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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková

Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, STK 9/2022, 

nehavarovaný, servisní knížka, 177 000 km, 
klima, 9/20 nové zimní pneu, brzdové 

destičky, tlumiče, světlomety, výměna 
oleje, filtrů. Letní pneu se vzorkem, 

centrální zamykání, posilovač. 

39.900 Kč

Pokračování ze str. 3
plánovanou opravu vodovodu chce- 
me využít a navázat na ni pokládkou 
nového asfaltového povrchu a výmě-
nu přídlažeb, v některých úsecích při-
budou také nové povrchy chodníků,“ 
popsal starosta Blanska Jiří Crha.
 „Důležité je, že práce jsou koordino-
vány tak, aby nedošlo ke kolizi s budo-
váním nových okružních křižovatek  
na průtahu městem u odbočky na Spor-
tovní ostrov a také na ulici Svitavská  
u Penny, které chystáme od července. 
Dopravních omezení bude letos více, 

Průjezd centrem Blanska
uzavře až do prázdnin oprava vodovodu a kanalizace

prosíme proto všechny o trpělivost  
a shovívavost,“ dodal starosta Blanska. 
 Během rekonstrukce zůstane v pro-
vozu vjezd a výjezd na horní parkoviště  
u Poduklí, možný bude z ulice Seiferto-
va. Z ní mohou motoristé projet přes 
Dolní Palavu na ulici Dvorskou. Hlav- 
ní objízdná trasa ale povede přes ulici 
Mlýnskou, Poříčí a Smetanovu. Ná-
kladní doprava a tranzit by měly využít 
hlavní průtah městem ulicí Svitavskou  
a Poříčí a centru města se vyhnout úplně.
  „Abychom vyšli vstříc obyvatelům 
centra města, ale také obchodníkům, 

kteří zde mají své pro-
dejny, a jejich zásobo-
vání, upravili jsme 
ceny parkovného na 
parkovišti u Poduklí. 
První dvě hodiny je 
zde možné zaparkovat 
zdarma, ovšem za po-
užití parkovacích ho-
din. Zkrácená je také 
doba, kdy se parkovné 
vybírá, na všední dny 
od 7 do 16 hodin. Tak, 
aby zde poté mohli svá 
vozidla odstavit rezi-
denti. V provozu je dál 
také část parkoviště  
na náměstí Republi-

ky,“ doplnila vedoucí odboru správy  
a rozvoje města Petra Skotáková.
 Kvůli opravám jsou přesunuty také 
autobusové zastávky. Náhradní auto-
busová zastávka je přemístěna na 
Dvorskou ulici naproti stávající za-
stávce u Galerie města Blanska,  
zastávka Seifertova je přemístěna na  
autobusovou zastávku Poříčí napro- 
ti úřadu práce, autobusová zastávka  
z náměstí Republiky je přesunuta na 
ulici Sadovou vedle parku.

 „Objevily se spekulace, že oprava je 
pouze zástěrkou pro práce na zkapacit-
nění vodovodu pro budoucí výstavbu 
bytových domů na náměstí Republiky  
a přeložku Březovského vodovodu. Nic 
podobného nyní město neplánuje. Jedi-
ným důvodem byl špatný technický 
stav vodohospodářské infrastruktury,“ 
ujistil místostarosta Ivo Polák.

Text: Pavla Komárková

Foto: Renata Kuncová Polická

RIHO CZ, a.s.,
přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Nabízíme:
• zázemí úspěšné stabilní zahraniční  
 společnosti 
• odpovídající finanční ohodnocení
• 13. plat vyplácený na dvě části
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na dopravu
• místo pracoviště – Suchý u Boskovic  
 (38km z Brna)
• nástup ihned 

HLEDÁ PRACOVNÍKA
NA POZICI:

Požadujeme:
• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru
• praxe v oboru ekonomiky 
• znalost práce v SAP výhodou 
• časovou flexibilitu dle potřeb firmy
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Office) 
• znalost AJ výhodou
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B 

Pracovní náplň:
• zpracování a evidence účetních   
 dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a  
´ roční účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových   
 přiznání (DPH, Kontrolní hlášení,  
 DPPO)

V případě, že vás tato nabídka zaujala, 
zašlete prosím svůj profesní životopis 
v českém jazyce na mail: 
safranek@riho.cz. 

Vaše osobní a profesionální údaje 
budou považovány za důvěrné. 

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ


