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TADY ŽIJEME, TADY POMÁHÁME
Někdejší fotbalový gólman
Tomáš Bureš se teď živí jako
zemědělec. A je spokojený
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Baterkožrouti v mateřské
škole Čtyřlístek v Milenově

ZDENĚK VYSLOUŽIL
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aždoročně v naší školce pořádáme soutěž v recyklohraní.
Vždy se jedná o dobrovolné tvoření rodičů s dětmi. Podmínkou soutěže je především výroba nové věci ze starého
materiálu, který bychom normálně vyhodili.
Letos jsme se rozhodli, že si vytvoříme originální nádoby
na sběr baterií. Musíme říci, že nás naši rodiče velmi překvapili a vytáhli se se skutečnými originály co se týče provedení,
velikosti i použitých materiálů.
Děti pyšně nosily své výrobky, s oblibou si je prohlížely na
chodbách a nám nastává velmi těžký úkol. Vybrat toho nej
Baterkožrouta. Jak už to bývá, na každém výrobku je vždy
COSI originálního a specifického, proto vyhrává každý!
Opravdu si to děti a rodiče zaslouží nejen za výrobu, ale hlavně, že recyklují a třídí!
Za kolektiv MŠ Čtyřlístek Denisa Humená

Příspěvky posílejte na www.prerovskydenik.cz
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nebo na www.hranickydenik.cz

v následnické zemědělské firmě po zrušení družstva, byl
můj táta spoluvlastníkem. Jelikož byly v době, kdy jsem
končil profesionální fotbalovou kariéru, ve firmě neshody, tak mě rodiče oslovili,
jestli bych do toho s nimi nešel. Já kývl a bylo to dané,“
popisuje svůj vztah k nové
profesi Tomáš Bureš.
„Určité vzdělání jsem měl
už jako fotbalista. Původně
jsem chtěl vystudovat agro-

nomickou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně. Dlouho
jsem tam ale nevydržel.
Jakmile jsem se stal profi fotbalistou, tak jsem se na to vykašlal. Po skončení profi kariéry jsem si udělal třistahodinový agronomický kurz na
téže univerzitě. Hodně mi ale
předal i můj děda. Musím přiznat, že volba stát se soukromým zemědělcem byla velmi
dobrá,“ ohlíží se někdejší gólman s výborným reflexem a
pokračuje: „Musím přiznat, že
mě ta práce ohromně baví.
Samozřejmě, že stejně jako
jakákoliv jiná činnost, má i
zemědělství svoje úskalí. Dělám venku,
v podstatě sice každý rok pořád to samé, ale on je stejně
každý rok úplně jiný. Nejedná
se rozhodně o žádný stereotyp.“
Po fotbalovém prostředí se
mu absolutně nestýská. „Nechápu, že jsem mohl být skoro
dvacet let v profi fotbalu. Přijde mi trochu povrchní, dělat
sport, když teď dělám něco, co
má podle mě daleko větší
smysl. Tím nechci fotbal shazovat. Ale zkrátka společenská
a kulturní úroveň fotbalu v
České republice není taková,

Živnostníci
to nevzdávají
Na kombajn si zatím netroufne. „To opravdu ne. Když
je potřeba, jezdím traktorem.
Nastavit kombajn ale opravdu
neumím. Řídit bych ho dokázal, ale to je všechno. Jedeme
ve čtyřech komoditách. Děláme řepku, pšenici, ječmen a
mák. Na víc si netroufáme a
navíc například kukuřice nebo řepa potřebuje další nákladné speciální vybavení.
Zase na tom tak dobře
nejsme...“
Koronavirová pandemie se
zemědělců moc nedotkla. „Na
poli pracovat můžeme. Dodávka hnojiv nebo pesticidů
normálně funguje. Sklizeň je
až v létě a to snad už bude
všechno v normálu. Jako
mnohem větší problém bych
z našeho pohledu viděl fakt,
že už měsíc a půl neprší. To je
mnohem závažnější potíž, než
koronavirus,“ uzavírá.
Snímky: Deník/Zdeněk Vysloužil
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astupoval na
Spartě před
bouřící Letnou,
teď sklízí ječmen. Někdejší
fotbalový brankář Tomáš Bureš, jenž má na svém kontě
sto dvacet jedna prvoligových
startů v dresech olomoucké
Sigmy, Drnovic nebo Zbrojovky Brno, se momentálně
živí v rodném Brodku
u Prostějova jako soukromý
zemědělec. Navázal tak dlouholetou rodinnou tradici.
„Já jsem v zemědělství vyrostl. To byl první důvod. Děda František Procházka byl
agronomem v brodeckém
družstvu. Moji rodiče i prarodiče také v místním družstvu
celý život pracovali. Moje
dětství bylo spjato
s projížďkami s tátou v kombajnu nebo traktoru. Jako
kluka mě to strašně bavilo.
Druhým důvodem bylo, že

jakou by si ten sport zasloužil.
Fotbalové prostředí mi vůbec
nechybí. Je to džungle se
spoustou lumpů, kteří se jen
přiživují. Do života mi to ale
dalo strašně moc.“
Tomáš Bureš není malým
vesnickým farmářem. „Hospodaříme na nějakých tři sta
třinácti hektarech. Máme
účetní, jednoho čistého zaměstnance a mě. Když je potřeba, tak pomůže táta. Ale to
opravdu jen ve výjimečných
případech. Takže dva a půl
chlapa a účetní.“

Zhodnocení úspor s výnosem 7,1% p.a. a měsíční výplatou úroku
Investujte od 2.000 Kč
Investujte do ﬁremních dluhopisů české technologické
společnosti. Každý dluhopis má hodnotu 2.000 Kč.
Dluhopisy mají splatnost 4 roky s možností zpětného
odkupu.
Úrokový výnos 7,1% p.a.
Úrok je vyplácen každý měsíc na váš účet. Úročení je
neměnné a je garantováno po celou dobu 4 let.
Zpětný odkup
Garantujeme zpětný odkup dluhopisů
Informace
Emisní podmínky a další informace jsou na
www.dobryvynos.cz

Data Safe Centrum, s.r.o., e-mail: info@dobryvynos.cz
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Objednávky a informace na www.dobryvynos.cz nebo na 212 248 898

