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LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Pokud si dokážete představit, že pomáháte řešit 
nemoci a neduhy stáří, nevnímáte ošetřovatel-
skou péči na okraji odborného spektra medicíny, 
potom my Vám můžeme nabídnout práci na 
plný či částečný pracovní úvazek (jednosměnný 
provoz – pondělí až pátek), chování otevřeného 
zaměstnavatele, nadstandardní odměnu a další 
benefity.
Pokud jsme Vás zaujali a máte k  tomu všemu 
preferovanou specializaci  (interna, neurologie, 
chirurgie, ortopedie, urologie, anesteziologie, 
všeobecné praktické lékařství či otorinolaryn-
gologie), tak Vám vše rádi ukážeme na místě.

ZDRAVOTNÍ SESTRA (všeobecná/praktická)

Pokud si dokážete představit, že poskytujete pomoc těm, 
kteří ji potřebují (zejména seniorům), děláte, co máte rádi, 
nepracujete, protože musíte, potom my Vám můžeme  
nabídnout práci na plný pracovní úvazek, směnný pro- 
voz (denní/noční), zajímavou mzdu vč. osobního ohodno-
cení, dobrou dostupnost provozovny a další benefity.
Pokud jsme Vás zaujali, máte střední zdravotnickou 
školu a chcete se dozvědět více informací, tak nás 
kontaktujte.

Vividus Medical, s.r.o.
Terezy Novákové 62b, Brno Řečkovice 621 00
Kontakt: 515 917 907, personalni@vividus-medical.cz

PLNÝ ŽIVOTA – tak praví latinský překlad slova VIVIDUS. 
Jsme moderní zařízení lůžkové péče ošetřovatelského typu. 
Měníme názor na kvalitu léčby dlouhodobě nemocných. 

Staňte se nedílnou součástí našeho odborného týmu a přátelského kolektivu. 
HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:

Jirka Sehnal vicemistrem světa 
v cyklotrialu, mezi národy bralo Česko bronz
	 Malebné	polské	město	Wadovice	–	rodiště	papeže	Jana	Pavla	II.	–	hos-	
tilo	 o	 víkendu	 10.	 a	 11.	 sprna	 Mistrovství	 světa	 do	 16	 let	 v	 cyklotrialu.		
Z	našeho	regionu	jeli	reprezentovat	Českou	republiku	mladí	jezdci	klubu	
TrialBike	 Moravský	 kras	 Jirka	 Sehnal	 a	 Vašek	 Kolář.	 Z	 nejprestižněj-	
šího	 závodu	 letošního	 roku	 dovezl	 první	 jmenovaný	 skvělou	 stříbrnou		
medaili	 a	 jeho	 týmový	 kolega	 velmi	 pěkné	 umístění	 na	 7.	 místě.	 Jirka		
také	 bezchybnou	 jízdou	 přispěl	 k	 zisku	 bronzového	 umístění	 pro	 český	
tým	v	soutěži	národů.	Právě	se	stříbrným	a	bronzovým	medailistou	Jirkou	
Sehnalem,	 který	 nedávno	 oslavil	 10.	 narozeniny,	 jsme	 udělali	 rozhovor.	
V	něm	Jirka	objasňuje,	co	vlastně	takové	mistrovství	světa	obnáší,	jak	se	
závodí	a	boduje	a	co	je	pro	mladého	jezdce	největší	výzvou.

	 Jirko,	máš	za	sebou	nejspíš	největší	
závody	v	dosavadní	cyklotrialové	karié-
ře.	Zvládl	jsi	je	téměř	bezchybně,	přivezl	
jsi	stříbrnou	medaili	a	ke	zlatu	chybělo	
maličko.	Jak	ses	při	závodech	cítil?	Byly	
to	velké	nervy?	A	jak	se	ti	polské	mist-
rovství	líbilo?
	 Nervy	to	ani	moc	nebyly.	Na	závo-
dy	jsem	jel	s	cílem	dostat	se	na	stupně	
vítězů	a	nepřipouštěl	jsem	si,	že	by	to	

nemělo	 vyjít.	 Celkem	 jsem	 si	 věřil		
a	nebál	se.	A	závody	byly	úplně	super,	
moc	hezky	nachystané	a	líbilo	se	mi,	
že	jezdíme	na	náměstí,	kde	bylo	fakt	
hodně	lidí.
	 Do	finálové	části	závodu	jste	se	s	Vaš-
kem	museli	nejdříve	kvalifikovat	–	bavili	
jste	se	spolu	o	tom,	co	se	bude	dít,	když	
se	„finále	neudělá“?
	 To	 jsme	 si	 vůbec	 nepřipouštěli,	
strach	 z	 toho	 měli	 spíš	 rodiče.	 Před	
závodem	 jsme	 se	 ani	moc	 s	Vaškem	
nebavili	 a	 hodně	 jsme	 se	 soustředili	
na	závod.	
	 Nakonec	jsi	do	finále	šel	ze	čtvrtého	
místa,	Vašek	z	desátého.	Na	startu	finá-
le	to	tedy	vypadalo,	že	máš	tři	soupeře	
před	 sebou.	 Jak	 se	 ti	 podařilo	 zlepšit	
natolik,	 že	 jsi	dva	z	nich	nechal	 za	se-
bou?
	 Vlastně	jsem	ze	začátku	ani	nevě-
del,	jak	přesně	jeli	ostatní.	Chtěl	jsem	
minimálně	 třetí	 místo	 a	 jel	 jsem	 co	
nejlíp	tak,	abych	neudělal	chybu	a	vy-
šlo	umístění	na	bedně.	Až	v	průběhu	
finále	mi	přišlo,	že	ostatní	hodně	dě-
lají	 chyby,	 takže	 mě	 to	 vlastně	 ještě	
víc	uklidnilo.	I	když	jsem	pak	udělal	
chybu,	věděl	jsem,	že	to	nebude	tolik	
vadit.

	 Finálová	 jízda	 byla	 velmi	 povedená		
a	 právě	 ona	 jediná	 menší	 chyba	 zna-	
menala	 rozdíl	 mezi	 zlatou	 a	 stříbrnou	
medailí.	Vítězný	jezdec	–	Španěl	Alvaro	
Gimenez	–	získal	600	bodů,	ty	jsi	nasbí-
ral	 o	 10	 méně,	 třetí	 místo	 bral	 polský	
jezdec	Adam	Szlaga	s	540	body.	Týmový	
kolega	Vašek	Kolář	byl	se	470	body	sed-
mý.	 Jak	 vlastně	 závod	 probíhá	 a	 jak		
se	boduje?
	 Každý	závod	má	trošku	jinak	sesta-
vené	sekce.	Tady	jich	bylo	ve	finále	5	
a	 za	 každou	 jsme	 mohli	 získat	 60	
bodů	a	každá	se	jela	dvakrát.	Za	kaž-
dou	 ze	 šesti	 částí	 sekce	 bez	 chyby	
máme	10	bodů.	Je	to	závod	hlavně	o	
tom	 neudělat	 chybu	 a	 hodně	 se	 sou-
středit.	 Nesmíme	 se	 dotýkat	 země	
nebo	překážky	–	ani	nohou,	ani	kon-

strukcí	kola.	To	se	pak	odečítají	body.	
A	když	se	z	kola	spadne	na	obě	nohy,	
tak	se	daná	sekce	už	dokončit	nesmí.
	 Dokážeš	nám	prozradit,	co	především	
stojí	za	tvými	úspěchy?	Nebo	to	jde	pro-
stě	samo?
	 Samo	to	nejde,	musíme	hodně	tré-
novat,	skoro	denně.	Trenéry	nám	dě-
lají	můj	a	Vaškův	taka	a	jezdíme	na	
překážkách,	 co	 nám	 doma	 postavili.	
Někdy	trénuju	taky	úplně	sám,	ale	to	
mě	moc	nebaví,	lepší	je	to	s	bráchem	
Honzou,	ten	taky	jezdí	za	tým,	nebo	
s	Vaškem.	
	 Jirko,	děkuji	moc	za	rozhovor	a	a	
se	nadále	daří!
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Jirka Sehnal v akci


