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 Termíny vydání.  Uzávěrka inzertních podkladů vždy 15. den před termínem vydání. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit termín vydání.
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KAM Story
váš příběh na stránkách magazínu KAM v Brně
Prezentace na klíč

→  rozsah 1 a více stran
 
→  organické propojení  

s obsahem časopisu
 
→  návrh koncepce a redakční  

podpora 

→  možnost zařazení  
infografiky, rozhovoru...

→  optimalizovaná prezentace  
 na webu Planeta Brno  
a našich sociálních sítích

→ individuální cenová nabídka
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KAM na jídlo

Farma Ráječek
Lokální zelenina plná chuti pro Brno a okolí, čerstvé saláty 
a rajčata mnoha odrůd, místo s příběhem, kde do pěstování 
dávají srdce, to vše je farma Ráječek provozovaná rodinou 
Sklenářových. Zastavte se v jejich prodejně, kam putují 
plodiny přímo z farmy.

Přesné a udržitelné 
zemědělství

Na Ráječku pro vás pěstují především 
saláty a čerstvá rajčata, a to udržitel-
ně. Místo chemie chrání rajčata proti 
škůdcům užitečný hmyz (tzv. biologická 
ochrana) a rostliny opylují čmeláci. Díky 
hydroponii je koloběh vody a živin uza-
vřený, veškerá dešťovka zachycená ve 
fóliovníku je využita k zavlažování, čímž 
se oproti klasickému pěstování na poli 
sníží spotřeba vody na pětinu. „K půdě, 

ve které pěstujeme saláty a další zeleni-
nu, přistupujeme s respektem, chceme ji 
zachovat pro další generace. Vyznáváme 
přesné zemědělství, kdy traktory řídí 
GPS signál, lépe tak využíváme půdu, 
snižujeme spotřebu nafty i vstupy 
hnojiva. Salát okopáváme pomocí 
automatické plečky, vůbec nepoužíváme 
herbicidy,“ přibližuje Matěj Sklenář. Zdejší 
rajčata těch nejlepších odrůd, různých 
barev a velikostí si drží tu nejvyšší kvalitu 
i díky tomu, že jsou sklízena, až když jsou 
opravdu vyzrálá a plná chuti.

Historie i budoucnost
Rodina Sklenářových je na Ráječku už 
od roku 1930. „Po dlouhé době temna 
jsme s manželkou navázali na rodinnou 
tradici a začali hospodařit na vráce-
ných polích. Farmu se snažíme neustále 
rozvíjet a děláme to rádi, protože 
máme pokračovatele – naše děti Marii 
a Matěje,“ vysvětluje Josef Sklenář. 
Součástí farmy je také historická 
budova Československého rozhlasu. 
„Naše farma je hned vedle tohoto 
areálu a fi rma, která jej spravovala, nám 
ho odprodala i s budovou,“ doplňuje 
Matěj Sklenář. Sklenářovi areál vyčistili, 
postavili v něm fóliovníky pro pěstování 
rajčat a později i prodejnu, o které se 
dočtete dále v tomto článku. Budovu 
plánují zrekonstruovat do původního 
stavu a najít jí nové využití.

Rajče keříkové do salátu Caprese, cherry rajčata na gril, koktejlová rajčata na cokoli... Na farmě Ráječek jsou rajčat plné fóliovníky. 7× foto: farma Ráječek
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Kunštátsko a Bílovicko. 
Krajiny protkané poezií
Každý máme svá rodná města nebo vesnice, ke kterým 
si vytváříme osobitý vztah. V dnešním tak rychle se 
měnícím a informacemi nabitém světě někteří usilovně, 
jiní systematicky a další intuitivně hledáme a navštěvujeme 
krajiny odpočinku a relaxace. Potřebujeme místa, kde 
obnovujeme naše zdraví a životní síly.

Jsou krajiny venkovské či městské, 
krajiny drsně industriální. Na jižní  Moravě 
a v okolí Brna můžeme navštívit regiony 
úhledně folklorní nebo naopak místa 
divoce přírodní. Jsou však také místa, 
kde se neopakovatelným způsobem 
snoubí lidská tvořivost s přírodou, krajiny, 

které promlouvají poetickým či libozvuč-
ným veršem. Krajiny, které si společně 
s literáty, básníky, malíři či hudebníky 
zamilujete. A právě do takových míst, 
konkrétně v turistické destinaci 
Moravský kras a okolí, vás chceme 
pozvat.

Kunštát a jeho okolí nabízí spoustu možností výletů za přírodou i historií. Foto: Karel Podsedník st.

 
Z Bílovic do Bílovic

Krásná procházka lesní krajinou vede 
z Bílovic po červené značce směrem 
k Brnu, pod hradem Obřany lávkou přes 
Svitavu, odtud přes zříceninu Obřany na 
Šumberu s pomníkem S. K. Neumanna. 
Mimochodem název Šumbera připomíná 
šlechtice Šemberu z Boskovic, zde 
údajně za své hříchy orá s čerty pole – 
pověstným polem je krasový jev zvaný 
škrapy. Pokračujme odtud po žluté 
a zelené k Resslově pomníku a po zelené 
kolem Liduščina památníku (připomínají-
cí v lese nalezenou opuštěnou Lidušku). 
Procházku můžeme zakončit v Bílovicích.
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Takto vypadá 
zubní nerv 
pod elektronovým 
mikroskopem. 
Foto: Thermo 
Fisher Scientifi c

Pozorovat lze 
i strukturu 
povrchu aktivního 
uhlí. Foto: Thermo 
Fisher Scientifi c

Uhodnete, 
na co se díváte? 
Kdo tipoval chloup-
ky na křídle mouchy, 
hádal správně. 
Foto: TESCAN

Elektronová mikroskopie 
Před sedmdesáti lety byl 
v Brně sestrojen první 
československý elektronový 
mikroskop. Nyní se jich 
v moravské metropoli vyrobí 
jedna třetina celosvětové 
produkce. Díky mikroskopům 
jsme neustále na cestě 
k novým objevům. 

V roce 1951 tým pod vedením profesora 
Aleše Bláhy, do kterého patřil Armin 
Delong, Vladimír Drahoš, Ladislav Zobač 
a konstruktér Jan Speciálný, sestrojil 
první československý komerčně dostupný 
elektronový mikroskop Tesla BS 241. 
V současné době se v Brně vyrobí v prů-
měru 700 kusů elektronových mikroskopů 
ročně. O výrobu se starají tři fi rmy – 
Delong Instruments, TESCAN a Thermo 
Fisher Scientifi c. Výzkum na elektronových 
mikroskopech probíhá na Ústavu přístro-
jové techniky Akademie věd, ve vědec-
kých centrech CEITEC či na výzkumných 
pracovištích brněnských univerzit.

Zachraňují životy a pomáhají kriminalistům Jak fungují?

Díky elektronovým mikrosko-
pům vědci odhalují tajemství 
ve spoustě neprobádaných 
oblastí, například v materiá-
lovém inženýrství, medicíně, 
farmacii, polovodičích nebo 
archeologii. Výzkumníci tak 
detailně zkoumají nebezpeč-
né viry jako HIV, ZIKA nebo 
aktuální koronavirus. Násled-
ně hledají účinné protilátky 
umožňující nemoci porazit. 
Využití našly tyto sofi stiko-

vané přístroje také v krimi-
nalistice, kde mohou odhalit 
například stopy po střelném 
prachu. Historici, archeolo-
gové a restaurátoři díky nim 
zkoumají složení památek, 
barvy na slavných obrazech 
či pátrají po možnostech, 
jak co nejlepším způsobem 
udržovat významné historické 
stavby v dobrém stavu.

Elektronové mikroskopy 
dnes dokáží zvětšit pozoro-
vaný objekt až milionkrát. Pro 
lepší představu: špendlíková 
hlavička by tak zabrala velikost 
celého centra Brna. V principu 
jde o elektronovou obdobu 
optického neboli fotonového 
mikroskopu. Optické čočky jsou 
však nahrazeny elektromag-
netickými čočkami a místo fo-
tonů jsou ke zkoumání objektu 
použity elektrony. Elektronový 

mikroskop vzorek prozkoumává 
bod po bodu tenkým svazkem 
elektronů. V každém bodě je 
zaznamenána intenzita signálu 
a z těchto hodnot je následně 
sestaven celý obraz. Výroba 
jednoho elektronového mikro-
skopu trvá tři až šest měsíců 
a přístroj může vážit 50 kilogra-
mů nebo i 700 tun. Jeho cena 
se pohybuje mezi dvěma až 
osmdesáti miliony korun.

Montáž elektronových mikroskopů probíhá v tzv. čisté místnosti, čímž se zamezí kontaminaci 
přístroje zrnky prachu. Foto: Thermo Fisher Scientifi c
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Stavte se pro burger do okénka k Pablovi na Minskou nebo si ho nechte dovézt ke dveřím. Foto: Pablo EscoBar

Hamburgerové bulky od Uncle Baker už znají 
nejen v Brně. Foto: Pablo EscoBar

Pablo EscoBar 
propašuje burger 
až k tobě domů!

Kvalitní maso z českého chovu, vlastní bulka ověřená 
vítězstvími na mnoha burgerových festivalech po celé 
republice, originální omáčky doplňující dokonalý chuťový 
zážitek… U Pabla EscoBara zkrátka ví, co dělají. Objednej 
si burger a přesvědč se o tom na vlastní ústa.

Pečivo šampionů a maso, které 
tě dostane
Jak docílit toho nejlepšího burgeru? 
U Pabla EscoBara dávno přišli na to, 
že tajemství tkví v surovinách. Proto si 
pomocí vlastní pekárny vyrábí své housky 
a maso připravují s tou největší pečlivostí.
Pečivo šampionů – i tak se dá nazvat 
hamburgerová bulka od pekařství Uncle 
Baker, se kterou burgrárny po celé České 
republice pravidelně obsazují první příčky 
burgerových festivalů. Za posledních 
5 let se podniky, které tyto housky pou-

žívají, probojovaly na stupně vítězů více 
než padesátkrát. V Uncle Baker nepou-
žívají žádná chemická provzdušňovadla, 
náhražky másla či jiné sypké hmoty 
se stabilizátory a konzervanty. Dalším 
zásadním aspektem dobrého burgeru 
je kvalita masa – proto v Pablu použí-
vají maso jen z českého chovu. Jejich 
opravdové know-how je ale v propraco-
vané přípravě. Do burgerů nezpracovávají 
žádný výřez ani jiné zbytky z řeznické vý-
roby, díky čemuž mají perfektní kontrolu 
nad složením i poměry. Zpracovávané 
maso pochází z větších celků, každá 
část je mletá na jinou hrubost (celkem 
tři hrubosti mletí), dále jen sůl, pepř 
a kousek srdíčka.

Perfektně vyladěný burger
Nejen masem živ je burger. Svou roli tu 
hrají i ostatní ingredience použité pro 
jeho výrobu. Ne nadarmo se k Pablu 
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Farmářskou prodejnu farmy Ráječek 
otevřeli Sklenářovi v květnu 2020, 
v době nejtvrdších opatření proti 
koronaviru. Velká část zdejší zeleniny 
přitom putuje do gastronomických 
zařízení, u nichž nebylo jasné, 
jak dlouho budou mimo provoz.

„Nejsme žádný investorský 
projekt, jsme Sklenářovi 
a živíme se zemědělstvím,“ 
říká Josef Sklenář, který udává 
směr fungování farmy Ráječek. 
Do jejího chodu je však 
zapojena celá rodina. 
Manželka Iveta se stará 
o administrativu a účetnictví, 
syn Matěj má na starosti 
rozjezd maloobchodní farmářské 
prodejny, její propagaci 
a péči o rajčata, zatímco 
dcera Marie zatím studuje 
a ve volných chvílích 
vypomáhá, s čím je potřeba.

„Objednávky sazenic salátů a rajčat se 
dělají dlouho dopředu, měli jsme tedy dvě 
možnosti – omezit výsadby a snažit se mi-
nimalizovat ztráty, nebo do toho jít naplno. 
Nakonec jsme se rozhodli pro druhou mož-
nost a rozhodli se také otevřít farmářskou 
prodejnu,“ vypráví Matěj Sklenář.

Během měsíce a půl vznikla provizorní 
prodejna z palet a dostupných materiá-
lů. Koupit jste si tu mohli nejen zeleninu 
z farmy Ráječek, ale i produkty od dal-
ších farmářů z celé jižní Moravy. Sezóna 
nakonec pro farmu i prodejnu dobře 
dopadla a místo se stalo oblíbeným 
zdrojem lokálních potravin pro lidi z Brna 
i širokého okolí.

Do letošní sezóny Sklenářovi celou pro-
dejnu přestavěli tak, aby vypadala dob-
ře, a hlavně aby fungovala po stránce 
vystavení a chlazení zboží. Oslovili také 
další farmáře a výrobce z Brna a okolí 
a sortiment rozšířili o mléčné a masné 
výrobky, farmářská vejce, pečivo, origi-
nální brněnský gin, limonády a spoustu 
dalších kvalitních produktů.
Letošní novinkou je například salát 
Crystal, který je skvělý na přípravu 
sandwichů a hamburgerů. Jeho střapaté 
listy si uchovají svoji křehkost a křupa-
vost i při kontaktu s kyselým dresingem. 
Experimentují také s odrůdami rajčat. 
„Zkoušíme například Beefsteak rajče 
(býčí srdce) nebo odrůdu švestkového 
rajčete, která má vysoký obsah lyko-
penu (přírodní antioxidant a červené 
barvivo v rajčeti) a temně rudou barvu,“ 
doplňuje Matěj Sklenář.

Farma a prodejna Ráječek
Ráječek 5b/Ráječek 2, Brno
www.farmarajecek.cz

Zastavte se pro čerstvou zeleninu 
ve farmářské prodejně 

Jsme opravdová 
rodinná farma, 
říkají Sklenářovi
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S. K. Neumann
(5. června 1875 – 28. června 1947) 
byl český básník, novinář a literární 
kritik. Zásadně ovlivnil moderní českou 
poezii, zvláště svojí jedinečnou přírodní 
lyrikou, která se vztahuje právě k jeho 
životní etapě prožité v Bílovicích.

Rudolf Těsnohlídek 
(7. června 1882 – 12. ledna 1928) 
se do povědomí zapsal jako básník, 
spisovatel, dramatik a novinář. Sociální 
cítění se v jeho životě projevilo velice 
konkrétně – zachránil sirotka, děvčátko. 
Jeho osobní příklad dal vzniknout tradici 
vánočních stromů a sbírkám 
pro opuštěné děti.  

František Halas 
(3. října 1901 – 27. října 1949) byl 
básník jazykového experimentátorství 
a originálních metafor. Ve své tvorbě se 
dotýkal sociálních témat, dokázal však 
také zprostředkovat vlastní niterné 
prožívání, mimořádná je jeho práce se 
slovem a řečí.

Moravský kras a okolí
www.moravskykras.eu

Tip 
Přírodní park 
Halasovo Kunštátsko 
Přírodní park Halasovo Kunštátsko je 
životní a tvůrčí inspirací také dalších 
mimořádných umělců: básníka a literár-
ního historika Ludvíka Kundery, součas-
ného malíře Víta Ondráčka. Osobitou 
refl exi místní krajiny podává také básník 
Pavel Kolmačka. Pokud nejste jen chodci 
či poutníci krajinou a zajímá vás 
literatura, tak si nenechte ujít podzimní 
Literární soutěž Františka Halase, 
soutěž mladých básníků. 

Okolím starobylého 
Kunštátu

A kam se vydat, chceme-li poznat 
úchvatné okolí Kunštátu? Přímo 
ve městě je možné začít návštěvou 
zámku Kunštát (s unikátními 
románskými základy či gotickou 
malbou). Pokud se budeme držet 
literární linky, doporučujeme vzpo-
menout na básníky Františka Halase 
a Ludvíka Kunderu na místním hřbitově. 
Pěšky nebo na kole se můžete vydat 
z Kunštátu po málo frekventované 
silnici do Makova a dále do Rozseče. 
Z Rozseče pokračujte po cyklotrase 
do Hlubokého a pak zase pohodlnou 
silnicí (po červené značce) z kopce 
dolů (s krásnými výhledy) do Kunštátu.

František Halas: Já se tam vrátím
Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude jednohlasně 
přištěbetáno jaro, já se tam vrátím! Zatím vábím a chytám na vějičky slov pěknost toho 
všeho tam u nás, ať se chytí, co se chytí. Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, 
ty má věčnosti. Tvá hlína mnuta v prstech voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených 
tkalcovských dědů a bab a je přísadou mé krve. Ty můj kraji! Jsi tam, kde Vysočina nabírá 
dech a pole skládají slib chudoby.

Vycházky doporučuje RNDr. Hynek Skořepa, přírodovědec Muzea regionu Boskovicka a průvodce 
místní krajinou. Foto: Hynek Skořepa. Text: Dagmar Hamalová
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Zajímalo vás 
někdy, jak vlastně 
vypadá pyl? 
Foto: TESCAN

Žasnout můžete 
i nad okem komára. 
Foto: Delong 
Instruments

Na závěr si můžete 
prohlédnout 
krystaly vodního 
kamene. Foto: 
Delong Instruments

Diskuze s předními vědci

Nenechte si ujít on-line přednášky 
nebo panelové diskuze. Letošní ročník 
Dnů elektronové mikroskopie uvítá 
českého rodáka a amerického vědce 
Ondřeje Křivánka, který loni získal 
prestižní Kavliho cenu. Těšte se 
na diskuze s ním a dalšími předními 
vědci z oboru elektronové mikrosko-
pie. Zjistíte například, v jakých výzku-
mech se mikroskopy využívají nebo 
jaká je jejich historie a budoucnost. 

Po stopách elektronové
mikroskopie
Vydejte se sami nebo s rodinou na 
procházku a odhalte historii mimořád-
ných přístrojů. Na trase vás čeká osm 
zastavení s úkoly a šiframi. Projděte 
se a nechte se pohltit příběhem 
o tom, jak se z Brna stalo hlavní 
město elektronové mikroskopie. Úkoly 
a trasu si zdarma stáhnete v aplikaci 
Loxper. Úspěšní řešitelé mohou získat 
zajímavou výhru.

Zábava s elektronovou 
mikroskopií 
Elektronová mikroskopie může být 
i zábavná a prozkoumat ji mohou také 
rodiny s dětmi. Na webu festivalu 
najdete například video přibližující 
pokusy s vakuem, pořad brněnské 
hvězdárny Nanokam, vědecké oma-
lovánky se snímky z elektronových 
mikroskopů nebo návod, jak si doma 
s pomocí chytrého telefonu vyrobit 
vlastní optický mikroskop.

Mikrosvět na Svoboďáku

Přijďte si na brněnské náměstí 
Svobody prohlédnout nanosvět mili-
onkrát zvětšený díky brněnským elek-
tronovým mikroskopům. Projděte se 
obří nafukovací nanostrukturou nebo 
si u ní udělejte selfíčko na památku. 
Uvidíte také snímky z elektronových 
mikroskopů s názvem Brno pod drob-
nohledem. Výstava ukáže to nejzná-
mější a nejzajímavější z jihomoravské 
metropole ve fascinujících detailech.

Elektronová mikroskopie 

Nakoukněte pod ruce vědcům a vědkyním 
z brněnských výzkumných center a zaměst-
nancům fi rem produkujících elektronové mi-
kroskopy. Prozkoumejte až milionkrát zvět-
šený svět, tentokrát především z domova. 
Pátý ročník Dnů elektronové mikroskopie 
nabídne on-line diskuze s předními odborní-
ky, virtuálně vás přenese do laboratoří nebo 
přiblíží historii tohoto unikátního oboru.

Dny elektronové 
mikroskopie venku 
i on-line

Na náměstí Svobody můžete projít obří nafukovací nanostrukturou. S trochou štěstí si 
také odnesete i skleněnou kuličku symbolizující elektron. Kuličky vypadávají každou celou 
hodinu z brněnského orloje po dobu akce. Foto: Dny elektronové mikroskopie

14–18/4
Dny elektronové 
mikroskopie
www.dem.brno.cz
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KAM na jídlo

Z Pabla vzkazují: 
s koronavirem 
jsme se vypořádali 
po svém!
Tak jako všechny, i nás donutila 
epidemie koronaviru ke změnám 
a krokům, které jsme původně ani 
nechtěli. Dříve byl pro nás rozvoz 
sprosté slovo, ale člověk míní, život 
mění. Museli jsme se přizpůsobit 
a udělat změnu, za kterou jsme 
nakonec opravdu rádi.

Milujete burgery? Ty od Pabla milovat 
budete. Foto: Pablo EscoBar

Srdcaři od Pabla EscoBara vám připraví 
gastronomický zážitek. Foto: Pablo EscoBar

V první fázi jsme navázali spolupráci 
s rozvozovými portály, ale to nebyla 
úplně správná cesta, jak náš podnik 
uživit. Díky tomu, že naši zaměstnanci 
jsou srdcaři, kteří za náš tým opravdu 
dýchají, jsme byli schopni během pár 
dnů zřídit vlastní rozvozový web, pořídit 
auto a začít s rozvozem po vlastní ose. 
Díky téhle změně jsme ušetřili cca 25 % 
nákladů, které jsme do té doby ode-
vzdávali rozvozovým službám. Stále 
hledáme další cesty, jak naše zákazníky 
uspokojit, proto neustále vymýšlíme 
nové věci a pracujeme na nich. Dnes 
jsme už schopni vám kromě burgerů 
a našich koktejlů dovézt i šunkovo-sý-
rový popcorn „Ten z kina“ a řemeslné 
zmrzliny od Ještě jednu, která je 
podle nás nejlepším výrobcem 
zmrzlin v Brně a  stejně jako my 
si pečlivě vybírá suroviny i své dodava-
tele. Nyní připravujeme do rozvozu 
i burger dort, a to hned ve třech 
velikostech. Malý pro 6 osob, střední 
pro 10 a největší, vážící 7 500 g, který 
už nějakou dobu děláme, je pro 15 osob. 

Pablo EscoBar
Minská 88, Brno
www.pablorozvoz.cz
www.fb.com/BarPabloEscobar

EscoBarovi lidé na jídlo vrací – složení 
každého jejich burgeru je totiž kalibrova-
né na ideální poměr chutí.
Co by byl burger bez slaniny? V Escoba-
rově kuchyni do burgerů používají pouze 
slaninu uzenou za studena, kterou pro ně 
dělá spřátelená fi rma Steinex. Na vývoji 
slaniny se částečně také podíleli, ani tu 
nejmenší drobnost tedy neponechávají 
náhodě. Základem je i kvalitní sýr, proto 
si nechává místní kuchařský tým vozit 
vyzrálý cheddar z Velké Británie, který 
není ničím dobarvovaný, tudíž má svoji 
přirozeně bílou barvu. Při prvním kousnutí 
do burgeru, na něž jste se těšili, musí 
vše být stoprocentní – k tomu dopomá-
hají i originální omáčky vyráběné přímo 
v restauraci. Co ještě chybí? Samozřejmě, 
hranolky. Vyrobené z holandských bram-
bor a smažené na řepkovém oleji, to je 
ideální příloha k vašemu burgeru. Nebo je 
libo cibulové kroužky obalené v těstíčku?
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