňského roku mně byla diagnostikována rakovina. Jak jste řekl v úvodu, trochu se mně změnily priority,
život jsem přehodnotil s ohledem na zdraví. I přesto, že jsem
si na začátku myslel, že budu muset se vším skončit, jsem se
rozhodl, že půjdu dál a budu s touto zákeřnou nemocí bojovat
ze všech sil. To mě drží nad vodou, že jsem to nezabalil, nerezignoval. Naopak mě to motivuje k další práci pro Svitávku.
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NAVŠTÍVILI JSME
Tak, abychom dokončili vše, co jsme si stanovili, a měli další
plány a vize do budoucna. Věřím, že všechno dobře dopadne.
Co se Vám poslední dobou nejvíce honilo nebo honí hlavou?
Rakovina. Každý o této nemoci ví, ale moc se o ní nemluví.
A to i ve veřejném sektoru, v médiích, mezi politiky. Je jich jen
málo, kteří se o to zajímají. Přitom i z vlastní zkušenosti, z návštěv onkologického centra vím, že je to nemoc, která je stále
více a více rozšířenější, která postihuje i malé děti a mladé lidi.
Proto je třeba se zamyslet nad prevencí, stylem života, určitě je potřeba o tom mluvit a věnovat se tomu. Ale zpět k Vaší
otázce. Moje motto po půlročním léčení je: Nevzdat se! Chci
se vyléčit, nebo si alespoň svůj život co nejvíce prodloužit. Je
to těžké, ale nepodlehnout tomu, zkusit zabojovat rozhodně
stojí za to. Přes den nemám čas na to myslet, nejhorší jsou
večery a noci, samotné chemoterapie. Není to bohužel rýma
ani nachlazení.
Jaké jste zaznamenal reakce ve svém okolí, jak to lidé
přijali?
Člověk mnohem více pozná lidi, s kterými se denně potkává.
Jací doopravdy jsou, jaký na mě mají názor, jak to se mnou
myslí. U některých mě hodně překvapilo, jakou jsem od nich
dostal podporu, ale jsou samozřejmě i takoví, a s tím se dalo
počítat, u kterých jsem zjistil, že naše „přátelství“ bylo jen
falešné kamarádství.
Říkal jste, že Vám v náročném boji se zákeřnou nemocí pomáhá práce.
Ano. Samotné léčení, které probíhá dávkami chemoterapie,
není jednoduché. Kolikrát mně není dobře, ale snažím se to
eliminovat prací, kterou dělám, naplňuje mě a dodává sílu.
Když se vrátím z nemocnice a vidím, že se nám něco podařilo
zbudovat, zařídit, je mi hned lépe. Velkou radost mi v poslední
době udělala například nová knihovna, která je v opravených
prostorách vily. Podle dobových fotografií, které se nám podařilo získat od potomků původních majitelů, je koncipována
tak, jak byla před 100 lety v bytě Fritze Löw-Beera. Pravidelní
návštěvníci knihovny se mají na co těšit, něco takového široko
daleko neuvidí.
Nedávno jste mi v souvislosti s historií říkal i o jedné zajímavosti, o které moc lidí ve Svitávce neví a jež bude pro místní,
ale i další milovníky historie velmi překvapivá.
S bývalým kronikářem jsme v kontaktu s lidmi, kteří se zajímají
o historii. Svitávka patří mezi oblasti, kde bylo v minulosti

Nová podoba knihovny ve Svitávce.
provedeno mnoho výzkumů. Na hradisku se kromě zajímavých
nálezů podařily objevit základy průvodního hradu, který tam
stál. Byl monstrózní, poprvé, když jsem uviděl jeho nákres,
myslel jsem si, že je to Karlštejn (úsměv). Máme už jeho obraz
a chystá se model, který bude vystavený v muzeu ve vile.
Jaké máte další plány ve Svitávce?
Už jsem zmínil projekt na stavbu zázemí pro sportovce
u fotbalového hřiště. Chceme rozšířit základní školu o nové
třídy, odborné učebny, nová třída vznikne i v mateřské škole.
Máme připravenou opravu havarijního stavu mostu v ulici
Františka Řepky, opravu lávky přes řeku, budeme pokračovat
v úpravách obecních bytů, chodníků, komunikací a veřejného
osvětlení. Velkou výzvou do budoucna je úspora energií.
Přemýšlíme, že bychom na školu, školku, hasičku a sportovní
halu pořídili fotovoltaické panely. Vše je ale potřeba dobře
spočítat a neunáhlit se. Řeknu Vám, i když mě od toho mnozí
zrazovali, jsem rád, že jsme na letošek naplánovali tolik
akcí. Všichni vidí, jak letí ceny ve stavebnictví nahoru, někde
dokonce firmy odstupují od smluv, ale nám se vše podařilo
vysoutěžit ještě za loňské ceny a ušetřit tak rozpočtu městyse
miliony korun.
V nejbližší době se ve Svitávce chystají zajímavé akce.
Pozvete nás?
Už v sobotu 13. srpna oslavíme 90 let fotbalového klubu. Mezi
gratulanty bude například hvězdný Sigi Team. Ve stejný den
v podvečer se uskuteční v parku rockový festiválek. A tradičně
první zářijovou sobotu se u nás uskuteční Svitávecký jarmark
tradičních řemesel. S bohatým kulturním programem,
ve kterém vystoupí mimo jiné i Marta Jandová nebo Milan
Peroutka se skupinou Perutě. V tento den bude pro veřejnost
otevřena i vila a chystáme i představení opravené knihovny
a modelu hradu, který stával nad Svitávkou a o kterém jsem
už mluvil.

Na letošním jarmarku vystoupí i Marta Jandová.

Co Vám dělá v poslední době největší radost?
Každý den, každé ráno, každý večer… Každá povedená akce,
investice. Jak už jsem řekl, bojuji se zákeřnou nemocí, ale
práce, kterou dělám, mě nabíjí a motivuje nevzdávat to a jít
dál. Jsem rád, že se nám ve Svitávce daří, a hlavně máme
další plány a cíle tak, aby se u nás lidem ještě lépe žilo a byli
na svůj městys právem hrdí.
PAVEL ŠMERDA
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GATEMA SLAVÍ 30. VÝROČÍ
Vysoce moderní firma se čtyřmi divizemi, s více než sto padesáti zaměstnanci a vynikajícími obchodními
výsledky. To je společnost Gatema, která sídlí v průmyslové zóně v Boskovicích. V letošním roce slaví
30. výročí. O minulosti, novinkách i budoucnosti firmy jsme si povídali s předsedou představenstva
Stanislavem Sýkorou.
Pane Sýkoro, Gatema letos slaví
30. výročí od svého založení. Začínala jako firma CEA Product v podkroví
rodinného domu v Kunštátě. Kdy jste
firmu poprvé zaznamenal Vy?
CEA Produkt a Jirku Přichystala jsem
zaznamenal okolo roku 1993, kdy CEA
začala prodávat a implementovat tehdejší první generaci informačního systému
HELIOS. V té době jsem vedl tým programátorů firmy LCS, který HELIOS vyvíjel.
I když jste nebyl přímo u jejího vzniku,
dá se říct, že jste s firmou propojen
po celou její historii. Jak došlo k vašemu spojení?
V LCS jsme věděli, že HELIOSU chyběl
modul výroba. A brzy jsme se začali bavit s CEA právě o tom, jak to řešit. Záhy
začala CEA pracovat na vývoji Lunarisu,
který se pak prodával společně s HELIOSEM. To byl i začátek naší užší spolupráce.
Když se ohlédnete zpět, jak dlouhou
a náročnou cestu Gatema do dnešních
dnů urazila?
Gatema zaslouží za svých 30 let existence velké uznání. Začínala na zelené louce, bez kapitálu, z naprosté nuly.
A dneska se stačí podívat na náš areál
v Boskovicích. Na firmě je vidět dlouhodobá systematická práce, která je
dlážděná odvážnými kroky a klíčovými
rozhodnutími (například postavení nové
haly), ale i velkým množstvím drobné
práce. Za to si zaslouží poděkování všichni, kteří v Gatemě pracují, ale i ti, kteří tu
pracovali v minulosti.
Kdybyste měl neznalému člověku firmu
představit. Co byste o ní v pár větách
řekl?
Gatema je firma, která podniká ve třech
oborech. Jsme špičkovým výrobcem
plošných spojů s působností po celé Evropě. Kromě Boskovic máme dceřinou
výrobní společnost Kubatronik v Německu. Druhým oborem je implementace a prodej infomačního systému HELIOS v České republice a na Slovensku.
Jsme významným vývojovým partnerem
pro HELIOS a autorem modulu výroba.
V tomto oboru působí Gatema IT a naše
slovenská dcera d2B. Posledním a nejmladším oborem, resp. spíše produk-

tem, je Apollon, řešení pro audiovizuální přenos z operačního sálu. Celkově
je Gatema rozmanitá firma, kde se lidé
mohou rozvíjet.
Kolik zaměstnáváte lidí a hledáte stále
nové?
V našich společnostech dnes pracuje
přes 190 lidí, ale stále je to málo. Potřebujeme odborníky na IT, tedy hlavně
programátory a konzultanty, kteří mají
blízko k problematice výroby. Sháníme
také operátory do výroby plošných spojů.
Gatema, to není jen firma, ale například
i firemní školka.
Naše školka má kapacitu 15 dětí a jsou
v ní jak děti zaměstnanců, tak děti rodin
z blízkého okolí. Gatema a její majitelé
silně vnímají zodpovědnost za stav prostředí ve kterém žijeme. Školka je toho
důkazem. Zvláště po tom, co minulá vláda totálně změnila systém financování
školek, je provozování takového zařízení
hrdinské počínání.
Máte zásady, kterými se při své práci
řídíte?
Dovolím si uvést tři důležité zásady, kterými se řídím.
1. Výsledek je důležitý, ale o něco vyšší
váhu má schopnost zlepšovat se. Vidíme
to všude kolem sebe. Například ve sportu. Vyhrát jeden závod je úspěch, ale klíč
k tomu udržet se ve špičce je ve schopnosti zlepšovat se a stále na sobě pracovat. To platí pro jednotlivce, pro firmu,
ale třeba i pro stát.
2. Práce člověka musí bavit. Když
pracujete jen a výhradně pro peníze,
tak je to na výsledku znát. Každý z nás
stráví v práci minimálně třetinu svého
produktivního života. To je zatraceně
velká část z našeho krátkého života. A tak
je pro mě důležité, aby práce, kterou
dělám, měla smysl a bavila mě. A jsem

přesvědčen, že by nikdo z nás neměl
plýtvat svým životním časem na práci,
která ho nebaví, nebo ji dokonce nemá
rád. Všichni samozřejmě chceme za svoji
práci peníze, ale to je podmínka nutná,
nikoliv však dostačující.
3. O úspěchu v podnikání rozhoduje zákazník. Smysl podnikání je v tom, poskytovat zákazníkům službu nebo produkt, který jim přináší nějakou hodnotu
a za který jsou ochotni platit.
Co pro Vás osobně znamená Gatema
a čeho si ve firmě nejvíce vážíte?
V DNA Gatemy je zodpovědný a seriózní
přístup. Toho si vážím. U některých firem
můžete vidět skvělý marketing, ale výsledek, který dostanete, není tak naleštěný, jak byste očekával. U Gatemy je to
naopak. Gatema nejdřív musí umět a být
dobrá, a pak může vyvolávat do světa, že
je dobrá. Je to určitý druh serióznosti
a zodpovědnosti.
Život není jen o práci. Jak odpočíváte, co
Vás baví a nabíjí energií?
Na tuto otázku je celkem jednoduchá
odpověď. Sport v různých podobách.
Aktivně například kolo, lyže, badminton,
pasivně sleduji například hokej, biatlon,
tenis atd. Také bych měl jmenovat judo,
protože jsem ho dělal aktivně dlouhá
leta.
Kde byste rád viděl Gatemu, řekněme
za pět, deset let?
Gatema se hodně rozvíjí v plošných spojích a v oblasti informačních systémů.
Máme do budoucna hodně plánů. A využíváme příležitosti v souvisejících oborech. Zároveň všichni vidíme, že přirozený ekonomický cyklus je právě v té těžší
fázi. Takže odpovím trochu obecně. Chci,
přeji si, aby Gatema byla silná evropská
firma v elektrotechnickém průmyslu
a v IT.
PAVEL ŠMERDA

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

JIŘÍ CRHA:
BLANSKO JE MŮJ DOMOV.

SNOUBÍ SE V NĚM MŮJ PRACOVNÍ I OSOBNÍ ŽIVOT.
Ve funkci starosty končí své první volební období. Už teď má ale plány, jak vylepší město,
které je známé jako brána do Moravského krasu. MyFace prozradil, co se mu dosud povedlo
a na co se obyvatelé Blanska mohou v následujících měsících těšit.
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Pane starosto, blíží se konec Vašeho čtyřletého funkčního
období. Kdybyste měl vyzdvihnout jednu věc, na kterou jste
za tu dobu opravdu pyšný, která by to byla a proč?
Vyzdvihl bych především přemostění na Staré Blansko. Dlouhé
roky o něm všichni pouze mluvili. Nám se konečně povedlo je
realizovat. Přemostění otevřeme ještě letos.
V Blansku se ale za tu dobu podařila spousta dalších akcí.
Které byste zmínil jako zásadní a důležité?
Řidiči podle mého určitě ocení opravy silnic nebo výstavbu
nových kruhových objezdů. Nová květinová výsadba na nich
navíc zkrášluje město. Miliony korun jsme investovali do oprav
a do modernizace zázemí na Sportovním ostrově. V letošním
roce jsme také zahájili první etapu revitalizace rekreační
oblasti Palava. V centru města renovujeme náměstí Republiky,
protože chceme, aby se rozšířilo zázemí pro posezení a relax.
Hotová je nová kuchyně s jídelnou v ZŠ TGM, dvouletý projekt
nyní dokončujeme novými šatnami, prostranstvím před školou
i vestibulem.
Jednou z nejaktuálnější záležitostí je stavba nového
obchodního centra v místě bývalých skleníků. Co Vás vedlo
k podpoře tohoto projektu? Není už v Blansku obchodů dost?
Na těchto pozemcích nemohly vyrůst domy, protože se jedná
o záplavové území. Často slýchám názory, že pozemky měly
zůstat v rukou zemědělců či zahradníků. Nikdo z nich ale svůj
zájem o koupi neprojevil. Transparentním výběrovým řízením
jsme vysoutěžili investora, který nabídl, že v blízkosti řeky
postaví obchodní centrum. Musel přitom splnit řadu podmínek, jako například vybudovat nákladná protipovodňová opatření nebo postavit dopravní napojení v podobě nové okružní
křižovatky. Těch podmínek je celá řada a není mnoho investorů, kteří by jim byli schopni navzdory všemu dostát. Proto
jsem rád, že tam nové obchodní centrum a s tím spojená odpočinková zóna parkového charakteru vznikají. A jestli nemáme už dost obchodů? Oproti jiným městům nám stále některý
sortiment chybí. Nové obchody jej můžou doplnit, aby za ním
zákazníci z Blanska nemuseli dojíždět do okolních měst.
Náměstí Republiky už nehyzdí chátrající hotel Dukla, místo
něj stojí příjemná kavárna a prostranství pro odpočinek. Jen
o kousek dál, také v centru města, si ale nejde nevšimnout
stále stejné podoby výškové budovy. O její přestavbě se také
mluví roky. Je v tomto směru něco nového?
Ano, pracuje se na tom. V místě má vzniknout polyfunkční
budova, která nabídne přes 60 bytů, parkovací dům i komerč-

ní prostory. Jsme v kontaktu se zástupci zhotovitele. Podle
mých informací projekt prošel územním řízením a je ve stadiu
žádosti o stavební povolení. Přípravné práce mají začít letos
na podzim, aby se nejpozději na jaře 2023 mohlo začít se stavbou.
Na podzim budete kandidovat znovu jako lídr ODS. Byl jste
rozhodnutý hned, nebo jste svou kandidaturu zvažoval?
Máme rozjetých ještě hodně projektů, které je třeba
dokončit. Chci odejít s čistým stolem a hotovou prací. Proto
jsem s kandidaturou tentokrát neváhal. Rozhodl jsem se, že
se letos budu ucházet o post starosty naposledy.
Pokud uspějete, jakými dalšími projekty chcete zlepšit život
ve městě?
Největším projektem dalšího období je určitě výstavba nových městských lázní. Nyní finišuje příprava projektu, který
doplní také wellness zóna nebo prostor pro fitness. Chceme
postavit nový dům s pečovatelskou službou v sousedství toho
stávajícího a zrekonstruovat oblast Palavy. Chci dotáhnout
i rekonstrukci předzámčí.
Jste také krajským zastupitelem, který řeší oblast dopravy.
Jak Vaše pozice pomáhá Blansku?
Díky této pozici mám pro jednání o strategických projektech
dveře otevřené, byť to neznamená automatickou podporu.
Mnohdy se ji ale podaří získat. Vidět to je například právě
na financování přemostění. Není snadné vyjednat přes čtvrt
miliardy korun určených na dopravní projekt v Blansku. Nám
se to povedlo.
Máte náročnou práci. Málokdo si uvědomuje, že pozice
starosty nepřináší povinnosti jen o všedních dnech, ale také
o svátcích, sobotách a nedělích. Při čem si nejlépe odpočinete?
Velkou část života jsem věnoval sportu, proto si dobře
odpočinu u sledování různých utkání. Chodím na zápasy u nás
v Blansku, ale rád si pustím sport i v televizi. Volný čas pak
trávím hlavně s rodinou.
Prozradíte čtenářům MyFace, co pro Vás znamená Blansko
a které místo v něm máte nejraději a proč?
Blansko je můj domov, snoubí se v něm můj pracovní i osobní
život. Je zde celá řada míst, ve městě i jeho okolí, kam rád
chodím. Přímo v Blansku mám asi nejraději rekreační oblast
Palava, kde si odpočinu v přírodě s rodinou. JAKUB DOSEDLA
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MINERVA ZVLÁDLA NESTABILNÍ DOBU.
NÁRŮST ZAKÁZEK JE NYNÍ ENORMNÍ
Boskovická firma Minerva neodmyslitelně patří k našemu regionu. Podnik se slavnou minulostí,
ale také skvělou současností oslavil v loňském roce už 140. výročí od svého vzniku. V historii se
potýkala s dobrými, ale i nepříznivými podmínkami. V poslední době to byla pandemie covidu a nyní
konflikt na Ukrajině. Podle slov ředitelky Romany Špačkové se ale Minervě daří, a navíc hledá i nové
zaměstnance.
Paní ředitelko, vedete firmu, která má
dlouholetou tradici. Jak se daří Minervě po covidu?
Nárůst zakázek je enormní, výrobní
kapacity máme zaplněné až do března
roku 2023. Vyvíjíme a testujeme nové
třídy strojů, investujeme do robotizace
a automatizace výrobních procesů a IT
systémů. Také přijímáme pracovníky
strojírenských profesí a zaškolujeme je.
Po covidu se zdálo, že to nejhorší máme
za sebou, ale místo toho nastoupila vysoká inflace a Rusko napadlo Ukrajinu.
Jak velký obchodní partner je právě pro
Minervu Rusko a Bělorusko, na které
byly uvaleny sankce?
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991
se prakticky zastavil prodej do těchto
teritorií. Proto se již v té době Minerva marketingově a obchodně zaměřila
na západní trhy, což prakticky pokračuje
dodnes. Samozřejmě došlo v průběhu
třiceti let k oživení prodeje šicích strojů
do těchto teritorií, ale z různých důvodů
i příčin jsme se již nevrátili k prodejním
objemům našeho výrobního portfolia tak
jako před rokem 1991. Aktuálně nám
tato dvě teritoria, ale i bývalé státy SNS
tvoří jen malé promile z celkového zisku
prodeje šicích strojů.
V souvislosti s válkou přišlo do Česka
několik tisíc ukrajinských uprchlíků.
Našli někteří z nich u Vás práci?
Nabízíme odborné profese, jako jsou
brusič, frézař, obráběč kovů, CNC
seřizovač a obsluha, což potenciální
kandidáti z Ukrajiny nesplňují.
Jaká pracovní místa nyní potřebujete
obsadit?
Aktuálně máme dvacet volných pozic.
Hledáme pro nová CNC obráběcí centra osm pracovníků na pozice CNC seřizovač a obsluha, dále brusiče, dělníky
do galvanovny, mechaniky, provozního
elektromechanika a dva softwarové inženýry do vývoje.
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Většina firem se potýká s nedostatkem
materiálu. Je to v Minervě také problém?
U většiny nakupovaných materiálů
a komponentů máme skladovou zásobu
na tři a více měsíců dopředu zajištěnou.
U speciálních dílců vidíme v následujících měsících problém s dodávkami.
Minerva se hodně podílí i na podpoře
kulturního a společenského života v regionu. Jaké akce, případně koho letos
podporujete?
Jsme hlavním partnerem Boskovických
běhů a podporujeme lokální sportovní týmy a kulturně-společenské akce
v regionu.
Práce ředitelky podniku s bohatou
historií a stovkami zaměstnanců s sebou jistě nese velkou zodpovědnost.
Při čem se nejlépe odreagujte od pracovních záležitostí?
Nejlépe se odreaguji u sportu, jógy
nebo u čtení kvalitní knihy. Řídím se
myšlenkou Alberta Einsteina: „Existují
dva způsoby, jak žít život. Ten první je
myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý
je myslet si, že všechno je zázrak.“ Žiji
aktivně každý den naplno.
Vaše přání do budoucna?
V loni jsme oslavili 140. výročí založení
značky MINERVA, tak přeji firmě, aby
i do budoucna byla klíčovým závodem
skupiny Dürkopp Adler a udržela si
tradici a pověst špičkových inovativních
šicích strojů a perspektivního zaměstnavatele.
JAKUB DOSEDLA

MINERVA BOSKOVICE, a.s.
Sokolská 1318/60
680 01 Boskovice
Tel.: 516 494 211
E-mail: sales@minerva-boskovice.com
www.minerva-boskovice.com
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Tradiční

Jevíčská
pouť
2022

Sobota 13. srpna

Palackého náměstí:

15:00
16:30
18:30

TAMDEM Protivanov – pop, rock
TŘI GENERACE – pop, rock
Tomáš KOČKO & ORCHESTR
- World Music s moravskými kořeny

20:00 FUPO – funk, rock
21:30 EPICENTRUM
– pop, rock

Sobotní program moderuje Silvie Ritter

Neděle 14. srpna
9:30

Slavnostní mše svatá v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, poté posezení
s dechovým orchestrem ZUŠ Jevíčko na farní
zahradě

Doprovodný program, sobota:
Rybí speciality
z kuchyně ZO Rybářského svazu
Jevíčko, pečené makrely, grilované
ryby ( AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR,
SUMEC ), od 12:00 na Palackého
náměstí.
Pouťové posezení
se skupinou Kázeň od 15:00 v areálu
Chovatelů Jevíčko na ulici Brněnská,
občerstvení, tombola, dobrá nálada
zajištěna.

Možnost prohlídky Městské věže

12:30

CIMBÁLOVÁ MUZIKA MAJERÁN

14:00

TWIRLINGOVÉ VYSTOUPENÍ
EMMY BÍLKOVÉ

14:30

SHOW ŠAŠKA VIKYHO

16:00

BLASTERY - rock

Po celý nedělní den městský jarmark
na Palackého náměstí

otevřeno v sobotu i neděli
9:00 – 11:30 12:00 – 15:30
Turistické informační
centrum otevřeno
v sobotu 13. 8.
9:00 – 11:30
v neděli 14. 8.
9:00 – 11:30

Lunapark

Grafika: LAMA reklama

Palackého náměstí:

v prostoru Palackého
náměstí bude otevřen
po celý pouťový víkend.

Info: Turistické informační centrum Jevíčko, 461 542 812, 736 752 611, www.jevicko.cz
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NAVŠTÍVILI JSME

JEVÍČKO OPRAVÍ HISTORICKOU ČÁST.
Z KINA BUDE MULTIFUNKČNÍ DŮM
Jevíčko má pro příští období jasné plány. Jakmile
tam dokončí přestavbu kina Astra, vrhnou se
na investice stavebních pozemků pro rodinnou
výstavbu nebo na rekonstrukci nejkrásnější
oblasti města. Nejen to nám v rozhovoru prozradil
starosta Dušan Pávek.
Pane starosto, z čeho máte za čtyři roky uplynulého volebního období největší radost?
Konečně se nám po mnoha letech podařilo zrealizovat přestavbu místního kina ASTRA na multifunkční dům. Obrovskou radost mám také z plánované výstavby cyklostezky mezi
Jevíčkem a Velkými Opatovicemi, která se již staví a měla by
být dokončena na podzim letošního roku. Dobrým počinem je
také dobíhající rekonstrukce hasičské zbrojnice nebo výstavba
nového sběrného dvora v Jevíčku. Město tak bude mít základní
prvky městské infrastruktury opraveny a v dobré kondici.
Co se naopak nepodařilo dotáhnout?
Přes řadu jednání mezi městem a celostátní organizací
Sokol se nám bohužel nepodařilo dotáhnout majetkové vypořádání pozemků v nádherném sportovním areálu Žlíbka, kde se
nachází prvorepubliková plovárna, sportovní hala a tenisové
kurty. Chtěli bychom zde začít s postupnou obnovou areálu.
Blíží se volby, takže nejen obyvatele Jevíčka jistě zajímá, jaké
máte další plány s městem. Prozradíte to čtenářům MyFace?
Máme v úmyslu zahájit rekonstrukci ulic Kostelní, Horní
Farní a Komenského náměstí. Tato historická část města tvoří
nejkrásnější oblast městské památkové zóny. Kromě obnovy
povrchů do kamenné dlažby tam bude nutné vyměnit veškeré podzemní sítě. Chceme rovněž naplňovat stavební rozvoj
města. V roce 2023 bychom měli zainvestovat do 32 stavebních
pozemků pro rodinnou výstavbu a asi dvou hektarů pozemků
pro podnikatelské areály.

Blíží se Jevíčská pouť. Pozvěte prosím čtenáře MyFace.
Určitě bych rád všechny čtenáře pozval na tradiční Jevíčskou
pouť, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. srpna. Je to největší kulturní slavnost našeho města.
JAKUB DOSEDLA

Grafika: LAMA reklama

Ekonomika na tom teď není zrovna nejlépe. Trápí nás vysoká inflace a vysoké jsou také ceny energií. Jak se to dotkne
Jevíčka? Musíte například omezit, nebo zastavit některé
investice?
Musím říct, že díky dobře vysoutěžené a fixované ceně energií se nás tato situace v letošním roce zatím příliš nedotkla.
Horší to asi bude v příštích letech. V rozpočtu se bude jednat
o neplánované výdaje v řádech statisíců až milionů korun.

Nepříznivá situace se jistě dotýká také přestavby kina Astra
na kulturní centrum. Jak rekonstrukce pokračuje a zvládnete ji podle plánu dokončit ještě letos?
Tuto investici se nám naštěstí podařilo vysoutěžit a zahájit
doslova za vteřinu dvanáct. Nákladově jsme na asi 37 milionech korun. Rekonstrukce by měla být dokončena po stavební stránce v listopadu 2022, první kulturní akce tak můžeme
očekávat nejdříve v dubnu 2023.
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KATEŘINA GERBRICHOVÁ:
VELKÉ OPATOVICE NEUSÍNAJÍ NA VAVŘÍNECH.
RADNICE PRACUJE NA NOVÝCH PROJEKTECH
Město, které leží na hranicích hned tří krajů, nezastavila ani covidová pandemie. Velké Opatovice
investují nemalé částky a nové projekty plánují i v následujícím období. Co nového chystají, nám
v rozhovoru prozradila starostka Kateřina Gerbrichová.
Paní starostko, řekněte čtenářům MyFace, co je ve Velkých
Opatovicích nového a na čem momentálně pracujete?
Právě probíhá výstavba cyklostezky mezi městy Velké Opatovice
a Jevíčko. Zároveň se rekonstruuje budova 1. MŠ včetně knihovny
a sociální zařízení pavilonu C budovy naší základní školy.
Připravujeme i nová výběrová řízení na další investiční akce, kde
se chystáme opravit střechu části zámku. Také je v plném proudu
kulturní a sportovní sezóna a já jsem upřímně ráda, že se život
kolem nás po coronavirové pandemii probudil.

22

Voliči za pár týdnů rozhodnou o novém složení zastupitelstva.
Budete se o místo ve vedení města ucházet znovu?
Naše Sdružení nezávislých kandidátů MĚSTO LIDEM půjde do
letošních komunálních voleb a já budu lídrem kandidátky.
Z čeho máte naopak za ty čtyři roky největší radost?
Za poslední roky se podařilo investovat nemalé finanční
prostředky do školských zařízení. Rozsáhlou rekonstrukcí
prošla budova 2. mateřské školy a v posledních letech jsme
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provedli modernizaci odborných učeben v naší základní škole.
Mám radost, že stát podporuje formou dotací investice do
školských zařízení. My se snažíme toho dobře využívat a jsme
úspěšní. Každý rok investujeme prostředky i do rekonstrukcí
a oprav městských budov a bytů. V letošním roce dokončujeme
výstavbu inženýrských sítí pro 18 nových rodinných domů
a připravujeme další výstavbu bytů v našem městě. Podařilo se
nám získat dotaci na pořízení nového zásahového vozidla pro
naši hasičskou jednotku JPO II. Naše zásahová jednotka odvádí
kus práce nejen pro naše město, ale i pro celý region Malé Hané
a v mnoha případech i za tyto hranice. Nové technické vybavení
je na místě. Vozidlo bude pro naše hasiče k dispozici v roce 2023.
Je něco, co se Vám nepodařilo dotáhnout do konce a budete
v tom chtít, pokud uspějete, pokračovat?
Je mnoho projektů, které čekají na svou realizaci. Ale zatím se
nám daří vše, co bylo plánováno. Ale neusínáme na vavřínech,
připravujeme další projekty pro rozvoj našeho města.
Česká ekonomika je nyní těžce zkoušená. Potýkáme se
s vysokou inflací a nahoru vyletěly také ceny energií. Bude
město více šetřit, a tedy méně investovat?
Situace není opravdu ekonomicky stabilní. V této době se velmi
špatně plánuje a organizuje investiční či ekonomický proces
města. Nicméně naše město je na své investice připraveno,
a to především svou velmi dobrou ekonomickou politikou.
I v této době čerpáme úvěry za podmínek před ekonomickou
krizí, které jsou v dnešní době pro naše město velmi výhodné.
Naše město vlastní již přes deset let fotovoltaickou
elektrárnu na střeše budovy naší základní školy a letos
připravuje další projekty na umístění FVE na střechách
městských budov. Také jsme v letošním roce zahájili práce na
výměně světelných zdrojů, které jsou energeticky úspornější.
Na webu jsem se dočetl, že hledáte využití objektů bývalé střední školy. Už jste ho našli, případně jaká je Vaše
představa?
Ano, tento objekt je stále zčásti nevyužívaný. V nadcházejících
dvou letech plánujeme v tomto komplexu vybudování dvaceti
městských bytů a další část objektu čeká na příležitosti.
Před více než rokem se mluvilo i o nedaleké lipové aleji.
Stromům kvůli bezpečnější dopravě hrozí kácení. Řada lidí byla
proti, našli se ale i zastánci. Je v tomto směru něco nového?
V současné době nevím, v jakém stavu je řízení o opravě
komunikace. Jedná se o investici Jihomoravského kraje
a výkon státní správy. Zmiňujete řadu lidí, kteří se postavili
proti kácení lip. Na druhou stranu byla také petice pro realizaci
projektu opravy krajské komunikace i s kácením starých
lip včetně nové výsadby stromů, a o tom se nepíše. Tuto
petici potvrdili z 98 procent především místní občané, kteří
tuto krajskou komunikaci denně využívají. Vedení města
plně podpořilo realizaci projektu rekonstrukce této
komunikace i s náhradní výsadbou stromů. Podpořili
jsme tedy i novou výsadbu (obnovení aleje), ale už podle
nových parametrů, tedy aby stromy byly vysazeny a rostly
v dostatečné vzdálenosti od opravené komunikace. Stav této
komunikace je havarijní, a to již v řádu několika let, a my velmi
podporujeme záměr Jihomoravského kraje tuto komunikaci
II. třídy zrekonstruovat.
Po zrušení protipandemických opatření se konečně vrátila
řada kulturních akcí. Na které nás ve Vašem městě pozvete
v nejbližší době?
Jsem velmi ráda, že se vracíme opět do starých kolejí a je
kulturně, sportovně a společensky živo. V letošním roce naše
ochotnické divadlo slaví krásných 130 let od svého vzniku
a celý rok nás provází akce Divadelního spolku teaTrum

Moravské kartografické centrum

Odborná učebna výpočetní techniky ZŠ Velké Opatovice

Sportoviště u ZŠ s novým tartanovým povrchem
s tímto spojené. Na konci prázdnin proběhne již tradiční
Mezinárodní výstava Jiřinek a Cyklovýlet okolo Malé Hané, který
pořádá náš mikroregion.
Proč by lidé měli přijet do Velkých Opatovic a jaké místo nesmí
podle Vás vynechat?
Klasickou dominantou našeho města se stalo Moravské kartografické centrum, které je evropským unikátem. Jeho návštěva navazuje na prohlídku zámku. Máme zde krásný kostel
sv. Jiří a mnoho malebných přírodních zákoutí s kamennou
výzdobou sochaře Karla Otáhala.
JAKUB DOSEDLA
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BLÍŽÍ SE HRNČÍŘSKÝ JARMARK.
VYSTOUPÍ MICHAL HRŮZA I JŮ A HELE
Poslední měsíce před volbami starosta Kunštátu Zdeněk Wetter bilancuje nad čtyřmi roky svého
působení v čele vedení města. Kromě toho se nyní také soustřeďuje na nadcházející senátní volby,
kde bude kandidovat. Ještě před nimi ale město ovládne keramika. Na tradiční Hrnčířský jarmark se
můžete těšit 17. a 18. září 2022.
Nejnovější
projekt
autobusového
terminálu nyní čeká na závěrečné
řízení a stavební povolení. Momentálně
netrpělivě vyhlížíme dotační program
z IROPu. Pokud by očekávání vyšlo,
započali bychom s výstavbou již v příštím
roce. Úzce s tímto záměrem souvisí
i akce ŘSD, a to úprava křižovatky pod
kostelem. Díky ní konečně vznikne
chodník od základní školy na náměstí,
aniž by se musela přecházet silnice
první třídy.
Ke Kunštátu patří také místní části.
Jak těm se daří a co se tam podařilo
vybudovat?
Kunštát má pět přidružených obcí.
V Sychotíně započala dílčí rekonstrukce společenské budovy „Na prádle.“
Rudka má opravenou hospodu se společenským sálem a v Újezdě se dostavěly kabiny pro fotbalisty a začalo se
budovat multifunkční hřiště spojené
s cvičnou dráhou pro hasiče.

Pane starosto, blíží se volby do městského zastupitelstva. Na co z toho, co
se Vám v Kunštátě povedlo, jste za ty
čtyři roky nejvíce pyšný?
Dokončili jsme přístavbu mateřské
školy modernizujeme školu a sportovní
halu a pokračujeme v úpravách kulturního domu. Nesmím také zapomenout
na novou hasičskou zbrojnici. Rozšiřujeme vodovod a kanalizaci, otevíráme nové vrty s podzemní vodou a díky
vlastnictví celé této infrastruktury jsme
schopni zásobovat pitnou vodou celé
město. A to i v období sucha. Co považuji za velký přínos pro město, je vytvoření koalice po posledních volbách.
Tyto čtyři roky byly ve znamení spolupráce a úžasné pracovní aktivity všech
zastupitelů, a hlavně radních a místostarostů. Jsem přesvědčen, že bez
tohoto urovnání bychom nedokázali

ve městě vybudovat tolik smysluplných
a potřebných záměrů.
Co Vás naopak mrzí, že se nedotáhlo
do konce?
Mrzí mě, že se mi po mnoha letech
nepodařila zrealizovat elektrifikace
Panské zahrady, jednoho z nejkrásnějších koutů města. Bohužel byly daleko důležitější a dotacemi podporované
akce. Ovšem otázka priorit bývá často
pod vlivem subjektivních názorů. Ono
se nestačilo zrealizovat více staveb
a myšlenek, ale to je jen otázka času.
Také musí zbýt nějaká práce na nové
vedení města. Již teď na ně čeká spousta připravených projektů.
V minulých volbách se hodně mluvilo
o novém autobusovém terminálu.
Jak vypadá momentální situace?

Zaznamenal jsem, že škola bude mít
od září nového ředitele. Můžete ho
představit?
Pan magistr Petr Řezníček byl vybrán
zřizovatelem na základě výsledku
konkurzu. Naposledy vedl školu
v Rosicích. Ve svých 54 letech je ještě
plný sil, a tak věříme, že využije nejen
svých schopností a znalostí, ale i získané
aprobace v matematice a základech
techniky. Svojí klidnou, vyrovnanou
povahou jistě zvládne i krizové situace,
které takový post občas přinese.
V záři se bude v Kunštátě konat
jubilejní 30. ročník Hrnčířského jarmarku. Na jaký program se mohou
nejen čtenáři MyFace těšit?
Můžete se těšit na vystoupení skupiny
Hodiny, rappera Lipa nebo Michala
Hrůzy s kapelou. Pro ty nejmenší je
připraveno představení Jů a Hele. Více
než pestrý program určitě osloví celé
spektrum návštěvníků. Ale hlavní je
a vždy bude keramika. JAKUB DOSEDLA
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TO JSOU CIZÍ JAZYKY,
DOUČOVÁNÍ I ČEŠTINA PRO CIZINCE
Naučit se mluvit anglicky, německy, rusky, francouzsky, italsky, španělsky i dalšími jazyky, připravit
se na maturitu, přijímačky, pohovor do zaměstnání nebo prostě jen na vysněnou dovolenou v zahraničí,
abyste si dokázali objednat drink v baru u moře. Jazykový institut Easyway v Blansku nabízí
už třináct let velké množství metod, jak se naučit cizí jazyk, a v poslední době vzrostl zájem o doučování.
Více prozradila majitelka Jana Rešková.
Dnešní rozhovor nezačneme možná tradičně otázkou na jazykové kurzy, ale něčím, co se stalo také nedílnou součástí
Vaší školy. A to je doučování. Říkala jste, že o ně byl a stále
je velký zájem. Proč a co všechno v tomto směru nabízíte?
Doučování předmětů, jako je český jazyk, matematika, fyzika a jiné, bývalo doplňujícím prvkem naší nabídky. Za poslední dva roky, které byly pro děti ve školách složitější kvůli
online výuce, se zájem o tento typ vzdělávání zvedl natolik,

26

že doučování již patří do nabídky stejně jako jazykové kurzy.
Jsme schopni zajistit doučování všech předmětů, se kterými
se děti potkávají v základní či střední škole.
Kdo se na Vás v tomto směru nejčastěji obrací?
Tento rok byl velký zájem o češtinu a matematiku, a to
především kvůli přijímacím zkouškám na střední školy. Ale
mohou se na nás obrátit všichni, kteří potřebují školní látku
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v předmětu, který je zlobí, dovysvětlit, procvičit, připravit se
na písemné práce a být si jistější v tom, v čem tápají.
To zní skvěle. Představte, prosím, čtenářům MyFace, kteří
o vás ještě neslyšeli, Jazykovou školu Easyway?
Jazyková škola Easyway zahájila svoji činnost v září 2009.
Od začátku jsme se zaměřovali na nabídku jazykových kurzů
pro veřejnost a firmy se všemi jazyky, na které si vzpomenete. Postupně jsme naše služby rozšířili o doučování předmětů ze základních a středních škol, zaměřili jsme se také na
maturanty, kteří s přípravou potřebovali pomoci. Naše
jazyková škola nabízí také služby překladů a tlumočení, v létě
myslíme na naše nejmenší a děláme příměstské tábory pro
děti. V neposlední řadě zajišťujeme studijní pobyty v zahraničí.
Z jakých kurzů si u Vás mohu vybrat?
Klient má možnost volit jazykové kurzy všech stupňů
pokročilosti, skupinové či individuální. Kurzy mohou být
všeobecné, zaměřené na mezinárodní, přijímací či maturitní zkoušky. Klienti se na nás mohou obrátit i v případě, kdy
potřebují úspěšně složit zkoušku na vysokou školu. Také
nabízíme jazykové kurzy zaměřené na obchodní či technickou stránku. Čeká-li klienta pohovor v nové práci, možnost
odcestování do zahraničí, nebo třeba jen dovolená u moře, tak
mu rádi pomůžeme, aby vše zvládl a v jazyce si byl jistý.
O jaké cizí jazyky je největší zájem?
Poptávka na méně obvyklé jazyky stoupá, ale pravdou je,
že největší zájem je stále o angličtinu. Zvyšuje se počet zájemců o jazyk německý a španělský, ale i francouzština a italština
jsou u nás v poslední době velmi žádané. Nemohu opomenout
i zvyšující se zájem o výuku češtiny pro cizince.
Skupinové nebo individuální kurzy?
Když naše jazyková škola zahajovala svou činnost, individuálních kurzů bylo podstatně méně. Vzhledem k tomu, že naše
skupinky se skládají z maximálně pěti studentů, nevyhledávali
klienti tolik kurzy jen sami pro sebe. Ovšem postupem času
zjistili, že když jsou na hodině sami, nebo třeba ve dvou, lektor
má více možností se jim věnovat, pokroky jsou rychlejší a díky
tomu se nám skupinky začaly rozdělovat na menší a menší. V každém případě jsme schopni nabídnout obojí a je na
každém, kde se cítí lépe, pro jakou variantu se rozhodne.
Volba jazyka v tomto směru nerozhoduje. Hlavním měřítkem
podle mého je, jak rychle se klient potřebuje ve znalostech
posunout, na co je kurz zaměřený či má-li pocit, že potřebuje více času pro sebe a nechce jej brát ostatním kolegům
v kurzu.
Hlavní část klientů tvoří asi mladší generace a lidé středního
věku. Máte kurzy i pro starší lidi, kteří by rádi začali a mají
z toho trochu strach?
Každým rokem je u nás klientela všech věkových kategorií.
Přichází k nám děti, které ještě navštěvují mateřskou školu,
velmi se zvýšil počet studentů ze základních škol a středoškoláci jsou u nás již pravidelnými „návštěvníky“. Ale v žádném
případě nechci opomenout klienty středního věku a seniory.
Starší lidé mají obavy, ale jejich rozhodnutí se opět vzdělávat
je natolik povzbuzující i pro nás, že jim kurzy přizpůsobujeme na míru. Samozřejmě je pokrok trochu pomalejší, ale tyto
kurzy nejsou o rychlosti a získání znalostí v krátké době. Tito
klienti jsou vděční za možnost trénovat mozek, paměť, procvičovat si naučené, mít něco, čemu se mohou věnovat, na co se
soustředí, co je baví. A to je, myslím si, nejvíc.

Výuka pro veřejnost probíhá v prostorách naší jazykové
školy, firemní klientela dochází buď za námi, nebo my
dojíždíme k nim do společnosti. Pokud se objeví požadavek
na výuku u klienta doma, vůbec s tím nemáme problém.
Ale těchto poptávek je naprosté minimum.
Jaké další služby kromě jazykových kurzů a doučování
nabízíte?
Zajišťujeme také překlady a tlumočení. Zvyšuje se i poptávka po studiu v zahraničí, kam každoročně vyšleme několik
studentů. A v létě příměstské tábory pro děti.
Co překlady. Pro koho děláte tuto službu?
Překládáme pro každého. Obrací se na nás klienti, kteří
potřebují přeložit vysvědčení, rodné či oddací listy, cokoliv.
Nejvíce ale naše služby vyhledává firemní klientela.
Kolika jazyky se Vy sama dokážete domluvit?
Snad bych nezabloudila, kdybych potřebovala vysvětlit cestu
německy, anglicky a rusky (úsměv).
Co nového jste připravili na školní rok 2022/2023?
Novinky… Pro mě je zásadní, že se nám i v těžké době podařilo jazykovou školu udržet, zájem klientů o naše služby je
velký, čehož si nesmírně vážíme, a my můžeme stále
nabízet to, na co jsou u nás lidé zvyklí, v té nejlepší kvalitě!
Určitě chceme i nadále dělat pro všechny naše klienty maximum, plnit jim jejich přání a požadavky, chceme, aby se u nás
cítili co nejlépe a aby se k nám vraceli. A těm, co ještě zvažují,
zda na to mají, zda by to zvládli, bych ráda vzkázala, že nic není
nemožné! Když odhodíte strach a obavy a necháte to na nás,
za pár týdnů si na nejisté začátky ani nevzpomenete!
Život není jen o práci. Při čem si nejvíce odpočinete, jak
relaxujete?
Možná to bude znít jako klišé, ale moje práce je i mým
koníčkem, která mě naplňuje, a čas strávený s ní i mimo
prostory jazykové školy je pro mě příjemnou součástí dne. Ale
pokud chci opravdu „vypnout“, dvakrát týdně dávám zabrat
tělu na Tabatě, která mě nejen drží v kondici, ale dovolí mi ten
luxus, že hodinu nezatěžuji hlavu myšlenkami na nic (úsměv).
A nemohu nezmínit čas strávený s rodinou, obzvlášť s mými
úžasnými vnoučátky, to je pro mě ničím nenahraditelné.
Vaše přání do budoucna?
Moc bych si přála, aby práce, které se věnuji, dělala radost
a potěšení těm, se kterými spolupracuji. Těm, kteří navštěvují naše kurzy, těm, se kterými se třeba v budoucnosti teprve
potkám, stejně jako dělá radost mně. Děkuji všem za důvěru
v nás vloženou a pro všechny blízké i vzdálenější si přeji hlavně
pevné zdraví!
PAVEL ŠMERDA

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY
Komenského 5a, Blansko
Tel: 774 716 151, 516 412 083
E-mail: info@kurzy-easyway.cz
www.kurzy-easyway.cz

Výuka probíhá u vás ve škole, ale najdou se určitě i takoví, co
nemají mnoho času, nebo se jim jednoduše nechce dojíždět.
Jezdíte i za klienty?
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FRANTIŠEK NĚMEC:
MRZÍ MĚ, ŽE JSME NEZÍSKALI MEDAILI

FOTO Roman Zajíček

Jeho tatínek patřil ve své době k nejlepším hokejovým obráncům Blanska. Obrana je v rodině
Němcových zdá se „dědičná“. I syn František zaujal jeho post. Hraje za Kometu Brno a letos se
v národním dresu do 18 let zúčastnil i světového šampionátu v Německu.
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FOTO Ronald Hansel

Musím se na úvod zeptat. Už „přebolelo” zklamání z nedávného světového šampionátu, kde jste s klukama
předváděli skvělé výkony, ale nakonec
z toho byla nepopulární bramborová
medaile?
Ještě nad tím někdy přemýšlím a podívám se i na nějaký zápas, ale největší
zklamání už přebolelo. I když občas mě
mrzí, že jsme medaili nevyhráli.
Asi je to celkově pro tebe ale motivace
do další práce?
Motivace bych neřekl, ale dal jsem si do
další sezóny nějaké cíle a těch se budu
snažit dosáhnout.
Připomeň, jaké byly tvoje začátky s hokejem, kdo tě k němu přivedl, jakými
kluby jsi prošel?
S hokejem jsem začínal v Blansku, kde
mě k němu přivedl taťka. V Blansku jsem
hrál asi do 12 let, pak jsem přestoupil do
Warrior Brno a další rok do týmu HC Kometa Brno.
Byla hokej jasná volba, nebo jsi zkoušel
jiné sporty?
Hokej byla asi jasná volba. Zkoušel jsem
i další sporty, ale nakonec jsem zůstal
právě u hokeje.

Taťka byl řízný a nesmlouvavý obránce.
Jak moc ti mluví do kariéry, do toho, jak
hraješ, jak se spolu bavíte o hokeji?
O hokeji se spolu určitě bavíme. Po zápase mi zavolá nebo něco řekne a poradí,
ale že by mi nějak určoval, jak mám hrát,
to asi ne.

Nejvíce asi prohry a takovou otázku jsem
si zatím naštěstí nemusel položit.

Kdo je tvůj hokejový vzor a kterému
klubu fandíš?
Nemám hráče, kterého bych měl jako
svůj vzor. Snažím si především vzít od
hráče, kterého sleduji, co mě na něm
nejvíce zaujalo.

Jakých dosavadních úspěchů si nejvíce
ceníš?
Za největší úspěch považuji asi to, že
jsem se prosadil do reprezentace a hrají
v ní stabilně už od 16 let. A kdybych měl
vybrat nějakou akci, tak určitě mistrovství
světa a Hlinka Gretzky Cup.

Jak vypadá tvůj běžný den?
Ráno vstávám kolem šesté, potom jedu
do školy, kde jsem do půl dvanácté
a odjíždím na trénink. Z Brna se vracím
většinou po páté.
Co kombinace škola a hokej. Jak to jde
dohromady, jaký předmět máš nejraději
a co tě naopak nebaví?
Se školou je to určitě těžší, ale naštěstí mi někteří učitelé vycházejí vstříc
a snaží se mi pomáhat. Z předmětů
nemám rád určitě matematiku, ostatní
mi nějak nevadí.
Co je pro tebe na hokeji nejtěžší? A už
sis někdy řekl, stojí mi za to ta dřina?

Co děláš, když si chceš od hokeje odpočinout?
Nejvíce si odpočinu asi doma nebo na
chatě.

Tvoje další cíle a plány?
Určitě bych se chtěl prosadit v A týmu
Komety a nadále se udržet v reprezentaci.
PAVEL ŠMERDA

František Němec
Narozen: 7. 2. 2004
Věk: 18 let
Výška: 183 cm | Váha: 87 kg
Klub: HC Kometa Brno
Post: obránce | Hůl: pravá
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Kuřimi se v posledních letech daří realizovat věci pro zlepšení života svých obyvatel.
Například zde postavili sportovní halu,
zrekonstruovali dům kultury či nádraží,
rozšířili kapacitu škol a školek.

Sportovní hala

Jedním z důvodů je dlouhodobější stabilita
ve vedení města, kterou reprezentuje
starosta Drago Sukalovský. Co se podle něj
v Kuřimi podařilo odělat a jaké jsou faktory
úspěchu?
CO SE NÁM V KUŘIMI ZA
POSLEDNÍCH 12 LET MIMO
JINÉ PODAŘILO?
• Postavit novu sportovní halu i s odpovídajícím parkovištěm
• Zrekonstruovat kulturní dům na
moderní stánek kultury a společenského
života
• Postavit Klub seniorů a centrum
volného času mládeže
• Zrekonstruovat železniční stanici
• Vytvořit podmínky pro nový zimní
stadion, který postavil privátní investor
• Zrekonstruovat všechny mateřské
školy a zřídit nové
• Zvýšit kapacitu základních škol
• Zřídit nový park a mnohé další
A momentálně stavíme nové autobusové nádraží s parkovištěm a zázemím pro cyklisty a rekonstruujeme
důležité kuřimské ulice.
Zimní stadion

MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY
NA SVITAVSKÉ SILNICI
Podařilo se vyjednat s ŘSD stavbu
nových mimoúrovňových křižovatek na
silnici I/43 u Kuřimi a Lipůvky, které
výrazně zlepší průjezdnost této důležité
silnice u Kuřimi a zkrátí každodenní
kolony. Křižovatky se momentálně
projektují a zahájení stavby je plánováno na rok 2024.
DÁLNICE D43
Jako krajský zastupitel jsem se podílel
na schválení aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
a tím i stanovení trasy dálnice D43. Ted
je řada na investorovi, Ředitelství silnic
a dálnic. Pro realizaci D43 lze v Senátu
udělat mnohé, především přispět ke
změně zákonů tak, aby umožňovaly
snadnější a rychlejší přípravu dálnic
a jiných obdobných staveb.
Energie, zkušenosti, pracovitost,
výsledky = Drago do Senátu!

Jmenuji se Drago Sukalovský,
jsem starostou Kuřimi a krajský
zastupitel a ucházím se o vaše hlasy
v nastávajících senátních volbách.
Dovolte mi tedy, abych se představil.
V komunální a regionální politice se
pohybuji už 20 let. Jsem již 12 let
starostou Kuřimi a 10 let zastupitelem Jihomoravského kraje a mo-

Přístavba ZŠ

mentálně i předsedou výboru pro
územní plánování a investice. Za tu
dobu jsem získal velkou porci
znalostí a zkušeností, které mohu
uplatnit i v Senátu.
Kulturní centrum
A také si dovolím říct, že se mi s mými
spolupracovníky

podařilo

udělat

z Kuřimi město, kde se daří sportu,
kultuře i společenskému životu, je
zde velká nabídka pracovních míst
a také příležitostí k trávení volného
času, jednoduše řečeno udělat
z Kuřimi dobré místo pro život.
Centrum volného času
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SVATEBNÍ ASISTENTKA
LUCIE HLOUŠKOVÁ:
DĚLÁM VŠE, ABY BYL DEN D PERFEKTNÍ
Svatba patří k nejdůležitějším událostem v životě člověka. Každý chce, aby právě ten jeho den D
byl naprosto perfektní. Abychom na nic nezapomněli, zbytečně se nestresovali a vše bylo zařízeno
a klapalo tak, jak má, je dobré si k tomu někoho přizvat. Třeba svatební asistentku Lucii Hlouškovou.
Lucko, prozraď mi, co tě přivedlo k této práci.
Svatbám se věnuji už pět let. Ještě nedávno jsem je dělala pro
jedno zařízení a postupně přicházela na to, že když nevěsty
přijdou, často tápou, nevědí, čeho se vyvarovat, a kolikrát
potřebovali podporu, pomoc a rady. Někdy, když byly ve stresu,
jsme společně zjistily, že je to vlastně maličkost. Jen neměly
ten správný pohled na věc a stačilo je pouze hezkým slovem
ujistit, že v ničem není žádný problém.
Co všechno dělá svatební asistentka a v čem všem můžeš
svatebčanům pomoci?
Za dobu, co svatby dělám, jsem je zažila ze všech úhlů pohledu
– jako nevěsta, host, organizátor a dodavatel. Dokážu skvěle
vyjít i s tím nejnáročnějším klientem tak, aby novomanželé
nemuseli cokoliv řešit. Uklidnit nevěstu, když má jakýkoliv
stresový moment, zařídit vše, s čím budou potřebovat pomoci
při chystání a organizaci. Poradit, kde se dá ušetřit, a domluvit
spolehlivé dodavatele, kteří nemají přehnané ceny. Celkově
připravit svatbu na míru s ohledem i na povahu nevěsty, aby
vše ladilo k tomu, jaká ona sama je.

Kromě pomoci s přípravou svatby dokážeš i další věci.
Prozraď, o co se jedná?
Výzdoby dělám sama, jak jsem již řekla, k povaze nevěsty.
Za dobu, co se vídáme, dokážu vyčíst, jaká je osobnost a co
má ráda. Peču také dorty a připravuji sladké bary. Květinovou
výzdobu na přání si také ráda dělám sama, jelikož se mi už
do rukou dostala spousta odfláknutých, narychlo dělaných
věcí, které jsem potom opravovala, a to mi přijde zbytečné.
Samozřejmě už mám vytipované i dodavatele, od kterých vím,
že je vše perfektní.
Tvoje služby mohou klienti využít nejen při svatbách. Jakým
dalším akcím se věnuješ?
Zorganizuji a připravím jakoukoliv akci, večírek, teambulding,
oslavu, ale i velké akce o velkém počtu osob, srazy, dětské dny
apod.
Tvůj sen, přání do budoucna?
Můj sen je mít šťastnou rodinu. A spokojené klienty, kteří se
rádi vracejí a postupně se stanou i přáteli.
PAVEL ŠMERDA
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SENÁTORSKÝ SLOUPEK

SENÁTORSKÝ SLOUPEK JAROMÍRY VÍTKOVÉ

V dnešní době bere řada lidí možnost zavolat si kdekoliv
a připojit se na internet jako samozřejmost. V řadě obcí je ovšem
mobilní signál nedostatečný a zavolat z domova není možné
nikam. Ztěžuje to jak pracovní, tak soukromý život občanům. Na
některých místech není pokryt mobilním signálem také obecní
úřad, což je problematické pro samotné starosty ve vykonávání
jejich funkce. Lidé se nedovolají Policii ČR, Zdravotnické
záchranné službě, Hasičskému záchrannému sboru ČR,
nemohou využívat elektronické bankovnictví, telefonáty řeší na
ulici nebo musí vyběhnout na kopec.

Již od roku 2020 řeším nedostatečné pokrytí mobilním signálem,
které je problematické celkem ve 42 obcích senátního obvodu
Blansko. Komunikovala jsem se zástupci Ministerstva průmyslu
a obchodu (dále jen MPO) i Českého telekomunikačního úřadu
(ČTÚ), ale podařilo se vyřešit málo dílčích případů, ale v tlaku
na příslušné instituce jsem nepolevila. A nyní MPO připravuje
výzvu na dokrytí mobilním signálem tam, kde je to opravu
nezbytně nutné.
Spojila jsem se s náměstkem ministra Petrem Očkem z MPO,
který má tuto problematiku v gesci. Nyní je připraveno 300
milionů na zajištění mobilního signálu v investičně náročných
oblastech. Tyto finance jsou připraveny z Národního plánu
obnovy. Očekává se, že se postaví minimálně 120 základnových
stanic, počítá se s dokrytím těch nejproblematičtějších míst.
Vypsání výzvy se očekává během léta 2022. Do výzvy se budou
přihlašovat jednotliví operátoři a bude třeba s nimi komunikovat
a konzultovat. Předpokládá se, že v příštím roce se začnou
jednotlivé projekty realizovat. Ohledně dlouhodobějších cílů
jsem v minulosti navrhla využití radiokomunikačního účtu, který
je přímo pod správou ČTÚ.
Náklady na pořízení stožáru by se ideálně mohly rozdělit mezi
operátora, obec a ČTÚ z radiokomunikačního účtu. Využití
navrhovanou formou si žádá změnu zákona o elektronických
komunikacích, která v tuto chvíli, bohužel, není připravena
a příprava může trvat delší dobu.
Ing. JAROMÍRA VÍTKOVÁ, senátorka

Golf resort
Kaskáda Brno
SALONKY

Kongresy, školení, firemní akce
Oslavy a svaty
Večírky, eventy
Teambuildingové akce
Golfové turnaje
Hotel, wellness, restaurace
Využijte atraktivní a originální
prostředí golfového resortu
pro školení, semináře, firemní
i soukromé akce, svatby a večírky.

DOPROVODNÉ
AKTIVITY

Kongresový
sál
Sál s prosklenou celou jednou
stěnou a kapacitou 120 míst
umožňuje rozdělení na čtyři
samostatné školící místnosti.
V letních měsících lze sál
propojit s venkovní terasou
a užít si tak výhled na golfové
hřiště.

Kontakt
Golf resort Kaskáda Brno
Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim
www.golfbrno.cz
+420 731 530 679
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POLITIKA

PETR MALACH: RÁD CHODÍM
MEZI LIDI A PTÁM SE, CO JE TRÁPÍ
Lídr kandidátky ČSSD v Boskovicích Petr Malach
má ve svých plánech jasno. V Boskovicích vidí
několik priorit, které je třeba vyřešit.
Petře, dovolte na úvod možná obligátní otázku. Co pro Vás
znamenají Boskovice?
Rodné město, zámek, hrad, koupaliště, westernové městečko,
letní kino a mnoho dalšího. Je to místo, které mám rád a kam
se vždycky rád vracím.
Jaká místo máte v Boskovicích nejraději, kam rád chodíte?
Těžká otázka, protože v Boskovicích je spousty pěkných míst.
Často se rád proběhnu do Pilského údolí, ale i brzy ráno projdu
po prázdném náměstí.

34

Co je podle Vás největší devíza, přidaná hodnosta města a co
je tam naopak potřeba vylepšit?
My jako město Boskovice máme prakticky všechno. Lázně,
koupaliště, synagogu, westernové městečko, letní kino, zimní
stadion, krásné památky, hrad a zámek. Takže prakticky můžeme jen zkrášlovat. Samozřejmě ale taky už všichni chceme
halu a knihovnu.
Z pozice lídra kandidátky ČSSD jdete do letošních komunálních voleb. S jakým cílem?
Jako sportovec jsem zvyklý vítězit, ale něco jiného je sport
a něco politika. Takže cíl je jednoduchý. Udržet čtyři mandáty,
a co bude navíc, je úspěch. V koutku duše věřím, že můžeme
překvapit a uspět.
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Určitě máte plány, co chcete v Boskovicích změnit, vylepšit,
posunout. Co to je?
Každý den se může něco vylepšit, něco udělat, ale je třeba
přemýšlet, kde je to zrovna efektivní. V hlavě má člověk spousty myšlenek, ale realizovat nejdou. Zásadní je pro mě více
bezpečnosti pro chodce, chci ve městě začít budovat retardéry
a přechody. Velké, ale velké téma bude doprava. Bohužel aut
je hodně a místa málo. Tuto záležitost musíme řešit aktuálně
a rychle, aby nás to nezahltilo. A hlavně vymyslet strategii jako
postupovat co nejefektivněji.
Takřka evergreenem je stavba sportovní haly. Podaří se už
v tomto směru v následujících čtyřech letech konečně něco
udělat?
Každý říká, že je to politické rozhodnutí, tak je třeba politicky
rozhodnout rychle a kvalitně.
Jednou z oblastí, které se dlouhodobě věnujete, je kromě
sportu také kultura. Letní kino se v poslední době vylepšilo
a je chloubu města. Co knihovna, o které se už dlouho mluví?
Letní kino je vizitkou města, kdyby se povedla realizovat
i rekonstrukce okolí zámeckého skleníku, byl by to kus
nejkrásnějšího relaxačního místa ve městě. S knihovou čekáme na dotaci, která má vyběhnout v červenci či srpnu. Jsme
připraveni ihned podat žádost.

Karel Ošlejšek (ředitel Střední školy Andre Citrona) a mnoho
dalších jmen, která lidé znají.
Jaký má ČSSD podle Vás koaliční potenciál a s kým byste rád
po volbách spolupracoval?
Já jsem nikdy nebyl ten, co by se proti někomu stavěl. Budeme
jednat se všemi, kdo bude mít zájem, ale samozřejmě nevíme,
jestli bude zájem o nás.
Jsou nějaké zásady, kterými se při své práci řídíte?
Vždy řešit vše s klidnou hlavou a nehledat problém tam, kde
není. A když už někde nějaký problém je, tak ho umět rozumně
vyřešit v klidu a pohodě.
Jak nejraději odpočíváte, relaxujete, co rád děláte?
Všichni, kdo mě znají, vědí, že mám rád dobré jídlo a pití.
Do toho mám doma dvě děti, které jsou mojí relaxací. A když
už je chvilka, i ten běh v lese mě baví.
Vaše přání do budoucna?
Abychom byli všichni zdraví a snažili se žít veselý a spokojený život. Mějme se rádi a užívejme si života takového, jaký ho
máme.
PAVEL ŠMERDA

Musím se zeptat i na dopravní situaci ve městě. Hlavně
křižovatku u pošty a u Slavie. Bude se tam něco dělat?
No, hned asi ne, ale v budoucnu bude muset přijít nějaké
drobné osvěžení a úprava. Vše se bude odvíjet od stavby
boskovické spojky.
Často Vás potkávám na náměstí, kde mluvíte s občany.
Co Vám nejčastěji říkají, co je trápí, co by chtěli změnit?
Strašně jsem si oblíbil chodit mezi lidi a ptát se, co je trápí.
Když pominu současnou krizi v dodávkách plynu a elektřiny,
ptají se mě na různé věci. Zajímá je, co bude dál s nemocnicí, kdy třeba dostanou nové popelnice na odpad a další. Je to
pěkné, když vás lidé poznají a vědí, kdo jste.
Kdo kromě Vás se například objeví na kandidátce ČSSD?
Kandidátní listina je plná známých jmen. Jsou tam například
Oldřich Kovář (bývalý ředitel KZMB), Marek Ležák (zástupce velitele Městské policie), Kamil Litvik (sociální pracovník
- Věznice Kuřim) dále Hana Nedomová (bývalá starostka),
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FENOMÉN TYLEX – PŘÍBĚH SLAVNÉ ZNAČKY
třeba se objednat na čísle 728 166 571
(ve všední dny je i možnost zajistit
exkurzi ve výrobních prostorách Tylexu
– minimálně pět osob po předchozím
objednání). „Chtěli bychom touto cestou
poděkovat vedení Tylexu Letovice za
vstřícnost a firmě Technicko-inženýrské
služby Letovice za zapůjčení prostor
v budově,“ dodává Veselá.

HISTORIE A SOUČASNOST

FOTO Pavel Kupka

Vzorník krajek z roku 1883,
technický návrh záclony z roku
1892, reklamní fotografie z počátku 20. století, svatební a společenské krajkové šaty, ukázky
3D textilií a mnoho dalšího je
k vidění v nové expozici, kterou
najdete v historické továrně
firmy Tylex v Letovicích.
Málokdo dnes ví, že jednou z nejslavněj-ších strojově vyráběných krajek v Evropě byla právě krajka z Letovic.Letovická
továrna byla první v Evropě, která tyto
krajky vyráběla, a dnes je jedinou továrnou, která tento sortiment vyrábí nepřetržitě 190 let. V době největšího rozkvětu
měla přes dva tisíce zaměstnanců.
Muzeum města Letovice představuje
veřejnosti příběh této továrny v nové
expozici s názvem Fenomén Tylex – příběh slavné značky, umístěné v historické nejstarší budově továrny. V expozici
návštěvník může vidět vzorníky krajek
a technických návrhů pro výrobu záclon
z období od konce devatenáctého století do konce století dvacátého, historické
fotografie z výrobních prostor a reklamní fotografie, malý skací stroj, kartonové
děrné štítky, ale i ukázky produkce továrny z 80. let 20. století a současné 3D
textilie.
„Pro dámy budou nepochybně zajímavé ukázky svatebních a společenských
šatů, ušitých z krajek vyrobených v Tylexu. Nejstarší šaty v expozici jsou z počát-

ku 20. století. Expozice má nadregionální
přesah, protože k vidění jsou i vzorníky
ze severozápadních Čech, z továren, jejichž majetek v letech 1945 a 1948 byl
převezen do Tylexu,“ říká Blanka Veselá z Muzea města Letovice. Zajímavá je
i samotná budova staré továrny, zejména
její reprezentativní prostory. Zachovala
se tam ukázka původní výmalby z konce
19. století i krásná, dřevem obložená zasedací místnost, dříve pracovna majitele, s ozdobným kazetovým stropem.
Expozice je otevřena v pondělí a úterý
od 14:00 do 17:00, mimořádně pak
i o víkendu 20. a 21. 8. Na jiný termín je

Historická tovární budova stojí na místě
bývalé manufaktury na lněné a bavlněné plátno, založené roku 1750 hrabětem Jindřichem Kajetánem Blumegenem, tehdejším majitelem letovického
panství, nicméně její historie výroby krajek a tylu se píše od roku 1832, kdy již
nepracující manufakturu koupil vídeňský podnikatel Daniel Baum. Poté co
z Anglie nelegálně odvezl stroje na výrobu tylu, začal toto zboží v Letovicích (jako
první v rakouské monarchii a pravděpodobně i v kontinentální Evropě) vyrábět.
Do továrny posléze vstoupil jako jeden
z dalších společníků Moritz Faber,
a když vyplatil ostatní společníky, stal se
jediným majitelem továrny – s názvem
Moritz Faber a Co. K tylu a krajkám se
pravděpodobně koncem 19. století přidaly i záclony a tento sortiment, rozšířený dnes o 3D textilie, továrna vyrábí
dodnes. V držení rodiny Faber byla firma
do konce druhé světové války. Po válce
byla znárodněna a dostala název Tylex
Letovice, národní podnik. Dnes je součástí holdingu a historická budova je
majetkem firmy Technicko-inženýrské
služby Letovice.
PAVEL ŠMERDA

FOTO Pavel Kupka
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JANA OTAVOVÁ:

DOUBRAVICE JE DOBRÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT

V Doubravici se toho v posledních letech udělalo opravdu hodně. Opravili tam interiér kulturního domu,
sakrální památky i osvětlení, postavili nové dětské hřiště, kompletní proměnou prošla knihovna. Více
prozradila starostka městyse Jana Otavová.
Paní starostko, co je nového v Doubravici? V posledních
letech se toho u vás poměrně hodně udělalo a stále se na
něčem pracuje? Pochlubte se.
Pochlubit se? To je sice lákavé, ale ... Víte, co se říká.
Přinejmenším to nevyznívá dobře (úsměv). Pravdou ale je,
že se za posledních zhruba šest let v Doubravici skutečně
„něco“ změnilo. A doufám, že k lepšímu (úsměv). Trváte-li
na konkrétních příkladech, tak potom můžeme začít od těch
nejpragmatičtějších věcí. Za připomenutí stojí kompletní
úprava místního hřbitova, včetně přilehlého parkoviště
a chodníku vedoucího k Zahradnictví Ing. Romana Koupého.
V době „covidové“ se nám podařilo zcela obnovit interiér
kulturního domu. A dnes již máme také opraveny všechny
památky místního významu, jako jsou kříže a Boží muka,

38

včetně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Velká akce
probíhala na přelomu let 2019 a 2020, kdy jsme z vlastních
zdrojů realizovali obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu v části
Doubravice. Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Klemov
nás čeká v budoucnu. Koncem minulého roku se podařilo
dokončit dětské hřiště, které od svého otevření prožívá
opravdové zátěžové zkoušky v podobě velké návštěvnosti dětí
místních i ze sousedství. Soudě podle ohlasů dětí a rodičů se
domnívám, že se nám hřiště skutečně povedlo.
To není ani zdaleka všechno…
Kompletní proměnou prošla také místní knihovna a na stejném
podlaží víceúčelové budovy vznikl nový prostor, tzv. klubovna,
která je mimo jiné určená pro setkávání našich zájmových
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a společenských organizací. V jarních měsících letošního roku
byla dokončena obnova obřadní síně, včetně rekonstrukce
elektrických rozvodů, sociálního zařízení a klimatizace.
Budova obecního úřadu se dočkala nové fasády. Aktuálně
dokončujeme obnovu vybraných místních komunikací.
Do základní školy jsme také investovali nemalé finanční
prostředky. Byla zateplena budova školní družiny a tělocvičny.
Své využití našlo 16 nových počítačů a nová multifunkční
tabule. Jen za období let 2019 až 2021 se nám podařilo získat
z různých dotačních titulů více než 25 miliónů korun.
Doubravice je známá díky Zahradnictví Ing. Romana Koupého
a pštrosí farmě, za zmínku stojí barokní kostel sv. Jana
Křtitele, příjemná je procházka kolem rybníku Klemovák.
Nesmíme zapomenout ale ani na jednu opravdovou raritu.
Tou je opona, kterou kdysi pro doubravické divadelní
ochotníky namaloval později světoznámý malíř Alfons
Mucha. Kde ji mohou lidé vidět?
Máte pravdu. Na „naši“ oponu jsme náležitě pyšní. Vždyť se
léta tradovalo, že byla zničená či ztracená. A vidíte! V roce
2016 byla zcela náhodou objevena v depozitáři boskovického
muzea. Téměř čtyři roky byla restaurována a v roce 2020 byla
prezentována jako hlavní exponát výstavy „Předehra ke slávě:
Alfons Mucha raná tvorba 1881–1895“ právě v boskovickém
muzeu. Zde je uložena dodnes. A víte co? Jednoho dne mně
zazvonil telefon a ozvalo se: „Dobrý den, jsem John Mucha,
vnuk Alfonse Muchy. Mohli bychom se setkat?“ Neuvěřitelné,
tedy alespoň pro mne. Proběhlo příjemné setkání a dnes
jsme díky oponě součástí Muchovy stezky po Moravě. A tím se
opravdu chlubíme.
Unikátní je také to, že jako jedno z mála míst vaší velikosti
provozujete kino. Jak se vám to daří a jaký je o něj zájem?
Ano, provozujeme kino, hrajeme už pěknou řádku let.
Samozřejmě že kino není výdělečným artiklem, ale to není
důvod, abychom přestali hrát, děje se tak každý čtvrtek.
Návštěvnost je různá jako v každých jiných kinech. Hrajeme
také pro děti z místní základní i mateřské školy. Pro ně je to
velký zážitek. A máme také novou tradici spojenou s filmovou
produkcí. V létě na náměstí Svobody máme „letní kino“ a to
má svoji nezaměnitelnou atmosféru. Přijďte se přesvědčit!
Jste zváni na českou komedii Po čem muži touží 2. Pátý ročník
letního promítání se uskuteční 12. srpna, pokud dorazíte,
určitě nebudete litovat.
Kromě kina má Doubravice i další poměrně bohatý
společenský život. Na co byste nás pozvala ve druhé polovině
roku?
Tak jedno pozvání právě zaznělo. Pozvání na tradiční
doubravickou pouť už nebude v době vydání časopisu aktuální,
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její konání je spojené s datem 24. června neboli se svátkem
Jana (doubravický kostel je zasvěcený sv. Janu Křtiteli).
V srpnu proběhne soutěž TFA – Nejtvrdší hasič přežije. Spíše
ale doporučím sledovat zpravodajský měsíčník uvedený
na našich webových stránkách, kde jsou jednotlivé akce
připomínány.
Vaše přání do budoucna?
Tak těch by bylo hodně. Přestože se spoustu věcí podařilo
dokončit, stále je mnoho těch, které na svou realizaci čekají.
Trápí mě nezpevněné chodníky. Náměstí včetně obou parků
by si zasloužily celkovou revitalizaci. Máme před sebou
také dobudování některých místních komunikací, zejména
v Klemově… a tak bych mohla jmenovat další a další akce, které
by vedly ke zkvalitnění života v Doubravici. Jsem přesvědčena,
že Doubravice je to „dobré“ místo k životu. Přeji všem našim
občanům dobré sousedské vztahy, které může každý z nás
ovlivnit, a samozřejmě pevné zdraví.
PAVEL ŠMERDA

Nalaďte si
Srdcovky
Zdeňka
Junáka
Každý všední den
9.00–10.00
na vlnách
Českého rozhlasu Brno.
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V ŠEBROVĚ DOKONČILI STAVBU
SPORTOVNĚ-KULTURNÍHO CENTRA
V Šebrově-Kateřině dokončují dvě velké investiční akce. Výstavbu víceúčelového sportovně-kulturního
centra a nové splaškové kanalizace s centrální ČOV. I přes těžkosti je starosto obce Radek Kloz
s výsledkem spokojený.
v zúženém režimu jako tělocvična pro školu a návazné
sportovní aktivity. Splašková kanalizace a ČOV se také pomalu
chýlí ke svému závěru. Termín dokončení stavební akce podle
smlouvy o dílo je konec tohoto roku, věřím ale, že ukončíme
práce v předstihu. Příští rok proběhne ve zkušebním režimu,
během kterého se budou připojovat jednotlivé nemovitosti.
Co se týká víceúčelové haly. Proč jste se rozhodli pro její
stavbu a jaké bude její využití?
O výstavbě haly rozhodli občané naprostou většinou hlasů
ve veřejném referendu vyhlášeném obcí. Bude využívána
především jako tělocvična pro ZŠ a MŠ Šebrov a dále jako
víceúčelový objekt pro zájmovou sportovní, společenskou
i kulturní činnost obyvatel naší obce. Zkrátka modernější
„sokolovna“.
Kanalizace dala nejen řidičům, ale i místním asi hodně
zabrat?
To máte naprostou pravdu, nejnáročnější byly práce
v krajské komunikaci II/379 Lipůvka-Blansko a v navazující
silnici III/37915 Vranov-Blansko. Stavební práce vytvořily
na dopravní infrastruktuře úzké hrdlo, za kterým se tvořily
narůstající kolony. Výkopy probíhaly v hloubce až pět metrů,
místy v souvislé tvrdé skále začínající přímo pod tělesem
vozovky. Vše za plného provozu a v době, kdy bylo přes naši
obec vedeno postupně několik objížděk. Kolonám zejména
v pátečních odpoledních hodinách se opravdu zabránit nedalo.
To nebyly ale jediné těžkosti. Obec leží ve velmi členitém terénu,
uličky jsou úzké a dlouhé, často bez možnosti alternativního
příjezdu, tvrdou skálu střídá nestabilní navážka. Vše křižují
vodoteče, centrální Šebrovka je v obci uložena v monolitickém
betonovém krytu, který tvoří takřka nepřekonatelnou
překážku. Rodinné domy jsou mnohdy nalepené přímo na
komunikacích a mají nedostatečné základy, inženýrské sítě
jsou často položené v akci „Z“ stylem „jak to šlo“. Opravdu to
nebylo jednoduché.

Pane starosto, co je nového v Šebrově-Kateřině?
Právě dokončujeme hned dvě pro obec naší velikosti takřka
nepředstavitelně nákladné investiční akce – výstavbu
víceúčelového sportovně-kulturního centra a nové splaškové
kanalizace s centrální ČOV. Z větší části jsme dále opravili
kamennou hřbitovní zeď a márnici, postavili zcela nové
parkoviště u obecního úřadu, zrekonstruovali plochu mezi
školou a novou halou a zrevitalizovali zázemí hasičské
zbrojnice a sportovního hřiště ve Svaté Kateřině.
Zastavme se u dvou největších akcí. Stavby víceúčelové
haly a kanalizace. V jaké jsou fázi?
Víceúčelovou halu budeme 3. 9. slavnostně otevírat v celém
jejím polyfunkčním rozsahu. Již v letošním roce ale sloužila

40

Kdybyste se měl ohlédnout za právě končícím čtyřletým
obdobím – jaké bylo, co Vám udělalo radost a co naopak
zklamalo?
V obecním zastupitelstvu pracuji již pět volebních období,
ale to právě končící bylo zcela jistě nejnáročnější. Je za námi
ale vidět velký kus práce. Těší mě, že reakce obyvatel byla
navzdory nepříjemným omezením spojeným s velkou stavební
aktivitou více méně chápající. Extrémně negativních reakcí
nebylo mnoho. Největší radost mi ale udělala obětavost
a solidarita našich občanů při řešení následků epidemie
covid -19, tornáda na jižní Moravě i uprchlické krize
z důvodů agresivní války Ruska na Ukrajině. A co mě naopak
trápí? Prudce narůstá papírování a byrokracie. Pro malé
obce je to těžké, nemáme armádu úředníků, vyškolených
na „jednu složenku“. Kvůli všem těm dotazníkům, novým
povinnostem a revolucím v agendách nám zbývá stále méně
času na smysluplnou práci pro naše občany. A o tu jde přece
především.
PAVEL ŠMERDA
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JAKO SENÁTOR SE CHCI ZAMĚŘIT
NA BEZPEČNOST A SOCIÁLNÍ JISTOTY
Také hnutí Svoboda a přímá demokracie vyšle na podzim svého kandidáta do boje o senátorské křeslo.
Bude jím Jiří Rokos z Černé Hory, který se chce kromě bezpečnosti zaměřit i na školství. V rozhovoru
pro MyFace ale prozradil i to, co má rád a jak se liší od ostatních kandidátů v našem regionu.
44
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Dovolte mi na úvod. Vaše jméno není až tak známé. Můžete
se čtenářům MyFace trochu představit?
Pocházím z Brna, kde jsem vystudoval Fakultu elektrotechnickou VUT. Dlouhá léta jsem pracoval jako programátor,
působil jsem ale také například jako lektor IT. V současnosti
pracuji jako asistent poslance. Dříve jsem se aktivně věnoval
karate, mnoho let jsem působil jako trenér mládeže. Jsem
ženatý a mám dvě dospělé děti. V současnosti žijeme
s manželkou v Černé Hoře.
Na podzim budete kandidovat ve volbách do Senátu. Proč
jste se tak rozhodl?
Kandidaturu do Senátu mi navrhlo vedení regionálního klubu
hnutí SPD, jehož jsem členem. Tato nabídka mě překvapila,
beru ji jako ocenění mé dosavadní práce. Věřím, že jako senátor
bych mohl uplatnit své životní zkušenosti ve prospěch občanů.
Myslím si sice, že v naší republice je Senát nadbytečný, ale
pokud existuje, je významnou součástí naší zákonodárné moci
a má velký vliv na to, jaké zákony jsou přijaty. V současném
Senátu jsou dominantní strany nynější vládní koalice a opoziční
hlas tam není v podstatě slyšet. To by se mělo změnit.
Jaká jsou hlavní témata Vaší volební kampaně?
Bezpečnost a sociální jistoty občanů. Za důležité považuji
zejména zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče
alespoň na současné úrovni stejně tak jako kvalitu výuky na
školách všech stupňů. Jsem také pro větší zapojení občanů
do rozhodování o veřejných záležitostech formou místních
referend.
Zmiňujete bezpečnost. Na co se přímo v této oblasti chcete
zaměřit?
Především chci, aby se zpřísnily podmínky imigrační politiky
naší republiky. Není přípustné, aby se u nás volně pohybovaly
osoby, o kterých někdy nevíme vůbec nic, někdy ani odkud
jsou. Je známo dost případů, kdy se takové osoby dopustily
násilné trestné činnosti. Někdy také bývají nakaženy
různými nebezpečnými chorobami. Tím vším ohrožují naše
obyvatelstvo.
Dělá mi starost i bezpečnost státu jako celku. V minulých
letech došlo k faktické destrukci naší armády. Ta v současnosti
není schopna v případě konfliktu účinně bránit naše území.
Byl z ní vytvořen jakýsi expediční sbor, který byl vysílán na
zahraniční mise konané v zájmu cizích zemí, nikoliv v zájmu
naší republiky. Naše armáda má několik velice kvalitních
speciálních jednotek, ale jako celek by nestačila ani k obsazení
našich hranic. Má velmi nízký početní stav a je nedostatečně
vyzbrojena. Také branná připravenost obyvatelstva je zvláště
u mladších ročníků na velmi žalostné úrovni. Myslím, že je
potřeba znovu zavést brannou přípravu do škol.

Na vysokých školách začaly vznikat různé nesmyslné a nepotřebné obory (např. tzv. genderová studia), což má za následek
snižování kvality vysokoškolského vzdělání a uplatnitelnosti
absolventů na trhu práce.
Budu usilovat o to, aby se na naše školy vrátil stav, kdy motivovaní učitelé kvalitně pedagogicky pracují, žáci se učí a škola ve
spolupráci s rodinou připravuje mladého člověka na budoucí
uplatnění v životě.
Kandidátů na křeslo ve Valdštejnském paláci je spolu s Vámi
na Blanensku pět. Čím se Váš program liší od ostatních?
Nepochybně jsem na Blanensku jediný skutečně opoziční
kandidát. Rozdíly mezi programy ostatních kandidátů jsou
nevýrazné. Všichni v podstatě podporují politiku současného vládního uskupení. Komu se líbí činnost současné vlády,
může volit kohokoliv z nich. Podle mého názoru není klíčové
pro činnost senátora ani tak to, jak známá osobnost je, ale jaký
program bude ve své funkci prosazovat. Na to by asi měli voliči
zaměřit svou pozornost především.
Co je podle Vás největším přínosem senátora pro svůj
region?
Senátor žijící ve svém regionu dobře zná jeho potřeby a problémy. Může proto účinným způsobem zasahovat v jeho prospěch při uspokojování těchto potřeb a řešení jeho problémů.
Život není jen o práci. Co Vás baví, při čem si nejvíce odpočinete?
Miluji procházky přírodou s manželkou a naším psem, rád se
setkávám se svými přáteli. Občas také zajdu do divadla nebo
na koncert.
JAKUB DOSEDLA

Důraz kladete také na školství. Co považujete za
nedostatečné?
České školství bývalo od dob první republiky vždy na velmi
vysoké úrovni. Po vstupu do EU se však tato úroveň snižuje. Naše
školství je stále více pod ideologickým tlakem, zaměřeným na
potlačování tradičních hodnot. Jsou zpochybňovány přirozené
rodinné vztahy, jejichž základem je vztah mezi mužem a
ženou. Je potlačována národní a vlastenecká výchova. Tento
nepříznivý vývoj je nutné zastavit.
Měla by být zrušena inkluze ve školství, protože nevede
k ničemu dobrému, v důsledku snižuje kvalitu vzdělávání
jak integrovaných žáků, tak těch ostatních. Vzdělávání
hendikepovaných žáků je třeba vrátit speciálním školám,
které k tomu mají vyškolené učitele a měly u nás vždy
vysokou úroveň. Myslím, že také stále není dobře oceněna a
podporována práce našich učitelů. Bez dostatečné odměny
nelze do škol získat kvalitní učitele.
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LIBOR HOPPE:
CHCI CO NEJVÍCE POMÁHAT REGIONU
Bývalý poslanec za ODS Libor Hoppe je stále aktivní, i díky tomu chce pomáhat regionu. Mimo jiné
spolupracuje s ministrem spravedlnosti, je členem v různých odborných komisích. V září bude
v Lipůvce opět jako lídr kandidátky usilovat o zvolení do zastupitelstva obce.
Covid, válka na Ukrajině, uprchlická vlna, rekordní míra
inflace… Jak to všechno vnímáte?
Vnímám to jako každý občan. Co se týká věcí, které nastaly, je
to něco, co přišlo, a nepamatujeme to ani my, kteří jsme už
nějaký pátek na světě. Je to mimořádná situace a je třeba se
k tomu tak postavit.
Ani ekonomové se neshodnou. Stojí za zdražováním, inflací
neuvážené kroky minulé vlády, vnější vlivy, nebo za to svým
způsobem může i nová vláda Petra Fialy?

46

Inflace je daná trhem, tím, co se děje okolo nás. Největší
problém jsou ceny energií, které ovlivňují nejen náklady na
topení elektrickou energií, ale i dopravu, průmyslovou výrobu,
zemědělství atd. Jsme země, která nemá vlastní zdroje, ropu
ani plyn, vyrábět si můžeme jen elektrickou energii. To vidím
jako řešení do budoucna. Posílit naše kapacity dobudováním
dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Zamyslet se
nad obchodováním na burze, kde se ceny enormně navyšují,
rozhodnout, jak to bude s ČEZem. Samostatnou kapitolou jsou
pak emisní povolenky. To všechno jsou věci, které musíme
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řešit a do budoucna nám mohou hodně pomoci, ať už se to týká
soběstačnosti, tak především cen. Co se týká plynu, v minulosti
jsme v tomto směru hodně zaspali. Všechno se soustředilo na
Rusko, přitom existují i jiné možnosti. Plynu je ve světě dost, jen
je potřeba ho sem dostat, mít plné zásobníky, abychom kvůli
případným odstávkám neohrozili domácnosti, ale také firmy,
které jsou často na plynu životně závislé. Obnovit smlouvu na
norský plyn, kterou minulá vláda nechala padnout. Vybudovat
trasu plynovodu z Polska. Zajistit prostřednictvím terminálů
i dovoz zkapalněného plynu. V tomto směru na tom v současné
době vláda intenzivně pracuje. A co se týká ropy, tu žádná
vláda neovlivní, vychází z cen na světových trzích.
Někteří lidé současné vládě vyčítají, že se nestará dostatečně
o svoje občany, neřeší jejich problémy a často je vidí jen
z „okna“ Strakovy akademie. Co byste jim na to řekl?
Postarat se je třeba vždycky o ty, kteří si sami pomoci
nemohou, nebo jen velmi složitě. To jsou především senioři,
invalidé a matky samoživitelky. Pokud jde o ty ostatní, každý
se musíme zamyslet nad tím, kde můžeme ve svém životě
přidat a kde ubrat. Ať už se to týká práce a výdělků, nebo na
druhé straně snížení nákladů. Určitě je dobré myslet na zadní
kolečka, mít nějaké rezervy. Co se týká Vaší otázky, rozhodně
si nemyslím, že premiér, potažmo ministři řídí zemi jen ze
Strakovky. Myslím, že dobře vědí, jaká je současná situace
a vnímají problémy. Ceny energií, zdražování téměř všeho
jsou dnes a denně na pořadu jejich jednání doma i v zahraničí.
Jsem v tomto směru optimista. Věřím, že všechno, co se ve
světě děje, se brzy srovná a zase bude líp.
Mnoho lidí říká, že dobře už bylo. Existuje nějaký recept, jak
z toho všeho ven?
Jak už jsem řekl, každý musí začít sám u sebe. Nemyslím
si, že když snížím doma topení na 15 stupňů, tak tím něco
vyřeším, na nějaký komfort je člověk zvyklý, ale nad výdaji
musíme přemýšlet. A jsme zase zpět u energií. Dnes jsou
možnosti, které nám mohou hodně uspořit. Ať už se jedná
o fotovoltaiku, nebo tepelná čerpadla. Při dnešních cenách je
návratnost poměrně rychlá a každý z nás tak může být alespoň
částečně energeticky soběstačný. To se netýká jen lidí, kteří
mají rodinné domy, ale i majitelů bytových domů, zamyslet se
nad tím musejí i úřady, instituce, města a obce, které zřizují
školy, provozují sportoviště nebo kulturní domy.
V minulém volebním období jste krátce pracoval jako
poslanec za ODS, předpokládám, že jste tedy stále v kontaktu
s nejužším vedením strany, jednotlivými ministry?
Ano. A jsem za to rád. Pracuji v nejrůznějších odborných
týmech, ptám se i na jejich názory, ale nosím jim i podněty od
občanů.
Můžete být konkrétnější?
Například v otázce stále tolik diskutované silnice R 43, nově
R 73. Jsem moc rád, že nový ministr dopravy Martin Kupka
se své role zhostil a konečně po dlouhé době a po řízení
rezortu předchozím ministrem se ledy hnuly, začalo se i zde
naplno pracovat. A máme konkrétní výstupy o přípravách
a termínech. Budu i nadále aktivně komunikovat s ministrem,
aby se itinerář výstavby co nejvíce zkrátil. Věřím, že v tomto
směru pomůže i úprava stavebního zákona. Bydlím v Lipůvce
a denně vidím, jak naše obec, ale i město Kuřim jsou doslova
„špuntem“ v dopravě. Situace je katastrofální, a kdo to nezažil,
nepochopí. O to více jsem rád, že se konečně něco v tomto
směru děje. Je připraven projekt na křižovatku na Blansko,
mimoúrovňové křížení u Kuřimi. To jsou záležitosti, které by se
do pěti let mohly zrealizovat. Pracujeme i na obchvatu Lipůvky
ve směru od Tišnova.

Blíží se senátní a komunální volby. Budete se nějak
angažovat?
Ano, budu na Lipůvce kandidovat za ODS do zastupitelstva
obce.
Život není jen o práci. Jak nejraději odpočíváte, co děláte ve
volném čase?
Když mám nějaký volný čas, rád ho trávím se svojí rodinou.
Mám šest vnoučat, což sice není příliš odpočinku, ale děti
jsou naše budoucnost a prarodiče mají rozmazlovat, tak se
o to se svojí ženou snažíme (úsměv). Rád jezdím do přírody,
to jsou chvíle, kde je mi ticho a pohoda opravdovým relaxem.
Navštěvuji výstavy, koncerty a památky. A v neposlední řadě
je mojí vášní cestování. Jsem moc rád, že v současné době
nemáme v tomto směru žádná omezení a můžeme poznávat
nová místa a lidi.
Kde a v jakém stavu byste rád viděl Českou republiku dejme
tomu v roce 2030?
Věřím, že až pominou věci, které nás momentálně trápí,
budeme se posouvat vpřed. Dobudujeme infrastrukturu,
vyřešíme energetickou nezávislost, zefektivníme funkci státu,
zjednodušíme život občana, dále budeme investovat do vědy
a výzkumu. Věřím, že Česká republika už brzy nebude jen
montovnou, ale stane se mozkem a špičkou Evropy. Rozhodně
k tomu máme našlápnuto. Poznal jsem v poslední době
spoustu skvělých lidí, podnikatelů, firem a viděl jsem, co umí.
Jen je třeba to zúročit a pak můžeme být perlou střední Evropy.
PAVEL ŠMERDA
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Hodonín u Kunštátu.
Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě
Památník slouží jako memento obětí holokaustu moravských Romů a Sintů. Objevte pohnutou historii
tohoto místa paměti, bývalého tzv. cikánského tábora. Odhalte osudy obětí skrze obsáhlou expozici
s komentovanými prohlídkami. Navštivte některou z akcí pro veřejnost (besedy, koncerty, pietní akty)
nebo využijte speciální edukační programy pro školy a zájmové skupiny.

1|4–31|10
Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa | expozice
Lidická tragédie | výstava k 80. výročí vypálení obce Lidice
18|8 – 11.00
Pietní akt k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů | pietní shromáždění připomínající
79. výročí hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau

Otevírací doba: středa – neděle od 9 h – 17 h
Památník holokaustu
Romů a Sintů na Moravě
Hodonín u Kunštátu 76
679 75 Hodonín
Inzerce My face červenec_srpen 2022.indd 1

rommuz.cz
21.06.2022 15:02:54

www.valeacaffe.cz
fb: /valeacaffe
ig: #valeacaffe
Zámek 1a, Letovice
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12.10. BLANSKO
v 19 h

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA
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www.kulturablansko.cz

DĚLNICKÝ DŮM

předprodej vstupenek v informační
kanceláři Blanka a v síti Ticketportal
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www.radioblanik.cz

S financováním Chytře
nyní ke standardním
benefitům získáte i tři
servisní prohlídky zdarma.
Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu
ŠKODA Plus mladších 5 let s nájezdem nižším než 250 000 km
a získejte mimo jiné až tři servisní prohlídky zdarma!

ŠKODA
PLUS

Tři servisní
prohlídky zdarma

Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované
prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrační fotografie
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Týden oslav
800 let
od první zmínky o městě Boskovice

19/8–28/8/2022

19/8

Boskovice průmyslové
aneb co všechno se ve
17.00 městě vyrábí
výstava - Sokolovna
Oslavy se konají pod záštitou
starosty města Boskovice
Ing. Jaroslava Dohnálka.

21/8

Baletní gala – pocta
Augustinu Bergerovi
20:00 Sólisté ND v Praze
Letní kino

25/8

Pražský
výběr
20:00 Letní kino

Slavnostní koncert
Janáčkova filharmonie
19:00 Ostrava
Letní kino

28/8

Představení originálu
dokumentu s podpisem
14:00 Jimrama z Boskovic
Zámecký skleník

28/8

Promítání pro malé
i velké
21:00 Letní kino

www.boskovice800.cz

27/8

Změna progamu
vyhrazena,
sledujte prosím
náš web
a sociální sítě.

Zakoupíte na e-shopech
www.pivovary-lobkowicz.cz
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Marian
Jelínek

Helena
Horská

Šárka
Strachová

Tomáš
Bubeník

Martin
Kolenička

Markéta
Gabzdyl Tichá

Eva
Čejková

Nela
Ďopanová

10 ZÁŘÍ

9:00
2022

Maximus Resort Brno

Moderuje: Veronika Kadeřábková
Předprodej

www.ticketlive.cz | Vstupné: 500 Kč

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jiřího Nantla a místopředsedy PSP ČR Karla Havlíčka

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva Priessnitzových léčebných lázní
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