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SVĚTObjevte pivní
s Pivobodem!Objevte pivní
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www.pivobod.cz
Nakupujte přímo od pivovarů
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Tenisová hala
v Kunštátě

Více informací na FB 
a telefonních číslech

 603 264 974 a 775 647 229

Provozní doba: 8:00-22:00

Vstupné: 650 Kč/hod
Permanentka: 600 Kč/hod

Zvýhodněné vstupné: 500 Kč
(po-pá 8:00-12:00)
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Karolíno, co je nového ve firmě Textil Eco?
Během několika posledních let jsme rozšířili naši firmu o novou 
halu, kde fotíme nabídku na e-shop a která zároveň slouží 
i   jako výdejní místo balíčků. Mimo to jsme přistavěli novou 
dílnu, kde renovujeme sběrné kontejnery, které mimochodem 
dostali i vylepšenou podobu. Kvůli novým funkcím, které teď 
musí splňovat. 
 
Představte prosím Vaši firmu těm čtenářům MyFace, kteří ji 
ještě neznají.
Jsme společnost, která se zabývá sběrem a tříděním věcí, které 
lidé v domácnosti už nevyužijí. Sběr se zaměřuje především na 
oděvy a textil, boty, hračky, ale i bytové doplňky nebo knihy. 
Všechno, co se dá do našich kontejnerů vložit, najdou čtenáři 
například na našich stránkách. Když řidiči přivezou obsah 
sběrných kontejnerů k  nám do dílny, přijde na řadu několik 
fází třídění. Snažíme se dávat věcem druhou šanci a ekologie 
je pro nás velice důležitá. Proto jde poměrně velká část věcí 
zpět do oběhu ve formě second handu a část putuje také na 
charitativní účely a do zemí třetího světa. Věci, které již nejsou 
použitelné pro svůj prvotní účel, však mohou ještě posloužit 
v rámci recyklace. Například bavlna na hadry nebo zpracování 
svetroviny na vyrobení výplně do dveří u aut. Ačkoliv se snažíme 
zpracovat vše, určité procento textilu se bohužel musí vyhodit. 
I přesto se ale snažíme i tento materiál alespoň energeticky 
zhodnotit a spolupracujeme se spalovnou, která přeměňuje 
odpad na energii.

Slyšel jsem něco o novém projektu Eko výzva. O co se jedná?
Někdy je lidem možná i trochu líto vyhodit věci, které doma 
sice nepotřebují, ale přesto jsou třeba ještě hezké nebo 
málo používané, přímo do kontejneru. A přesně pro ně je 
tady náš nový projekt Eko výzva. Za nevyužitelné předměty, 
které by doma ležely, může člověk získat hodně zpátky. 
Sběrné kontejnery nově obsahují dva úložné boxy, do kterých 
je možné nepotřebné věci adresně uložit. Naši kurýři poté 
balíček vyzvednou a přivezou k nám, kde začne proces určení 
jeho hodnoty. Následně jsou lidem připsány na účet eko-
kredity, které je dále možné využít pro nákup na partnerském 
second hand e-shopu Genesis. Člověk tímto způsobem vytřídí 
šatník, zbaví se nenošených věcí či knih, ale zároveň na tom 
může i  vydělat a do skříně něco nového zase pořídit. Nově 

na e-shopu najdete i drogerii pro každodenní použití, jejíž 
nabídka se neustále zvyšuje. Nyní je to třeba toaletní papír, 
čisticí prostředky, kapesníky apod. Tím každý ušetří spoustu 
korun a to se v dnešní době náramně hodí.

Hledáte stále nové zaměstnance? Případně na jaká místa?
Ano, i v  současné době přibíráme nové kolegy. Hledáme 
teď především řidiče dodávek, kteří by nám pomohli svážet 
textil ze sběrných kontejnerů, které jsou rozestavěné po celé 
České republice a západní části Slovenska. Dále sháníme 
i manipulační dělníky/lisaře do dílny, kde se přivezený materiál 
třídí. Jejich náplní práce je převoz vozíků s textilem, navážení 
a vyvážení materiálu k jednotlivým pracovním místům, kde 
se dále třídí na příslušné kategorie, a obsluha lisu. Všechny 
nabízené pozice najdou čtenáři na inzertních portálech nebo 
na našich webových stránkách.

Proč pracovat právě u vás, co lidem nabízíte, jaké benefity 
apod.?
Jednou z výhod práce ve společnosti Textil Eco je samotná 
pracovní doba, jelikož nabízíme pouze ranní směny. To v dnešní 
době už není tolik obvyklé. Dále bych vyzdvihla dotované 
stravování nebo možnost výhodných nákupů oblečení, to 
využijí především rodiče menších dětí. Mimo to je tu i bonus 
1000 Kč za každý odpracovaný rok nebo náborový příspěvek, 
který vyplácíme nově příchozím kolegům po uplynutí tří 
měsíců. V současné době projednáváme i nový benefit, kterým 
je Multisport karta. Využít by ji mohli zaměstnanci na vstup do 
sportovních a relaxačních zařízení, např. do sauny, bazénu, na 
bowling nebo do posilovny.

Další plány ve firmě?
Zkušenost nám ukazuje, že jsme se s programem Eko výzva 
trefili tzv. do černého. Máme novou aplikaci, která uživatelům 
usnadní obsluhu kapslových boxů pro ukládání balíčků do 
kontejnerů. Projekt běží krátce a mnoho lidí o něm zatím ani 
neví, ale ti, kteří už výzvu stihli vyzkoušet, jsou nadšení a šíří 
tuto informaci dál mezi svými blízkými a přáteli. Pro nás to 
znamená prudký nárůst výkupu, což s sebou nese i potřebu 
rozšíření sítě svozu balíčků. Zároveň jsme ale nadšení, neboť 
vykoupené umíme poslat dál lidem, kteří tyto věci potřebují. 

PAVEL ŠMERDA
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TEXTIL ECO ROZDÁVÁ EKO-KREDITY
Sběr, svoz, třídění a podpora neziskových projektů. To charakterizuje firmu Textil Eco z Boskovic. 
„Smyslem a posláním naší organizace je chránit životní prostředí a přistupovat k oděvům ekologicky. 
Jedním z nástrojů, které dobře znáte, jsou sběrné boxy. Do nich můžete vkládat oděvy, boty, hračky 
a mnoho dalšího, co v domácnosti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit,“ říká Karolína 
Vepřková z personálního oddělení společnosti.
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Na úvod dovolte velkou gratulaci k vítězství Mr Spexe ve Vel-
ké pardubické. Jak jste to Vy, majitel Karel Jalový a trenér 
Luboš Urbánek, prožívali?
Každý jinak. Majitel a trenér byli v Pardubicích, já jsem letos 
zůstal doma. Bylo to celé velice emotivní, hlavně pro Lubo-
še, který má Mr Spexe na starosti od dvou let. Je to pomyslná 
třešnička na dortu celé sezony, ale i trenérské kariéry Luboše. 
Užili si to všichni. Majitel, trenér, jezdec i kůň před plným do-
mem, což tomu dodalo ještě větší emoce. Bylo to super.

Upřímně, věřili jste, že může Mr Spex vyhrát?
Když jdete do Velké pardubické, tak v první fázi doufáte, že se 
nic nestane. Je to hodně o štěstí. Kůň může špatně doskočit, 
někdo mu vstoupí do cesty, může být součástí hromadného 
pádu… Na startu bylo letos 15 koní, před každým 31 překážek. 
Vždycky se něco může stát. Ve druhé fázi přemýšlíte, jak do-

stih vyhrát. Trenér ví, že kůň je připravený na sto procent, věří, 
že by to mohlo klapnout, ale málokdo to říká nahlas. Nemá-
me sebevědomí jako Angličané, kteří jdou do každého zápasu, 
souboje, dostihu vyhrát (úsměv). Šuškali jsme si, že Mr Spex 
vypadá dobře, je dobře připravený, ale pak přišly komplikace 
s  jezdcem. Zranil se Honza Kratochvíl, který ho loni prove-
dl Velkou pardubickou, naštěstí se domluvil Lukáš Matuský 
a klaplo to. Všechno v životě je prostě vždycky tak, jak má být…  

Divák sleduje emoce žokeje, majitele, trenéra…. Jak ale ví-
tězství prožívá kůň? Uvědomuje si vůbec, že vyhrál něco vel-
kého?
Mr Spex určitě. Posledních čtrnáct dnů před Pardubicemi to 
v  něm vřelo. Pamatoval si z  loňska, že přijde něco velkého.  
I po práci měl v sobě energii, bylo to jen o tom, udržet to pod 
pokličkou a vypustit v ten pravý moment. Po dostihu bylo vidět, 

MR SPEX TO DOKÁZAL.
VYHRÁL VELKOU PARDUBICKOU
Dostihová stáj LOKO TRANS, která sídlí v Újezdu u Boskovic, má za sebou skvělou sezonu. Pomyslnou 
třešničkou na dortu bylo vítězství osmiletého hnědáka Mr Spexe ve Velké pardubické. Kromě výhry 
v nejslavnějším národním dostihu přivezla letos do Újezdu celou řadu dalších úspěchů. Více prozradil 
její manažer Michal Lisek. 

Vítěz Velké pardubické 2022 Mr Spex, v pozadí mu tleskají jeho majitel, trenér a žokej. FOTO Zenon Kisza
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jak z něj to napětí spadlo. Spousta lidí, užíval si to, byl uvolně-
ný, nepanikařil a nechal si v klidu nasadit klobouk i stuhu pro 
vítěze. Teď už je odpočinutý a začíná se zase předvádět. Je to 
občas takové dospělé dítě (úsměv).

Jaké čekalo Mr Spexe přivítání na Újezdě a jakou dostal od-
měnu? 
Na Mr Spexe po příjezdu z Pardubic domů do stáje v Újezdě 
u Boskovic čekalo velké přivítání celého realizačního týmu, 
uvítací cedule s nápisem „MR SPEX JE BOREC“ a uvítací pí-
seň od Queen We are the champions. Pokropení trenéra šam-
paňským a oslava velkého úspěchu. Mr Spex dostal po Velké 
spoustu jablek a mrkve, už to pak ani nechtěl žrát. To byla jeho 
odměna. Nic speciálního. Čokoládu nebo vanilkový dort určitě 
nedostal (úsměv). 

Prozraďte, jak se vlastně Mr Spex dostal do Újezda do Bos-
kovic?
To jsem tady ještě nebyl. Je to šest let zpátky. Majitel měl koně 
jménem Malcano, Mr Spex je jeho polobratr. Mají stejnou mat-
ku, ale jiného otce. Zdeněk Koplík byl tehdy na dražbě dvoule-
tých koní v Baden Badenu a pan majitel mu zavolal, když bude 
do deseti tisíc euro, ať ho koupí. Stál tehdy osm a půl tisíce 
euro. Jel rovnou na Újezd a trenér, když ho uviděl, hned věděl, 
že je to kůň pro Velkou pardubickou. Pracuji pro LOKO TRANS 
čtyři roky, Luboše znám o mnoho déle a několikrát s velkým 
přesvědčením pronesl, že jednou Velkou pardubickou Mr Spex 
vyhraje. On má největší podíl na tom, čeho Mr Spex dosáhl. 
Sešla se prostě dvojice, která si naprosto vyhovuje. Je to stej-
né jako v jiných sportech, kdy si trenér s hráčem či hráči musí 
sednout. 

Určitě bylo zajímavé sledovat jeho vývoj, cestu až k vítězství 
ve Velké pardubické.
Mr Spex byl od začátku kůň s překážkovým potenciálem. Svůj 
první dostih absolvoval 4. 11. 2017, ve třech letech, v Kolesách 
u Kladrub. Doběhl tehdy pátý, ale to až poté, co na něj žokej 
Josef Bartoš v závěru „přitlačil“, on si uvědomil, že má závodit 
a předběhl šest koní. Od té doby absolvoval sedmnáct dostihů, 
z toho patnáct v Pardubicích. Zná to tam dokonale a já pořád 
říkám, že Velká pardubická je o zkušenostech. 

Něco speciálního, co byste o něm prozradil?
Řekl bych, že je introvert a  nashromážděnou energii dusí 
v sobě. Když jede na dostihy, tak na něm vidíte napětí, natěše-
ní, takovou tu zdravou trému. Po příjezdu na dostihy a ustájení 
bývá klidný a soustředí se na závody.  

Po Velké pardubické si určitě pár dnů pořádně odpočinul. 
Jaké s ním máte další plány?
Budeme chtít obhájit vítězství ve Velké pardubické (úsměv). 
V zimě bude mít určitě klidový režim, bude nabírat sílu a na 
jaře to zase začne. To už je na trenérovi, jakou půjde cestou. 
Předpokládám, že i příští rok stejnou jako letos. Trenér ví nej-
lépe, co mu pasuje a jak s ním pracovat.   

Dostihový rok není jen Velká pardubická. Vaše stáj měla le-
tos velmi povedenou sezonu.
To je pravda, přitom musím hned na úvod říct, že naše stáj se 
nachází 530 metrů nad mořem. Takže zima, horší podmínky 
tady máme delší dobu než jinde. O to více si cením toho, že 
hned od jara jsme byli úspěšní v  rovinových dostizích. Když 
to vezmu postupně. Valach JIR SUN vyhrál Gomba hendicap 
a skončil druhý v Hannoveru. Tříletý hřebec AIGLE VAILLANT 
vyhrál z prvního startu velký dostih první kategorie na závodiš-
ti Lyon Parilly. Tříletý hřebec DARLINK IN PINK zvítězil v Brati-
slavě ve Velké jarní ceně, stejně stará klisna SHABANA, jedna 
z nejlepších v České republice, vyhrála na stejném místě Jarní 
cenu klisen a později i prestižní Oaks. Oba vyhráli v průběhu 
sezony i další jedničkové dostihy na Slovensku, DARLINK IN 
PINK byl navíce třetí v Českém derby a druhý ve Slovenském 
derby, což jsou nejvýznamnější výkonnostní zkoušky anglické-
ho plnokrevníka pro tříleté koně. Jasně, co se týká mediální 
stránky, sledovanosti, Derby nikdy nepřekoná Velkou pardu-
bickou. Překážkové dostihy jsou celosvětově branné jako zá-
bava a rovinové dostihy jako výkonnostní zkoušky anglického 
plnokrevníka. Překážkové dostihy jsou populárnější a  atrak-
tivnější, ale rovinové cennější a prestižnější z hlediska chovu.

Ve stájích máte kolem třiceti koní. Je tam další taková hvěz-
da, talent jako je Mr Spex?
Některé už jsem zmínil v  předešlé odpovědi (úsměv). Ale 
máme i další. Co se týče rovinových koní, tak HELLO HO-
LLA HAY byl třetí ve Slovenském derby a s kurzem 19:1 vy-
hrál v  červnu Švýcarské derby. Dvouletá klisna WILLEMINE  
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zvítězila v Mostě v Ceně zimní královny, což je největší dostih 
pro dvouleté klisny, navíc RALPH byl druhý v  Ceně zimního 
favorita. Oba jsou to čeští odchovanci, což je nejlepší možná 
odpověď některým „škarohlídům“, kteří tvrdí, že se soustře-
díme jen na zahraniční nákupy. Oba jsou odchovanci z hřeb-
čína v Napajedlech, dokáží porazit i francouzské, irské nebo 
anglické koně a jsou velkým příslibem do budoucna. Na koho 
bych nerad zapomenul, je DEVIL IN PINK, který zvítězil s nás-
kokem devíti délek v dostihu první kategorie pro dvouleté koně 
v  Karlových Varech v  Ceně Masise, navíc byl pátý ve Francii 
v prestižním dostihu.

Samostatnou kapitolou je váš desetiletý hnědák IDEAL 
APPROACH. 
To je kůň, kterého všichni milují. To, co letos ve svém věku 
předváděl v rovinových dostizích, se jen tak nevidí. Má neuvě-
řitelné srdce bojovníka a porážel i tříleté koně. Vyhrál při Turf 
Gala v Bratislavě Cenu Scottish Rifla, Velkou cenu Prahy, velký 

Darling in Pink mířící za jedním ze svých letošních bratislav-
ských vítězství. FOTO Zenon Kisza

Veterán Ideal Approach, šestnáctinásobný vítěz, jedna z nej-
větších opor stáje. FOTO Zenon Kisza

handicap v Hamburku. Jeho výkony jsou stabilní, pro veřejnost 
překvapivé a je radost se na něj dívat. I přes svůj věk má stále 
spoustu energie. Když ve stáji vykoukne, tak nevidíte starého 
matadora. Má jiskru v oku, kterou na vás přenese. 

Prozraďte na závěr. Jaké jsou plány dostihové stáje LOKO 
TRANS do budoucna?
Během listopadu a  prosince bude většina koní nabírat síly 
v klidovém tréninkovém režimu. Mladí koně se budou obse-
dat a učit novým dostihovým krůčkům. Rádi bychom v příštím 
roce dále zlepšovali tréninkové prostředí pro koně, abychom 
mohli zopakovat tak úspěšnou a výjimečnou sezónu, jako byla 
ta letošní. Závěrem bych rád poděkoval všem, co se na tak 
úspěšné sezoně podíleli. Bez jejich nadšení, píle a profesiona-
lity bychom těchto výjimečných výsledků nedosáhli.  Největší 
poděkování patří panu majiteli dostihové stáje LOKO TRANS 
Karlu Jalovému.                                                   PAVEL ŠMERDA

MF_11-12_22.indd   6MF_11-12_22.indd   6 16.11.22   11:5616.11.22   11:56



7MyFace – listopad/prosinec 2022

FOTOREPORTÁŽ

Sedos truck day opět podpořil správnou věc. Dobrovolné 
vstupné z akce, na které vystoupila např. Míša Růžičková, při-
pravena byla exhibice STIHL Timbersports, vyjížďka kamionů 
a další program, směřovalo Elišce Spurné na její elektrický 
pohon k vozíku. „Dovolte mi, abych vyjádřil maximální vděč-
nost a lásku vám všem, kteří jste přišli a pomohli. Jelikož to, 
že jsem stál na podiu a předával šek na 60 000 korun Elišce, 
to je vaše zásluha, vy jste ti hrdinové, vy jste to společně doká-
zali. Moc vám za to od srdce děkuji,“ řekl za celý Team Sedos 
transport Roman Dvořáček.
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„Domy jsou navrženy podle nejmodernějších trendů a citlivě 
zasazeny do okolní krajiny a rázu obce. Můžete si je uzpůsobit 
k obrazu svému a dům tak proměnit v místo, které budete mi-
lovat. Originální domy jsou obklopeny přírodou, přitom se na-
cházejí v blízkosti města Blanska, kde nejsou a v nejbližší době 
nebudou žádné novostavby! Rodinné domy Ráječko dokona-
le splní vaše představy o útulném, velkorysém a dostupném 
moderním bydlení,“ říká na úvod jednatel společnosti Hoppa 
Group Jan Musil.

Buďte nároční
Rodinné domy Ráječko jsou komplexem moderních dvojdomů 
a trojdomů s vlastním pozemkem. Nabízí soukromí a komfort 
s uklidňujícími výhledy na okolní lesy a  pole, nadstandardní 
bydlení a svým moderním řešením a vybavením uspokojí jak 
náročné klienty, tak i mladé lidi, kteří hledají něco více než byt, 
přitom za rozumné peníze. 
„Věříme, že kvalitní bydlení je klíčem ke spokojenému živo-
tu. Buďte proto nároční a nedělejte ústupky, pokud nemusí-

UNIKÁTNÍ PROJEKT VYRŮSTÁ V RÁJEČKU

ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ  
NA KRÁSNÉM MÍSTĚ
Hledáte nové krásné bydlení s  nízkými náklady? Uvažujete o prodeji bytu, nebo ho už prodáváte  
a chcete jít do svého? Pak unikátní projekt 36 dvojdomů a 8 trojdomů zasazených do zajímavé lokality 
vedle Ráječka je pro vás zajímavá volba. Nabízí možnost nadstandardního bydlení jak náročným 
klientům, tak těm, kteří hledají něco víc, ale za rozumné peníze. 
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Rodinné domy Ráječko
Jan Musil, jednatel firmy
Telefon: 776 11 77 88 
E-mail: j.musil@hopagroup.cz
www.rdrajecko.cz

te. Ráje se stanou vaším pevným zázemím bez sebemenších 
kompromisů,“ doplňuje Jan Musil. Ceny domů (energetická 
náročnost B) začínají od 7  900  000 Kč, mají záruku pět let 
a podle Jana Musila s nimi minimálně dvacet let nemusíte nic 
dělat. „I v době vysoké inflace je investice do nemovitosti tou 
nejlepší volbou. A je potřeba neváhat. Ceny stále letí nahoru, 
zdražuje materiál, práce a nikdy už nebude tak výhodně jako 
nyní,“ upozorňuje Musil.  

Zajímavá lokalita
Ráječko se nachází tři kilometry od Blanska a nabízí skvělou 
občanskou vybavenost. V obci se nachází obchody s potravi-
nami, pekařství, restaurace, školka a  velké hřiště pro malé 
i větší děti. V okolí nechybí síť turistických tras a cyklostezek, 
které začínají hned u nových domů a vedou až do nedalekého 
Moravského krasu. Za nákupy nebo do školy můžete vyrazit 
autem, pěšky či na kole, cesta do města zabere sotva pár mi-
nut.  Autobusová zastávka je přímo v obci, vlaková stanice pět 
minut pěšky. Ráje tak nabízí bezproblémové a svižné spojení  
s krajským městem Brnem. 

Vytváříme domov
„Ve společnosti HOPA group se věnujeme výstavbě bytových 
a  rodinných domů na klíč. V uplynulých šestnácti letech se 
nám podařilo realizovat několik projektů. Stovkám rodin jsme 
tak pomohli naplnit představu o ideálním bydlení. Námi rea-
lizované stavby najdete ve výjimečných lokalitách a vyznačují 
se kvalitním provedením, moderními bytovými prvky, nízkými 
energetickými nároky a  jedinečnou možností ovlivnit vzhled 
a zařízení bydlení dle konkrétních představ a požadavků sa-
motných zákazníků,“ dodává Jan Musil.
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NEMOCNICE BLANSKO MÁ VELKÉ PLÁNY

NOVÝ OPERAČNÍ SÁL, URGENTNÍ PŘÍJEM 
I VĚTŠÍ POHODLÍ PACIENTŮ.
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Rotační lůžková jednotka, nový urgentní 
příjem, kompletně zrekonstruované 
pokoje a druhý operační sál na oddělení 
jednodenní péče. To, a ještě mnohem 
více obsahuje Plán investičního rozvoje 
Nemocnice Blansko, který představilo 
vedení zdravotnického zařízení. Celkové 
náklady vyjdou za patnáct let na bezmála 
700 milionů korun.
„Schválený plán investičního rozvoje 
dává nemocnici jasnou vizi pro další 
návazné investice do její postupné 
modernizace. Jde o výhled na 
následujících patnáct let rozdělený do 
několika etap, jejichž dílčí části je možné 
přesouvat podle aktuální dostupnosti 
finančních prostředků, případně na 
základě vypsání dotačních titulů,“ řekla 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.
Na plánu investičního rozvoje se začalo 
pracovat už v  roce 2018, následně ho 
„přibrzdil“ Covid, práce se obnovily 
v  září-říjnu loňského roku. „První fáze 
trvala asi čtyři měsíce. Projektanti 
s naším pracovním týmem procházeli 
metr po metru celou nemocnici a na 
základě toho vznikla analýza současného 
stavu a plány do budoucna, s  kterými 
jsme maximálně spokojení. Vybrali jsme 
takovou projekční kancelář, která už má 
zkušenosti z českých nemocnic – nejen 
fakultních, ale i nemocnic našeho typu,“ 
doplnila ředitelka. 
Jak plán vypadá? V  první fázi vznikne 
nová rotační lůžková jednotka, která 
je základním pilířem celé revitalizace 
a slouží zároveň jako odrazový můstek 
pro vybudování moderního urgentního 
příjmu, s jehož realizací se počítá ve 
druhé etapě. „Rotační lůžková jednotka 
vznikne v nástavbě pátého nadzemního 
podlaží budovy A a bude mít kapacitu 
30 lůžek. Do těchto prostor se budou 
přesunovat jednotlivá oddělení, která 
se v dané době budou rekonstruovat, 
takže se nebude muset žádné uzavírat. 
To je dobrá zpráva nejen pro pacienty, 
ale také pro ekonomiku nemocnice, 

protože uzavření byť jediného oddělení 
by nám vygenerovalo velké ztráty,“ 
vysvětlila Vladimíra Danihelková s tím, 
že po ukončení rekonstrukce budou 
prostory rotační lůžkové jednotky využity 
pro lékařské pokoje, pracovny primářů, 
zasedací a konferenční místnost, 
případně skladovací prostory, šatny aj.
Další částí plánu je vybudování 
urgentního příjmu. Projekt už je na 
stavebním úřadě a čeká na stavební 
povolení. Vznikne v  pavilonu A nemoc-
nice, kde v  minulosti bylo oddělení 
nukleární medicíny. Lidé tam najdou 
moderní urgentní příjem s velkou recepcí, 
samostatným vchodem i samostatným 
vjezdem z  ulice Sadová. „Maximálně 
nám urychlí příjem pacientů, které 
přiveze zdravotnická záchranná služba. 
Do této části nemocnice přesuneme 
také všechny urgentní ambulance, tedy 
chirurgickou, neurologickou a iktovou,“ 
prozradila ředitelka.
Důležité je i zajištění většího komfortu 
pacientů na lůžkových odděleních, 
s čímž počítá strategický plán ve třetí 
etapě. „Chceme snížit maximální 
počet pacientů na pokoji na tři, čehož 
docílíme díky odstranění balkónů. Také 
bude mít každý pokoj svoje sociální 
zařízení a pacienti už tak nebudou 

muset využívat společné koupelny na 
chodbách. V neposlední řadě s  tím 
souvisí i snížení energetické náročnosti 
budov a vybudování důstojného zázemí 
pro personál,“ uvedla Vladimíra 
Danihelková.
V  poslední, čtvrté etapě plánuje vedení 
nemocnice nový operační sál v rám-
ci oddělení jednodenní péče. „Trend 
je jednoznačný. Vše, co jde, směřuje 
k jednodenní péči. A my jsme už nyní na 
hraně. Nejde tady jen o počet pacien-
tů, ale i strukturu jednotlivých výkonů. 
Na jeden operační sál musíme nyní 
seskládat všechny typy výkonů a to je 
velmi složité. Druhý operační sál nám 
tímto „vytrhne trn z  paty,“ přiznala 
ředitelka.
Hlavním cílem celého materiálu je 
kontinuální proces, který povede 
k  tomu, aby Nemocnice Blansko byla 
moderním zdravotnickým zařízením 
21. století. „Vnitřní uspořádání jednot-
livých oddělení nevyhovuje potřebám 
pacientů i personálu, protože byla budo-
vána na základě požadavků na zdravotní 
péči, jaké byly před několika desetile-
tími. Medicína se však vyvíjí a dnes již 
klade jiné nároky na prostor, vybavení 
i bezpečnost. Oddělení, která by měla 
být v nejbližší vzájemné blízkosti, jsou 
nyní rozmístěna na více podlažích. Je ne-
zbytné, aby jednotlivá oddělení na sebe 
logicky navazovala, aby se zkrátily 
přesuny pacientů a personálu a kva-
lifikovaný personál byl lépe využíván 
k potřebným činnostem. To povede 
k lepší organizaci a efektivitě práce 
a tím i k výraznému snížení nákladů 
na provoz. Vím, že se celkově jedná o vel-
kou investici, ale při rozpuštění do pat-
nácti let to vychází na nějakých 50 milionů 
ročně. Ani to není málo, na druhou stranu 
si myslím, že nemocnice je pro Blansko
strategicky důležitý objekt, a pokud 
chceme zachovat do budoucna jeho 
konkurenceschopnost, modernizace je 
nevyhnutelná,“ dodala ředitelka nemoc-
nice Vladimíra Danihelková. 

PAVEL ŠMERDA

MF_11-12_22.indd   11MF_11-12_22.indd   11 16.11.22   11:5616.11.22   11:56



12 MyFace – listopad/prosinec 2022

Adélo, Jirko, jak se máte?
A: Máme se dobře, děkujeme za optání.
J: Máme se fajn, i když jsme pořád  
„v jednom kole“ (úsměv). 

Musím se na úvod zeptat, jak jste se 
dali dohromady a kdy to bylo?
A: Poznali jsme se jak jinak než přes 
kolo. Poprvé jsme se určitě potkali na ně-
které společné akci kolové a krasojízdy. 
J: Sblížili jsme se pak během mistrovství 
Evropy juniorů ve Švýcarsku, kde jsme  
v roce 2013 Českou republiku oba repre-
zentovali. 

Schválně, kdo koho oslovil jako první?

A: Jelikož je Jirka ten ukecanější, tak asi 
on mě (smích).
J: Zde asi nemá smysl vymýšlet jinou 
odpověď (smích).

Určitě jste se často potkávali na turna-
jích, šampionátech, jak dlouho trvalo, 
než jste spolu začali chodit?
A: Víceméně jsme se potkávali jen na 
společných akcích, ale troufám si říct, 
že v kontaktu jsme spolu byli stále.  
Dohromady jsme se dali až po pár le-
tech, a to už jsem tak nějak tušila, že 
spolu zůstaneme (úsměv).
J: Dlouho jsme byli kamarádi, ale oprav-
du „spolu“ jsme až od září roku 2017. 

Takže jsme letos oslavili pětileté výročí 
(úsměv).

Doma máte oba spoustu pohárů, diplo-
mů, medailí. Prozraďte, čeho si ceníte 
nejvíce?
A: Cením si všech svých umístění a ti-
tulů. Tuším, že v ženské kategorii jich 
mám celkově šest. Nejvíce si ale vážím 
mé poslední účasti na mistrovství světa 
2019, kdy se mi podařilo zajet si osob-
ní rekord a umístila jsem se na šestém 
místě. To jsem na sebe byla nejpyšnější 
(úsměv). Dále si velmi cením stříbrné 
medaile v kategorii dvojic z juniorského 
mistrovství Evropy z roku 2015.

ADÉLA PŘIBYLOVÁ A JIŘÍ HRDLIČKA
MILUJÍ POHYB, VÝLETY A DOBRÉ JÍDLO
Doma mají nespočet medailí a pohárů z domácích i mezinárodních akcí, oba spojuje láska k sálové 
cyklistice. Několikanásobná mistryně republiky v krasojízdě Adéla Přibylová a úspěšný hráč kolové 
Jiří Hrdlička tvoří životní pár. Jak se seznámili, jak vypadá jejich sportovní soužití, co je baví…  
To a ještě mnohem více prozradili v následujícím rozhovoru.

SPORT
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J: Vážím si všech titulů mistra republi-
ky ve všech věkových kategoriích, které 
jsme s Romanem získali. Jsem rád, že 
můžu říct, že jsme je získali téměř v ka-
ždém roce, kdy to bylo možné (úsměv). 
A taky dvou bronzových medailí z mist-
rovství Evropy juniorů a U23. Nejsilnější 
zážitek byla pro mě účast na mistrovství 
světa v roce 2017, kdy jsem si zahrál po 
boku svého otce a získali jsme úžasné 
čtvrté místo, ve které nikdo ani nedoufal. 
Rok 2017 byl tak pro mě zatím tím úplně 
nejšťastnějším rokem života (úsměv).
 
Adélo, vyzkoušela jste někdy kolovou? 
Jirko, co ty a krasojízda?
A: Jirkovo kolo jsem si samozřejmě zku-
sila. Jezdit a stát na místě by mi šlo, ale 
střílet, to je úplně něco jiného. Na to 
bych musela ještě potrénovat (smích).
J: Na kole na krasojízdu jsem zkoušel 
jezdit. Je to ale úplně odlišné ježdění 
jako na našem kole na kolovou nebo na 
jakémkoliv jiném kole. Jednoduše řeče-
no, neumím na něm ze všech existují-
cích cviků snad ani jeden (smích).

Co jeden na druhém nejvíce obdivujete?
A: Na Jirkovi obdivuji to, že dokáže ja-
koukoliv situaci odlehčit vtipem, a díky 
tomu se vlastně vůbec nehádáme. Je to 
můj nejlepší kamarád a vždy mě ve všem 
podpoří. Obdivuji na něm také to, jak je 
do cyklistiky stále stejně zapálený. A ne-
jen do kolové. Když nemá zrovna trénink, 
tak se jede projet na silničce. Kouká se 
na Tour de France nebo jedeme fandit 
do Nového Města na světový pohár hor-
ských kol (úsměv).
J: Na Ádi obdivuju, že si se vším poradí 
a že vše dělá s maximální snahou. Můžu 
se na ni kdykoliv s čímkoliv obrátit, pro-
tože je mi skvělým parťákem. Vůbec nej-
víc si ale vážím toho, že to moje věčné 
povídání o kolové vydrží, a i když jí to 

musí jít někdy na nervy, tak mě ve všem 
stále podporuje (úsměv).

Když chcete jeden druhému udělat  
radost. Čím to je?
A: Jídlem. To potěší oba dva (úsměv).
J: Nějakým společným výletem nebo jíd-
lem. A to ve svém vlastním zájmu, jelikož 
hladová Áďa je úplně jiný člověk (smích).

Co máte společného a v  čem jste na-
opak rozdílní?
J: Společné máme určitě nadšení pro 
jakýkoliv pohyb a to, že nesnášíme být 
doma a nevyužít čas aktivně. Oba máme 
rádi cestování a poznávání nových míst. 
Máme zkrátka společnou předsta-
vu o tom, jak nejlépe trávit volný čas 
(úsměv). Z vlastností máme asi společné 
to, že se snažíme s každým dobře vyjít 
a taky jsme oba docela soutěživí. Rozdíl-
ní jsme v tom, že Áďa musí být všude na 
minutu přesně, a když to tak není, je zle 
(smích). Taky ji příliš nebaví jízda na kole 
venku, tak spolu vyjedeme opravdu jen 
párkrát do roka.
A: Já bych určitě vyzdvihla společnou 
lásku k pohybu a k jídlu. Za to utrácíme 
nejraději. K Jirkově odpovědi bych ještě 
dodala, že nemusím být všude na minutu 
přesně, ale o deset minut dříve. Rozdíl-
ní jsme také v tom, že já usnu kdekoliv, 
kdykoliv a většinou do pár minut, a tak je 
téměř nemožné se doma společně po-
dívat na nějaký film, pokud to tedy není 
brzo ráno (smích). Co se sportu týče, tak 
Jirka jde radši na kolo a já si jdu zabě-
hat. Běh Jirka v lásce nemá.

Při čem si nejvíce odpočinete, co rádi 
děláte, kam jezdíte?
J: Nejlépe si odpočineme v sauně v na-
šem oblíbeném Hotelu Sladovna, kde 
můžeme opravdu vypnout. Pak je to taky 
při otužování, které jsme začali prakti-
kovat minulý podzim a které mně osob-
ně pomáhá být v pohodě a bez stresu.
A: I já se k Jirkovi připojila k otužovací 
výzvě a musím uznat, že ve studené vodě 

odchází všechny trable pryč a samot-
nou mě překvapilo, jak si u toho člověk  
odpočine, hlavně psychicky. A jelikož 
máme ročního pejska, tak ve volných 
chvílích chodíme na procházky někam 
do přírody.

Adélo, Vy už jste s kariérou krasojezd-
kyně skončila, máte ještě nějaké další 
sportovní plány?
A: Ano, skončila. Teď už to budou dva 
roky, co jsem přestala jezdit. Chtěla 
jsem se s krasojízdou rozloučit posled-
ním MČR v roce 2020, ale kvůli covidu 
se nekonalo a pak už se do toho člověk 
těžko dostává. Co se týče sportovních 
plánů do budoucna, tak bych si přála za-
ložit oddíl krasojízdy tady na Boskovicku  
a vychovat si nějakou malou mistryni. 
Zatím je to ale jen přání. Vstupuje do 
toho hodně věcí jako volný čas, finance, 
prostory a spousta dalších. Takže ještě 
uvidíme (úsměv).

Jirko, ve vaší rodině je naopak běžná 
sportovní dlouhověkost. Do kdy chceš 
hrát kolovou ty?
J: Ano, to je pravda. Taťka hraje ve svých 
téměř 49 letech a stále poráží podstat-
ně mladší hráče, kteří by už měli mít  
fyzicky dávno navrch. Já to mám  
nastaveno stejně. Budu hrát, dokud mi 
to zdraví dovolí. Kolové jsem už od dět-
ských let obětoval všechen volný čas 
a dělám to tak stále i v tomto věku. Zřej-
mě jsem zdědil toto nastavení, že je ko-
lová téměř na prvním místě po taťkovi, 
a zatím se na tom nic nezměnilo. 

Prozraďte, jaké máte společné plány 
do budoucna?
A: Rádi bychom během pár let založi-
li rodinu, ať může malý kolovák nebo 
malá krasojezdkyně pokračovat v našich  
stopách.
J: Společné plány do budoucna jsou  
založit rodinu, aby k nám dvěma a na-
šemu psovi přibyl další životní parťák  
(úsměv).                             PAVEL ŠMERDA
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Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, proto musíme 
její problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická 
logopedická péče poskytovaná na naší klinice LOGO je určena 
pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, 
sluchu a hlasu. Snažíme se, aby naše léčba byla na vysoké 
odborné úrovni a současně v pohodové a radostné atmosféře. 
Hlavní prioritou je pro nás spokojený klient, proto i prostředí 
našich ordinací je příjemné a moderní. 
Specializujeme se na jednotlivé typy narušených komunikač-
ních schopností: poruchy plynulosti řeči (koktavost, brepta-
vost), DMO, dysartrie, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, 
autismus, vývojová dysfázie a poruchy polykání. Pro větší účin-
nost také nabízíme aplikaci specializovaných postupů, jako 
jsou myofunkční terapie, alternativní a augmentativní komu-
nikace. Kromě obvyklých vyšetření a terapií máme v nabídce 
rovněž skupinové logopedické kroužky a příměstský tábor pro 
předcházení specifickým poruchám učení či zlepšování škol-
ních dovedností. 

O klinice LOGO
Soukromá klinika LOGO s. r. o. za 30 let existence úspěšně 
ošetřila přes 100 000 klientů. V současné době nabízíme služ-
by v Praze, Blansku, Židlochovicích a v Brně rovnou na třech 
adresách. Na klinice klademe důraz na kvalitu poskytovaných 
služeb a sledování nejnovějších poznatků v oblasti všech na-
šich odborností a komunikace. Předním produktem je týdenní 
diagnostický pobyt, jehož cílem je dokonalá a přesná diagnos-
tika. Podle jejích výsledků stanoví tým odborníků léčebný plán, 
kde je kladen důraz na komplexní přístup a spolupráci celé-
ho týmu. Práce lékařů a terapeutů na jednom pracovišti vede  
k dosažení výborných výsledků v krátkém čase.

Zakladatelka kliniky 
PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA, je přední českou kli-
nickou logopedkou a zakladatelkou Soukromé kliniky LOGO 
s. r.  o. a Občanského sdružení LOGO, s. z. Vystudovala Uni-
verzitu Palackého v Olomouci a Karlovu univerzitu v  Praze. 
Ve své praxi vytvořila metodu komplexního přístupu terapie 
koktavosti. Působí rovněž jako soudní znalec ve zdravotnictví. 
Je také autorkou publikací Vady řeči u dětí a Logopedie v ošet-
řovatelské praxi. Publikuje a přednáší nejen v  Čechách, ale 
i v zahraničí. Za svoji práci byla třikrát vyznamenaná na poli 
českých podnikatelek – jednou za výjimečnou osobnost, dva-
krát za úspěšné vedení firmy.

Pracoviště v Blansku
Pobočka Soukromé kliniky LOGO se nachází v blízkosti auto-
busového a vlakového nádraží v Blansku – v budově ČAD Blan-
sko. Specializuje se na logopedii a rehabilitaci, v rámci kterých 
nabízí širokou škálu služeb
• Logopedie • Laser, Bemer
• Logopedické kroužky • Viscerální manipulace
• Logopedický příměstský pobyt • EEG biofeedback
• Rehabilitační cvičení • Elektroléčba
• Masáže • Magnetoterapie

V září jsme v Blansku pro velký zájem rozšířili ambulance 
 logopedie, kde máme místo i pro nové klienty. 
Bližší informace na telefonech 517 578 311, 739 457 158 
či e-mailu logo.blansko@logoped.cz, 
www.moje-klinika.cz/pracoviste-blansko

LOGOPEDIE V BLANSKU
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Kuchyně, ložnice, ale i jakýkoliv designový nábytek podle vašeho přání. NÁBYTEK ŠMERDA už od roku 1927 
plní potřeby svých zákazníků. Každý kus je přitom originál. V rozhovoru pro MyFace nám David Šmerda přiblížil 
svoji firmu, která navazuje na tradici svého zakladatele.

NÁBYTEK ŠMERDA
OD PRVNÍ SCHŮZKY AŽ PO ÚTULNÝ DOMOV

Foto: Pavel Kupka

Historie Vaší firmy sahá až do roku 
1927. Můžete ji čtenářům MyFace ve 
stručnosti představit?
Zakladatele Rudolfa Šmerdu jeho ne-
vlastní rodina poslala na vyučení sto-
lařskému řemeslu do Vídně. V osmnácti 
letech byl odveden na italskou frontu, 
kde padl do zajetí. Posléze nastoupil do 
československého dobrovolnického pra-
poru, odkud se po skončení služby vrátil 
do Bořitova, kde začal pracovat v  malé 
dílně u svého bratra. Díky úvěru z ban-
ky postavil v  roce 1927 stolařskou pro-
vozovnu. V letech 1929–1930 vybudoval 
vlastní dílny a  založil nábytkářskou fir-
mu, která se zaměřila na výrobu kvalit-
ního dýhovaného a masivního nábytku. 

Přišel „slavný“ únor 1948, komunistic-
ký převrat, a činnost firmy byla o něco 
později přerušena. Kdo a kdy na tradici 
navázal? 
V roce 1950 byla firma znárodněna a za-
členěna do družstva Dělrobna-Dubor. Po 
zrušení družstva převzal výrobní objek-
ty národní podnik UP závody Rousínov, 
který celý objekt využíval pro výrobu ča-
louněného nábytku. V roce 1994 syn za-
kladatele firmy architekt Rudolf Šmerda 
navázal na tradici výroby nábytku a zalo-
žil vlastní firmu, která se dnes prezen-
tuje pod obchodním jménem NÁBYTEK 
ŠMERDA.

Na co se v  současnosti specializuje 
a kladete největší důraz? 
Nyní se firma zabývá především výrobou 
kuchyní, vestavných skříní a  matrací. 
Největší důraz klademe na kvalitu na-
šich výrobků a přístup k zákazníkům.

Pokud nemám představu, jak interiér 
zařídit, pomůžete mi i s návrhem? 
Zákazník od nás dostane kompletní 
zpracování zakázky od návrhu interiéru 
až po odbornou montáž. První schůzka 

vždy probíhá u zákazníka v místě reali-
zace. Po odsouhlasení návrhu a  první 
cenové nabídky se vrhneme do ladění 
veškerých detailů. Když si schválíme 
finální podobu zakázky, dostane od nás 
zákazník i výkres rozvodů elektriky, vody 
a odpadů. Montáž dokončíme kontrolou 
povrchů použitých materiálů, funkčnosti 
spotřebičů a použitého kování, a  to vše 
za přítomnosti zákazníka. 

Co je pro Vás ve vztahu k  zákazníkům 
nejdůležitější?
Zákazníkům se snažíme dát kompletní 
servis, který je při vytváření útulného 
domova potřebný. Trh s nábytkovým ko-
váním a všemi doplňky je obsáhlý, proto 
považuji za správné zákazníka tímto ob-
jemem dat provést a dopomoci mu k vy-
tvoření co nejhezčího, nejpohodlnějšího 
a nejpříjemnějšího interiéru. Důležitá je 
pro nás především spokojenost zákazní-
ka po dobře odvedené práci. 

Vaše plány do budoucna, kam byste 
chtěl firmu posunout?
V následujících letech chystáme re-
vitalizaci výrobních objektů, vzorkové 
prodejny a plánujeme investice do tech-
nologického vybavení ve výrobě. Hlavně 
chceme držet rodinnou tradici a pokra-
čovat v růstu firmy stejně jako obchodní 
značky NÁBYTEK ŠMERDA. 

JAKUB DOSEDLA
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Paní ředitelko, po dlouhé době probíhá 
od začátku školního roku „normální“ 
výuka. To je skvělé nejen pro Vás, ale 
i pro učitele a studenty, že?
Ano a  všichni věříme, že už se zavírání 
škol nebude opakovat. Střední školy byly 
takto omezeny déle než ostatní stupně 

školského systému a  minulý školní rok 
jsme se potýkali s jeho důsledky. Nedělá 
nám problém upravit či doplnit žákům 
učivo, to jsme zvládli velmi dobře. Za 
daleko závažnější problém považujeme 
psychický stav žáků, kteří se téměř po 
dvou letech vraceli do školy. Byl velmi 

znatelný rozdíl v  jejich chování, energii 
a aktivitě nejen ve výuce, ale i mimo ni. 
Doba izolace byla tak velkým a  někdy 
velmi negativním zásahem do psychiky 
mladých lidí, že řada z  nich potřebuje 
pomoc odborníků dodnes. 
Je jasné, že změna biorytmů, každoden-
ních návyků člověka a návrat do společ-
nosti po tak dlouhé době není záležitostí 
jednoho týdne. Ale bylo to náročnější, než 
jsme čekali. Považujeme za velmi dů-
ležitou nejen vzdělávací, ale i psycholo-
gickou oporu ve škole. Proto se členové 
našeho školního poradenského pracovi-
ště, kterými jsou psycholožka, výchovná 
poradkyně a metodička prevence, žákům 
podle potřeby usilovně věnovali a věnují 
i nadále. Všichni společně se pak snaží-
me vytvářet jim klidné zázemí a  vstříc-
né klima formou podpory, spolupráce,  
motivace a  nabídky podnětů k  tvoření, 
rozvoji a novým zážitkům.

Když jsme u studentů. Nějaké úspěchy, 
zajímavé počiny, kterými se mohou 
v poslední době pochlubit?
Určitě. V  předvánočním čase se žáci 
zapojili do celostátní charitativní akce. 
Jediným pravidlem je běh delší než  
30 minut, za každý uběhnutý kilometr 
se sponzorsky získává finanční částka. 
Přidali se i  učitelé a  skupině „Adventní 
běhání“ byla pro děti s  postižením 
zaslána částka 3  500 Kč. Zmínit 
musím krásný úspěch čtyř žáků naší 
školy v  „Soutěži s  FabLabem“. Získali 
třetí místo v  kategorii Cena poroty 
za model Louvru, který zhotovili za 
pomoc laserové řezačky a  3D tiskárny. 
Významná ocenění jsme slavili 
v celostátních kolech literárních soutěží 
„Mladá Proseč Terezy Novákové“, kde 
jsme získali druhé místo, první místo pak 
v soutěži „Píši, tedy jsem“. Radost jsme 
měli i z umístění dívky z prvního ročníku 
v  literární soutěži knihovny Václava 
Čtvrtka a Nadačního fondu Jičín – město 
pohádky, kde byla v  celorepublikové 
konkurenci ohodnocena mezi osmi 
nejlepšími dané kategorie. Ráda bych 
připomněla i  nápaditě zpracované 
divadelní představení románu „Zlodějka 
knih“, které s  velkým úspěchem skvěle 
zahráli pro školu i  veřejnost žáci 
divadelní specializace. A ještě zmíním 
náš nový pěvecký sbor Hlaholky, který 
uspořádal vystoupení pro veřejnost.  
V současné době vrcholí přípravy 
hudebně tanečního vystoupení 
folklórního tanečního souboru Velen 
Boskovice s názvem „Vojna“, kde se náš 
sbor pěvecky zapojí.

Jaké obory v  letošním školním roce 
nabízíte a  chystáte v  tomto směru do 
budoucna nějaké změny?
Už druhým školním rokem jsme z  dů-
vodu nedostatku prostor pro vzdělávání  

Střední pedagogická škola Boskovice patří k  nejoblíbenějším 
vzdělávacím zařízením v regionu. O studium tam je stále velký 
zájem, škola se snad už brzy dočká zaslouženého vylepšení. Více 
prozradila ředitelka Leona Valterová.

STŘEDNÍ  
PEDAGOGICKÁ 
ŠKOLA BOSKOVICE
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nemohli nabídnout uchazečům všech-
ny tři obory vzdělání. Přijímací řízení 
proběhlo jen pro obory předškolní a mi-
moškolní pedagogika a  pedagogické ly-
ceum. Neotevřeli jsme opakovaně obor 
sociální činnost, a to z důvodu standardně  
nejnižšího počtu zájemců o studium 
v  minulých letech. O tom, který z  obo-
rů bude realizován či posílen po získání 
nových učeben, bude rozhodnuto až na 
základě našeho jednání se zřizovatelem.

Jak to tedy vypadá s projektem vý- 
stavby nových prostor pro vzdělává-
ní? Pokračujete s  přípravami, případ-
ně už vidíte nějaký časový horizont  
realizace?
Žádost o dotace na výstavbu jsme podali 
na začátku roku 2021. Téměř po roce če-
kání jsme dostali zprávu o zařazení na-
šeho projektu do „Seznamu náhradních 
projektů“. Vzhledem k  situaci a  změně 
podmínek nejen v  oblasti stavebnic-
tví nebylo na co čekat. Realizovali jsme 
proto úpravu finančních nákladů na pro-
jekt v souladu s aktuální situací na trhu 
a zažádali Jihomoravský kraj o schválení 
navýšení závazku financování projektu 
a  možnost realizace projektu v  rám-
ci jiné vhodné dotační výzvy. Po vydání 
podmínek nového operačního programu 
jsme se spolupracujícími společnostmi 
pracovali na úpravě projektu pro podání 
žádosti do nové výzvy, kde je navíc mož-
né získat vyšší procentuální podporu. 
Změny byly nemalé a  časová náročnost 
vzhledem k náhlému zkrácení termínu 
pro podávání žádostí ze strany MŽP byla 
značně zátěžová. Přesto se vše podařilo, 

žádost je podaná a  já si už jen přeji  její 
pozitivní výsledek.

Vaše přání studentům, učitelům, čtená-
řům MyFace do roku 2023?
Bohužel se teď všichni nacházíme ve vel-
mi složitém a pro mnohé těžkém období 
s nejistotou zítřka i budoucnosti přede-
vším v  oblasti ekonomické a  sociální. 

Mým velkým přáním je, aby trvalo co nej-
kratší dobu a  společně jsme ho zvládli 
co nejlépe. Všem bych přála, aby se jim 
nejen ve dnech těžkých dařilo mít kolem 
sebe hodné lidi, mohli se spolehnout 
na pomoc blízkých, neztráceli naději,  
každý den měli z něčeho radost a vnímali 
všechnu tu krásu kolem nás. 

PAVEL ŠMERDA

SPgŠ Boskovice
Komenského 5, 680 11 Boskovice
Tel. 516 802 544, E-mail: posta@spgs-bce.cz
www.spgs-bce.cz

KALENDÁŘ PSÍ ŠANCE ZDOBÍ LUCIE BÍLÁ
Stejně jako v  předchozích letech ozdobi-
la charitativní kalendář Psí šance známá 
osobnost. „Oproti předchozím rokům, 
kde byl každý měsíc někdo jiný, je v ka-
lendáři na rok 2023 společně s krásnými  
československými vlčáky jen jedna krás-
ná žena - Lucie Bílá. Do tohoto projektu 
šla jako náš parťák, nikoliv jen jako jeho 
tvář,“ uvedla předsedkyně spolku Psí šan-
ce Jana Klouparová. 
Kalendáře si můžete zakoupit zde: http://
eshop.psisance.cz, výtěžek z prode-
je opět poputuje Záchranné stanici pro  
československé vlčáky v Adamově. „Letos 
poprvé si kromě nástěnného kalendáře 
můžete objednat i kalendář stolní. Ceny  
kalendářů jsme „srazili“, co to jen šlo,  
protože moc dobře víme, že doba není  
příznivá, a chceme, aby byly dostupné 
všem,“ dodala Jana Klouparová.

FOTO Lenka Hatašová

MF_11-12_22.indd   17MF_11-12_22.indd   17 16.11.22   11:5716.11.22   11:57



18

ZAUJALO NÁS

MyFace – listopad/prosinec 2022

POMÁHAT DĚTEM JE NÁDHERNÉ POSLÁNÍ

KRISTÝNA VAŇKOVÁ: 
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Ještě v deváté třídě přitom vůbec nevě-
děla, co bude dělat. „Šla jsem studovat 
obchodní akademii, až po maturitě to 
ve mně nějak uzrálo a nastoupila jsem 
na obor Učitelství praktického vyučová-
ní a  odborného výcviku na Mendelově 
univerzitě v Brně. Tam mě začala bavit 
sociální pedagogika. Asi to mám trochu 
v genech, protože i můj táta vystudoval 
sociální pedagogiku. Tu jsem si poté do-
dělala v magisterském oboru na Univer-
zitě Palackého v Olomouci,“ říká ke svým 
začátkům Kristýna. 
Už v průběhu bakalářského studia zača-
la chodit do dětských domovů, diagnos-
tických ústavů, věznic, SOS vesniček. 
„Tam mě to úplně pohltilo. Nejrůznější 
sociální vazby, životní situace, příbě-
hy. Mým velkým vzorem byl táta, který 
pracoval ve věznici, kam jsem ještě při 
studiu nastoupila i já. Bylo to mé první 
zaměstnání, ale hlavně velká škola a ob-
rovská životní zkušenost. Je to paradox, 
ale setkala jsem se tam i s  rodiči dětí, 
o které se nyní starám,“ popisuje.

Životní rozhodnutí
Po roce a půl ve věznici začala Kristýna 
pracovat v  mateřské škole. „Tam jsem 
zjistila, že to není úplně pro mě, a  v  té 
době jsem dostala nabídku z  Dětského 
domova ve Vranově u Brna, kam jsem už 
při maturitě chodila na brigádu. Nabídli 
mi tam post vychovatelky. V  roce 2020 
jsem nastoupila a bylo to moje nejlepší 
životní rozhodnutí. Tam jsem se našla 
a uvědomila si, že to je právě to, co chci 
dělat.  Někdy to, co v životě hledáte, je 
blízko, ale vede k tomu klikatá cesta. A 
tou jsem si musela projít…,“ usmívá se 
Kristýna. 
Působení v  dětském domově rozhodně 
nebere jako práci, ale spíše jako poslání, 
možnost pomáhat dětem, které to po-
třebují. „Neuvěřitelně mě to baví a  na-
plňuje. Každý den, každé setkání, každá 
událost, každá situace… Do domova jdu 
vždycky s tím, že mě děti potřebují, věří 
mi a  jsem momentálně jejich nejbliž-
ší člověk. Je to velký závazek, ale také 
úžasné poslání,“ přiznává.
V  Dětském domově ve Vranově je 
momentálně 19 dětí, Kristýna jich má na 
starosti šest ve věku od 9 do 17 let. „Ten 
nejstarší bude brzy odcházet. Hodně 
jsem si na něho zvykla a  bude mi moc 
chybět. Vždy, když děti domov opouštějí, 
tak je mi to líto. O to víc mám radost, 
když za námi přijedou na návštěvu a my 
vidíme, že dokážou v  běžném životě 
normálně fungovat.  Všechny děti jsou 
u nás skvělé a  neustále mě dokáží 
překvapovat. O prázdninách mě dostaly 
například tím, že se vrátily z  tábora 

a  dovezly mi kytku růží. Jsou velmi 
všímavé a  citlivé. Vycítí, když mi není 
dobře, a snaží se mě rozveselit, zajímají 
se o mě. A to není samozřejmost. Když 
přijdu do práce po dlouhé době, tak jsou 
šťastné, vidíte, jak jim zajiskří očička,“ 
usmívá se Kristýna Vaňková.

Hezké vztahy
S dětmi řeší nejen praktické věci, školu, 
ale také jejich vztahy. „Někdy jsou hodně 
otevřené a  člověk si musí dávat pozor, 
co jim řekne a slíbí. Mám s nimi hezký 
vztah, někdy se jich až moc zastávám, 
což nevím, jestli je úplně dobře (úsměv). 
Neříkám, že jsou to vždycky andílci, ale 
mám je ráda takové, jaké jsou. Často si 
v různých situacích vzpomenu i na svoje 
dětství, snažím se je vychovávat tak, jak 
jsem byla vychována já. Třeba když jsme 
učili jezdit malé děti na kole, vzpomněla 
jsem si hned na to, jak mě učil jezdit na 
kole můj táta. Člověk si tak velmi často 
uvědomí, o co přicházejí, když jim chybí 
klasická rodina. Proto často přemýšlím 
nad tím, co pro ně ještě udělat víc,“ 
doplňuje Kristýna.
Kristýnu mrzí, že na děti z  dětských 
domovů se spousta lidí stále dívá jako 
na nějaké jiné. Přitom jsou úplně stej-
né jako děti, které mají běžné rodiny. 
Nic neprovedly, nic neudělaly, jen měly 
v  životě smůlu a  narodily se ne úpl-
ně ideálním rodičům. „Máme tam děti, 
které pořád čekají na maminku a na to,  
až půjdou zpátky domů, další děti třeba 
dostanou kapesné a  koupí za ně dárek 
rodičům. Ti za nimi přijedou jen velmi 
málo, ale ty děti to prostě vnímají jinak. 
Mají obrovská srdce a  dokáží mnohem 
víc, než si dovedete představit,“ popisuje 
Kristýna. 

Vánoční svátky
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky  
v roce. Jak vypadají v  domově? Přípra-

vy na Vánoce v  domově probíhají úplně 
stejně jako v běžných rodinách. Děti po-
máhají při pečení cukroví, zpívají koledy 
a  zdobí stromeček. Dokonce si i samy 
každý rok přichystají besídku, která se 
uskuteční během slavnostní večeře. 
Slavnostní večeře proběhne se všemi 
zaměstnanci dětského domova pár dní 
před Štědrým dnem a děti zde dostáva-
jí dárečky, které jim věnovali sponzoři. 
Každý rok se na tento večer všichni moc 
těší. Na Štědrý den a vánoční prázdniny 
je většina dětí u svých rodin, v  domově 
zůstanou pouze ti, kdo nemají kam jít. 
„Štědrý den se snažíme udělat dětem, 
co zůstanou v domově, takový, aby si ho 
co nejvíce užily. Kdy jindy by si měly Vá-
noce užívat více než v dětství? Loni jsme 
dopoledne navštívili betlém v kostele na 
Vranově. Jako malou mě tam rodiče na 
Štědrý den brávali také. Potom zpíváme 
koledy, koukáme na pohádky, připra-
vujeme večeři a  celý den jíme cukroví. 
Večer pak proběhne štědrovečerní ve-
čeře a samozřejmě přijde Ježíšek, který 
nechává pod stromečkem dárky všem 
dětem. Na děti, které jsou odjeté v jejich 
rodinách, pak dárečky pod stromečkem 
čekají až do jejich příjezdu do domova,“ 
říká Kristýna.     
„Spousta lidí se mě ptá, jestli s  dět-
mi mluvím o  tom, proč tam jsou. My-
slím si, že by měly od začátku vědět, 
proč tam jsou. Často si spolu o  tom 
povídáme, jejich osudy jsou různé…  
A jestli se někdy dokážu oprostit od do-
mova a nemyslet na to, co dělám? Není 
to tak, že pořád myslím na práci, ale 
často mi děti volají nebo píšou a  chtějí 
něco řešit i v době mého volna. Beru to 
jako součást svého života a že to k tomu 
patří. Je pravda, že si už nedokáži před-
stavit pracovat jinde. Tady jsem se našla, 
tady mě to naplňuje a  tady jsem šťast-
ná,“ dodává Kristýna Vaňková.

PAVEL ŠMERDA

Kristýna Vaňková z Blanska je vychovatelkou v dětském domově. Svoji práci miluje a nevyměnila by 
ji za nic jiného. „Pomáhat dětem, které vás potřebují, je úžasné poslání. Neuvěřitelně mě to naplňuje 
a jsem při tom naprosto šťastná.“
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Víte, jak je důležitý pohyb a proč bychom měli naslouchat svému tělu? Fyzioterapeut je člověk, který 
se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Právě tomuto 
oboru se po maturitě rozhodla věnovat Miloslava Humplíková, vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice 
Boskovice. V rozhovoru pro MyFace přiblížila svoji práci, ale také to, jak se za dobu jejího působení 
změnila. 

MILOSLAVA HUMPLÍKOVÁ:
TĚLO NÁM SAMO ŘÍKÁ, CO POTŘEBUJE

ZDRAVÍ

Foto: Pavel Kupka
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ZDRAVÍ

Co Vás přivedlo k práci fyzioterapeutky?
Moje teta pracovala v boskovické nemocnici jako hlavní sestra. 
Často jsem ji tam navštěvovala a to byl asi ten první impuls. 
V té době jsem však ještě ani nevěděla, že nějaká rehabilitace 
vůbec existuje. To se tříbilo až před maturitou na gymnáziu, 
kdy jsem se o obor začala více zajímat, a vzhledem k tomu, že 
jsem měla od dětství ráda pohyb, bylo rozhodnuto.

Vzpomenete si na svůj první den v práci?
Vzpomínám si na usměvavou a  milou paní vedoucí a  na 
úžasný kolektiv, tenkrát ještě rehabilitačních pracovnic, které 
mi pomohly proniknout blíže do oboru. Na některé nejde 
zapomenout a  vzpomínám na ně dodnes. Hlavně na jejich 
ochotu mě něco naučit. Byly to moje „učitelky“.

Fyzioterapie je v  poslední době velmi skloňované slovo. 
Přibližte nám, co všechno děláte, čemu se věnujete.
Fyzioterapie je část ucelené rehabilitace, která se zabývá 
diagnostickou léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. 
Fyzioterapeut v podstatě učí pacienty, jak mají „správně cvičit“. 
Zdá se to jednoduché, ale můžete cvičit denně a  často, ale 
bez správného provedení jednotlivých cviků bývá úspěch jen 
částečný a mnohdy si nesprávným pohybem můžete ublížit. 

Pokud se chci problémů vyvarovat, co můžu pro tělo udělat?
V rámci udržení zdraví je důležitá pohybová pestrost 
a pravidelnost. Tělo nám samo říká, co potřebuje. Stačí se jen 
naučit mu naslouchat. Nejlepším způsobem pohybu je chůze. 
Jde o aktivitu, při které dochází k posílení činnosti srdce 
a zvýšení fyzické kondice. Kromě toho čerstvý vzduch působí 
pozitivně i na psychiku. 

S jakými problémy k Vám lidé nejčastěji chodí?
Nejčastěji u nás léčíme funkční a degenerativní onemocnění 
páteře, poúrazové a  pooperační stavy pohybového aparátu, 
vrozené i získané vady pohybového aparátu nebo poruchy 
psychomotorického vývoje dětí. 

Vnímáte v  posledních letech nárůst pacientů v  mladším 
věku?
Nárůst je patrný jak u dětí školního, tak i předškolního 
věku. Pominu-li dětské úrazy, tak nejčastěji jsou našimi 
mladými pacienty děti s  vadným držením těla. Životní styl 
dětí se v posledních letech výrazně změnil, tráví mnoho času 
„sezením“ a jejich pohybové aktivity bývají poněkud omezeny. 
S tím souvisí nejen zvyšující se počet dětí s nadváhou.

Máte za sebou dlouhou kariéru. Jak se za tu dobu Vaše  
práce změnila?
Přibylo mnoho nových metod a změnilo se i přístrojové vybavení 
fyzikální terapie a  vodoléčby, včetně laseru a  CO2 terapie. 
Hlavně jsem ráda, že veřejnost už tolik nevnímá fyzioterapeuty 
jen jako maséry, ale jako vzdělané zdravotníky, kteří pro to, aby 
mohli tuto práci vykonávat, musí studovat vysokou školu a po 
ní si vzdělání doplňovat specializačními kurzy.

Co je pro Vás po těch letech stále hlavní motivací?
Největší motivací jsou celá ta léta spokojení pacienti, kteří se 
s  naší pomocí mohli vrátit do běžného denního života. Nyní 
před ukončením pracovní kariéry chci předat svým nástupcům 
plně funkční oddělení, abych odcházela do důchodu s čistým 
svědomím.                                                           JAKUB DOSEDLA
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Genetická genealogie. Představte stručně čtenářům MyFace 
tento obor. Co si pod ním máme představit?
Pátrání po předcích je dnes mezi lidmi velmi rozšířeným 
koníčkem. Napomohla tomu v posledních letech především 
digitalizace pro rodopis důležitých archiválií. Tisíce lidí tak 
bádají ve své rodinné minulosti a poznávají své kořeny a svůj 
původ. Jenže klasická genealogie má své limity a  úskalí. 
Prameny nám jednou končí a  za nimi už není nic. A my si 
klademe otázku, kdo byli ti předkové, o kterých se nám nic 
písemného nezachovalo. Případně prameny nejsou úplné 
a  někdy nám neřeknou, třeba odkud z  neznáma k  nám náš 
předek přišel. Nebo pokud máme například nemanželského 
předka s  nezapsaným otcem, v  drtivé většině případů 
nezjistíme, kdo jím byl. V  těchto a mnoha dalších případech 
nastoupí na scénu genetická genealogie, díky které můžeme 
mnohé tyto otázky zodpovědět. Informace o našich předcích 
totiž nosíme sami v  sobě. Zapsané v  naší vlastní genetické 
informaci.

Jak jste se k němu dostal Vy?
Od svých patnácti let jsem se zabýval standardní genealogií. 
V té době ani jiné možnosti nebyly. Tento koníček mne pohltil 
a nasměroval mne na mou další profesní cestu. Vlivem rozvoje 
genetiky se následně objevila možnost posunout naše znalosti 
o naší vlastní historii o obrovský kus dopředu. Tam, kde 
normální genealogie končí, tam ta genetická teprve začíná.

Předpokládám, že jste začal asi sám u sebe a svých předků?
Ano, přirozeně mne zajímal vlastní původ. Znal jsem své 
předky do 17. století, ale dál už se posunout nešlo. Starší 
písemné prameny neexistují. Kladl jsem si otázku, jak dlouho 
jsou mí předci v daném regionu, kdy a odkud tam přišli, či zda 
jsme příbuzní s jinými rody stejného příjmení.

Co jste zjistil zajímavého?
Má mužská linie předků patří do skupiny R1b, jež se nejvíce 
vyskytuje v západní Evropě. S pomocí podrobnějšího testování 

MARTIN KOTAČKA:
INFORMACE O PŘEDCÍCH NOSÍME V SOBĚ.
ZAPSANÉ V GENETICKÉ INFORMACI
Dozvědět se něco více o svých předcích je záležitost, která zajímá lidi od nepaměti. Nikdy ale nebylo 
tolik možností, jako je nyní. Kromě klasické genealogie existuje i obor genetická genealogie. Věnuje 
se mu Martin Kotačka z Lysic.

ZAJÍMAVOST

Foto: Nguyen Phuong Thao
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jsem zjistil, že mí otcovští předkové patřili ke germánským 
kmenům. Genetický marker, který mám ve svém chromozomu 
Y, se nedávno našel na pohřebišti Langobardů v severní Itálii. 
Také jsem zjistil, že jeden můj předek, o kterém jsem měl 
silné pochybnosti, zda byl biologickým otcem svého syna, jím 
skutečně byl. Potvrdil jsem a  také vyvrátil některé rodinné 
legendy o původu jiných větví z  mého rodokmenu. A mým 
současným největším úkolem je nalézt neznámého otce mé 
babičky z otcovy strany. Navíc mnoho zodpovězených otázek 
a nalezených genetických shod vytváří zase další nové otázky 
a témata k výzkumu. Je to takový neustálý koloběh tajemství 
a objevů.

Hodně se mluví o genealogii, je to velmi populární obor, 
hledání svých předků v různých archivech se pro mnoho 
lidí stalo koníčkem, ale genetická genealogie je mnohem 
podrobnější a  může nám nabídnout více informací 
a zodpovědět další otázky. Právě k tomu slouží i Váš projekt 
Genetika a příjmení. Kdo se do něj může přihlásit a k čemu 
slouží?
V projektu Genetika a příjmení analyzujeme mužský pohlavní 
chromozom Y, který se předává v paternální linii vždy z otce na 
syna. Testovat se v tomto případě mohou pouze muži, nicméně 
ženy, pakliže se chtějí něco dozvědět o genetickém původu 
své rodiny, mohou nám přihlásit k testování své otce, bratry, 
bratrance apod. Touto analýzou pak zájemci sdělíme informace 
o jeho haploskupině, tedy genetické populační skupině, jež 
má nějakou svou historii. Zjednodušeně řečeno se dotyčný 
dozví, odkud a  kdy k  nám přišli jeho předkové v  otcovské 
linii, kde daná haploskupina vznikla a  s  jakými populacemi, 
migracemi či archeologickou kulturou byla spojena. Je to 
taková prehistorie rodu. Tvrdíme o sobě, že jsme Slované. Ale 
máme mezi našimi předky rovněž Germány, Kelty, Vikingy, 
první zemědělce z Mezopotámie a mnohé další. Náš výzkum 
dokáže odpovědět, kam vedou naše kořeny v dávné minulosti. 
Výsledky také pomáhají lépe prozkoumat celkovou historii 
osídlení naší země nebo jednotlivých regionů. A když potkáte 
svého jmenovce, můžete si ověřit, zda vaše příjmení vzniklo 
ze společného předka. Možností je celá řada. Stačí napsat 
na martin@kotacka.cz nebo vyplnit registrační formulář na 
https://gap.genebaze.cz/ a přihlásit se k testování.

Je třeba k tomu mít asi co největší databázi? 
Základem kvalitní interpretace výsledků je mít je s  kým 
porovnat a zasadit do nějakého historického či geografického 
kontextu. K tomu je přirozeně potřeba mít co největší množství 
jiných výsledků ke srovnání. V  našem projektu se pomalu 
blížíme hranici 5  000 testovaných osob v databázi. Většina 
je z  Moravy, na kterou se s  testováním zaměřuji především. 
Dá se říci, že v  poměru k  velikosti regionu a  počtu obyvatel 
nemá naše databáze v Evropě obdoby. Neznám jinou, která by 
pojímala podobně velkou oblast a měla takový počet výsledků. 

Pokud je někdo úplně na začátku a chce zkoumat historii své 
rodiny, svého jména. Jak začít a jak je to náročné?
Pokud jde o standardní genealogii, pak je třeba začít ve vlastní 
rodině. Ptát se na příběhy, prohlížet a  popisovat fotografie 
a zaznamenávat paměti našich předků a příbuzných, protože 
to je to nejcennější, co máme. Že se náš předek jmenoval 
František a narodil se v roce 1750, to sice najdeme v archivech, 
to nám neuteče. Ale vzpomínky, že pradědeček za války 
schovával partyzány, že babička si chtěla brát původně někoho 
jiného, nebo že jiný předek propil celý grunt, to je to pravé 
koření genealogie, které s odchodem starších generací mizí.

A dál?
Teprve pak člověk může navštívit matriku nebo archiv, kde se  
(v případě archivů i on-line) může pustit do pátrání v  his-

torických pramenech. Může také využít mnoha speciálních  
diskusních skupin na internetu, kde mu rádi poradí v  pří-
padě nesnází, nebo kde může sdílet výsledky svého bádání.  
V  případě genetické genealogie je to ještě jednodušší. Sta-
čí si speciálním štětečkem udělat odběr slin z  ústní dutiny.  
O zbytek se pak postará laboratoř. V případě nejasností a do-
tazů se lze také obrátit na naši skupinu. Existuje na Facebooku 
pod názvem Genetická genealogie.

Oboru už se věnujete poměrně dlouho. Prozraďte nám 
nějakou zajímavost, co se Vám při zkoumání podařilo zjistit?
Zajímavostí je celá řada, nevystačila by na to jedna přednáška. 
Největší radost mám, když se podaří identifikovat v  matrice 
neuvedené otce nemanželských dětí a vědět, kdo se skrývá pod 
prázdnou kolonkou ve stovky let staré matrice. Nedávno jsem 
se zúčastnil velkého setkání dvou rodin stejného příjmení, jež 
se mnoho let potkávají, ačkoliv nemají z archivních pramenů 
potvrzené, zda jsou opravdu příbuzné. Mohl jsem jim s velkým 
potěšením oznámit, že jejich nejstarší známí nositelé tohoto 
jména v  17. století byli skutečně blízcí příbuzní. V  rodu mé 
ženy jsem potvrdil legendu o polském původu a našel spoustu 
vzdálených příbuzných v  různých koutech světa. Nejnověji 
v Argentině.

Je v něčem specifický náš region?
Náš region se podle předběžných výsledků jeví jako geneticky 
o něco pestřejší než jiné oblasti. Zatímco jiné regiony jako 
např. Valašsko nebo Slovácko mají často velmi podobné 
a  blízké genetické haploskupiny, oblast severně od Brna je 
dost různorodá. Možná to souviselo se starou královskou 
cestou z  Brna do Prahy, která touto oblastí prochází od 
nejstarších dob. Občas se zde objeví i vysloveně exotické 
haplotypy. Nedávno mě potěšil výsledek testování jednoho 
rodu ze Sebranic. Jsou potomky pravděpodobně Alžířana či 
Maročana, který v  raném středověku překonal Středozemní 
moře a  jehož potomci se dostali časem až na Kunštátsko. 
Dávná historie této rodiny musela být strašně zajímavá. Věřím, 
že s přibývajícími výsledky a lepším poznáním se o ní dozvíme 
více.

Vím, že se zaměřujete i na šlechtické rody. V Lysicích, kde 
bydlíte, sídlil rod Dubských. Není to pro Vás výzva?
Určitě. Je to myšlenka, která mi přichází na mysl často. Navíc 
jsem nedávno testoval příslušníky některých u nás ještě 
žijících šlechtických rodů. Jejich výsledky chci prezentovat 
v  příštím roce. Věřím, že se podaří navázat spolupráce 
s  příslušnými institucemi, jež mají v  péči hrobku a  ostatky 
Dubských, a prozkoumat ostatky tohoto nejen pro náš region 
významného šlechtického rodu. A také měl mít údajně pan 
hrabě v Lysicích několik potomků.  Třeba je potvrdíme (úsměv). 

PAVEL ŠMERDA

Model migrace mých předků v paternální linii od nejstarších 
dob až současnosti
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STŘEDNÍ ŠKOLY

Vyšší odborná škola a střední škola 
Boskovice má nejen v  našem regionu 
velmi dobré jméno. Je to díky 
modernímu prostředí, kvalitní výuce,  
ale i novinkám a pilotním projektům, 
které zavádí vždy jako jedna z  prvních 
škol v  České republice. Momentálně  
se týká studentů maturitních oborů. 
„Dospěli jsme k  závěru, že ve škole 
děláme spoustu věcí nadstandardně 
a mohli bychom je promítnout například 
do zjednodušení maturit. V  uvozovkách 
zjednodušení. Jednoduše jde o to, že už 
v  průběhu studia si mohou žáci udělat 
část praktické maturity,“ vysvětluje na 
úvod ředitel školy Pavel Vlach. 

Ekonomika a podnikání
První záležitost se týká oboru ekonomika 
a podnikání. „Studenti absolvováním 
minimálně sedmi modulů ICDL získají 
mezinárodně uznávaný certifikát, 
který dokládá dosažení určité úrovně 
kvalifikace pro práci s  digitálními 
technologiemi. Tato zkouška, zaměřená 
například na práci s programy balíku MS 
Office, vektorovou grafiku, databázové 
systémy a další, je běžně součástí 
praktické maturity. Když ji student 
vykoná už v  průběhu studia, bude mu 
započítaná a nemusí ji už při maturitě 
dělat znovu,“ doplňuje ředitel. Zkouška 
je akreditovaná Ministerstvem školství.  
Žákům oboru informační technologie 

může být kromě certifikátu ICDL 
uznán certifikát Cisco IT Essentials, 
který u tohoto oboru nahradí další část 
praktické zkoušky.
Vzhledem k  tomu, že Vyšší odborná 
škola a střední škola Boskovice patří ke 
školám, které nabízí pro své studenty 
možnost získání mezinárodně uznáva-
ného certifikátu uživatele SolidWorks 
na úrovni CSWA – Academic, zrodi-
la se myšlenka využít tento certifikát  
pro nahrazení další části praktické 
zkoušky. Ministerstvo školství tuto my-
šlenku podpořilo a zařadilo tak bos-
kovickou školu mezi pilotní školy, na 
kterých se bude tento certifikát uznávat.  
Od školního roku 2023/2024 bude tedy 
možné použít u maturit také tento  
certifikát.

Cizí jazyky
„Ruku v  ruce s  tím se objevila nabídka 
brněnského centra pro zkoušky Cam-
bridge, které organizuje certifikované 
zkoušky z  anglického jazyka. Minister-
stvo školství má už asi tři roky program, 
který umožňuje studentům složit tuto 
zkoušku a nemuset tak skládat část 
státní maturity z  anglického jazyka.  
První zkoušky už se u nás konaly v červ-
nu a  úspěšnost se pohybovala okolo  
95 procent. Pro studenty to má mnoho 
výhod. Jako hlavní vidím to, že nemusejí 
do Brna a zkoušky dělají v pro ně zná-

mém prostředí školy,“ upozornil Pavel 
Vlach. Z asi stovky studentů, kterých se 
týká tato praktická část maturitní zkouš-
ky, se jich původně přihlásilo asi 56, nyní 
po prvních zkušenostech přibyla další 
čtvrtina zájemců. 

Praktická sestra
Velmi důležitá je i novinka, která se týká 
oboru praktická sestra. „Dosud absol-
venti, kteří nezvládli maturitu, odcházeli 
ze školy se základním vzděláním. Na-
štěstí už to tak být nemusí. Ministerstva 
školství a zdravotnictví nabídla školám, 
aby se zapojily do pilotního projektu, kte-
rý se týká toho, že studenti tohoto oboru 
mohou po třech letech požádat o složení 
zkoušky z oboru ošetřovatelství a udělat 
si výuční list. Díky němu, i když potom 
o rok později nezvládnou maturitu, mo-
hou pracovat ve zdravotnických zaříze-
ních jako ošetřovatelé,“ vysvětluje Pavel 
Vlach. Tato zkouška je jednodušší než 
maturita a je více o praktických doved-
nostech než o všeobecných znalostech.  
„Snažíme se našim studentům hledat 
a připravovat takové cesty, aby maturita 
byla nechci říct snazší, ale bylo jí 
dosaženo snazší cestou. Tlak na jejich 
psychiku pak bude v  květnu, červnu 
mnohem menší, když si část zkoušky 
mohou udělat dříve,“ dodává ředitel 
školy.                                 PAVEL ŠMERDA

Vyšší odborná škola a střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
tel. 511 123 125
e-mail: skola@vassboskovice.cz
www.vosassboskovice.cz

MATURITNÍ OBORY
Informační technologie
Praktická sestra
Ekonomika a podnikání – Ekonomika 
 a informatika
Hotelnictví  – Hotelnictví a turismus
Veterinářství – Veterinární prevence

UČEBNÍ OBORY
Zahradník
Kuchař-číšník

ČÁST MOHOU STUDENTI UDĚLAT UŽ DŘÍVE

VE ŠKOLE ZJEDNODUŠÍ MATURITY.
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Sotva se svět popasoval s  epidemií 
koronaviru, přišla válka na Ukrajině, 
energetická krize, bezprecedentní 
inflace. Jak se daří v těchto bouřlivých 
časem společnosti Eden Europe?
Zrovna minulý týden jsme měli 
teambuilding pro všechny „kancelářské“ 
pracovníky naší firmy (výrobní pracovníci 
již teambuilding mají za sebou). Já 
se většinou snažím spojit příjemné 
s  užitečným, takže dopoledne jsme 
vyplnili updatem a  prezentací, která se 
věnovala aktuálním tématům ve firmě. 
Připomínka toho, čím vším naše firma 
v posledních několika letech prošla, byla 
součástí, takže mám vše velice čerstvě 
v  paměti. Myslím, že můžu být docela 
hrdý na to, jak „Edeňáci“ jednotlivé Vámi 
zmíněné nástrahy doby zvládli a nadále 
zvládají. Firma jako taková je ve velmi 
dobré kondici, a  přestože pro rok 2023 
očekáváme určité zpomalení poptávky, 
o budoucnost nemáme obavy.  

Dá se vyjádřit, jak moc se vás to vše 
výše jmenované dotýká, případně co 
je pro vás momentálně nejnáročnější? 
Ceny, energie, materiály?
Ačkoliv jsme v  době covidu nebyli 
v  první linii jako třeba zdravotníci nebo 
dnes nebojujeme v  zákopech někde 
na ukrajinsko-ruské frontě, všechny 
události, které jste zmínil, mají na naši 
firmu velice bezprostřední vliv. Ze dne 
na den totálně změnit způsob fungování 
v  době covidových opatření se optikou 
dnešních dní zdá jako jednoduchý úkol, 
ale jednoduché to nebylo. Stejně tak 
zajištění materiálu pro výrobu v průběhu 
roku 2021 a  vyjednávání se zákazníky 
ohledně úpravy cen byl každodenní, 
velice náročný boj. Nicméně současná 
situace na energetickém trhu je spojena 
s  jednoznačně největší mírou nejistoty. 
To je zřejmě dáno tím, že jako firma 
můžeme dělat jen velice málo, a situaci 
tak nemůžeme mít úplně pod kontrolou. 
Nevím, jak to cítí vedoucí pracovníci 
v ostatních firmách, ale být odkázán na 
rozhodnutí vlády či evropské komise je 
docela stresující záležitost. 

Jste v  tomto případě pro „volný trh“, 
nebo situace už je taková, že bez zásahu 
státu to nejde?
Ačkoliv si myslím, že volný trh je skvělá 
věc a spoustu let fungoval až tak dobře, 
že levné energie nenutily spotřebitele 
k hledání výraznějších úspor, v současné 
době jeho nastavení přestalo mít 
smysl a  je potřeba „něco“ změnit. Bez 
zásahu vlád v  jednotlivých zemích by 
to dnes určitě nešlo a z tohoto pohledu 
je správně, že k tomuto zásahu došlo. 
V opačném případě by evropský průmysl 
v  podstatě mohl přestat existovat 
(v Číně, Indii, Americe takové tlaky na 
energie nemají). Nicméně tento zásah 

NÁSTRAHY DOBY ZVLÁDÁME. 
EDEN EUROPE JE VE VELMI 
DOBRÉ KONDICI

ZBYNĚK HUSÁK:

Společnost Eden Europe je jedním z nejmodernějších výrobců 
regálových systémů v Evropě. V České republice působí od druhé 
poloviny devadesátých let, od roku 2007 má vlastní výrobní závod 
v Adamově. Letošní další hodně specifický rok jsme zhodnotili 
s jednatelem firmy Zbyňkem Husákem.
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státu beru pouze a  jenom jako takovou 
akutní první pomoc, kdy se pacient 
částečně stabilizoval a nyní se přesouvá 
do nemocnice, kde musí nastoupit 
dlouhodobá léčba a  péče. Přitom ještě 
není jisté, že všichni pacienti převoz do 
nemocnice zvládnou. Fungování trhu 
s  energiemi je v  evropském prostředí 
velice komplikovaná záležitost a  pro 
nezainteresovaného v podstatě nemožná 
k rozklíčování. Určitě se parametry  
u cenotvorby energií budou muset 
změnit tak, aby bylo dosaženo vyšší míry 
stability. Za standardních podmínek jsou 
takové změny během na velmi dlouhou 
vzdálenost, ale věřím, že současná 
situace bude dostatečným motivujícím 
faktorem k tomu, aby odpovědní politici 
a  odborníci na danou problematiku 
nasadili raketové tempo.  

Loni jste říkal, že jste měli tolik práce, 
že jste pomalu nestíhali. Platilo to 
a platí to i letos?
Ano, toto stále na sto procent platí.  
V první polovině roku jsme opravdu měli 
obrovský problém uspokojit poptávku 
našich zákazníků. Ačkoliv jsme museli 
z  kapacitních důvodů například 
prodlužovat dodací termíny a bylo s tím 
hodně starostí, já vždycky říkám, že toto 
jsou příjemné starosti. Daleko lepší, než 
kdyby práce bylo málo. 

Můžete prozradit nějaké letos realizo-
vané zakázky, případně novinky, s kte-
rými jste letos přišli na trh?
Vzhledem k zmíněnému přetlaku po-
ptávky po našich stávajících produktech 
těch úplných novinek až tak moc není. 
Nicméně za zmínku jistě stojí naše po-
moc při rozvoji obchodní sítě Action 
v  rámci celého středoevropského pro-
storu. Action má i do budoucna ambici-
ózní rozvojové plány, a  tak doufáme, že 
naše úspěšná spolupráce bude i nadále 
pokračovat.

Vždy při našich rozhovorech narazíme 
na problém s  nedostatkem lidí na 

trhu práce. Jak jste na tom nyní, koho 
hledáte, případně na jaké pozice?
Někde jsem četl, že pracovní trh v  ČR 
zamrzl. To je z  mého pohledu asi nej-
výstižnější přirovnání, protože externí 
vlivy z posledních let se do dostupnosti 
pracovní síly propsaly jen dočasně a mi-
nimálně, pokud vůbec. Firma Eden je 
ke svým zaměstnancům velmi přívětivá 
a  myslím, že dohromady máme skvě-
lý kolektiv, takže nijak netrpíme tím, že 
by lidé odcházeli jinam. Jakmile se ale 
chceme trochu rozšířit, tak nedostatek 
pracovní síly nelze přehlédnout, a to jak 
pro výrobní, tak i pro kancelářské pozi-
ce. V současné době hledáme senior-
ního konstruktéra, projekt manažera, 
nákupčího stejně tak jako lidi na lakovnu 
či do expedice.   

Upřímně, co je podle Vás největší 
devízou Edenu a proč je dobré pracovat 
právě u vás? 
Eden se pro mne stal tak trochu život-
ním stylem, nejen pouze zaměstnáním. 
To by se asi nestalo, kdyby Eden nebyl 
solidní a  stabilní firma, která ctí určité 
morální hodnoty. Firma se stará o  své 

zaměstnance, jak jen dokáže, a se stej-
nou mírou zodpovědnosti přistupuje  
i k ostatním činnostem – jako je napří-
klad sociální zodpovědnost a  podpora 
těch, kteří podporu potřebují. Je skvělé 
mít zajímavé, dobře ohodnocené za-
městnání, ale ani tuny benefitu nenahra-
dí dobrý pocit z  toho, že jsem součástí 
organizace, která se snaží pomáhat.  

Důležitá je podle mě také perspektiva. 
A ta je v Edenu jasná. Je to tak?
Rozhodně. Retailový trh je hodně 
dynamický a  vyvíjí se téměř neustále. 
Eden se vyvíjí společně s  trhem 
a potřebami zákazníků a tahle neustálá 
změna zajišťuje dostatek poptávky po 
službách a  produktech z  Edenu. Takže 
i když ekonomové předvídají krize, já 
z toho zásadní obavu nemívám, protože 
vím, že Eden to dá...  

Vaše přání do budoucna čtenářům 
časopisu MY FACE?
Mimo obligátního „hlavně zdravíčko“ 
bych všem čtenářům rád přál, aby 
pro ně rok 2023 byl klidnější než roky 
předchozí.                        PAVEL ŠMERDA

Eden Europe s.r.o.
Náměstí Práce 483/1
679 04 Adamov 
Telefon:  516 469 129 
E-mail: marketing@eden-eu.com 
www.eden-retail.com

MF_11-12_22.indd   27MF_11-12_22.indd   27 16.11.22   11:5716.11.22   11:57



28

PR

MyFace – listopad/prosinec 2022

TOMÁŠ BUBENÍK:
POUZE TI, KTEŘÍ ZNAJÍ CÍL, NAJDOU CESTU
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Tomáš Bubeník
Dvanáct let působí v oblasti finančního plánování, vede tým poradců 
a manažerů v kancelářích na několika místech České republiky. Sedm 
let externě spolupracuje se třemi vysokými školami, kde má workshopy 
a přednášky primárně na ústavech financí a  managementu. Mimo 
podnikání na finančním trhu se baví vytvářením podcastu Pro bohatší 
život, který má za cíl lidi inspirovat, pobavit a vzdělávat. Nejoblíbenější 
aktivity jsou rodina, kamarádi, vzdělávání, sebepoznávání, práce, čas 
pro sebe a Kometa Brno. Motto: Víra buduje odvahu. 
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Tome, dovolte mi na úvod poblahopřát 
Vám k  pozici partner ve společnosti  
Sirius Finance. Byla to hodně strastipl-
ná a náročná cesta? 
Vše je o úhlu pohledu. Pro někoho byla 
strastiplná, pro někoho to vypadalo jako 
sranda a pro někoho to bylo a je něco ne-
možného. 

Řada lidí tvrdí, že kvalitní tým je polovi-
na úspěchu. Můžete to potvrdit?
Moje práce a  kariéra jsou už mnoho 
let postavené na mém individuálním 
přístupu, ale především na budování 
a rozvoji týmu. Je to jako ve sportu. Dlou- 
hodobě vyhrávají ty nejlepší soutěže  
skvěle postavené týmy se správnými  
hráči a skvělými trenéry.

Jaký je to pak pocit, když pozice dosáh-
nete právě společně se svým týmem?
Je to pocit určité výjimečnosti, hrdosti, 
radosti a  zadostiučinění, ale samozřej-
mě také spousta starostí, ale to k tomu 
patří. Takže: Ze srdce vám všem děkuju, 
kolegové, a jedeme dál!

Plánoval jste útok na pozici partne-
ra, nebo to přišlo automaticky s pravi-
delným kvalitním výkonem?
Jsem zastáncem cílování a  následného 
plánování. Ne nadarmo mám v kancelá-
ři citát: „Pouze ti, kteří znají cíl, najdou 
cestu.“ A je to (pro mě) nejen v byznysu 
velká pravda. Sám na sobě i na lidech ve 
svém týmu vidím, jak ti, kteří mají vize 
a  cíle, snáz a  radostněji hledají cesty 
a  cílů skutečně dosahují. Tím získávají 
víc zkušeností, překonávají víc překážek, 
ale mají i mnohem víc radostí, budují si 
větší sebevědomí a stávají se atraktivní-
mi. A  teď přímo k otázce. Na našem fi-
remním semináři v dubnu 2021 jsem si 
na úvod prezentace dal, že budu partner 
společnosti k  1. 1. 2022. No a  stalo se. 
Sdílet velké cíle s více lidmi je podle mě 
důležité, protože to člověka v  dobrém 
slova smyslu zaváže a nutí nepolevovat.

Přemýšlíte o další metě ve své kariéře – 
o byznys partnerovi? 
Přemýšlím o tom, jak žít takový život, 
abych si z  něj nemusel brát dovolenou. 
Těším se na povýšení svých klíčových ko-
legů a na úplně nové kolegy a kolegyně, 
kteří do našeho týmu přijdou. Až potom 
budu přemýšlet o dalším povýšení. Jinak 
v  rámci našeho kariérního plánu často 
myslím na pozici a  roli rentiera, tohle  
pomyšlení mě totiž opravdu baví a moti-
vuje. Ne tak kvůli pozici, ale kvůli té cestě 
a všemu okolo.

Udržet se tak vysoko jistě také nebude 
jednoduché. Z čeho máte největší obavy?
Obavy? Z ničeho. Vždyť přece vše jednou 
dopadne dobře. A znáte to. Jestli to ještě 
nedopadlo, tak...

Co byste poradil svým kolegům, kteří 
touží povýšit?
Pokud po tom skutečně touží, tak aby 
pro to makali, vystupovali z  komfortní 
zóny, měli jasně definované cíle, plán, 
byli připravení něco obětovat, byli disci-
plinovaní, dělali svoji práci s radostí a co 
nejlépe. A hlavně, hlavně aby vydrželi.  
Je to dřina, ale stojí to za to!

Jaké to pro vás je, když povyšujete něko-
ho ze svého týmu?
Vracím se k  odpovědi u třetí otázky. Je 
to skutečná radost, štěstí, hrdost a  taky 
důkaz, že to má smysl. Vždyť to je ten dů-
vod, proč podnikáme a  proč děláme ma-
nažerskou práci. Růst a spokojenost nás 
samotných, našich kolegů i našich klien-
tů. Win–win-win byznys. To je fér, ne?

Myslíte si, že v  dnešní nejisté a  turbu-
lentní době je dosahování kvalitních 

výkonů těžší než v minulosti? Nebo je to 
naopak šance, protože pro klienty jste 
vlastně takovým pomocníkem, oporou?
Jsme pro naše klienty oporou a parťáky 
jak v dobrých, tak ve zlých časech. Naše 
firemní heslo je „S námi je život bohat-
ší“. To je naše poslání v  jakékoliv době. 
Finanční plánování je samozřejmě o ře-
šení aktuálních situací a  problémů, ale 
především o dlouhodobé strategii a plně-
ní cílů. Správný přístup a  vhodně zvole-
ná strategie totiž vždy porazí krátkodobé 
problémy. Pokud budeme naši službu po-
skytovat co nejlépe a pokud se budeme 
neustále zlepšovat, tak zde máme mno-
ho práce na desítky let – krize nekrize.
A teď k  těm výkonům. Dosahování  
kvalitních výkonů je dnes stejně jako kdy-
si o motivaci, morálce a vytrvalosti. Pro-
blém je, že hodně lidí pouze žvaní a málo 
koná (upřímně, sám to z minulosti velmi 
dobře znám). To se pak člověk dostane 
snadno do role oběti, kde on sám za nic 
nemůže a kde všechno a všichni stojí za 
prd. Silná touha po úspěchu a schopnost 
si poskládat diář zábavně a efektivně je 
cesta k prosperitě s úsměvem na tváři.

PAVEL ŠMERDA

Tomáš Bubeník je úspěšný mladý muž. Podnikatel, ředitel, školitel, partner ve společnosti Sirius 
Finance se zaměřuje zejména na hledání, rozvoj a vzdělávání nových spolupracovníků, budování 
značky Sirius Finance, pozitivní leadership a na práci se silnými a slabými stránkami. V následujícím 
rozhovoru prozradil nejen to, co ho k vede úspěchům a jaké má další cíle.
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Jirko, co je nového ve spolku Žijeme 
hrou? 
Nejprve bych rád alespoň touto ces-
tou pozdravil všechny čtenáře MyFace.  
Ale zpět k otázce. Od loňska jsme zefek-
tivnili práci se zájmovou a výkonnost-
ní úrovní hráčů. V  praxi to znamená,  
že zájmové skupiny trénují dvakrát  
v týdnu, výkonnostní třikrát až čtyřikrát. 
Dalším výrazným bodem je prohlubová-
ní spolupráce s kluby, které spoluutvá-
ří projekt/klub Žijeme hrou. Jsou to FK 
Kunštát, SK Moravan Svitávka, TJ Sokol 
Bořitov, Lysice a FC Olešnice. Zejména 
na výkonnostní úrovni jsme navíc zapo-

čali spolupráci i s FK Blansko. Pravidel-
ně navštěvujeme základní školy a školky, 
kde se snažíme o inovaci náplně v hodi-
nách tělesné výchovy.  

To zní velmi zajímavě. Co všechno jste 
už letos stihli a můžeš vypíchnout nej-
větší úspěchy?
V letošním roce došlo k výrazné změně 
mezi muži. Všechny tři týmy FK Kunštát 
postoupily do vyšších soutěží – A tým do 
krajského přeboru, B tým do 1. B třídy 
a C tým do III. třídy. Stejně tak Svitávka 
postoupila do okresního přeboru. S tím 

souvisí, že mnozí naši odchovanci se 
již přesunuli do mužského fotbalu 
včetně těch, kteří jsou stále ještě 
věkem dorostenci. Momentálně jsme 
rádi za neubývající počty dětí. Zejména 
v  kategorii žáků jsme zaznamenali 
velký nárůst. Máme za sebou úspěšně 
zvládnuté letní kempy, kterých se opět 
zúčastnilo velké množství dětí, jak 
kmenových hráčů, tak z jiných klubů. 

Máš na starosti jako šéftrenér katego-
rii dorostu. Jak jsi spokojen s výsledky 
svých svěřenců?
Nejlepším výsledkem je pro nás v Žije-
me hrou to, když co nejvíce hráčů nasko-
čí do dospělého fotbalu. Čím dříve, tím 
lépe. Z  tohoto pohledu jsem spokojený 
s tím, jaký progres kluci z týdne na týden 
dělají. Zejména mě těší jejich přístup 
k fotbalu. 

Túry, dobré knihy, sauna. To jsou koníčky šéftrenéra dorostu 
v projektu Žijeme hrou Jiřího Vorlického mladšího. Projekt zahrnuje 
fotbalové kluby Kunštát, Lysice, Svitávka, Olešnice a Bořitov a kromě 
fotbalu je zaměřený i na sportovní aktivity a výchovu dětí a mládeže.

Foto: Pavel Kupka
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Dá se říct, v čem je tato kategorie spe-
cifická?
Vnímám dvě roviny. Z  pohledu fyziolo-
gického je to práce s  různě vyspělými 
hráči. Rozdíly jsou často výrazné a je po-
třeba individualizovat tréninkový proces 
řekněme každému na míru, což samo-
zřejmě v praxi není tak snadné. V rovině 
řekněme psychosociální je to období, 
kdy někteří prožívají pubertu, jiní nachá-
zí vlastní identitu a poznávají různé vlivy 
společenského života. Pro mě jako mla-
dého trenéra je výhodou, že jsem jim vě-
kově blíž, mohu jim pomoci nebo poradit 
a mám jejich důvěru. Oni mě naopak 
obohacují o jejich pohled na svět a při-
pomínají mi, že je fajn mít ideály. 

Máš v dorostu nějaký mimořádný ta-
lent?
Máme mnoho talentovaných hráčů. 
Každý má trochu jiné dispozice a je silný 
v něčem jiném. Konkrétní jména nebudu 
zmiňovat. 

Trenérů a hráčů máte dostatek? Pří-
padně mohou se k vám i nadále hlásit 
další zájemci?
Říkám si, že trenérů a hráčů snad ne-
může být nikdy dostatek. Takže určitě se 
mohou hlásit zájemci a zástupci obou 
skupin. Budeme za každou pomoc-
nou ruku moc rádi a vždy jsme ochotni 
vyjít vstříc časovým možnostem trenérů. 
Nikoho nenutíme, aby byl každý den na 
hřišti. 

Pojďme říct něco málo o tobě. Jaká byla 
tvoje cesta k fotbalu a co všechno máš 
za sebou?
Fotbal jsem začal hrát jako dítě. Asi ve 
třech čtyřech letech už jsem běhal na 
hřišti. Mým mateřským klubem jsou 
FC Boskovice, kde jsem hrál pod mno-
ha skvělými trenéry, mimo jiné i mým 
tátou. Ve věku starších žáků jsem byl 
i ve Zbrojovce Brno, kde jsem skončil 

v  prvním ročníku na gymplu. Od 15 let 
hraji za muže. Začal jsem ve Vilémovi-
cích s tátou, v 16 jsem přešel do Kunš-
tátu, o rok později jsem se vrátil zpátky 
do Boskovic. Pak jsem asi na rok s fot-
balem přestal a svoji cestu obnovil 
v  Bořitově, odtud jsem šel do Boskovic 
a  znovu do Kunštátu. Nyní jsem opět 
v Bořitově jako hrající trenér mužů. 

Trénování ses začal věnovat v poměr-
ně mladém věku. Co tě na tom nejvíce 
baví?
Ano, od 15 let jsem se u fotbalu i jako 
pomocník začal pohybovat. Těžko říct 
jednu věc. Mám rád fotbal obecně a my-
slím, že aby se fotbal někam vyvíjel, je 
potřeba, aby se rozvíjeli trenéři a hrá-
či, lidsky i fotbalově. Rád bych pomohl 
tomu, aby bylo fotbalové prostředí zdra-
vější a mohlo být dobrým příkladem pro 
společnost. Dnes mi mnohdy přijde, že 
je spíš zrcadlem toho, jak patologická je 
naše civilizace. 

Tvůj oblíbený klub?
Mám dva. Manchester City a Sparta 
Praha. 

Co rád děláš kromě fotbalu? Máš ně-
jaké koníčky, něco, při čem relaxuješ, 
odpočíváš?
Máme v  Boskovicích takovou rodinnou 
oázu klidu. Můžete si ji najít na Face-
booku pod názvem Život prožitků – pří-
rodní centrum a navštívit nás někdy na 
nějaké akci. Tam trávím většinu svého 
času. Mám rád túry, dobré knihy a v zimě 
chodím do sauny. 

Jak často se vídáš s bráchou, který hra-
je v Itálii?
S bráchou se vidíme na pár dní asi tři-
krát, čtyřikrát ročně. Někdy tam letím 
já, někdy on na pár dnů přiletí sem. Na 
Vánoce je nejvíce času, i když ani v tuto 
dobu ne moc. Takže si píšeme nebo vo-
láme. 

Tvoje přání, sen, cíl do budoucna? Ať už 
osobní, nebo sportovní?
Přál bych bráchovi, aby se ho drželo 
zdraví a naplnil fotbalový potenciál, kte-
rý v  něm je. Úspěch i zdraví přeju celé 
svojí rodině a vlastně všem, kteří to se 
sebou a druhými myslí dobře a taky se 
tak chovají. Co se týče mě, přál bych si 
nezamrznout na jednom bodě a pořád 
se rozvíjet, ať to bude v profesní, spor-
tovní nebo nějaké vnitřní, osobní rovině. 

      PAVEL ŠMERDA

Partner projektu Žijeme hrou
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Může za to agrese Ruska na Ukrajině
Válka na Ukrajině ukázala potřebu vzájemné spolupráce členských států EU 
v oblasti obrany a bezpečnosti. Evropská komise proto představila návrh prv-
ní čistě obranné a bezpečnostní strategie EU – tzv. Strategický kompas, jehož 
cílem je posílit odolnost EU vůči potenciálním bezpečnostním hrozbám do roku 
2030. Návrh již formálně schválila Rada EU v březnu letošního roku.
„Vnímám jako významný posun, že se objevila iniciativa s cílem prohloubit 
obrannou spolupráci uvnitř EU i navenek. Pro Evropu je nutné, aby se 
zbavila pověsti regionu, který je sice bohatý a  ekonomicky silný, ale zároveň 
vojensky méně významný, protože se Evropa stále spoléhá na pomoc USA,“
hodnotí strategii český europoslanec Tomáš Zdechovský  (KDU-ČSL), který se 
bezpečnostní problematice dlouhodobě věnuje. 

Speciální jednotka či společná cvičení
Za konkrétní kroky můžeme považovat například vytvoření kapacity rychlého 
nasazení EU o síle až 5000 vojáků pro různé druhy krizí či vyslání 200 plně vybave-
ných odborníků na mise v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).
Vedle toho budou prováděna pravidelná reálná cvičení v terénu, na pevnině 
a na moři. Strategie počítá i se zlepšením vojenské mobility a posílením civilních 
i vojenských misí a operací, které jsou součástí SBOP. „Z mého pohledu patří 
mezi klíčové body strategie bezpečnostní spolupráce v oblasti analýzy zpravo-
dajských informací a boj s hybridními hrozbami a hrozbami v kyberprostoru,“ 
říká Zdechovský, který v Evropském parlamentu reprezentuje Evropskou lidovou 
stranu (EPP).

Europoslanec Zdechovský: 
EU prohlubuje spolupráci v oblasti
obrany a bezpečnosti

S láskou pro vás upečeme, zabalíme, 
doručíme bez shonu a práce naše 

tradiční vánoční cukroví

Kolekce vánočního prababiččina cukroví obsahuje: 

Linecká kvítečka Išelská kolečka s oříškem
Vanilkové rohlíčky Kokosové řezy
Sádlové bochánky Florentýnské řezy
Arašídové slzy Moca oválky
Makové tyčinky  (kolekci je možné seskládat na míru)

♥  Matějovy rohlíčky máslové

♥  Linecká kvítečka máslová 

♥  Vánoční prababiččino cukroví

Matějovo pekařství 
Zborovecká 1193/10, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 503-4, E-mail: info@matejovopekarstvi.cz
www.matejovopekarstvi.cz

KTERÉ ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ SIS 
NEJVÍC UŽIL(A)?

P: „Moc se mi líbilo na Špilberku a v brněn-
ské ZOO. K oběma místům mám osobní sr-
dečný vztah a díky vysílání jsem měla mož-
nost poznat se tady se skvělými lidmi, kteří 
za správou a chodem obou institucí stojí.“

D: „Pokud bych měl vybrat jen jedno, tak 
by to bylo Znojemské historické vinobraní. 
Víno, burčák, překrásné Znojmo a plno za-
jímavých hostů. Bavila mě ale všechna živá 
vysílání a jediné, co mě na tom všem štve je, 
že to vždy tak rychle uteče.“

O: „Všechna externí vysílání si maximálně 
užívám, ale velkými zážitky bylo vysílání 
ze zoologické zahrady, kde jsme společně 
s Petrou Hokszovou mohli poprvé vyzpo-
vídat novou ředitelku Radanu Dungelo-
vou, dále z „pokojíčku“ výtvarnice Kateřiny 
Tučkové v rámci Maratonu Hudby a nemů-
žu nezmínit ani „živák“ ze Zbrojovky.“

KTERÝ HOST TĚ NEJVÍC 
PŘEKVAPIL (POTĚŠIL)?

P: „Vždy mě nadchne, když se v živém vy-
sílání potkám s někým, kdo je zapálený do 
své práce. Ať už to byl ředitel Muzea města 
Brna Zbyněk Šolc, skvělý průvodce na Špil-
berku Michal Hančák nebo zdejší kulturní 
dramaturg Olda Vojáček. Skvělý pocit jsem 
měla také ze setkání s novou ředitelkou br-
něnské ZOO Radanou Dungelovou.“

D: „Potěšilo mě, že si na nás ve Znojmě našla 
čas i Emma Smetana, která měla pár minut 
do vystoupení - a byla neskutečně v po-
hodě. Stejně tak mi udělal radost rozhovor 
s Tomášem Klusem na festivalu Hrady CZ. 
Nejvíc mě asi překvapil pan Šesták, orga-
nizátor zmiňovaného festivalu, který „přif-
rčel“ do studia ve sportovním a na kole.“

O: „Mám to štěstí, že s většinou známých 
osobností, které prošli naším živým vysí-
láním, jsem se už před tím někde potkal, 
takže jsem vždycky příjemně překvapený 
a potěšený výřečným kolemjdoucím, se 
kterým si můžu popovídat o všem, co mě 
zrovna napadne.“

ODKUD BYS CHTĚL(A) VYSÍLAT?

P: „Bylo by super vysílat doma z postele, ale 
nevím, jestli by kromě mě někoho bavilo. 
Každopádně určitě bych si ráda zavysílala 
z brněnského podzemí a z vily Tugendhat. 
Taky bych chtěla realizovat živá vysílání, 
která by dokázala někomu nebo něčemu 
pomoci. Mojí srdcovkou by byl psí útulek.“

D: „Líbilo by se mi vysílat třeba dva týdny 
od moře nebo z tenisového Wimbledonu.“

O: „Z ledové plochy Winning group areny, 
trávníku Adax Invest areny nebo z mís-
ta, kde je ten nejkrásnější výhled na Brno, 
z vyhlídky na Bílé hoře...“

HITRÁDIO CITY BRNO 
VYSÍLÁ ŽIVĚ „O STO ŠEST“
Šestnáct „živých vysílání“ ze zajímavých míst má za sebou od léta 
Hitrádio City Brno. To znamená skoro třicet hodin v mobilním studiu, 
stovka zajímavých hostů a desítky posluchačů za mikrofonem. A čas-
to to byla setkání k nezapomnění. Tak například v zoologické zahradě 
na brněnské Mniší hoře přivítali moderátoři i zábavného papouška Edu, 
jako jediné rádio v Brně vysílalo HRCB z velkolepé Streetparty doprav-
ního podniku, velký zájem dětí vyvolalo mobilní studio na Festivalu vědy 
v sousedství obřího modelu Země na BVV a ojedinělé zázemí našlo HRCB 
i v kouzelných kulisách vinic a řeky Dyje v rámci Znojemského historic-
kého vinobraní. 

A jak si „živá vysílání“ užili moderátoři 
– Petra Hokszová, David Máčala a Ondřej Blaho?
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KTERÉ ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ SIS 
NEJVÍC UŽIL(A)?

P: „Moc se mi líbilo na Špilberku a v brněn-
ské ZOO. K oběma místům mám osobní sr-
dečný vztah a díky vysílání jsem měla mož-
nost poznat se tady se skvělými lidmi, kteří 
za správou a chodem obou institucí stojí.“

D: „Pokud bych měl vybrat jen jedno, tak 
by to bylo Znojemské historické vinobraní. 
Víno, burčák, překrásné Znojmo a plno za-
jímavých hostů. Bavila mě ale všechna živá 
vysílání a jediné, co mě na tom všem štve je, 
že to vždy tak rychle uteče.“

O: „Všechna externí vysílání si maximálně 
užívám, ale velkými zážitky bylo vysílání 
ze zoologické zahrady, kde jsme společně 
s Petrou Hokszovou mohli poprvé vyzpo-
vídat novou ředitelku Radanu Dungelo-
vou, dále z „pokojíčku“ výtvarnice Kateřiny 
Tučkové v rámci Maratonu Hudby a nemů-
žu nezmínit ani „živák“ ze Zbrojovky.“

KTERÝ HOST TĚ NEJVÍC 
PŘEKVAPIL (POTĚŠIL)?

P: „Vždy mě nadchne, když se v živém vy-
sílání potkám s někým, kdo je zapálený do 
své práce. Ať už to byl ředitel Muzea města 
Brna Zbyněk Šolc, skvělý průvodce na Špil-
berku Michal Hančák nebo zdejší kulturní 
dramaturg Olda Vojáček. Skvělý pocit jsem 
měla také ze setkání s novou ředitelkou br-
něnské ZOO Radanou Dungelovou.“

D: „Potěšilo mě, že si na nás ve Znojmě našla 
čas i Emma Smetana, která měla pár minut 
do vystoupení - a byla neskutečně v po-
hodě. Stejně tak mi udělal radost rozhovor 
s Tomášem Klusem na festivalu Hrady CZ. 
Nejvíc mě asi překvapil pan Šesták, orga-
nizátor zmiňovaného festivalu, který „přif-
rčel“ do studia ve sportovním a na kole.“

O: „Mám to štěstí, že s většinou známých 
osobností, které prošli naším živým vysí-
láním, jsem se už před tím někde potkal, 
takže jsem vždycky příjemně překvapený 
a potěšený výřečným kolemjdoucím, se 
kterým si můžu popovídat o všem, co mě 
zrovna napadne.“

ODKUD BYS CHTĚL(A) VYSÍLAT?

P: „Bylo by super vysílat doma z postele, ale 
nevím, jestli by kromě mě někoho bavilo. 
Každopádně určitě bych si ráda zavysílala 
z brněnského podzemí a z vily Tugendhat. 
Taky bych chtěla realizovat živá vysílání, 
která by dokázala někomu nebo něčemu 
pomoci. Mojí srdcovkou by byl psí útulek.“

D: „Líbilo by se mi vysílat třeba dva týdny 
od moře nebo z tenisového Wimbledonu.“

O: „Z ledové plochy Winning group areny, 
trávníku Adax Invest areny nebo z mís-
ta, kde je ten nejkrásnější výhled na Brno, 
z vyhlídky na Bílé hoře...“

HITRÁDIO CITY BRNO 
VYSÍLÁ ŽIVĚ „O STO ŠEST“
Šestnáct „živých vysílání“ ze zajímavých míst má za sebou od léta 
Hitrádio City Brno. To znamená skoro třicet hodin v mobilním studiu, 
stovka zajímavých hostů a desítky posluchačů za mikrofonem. A čas-
to to byla setkání k nezapomnění. Tak například v zoologické zahradě 
na brněnské Mniší hoře přivítali moderátoři i zábavného papouška Edu, 
jako jediné rádio v Brně vysílalo HRCB z velkolepé Streetparty doprav-
ního podniku, velký zájem dětí vyvolalo mobilní studio na Festivalu vědy 
v sousedství obřího modelu Země na BVV a ojedinělé zázemí našlo HRCB 
i v kouzelných kulisách vinic a řeky Dyje v rámci Znojemského historic-
kého vinobraní. 

A jak si „živá vysílání“ užili moderátoři 
– Petra Hokszová, David Máčala a Ondřej Blaho?
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Tereza Pufferová je živel. A to doslova a do písmene. Ať už se s ní setkáte v jakékoliv její profesi, nebo 
v osobním životě. Nejčastěji ji můžete vídat jako moderátorku počasí v pořadu Dobré ráno, nedávno 
moderovala také několik akcí v našem regionu

TEREZA PUFFEROVÁ:
DÍKY SVÉ PRÁCI MOHU V LIDECH 
VZBUZOVAT EMOCE

Foto: Ivo Ryšavý
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Moderátorka, zpěvačka, tanečnice, herečka. Zapomněl jsem 
na něco?
Ještě modeling a dabing. Jsem takový Ferda mravenec. Práce 
všeho druhu (smích).

Dá se říct, co z toho Vás baví nejvíce?
Na své práci mám nejraději právě tu kombinaci všeho 
dohromady, jelikož tyto obory spolu v mnohém souvisí. Když 
se člověk zlepšuje v jednom, vždy se to časem projeví i v těch 
ostatních a  právě to propojení je něco, co mě neskutečně 
baví. Navíc díky tomu, že toho dělám víc, tak má práce není 
monotónní, tím pádem se nikdy nenudím a  pořád cítím 
spoustu inspirace. Upřímně ale musím říct, že hluboko v srdci 
mám nejblíž ke zpěvu. 

Čím jste chtěla být jako malá?
Když pominu úplně prapůvodní plán stát se princeznou, 
který jak je vidno nevyšel (smích), tak já v tom měla jasno už 
od malička. Už jako holčička, sotva jsem se naučila mluvit 
a chodit, jsem tancovala a zpívala s mamkou, která hraje na 
kytaru. Vždy jsem ukazovala na televizi s  vykřikováním: „To 
bude jednou Tejka”. A kdekoliv bylo jakékoliv publikum (rodina, 
učitelky ve školce, spolucestující v autobuse a tak podobně), 
hned jsem začala vykládat básničky, zpívat, tancovat nebo 
rovnou přehrávat scény z filmů.

Jaká byla Vaše cesta k mikrofonu?
Tím, že jsem měla jasno od malička, tak i ta cesta začala 
velmi brzo. Od první třídy jsem navštěvovala spoustu kroužků 
od zpěvu přes sólovou hru na housle, orchestr, taneční 
gymnastiku spojenou v baletem až po dramaťák, skrze který 
jsem se pak dostala do Těšínského divadla. Jezdila jsem také 
na spoustu pěveckých soutěží. Pak jsem vystudovala společně 
s  gymnáziem Janáčkovu konzervatoř obor muzikálový zpěv. 
Už v  té době jsem dělala asistentku v  pořadu Bludiště na 
ČT Déčko, kde jsem dodnes. Moderovala či zpívala jsem 
také na menších dětských soutěžích. Jeden rok jsem měla 
možnost hostovat v Divadle Jiřího Myrona, které je jedno ze 
scén Národního divadla moravskoslezského. Po škole jsem 
se dostala do projektu Aquababes 2017, kde jsme společně 
v dalšími vybranými slečnami natočily videoklip a  reklamu, 
odzpívaly pár koncertů a  já si řekla, že jestli je někdy šance 
se do tohoto oboru dostat naplno, tak je to teď. Žádné nabídky 
se samy od sebe samozřejmě nehrnuly, takže jsem rozeslala 
svůj životopis a nakonec si mě vybrali jako rosničku do pořadu 
České televize Dobré ráno. Ve stejné době mě přijali i do 
rádia Helax, kde jsem moderovala tři a  půl roku a  po jeho 
skončení jsem přesídlila do rádia Čas. Od svých 19 jsem začala 
moderovat i na akcích všeho typu a v tuto chvíli už jsou to ve 
většině případů akce pravidelně na stejných místech, kde se 
každý rok moc ráda vracím. Co se týká zpěvu, zhruba rok po 
mém studiu na konzervatoři jsem začala zpívat se zábavovou 
kapelou LORD, se kterou zpívám stále, plus jsem minulý 
rok založila skupinu v názvem PUFFY. V rámci té společně 
s muzikantem a hudebním producentem Jakubem Šimečkem 
vydáváme vlastní hudbu a můžu říct, že od té doby je má vášeň 
a láska k muzice ještě podstatně silnější než kdy předtím.

Co považujete za svůj největší úspěch? 
To, že jsem se nikdy nevzdala, a díky tomu si postupně plním 
své dětské sny a  můžu se živit tím, co je pro mě zároveň 
koníčkem a  životní vášní. V tomto oboru člověk musí být 
připravený především na velkou spoustu odmítnutí, jelikož 
míst je málo a konkurence je obrovská. Odmítnutí samozřejmě 
i v mém případě proběhla skutečně hromada. Někdy to bylo 
velké zklamání, protože se člověk připravoval desítky ne-li 
stovky hodin a opravdu o danou roli či místo stál. Celkově je 
s touto prací spojena velká spousta stresu, nevyspání, občas 

i pochybností o sobě samé, jelikož jste v  podstatě neustále 
hodnocení všemi okolo. Mě tyhle okolnosti ale nikdy neodradily. 
Každá práce má své a já jsem přijala, že tohle prostě patří k té 
mé. Nejsem typ člověka, který by si stěžoval, a jsem naopak 
upřímně vděčná, že se mohu živit tím, co mě naplňuje a dělá 
šťastnou.

Dá se vypíchnout něco, co Vás na práci nejvíce baví? 
Ten nejkrásnější pocit je, když stojím na pódiu a v jednu chvíli 
se jak já, tak všichni v publiku dostaneme do té skutečné flow, 
tedy pocitu, kdy na chvíli zapomeneme na všechny životní 
starosti a jen si užíváme přítomného okamžiku. Obecně na své 
práci miluju to, že díky ní mohu v lidech vzbuzovat emoce. 

Je to jistě i o spoustě zajímavých setkání. Na která nejraději 
vzpomínáte? 
Těch je opravdu velká spousta, ale zkusím vypíchnout ta, která 
pro mě byla nejinspirativnější. Setkání s Karlem Gottem byl 
neskutečný zážitek, mluvili jsme spolu sice jen chvíli, ale to, jak 
byl okouzlující, laskavý a osobitý, si budu pamatovat do konce 
života. Nelze nezmínit setkání se Simonou Stašovou, což je 
jedna z mých nejoblíbenějších českých hereček. Tak energický, 
pozitivní a charismatický člověk, to se skutečně často nevidí. 
Neuvěřitelně sympatická žena, s velmi mladistvou energií, 
která dokáže všechny okolo sebe nakazit dobrou náladou. 
Příjemná, elegantní a osobitá je i Tereza Kostková, ze které na 
první dobrou okamžitě cítíte vyrovnanost, zdravé sebevědomí, 
sebejistotu a  zároveň pokoru. Naplnit celou místnost svou 
energii při pouhém vstupu do dveří dokáže i Tomáš Klus, který 
je v něčem úplně normální kluk, a v něčem zase jako z jiného 
světa v tom nejlepším slova smyslu. 
Na závěr jsem si nechala pro mě velmi silný zážitek s Olgou 
Lounovou, se kterou jsme se potkaly již víckrát, a absolutně 
mě dostala na koncertě v  Jeseníku, kde jsem ji uváděla 
a  měla možnost vše sledovat opravdu z blízka. Ta oddanost 
publiku a  záplava pozitivní energie je něco, na co prostě 
nezapomenete. Nejenže skvěle zpívala, ale u  toho i tančila, 
do celého vystoupení vkládala prvky akrobacie, vzala si na 
pódium děti a  na závěr se s fanoušky fotila téměř hodinu 
v kuse. Na toho úplně posledního se usmívala stejně jako na 
prvního, což ve světě celebrit rozhodně není časté, to mi věřte. 
Přesně o tom by to ale podle mě mělo být. Dělat svou práci 
s láskou, naplno a  fanouškům dávat maximum, protože bez 
nich by to nešlo.
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Hodně aktivní jste na sociálních sítích. To asi k této práci 
patří.
Je to tak, promo je velmi důležitou součástí této práce. 
Vzhledem k tomu, jak moc jsou sociální sítě v  dnešní době 
populární, tak se i já snažím poctivě pracovat na svém profilu 
a  sdílet svou kariérní cestu. Upřímně mě ale samy o sobě 
sociální sítě nijak extra nebaví a mimo svou práci se na nich 
snažím trávit co nejméně času. Mám ráda osobní kontakt. 

Dovolím si prozradit, že příští rok změníte jméno? 
Přesně tak, příštím rokem touhle dobou už budu paní 
Chadrabová (úsměv). Můj v této chvíli ještě „jen“ snoubenec je 
mi obrovskou podporou, inspirací a radostí zároveň. Přiznám 
se, že se našeho svatebního dne už nemůžu dočkat. 

Co děláte, když si chcete od všeho odpočinout, jak relaxujete, 
co vás baví? 
Mám ráda aktivní relax, tedy výšlapy na hory, návštěvy hradů, 
zámků, výlety do ZOO, někdy je pro mě příjemný odpočinek 
třeba i trénink ve fitku, kde si příjemně vyčistím hlavu. Baví 
mě i návštěvy festivalů nebo večer plný společenských her 
u sklenky dobrého vína. Hlavní je pro mě trávit volný čas s mými 
nejbližšími, tedy v mým snoubencem, rodinou a přáteli. 

Máte nějaký sen, přání? 
Mým největším přáním je v  podstatě žít přesně tak, jak žiju 
teď, jen vše postupně posouvat na vyšší úroveň. V osobním 
životě to znamená po svatbě časem založit rodinu a v kariéře 
se chci posouvat stále dál, pracovat na sobě, jak jen to 
půjde, a  postupně se zlepšovat. Co se týká mých snů, mám 

v současné chvíli dva hlavní. Jeden z nich je zahrát si hlavní 
roli v  nějakém kvalitním filmu. Druhý je dodělat celé album 
v  rámci mé skupiny PUFFY. Zatím máme venku dva songy 
a rozdělaných několik dalších, takže do jara bychom měli mít 
hotovo. Následně začít pravidelně koncertovat s touto vlastní 
hudbou a zažít ten pocit, kdy fanoušci s vámi zpívají vaše slova.   

PAVEL ŠMERDA
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ŠAMOTKA VELKÉ OPATOVICE 
A DINASKA SVITAVY

PŘIVÍTÁ DO SVÉHO TÝMU
• PRACOVNÍKY DO VÝROBY
•	OBCHODNĚ-ADMINISTRATIVNÍHO	REFERENTA
•	OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO	PRACOVNÍKA
•	INTERNÍHO	KONZULTANTA	IT	(IS	SAP)
•	ELEKTROMECHANIKA
•	ELEKTRIKÁŘE-ENERGETIKA
•	SEŘIZOVAČE	HYDRAULICKÝCH	LISŮ
•	OPERÁTORA-SEŘIZOVAČE	VODNÍHO	PAPRSKU
•	PRACOVNÍKY	STROJNÍ	ÚDRŽBY
•	EKONOMA

NABÍZÍME: 
• práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• nástup dle dohody
• firemní benefity (26 dnů dovolené, příspěvek na stravování,  
 rozsáhlý sociální program)

VOLEJTE:

Velké Opatovice  ➧  516 493 306, 725 777 909 ➧ Dana Krejčířová 
email: Dana.Krejcirova@pd-group.com

Svitavy ➧ 461 579 140, 602 485 836 ➧ Renata Šindelková
email: Renata.Sindelkova@pd-group.com

Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

www.pd-refractories.cz
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Prožíváme poslední dobou doslova turbulentní období. Covid, 
energetická krize, vysoká inflace, válka na Ukrajině… Jaké 
byly předchozí měsíce pro firmu KOBERCE BOSKOVICE?
Už to vnímáme od postcovidové doby, tedy od loňského roku, 
kdy se navíc začala zvyšovat i inflace. Lidé se snaží svoje 
projekty, zakázky, nákupy zboží nebo naše služby objednat se 
značným předstihem. Chtějí investovat svoje peníze do něčeho 
smysluplného, ať už je to nové bydlení, nebo rekonstrukce 
toho stávajícího. My jsme na to byli připraveni, nakoupili jsme 
s předstihem zásoby kvalitního zboží, takže dokážeme pokrýt 
jejich potřeby a prodávat za dřívější ceny. To se samozřejmě 
zákazníkům líbí.

Nějaké novinky, trendy, které se projevují v poslední době  
v oblasti podlahových ploch?
V dnešní době spousta lidí sleduje na internetu, nebo 
v  časopisech módní trendy. A je čím dál více těch, kteří si 
neváhají připlatit za kvalitu. Znovu bych se tímto vrátil k první 
odpovědi. Chtějí investovat do něčeho trvalého, smysluplného, 
co jim navíc přináší přidanou hodnotu. 

Vím, že celkem pravidelně přicházíte s nějakými speciálními 
akcemi. Připravujte na nejbližší měsíce něco takového?
Rád bych připomněl, že jsme na přelomu září a října oslavili 
dvacet let firmy a při této příležitosti jsme měli dvacetiprocentní 
slevu na veškeré zboží. Akce byla úspěšná a zákazníci ji 
hodnotili velmi kladně. S něčím podobným počítáme určitě i do 
budoucna.

Pro ty, kdo Vás ještě nezná, představte prosím Vaši firmu,  
prozraďte, čím se zabýváte, co nabízíte, jaké služby poskytu-
jete?
Jsme rodinná firma podnikající již od roku 1992. V roce 2002 na 
ni navázala nově založená společnost KOBERCE BOSKOVICE, 
zabývající se prodejem a pokládkou koberců a ostatních 
podlahových krytin. Nabízíme široký sortiment služeb, mezi 
které patří zaměření a kalkulace, příprava a oprava podkladů, 
lití anhydritových a cementových potěrů, montáž podlahových 
krytin, montáž a obklad schodiště, renovace podlah, obšívání 
koberců a rozvoz zboží. Více o nás se zájemci dozví na webových 
stránkách www.koberceboskovice.cz.

Zmínil jste vaše dvacáté výročí. Kde vidíte firmu v  dalších 
dvaceti letech, nebo za dvacet let?
Jak jsem již zmínil, naše historie je ještě o deset let starší.  
Co bude za dvacet let? Věřím, že já už se firmě věnovat nebu-
du, tedy alespoň doufám (úsměv). Mám v  rodině následovní-
ky a jsem moc rád, že tradice, kterou začali moji rodiče, bude  
pokračovat i nadále. Hlavně si však přeji, aby byli naši zákazníci 
vždy s našimi službami spokojeni, aby co nejdříve přešla tahle 
podivní doba a všichni jsme měli zase klid na práci. 

PAVEL ŠMERDA

Rodinná firma KOBERCE BOSKOVICE, s. r. o., se zabývá nejen prodejem koberců a ostatních 
podlahových krytin. Nabízí široký sortiment praktických služeb týkajících se podlahových krytin. Více 
prozradil majitel firmy Oldřich Blaha.

FIRMA KOBERCE BOSKOVICE 
LETOS OSLAVILA DVACÁTÉ VÝROČÍ

KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o.
Legionářská 2178/2b, 680 01 Boskovice
Tel. 516 455 049, 511 115 742
E-mail: info@koberceboskovice.cz
po-pá: 9:00 - 17:00, so: 8:30 - 11:00
www.koberceboskovice.cz
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Co je nového ve firmě LD Seating a jak zvládáte toto 
turbulentní období?
Léto se u nás neslo v duchu veletrhů a dokončování nových 
projektů, které na veletrzích chceme prezentovat. Začátkem 
října jsme vystavovali na Designbloku v Praze a na konci října 
na veletrhu Orgatec v Kolíně nad Rýnem. Ten se koná jednou 
za dva roky, z důvodu covidu je to ale nyní po čtyřech letech.  
Od Orgatecu máme vždy velká očekávání. Máme tam plochu 
350 m2, kde chceme ukázat novinky a to nejlepší z naší 
produkce.

Vím, že jdete stále dopředu a posouváte se. Co nového jste 
v poslední době představili, jaké zajímavé zakázky jste 
realizovali?
Představovat budeme postupně tři nové projekty, na všech 
pracujeme se zahraničními designéry. První, který budeme 
dávat oficiálně do prodeje na začátku roku 2023, je modulární 
sezení Nido. Bude velmi variabilní, bude možné z něj vytvářet 
různé sestavy, boxy apod., ale může fungovat i jako klasické 
sofa. Ze zajímavých zakázek bych uvedl Úřad vlády, kde 
v hlavní zasedačce sedí vláda na našich Harmony Modern.

Vaše židle TRIVI získala významné ocenění. O co se jednalo?
Jedná se o ocenění Red Dot za design. Tomuto ocenění se 
říká designérský Oscar, takže si ho velmi vážíme. Na této 
minimalistické židli jsme spolupracovali s českým designérem 
Martinem Foretem a máme velkou radost, že se spolupráce 

LD SEATING CHYSTÁ NOVÉ PROJEKTY.
KŘESLA DODALA I NA ÚŘAD VLÁDY
Boskovická firma LD Seating patří dlouhodobě k nejúspěšnějším a nejmodernějším firmám zabývajícím 
se kancelářským sezením. Židle a další produkty dodává i do hotelů, bank, klinik a na další místa. 
Jejich výrobky zdobí řadu prestižních firem a podniků u nás i v zahraničí. Majitelkou firmy je Jitka 
Hurábová, na řízení se podílejí i její dva synové – Jan a Jakub. Druhý jmenovaný odpověděl na několik 
aktuálních otázek.

LD Seating na Designbloku, festivalu designu v Praze
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zdařila. Už nyní s ním pracujeme na křesílku v podobném 
duchu, jako je Trivi, ale v relaxační podobě.

Čím je tato židle tak zajímavá, specifická?
Hlavně svojí jednoduchostí a čistotou. Není na ní nic navíc. 
Vytvořit designově čistý, ale zároveň funkční produkt, je vždy 
to nejtěžší. Zároveň Trivi splňuje požadavky na odolnost, je 
stohovatelná apod.

Jak jste na tom se zaměstnanci? Máte jich dostatek,  
případně sháníte nějaké na určité pozice?
Nyní nesháníme nikoho kromě švadlen. Ty sháníme v podstatě 
neustále. Obor švadlena bohužel postupně umírá, a je proto 
čím dál těžší nacházet lidi, kteří umí kvalitně šít.

Co jim nabízíte a proč by měli chtít pracovat ve Vaší firmě?
Kromě stabilní práce a fajnového kolektivu také řadu různých 
výhod. Máme ve firmě dvě posilovny, jednu pro ženy a jednu 
pro muže. Také máme vlastní fyzioterapeutické a masážní 
studio. Některé práce u nás jsou fyzicky docela náročné, takže 
o masáže je opravdu vysoký zájem. 

Na Vaše krásné židle se mohou lidé podívat nejen na 
webu, ale také osobně ve Vašem showroomu v Dřevařské 
ulici. Prezentujete se také na dalších místech, veletrzích, 
výstavách?
Showroom máme ještě v Praze a v Bratislavě. Slouží jak pro 
vzorování pro architekty, tak pro lidi, kteří si chtějí koupit domů 
jednu židli. Jak jsem zmínil, na začátku října jsme vystavovali 
na Designbloku v Praze. Tématem je tentokrát Les a prales 
a my tam měli instalaci Ekosystém, na které jsme ukázali 
důležitost výroby, kde vše souvisí se vším jako v ekosystému. 

Na závěr se musím zeptat, co nám má podle Vás současná 
doba ukázat, přinést a kde vidíte LD Seating dejme tomu za 
pět až deset let?
LD Seating se za posledních pět let posunul o obrovský krok 
dopředu. Nedokážu odhadovat, kam se posuneme za dalších 
pět až deset let, ale jsem přesvědčen, že to bude zase o velký 
kus dále (úsměv).                                                  PAVEL ŠMERDA
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LD Seating s.r.o.
Dřevařská 2461/19A
680 01 Boskovice 
tel. 516 454 460, 516 454 048, 
e-mail: info@ldseating.com 
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:00
www.ldseating.com

Židlička Trivi oceněná designérským Oscarem Red Dot

Švadlena na šicí dílně
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Milane, musím se hned na úvod zeptat. 
Co pro tebe znamená Gatema?
Gatema pro mě představuje velkou ro-
dinu skvělých lidí, na které se kdykoli 
mohu spolehnout a se kterými se cítím 
dobře. 

Jaká byla tvoje cesta do firmy, čím vším 
sis předtím prošel?
Již od střední školy mě bavila práce na 
počítačích. Studoval jsem obor automa-
tizační technika na Střední průmyslové 
škole v Jedovnicích. Tam jsem se naučil 
základy programování a rodiče mi kou-
pili můj první počítač Sharp MZ-821. Po 
maturitě jsem pokračoval ve studiu na 

VUT v Brně, které jsem si v závěru rozší-
řil o pedagogické minimum.
Můj první kontakt s  firmou Gatema byl 
hned po ukončení vysoké školy. V té době 
firma CEA (tak se tehdy Gatema jmeno-
vala) koupila v  rámci privatizace firmu 
na výrobu desek plošných spojů v Brně 
a  já jsem tam nastoupil jako pracovník 
technické přípravy výroby. Následova-
la základní vojenská služba, po ní jsem 
změnil zaměstnání a  začal pracovat 
jako učitel výpočetní techniky na Střed-
ní integrované škole v  Boskovicích. Na 
jaře roku 1996 jsem od Gatemy dostal 
nabídku možnosti spolupráce na vývoji 
vlastního výrobního informačního systé-

mu. To byla příležitost, která mě nadch-
la. Bez váhání jsem nabídku přijal a po 
ukončení školního roku jsem započal 
svoje nové působení ve firmě Gatema – 
tentokrát již na divizi informačních sys-
témů v Kunštátě.

Na jakou pozici jsi nastoupil a pracuješ 
na ní doposud?
Nastoupil jsem na pozici konzultanta 
výrobního informačního systému. Mým 
prvotním úkolem byla koordinace týmu 
externích vývojářů, prováděl jsem tes-
tování softwaru a psal příručku. Po uve-
dení nového produktu na trh jsem dělal 
podporu při obchodních prezentacích, 

Téměř třicet let je profesní život Milana Žáčka spojený s firmou Gatema. „Je až neskutečné, jak se 
firma od té doby technologicky posunula jak v oblasti výroby desek plošných spojů, tak i v oblasti 
informačních systémů,“ říká muž, který je i členem představenstva akciové společnosti Gatema IT.

MILAN ŽÁČEK: GATEMA JE VELKÁ

 RODINA PLNÁ SKVĚLÝCH LIDÍ
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měl jsem na starosti kompletní imple-
mentaci systému, školení uživatelů, ře-
šení zakázkových úprav. Později jsem 
i sám programoval nové funkce systému 
na základě konkrétních požadavků zá-
kazníků. S rostoucím počtem zákazníků 
bylo jasné, že tuto práci nelze zvládat 
pouze v  jednom člověku, a  náš tým se 
začal postupně rozšiřovat. Přijali jsme 
dalšího programátora a konzultanta. Já 
jsem přešel na pozici analytika a snažil 
jsem se udávat směr vývoje výrobního 
informačního systému. Náš tým progra-
mátorů a  analytiků se postupně rozši-
řoval. Nyní pracuji na pozici vedoucího 
oddělení vývoje. S  přechodem firmy na 
holding jsem se stal i  členem předsta-
venstva akciové společnosti Gatema IT.

Je to dlouho, ale vzpomeneš si na svůj 
vůbec první pracovní den v Gatemě?
Myslíš ten úplně první na divizi výro-
by plošných spojů v Brně? Trochu si to 
vybavuji. Gatema tehdy koupila firmu, 
která vyráběla desky plošných spojů. 
Firma však byla ve velice špatné kon-
dici, do nových technologií se tam roky 
neinvestovalo a všichni pracovníci oddě-
lení technické přípravy výroby odešli. Já 
jsem tehdy na tomto oddělení pracoval 
úplně sám. Hned první den jsem se za-
čal seznamovat s  obsluhou fotoplotru 
pro osvit filmů, naučil jsem se vyvolávat 
filmy v temné komoře. Na počítači jsem 
se učil vytvářet programy pro CNC vrtač-
ky, které se přenášely do stroje pomocí 
děrných štítků. Jako čerstvý absolvent 
vysoké školy jsem tehdy žil v mylné iluzi, 
že děrné štítky už je možné spatřit jen 
v muzeu. Tady to byla realita.

Od té doby uplynula spousta let. Jak se 
podle tebe firma za tu dobu změnila?
Je až neskutečné, jak se od té doby Ga-
tema technologicky posunula. Jak v ob-
lasti výroby desek plošných spojů, tak 
i v oblasti informačních systémů. Na di-
vizi informačních systémů nás při mém 

nástupu do firmy pracovalo pět. Každý 
jsme měli svoje jasné úkoly, nemuse-
li jsme vykazovat žádné výkazy, všichni 
jsme o všem věděli a nepotřebovali jsme 
k tomu žádný další podpůrný systém.
Dnes sídlíme v  Boskovicích v  krásných 
prostorách a stále se rozrůstáme. Stali 
jsme se respektovaným a vyhledávaným 
dodavatelem informačních systémů HE-
LIOS pro střední i velké společnosti. Vy-
víjíme vlastní softwarové produkty, které 
implementujeme u našich zákazníků. 
S  růstem firmy samozřejmě nastala 
nutnost jiného stylu řízení firmy. Museli 
jsme změnit pohled na způsob pláno-
vání a vyhodnocování. Narostla potřeba 
evidence a vykazování. Stále se snažíme 
měnit a zlepšovat naše firemní procesy. 

Co je pro tebe při tvé práci nejdůleži- 
tější? A je něco, čím se při práci řídíš?
Určitě je pro mě důležité, že mohu dělat 
práci, která mě baví a ze které mám ra-
dost. Jsem rád, že vytváříme inovativní 
produkty, které dávají smysl a posouvají 
nás a naše zákazníky vpřed.

Čeho si na Gatemě nejvíce vážíš?
Gatema se často pouští do nových inova-
tivních řešení a nebojí se zdravě risko-
vat. Vážím si všech lidí v Gatemě a jsem 
rád za neformální a  přátelskou atmo-
sféru ve firmě. K dobré atmosféře patří 
i humor, který je nám všem velmi blízký.

Život není jen o práci, co tě baví, při čem 
odpočíváš?
Po práci rád trávím čas se svou rodinou. 
Bydlím na malé vesnici, kde je neustále 
spousta práce kolem rodinného domu 
a na zahradě. Mým dlouholetým koníč-
kem je hudba. Hraji na klávesové nástro-
je v hudební skupině. Potkat se můžeme 
například na rodinných oslavách, svat-
bách a podobných akcích. Rád jezdím na 
kole, v zimě si občas zajedu zalyžovat na 
sjezdovku, případně na běžky. Na dovo-
lenou rádi jezdíme na hory nebo k vodě. 
Plavání nebo horská turistika je na rela-
xaci ideální.

Těžká otázka, ale kde vidíš sebe a Gate-
mu dejme tomu za pět deset let?
Rád bych měl více času na rodinu a své 
koníčky. Chtěl bych i nadále dělat práci, 
která mě bude bavit. A kde vidím Ga-
temu? To je ještě těžší otázka. Gatema 
se bude určitě dále rozrůstat a nabízet 
nové produkty, o kterých dnes ještě ne-
víme. Software se zřejmě nebude pro-
dávat, zákazníci jej budou užívat formou 
pronájmu. Téměř vše bude provozováno 
v  cloudu. Samozřejmostí budou nové 
technologie jako například virtuální re-
alita nebo robotická automatizace. S no-
vými technologiemi bude kladen ještě 
větší důraz na služby. Na trhu práce ne-
bude dostatek programátorů a  dalších 
IT specialistů. Věřím však, že se Gatema 
přizpůsobí a že si s tímto stavem poradí. 
Jsem však přesvědčen, že i za deset let 
zůstanou zlatým pokladem Gatemy lidé. 

PAVEL ŠMERDA
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Škola s rodinnou atmosférou, jejíž učitelé se snaží o individuál-
ní přístup ke každému ze studentů. To je Gymnázium Jevíčko. 
„Výjimečnost naší školy je dána především možností vybrat si 
na gymnáziu své budoucí zaměření – tedy humanitní, či příro-
dovědné,“ říká ředitelka školy Lucie Škvařilová. 
V Jevíčku nabízejí studium ve dvou oborech. Gymnázium a kom-
binované lyceum. A právě čtyřletý maturitní obor kombinova-
né lyceum si dnes podrobněji představíme. „Baví tě dělat věci 
jinak, dívat se na problémy z různých stran a  poznávat svět 
v souvislostech? Přemýšlíš o studiu na univerzitě, nebo o tom, 
že začneš podnikat ve vysněném oboru? Pak je lyceum ideální 
volbou. Budeš se učit podle waldorfských zásad, vedle myšlení 
budeš rozvíjet také cítění a vůli věci dotáhnout do konce. Čeká tě  
i spousta praktických kurzů, událostí a slavností,“ láká škola ke 
studiu na svých webových stránkách.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ LYCEUM

Střední škola trochu jinak
Lyceum je alternativou klasického gymnázia, kde je třeba být 
zvídavý, tvořivý a ochotný učit se a objevovat. Probírané učivo 
se neliší obsahem, ale seskupením a také způsobem, jakým je 
předkládáno. Odlišný způsob výuky vyžaduje i odlišné pojetí role 
učitele, který se stává spíše průvodcem na cestě za poznáním. 
Vše je tedy o osobní invenci a aktivním přístupu k předkládaným 
otázkám. Ale není třeba se bát, s maturitou ani s přijímačkami  

na vysokou školu nemají studenti žádný problém. Na lyceu 
vyučují lidé se znalostí principů waldorfské pedagogiky 
i s bohatými zkušenostmi, kteří vědí, kdy má které téma přijít. 

Epochová výuka
Většina hlavních předmětů je kromě pevných hodin v rozvrhu 
realizována i  v tzv. epochové výuce. Znamená to, že po dobu 
14 dní se studenti v  pravidelných ranních blocích věnují vždy 
jednomu předmětu. Dostanou se v  něm tak víc do hloubky. 
Epochová výuka umožňuje zaměřit se na konkrétní téma 
podrobněji, provádět složitější a zajímavější pokusy, soustředit 
se na problém z různých úhlů pohledu, klást si hlubší otázky. 
Díky intenzivnímu prožitku pomáhá lépe si látku zapamatovat.

Umělecká tvorba
Škole záleží na tom, aby se student rozvíjel ve všech oblastech. 
Nesoustředí se tedy jen na vědomosti, ale snaží se rozvíjet 
osobnost také uměním. V  každém ročníku tak přicházejí na 
řadu předměty, které otestují zručnost, pomohou vyjádřit 
emoce a  přinesou radost z  dokončené práce. Studenti si 
v průběhu studia svážou knihu, zahrají divadlo či vyřežou misku, 
budou kreslit, hrát na hudební nástroj a vyzkouší si i eurytmii, 
která k waldorfské pedagogice neodmyslitelně patří. Díky tomu 
všemu se naučí navždy se dívat na umění jinýma očima. 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO  
KOMBINOVANÉ LYCEUM JE DOBRÁ VOLBA
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Odborné zaměření 
Jelikož se jedná o obor středního odborného vzdělávání,  
studenti si ve třetím ročníku mohou vybrat zaměření, a  to 
buď přírodovědné, nebo technické. V technickém zaměření na 
ně čeká deskriptivní geometrie, technické kreslení a  staveb-
ní vzdělávání, v  přírodovědném pak třeba ekologie a  chemie  
životního prostředí. K prohloubení poznatků v daných oborech 
slouží ve třetím ročníku i  týdenní praxe, kterou si dle svého  
výběru a  v  návaznosti na budoucí zaměření sami zařizují.  
Mohou ji vykonávat ve stavebních firmách, v oblasti strojírenství 
nebo třeba v ekologických centrech. 

Třídnické hodiny
Dobrá atmosféra v kolektivu je důležitá pro každého. A i když 
na lyceu panuje svobodný duch, díky pravidelným třídnickým 
hodinám studenti drží se svými spolužáky pohromadě, plánují 
si důležité akce, oslavují společně narozeniny nebo připravují 
nejrůznější slavnosti související se svátky i proměnami přírody 
v průběhu celého roku. Ty si užijí o to víc, že se může přijít po-
dívat celá rodina.

Práce na vlastních projektech 
V každém pololetí prvního až třetího ročníku plní studenti tzv. 
klasifikační podmínky dle předem zadaného, nicméně dosti 
obecného zadání. Propojují tak poznatky z různých oborů a věd-
ních disciplín, vyvozují nové souvislosti, rozvíjejí své schopnosti 
i  organizační dovednosti v  oblasti, která je jim blízká. Plně-
ním podmínek se studenti připravují na vypracování maturitní  
práce, které je čeká ve čtvrtém ročníku a je pomyslným završe-
ním celého jejich studia. Sami si totiž zvolí téma, které je zají-
má a které samostatně a pouze pod dohledem vedoucího práce  
podrobně zpracovávají. Skvěle se tak učí zodpovědnosti za 
vlastní práci a samostatnosti při řešení úkolů, což využijí jak na 
vysokých školách, tak i v profesním životě. 

Smysluplné kurzy
Studium lycea nepředstavuje jen čas strávený ve škole. Součás-
tí každého školního roku jsou i nejrůznější kurzy. Vedle adaptač-
ního kurzu v  prvním ročníku je to například kurz primární 
prevence, díky kterému se prohlubují vztahy ve třídě, turistický 
kurz, na kterém studenti překonávají sami sebe, a především 
zeměměřičský kurz, kde zjistí, jak důležitá je týmová práce. Na 
všech kurzech doprovází studenty jejich třídní učitel, společně 
se tak poznají o to lépe.

Slovní hodnocení
Součástí vysvědčení na konci každého pololetí je i  tzv. slovní 
hodnocení. V  něm se každý vyučující několika větami vyjádří 
k tomu, jak daný student látku jeho předmětu zvládl, za co je 
možné jej pochválit, kde by měl více zabrat, případně zda má 
ještě v některých oblastech drobné rezervy. Student tak získá 
dokonalou zpětnou vazbu k výsledkům své práce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Přestože používá lyceum jiné metody výuky, uplatnění je podob-
né jako u absolventů gymnázia. První volbou je pokračování ve 
studiu na vysoké škole. „Díky profilaci, kterou si studenti vybe-
rou ve třetím ročníku, získají výhodu na technických nebo pří-
rodovědných univerzitách. Nemusí se ale bát, že by jim práva, 
jazyky a další humanitní studia zůstaly uzavřené. Bez problémů 
mohou pokračovat na obor, který si vyberou. Díky dobrému zá-
kladu měkkých dovedností, jako je kritické myšlení, zpracová-
ní informací či prezentační dovednosti, najdou po škole práci 
i  na pozicích, kde pracují s  lidmi,“ uvedla ředitelka a  dodala: 
„V průběhu studia studenti poznají sami sebe. Není tak pro ně 
problém vybrat si to správné směřování, ať už to bude vysoká 
škola, řemeslo, nebo vysněné podnikání. Jak už jsme zmínili, 

naším cílem je, aby se studenti rozvíjeli ve všech oblastech.  
Vedle rozvíjení myšlení dbáme i na vnímání a tvorbu umění, ale 
také posilování pevné vůle na cestě k cíli.“

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termín pro podání přihlášky je 1. března 2023, řádný termín 
zkoušky pak 13. a 14. dubna 2023 (náhradní termín 10. a 11. 
května 2023)

Gymnázium Jevíčko 
569 43 Jevíčko
Tel.: 461 327 831, E-mail: info@gymjev.cz
www.gymjev.cz

Akce pro žáky ZŠ

Mladí přírodovědci
Soutěž je určena pro týmy nadšených přírodovědců 
ze širokého okolí Jevíčka. Postupně projdou různými 
zkouškami z chemie, biologie a fyziky, odměnou jim 
pak jsou přírodovědně zaměřené publikace.

Angliáda
Tradiční soutěž pro žáky ZŠ Malé Hané pořádaná  
ve spolupráci s Bridge Publishing House  
a Oxford University Press Olomouc. Žáci poměřují své  
síly v poslechu anglických textů, psaní a čtení v angličtině. 
Tradičně se soutěže účastní přes stovku soutěžících.

Vytvoř si svůj komiks
A teď něco pro umělecky nadané žáky ZŠ. Je třeba  
spojit výtvarné dovednosti a literární schopnosti  
a vytvořit komiks na dané téma. Návrh si žáci můžou 
připravit už doma, ale na gymnáziu musí v časovém 
limitu přenést svoje představy na velký papír, ztvárnit je 
výtvarně a doplnit vlastním textem. Nelehká výzva!
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JA KOBLÍČ

Vstup
zdarma

od 15:00

Akce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry Vítkové

Hotel Lysice
 11. 12. 2022

Akce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry VítkovéAkce se koná pod záštitou senátorky Jaromíry Vítkové
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STŘEDNÍ ŠKOLY

Cestovní ruch
Co zažiješ jako student oboru cestovní ruch? Třeba terénní 
výuku v  prostorách blanenského hotelu Panorama. Na žáky 
tohoto oboru čeká prohlídka hotelu s osobou nejpovolanější, 
hotelovou manažerkou, a  také odborný výklad o  nabízených 
službách a o wellness procedurách. Nuda, zdá se ti? Možná 
změníš názor, když ti prozradím, že výklad byl spojený s mož-
ností fyzicky absolvovat zkrácené verze procedur, a to jak ruč-
ní, tak i přístrojové. To ale nebylo zdaleka vše. V  rámci této 
akce mohli žáci po celé tři hodiny navštívit hotelové wellness 
centrum, které nabízelo např. využití vnitřního bazénu, vířivky, 
různých typů saun, dále také Kneippovy šlapací koupele a re-
laxační zóny. Po celý čas, který žáci trávili zkoušením všech 
relaxačních možností, měli také zajištěn pitný režim a přísun 
čerstvého ovoce. Samozřejmostí byl i oběd zajištěný v hotelové 
restauraci. Kromě uvedených aktivit měli žáci také možnost 
využít venkovní sportovní aktivity hotelu, a sice tzv. Pit Pat (ji-
nými slovy biliardový minigolf) a tamní fit park.

Palubní stevard
A co palubní stevardi? Ti si např. v rámci terénní výuky mohli 
v  reálu nejen prohlédnout prostředí, kde možná budou 
trávit svůj pracovní čas, ale také na vlastní kůži zažít služby, 
které jsou klientům nabízeny na palubách vlaků největších 
dopravců v Česku – Českých drah, Leoexpressu a RegioJetu. 
V  rámci exkurze se žáci vypravili z  Blanska přes Pardubice 
do Ostravy a zpátky, přičemž během své cesty vystřídali vlaky 
všech uvedených dopravců, a  jak je standardem, cestovali 
vždy v  první, případně businness třídě se všemi službami 
a  výhodami (včetně oběda), které nabízí. Terénní výuka 
samozřejmě nezahrnovala jen možnost prožít cestu se vším 
všudy a vyslechnout odborný výklad, ale nabídla také možnost 
seznámit se s  mezinárodním letištěm, konkrétně Letištěm 

Leoše Janáčka v  Ostravě. Studenti se tak dozvěděli více 
o  provozu letiště, o  jeho specifikách, do kterých destinací 
spoje létají apod.

Učňovské obory
Zapomenout ale nesmíme ani na učňovské obory. Žáci oborů 
kuchař/číšník a  barman/someliér mimo jiné absolvovali 
terénní výuku, která byla zaměřena na nápojovou gastronomii. 
V  rámci exkurze čekala na žáky výstava s  názvem O víně 
v  prostorách blanenského muzea, doprovázená odborným 
výkladem, ale především návštěva v reálných provozech, a to 
pivním a rumovém baru „Sklípek“ a ve vinotéce „Víno Hruška“. 
Ve „Sklípku“ se žáci seznámili s nabídkou a konceptem baru, 
dozvěděli se více o  rumových destinacích světa, načerpali 
znalosti o servisu prémiových rumů a zúčastnili se prezentace 
čepování piva. Ve vinotéce získali vedle informací o vinařství 
obecně, provozu a nabídce vinotéky také informace o servisu 
sudového vína a  na vlastní kůži zažili prezentaci základů 
odborné degustace.

Animátor volného času
Stranou samozřejmě nezůstává ani obor animátor volného 
času. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  nově otevřený obor, 
můžu ti otevřeně přiznat, že terénní výuka a  exkurze pro 
budoucí animátory se připravují. Rozhodně ale nebudou o nic 
ochuzeni.
Na závěr je nutné dodat ještě jednu podstatnou informaci, 
čím se tyto možnosti terénní výuky liší od ostatních nabídek. 
Program všech exkurzí a s ním spojené náklady jsou hraze-
ny školou, tedy pro žáky zdarma. Tak co? Stojí investice času 
a energie do studia za možnost absolvovat programy, které ti 
budou (nejen) v budoucím povolání užitečné? Co myslíš? 

KATEŘINA POHLOVÁ

Končíš devátou třídu a zaplavují tě pocity nudy, stresu, nebo dokonce i úzkosti z vidiny toho, že celé 
tohle učící martyrium zahrnující hlavně psaní poznámek z výkladu, testy a zkoušení budeš absolvovat 
ještě další tři, nebo čtyři roky? Pojď na Cergas, protože pro něj není výuka ve vlaku, ve wellness, 
v baru, nebo dokonce v aquaparku žádný problém! Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, 
s.r.o., Blansko, které se přezdívá Cergas, totiž organizuje pro své žáky terénní výuku. Že nevíš, co si 
pod ní představit? Pojď se mnou nahlédnout pod pokličku několika takových exkurzí.

NESEDÍME V LAVICÍCH, UČÍME SE V TERÉNU
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PR

Pane řediteli, kolem Skláren Moravia 
a  jejich budoucnosti panuje v  poslední 
době v  regionu spousta „zaručených“ 
zpráv a polopravd. Můžete vše uvést na 
pravou míru?
Nevím přesně, o  jaké mýty a polopravdy 
se jedná. Jedeme dál, stabilizujeme vý-
robu a  nikoho nepropouštíme. Nicméně 
abych vše uvedl na pravou míru. Naše 
společnost začátkem měsíce září odsta-
vila jednu z  našich dvou pecí, došlo tak 
ke snížení výrobní produkce o  čtyřicet 
procent. Zároveň jsme ke konci srpna 
propustili asi dvacet lidí, jednalo se pře-
devším o  agenturní pracovníky, brigád-
níky, „dohodáře“ a zaměstnance, kterým 
končila zkušební doba, popřípadě pra-
covní smlouva. Hlavním důvodem od-
stavení pece byly extrémně vysoké ceny 
energií. Jak zemního plynu, tak elektric-
ké energie v měsíci srpnu. Jednalo se v té 
době tak o dvacetinásobky oproti dlouho-
dobému trendu.  Bohužel takové ceny 
už i pro naše zákazníky nebyly akcepto-
vatelné, proto docházelo k  rušení jejich 
objednávek. Naše výrobní portfolio je 
z hlavní části o zakázkové výrobě, sklárny 
na sklad nevyrábí, proto jsme pec vypus-
tili a následně odstavili z provozu.

Jaké jsou vyhlídky do následujících měsí- 
ců a  daří se firmu po těch obrovských  
výkyvech v cenách energií stabilizovat?
Vyhlídky do následujících měsíců jsou 
pozitivní, ceny energií klesají. Naším cí-
lem je vše stabilizovat a  nešířit paniku 
směrem k  našim zaměstnancům a  zá-
kazníkům. Zakázková výroba pro nadchá-
zející období se začíná opět plnit a s tím 
jde ruku v ruce i naše investiční aktivita, 
kterou chceme opět nastartovat. Máme 
spoustu nedokončených projektů, které 
chceme realizovat pro zvýšení efektivity, 
kvality a obnovy technologického parku. 

Zmínil jste, že jste museli odstavit jednu 
z pecí. Počítáte s tím, že znovu obnovíte 
její provoz?
Při vypouštění pece před dvěma měsíci 
jsme plánovali její znovunajetí/otevře-
ní koncem topné sezony, někdy v dubnu 
příštího roku. V tomto nadcházejícím ob-
dobí pracujeme s  předpokladem, že se 
energetické krize jak v  oblasti cen, tak 
v  její samotné dodávce jako takové, sta-
bilizuje a nastanou příznivější podmínky 
pro výrobu. Zatím to vypadá, že se tak 
děje, proto plánujeme obnovení provozu 
odstavené pece začátkem roku 2023.

Jak vypadá firma po personální strán-
ce? Jaké lidi hledáte a na jaké pozice?
Pokud se opět zaměřím na odstáv-
ku pece v  měsíci září a  s tím spojené 
propouštění, dnes je situace naprosto 
opačná. Zaměstnanost držíme a nikoho 
nepropouštíme, navíc to nedává smysl, 
když plánujeme znovu zprovoznit odsta-
venou pec. V současné době hledáme 
nové zaměstnance, a to hned do několi-
ka profesí. Strojníky do výroby, údržbáře, 
elektrikáře, obchodníky, plánovače atd. 

Vaše plány na nejbližší měsíce a  rok 
2023?
V těchto nelehkých a  turbulentních do-
bách se velmi špatně predikuje a plánuje, 
vše, co bylo v našich rukou, jsme zajistili, 
avšak ceny energií na rok 2023 v našich 
rukou nejsou. Na příští rok vláda zastro-
povala energie pro domácnosti a  malé 
a střední firmy. Naše společnost je sice 
střední firmou, ale v podmínce roční spo-
třeby plynu spadáme do kategorie velké-
ho odběratele, kde v současné době není 
zachycena podmínka zastropování cen 
zemního plynu. Do roku 2023 tak jdeme 
s  jistou mírou nejistoty, ale s  nástroji,  
o kterých jsme přesvědčeni, že nám po-
můžou tento rok výrazně stabilizovat. Ale 
hlavně jdeme do roku 2023 s  vysokým 
odhodláním a optimismem.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval 
našim zaměstnancům, kteří po celou 
dobu stáli při nás a  pomáhali nám, za 
jejich vyčerpávající práci. Úplně stejně 
bych poděkování směřoval k  našim zá-
kazníkům, kteří nás po celou dobu pod-
porovali a chápali naši nelehkou situaci. 

PAVEL ŠMERDA

DO ROKU 2023 S OPTIMISMEM
Energeticky náročné provozy prožívají náročné období. Ceny plynu a elektřiny jsou bezprecedentní,  
a firmy se tak potýkají se situací, kterou snad nikdy nezažily. Týká se to i Skláren Moravia v Úsobrně. 
Více prozradil ředitel společnosti Petr Binko.
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Netradiční spojení opery  Z  mrtvého 
domu  a scénické podoby  Glagolské 
mše  otevře 8.  ročník festivalu Janáček 
Brno. Dílo nastuduje soubor Janáčko-
vy opery v  režii uměleckého šéfa Jiřího 
Heřmana a  hudebního nastudování se 
ujme světově uznávaný dirigent Jakub 
Hrůša. 
U Jakuba Hrůši se bude jednat o první 
práci v brněnské opeře, ale s Jiřím Heř-
manem spolupracoval již při studiích na 
pražské AMU na inscenaci Dívka a Smrt. 
Z  mrtvého domu i Glagolská mše jsou 
posledními díly z  velkolepé tvorby  

Leoše Janáčka. Jakub Hrůša příznačně 
přirovnal spojení těchto dvou děl k jing 
a  jang (či mužskému a ženskému prin-
cipu). Stejné téma duchovnosti, ale užité 
v  originálním kontextu, východoslovan-
ská a  svým způsobem nadčasová látka 
a princip přechodu od temnoty ke svět-
lu - to dává dohromady Glagolská mše 
a  Z  mrtvého domu a  tvoří tak opravdu 
jedinečnou inscenaci a velkou duchovní 
cestu. 
Opera Z  mrtvého domu vypráví příběh 
vězňů žijících v krutých podmínkách 
sibiřské věznice. Za každým jménem 

se skrývá strastiplný lidský osud, ne-
štěstí, zlo i jiskra naděje. Kousek po 
kousku, v malých útržcích vypráví jejich 
příběhy Leoš Janáček ve svém posledním  
velkolepém díle. I přes tíživý konec sto-
jí na počátku partitury  Z  mrtvého 
domu  Janáčkem vepsáno:  „V  každém 
tvoru jiskra boží!“ A to je myšlenka spo-
jující jeho poslední operu s dílem stejně 
unikátním – mší na staroslověnský text. 
Vznik Glagolské mše se částečně prolíná 
s prací na poslední opeře a je strhujícím 
vyznáním. Jak řekl sám Janáček: „Chtěl 
jsem zde zachytit víru v jistotu národa na 
podkladě ne náboženském, ale na tom 
mravním, silném, který si bere Boha 
za svědka.“ Scénická podoba Glagolské 
mše  jako pokračování opery  Z  mrtvé-
ho domu pak dává oběma dílům novou  
výpověď o síle víry v člověka. 
Hlavních rolí se zhostí souborové  
i externí hvězdy jako například Ro-
man Hoza v roli Gorjančikova, Gianluca  
Zampieri jako Luka, Peter Berger jako 
Skuratov, Pavol Kubáň jako Šiškov, 
Jan Šťáva v roli Placmajora či Kateřina  
Kněžíková jako soprán v Glagolské mši.
Nenechte si ujít toto jedinečné spo-
jení a  přijďte do Janáčkova divadla 
na novou inscenaci Glagolská mše / 
Z mrtvého domu! Vstupenky jsou k zakou-
pení zde: https://www.ndbrno.cz/opera/ 
z-mrtveho-domu-glagolska-mse-2/

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

GLAGOLSKÁ MŠE / Z MRTVÉHO DOMU

Foto: Marek Olbrzymek
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KØESLAŽIDLE

Pokud toužíte po změně, změňte sezení ve vašem bytě či domě. 
Jsme tu pro vás, v Boskovicích na Růžovém náměstí 3, abychom vám 
poradili. U nás, i na www.kresla-zidle.cz si můžete pořídit sedací nábytek, 
který ozvláštní a změní váš interiér a bude přímo třešničkou na dortu. Židle 
do jídelny, židle pro děti, kancelářské židle do pracovního koutu, židle 
k barovému pultu, toto všechno si u nás můžete vyzkoušet a zakoupit. 

Třeba pod stromeček!

www.kresla-zidle.cz

• Boskovice – Rovná 2460/4   po–ne  8.00–20.00

• Blansko – Seifertova 1683/6a   po–pá  7.00–17.00   so–ne  zavřeno

– Na Řadech 2360/3 (Kaufland)   po–ne  8.00–20.00

Nabídka platí pouze v uvedená data do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit. Nabídka je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Nabídka je platná od 5. do 11. 12. 2022

Nabídka je platná od 16. do 24. 12. 2022

Nabídka je platná od 12. do 18. 12. 2022

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této 
reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to od 12. do 18. 12. 2022 
nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

200, 150, 100, 450,+ + =

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

Doplněk stravy. (1 sáček = 15,53 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

Dr.Max
Collagen 
Drink
30 + 15 sáčků
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 699 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens. 
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 729 Kč.

Prostamol® 
UNO
90 měkkých tob.
Zakoupíte za speciální adventní cenu 549 Kč.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace 
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek 
k dočasnému monitorování systolického 
a diastolického tlaku krve a pulzu u dospělých.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 1 890 Kč.

Tlakoměr Veroval® 
DUO CONTROL
Medium
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 1 690 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,07 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 629 Kč.

Centrum 
Silver
100 + 30 tbl.
NAVÍC
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 529 Kč.

Doplněk stravy. (1 kostička = 3,49 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 389 Kč.

Colafit
60 kostiček
Běžná cena 419 Kč/ks

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

sleva
100 Kč

Kosmetické přípravky.

Při nákupu dvou libovolných kosmetických 
přípravků značky Uriage získá držitel Karty 
výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč. 
Akce platí od 16. do 24. 12. 2022 nebo 
do vyprodání zásob a nelze ji kombinovat 
s jinými akcemi nebo slevami.

Kosmetický přípravek.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 269 Kč.

Při nákupu produktu APIVITA Royal Honey
sprchový gel, 250 ml, získá držitel Karty
výhod Dr.Max slevu 100 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,59 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

Dr.Max 
Complex 6
Aktiv
180 + 90 tbl.
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 699 Kč.

sleva
100Kč

sleva
100 Kč

1 + 1 sleva
200 Kč

sleva
100Kč

URIAGE
celá značka

•  přípravky pro péči o pleť, 
pokožku těla i vlasovou pokožku

•  vhodné pro celou rodinu, 
včetně specializované řady 
pro miminka již od narození

1 + 1
APIVITA
Royal Honey 
sprchový gel
250 ml
•  sprchový gel obsahuje 

jemné čisticí složky

•  ideální pro suchou pokožku

•  složení s medem a esenciálními oleji

sleva
100Kč

Běžná cena 269 Kč

169 Kč
Akční cena

Adventní nabídka pro naše věrné klienty
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• Boskovice – Rovná 2460/4   po–ne  8.00–20.00

• Blansko – Seifertova 1683/6a   po–pá  7.00–17.00   so–ne  zavřeno

– Na Řadech 2360/3 (Kaufland)   po–ne  8.00–20.00

Nabídka platí pouze v uvedená data do vyprodání zásob. Běžné ceny jsou platné pro kamenné lékárny, v e-shopu se mohou lišit. Nabídka je platná pouze pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Nabídka je platná od 5. do 11. 12. 2022

Nabídka je platná od 16. do 24. 12. 2022

Nabídka je platná od 12. do 18. 12. 2022

Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů značky Dr.Max zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů pouze 0,01 Kč (pro účely této 
reklamy byla výsledná cena zaokrouhlena na celé koruny). Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max, a to od 12. do 18. 12. 2022 
nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

200, 150, 100, 450,+ + =

200,- 150,- NAVÍC+ + = 350,-
-100,-

Doplněk stravy. (1 sáček = 15,53 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

Dr.Max
Collagen 
Drink
30 + 15 sáčků
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 699 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens. 
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 729 Kč.

Prostamol® 
UNO
90 měkkých tob.
Zakoupíte za speciální adventní cenu 549 Kč.

Pečlivě čtěte návod k použití a informace 
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek 
k dočasnému monitorování systolického 
a diastolického tlaku krve a pulzu u dospělých.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 1 890 Kč.

Tlakoměr Veroval® 
DUO CONTROL
Medium
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 1 690 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,07 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 629 Kč.

Centrum 
Silver
100 + 30 tbl.
NAVÍC
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 529 Kč.

Doplněk stravy. (1 kostička = 3,49 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 389 Kč.

Colafit
60 kostiček
Běžná cena 419 Kč/ks

Při koupi 2 balení získáte 
druhé z nich za 0,01 Kč.

5 sáčků

sleva
100 Kč

Kosmetické přípravky.

Při nákupu dvou libovolných kosmetických 
přípravků značky Uriage získá držitel Karty 
výhod Dr.Max levnější z nich za 0,01 Kč. 
Akce platí od 16. do 24. 12. 2022 nebo 
do vyprodání zásob a nelze ji kombinovat 
s jinými akcemi nebo slevami.

Kosmetický přípravek.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 269 Kč.

Při nákupu produktu APIVITA Royal Honey
sprchový gel, 250 ml, získá držitel Karty
výhod Dr.Max slevu 100 Kč.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,59 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

Dr.Max 
Complex 6
Aktiv
180 + 90 tbl.
Zakoupíte za speciální 
adventní cenu 699 Kč.

0 + 90 tbl.

sleva
100Kč

Kč.

sleva
100 Kč

1 + 1

 Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens. 
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Kč.

Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 1 890 Kč.

Tlakoměr Veroval® 
sleva

200 Kč
90 měkkých tob.

sleva
100Kč

URIAGE
celá značka

•  přípravky pro péči o pleť, 
pokožku těla i vlasovou pokožku

•  vhodné pro celou rodinu, 
včetně specializované řady 
pro miminka již od narození

1 + 1
APIVITA
Royal Honey 
sprchový gel
250 ml
•  sprchový gel obsahuje 

jemné čisticí složky

•  ideální pro suchou pokožku

•  složení s medem a esenciálními oleji

sleva
100Kč

Běžná cena 269 Kč

169 Kč
Akční cena

Adventní nabídka pro naše věrné klienty
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Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 40 000 Kč (dle modelu) a servis 
na 5 let / 60 000 km (co nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Nabízíme 
možnost dalšího zvýhodnění až 100 000 Kč pro podnikatele u modelů Passat Variant, Arteon a Arteon Shooting Brake. Fotografie je 
pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Golf: 0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km, 
38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km, Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km, Passat Variant: 1,2−9,7 l / 100 km, 
27−219 g/km, 14,9 kWh / 100 km a Touareg: 1,7−11,2 l / 100 km, 62−254 g/km, 24,4 kWh / 100 km. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. 
Více na volkswagen.cz.

Úvěr  
s bonusem

Zvýhodnění
až 40 000 Kč
a Servis na 5 let

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

ROS, a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel.: +420 530 501 111 
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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