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České horolezectví nemá tak slavnou ženu

Dina Štěrbová letos oslavila 76 let a výčet jejích vý-

stupů je nekonečný. Asi 300 výstupů provedla v Tat-

rách. V Alpách Civetta, Torre Venezia, Piz Badile.

Byla účastnicí výpravy Haramóš 1970, Pamír - Pik 

Lenina 1976. V roce 1977 stanovila československý 

ženský výškový rekord výstupem na hindúkušský 

Nošak (7492 m).

V roce 1978 vystoupila v Pamíru v ženském druž-

stvu na štít Korženěvské. V roce 1980 vedla ženskou 

expedici na Manáslu, v roce 1984 zdolala společně 

s Češkou Věrou Komárkovou vrchol Čo Oju, čímž 

posunula československý výškový rekord. Jednalo 

se zároveň o první československý a první ženský 

výstup na tuto horu vůbec.

V roce 1988 vystoupila spolu s Lívií Klembarovou 

na Gašerbrum II, v letech 1991 a 1992 se neúspěš-

ně pokoušela o Mount Everest. V roce 1994 vedla 

expedici na Broad Peak. Nejprve zde na plicní edém 

zahynul B. Bílek, a když vyřizovala formality v Islá-

mábádu, na hoře zahynul A. Himer, s nímž se odtrh-

la převěj, a výprava definitivně skončila. Naposledy 

se ještě pokusila zdolat Nanga Parbat.

V dalším období absolvovala několik treků a orga-

nizovala výstavbu české nemocnice v Pákistánu (na 
snímku vpravo), o které byl natočený také film

Nemocnice na konci světa.

Paní Štěrbová, jak jste se ocitla na rehabilitačním po-

bytu v BRC Čeladná?

Jak víte, řadu let jsem na poměrně vysoké úrovni provo-

zovala horolezectví, což je sport, který, jak ráda v legraci 

tvrdím, celkem potvrzuje to rčení: sportem k trvalé invali-

ditě... (směje se).

Utrpěla jste úraz?

Ne, prostě mi dosloužil levý kolenní kloub, a musím říci, 

že jsem ráda, že až tak pozdě, protože si se mnou všech-

ny mé klouby docela užily. Těch těžkých sestupů, často 

v suti...

Na druhou stranu ale je přece jasné, že fyzicky zdatný 

člověk operaci i rehabilitaci zvládne lépe, než ten netré-

novaný...

To je pravda, operace i následná rehabilitace je pro mě, 

myslím, snadnější, protože tělo je vycvičené.

Jak se vám v Čeladné líbí?

Je tu nádherně, tady pod horama to mám ráda, i když 

na ně teď nemůžu. Byla jsem ale už na výletě v průběhu 

pobytu na Pustevnách, i u sochy Radegasta...

Byla jste na Pustevnách poprvé?

Kdepak, já mám Beskydy ráda dlouho, jezdili jsme sem 

mnohokrát, především na běžky.

Vím, že jste se narodila v Bratislavě, kde nyní žijete?

Ano, jsem rodačka z Bratislavy, ale od roku 1964 žiju 

v Olomouci.

Slovenské rodiště mělo vliv i na vaše ne zcela obvyklé 

křestní jméno?

Já ale nemám zas tak obvyklé křestní jméno, jen je 

nepoužívám. Byla jsem pokřtěna na Margitu, tedy v české 

podobě na Markétu, ale říkali mi odmalička Dino, takže 

mi to zůstalo. Někdy mi to sice působí problémy, protože 

mám ve všech papírech a dokladech Margitu a já všude 

uvádím Dinu, ale už se toho jména nevzdám. Víte, co by 

to bylo, všechny ty papíry měnit?

Národ se rozloučil se zemřelou Věrou Čáslavskou, kte-

rá byla o dva roky mladší než vy. Setkala jste se s ní?

Bohužel ne, ale moc jsem si jí vážila, zejména za její 

postoj po podpisu petice 2 tisíce slov – řada známých 

osobností svůj podpis později odvolala, ale ona to neudě-

lala a trpěla. Přesto vytrvala.

Co vás čeká v příštích týdnech?

Asi ještě deset dní budu rehabilitovat a pak jedu domů. 

Budu jezdit na kole, doufám, že se brzy zotavím.

Jaké máte plány do budoucna?

Měla jsem jet do Pákistánu, kde provozujeme nemocnici, 

která leží sto kilometrů od hory K2, ale rozmluvili mi to 

vzhledem k mému zdravotnímu stavu.

Musela byste asi ujít řadu kilometrů po svých...

To ne, ale i tak je cesta nesmírně vysilující. Musíte letět 
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do Islamabádu, pak jet tisíc kilometrů terénním vozidlem, 

z čehož vás několik stovek kilometrů kvůli Talibanu musí 

hlídat samopalník, no a ještě na závěr vás čeká celodenní 

cesta autem nahoru pod ledovcem.

Takže nepojedete?

Musím to odložit, ale ne nadlouho, na jaře vyrazím.

Musíte se v nemocnici, kterou jste pomohla založit, čas 

od času objevit?

Za posledních deset let, co nemocnice funguje, jsme tam 

byli s jedinou výjimkou každý rok. Pobýváme tam několik 

týdnů, ale ne více než dva měsíce.

Jak nemocnici podporujete?

Jednoduše, sháníme pro ni peníze. Máme webové 

stránky www.czechhospital.cz, kde informujeme o našem 

projektu, vysvětlujeme jeho cíle a žádáme o příspěvek. 

Máme skutečně transparentní konto a peníze z něj jdou 

především na léky.

Nemocnice je závislá tedy jen na vás?

Bohužel ano, v Pákistánu není hrazena zdravotní péče, 

lidé jsou tu odkázáni sami na sebe a na systém vícegene-

račních rodin, ve kterých si příbuzní pomáhají navzájem.

Kolik peněz ročně nemocnice potřebuje?

Půl milionu korun.

To stačí? Ano, zejména proto, že léky jsou tam několika-

násobně levnější než u nás.

A z té částky platíte i lékaře?

Ne, je tam jen jeden zdravotník na střední úrovni, lékaře 

bychom nezaplatili, ale náš zdravotník je velmi šikovný, 

máme v něm obrovskou pomoc.

Četl jsem, že v oblasti, kde nemocnice působí, kdysi 

umíraly desítky dětí ročně jen na zápal plic...

Je to zázrak, za těch 10 let, co nemocnici provozujeme, 

tam zemřely 2 děti na zápal plic, letos ani jedno.

Jak dostáváte zprávy o tom, co se v tak vzdálené ne-

mocnici děje?

Ten náš zdravotník nám posílá hlášení, telefonuje, mailu-

je, volal mi několikrát i do Čeladné.

Jak to v nemocnici vypadá, jsou tam i lůžka?

Je jich tam pár, hlavně na infuze nebo na zvládnutí něja-

kého kritického stavu, jinak fungujeme spíše jako ošetřov-

na. Nám by se asi podmínky v nemocnici zdály zastaralé 

a hrozné, ale pro místní je to požehnání, modlí se za nás 

v mešitě...

Jak se vám daří přesvědčovat dárce, aby pomohli?

Různě. Pomohlo nám už několikrát naše ministerstvo 

zahraničí, dostali jsme nějaké peníze v letech 2008 a 2009, 

pak byla pár let pauza. Hodně pomáhají také soukromí 

dárci a firmy. No a letos jsme zase něco získali. Ne na 

nemocnici, ale na internát, který tam budujeme.

Internát?

Už i v odlehlých a chudých osadách v horách si lidé 

uvědomují, jak je důležité pro jejich děti vzdělání, byť tam 

není ani základní školní docházka povinná. Takže by rádi 

posílali své děti do oblasti, kde je naše nemocnice, do škol, 

které tam, převážně na soukromé bázi, fungují.

A posílají?

No neposílají, protože z některých osad by ty děti šlapaly 

do školy celý den. No a právě proto tam budujeme inter-

nát.

Jak jste daleko?

Už to máme zastřešené, bude tam prozatím asi deset 

pokojíků po čtyřech lůžkách.

A jak sháníte peníze na internát?

Pomohlo nám opět ministerstvo zahraničí, které dalo pe-

níze na malý lokální projekt, který ale musel vzejít z malé 

pákistánské neziskovky, taková byla pravidla.

Jak moc vám chybí hory, když na ně teď nemůžete?

Hory jsou to nekrásnější, co mě v životě potkalo, 

takže si dovedete představit, jak moc mi chybí... 

Chtěla bych ještě, ale jsem realista, a děkuji Bohu 

nebo vyšším silám, že jsem po horách mohla tak 

dlouho chodit.

Ale až skončí rehabilitace, určitě nebudete 

sedět na zadku...

To jistě ne! Ráda bych se znovu postavila na lyže, 

jakási naděje prý je.

A dál?

Pak bych v Páskistánu ráda vyrazila za nějakými 

trekovými cíli, které tam mám vyhlédnuté.
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Pane Kwašný, řadu hotových zakázek jste nám do-

vezl osobně cestou z Ostravy na Vaši chatu v Raško-

vicích. Jaký máte k těmto místům vztah, znal jste to 

tady ještě v době nemocnice?

Pocházím z Hoštálkovic u Ostravy, miluji hory a ob-

zvlášť Beskydy, kam jsem od malička jezdil lyžovat. 

V mých asi 13 letech jsme s kamarády začali jezdit vla-

kem s lyžemi ve vaku na Pustevny. Čeladnou (Kunči-

cemi pod Ondřejníkem) jsem pouze projížděl a o exis-

tenci nemocnice jsem tehdy vůbec nevěděl.  Osud 

tomu chtěl, že jsem „vyženil” chatu v Raškovicích, kde 

s mou úžasnou ženou a našimi skvělými třemi dětmi 

velmi rádi trávíme téměř každý volný víkend. Takže 

přibrat hotovou zakázku cestou na zasloužený víkend 

do Raškovic s  malou zajížďkou krásným údolím na 

Čeladnou je v podstatě radost. Z chaty máme krásný 

výhled na Lysou horu, kam velmi rádi chodíme, ale 

také jezdíme na kole, úžasný výhled z Lysé hory, neje-

nom na údolí Čeladné a okolní kopce, ale všemi smě-

ry, zaručeně okouzlí každého.

Vytvářeli jste například letáky k Polariu, které 

jsme uvedli do provozu v roce 2004. Vzpomněl 

byste si, jak naše spolupráce začala?

Jak píšete v  úvodu, v  roce 2003 jsme založili UP-

GRADE CZ s.r.o., ale tato společnost je nástupcem 

předcházejícího ateliéru reklamní grafiky UPGRADE 

v.o.s., který byl založen již v roce 1994 mými kolegy 

P. Tesařem, J. Bujákem a  s  mou sestrou. Ta mne do 

firmy přivedla před 17 lety, kdy mne přetáhla z mého 

původního zaměstnání v  Deníku, kde jsem šest let 

pracoval jako DTP operátor (počítačová sazba novin) 

společně s mou maminkou, která mne k této práci při-

vedla a vše základní naučila. Takže tuto profesi máme 

v rodině.

A kdy jsme poprvé pracovali pro BRC? To jsem musel 

zapátrat v archívu a první zakázky jsou opravdu z roku 

2004, kdy se nedělal jen leták k Polariu, ale také prv-

ní prezentace AD LARA. Pokud si dobře vzpomínám, 

naše spolupráce začala tím, že Ing. arch. Petr Lich-

novský (autor AD LARA a  dalších krásných staveb 

a  rekonstrukcí v  BRC) oslovil M.A. Marka Pražáka 

k vytvoření prezentace pro AD LARA. A jelikož v té 

době Marek Pražák s naším studiem úzce spolupraco-

val, byl náš první kontakt s BRC na světě. Po zdařilé 

prezentační publikaci Apartmánového domu LARA 

následovalo, myslím, velmi zdařilé nové logo BRC, 

včetně grafického manuálu (pomůcka, jak s logem za-

cházet), a totem u hlavní silnice. 

Další následné realizace již přebralo naše studio a od 

té doby jsme pro BRC vytvořili nespočet propagač-

ních, orientačních, navigačních, popisných a  jiných 

zakázek. Za většinou těchto prací ze strany BRC stála 

paní Alena Jančurová, se kterou jsme si velmi dobře 

rozuměli. Děkuji, paní Alenko.

Nejčastěji pro nás zpracováváte různé tiskoviny. 

My v oddělení marketingu zpracujeme texty, vybe-

reme fotografie a Vaši grafici vytvoří první návrh. 

Pak následuje kratší či delší „diskuse na dálku“, než 

dojdeme k výsledné podobě. U nás má poslední 

slovo pan ředitel, jak je to ve Vašem studiu?

Většinu prací, které nám zadáváte, probíráme společ-

ně s kolegy ve studiu a hledáme optimální řešení, ja-

kou cestou se vydat, abychom naplnili vaše požadavky 

a přitom vytvořili fungující produkt. Takže se na finál-

ním vzhledu podílejí většinou téměř všichni. 
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Když vytvoříte konečný grafický návrh, například 

velkoplošného banneru, jaký je další postup?

Od založení firmy fungujeme jako ateliér reklamní 

grafiky, naše práce se proto zaměřuje hlavně na grafic-

ké práce a snažíme se držet hesla: „Každý by měl dělat 

to, čemu rozumí”. Proto zadáváme schválený návrh 

do tisku našim dlouholetým ověřeným dodavatelům 

velkoplošných tisků. Tomu ovšem předchází příprava 

tiskových dat, ta má svá jasně daná pravidla, která se 

musí dodržet, aby výsledek vypadal tak, jak má. Ná-

slednou instalaci banneru, pokud je potřeba, buď rea-

lizujeme vlastními silami, popřípadě složitější výškové 

instalace zadáváme tzv. na klíč.

Jak se za tu dobu změnily technické možnosti, co 

vše jste schopni vytvořit?

Velmi, ale to určitě pociťují všichni, jak se svět ko-

lem nás neskutečnou rychlostí mění. Kdysi jsme byli 

„omezeni” výkonem počítačů a  kapacitou médií, na 

kterých se přenášela data k výrobě, rychlost internetu 

nám nedovolovala posílat náhledy v elektronické po-

době, jak to běžně děláme dnes. Takže jsme se docela 

naběhali na poštu s každou korekturou, která se vy-

tiskla na papír a zaslala ke schválení. Dnes vše vyřeší-

me elektronicky a po telefonu. Děláme kompletní gra-

fický servis od logotypů, vizitek, prezentačních letáků, 

přes publikace, weby, originální reklamní předměty, 

polepy automobilů až k  orientačním systémům, atd. 

Je toho opravdu mnoho.

Co Vás osobně v práci nejvíc baví? 

Její různorodost a kreativita, bez které se tato práce 

nedá dělat.

Ukázek Vaší práce máte na webu několik stran, při-

tom vím, že je Vás ve firmě jen několik. Jak to vše 

stíháte? Zbývá Vám čas i na osobní zájmy a koníčky?

Je nás ve firmě celkem sedm a jsme jako rodina, vy-

cházíme spolu všichni velice dobře. A  jestli stíháme, 

většinou záleží na zákazníkovi a  jeho požadavcích, 

které se snažíme naplnit. Někdy to jde snadno a někdy 

zase hůř, no a to jsme pak v práci třeba i do noci. Podle 

toho nám pak zbývá čas na rodiny a koníčky.

Jak se od doby Vašeho vzniku proměnily požadavky 

Vašich zákazníků? Co v poslední době nejvíc „frčí“?

Myslím si, že se moc nemění, většinou nás oslovují 

zákazníci, kteří potřebují zviditelnit, nebo lépe prodat 

nějaký svůj projekt, produkt atd. Nejvíce snad různé 

cedulky k projektům realizovaným z peněz EU :-)

Řada firem se na sebe snaží upozornit za každou 

cenu, někdy jsou jejich slogany zjevně dvojsmyslné. 

Jaký na to máte názor?

Nelíbí se mi to, ale s tím těžko někdo něco udělá, jak 

se říká, 100 lidí 100 názorů, někomu se líbí to a jinému 

ono. Pokud myslíte dvojsmyslné jako vulgární, tak to 

je podle mne nevhodné a takovou reklamu jsme nikdy 

neudělali. Naopak, pokud je dvojsmyslnost použita 

správně a donutí člověka zapřemýšlet, nebo ho pobaví, 

výsledný efekt je určitě lepší.

A poslední otázka: Když se projdete naším areálem, 

najdete zde něco, co bychom v oblasti orientace ná-

vštěvníků, propagace či vybavení mohli doplnit 

nebo změnit?

Doporučil bych aktualizovat krychli s  mapou na 

náměstí u  LARY, nebo ji minimálně očistit. Opravit 

padající mapu vedle rozhledny. Také orientační smě-

rovky v  parku postrádají některé novinky, více bych 

je také sladil s modrou barvou, která je na logu BRC.

Jelikož se zatím pohybuji s  pomocí dvou francouz-

ských holí, uvítal bych více úchytů, například v  šat-

nách lázní a u bazénu LARA. A určitě nejsem první 

pacient, který po operaci nesmí delší dobu sedět, tak 

bych si třeba i  rád lehl při čekání na další procedu-

ru, když je tady venku tak krásně. Nabízí se prostor 

za tělocvičnou, kde se již nachází plážová křesla, ale ta 

nejsou vhodná pro všechny, lehátko by bylo super :-)

Dovolte mi na závěr složit poklonu panu řediteli 

a jeho spolupracovníkům za to, jakým způsobem mění 

vzhled Beskydského Rehabilitačního centra. Byl jsem 

zde několikrát pracovně, ale to byly návštěvy vždy jen 

na „otočku”, a přesto se mi tady líbilo. Ale až nyní, při 

pobytu zde, vidím, že prostředí v BRC, které postup-

ně rekonstruujete a budujete, je opravdu moc pěkné 

a příjemné pro léčebný pobyt.

Děkuji za podmínky, které jste zde pro mne vytvořili, 

a za skvělou rehabilitační péči.

Za rozhovor poděkovala Andrea Adamová
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Členové souboru La P en V Innovative Dance Plat-

form byli hosty letošního 17. ročníku Frenštátských 

slavností, folklórního festivalu s mezinárodní účastí 

a s tradičně nabitým a pestrým programem. Dalšími 

zahraničními účastníky byly letos soubory z Indie, 

Panamy a ze Slovenska, a tak hlavní vystoupení če-

kalo „náš soubor“ teprve týž den v podvečer. Záštitu 

nad letošním ročníkem převzal spolu s náměstkem 

hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. RSDr. Svato-

mírem Recmanem také ředitel Beskydského rehabi-

litačního centra MUDr. Milan Bajgar. A protože jed-

ním z organizátorů těchto slavností je také Valašský 

soubor Sedmikvítek, který v BRC pravidelně vystu-

puje, nabídla nám jeho vedoucí Mgr. Jana Šamánko-

vá kratší variantu vystoupení čínského souboru pro 

naše klienty. A přijela skupinka milých lidí, kteří se 

hned snažili uplatnit všechna česká slovíčka, která 

se od svého čtvrtečního příletu stihli naučit – dobrý 

den, ahoj, děkuji, prosím...

A bylo se na co dívat... Celkem devět tanečnic se 

vystřídalo v pěti tancích, na každý z nich měly navíc 

jiný kostým. Na dobu, kterou potřebovaly k rych-

lému převlečení, připravila paní Vivian, manažerka 

souboru, informace o každém tanci, takže se vše 

diváci dozvěděli předem v češtině od průvodkyně. 

Tou byla paní Lenka Nováková z Trojanovic, která 

jako dobrovolnice a překladatelka doprovázela sou-

bor po celou dobu trvání slavností. Angličtina je pro 

obyvatele Hong Kongu druhým jazykem, a tak byla 

domluva docela snadná. O to zajímavější bylo sledo-

vat komunikaci v čínštině během krátké zkoušky na 

náměstí a pak při obědě v naší restauraci. K  nadšení 

celé výpravy z řízku s bramborovou kaší (vyžádali si 

recept) ale tlumočení vůbec nebylo třeba :-)

Nahoře: Sólový tanec Sin Tjank. 
Vlevo: Korejský lidový tanec s bubínky, který vychází z původních šaman-
ských tanců.
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Ladnost pohybů tanečnic přiložené fotografie sice 

částečně přibližují, úžasný byl ale především soulad 

jejich pohybů a tanečních figur s hudbou. Už při prv-

ním tanci diváci snad ani nedýchali. A já jsem úplně 

zapomněla, jak nezvykle mi předtím zněla hudba 

samotná – k těm tancům prostě patřila. K mimořád-

nému zážitku přispěly i kostýmy – unikátní a na ka-

ždý tanec zcela odlišné. Mně osobně se nejvíce líbil 

tanec TÁJ s deštníky. (Na fotografii vpravo.)

77 wwwwww.brbrcc.czcz

Dole: Folklórní tanec s názvem Jí, při kterém tanečnice používají speci-
ální krabičky, do kterých si neprovdané dívky uschovávaly svá tajemství. 

Tyto krabičky se používají stejně jako kastaněty.

* Název La P en V, který nám zní stejně jako hudba 

hodně nezvykle, má svůj původ ve francouzštině. 

Skládá se z iniciál křestních jmen uměleckého vedou-

cího souboru pana Po Chong Chang a manažerky paní 

Vivian Tam. Oba si v průběhu studií ve Francii tento 

jazyk natolik zamilovali, že když se rozhodli založit 

nový soubor, prostě použili francouzštinu a iniciály 

svých křestních jmen (P a V). Podle informací na webu 

souboru (http://lapenv.org.hk) je to nezisková taneční 

organizace, zaměřená na propagaci čínského tance 

špičkovými originálními vystoupeními, která propojují 

čínskou a západní kulturu. Jedinečnou a tvůrčí umě-

leckou hodnotu spojují tanečníci s tradiční čínskou 

kulturou a představují novodobým estetickým stylem. 

Soubor klade velký důraz na sdílení zkušeností na me-

zinárodní scéně. V letech 2013 až 2015 například vy-

stupoval na festivalu International Festival Jazz Dance 

Open v Pardubicích, kde předvedl několik vystoupení, 

účastnil se workshopů a hlavní soutěže. Za vystoupení 

s názvem Naked Soul (Nahá duše) a Illusions in the 

Rain (Vidiny v dešti) získal dvakrát nejvyšší cenu poro-

ty a jednou cenu diváků. Vystupoval také dva roky po 

sobě na festivalu Hong Kong Dance Expo.
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Táj (na snímku nahoře) je typický lidový tanec, kte-

rý se tančí při svatbách a narozeninách v severo-

východní části Číny. Každá ze tří tanečnic, které ho 

předváděly, tančila jiné kroky a měla jinou barvu 

deštníku, přesto vytvářely jakoby zdánlivě náhodné 

společné figury a působily jako jediný celek.

Na spodním snímku je tibetský tanec, který znázor-

ňuje sepětí člověka s horskou přírodou.

Byl to doslova dotek z jiného světa. Krásného, i díky 

jeho odlišnosti. Dlouhý potlesk po posledním tanci 

byl důkazem, že na stejnou vlnu naladily tanečnice 

i diváky, kterých se v průběhu vystoupení sešlo na 

náměstí hodně přes stovku. V tom sobotním proslu-

něném odpoledni se pak rozcházeli jen neradi.

Stejně jako vystoupení dětí gruzínského souboru 

Kolkha, který u nás při podobné příležitosti vystou-

pil v létě 2013, natáčeli i toto vystoupení kolegové 

pro televizi Ondřejka. Sestřih se tedy za pár týdnů 

objeví ve vysílání a aspoň zprostředkovaně si budou 

moci tento zážitek dopřát i diváci naší televize.

DOVĚTEK: Paní Vivian jsme slíbili, že jí tento časopis 

s článkem o jejich vystoupení pošleme. Slib samo-

zřejmě splníme, i když nevím, nakolik jí text někdo 

přeloží. Ale jistě ji potěší její vlastní slova poděko-

vání, která nám další 

den poslala mailem:

...It was nice meeting 

you in such a beauti-

ful place in Celadna! 

Thank you so much for 

your hospitality & nice 

arrangement for our 

company! I would like 

to send my best wishes 

to you & hope all is well!  

Please stay in touch & 

have a great day! All 

the best,

Vivian Tam, Company 

Manger, La P en V 

Innovative Dance 

Platform

88wwwwww.brbrcc.czcz
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„Moji rodiče po skončení druhé světové války jezdili 

se svými přáteli z Ostravy, kde jsme bydleli, na výlety 

do Beskyd. Často s cílem na Sokolskou chatu (oba byli 

členy Sokola) na Nové Dědině u Frýdlantu nad Ostra-

vicí. Toto místo se mým rodičům tak zalíbilo, že otec 

zakoupil od místního hospodáře pana Mohyly poze-

mek u řeky Čeladenky. Ve druhé polovině 40. let na 

něm postavil provizorní chatu. Rodiče patřili mezi tři, 

čtyři chataře (Kukolovi, Slívovi, Luzarovi), kteří zde 

postavili své velmi skrovné chaty jako první... V mých 

patnácti a šestnácti letech to byly pro mne prázdniny 

nejkrásnější. Chodil jsem po kotárech a kreslil staříč-

ky, stařenky a krajinu. Těch kreseb bylo docela hodně, 

většinu jsem rozdal. Putoval jsem mezi Ostrou, Novou 

Dědinou, Ostravicí, Pstružím, Čeladnou, Malým Smr-

kem, Horní Čeladnou a Podolánkami. Lidé tam ještě 

žili v  určité kontinuitě s  předválečným hospodaře-

ním a byl to pro mne, začínajícího „adepta malířství“, 

vhled do života v původní tradici, byť již narušované, 

s lidovou architekturou dřevěnic, kde jejich obyvatelé 

a domácí zvířata, koně, krávy, žili pospolu v  jednotě 

a v úžasném souznění, plném barev a vůní.“*

K těmto místům vážou Petra Šmahu i další vzpomín-

ky – za svým tatínkem Františkem jezdil často na ná-

vštěvy do tehdejší čeladenské nemocnice. S tatínkem 

na pokoji ležel Jiří Raška, ano, ten známý skokan na 

lyžích, který mu velice obětavě pomáhal...

A tak nebylo daleko k tomu, aby pan malíř sáhl při 

návštěvě našeho centra po malířské paletě. A vy se 

můžete podívat, jak se maluje obraz...

* Uvedený výňatek je z kapitoly BESKYDSKÉ ASOCIACE MÁNESOVSKÉ MILOSTNOSTI PETRA ŠMAHY připravované knihy ko-

lektivu autorů O lidech v Beskydech II, která vyjde na podzim 2016. Bude čtvrtou v řadě „Beskydských knih“, které vydává Okrašlovací 

spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné. Všechny tři předchozí díly jsou v prodeji v Galerii malířů Beskyd a v recepci Apartmánového 

domu Lara v areálu Beskydského rehabilitačního centra. Fota na stránce: Petr Kasal.



10www.brc.cz

-

-

-

-

-
-

-

-

 

-

-
-

-

-



11 www.brc.cz

-
-

. 

-
-

-

   

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

 

-

-



12www.brc.cz

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-
-



13 www.brc.cz

 

-

-
-

-

-

PROGRAM VYSÍLÁNÍ

TV ONDŘEJKA
Jednotlivé pořady v každém programovém bloku

se opakují ve stejném pořadí 24 hodin.

1. programový blok (modrý)

VÍTE, KDO JSME?
Krátké dokumenty o BRC a práci zdravotníků

Ukázky léčby a procedur

Pozvánky

Důvěrné hovory: rozhovory se známými

osobnostmi, našimi klienty

 2. programový blok (červený)

VÍTE, CO JEŠTĚ DĚLÁME?
Zajímavosti z našeho centra

Nabídky pro volný čas

Pozvánky a reportáže

3. programový blok (zelený)

VÍTE, KDE SE NACHÁZÍTE?
Z historie i současnosti regionu

Zajímavosti o Čeladné a okolních obcích

Osobnosti

Pozvánky

4. programový blok (fialový)

TAKÉ RADOSTÍ SE LÉČÍTE
Pozvánky; dva filmy

Vlastní televizní okruh BRC s názvem Televize On-
dřejka je v provozu od jara 2013 ve všech léčebných 
domech v hlavním areálu BRC. Ve stejné době jsme 
také začali vysílaná videa zveřejňovat na našem 
oficiálním YouTube kanále. Hlavním cílem Televize 
Ondřejka je přinášet ubytovaným klientům pozitivní 

zprávy a informace, které by jinde obtížně hledali. 
Program TV Ondřejka dosud tvořily dva různé, téměř 

čtyřhodinové programové bloky, které se opakovaly 24 

hodin denně a průběžně byly aktualizovány. Unikátní sku-

tečností je to, že většinu pořadů vytvářejí s pomocí běžné 

audio a video techniky sami zaměstnanci BRC, jen několik 

pořadů bylo zpracováno na zakázku profesionálními stu-

dii. Tomu někdy naši klienti ani nechtějí věřit, protože na 

první pohled si rozdílu málokdo všimne. Taková „výroba“ 

na místě umožňuje dostat informace o zajímavých akcích 

k divákům tak rychle, že je v případě zájmu stihnou navští-

vit v průběhu svého třítýdenního pobytu. Aktuálnost vy-

sílání skutečně oceňují mnozí, další klienti jsou zase rádi, 

že mohou vidět v pohodlí svého pokoje video dokumen-

ty, které podrobněji představují naši práci, obec, kraj nebo 

místa, kam se sami dostat nemohou.

Podzimní programové změny
Protože do programu zařazujeme stále další videa infor-

mačního charakteru, která nemají časově omezenou plat-

nost, zpracovali jsme během léta změnu stávající struktury. 

Od konce září budou vysílání tvořit čtyři samostatné pro-

gramové bloky, které se budou střídat po jednom dni. Nová 

délka každého bloku bude kolem dvou hodin a každý bude 

jinak tematicky zaměřen. Větší prostor dostanou videa, 

která budou představovat jednotlivé procedury a činnosti, 

diváci se mohou těšit na dokument „Jeden den s anděly“, 

který představí náročnou práci zdravotních sester. Beze 

změny zůstane sobotní vysílání osvědčených komedií z fil-

mového archivu. Nová, kratší délka jednotlivých bloků by 

měla přispět ke snazší orientaci diváků ve vysílaných po-

řadech a k  tomu, že jim při častějším opakování stejných 

pořadů během jednoho dne žádný neunikne.

Ke sledování TV Ondřejka zve Čeladenský tanec
Jste-li tedy právě v  těchto dnech ubytovaní v  některém  

z léčebných domů v hlavním areálu BRC, nenechte si vy-
sílání TV Ondřejka ujít. Zpravidla má na ovladači číslo 1  
a poznáte ji mimo jiné podle radostné melodie znělky v po-
době Čeladenského tance od Leoše Janáčka. Ostatní čtená-
ři nechť navštíví www.youtube.com/rehabilitacnicentrum, 
kam průběžně vkládáme všechna videa, která jsme vysílali, 

či jsou aktuálně zařazena do programu vysílání. (aa)
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