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Príbeh plný inšpirácie, 
výziev, odhodlania, 
motivácie, poctivej práce 
a viery. Život je niekedy 
plný zmien a nečakaných 
zvratov, ale keď má človek 
jasný cieľ a rád si plní 
sny, úspech sa dostaví 
a niekedy sa aj celý 
vesmír spojí, aby mu 
v tom pomohol. Rozhovor 
s pánom Tomášom 
Hejzlarom a jeho životná 
cesta vás o tom určite 
presvedčí.

Tomáš  
Hejzlar
konateľ
NAVETECH s.r.o.



KEDY STE SA ROZHODLI, ŽE SA 
V ŽIVOTE VYBERIETE CESTOU 
POLYGRAFIE A KTO VAŠE 
ROZHODNUTIE OVPLYVNIL?

Tak asi jako většina dětí na základní 
škole nemá jasno, čím budou 
a co budou dělat. Nebyl jsem jiný. 
Od 6 let jsem chodil do LŠU a učil 
se hře na housle, bicí, flétnu a vůbec 
miloval hudbu. Hrál jsem každý 
den, v komorním orchestru, později 
měl vlastní koncerty za doprovodu 
klavíru, nebo orchestru. Hudba a hrát 
lidem pro radost, to byla velká láska 
a druhá věc byly jazyky. Ve škole jsme 
se učili rusky, ale všude okolo nás 
se mluvilo německy, i moje babička 
mluvila německy, protože byla 
ve škole na ,,handlu“, to se tenkrát 
tak jezdilo, děti z Čech jeli do školy 
do Německa a naopak. Takže jsem 
se chtěl také naučit německy, a to 
jsem musel soukromě. Babička sice 
uměla německy, ale neuměla učit. To 
jsou dvě věci. No, a protože jsme byli 
tři sourozenci a rodiče měli plné ruce 
práce nás uživit, musel jsem pracovat, 
abych na své koníčky vydělal.  Bylo 
mi dvanáct let a doma jsem slýchal: 
,,To víš, máme vás tři.‘‘ Tak jsem 
sháněl brigády a jednou z možností 
bylo chodit pomáhat do tiskárny, 
kde pracoval můj tatínek, koulet 
role k rotačkám a dělat pomocníka. 
Na noviny, pondělníky, ty se tiskly 
z neděle na pondělí v noci a byly 
dobře placený. Tatínek sice pracoval 
jako energetik a měl zodpovědnost 
za techniku v tiskárně, ale to nevadilo. 

Rád jsem tam chodil, tiskaři byli nahoře 
a já v suterénu přikuloval. Vozíky 
navážely role a já je dával do odvíječů, 
aby se pěkně automaticky měnily. Také 
jsem nosil uhlí starým lidem v období 
topné sezóny přes pečovatelskou 
službu, kterou v té době zakládala 
moje maminka, když odešla jako 
sestra z nemocnice. Pradědečka jsem 
nezažil, ale prý měl malou tiskárničku 
na Českomoravské vysočině, temnou 
komoru, ve které dělal fotky a také 
tiskl parte, když někdo umřel. Každé 
léto jsem byl na brigádách a snažil 
se vydělat si na nové housle, nebo 
kotoučový magnetofon, či zesilovač, 
nebo také na kolo, abych měl čím 
jezdit na brigády. Hudba mne moc 
bavila, ale rodiče nechtěli, abych se tím 
živil. Cvičil jsem denně mnoho hodin 
na housle, vyhrával soutěže, zaskakoval 
ve hře v Národním divadle v Praze, 
byl sólistou Bach-Collegia Praha, měl 
sólové koncerty, ale táta vždy říkal: 
„Spadne ti něco na ruku a máš po 
hře a po práci. Vyuč se raději řemeslu 
a hrát můžeš při tom.“ Sám hrál 
na harmonium a varhany, ale pracoval 
v tiskárně. Vyučil se ve Vysokém 
Mýtě, pak byl nějaký čas v Brně 
v tiskárně, než dostal místo v Praze. 
Bydleli jsme ve dvoupokojovém bytě, 
mami, tati, sestra, bratr, babička 
a děda, všichni věřili v Boha a chodili 
do kostela. Rodiče mne vedli k víře 
a ke křesťanským hodnotám. Tak se 
také stalo, že brzy k nám chodili muži 
v kožených kabátech, děda i rodiče 
k výslechům. To byl takový kolorit. Vždy, 
když se u nás sešly návštěvy, museli 

POLYGRAFIE 
spojuje všechny 
obory
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Spadne ti něco na ruku a máš po hře 
a po práci. Vyuč se raději řemeslu  
a hrát můžeš při tom.
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to sousedé hlásit…Vždyť babička 
překládala křesťanskou literaturu a táta 
hrál v kostele na varhany, no děda 
organizoval křesťanskou mládež.  
Jednou děda odjel do Vídně a už se 
nevrátil. Prý, aby ho tu nezavřeli 
za literaturu a práci s křesťanskou 
mládeží. Přišel čas rozhodování. 
Tak jsem jednou seděl doma s 
takovou brožurkou Přehled studijních 
oborů a středních škol a listoval 
v ní. Najednou mi přišla pod ruku 
zkratka SPŠG – Střední průmyslová 
škola grafická v Hellichově ulici 22 
v Praze. To se mi líbilo!  Tak jsem 
podal přihlášku a zjistil, že musím 
nejprve udělat talentové zkoušky 
na obor Polygrafie. To znamenalo 
kreslit, malovat židle, vázy, hadry, 
portréty, akty, plakáty… Zkoušky 
jsem udělal a co víc, vzali mne. Byl 
to zázrak! Škola pod vedením Aloise 
Thomasi a skvělý tým učitelů. Vůbec 
jsem měl v životě obrovské štěstí 
na učitele. Moc rád na toto období 
vzpomínám. Stihnul jsem také studovat 
přitom hru na housle na Pražské 
konzervatoři u paní prof. Voldanové. 
Navíc jsem mohl také začít dělat 
technického redaktora a grafické 
úpravy knížek a časopisů. Odmaturoval 
jsem s vyznamenáním a chtěl si dát 
přihlášku na VŠT Grafickou do Lipska 
a studovat polygrafii dále. Moje víra, 
špatná politická orientace a angažovaní 
v církvi, děda v emigraci – nemyslitelné! 
Na místo toho jsem začal pracovat 
jako metér a sazeč v tiskárně, tajně 
doufal v náhradní vojenskou službu, 
ale povolávací rozkaz přišel nenadále 

k červeným baretům a následovala 
dvouletá tour po Slovensku. Levice, 
Michalovce, Martin, Bratislava, všude 
kde naše Československá armáda 
potřebovala speciální výsadkáře 
a průzkumníky.

Po svém návratu z vojny, jsem opět 
pracoval v tiskárně, jako mistr sazáren 
a pracovník technického rozvoje 
a vlastně až po dlouhých sedmi letech 
se dostal na vytouženou VŠ do Lipska 
na dálkové studium, při práci.

SVOJE ŠTÚDIUM POLYGRAFIE 
STE ZAČALI NA STREDNEJ ŠKOLE 
GRAFICKEJ EŠTE V BÝVALOM 
ČESKOSLOVENSKU A NESKÔR 
STE UNIVERZITNÉ POLYGRAFICKÉ 
VZDELANIE ABSOLVOVALI 
V ZAHRANIČÍ. PREČO STE SA TAK 
ROZHODLI?  NELÁKALO VÁS TO 
PO ŠTÚDIU ZOSTAŤ V NEMECKU?

Musím říci, že jsem o tom neuvažoval 
a cítil jsem se vždy v Československu 
doma. V roce 1990 jsem dostal 
sice pracovní povolení v Německu 
a začal pracovat opět jako pomocný 
dělník v tiskárně ve Freisingu, a také 
v pivovaru Weihnstephan. Byla to 
spíše ekonomická nutnost se postarat 

o rodinu, ale po pár měsících jsem
se vrátil a účastnil se pionýrských
let u nás. V Německu jsem zjistil,
že bych se mohl v Čechách účastnit
založení české firmy spolu s dalšími
pod vedením pana Najbrta, a tak jsem
neváhal a vrátil se. Vždyť tady bylo tolik
příležitostí a práce. Úžasné období

volnosti, založili jsme firmu, dováželi 
jsme počítače Apple Machintosch, 
digitalizovali knihovny písem, 
vznikala profesionální reprodukční 
studia, pan Najbrt, měl spoustu 
společného s grafikou, polygrafií 
a vírou. Následovala ofsetizace 
tiskáren a přechod z horké sazby 
na film, z knihtisku na ofset a firma se 
rozjela velmi dobře. Zanedlouho jsme 
zastupovali v Čechách a na Slovensku 
společnosti jakými byly: Linotype 
Hell, Bacher GmbH, Glunz& Jensen, 
Stahl, Polar, Wupa, Jagenberg, a také 
Heidelberger Druckmaschinen AG. 
No měli jsme asi dvacet zastoupení, 
byl jsem mladý a objížděl zákazníky 
s žigulíkem, který mi dal můj otec. 
Tiskárny vznikaly a tvořili jsme 
obchodní a servisní firmu, dokonce 
zakládali i pobočky na Slovensku, 
Ukrajině a v Rusku, spolupracovali 
v nadnárodním měřítku s rakouskými 
firmami, dováželi nové technologie 
a stavěli budovy pro naši práci. V roce 
1995 přišel zvrat a Heidelberger 
Druckmaschinen AG přehodnotil 
obchodní a servisní strategii a počal 
kupovat obchodní a servisní firmy, které 
ho zastupovaly, nejprve v Německu, 
USA, Rakousku a dalších zemích, 
budovat vlastní obchodní a servisní 
síť, pak došlo také na nás. Dostal jsem 
nabídku zůstat a vést společnost dále 
pod vlajkou Heidelberg. Vnímal jsem 
tuto nabídku jako šanci pro další rozvoj 
firmy v širším kontextu a vlastně se 
i naplnila, když jsem firmu vybudoval 
a vedl až do roku 2010. Navíc jsem se 
toho mohl díky firmě Heidelberg mnoho 

Technologicky 
pokrýváme oblast 
řezání a periferních 
či logistických zařízení, 
oblast výseků, oblast 
lepení obalů, kašírování 
materiálů, oblast 
potahované kartonáže 
a speciálních strojů. 
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naučit. Měli jsme 17 výrobních závodů 
ve světě, rozšířili portfolio o kotoučové 
rotační stroje Heidelberg Harris z USA 
a Francie, Gallus AG ze Švýcarska 
pro tisk etiket a mnoho dalšího, 
které dodávala také soukromá firma 
Berthold&Stempel z Vídně. Celosvětová 
síť a nabídka obchodu a servisních 
služeb byla velice atraktivní. Z malé 
firmy jsme v roce 2000 překročili obrat 
1 miliardy korun, jen v České republice 
a šli jsme dále, vysoké cíle, skvělý team 
a obchodování s celým světem.

MÁTE SKÚSENOSTI SO 
ZAKLADANÍM A NÁSLEDNE 
RIADENÍM POBOČKY VEĽKEJ, 
RENOMOVANEJ NADNÁRODNEJ 
SPOLOČNOSTI A AKTUÁLNE MALEJ  
FIRMY? AKO STE SA STOTOŽNILI 
S TOUTO ZMENOU? ČO VÁM DALA 
SKÚSENOSŤ S NADNÁRODNOU 
SPOLOČNOSŤOU A V ČOM VIDÍTE 
VÝHODY A NEVÝHODY  TÝCHTO 
DVOCH POLÔH, AK CHCETE 
EXTRÉMOV?

Nebyl to skok a dá se říci, že jsme 
pracovali stále stejně. Heidelberg 
dával velkou míru samostatnosti 
a osobního rozvoje, plné kompetence. 
Heidelberg byl dříve také malá firma 
vyrábějící knihtiskové lisy a příklopy, 
pamatuji, když přišel prvý ofsetový 
stroj KORD, pak GTO a offset výrobní 
řady Speedmaster 72. Vzácná práce 
byla orientovaná na výsledek a výkon 
a Heidelberg se řídil zlatým heslem: 
„My vyrábíme nejlepší tiskové stroje 
na světě a vy koukejte je také nejlépe 

prodávat a servisovat.“ Zlaté pravidlo 
být co nejblíže zákazníkovi a s ním 
budovat a stavět firmu. Zlom nastal 
v roce 2000 vstupem Heidelberger 
Druckmaschinen AG na akciovou 
Frankfurtskou burzu a akcie se staly 
volně obchodovatelné a tehdejší 
předseda představenstva vyhlásil 
strategický cíl nabízet systémová řešení 
z jedné ruky. No my jsme systémová 
řešení nabízeli již dávno včetně 
spotřebních materiálů, protože to dá 
rozum, že vše souvisí se vším.

Jenže, nabízet systémová řešení 
spolehlivých, leckdy rodinných 
a soukromých výrobních firem, které 
jsou na vývoji svých výrobků, jejich 
úspěšnosti, výrobě a prodeji bytostně 
závislé, nebo nabízet ucelené řešení 

koncernu je rozdíl. Jsem člověk, který 
rád buduje, posouvá věci dopředu, 
staví, modlí se, věří a pracuje. 
Vzhledem k tomu, že jsem dlouhou 
dobu nemohl studovat, vždy jsem 
kladl důraz na vzdělávání a podporu 
odborného školství. Rád vzpomínám 
na založení katedry Polygrafie 
na VŠCHT v Pardubicích, kde jsme 
spolu se Svazem polygrafických 
podnikatelů a tehdy soukromé firmy 
a entusiasmu přišli s touto iniciativou 
založení katedry, které se pak statečně 
a vzácně ujala paní Doc. Marie 
Kaplanová. To se psala devadesátá léta 
a v roce 2008 jsem spolu se Svazem 
polygrafických podnikatelů a SOUP 
v Praze založil Print Media Academy 
Česká republika a.s., jako institut 
celoživotního vzdělávání. 
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AKO VZNIKLA SPOLOČNOSŤ 
NAVETECH A ČÍM VÁS INŠPIROVAL 
NÁZOV SPOLOČNOSTI?

  V roce 2008 přišla recese a s tím 
restrukturalizace firmy Heidelberg, 
přerozdělení obchodních regionů, 
vytvoření nových správních center, 
a s tím mnoho úsporných opatření. 
Firmě se dařilo, ale co kdyby? Důvěra, 
kterou mi naši zákazníci dali koupí 
strojů a technologie byla pro mne nade 
vše. Více jak 2000 nainstalovaných 
strojů byl řádný morální i faktický 
závazek se také o ně servisně starat. 
Další a další tlaky na redukci personálu 
vedly k rozhodnutí, že jsem se v roce 
2010 se společností Heidelberg 
rozešel. Vrátil se tak říkajíc po 20 
letech domů a přemýšlel jak dál. 
Chodil jsem po konkurzech a hledal 
práci. Jsem dost zátěžový typ 
a z práce pro Heidelberg 24 hodin 
denně pracovat jen na zahrádce, 
nebo hrát golf a čekat na nějakou 
příležitost, to jsem se necítil. 
Společnost NAVE s.r.o. byla založena 
v roce 2003 a bylo to rehabilitační 
centrum, NAVE znamená přičinlivě, 
horlivě, snaživě a snažilo se vrátit 
lidem pochroumané zdraví a pomoci 
jim. Tak jsem přišel s nápadem, 
že by tato již existující společnost 
mohla také pomoci mě a založil jsem 
samostatnou divizi dovozu a prodeje 
vína a delikates. Pronajal prostory 
na náměstí pro kamenný obchod 
a začal realizovat jak internetový, tak 
kamenný prodej vín a delikates z celé 

Evropy. Dva roky jsem se naplno 
věnoval této činnosti, organizoval 
degustace, účastnil se výstav vín a sám 
je organizoval, vybudoval maloobchod 
i velkoobchod. Úspěšný rozvoj byl 
i v oblasti marketingu a dárkovém 
segmentu. Mezi naše zákazníky 
patřily renomované bankovní domy, 
leasingové společnosti, investiční 
skupiny a dodáváme vína několika 
cateringovým společnostem, které 
si nás vybraly pro např. zajišťování 
recepcí na magistrátech i Pražském 
hradě. Dávám důraz na kvalitu 
a spolehlivost poskytovaných služeb. 
Marketingová oddělení firem však 
často požadovala vlastní řešení obalů 
na míru, zajištění veškerých tiskovin 
na akce, restaurace od polepů 
a interiéru po nápojové a vinné 
lístky atd. Zpočátku jsem dovážel 
obaly z Německa, později jsem toto 
viděl jako šanci pro naše výrobce 
obalů. Vinařství naopak požadovala 
etikety a sklo. Tak se během dvou let 
vykrystalizovala činnost sesterské 
firmy, a to NAVETECH s.r.o. a později 
také NAVEEUROPE s přesahem 
na další trhy Evropy.

NA ČO SA SPOLOČNOSŤ 
ZAMERIAVA A AKÉ SLUŽBY A 
PORTFÓLIO PRODUKTOV V RÁMCI 
POLYGRAFICKÉHO TRHU PONÚKA?

 Společnost NAVETECH s.r.o. 
se zaměřuje na prodej a servis 
strojů a zařízení pro výrobu obalů. 
Technologicky pokrýváme oblast řezání 

a periferních či logistických zařízení, 
oblast výseků, oblast lepení obalů, 
kašírování materiálů, oblast potahované 
kartonáže a speciálních strojů. 
Sloužíme jak výrobcům reklamních 
obalů a POS Display, výrobcům 
pharma obalů, potravinářských 
obalů z hladké lepenky, výrobcům 
kašírovaných obalů, výrobců kosmetiky, 
hraček, přepravních obalů apod. 
Řešíme zadání zákazníka, a dodáváme 
takové řešení, se kterým bude 
v daném segmentu výroby úspěšný, 
a zabezpečujeme kvalitní a spolehlivý 
servis. 

Začátky byly těžké a vlastně 
mne znovu nastartovali zákazníci, 
kteří si v minulosti koupili ode mne 
výsekové stroje WUPA, Heidelberg 
Dymatrix, nebo Varimatrix, IBERICA.  
Potřebovali náhradní díly a servis. 
Tak jsem se převlékl do montérek 
a šel opravovat. Rozhodující byla 
výstava DRUPA 2012, kdy jsem 
podepsal smlouvy o zastupování tehdy 
neznámé společnosti Duran Machinery 
z Istanbulu, vyrábějící lepicí a skládací 
stroje OMEGA. Další zakázky 
a zastoupení firem na sebe nedaly 
dlouho čekat. Gerhard BuschGmbH, 
Schneider SenatorGmbH, KAMA 
GmbH, IBERICA, SANWA, spolupráce 
s QTM a servis strojů WUPA, 
STOCK Maschinenbau GmbH, 
Duran Machinery Ltd., Kohmann 
Maschinenbau GmbH, a v posledních 
letech přibyly také stroje z prvotřídních 
čínských výrobních závodů DGM 

NAVE znamená přičinlivě, horlivě, snaživě.



Carton Equipment, Shandong 
CENTURY Machinery Co.,Ltd. 
KESCHENLONG a v neposlední řadě 
také CNC lepicí plotry LYNX Poland, 
EUROPROGETTI – výrobce strojů pro 
potahovanou kartonáž a logistické 
systémy Krifft and Zipsner pro logistiku 
a obracení materiálu ve výrobních 
závodech. 

VAŠA PRÁCA JE NÁROČNÁ 
NA CESTOVANIE, V RÁMCI ČOHO 
SA STRETÁVATE S RÔZNYMI 
ZÁKAZNÍKMI A ODLIŠNÝMI 
MENTALITAMI. ZDÁ SA, ŽE ČESKÝ 
A SLOVENSKÝ TRH SÚ VÁM MALÉ 
A ŤAHÁ VÁS TO PRESADIŤ SA 
AJ NA VÄČŠOM POĽSKOM TRHU. 
MÁTE OSOBNÚ SKÚSENOSŤ 
S RUSKÝM, UKRAJINSKÝM TRHOM 
A MENTALITOU PARTNEROV. 
V ČOM VIDÍTE ROZDIELY PRI 
OBCHODNÝCH STRETNUTIACH 
A PRÍSTUPE PARTNEROV 
V ZAHRANIČÍ A V ČECHÁCH ČI 
NA SLOVENSKU?

Ano, cestuji hodně, ale musím 
říci, že mám team velmi schopných 
a šikovných pracovníků, kteří zvládají 
svou profesi perfektně a na zákaznících 
i firmě jim záleží. V obchodě i životě 
mám jedno heslo: ,,co slíbím, musím 
také splnit‘‘. Není to vždy jednoduché, 
ale slyší na to zákazníci v Taškentu, 
zrovna jako v Prešově, nebo Krakowě 
či Praze. Různorodost lidí, výrob, 
potřeb a mentalit je mimo polygrafie 
to, co mne na práci nesmírně baví 
a obohacuje mne. Každá návštěva 
u našeho zákazníka je pro mne radost, 
že mu mohu pomoci, vidět, jak se 
mu daří a je o nesmírné oboustranné 
důvěře. Často naslouchám, učím se 
a hledáme společné řešení.

MALI SME OBDOBIE VEĽKEJ 
SKEPSY V POLYGRAFII, KTORÁ 
SA PRENIESLA AKTUÁLNE 
DO POZITÍVNEJŠEJ NÁLADY 
A OPTIMISTICKEJŠIEHO VNÍMANIA 
TOHTO ODVETVIA. AKÝ JE VÁŠ 
POHĽAD NA POLYGRAFIU A JEJ 
VÝVOJ?

Víte, polygrafie je takový stínový 
průmysl. Když se daří ostatním 
a zvyšuje se spotřeba, jsou 
potřeba obaly, etikety, tiskoviny, 
knihy, hudební nosiče apod. Byly 
to dlouhou dobu spojené nádoby 
do nástupu internetu a sociálních 
sítí, které zahýbaly tiskovinami typu 

firemních a akcidenčních tiskovin, 
novin a časopisů a vůbec v přenosu 
informace, dat, a komunikace. Rozvoj 
chytrých telefonů pak dokončil zbytek 
a přiblížil dostupnost médií vlastně 
i dětem. Polygrafie je nejrychleji 
se rozvíjející obor a je schopna 
neuvěřitelných obratů a změn. Když si 
vezmete, že jsem se učil sázet sazbu 
do sázítka a lámat do stran, tisknout 
na rychlolisu, vezmete, kolik oborů 
vymizelo, jako například reprodukční 
fotograf, galvanizér, chemigraf, retušér, 
sazeč… a jak se vyrábí dnes?

TENTO ROK PRICHÁDZA NÁŠ 
ČASOPIS SO SLOGANOM 
„POLYGRAFIA SPÁJA ODVETVIA.“ 
MNE SA ZDÁ, PRI POČÚVANÍ VÁŠHO 
OSOBNÉHO MANAŽÉRSKEHO 
PRÍBEHU, ŽE TO TAK ASI NAOZAJ 
JE. TAK AKO TÚTO TÉZU VNÍMATE 
VY A AKO VNÍMATE BUDÚCNOSŤ 
POLYGRAFIE? MÁME NA MYSLI 
HORIZONT NAJBLIŽŠÍCH 5 ROKOV 
A NÁSLEDNE TEN VIZIONÁRSKY, 
DLHODOBÝ.

Kdysi mi jeden spolupracovník, 
chemik položil otázku: „Co vlastně 
jsi, když jsi vystudoval polygrafii?“ 
Tenkrát jsem mu odpověděl, a stejně 
bych odpověděl i dnes. Polygrafie 
spojuje všechny obory. Tiskne se 
elektronika, čipy, ochranné prvky, 
potiskuje a zpracovává papír, karton, 
lepenku, plasty, kovy, součástky, 
vyrábí se hračky, ale také dveře, 
linolea a podlahy, nahrazují se 
dřevěné přepravní obaly lepenkou, 
ochranné obaly a což teprve luxusní 
obaly? Obaly na potraviny a což 
teprve náhrada plastů a ekologie? 
Možná se bude výroba stěhovat 
do výrobních závodů výrobců finálních 
výrobků, pro něž poskytuje jakýsi 

servis. Polygrafie začíná ale u grafiky, 
grafického, nebo užitého designu, 
multimédií a postprodukce… cítíte 
jistě jak ohromně bohatý a krásný obor 
máme. Když bude polygrafie schopna 
změn, pak bude schopna jistě dobrého 
života.

KEBY SA DAL VRÁTIŤ ČAS, OPÄŤ BY 
BOL TOMÁŠ HEJZLAR POLYGRAF? 
AK ÁNO, TAK PREČO? AK NIE, TAK 
ČÍM BY CHCEL BYŤ A PREČO?

Když vám vyprávím svůj příběh, 
je v něm cítit, že každý člověk na 
zemi má svou cestu, po které jde 
a za kterou nese také odpovědnost. 
Moje maminka, je jí 78 let, stále 
pracuje. Jak jsem uvedl na začátku 
po práci v nemocnici začala zakládat 
domy s pečovatelskou službou 
a LDN, a celý život se věnuje starým 
a nemocným lidem, kteří potřebují 
pomoci. Někdy jsou mnohem mladší 
nežli ona a odcházejí z tohoto světa. 
Je moc ráda, že jim může být na blízku 
a být s nimi, doprovodit je modlitbou 
a dobrým slovem. Neměnila by. Také 
bych neměnil ani já cestu, za kterou 
mám v srdci velkou vděčnost.

ČOMU SA VENUJETE VO VZÁCNYCH 
CHVÍĽACH VOĽNA, KEĎ SI MÔŽETE 
DOVOLIŤ OPUSTIŤ PRACOVNÝ 
SVET A TEŠIŤ SA VOĽNOČASOVÝM 
AKTIVITÁM?

 Ve volných chvílích rád odpočívám, 
takže třeba kolo, nebo turistika, foto, 
film, příroda. Jinak stále se snažím 
hrát na housle, protože hudbu a umění 
miluji a jsem rád, když mohu tímto 
způsobem potěšit a být i jinak užitečný.

Za rozhovor poďakovala Zita Bukvová




