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NOVĚ  V  NERATOVĚ 
www.neratov.cz 

Velikonoce - svátek osvobození zotročeného národa 

1Výtvarný Nerato  

Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, 

a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících 

lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první        

ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu        

a pravé společenství každý člověk.  

I když je pohled na ukřižovaného Ježíše krutý, cítíme, 

že nás tento muž bolesti přitahuje, a jsme přesvědčeni, 

že stojíme tváří v tvář Božímu zjevení, které převyšuje 

možnosti obyčejného smyslového vnímání. Vidíme   

před sebou znamení a vzor, nejzazší zosobnění lidského 

utrpení. Právě tak chtěl být Ježíš Kristus zobrazen, pro-

tože v této situaci si nemůžeme neuvědomovat bolest. 

Poznáváme, že Ježíš toto hrozné utrpení předvídal          

a dobře věděl o mukách a ponížení kříže.                   

Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě,                       

a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících 

lidí – starším bratrem, bratrem nás všech.                      

Je první ze všech,  a proto u něj nachází sympatie, soli-

daritu a pravé společenství každý člověk,                  

který se cvičí v trpělivosti. 

Nevinný Ježíš zemřel, protože to tak chtěl.               

Klíčem k pochopení celé tragédie je právě otázka:  

„Proč to tak chtěl?“ Ježíš na sebe vzal hříchy celého 

světa, aby jej vykoupil. Nabídl se jako oběť místo nás. 

On je skutečně „Beránek Boží, který snímá hříchy   

světa.“ Obětoval se pro nás a vydal se za nás. On je       

naše spása! Proto tedy Ukřižovaný tolik přitahuje               

naši pozornost.        

                                                                      

 

Ježíš je bratrem všech trpících a plačících lidí   

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé 

etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat  

otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek 

byl a je úzce spojený s myšlenkou svobody.                                                                                                                                                        

O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi 

Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si 

nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha  

vypadá, odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven.       

Po třech dnech ale vstal z mrtvých. 

 

Pavel VI., Meditace o Kristově utrpení,                                                     

v: Meditazioni inedite, Řím 1993, 31nn. 

  Převzato z www.vira,cz 

B. Reynek: Snímání s kříže 

 
Bohuslav Reynek  (1892 - 1971) 

 

Český křesťanský básník, grafik a překladatel se 

narodil v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde prožil se 

svou rodinou většinu svého života na rodném statku. 

Bohuslav Reynek žil dobrovolně v samotě stranou 

hlavních proudů, a přesto svojí niternou tvorbou 

ovlivnil a ovlivňuje řadu českých básníků a 

výtvarných umělců. Je příkladem ryzího umělce, 

podobně jako např.  Jan Zrzavý, který je těsně spjat    

s rodným krajem a křesťanskou vírou. 

Velikonoční „Okénko do umění“ 

Výtvarný Nerato  

 O Velikonocích se po roce rádi vracíme k dílu Bohuslava Reynka.  

                                                                  Připravil Pavel Herynek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresh Juice bar - čerstvé a lahodné nápoje 

  

Martina Kosová                                    

 

Pokud bych měla vystihnout správně název naší besedy, 

tak by asi zněl „Slavící den“. 

Každý rok na Kopečku oslavujeme 50-tníky a další kulaté 

narozeniny. V letošním roce máme hodně „kulatin“ - 

proto bylo naše setkání a beseda  poněkud slavnostnější 

než jindy. Oslavu jsme zahájili povídáním s panem fará-

řem Josefem.  Povyprávěl,  jak vlastně sdružení vzniklo, 

jak se v Neratově budovalo a jak se postupně vyvíjí. Za-

jímavé vyprávění bylo doprovázeno mnoha dotazy.  Po té 

jsme oslavili Natálii, Janu a Irenu. Sešli se téměř všichni 

zaměstnanci a bylo to příjemné setkání. Letos plánujeme 

ještě jedno takové setkání – na podzim totiž slaví kulatiny 

další tři z nás!                                                                                       

.                                                               Romana Bukáčková                                                     

 
 

Ve středu 20.3. nás čekalo velmi nabité a téměř dobrodružné dopoledne. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí a ZŠ Bo-

housová jsme se všichni zúčastnili programu Africká kultura. V sále restaurace Fontána v Záchlumí měli dva rodilí Afričané při-

pravený velmi zajímavý program. Nejdříve jsme vyslechli poutavé povídání s obrázky o Africe.  Vyprávěli o tom,  jak africké děti 

chodí do školy, jaká zvířata v Africe žijí a o mnoha dalších zajímavostech ze života lidí v daleké Africe. Poté jsme si mohli po-

slechnout bubnování na africké bubny djembé a aktivně se zapojit tleskáním do rytmu a tancem. Na památku si děti zakoupily ná-

ramky a náhrdelníky z korálků. Ještě druhý den byly děti plné zážitků a vzpomínek, zejména na obrázky afrických zvířat. A 

s radostí se pustily i do kreslení obrázků.                                                                                                                Mgr. Tereza Šafářová 

V roce 2015 Sdružení Neratov otevřelo „Občerstvení u Nera-

tovských“ v areálu léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. 

V bufetu pracují lidé s postižením, kteří rovněž zajišťují do-

nášku zboží imobilním pacientů Albertina až na pokoj. 

Našimi zákazníky jsou především klienti Odborného léčebné-

ho ústavu Albertinum, dále obyvatelé nedalekého centra soci-

ální péče a v neposlední řadě také zaměstnanci našich chráně-

ných pracovišť přímo v objektu. 

V letošním roce bude realizován projekt, který od počátku 

předpokládal souběh více zdrojů financování. Realizace zá-

zemí pro výrobu a odbyt surovin prostřednictví žádosti o 

investiční dotaci z IROP, a realizaci „startovací dotace“ urče-

né na zavedení a stabilizaci sociálního podniku a nové podni-

katelské aktivity na trhu prostřednictvím dotace z OPZ. 

Naše potřeba rozvoje sociálního podnikání v Žamberku 

vznikla z důvodu nedostatku chráněných pracovišť v okolí      

a tím pádem neuspokojených potřeb cílové skupiny – osob 

s postižením, kteří mají zájem o práci, ale zatím nezvládají 

práci v podmínkách běžného otevřeného pracovního trhu. 

Díky rozšíření současného občerstvení o novou aktivitu získá 

práci celkem pět osob z cílové skupiny. 

Nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo propojení občerstve-

ní a produkce našeho zahradnictví, které působí také v areálu 

Albertina. Výsledkem je tedy Fresh juice bar a následně výro-

ba čerstvých svačinek – salátů a obloženého pečiva.  

Již v přípravné fázi projektu jsme oslovili i potenciální zákaz-

níky pro rozvoz čerstvých svačinek. Zájem o tuto službu nás 

samotné překvapil. Vzhledem k tomu, že součástí projektu je  

i nákup automobilu s chladícím prostorem, předpokládáme, že 

čerstvé svačinky budeme rozvážet již v průběhu července 

nejen do našich provozů.  
Aktuálně jsou upravovány prostory občerstvení pro instalaci 

technologií fresh juice baru, proběhlo výběrové řízení na 

dodavatele automobilu a probíhá výběr budoucích zaměstnan-

ců rozšířeného provozu.                                                                      

                            

 
 

 

 

Pedagogové s dětmi speciální školy navštívili besedu o Africe  

Rok 2019 bude investičně náročný 
- jejich výrobu připravujeme v Albertinu  

Beseda na Kopečku 

Začátek každého roku je také o plánování. V rodinách či 

v osobní rovině tomuto aktu říkáme spíše přecevzetí. Ať 

chceme nebo nechceme, ať je to přecevzetí nebo plánová-

ní – vždy si musíme uvědomit, že obojí vyžaduje vynalo-

žit úsilí k dosažení vytčeného cíle…  

Při pohledu na tabulku investičních potřeb neratovského 

sdružení pro rok 2019 jde o směsici potřeb vedoucích 

nejen k rozvoji, ale i k udržitelnosti. Tedy, mnoho výdajů 

na nutné rekonstrukce, opravy či modernizaci. Ať chceme 

či nechceme, provoz celého neratovského subjektu je 

silně specifický i směrem k požadavkům hygieny, bez-

pečnosti práce, ergonomických potřeb uživatelů a dalších 

výdajů. Těžko pak stanovit i priority – je jich mnoho! Co 

nás tedy čeká a nemine v tomto roce?  Pro vyjmenování 

všech je zde málo místa… A tak namátkou jmenuji vý-

stavbu nové speciální školy, opravu střechy na „Filmáči“, 

rekonstrukce budovy „Šaryk“,  podlahy v Domově,  do-

stavba stodoly a výtah na Kopečku, hřiště u Depa  či 

zahájení stavby Společenského domu… Tolik jen příkla-

dem. Zřejmě bude dobré se k tomuto tématu vrátit – 

vždyť to je právě ono „nově v Neratově“…                 

Dnes jen přání všem, kteří usilují o finanční zabezpečení 

pro všechny investice a provoz – ať se vše podaří!          jh 

                                                                                         jh  

 
 



V březnovém vydání NvN jsme se seznámili s integračním pro-

jektem pro žáky speciálních škol. Jeho cílem je usnadnit zdra-

votně poškozeným absolventům přechod ze vzdělávacího proce-

su do zaměstnání či přivést absolventa k vlastnímu podnikání. 

Především pak najít seberealizaci v pozici odpovídající schop-

nostem a dovednostem žáka. Není třeba zdůrazňovat, že to je 

nejdůležitější okamžik pro další putování životem - předevšm 

pro ty s těžším či těžkým  hendikepem. Je to navíc i cesta 

k osamostatnění, zbavení se závislosti na rodině či státu…. Po-

kud se to nepodaří,  absolvent se musí vrátit do péče rodiny – a 

v horším případě do ústavu či stacionáře… V prvém případě je 

pak otázkou času, jak dlouho bude mít rodina sílu či možnost 

svému bližnímu poskytovat vše potřebné pro jeho život.  Souro-

zenci postiženého časem realizují vlastní životní záměry, rodiče 

zestárnou – a nastává opět řešení přesunem do zařízení s péčí 

asistentů nebo do ústavu …                                                     

Proto projekt „Do praxe bez bariér“ má svůj obrovský význam. 

Škola už má možnost před ukončením studia žáka najít pro ab-

solventa vhodné zaměstnání. Minule jsme se dočetli o praxi 

Petra v neratovské kuchyni. Petr, žák oboru praktické školy 

Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních, zvládl 

praxi na výbornou. Rozhodl se proto ucházet se v Neratově 

nejen o zaměstnání – ale i o bydlení! Podmínkou jeho osamo-

statnění je totiž možnost celodenní sociální služby – byť jen pro 

připomenutí potřebných povinností. Těmi je například pravidel-

né užívání léků.                                                                        

Praxe jsou ale druhou fází projektu – tou první jsou exkurze 

nebo exkurze s nácvikem v pracovní pozici. Cílem exkurze je 

hendikepovaného žáka podrobně seznámit s možnými pracov-

ními pozicemi. Pokud si žák vybere nějakou pozici, může si ji 

druhý den vyzkoušet nácvikem. V případě „spokojenosti“ je 

domluvena následná praxe – již dlouhodobější.                 

V březnu přijelo do Neratova na exkurzi dvanáct žáků – opět 

z Janských Lázní.  Čtyři z nich byli na vozíku – to potvrzuje 

fakt, že projekt řeší problematiku i těžce zdravotně postižených. 

Mezi účastníky exkurze byl i Petr – a bylo na něm patrné, že 

předchozí praxe v Neratově mu patřičně zvedla sebevědomí. 

S velkým zaujetím tak poznali žáci všechna řemesla v chráně-

ných dílnách na Kopečku. Košikářství a výroba produktů z prou-

tí, výroba keramiky, šití či tkaní -  pracovní pozice, které se 

dříve nabízely jako nácvikové v charitních dílnách. Doba a eko-

nomika posunula tuto výrobu na pozici byznysu i pro neziskové 

organizace. Ty se totiž musely přizpůsobit faktu, že si na sebe a 

svoji existenci musí přinejmenším přivydělat… I v pivovaru se 

mohli žáci seznámit s pozicemi, které jsou vhodné pro různé 

druhy zdravotního poškození – úklidy, mytí, plnění lahví, evi-

dence, vedení skladu a další. Zajímavé chvíle prožila celá skupi-

na v zahradnictví. Kromě seznámení s produkty a službami 

střediska se žáci z Jánek seznámili i s Davidem – a ten jim před-

nesl své divadelní dovednosti. Byly to velice příjemné a po-

vzbudivé okamžiky… Exkurze zavítala i do obchůdku a hospo-

dy. Účastníci si prohlédli i chráněné bydlení a montážní dílnu 

Naděje. Tam se uskutečnilo zajímavé setkání.  Po mnoha letech 

se setkal právě Petr s Pavlou. Oba vyrůstali v dětském domově. 

Petr se pak ocitl v pěstounské rodině. A nyní se setkali v Nera-

tově.  A pokud Petr skutečně do Neratova příjde, s Pavlou se už 

nepotká. Ta totiž odchází s kamarádkou Evou z chráněného 

bydlení a tedy i z Neratova – cítí se dobře, má patřičné sebevě-

domí a odvahu k samostatnosti. Našla si bydlení i práci mimo 

Neratov.  A to je velmi pozitivní výsledek celé neratovské stra-

tegie.  A všichni budou držet palce.                                                                                       

Součástí exkurze byl i oběd, a tak účastníci okusili dobrotu, 

kterou pomáhali vařit neratovští klienti a uživatelé.                        

Už během dubna očekáváme exkurze i z jiných škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 Text a foto: Jiří Herynek                                    

Projekt „Do praxe bez bariér“ -  druhá kapitola 

 Vedoucí za-

hradnictví Marie 
Malíková dává 

výklad žákům.  

David pobavil 

žáky zábavnými 

„povůdačkami“ 
z televizních 

seriálů.                     

Oběd všem 

chutnal.                                 

Dole:            

Setkání po čtrná-

cti  letech… 

Pavla  chová 

v Neratově králiky 

a chce si je odvézt 

do nového     

domova. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivovar uvařil velikonoční pochoutku 

1Výtvarný Nerato  

Pane sládku, Jirko Grossi, dlouho chystaný rozhovor je 

tady… Nejen úpravy technologie, ale i personální změny, to  

už  je pádný důvod, abychom se o novinky podělili s našimi 

čtenáři.  Co se tedy změnilo? 

 

Rekonstrukce spilky a sklepa byla dokončena v pátek minulý 

týden. Byly instalovány 3 nové ležácké tanky o objemu kaž-

dý 20 hl a 1 kvasná káď na spilku, také o objemu 20 hl.        

V roce 2018 jsme uvařili cca 900 hl piva a se zvýšenou kapa-

citou části kvasné a dokvašovací bychom se měli přiblížit  

1500 hl za rok.  

 

Tak to je na minipivovar slušný nárůst kapacity. A budeš 

nějak obohacovat receptury? 

Zatím stále počítáme jen s produkcí spodně kvašeného piva 

za použití  výhradně tuzemských surovin. 

 

Co jsi připravil pro velikonoční várky – můžeme se těšit na 

nějakou specialitu? 

Na Velikonoce jsme uvařili ležák 12 stupňový, který ležel ve 

sklepě více než 2 měsíce a také speciál 14, který dokvášel 

ještě malinko více přes 2 měsíce. U obou těchto piv byly 

použity  4 druhy sladů ( plzeňský, bavorský, vídeňský a bar-

vící) a byly 3 x chmeleny zvýšenou dávkou chmelů.  

 

Tak to se budeme těšit… Můžeš se se čtenáři NvN podělit o 

dojmy z návštěvy pivovaru v sousedním Polsku? 

Ve středu 20.března jsme navštívili recipročně pivovar skoro 

naší velikosti v Jutrosinu v Polsku, což je cca 30 km za 

Wroclaví. Jeli jsme v silném složení Josef, Tonda, Dominik 

jako nový poodsládek a Marzena se sestrou Wioletou. Vyba-

vení tohoto pivovaru je nastaveno tak, že si na svojí techniku 

musí postupně vydělat. Vaří výhradně jen svrchně kvašená 

piva, což je prý skoro pravidlo pro malé pivovary. Ležáky 

spodně kvašené vaří velké pivovary, vlastněné cizím kapitá-

lem. Svrchně kvašená piva jsou energeticky i časově (a tudíž 

i finančně) méně náročná – přesto se prodávají za vyšší cenu.   

 

Zajímavostí v Polsku je, že se nestáčí skoro vůbec pivo do 

plastu, zákazník by ho nekoupil. Lahve nejsou v Polsku zálo-

hované a cenově jsou cca 10 x levnější než námi používané 

pro Proroka! Pivo z jejich produkce není filtrované, ale veš-

kerá produkce je pasterovaná a to při teplotě 63 st. C. U nás 

je podmínkou účinné pasterace teplota 75-78 st.C. Tuto ná-

vštěvu jsem chystal s tím, že bychom mohli navázat určité 

partnerství a případně zavést výměnu piv - Proroka za nějaké 

svrchně kvašené. Odezva však zatím není žádná.  

 

Co Tě ještě zaujalo? 

Za zmínku stojí, že v Polsku jsou suroviny výrazně levnější 

než na trhu českém, ale nesrovnával jsem jakostní parametry, 

což může být důvodem zmíněného rozdílu. 

Paleta svrchně kvašených piv je u tohoto pivovaru Nepomu-

cen opravdu hodně široká a v Polsku je o jejich piva prý 

zájem. Dostali od řetězce LIDL velkou objednávku v řádu 

tisíců lahví. Já za sebe mohu říct, že mě jejich piva nijak 

neuchvátila svojí chutí a na našem trhu by šlo jen o zpestření. 

Přeci jen - český konzument je zvyklý na piva spodně kvaše-

ná. 

 

Závěrem ještě k personálním změnám v pivovaru…  

Ano, Marek v pozici podsládka končí - ale rádi bychom s ním 

dále spolupracovali - náš pivovar dobře zná...  Podsládka 

nyní dělá Dominik Malík, který by měl v září zahájit rekvali-

fikační dvouletý kurz, aby mohl po jeho absolvování převzít 

zodpovědnost za provoz pivovaru. Do sklepa přišel na výpo-

moc Petr Serbousek ze Žamberka a budeme mít nového ob-

chodního zástupce... 

Tak to jsou výrazné změny. Markovi patří určitě velké podě-

kování za odvedenou práci. A co si přát? Dominik ať vystu-

duje,  novému kolektivu ať se daří – a dobré pivo ať se vaří!  

 
 

S pozdravem „Dej Bůh štěstí“ - Jirka Gross, sládek a Jirka Herynek, red. 

 
U polských přátel. 

Naše nové tanky 

Ochutnal Proroka a věnoval mi tuto pohlednici. Pan Vladimír Hanzel, osobní 
tajemník pana prezidenta Václava Havla,  pivu rozumí…… A nutno dodat, že 

Prorok chutnal celé správní radě Výboru dobré vůle Olgy Havlové… 

Se sládkem rozmlouval a stránku připravil Jiří Herynek 
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1. Snižuje riziko rakoviny 

Obsahuje velké množství antioxidantů ( pokud v pivu marinujete maso, ztratí tím až 70 % karcinogenních lá-

tek), dále v pivu obsažené flavonoidy likvidují volné radikály, které jsou významným faktorem vzniku nádorů. 

2. Brání infarktu 

Pivo zvyšuje mimo jiné hladinu HDL ( hodného cholesterolu) a společně tak s flavonoidy a vitamíny skupiny 

B chrání před aterosklerózou a působí preventivně proti infarktu. 

3. Zdravější ledviny 

Chmel obsažený v pivu napomáhá k tomu, aby se v ledvinách neusazoval vápník a až o 40% snižuje riziko 

vzniku ledvinových kamenů. 

4. Silnější kosti 

Pivo obsahuje velké množství křemíku a studie zjistila, že starší lidé, kteří vypijí 2 sklenice piva denně mají 

hustší kosti a trpí méně zlomeninami. Nejvíc křemíku je ve světlém pivu. 

5. Podporuje zdraví mozku a je prevencí proti mrtvici 

Pivo také brání vzniku krevních sraženin a působí preventivně proti vzniku mozkové příhody. Riziko mrtvice 

se snižuje až o 20 %. 

6. Snižuje riziko cukrovky 

Harvardská studie z roku 2011 zkoumala 38 tisíc lidí středního věku a zjistila, že konzumenti 2 sklenic piva 

denně měli o 25 % nižší riziko vzniku cukrovky. Díky obsahu chromu pivo omezuje tzv. inzulínovou rezisten-

ci, která nemoc způsobuje. 

7. Snižuje krevní tlak 

Výzkumy dále zjistili, že u mírných konzumentů piva je podstatně snížené riziko rozvoje vysokého tlaku, kte-

rý je příčinou řady chorob včetně srdečního infarktu. 

8. Zlepšuje fungování trávicího traktu 

Pivo blahodárně působí na činnost zažívacího ústrojí, zejména díky obsahu oxidu uhličitého a hořkým chme-

lovým látkám, které napomáhají prokrvení sliznic, stimulují tvorbu slin žluči a trávicích šťáv. Působí i proti 

vzniku žlučových kamenů. 

9. Zlepšuje pleť 

Vitamíny, zejména skupiny B a esenciální kyseliny obsažené v pivu podporují metabolismus a regeneraci ků-

že. Pivo také napomáhá vzniku kožního pigmentu a zkvalitňuje pleť. 

10. Prodlužuje život 

Americká megaanalýza celkem 50 studií o pití piva zjistila, že mírní konzumenti zlatého moku se dožívají del-

šího věku. 

Proto vám jako sládek Neratovského pivovaru doporučuji konzumaci neratovského piva  P R O R O K .                      

                                                                                                                                                                                                                                                       S přáním „ Dej Bůh štěstí „  váš Jirka Gross  

 

 

Pivo jako lék i prevence 

1Výtvarný Nerato  
Podle nejnovější studie je pivo dokonce zdravější než červené víno, uvedl portál topky.sk                       

Ideální jsou 1- 2 sklenice denně, jinak dochází k opačnému efektu.  
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