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Nadace ČEZ přispěla dobrovolným
hasičům z celé země

K
oncem března, v
reakci na probí-
hající nouzový
stav, vyhlásila
Nadace ČEZ další

ze svých grantových řízení s
názvemKrizová pomoc
Covid- 19. Nadace ČEZ byla
založena v roce 2002 a jejím
nejvýznamnějším dárcem je
Společnost ČEZ, a.s.

„Po vyhlášení tohoto
grantového řízení jsme při-
pravili jednouchýmanuál
pro podání žádosti, který byl
zveřejněn na www.dh.cz. Žá-
dat bylo v podstatěmožné o
cokoliv, co přímo souviselo s
bojem proti Covid – 19, pří-
spěvekmohl činit až 50 000
Kč, bez spoluúčasti žadatele.
Největší zájem byl o 3D tis-
kárny, desinfekce, postřiko-
vače, ozonizéry, šicí stroje a
další materiál,“ říká Monika
Němečková, náměstkyně
starosty SH ČMS. Celkem by-
lo podpořeno 651 žádostí v
částce 30 721 482 Kč, z toho
127 pobočných spolků SH
ČMS (KSH, OSH, SDH) a ÚHŠ

v celkové částce 4 204 247 Kč.
Jedním z úspěšných žadatelů
bylo i KSH Karlovarského
kraje.
„Účelové určení žádosti

jsme konzultovali s HZS
Karlovarského kraje, poté
žádost obratem zpracovali a
uspěli jsme. Z příspěvku byly
pořízeny 2 kvalitní generá-
tory ozónu, které budou k
dispozici hasičským spolkům
v celém kraji, k dezinfekci
veřejných prostor a zásaho-
vých vozidel“ uvedl Alois
Minář, starosta KSH Karlo-
varského kraje.
O příspěvek nadace nežá-

daly však jen pobočné spolky
SH ČMS, ale i obce, které z
velké části zahrnuly do žá-
dosti i prostředky pro JSDHO.
Vmnoha případech šlo o tzv.
kumulovanou žádost, mate-
riál pro SDH i JSDHO. Jedním
z takových žadatelů byl Sbor
dobrovolných hasičů Boro-
vany. „Je to výborná věc, pří-
spěvek jsme využili na poří-
zení mobilního stanoviště
pro případné testování ob-
čanů, nakoupili jsme napří-
klad kompletní ochranné
pomůcky pro členy JSDHO,

kteří jsou zároveň členy
SDH.“ uvádí Lukáš Macht,
starosta SDH Borovany.
Požádat o dotaci bylo vel-

mi jednoduché. Její vyřízení
včetně odeslání finančních
prostředků na účet žadatele
trvalo jen pár hodin.
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS Foto: SH ČMS
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Florbalista Seevald si na cestu
na Island budemuset počkat
LUBOMÍR HOTAŘ

Vsetín – Patrik Seevaldmá
za sebou zajímavou florba-
lovou sezonu. Vsetínský pa-
triot se v říjnu podrobil ope-
raci kolene, a proto za divizní
mužstvomužů neodehrál ani
jedno utkání. V klubu však
působil jako hlavní trenér
prvoligových žen. S týmem
postoupil do osmifinále dru-
hé nejvyšší soutěže. Třia-
dvacetiletý úspěšný absol-
vent střední průmyslové
školy strojní ve Vsetíně nor-
málně pracuje a zároveň se
snaží maximálně dodržovat
nařízení vlády. Po operaci a
rekonvalescenci kolene ale
také pozvolna nabírá fyzic-
kou kondici.

Jak se udržujete v kondici?
Vedle práce se snažím doma
cvičit. Občas se také projedu
na kole a po cyklostezkách
na inline bruslích v okolí
Vsetína. A jako spousta dal-
ších lidí sleduji filmy a seriá-
ly.
Jakýmá pandemie vliv na
váš život?
V zaměstnání mě zatím nijak

neovlivňuje. Při sportu ale
hodně, mám spoustu volné-
ho času, který se snažím
efektivně využívat.
Už se připravujete na novou
sezonu?
Jelikož jsem po operaci kole-
ne, tak se ho snažím rozhý-
bat a rozcvičit a dělat aktivi-
ty, kterémi koleno dovolí.
Pozvolna ho zatěžuji. A až to
situace dovolí, tak se začnu
se vsetínským divizním tý-
memmužů připravovat na
další sezonu.
Jak hodnotíte uplynulou se-
zonu?
Přestožemuži skončili v di-
vizi až na 10. příčce, tak udě-
lali obrovský posun dopředu.
Hlavně v posledních duelech
byli vyrovnanými soupeři i
celkům z předních příček ta-
bulky. Také ženámmusím
poděkovat za jejich předve-
denou hru. Jejich výsledky
ale byly ovlivněné spoustou
zranění a nemocí, i proto
jsme po velmi dobrém výko-
nu vypadli v osmifinále.
Proč jste po třetím rozhodu-
jícím souboji osmifinále
oznámil, že to byl Váš po-
slední zápas na střídačce

ženského družstva Vsetína?
Florbalu jsem doposud na
úkor dalšíchmých záležitostí
věnoval hodně času. Téměř
každý den jsem byl v hale.
Náročné bylo i cestování.
Momentálně chci mít víc ča-
su na práci, kamarády i spor-
tovní kariéru. Dál budu po-
kračovat už jenom jako hráč
divizního týmumužů. Pokud
ale nebudumít koleno v po-
řádku, tak se budu věnovat
trenérské práci. Ale už jenom
na lavičcemužů.
Jak jste v kontaktu s ostat-

ními florbalisty Vsetína?
Skoro každý den prostřed-
nictvím sociálních sítí.
Všichni se ale těšíme, až
společně zakončímeminulou
sezonu a začneme se připra-
vovat na tu další.
Při čem se v tomto období
nejvíc odreagujete a udržu-
jete si dobrou náladu?
Když si zahraji na herní kon-
zoli a projedu se na inline
bruslích. Rád také spím.
Na co se v nejbližším období
nejvíc těšíte?
Až konečně skončí situace
kolem koronaviru a všechno
se zase vrátí do normálu. A až
po několikaměsíční pauze
zase budumoct hrát florbal.
Při něm vyhrávat zápasy a
v divizních utkáních zase
střílet góly.
Kamplánujete dovolenou?
Původně jsem se chtěl podí-
vat na Island. Ale na to si
budumuset ještě počkat. Ale
v létě se chystám navštívit
nějaký florbalový turnaj. Při
něm se potkat s kamarády,
s kterými se během sezony
moc nepotkáváme. A hlavně
se budu poctivě připravovat
na další sezonu.

VSETÍNSKÝ florbalista Patrik
Seevald. Foto: archiv hráče

Muzejní kukátko:
Znepokojivé vize
Dušana Cendelína
J ak tvoří umělci v této krizové době pozname-nané společenskou izolací, existenční nejisto-
tou, pocity strachu a úzkosti? Jaké niterné pro-

žitky vyplouvají v jejich díle na povrch? Čím se
sytí jejich obraznost a comají potřebu vyjádřit?

OKNADONIKDE AMIMOBUBLINY
Své prozatím poslední kombinovanémonotypy
nazval Dušan Cendelín velmi výmluvně Okna do
nikde aMimo bubliny. Obě díla jsou naplněna
autorovými znepokojivými vizemi a jsou nalé-
havou osobní výpovědí šestasedmdesátiletého
tvůrce.

LETNÍ VÝSTAVAVE VSETÍNĚ BUDE?
Dušan Cendelín plánuje tytomonotypy spolu
s dalšími vystavit již za necelé dvaměsíce ve
vsetínskéměstské Galerii Stará radnice
(10. 6. – 5. 7. 2020). Doufejme, že budemoci svůj
záměr uskutečnit, neboť kvůli pandemii byla ve
vsetínském zámku předčasně ukončena jeho le-
tošní výstavaMatrice dřevořezu.
Jednalo se o zcelamimořádný výstavní počin,

neboť po-
prvé pre-
zentoval
svou gra-
fickou
tvorbu vý-
lučně pro-
střednic-
tvím tisko-
vých desek,
poprvé vy-
stavoval ve
vsetínském
muzeu (po
více než
45 letech
tvůrčí prá-
ce) a popr-
vé předsta-
vil svou
tvorbu sa-
mostatně
(do té doby
vždy prezen-
toval své ke-
ramické a později i grafické dílo společně s kera-
mikoumanželky Nadi).
Plánovanou letní výstavu chce Dušan Cendelín

věnovat pouze kombinovanýmmonotypům,
které tvoří od roku 2010.
Jak sám přiznává: „Po několika stovkách gra-

fických listů vytvořených různými technikami je
mi zatím nejbližší monotyp. Tenmá ale s klasic-
kýmmonotypem společný pouze název techniky
a to, že je vytvořen pouze jediný list. Jinak jde
o velice složitý postup propojení tisku z plochy
i výšky, tisku přes šablony, přenosu ploch se
strukturami včetně dokreslování a tupování ba-
rev dlaní. Vzniká tak něcomezi grafikou, malbou
i kresbou… Jde o velice zdlouhavý výtvarný po-
stup přerušovaný čekáním na postupné zasychá-
ní jednotlivých barevných vrstev, ale mně je tato
technika nejbližší. Snad proto, že je tak složitá ja-
ko technologie keramiky, nebo proto, že je na-
prosto neopakovatelná, třeba jako kresba či mal-
ba, přestože vznikla částečně i jako grafický list
na tiskařském lisu.“
Závěrem bychom rádi za Muzeum regionu Va-

lašsko popřáli Dušanu Cendelínovi pevné zdraví
a hodně tvůrčích sil! Na shledanou při vernisáži
červnové výstavy!

OlgaMéhešová, historička umění
Muzea regionu Valašsko

V ATELIÉRU.Dušan Cendelín ve svém vizovickém
ateliéru v lednu 2020. Foto: Z. Hrabovská

OKNADONIKDE.Dušan Cendelín:
Okna do nikde, komb.monotyp, 70 x
50 cm.
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