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Petra Šimberová: Rolí princezny
jsem si splnila svůj dívčí sen

Auto-moto

Dejte si pozor. Proti nízkému slunci
je řidič automobilu často slepý
V zimním období můžeme být za volantem svého vozu velmi často a výrazně oslněni sluncem.
Jeho paprsky jsou pro řidiče nebezpečnější než ty letní. Co z toho vyplývá?

N

apříklad si zkusme uvědomit, že i při
jízdě po městě povolenou rychlostí
50 km/h jen sekundové oslnění řidiče
znamená, že ujede 14 metrů bez toho, že by
vlastně viděl, kam jede a co se před vozidlem
odehrává. Při dálniční rychlosti je to celých 36
metrů jízdy naslepo. Hovoříme tedy o velkém
nebezpečí.
Proto první prostá, ale účinná rada specialistů zní – umýt si okno. Zároveň mít
v autě vždy po ruce speciální papírové utěrky,
kterými setřete výhled před sebou. Právě při
nízkých slunečních paprscích totiž „vyniknou“ špinavé šmouhy na vnitřní straně čelního okna. Průchod světla přes ně pak vytváří
bezmála neprostupnou mlhovinu, za kterou
se může ve výhledu ukrývat nějaká překážka
v dráze auta.

Druhá rada je stejně triviální a přesto naprosto účinná – je na místě dát nohu z plynu.
Zpomalit. Tím přirozeně zkrátíte případnou
brzdnou dráhu vozidla.
Rada číslo tři. Udržovat bezpečnou
vzdálenost před vozidlem vpředu. A je jedno, zda mluvíme o jízdě ve městě, nebo na
dálnici. Mezi událostí, reakcí řidiče, aktivací
brzd a samotným zastavením vozidla mohou
být, zvláště v podzimním a zimním období,
i stovky ujetých metrů. Proto je dodržování
bezpečné vzdálenosti tak důležité.
Pryč s černými brýlemi. To je čtvrtá rada
odborníků. Na první pohled se může zdát, že
vám dobře poslouží, ale zároveň skrývají nebezpečí. V dané roční době se dá spíše očekávat, že slunce nás oslní jen krátce, zato mraky,
mlha a přítmí jsou častější. Vjet ze slunce do

tmy, protože tu černé brýle vytvoří, je velmi
nebezpečné. A když je řeč o brýlích, v případě
těch dioptrických je na místě je mít čisté, protože pro ně platí totéž co pro čelní sklo auta
– jakmile jsou na něm šmouhy, zásadně to
zhoršuje orientaci, výhled.
A pátá rada na závěr – zvolte správný posed
za volantem. Větší část řidičů má tendenci se
do sedadla zabořit, sedět nízko, jen zdánlivě
pohodlně. Což kromě jiného znamená, že jsme
níž a nízké slunce nás dokáže snadněji a častěji
oslnit. Přitom známé pravidlo říká, že bychom
měli být hlavou tak blízko střechy vozu, že
tam jen prostrčíme dlaň. To proto, aby řidič
měl ideální výhled. A v tomto případě ještě
dodáváme, aby ho tak snadno neoslnilo nízké
slunce podzimních dnů, které právě začaly.
ZDROJ - INTERNET

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od
1. července.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 26 000 lékaři a zdravotnickými
zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme
i tu nejmodernější a nejdražší
zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro
celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova
na www.211.cz
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www.zpmvcr.cz
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Kultura

Na druhém ročníku festivalu
zahrají Xindl X i Čechomor
Velkolepý program ovládne 24. června Blansko. Na
druhém ročníku Morava Park Festu se představí
opět řada skvělých zpěváků a kapel. Vstupenky
za nejnižší cenu je možné koupit již nyní.

„P

o zdařilém úvodním ročníku jsme
se rozhodli zopakovat festivalový
zážitek v blanenském zámeckém
parku příznivcům současné populární hudby.
I letos si na své přijdou zástupci všech věkových kategorií,“ slíbil za organizátory Tomáš
Mokrý.
Druhý Morava Park Fest nabídne skupiny
jako Atmo music, Čechomor, Buty, následně
trochu netradičně punkovou kultovní formaci Visací Zámek, jenž kontrastně vystřídá
Monkey Bussines a celý den zakončí svým
vystoupením Xindl X. Celým festivalem bude
provázet Jakub Kohák.
„Areál zámeckého parku se otevře od 12
hodin a zavírat se bude o půlnoci. Hlavní kapely začnou se svými koncertními vstupy ve
14 hodin. Vstupenky jsou již v předprodeji
a do 31. března budou k dispozici za 449 korun, do 19. června za 499 korun a přímo na

místě za 549 korun. Slevu mají
držitelé ZTP/P a děti od 3 do
15 let,“ doplnil Mokrý.
Vstupenky jsou k dispozici v Informační kanceláři
Blanka v Rožmitálově ulici v Blansku, v restauraci Pizzazz v areálu
blanenského Kauflandu a v Městském informačním středisku na
Masarykově náměstí v Boskovicích. Všechny lístky je možné zakoupit rovněž v sítích Ticket Art.
Více
informací
k
festivalu
najdou
zájemci
na
www.moravaparkfest.cz nebo na
www.facebook.com/moravaparkfest,
kde je i videopozvánka na festival
přímo od Jakuba Koháka, moderátora letošního ročníku.
PAVEL ŠMERDA

Program 2017
12.00 Otevření areálu
12.30 Připravujeme
14.00 ATMO MUSIC
15.30 ČECHOMOR
17.00 BUT Y
18.45 VISACÍ ZÁMEK
20.30 MONKEY BUSINESS
22.15 XINDL X
23.59 Ukončení festivalu
Moderátorem festivalu je herec,
režisér a bavič JAKUB KOHÁK

Foto: Dalibor Konopáč
Leden 2017
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Rozhovor

Legenda biketrialu Václav Kolář:
Sezonu hodnotím jako vydařenou
Biketrialista Václav Kolář z Blanska má za
sebou další úspěšnou sezonu. Věčný pohodář,
který nezkazí žádnou legraci, se už v mladém
věku stal jednou z legend svého sportu.
Vašku, jaký byl tvůj letošní sportovní rok?
Zdravím čtenáře MyFace. V letošním roce jsem objel zhruba 35 závodů
a mnoho akcí a exhibic. Bylo to hodně vyčerpávající. Z většiny závodů
jsem měl velmi dobrý pocit a radost, ale z některých tolik ne. Sezonu
přesto celkově hodnotím jako vydařenou.
To rád slyším. Na co budeš nejvíce vzpomínat?
Určitě rád vzpomínám na mistrovství světa doma v Blansku. Také na
vítězství ve Světovém poháru indoor v Barceloně, kde bylo opravdu
hodně diváků. Baví mě jezdit před lidmi, člověka to více vyhecuje. Moc
mě potěšilo první místo v exhibičním závodě na rychlost ve francouzském Albertville. Ve finále byla super atmosféra. Vždy během sezony
vznikne s různými jezdci a jezdkyněmi spousty hlášek a zážitků, takže
i na to člověk rád vzpomene.
Je i něco, na co bys nejraději zapomněl?
Na co bych nejraději zapomněl, tak to byl poslední Světový pohár v cyklotrialu v Antwerpách. Bylo toho už na mě moc a já poprvé v životě
přemýšlel po 19 letech závodění, že to vzdám. Nebylo mi vůbec dobře,
měl jsem strach a nakonec jsem skončil až na 21. místě.
Zranění se ti letos vyhýbala?
Naštěstí musím zaklepat, letos to bylo v pohodě. Jen přes zimu, když
jsem začínal cvičit, mě ve Španělsku chytly záda, ale po pár návštěvách
fyzioterapeuta to bylo v pohodičce. Člověk v zimě cvičí v posilovně
a všelijak různě dřepuje, tak je to velký nápor na klouby a kolena.
Občas mě jedno koleno lehce bolelo, ale naštěstí to bylo oukej.
Už si to zmínil. Bezesporu k vrcholům letošní sezony patřil zisk
dalšího titulu mistra světa, navíc přímo na domácích tratích. Co to
pro tebe znamenalo?
Byl to pro mě opravdu příjemný pocit. Navíc mě přišlo povzbudit dost
známých a na telefonu mi skákalo několik zpráv denně, že mi lidi fandí.
Za to bych jim chtěl všem poděkovat. Ze samotného závodu jsem měl
dopředu trošku strach, ale sekce mi moc vyhovovaly a předvedl jsem
skvělý výkon. Sám jsem vůbec nečekal, že se mi bude v obou závodech
tolik dařit a soupeře nechám za sebou o tolik bodů. Užil jsem si celý
týden, kdy jsem chodil s kamarády a soupeři z různých zemí na obědy,
večeře, ukazoval jim moje oblíbená místa na trénink a společně jsme
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jezdili. Jediné, co mě mrzelo, že jsem nemohl oslavit titul v Blansku,
ale musel jsem hned večer odcestovat na další závod.
Zmínit musíme i premiéru závodu domácího šampionátu v "tvém"
nově vybudovaném trialparku. Budou se tam konat závody i příští
rok?
V letošním roce jsme společně s členy našeho klubu ÚAMK Biketrial

MyFace

Rozhovor
Blansko opravdu hodně zapracovali na trial parku a konečně to vypadá
dobře. Uspořádali jsme v květnu mistrovství ČR a na podzim závod
youth games pro děti. Oba závody měly úspěch a zároveň nám vyšlo
neskutečně počasí. V sezóně 2017 tam budeme dělat MČR youth games
a Český pohár pod Českým svazem cyklistiky. Na podzim potom MČR
v biketrialu v přírodním terénu na přehradě v lese.
Je současná podoba trial parku konečná, nebo chystáš nějaká další
vylepšení?
Letos jsme udělali tematické překážky, které bylo potřeba natřít
a namalovat. Tím myslím karty, kostky, domino, sirky, skruže z cihel,
modré překážky z ČKD a jiné. Doufám, že nějakou dobu vydrží, protože to nebylo jen tak. Určitě máme další plány, ale bude potřeba hlavně
jezdit a trénovat. Já osobně mám čas pouze na jaře, pak už jsem pořád
na cestách a závodech.
Co chystáš na rok 2017? Jaké budou tvoje priority a cíle?
Akcí bude v roce 2017 opět hodně. Určitě objedu mistrovství světa i Evropy a Světové poháry v biketrialu i cyklotrialu. Z českých závodů si
budu vybírat ty, které se mi nebudou krýt se závody ve světě, a které pro
mě budou zajímavé. Znovu toužím po super výsledcích a hlavně, abych
zůstal celý rok zdravý, sport mě naplno bavil a nic se mi neznechutilo.
Jak a při čem si nejlépe odpočineš? Co tě baví a co máš rád?
Nejlépe si většinou odpočnu a odreaguji s kamarády a dobrou partou
lidí. Rád si zajdu na squash, na koncert, zamalovat si, nebo cestuji
a poznávám nové lidi. Když je dobré publikum, baví mě jezdit své trialové show. Hodně mě baví natáčet videa, jelikož má potom člověk radost z každého povedeného záběru. Je to příjemný pocit, když jsou pak
dobré ohlasy, je to taková odměna za dlouhodobou práci. Většinou je
nejdůležitější, aby byla sranda, a pak mě baví cokoli. Nemám rád stres
a hádky, snažím se tomu vyhýbat.

přípravu a trénink. Španělsko mě baví samo o sobě a mám to tam opravdu rád. Každopádně jsem byl několikrát v Japonsku, také v Číně, Africe, Singapuru, ale nikdy jsem nebyl v Americe. Tudíž mám ještě resty,
které si chci v životě splnit, ale to až se najde nějaká ženská (smích).

Dodržuješ nějakou speciální životosprávu? Jaká jídla a pití máš
nejraději?
Snažím se to řešit a jíst zdravěji při zimní přípravě i během sezony. Od
sponzora mám různé bio a raw produkty, doplňky stravy, proteiny, vitamíny. Po sezoně si vždy dovolím trochu vypustit a jím na co mám chuť.
Moje oblíbená jídla jsou například svíčková, guláš, steaky, těstoviny,
pizza, kebab... Na pití mám rád čistou vodu třeba s citrónem a mátou,
aquarius, coca-colu, nebo samozřejmě pivo.

Jakou hudbu máš nejraději?
Už odmala poslouchám hip-hop a rap. Myslím, že mám celkem přehled
o česko-slovenské scéně. Pořád mě to baví a často vzniká něco nového,
takže si to jedu. Teď mě naučila kamarádka poslouchat i jiné styly hudby, takže mě toho baví víc.

Čemu ses v poslední době upřímně zasmál?
Nasmál jsem se poslední dobou více situacím s kamarády, ale jednu
historku mám. Nedávno jsem jel s kamarádkou vlakem z Brna. Když
jsme vystupovali, tak před námi stála starší paní s hůlkou. Chtěl jsem
být hodný a říkal jsem jí, že jí pomohu otevřít dveře. Ona, že to zvládne,
že to není těžké. Pak je otevřela a říká: Vídíš to? Říkala jsem ti, že je to
jednoduché. Tak jsem ji pochválil a říkám: Vy jste ale šikovná. A v tu
ránu mi odpověděla: Hahaha, no to teda, jak lopata na sníh. Takže jsem
se musel fakt začít smát, jakou jsem dostal od stařenky sadu (smích).
Hodně cestuješ. Jakou zemi máš nejraději?
Nejčastěji cestuju do Španělska. Je to tím, že tam mám nejvíce kamarádů a v zimě je tam tepleji než u nás. Je to super stát na zimní
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Sleduješ politiku? Co tě na ní štve?
Dá se říct, že ji nesleduji, jelikož s tím nic nezmůžu, ale volit chodím.
Je pravda, že na hradě bych viděl raději někoho mladšího a reprezentativnějšího.

Čteš knížky a sleduješ televizi?
Ano, denně sleduji Ordinaci, Ulici a AZ-kvíz. Dělám si srandu. Bohužel
v dnešní době počítačů se na TV vůbec nedívám, a když přijde chuť a je
čas, tak si pustím nějaký film nebo seriál na noťasu. Rád sleduji sportovní videa. Knížky nečtu, spíš občas časopisy a noviny.
Máš nějaké životní sny a přání, které by sis chtěl splnit?
Životní sny by měl mít asi každý člověk, který chce v životě něčeho
dosáhnout. S věkem se samozřejmě můžou měnit. Já měl cíl být nejlepším jezdcem v elitní kategorii v biketrialu a to jsem si splnil. Nyní
bych chtěl dovézt medaili i z cyklotrialu, kde jsou odlišná pravidla a
jezdí se jen na umělých překážkách. Škoda, že není náš sport na olympiádě. Dále mám sen najít si fajn přítelkyni, jednou mít malého, který
by ale nezávodil na kole, jelikož bych měl o něj strach, a prostě žít
spokojený život, sportovat, vydělávat, cestovat a užívat si až do smrti.
PAVEL ŠMERDA
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Téma

Útulné bydlení

VÁŠ PARTNER
V REALITÁCH
PROČ PRÁVĚ CENTURY 21 Útulné bydlení?

✔ Komplexní financování Vaší nemovitosti.
✔ Realitní služby „na klíč“.
✔ Marketing Vaší nemovitosti.
✔ Ocenění Vaší nemovitosti.
✔ Příprava nemovitosti před prodejem (home staging).
✔ Etický kodex a reklamační řád.
✔ Drobné opravy nemovitostí do výše 5 000 Kč při
exkluzivním zastoupení, které brání v prodeji, nebo
snižují cenu nemovitosti.
✔ Projekční činnost stavebních a konstrukčních částí
včetně technického zařízení budov.
✔ Zpracování energetických auditů a průkazů energetické
náročnosti budov.
✔ Dotační analýza nemovitosti pro možnost získání
dotace na rekonstrukci.
✔ Vizualizace možné nemovitosti na Vašem pozemku
zdarma při exkluzivní spolupráci.

DOPORUČITELSKÁ

ODMĚNA

ZÍSKEJTE 5-10 %

774 494 794

z provize realitního makléře
po realizaci obchodu.
Vy doporučíte, my prodáme
a odměna je Vaše.

CENTURY 21 Útulné bydlení, Kpt. Jaroše 100/29, Boskovice
utulnebydleni@century21.cz
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www.century21.cz
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Volný čas

Luštěte sudoku s časopisem MyFace
Lehké

Lehké
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Inzerce

Pracovat u nás se vyplatí,
říká Tomáš Kožoušek
P-D Refractories CZ, dříve Moravské šamotové a lupkové
závody Velké Opatovice. Firma, která má dlouhou tradici, je
jedním z nejvýznamnějších světových výrobců žáruvzdorných
materiálů a velmi významným zaměstnavatelem v regionu
Boskovicka a Svitavska. V jejím čele stojí Ing. Tomáš Kožoušek.
Začnu možná trochu netradičně. Ve firmě jste
už od roku 1978, konkrétně ve vedení od roku
1990. Co Vám toto období dalo a vzalo?
Pocházím z Velkých Opatovic a v „šamotce“
pracovali už můj otec a děda. Je to tedy
u nás v rodině taková generační záležitost.
V dětství jsem tady chodil za tátou, od
16 let jako student gymnázia a později
vysoké školy o prázdninách na brigády.
V době vysokoškolského studia jsem získal
stipendium a měl již uzavřenou smlouvu, že
po dokončení školy sem nastoupím. Abych to
zkrátil. Vždycky jsem chtěl pracovat v místě,
kde jsem se narodil, a bral jsem to jako životní
šanci a převzatou štafetu po tátovi a dědovi.
V dlouhém profesním životě jsem měl
a stále mám spoustu příležitostí potkávat lidi,
cestovat, měl jsem možnost pracovně poznat
různá prostředí, ministerstva, státní orgány,
obchodní partnery po celém světě. To je to, co
dělá moji práci zajímavou.
Zeptám se ještě jinak. Můžete se tedy za tímto
obdobím ohlédnout?
Blíží se finále, za tři měsíce můžu jít
do důchodu. Je pravda, že tedy i trochu
rekapituluji. Rád bych řekl, že těch téměř
čtyřiceti let ve firmě určitě nelituji. Vždycky
jsem si říkal, jestli je výhoda, nebo nevýhoda
8

být ředitelem firmy v menším městě. Nevýhoda
možná je, že se všichni znají, všechno o sobě
vědí, naopak výhoda v tom, že víte, co od koho
očekávat, znáte prostředí. Znalost prostředí
může pomoci a já myslím, že jsem toho hodně
využil.
Každé období je určitě něčím zajímavé, ale asi
se shodneme na tom, že největší změny jste
zažil po sametové revoluci v devadesátých
letech.
Jak říkáte, každé období má svoje a znovu
zopakuji, že jsem rád prožil všechny, možná
nadneseně řečeno historické zvraty, právě
tady. Hlavně v průběhu devadesátých let,
kdy probíhala privatizace firmy završená po
osmi letech vstupem zahraničního vlastníka,
to bylo úžasné. Zpětně, když to člověk vidí,
si říká, jaká to byla kreativní činnost. Nikdo
nevěděl, co se stane, jak se vše vyvine. O to
větší radost mám z toho, že se podařilo státní
podnik zprivatizovat tak, že přežil, na rozdíl od
mnohých jiných, všechny nástrahy této doby,
nedošlo tady nikdy k zásadním sociálním
problémům a zaměstnanci měli vždy jistotu
výplat. To je třeba zdůraznit, protože to nebylo
vždy a všude samozřejmostí.
Můžete lidem, kterým název P-D Refractories
nic neříká, představit vaši firmu?

Tady bych poznamenal, jak významná je
změna názvu. Moravské šamotové a lupkové
závody Velké Opatovice okolí znalo a v rámci
České republiky bylo podle názvu jasné, co se
tady vyrábí. Zatímco dnešní název lidem moc
neřekne. Naše historie je velmi bohatá a datuje
se až do roku 1852, kdy se tady v okolí
začaly těžit žáruvzdorné jíly. V roce 1892
se založil závod na výrobu tvarovek a cihel
a do dnešních dnů je dominantním výrobcem
žáruvzdorných materiálů pro oblasti, kde se
pracuje s vysokými teplotami (metalurgie,
koksárenství, hliníkarenský průmysl, sklářství,
stavebnictví aj.). Osmdesát procent naší
produkce se vyváží, řádově devadesát tisíc tun
výrobků dodáváme do všech kontinentů kromě
MyFace

Inzerce
Považuji to za samozřejmou součást funkce
firmy v regionu. Jsme tady, a když můžeme,
tak pomůžeme. Podporujeme přímo ve
Velkých Opatovicích TJ Sokol, tady
i v regionu nejrůznější spolky, školy a školky.
Ve Svitavách jsme jedním z partnerů tamního
prvoligového basketbalu a pomáháme i dalším
sportům, hlavně mládeži.

Antarktidy. Celkově to dělá asi padesát zemí
od Ameriky po Austrálii. Dnes pod hlavičkou
P-D, zakladatel a původní vlastník nadnárodní
skupiny je pan Preiss-Daimler, spolu s dalšími
výrobními podniky v Německu, které dělají
podobnou výrobu, tvoříme skupinu, která
se pohybuje výrazně na světových trzích.
Hlavně ve střední Evropě patříme ke kapacitně
největším.
Kolik lidí u vás momentálně zaměstnáváte?
Rád bych řekl, že v současné době, a to platí
posledních dvacet let, se firma nachází na
čtyřech lokalitách. Ve Velkých Opatovicích
je oficiální sídlo společnosti, dříve státního
podniku, jsou tady dvě divize - Stará a Nová
šamotka. Další závod - Dinaska se nachází
ve Svitavách. Je relativně nejmladší, i když
už i tam jsme loni oslavili třicet let. A pak
jsou to dvě lokality „surovinářské“. Jednak
je to Březinka, kde těžíme, dnes už pouze
v jednom povrchovém lomu žáruvzdorné
jíly. V této souvislosti bych připomněl,
že v minulosti byla prováděna mnohem
rozsáhlejší těžba a v dřívějších dobách byly
předmětem hlavního obchodování suroviny.
MŠLZ byly hornickým podnikem a mezi
zaměstnanci převažovali horníci. I dnes
je těžba důležitá, mít vlastní surovinu je
strategicky významné, ale co do objemu
prodeje jsme ji nahradili dodávkou hotových
výrobků. Asi 50 lidí momentálně pracuje
v naší čtvrté lokalitě, na úpravně surovin
v Březině, kde se vytěžený materiál vypaluje
v šachtových pecích a vzniká z něj polotovar
pro finální výrobu v podobě páleného lupku.
V současné době v celé akciové společnosti
pracuje asi 680 lidí a v rámci mikroregionu
jsme jedním z největších zaměstnavatelů.

řemeslníků. Vždy jsme si s tím ale zatím
dokázali poradit. Ať už ve spolupráci se
školami v Boskovicích nebo ve Svitavách,
která funguje dlouhodobě, kooperací s úřadem
práce, ale především i zvýšením mezd.
Naší výhodou je, že firma má, jak doufám,
v regionu dobrý zvuk a pro svoje zaměstnance
nabízí bohatý sociální program. Odvážím si
tvrdit, že lidé u nás si toho váží a rád bych to
zopakoval - i v těžších dobách svoji výplatu
vždy dostávali a dostávají včas. Průměrný
výdělek se tady pohybuje okolo 28,5 tisíce
měsíčně. Na to, že to není obor nabitý
vysokoškolskými pracovními silami, tak
to není špatné. Samozřejmě, i u nás probíhá
běžná fluktuace lidí, ale perspektiva je to, co
můžeme nejvíce lidem nabídnout.
Už jste také zmínil, že firma žije s regionem.
Koho a jakým způsobem podporujete?

Vraťme se ještě trochu i k Vám. Osmatřicet let
v jedné firmě, to je třeba i více než polovina
lidského života. Vaše práce je jistě hodně
náročná. Jak si nejlépe odpočinete? Jaké máte
koníčky a co Vás nabíjí?
Vždy jsem inklinoval ke sportovní činnosti.
Hrál jsem fotbal, tomu jsem věnoval spoustu
času a energie. Ještě i nedávno v partě starých
pánů. Kolo, lyže, ty se snažím provozovat
pořád. To je i možnost, jak utužovat rodinné
vztahy. Na hory jezdíme velká rodinná skupina,
včetně mladé generace. Rádi s manželkou
cestujeme, poznáváme nové kraje a lidi. A to
jak kousek od domova, tak i ve světě. Asi
před dvaceti lety jsem si postavil malý domek
v Borotíně, kde je o víkendech stále co dělat.
Zahrada, údržba, to jsou další oblasti, kterým
se věnuji a dělám je rád.
Máte ještě nějaký nesplněný pracovní nebo
osobní cíl?
Pokud mám odpovědět spontánně, tak řeknu,
že dnes, kdy můj odchod do důchodu je již na
dohled, se trochu těším na ten pocit, až to ze
mě všechno spadne, na druhou stranu bych rád
přenechal nástupcům firmu v dobré kondici.
Je ještě pár rozdělaných akcí ve vybavení
firmy a také ve vzhledu areálů, které bych rád
v příštích měsících dokončil. No a protože
budu žít nadále v regionu, věřím, že se budu
moci zpovzdálí dívat na to, jak firma úspěšně
pokračuje.
PAVEL ŠMERDA

Přijímáte i nové lidi? Jaká je vůbec perspektiva
práce ve vaší firmě?
Musím říct, že poslední měsíce se i my
setkáváme s tím, že sehnat lidi hlavně na
dělnické profese není jednoduchá záležitost.
Když si vzpomenu, dva tři roky zpátky to
nebyl problém, personální oddělení evidovalo
velký štos žádostí. Už tehdy byl ale nedostatek
Leden 2017
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Petra Šimberová:
Rolí princezny
jsem si splnila
svůj dívčí sen
Krásná, milá, příjemná, sympatická
a navíc chytrá a talentovaná. Tak tahle
přímo „vražedná“ kombinace přesně
sedí k Petře Šimberové. Mladá
herečka má za sebou úspěšný rok,
kdy se prosadila nejen na
prknech, která znamenají svět,
ale i ve filmu.

Máš za sebou poměrně náročný,
možná i hektický, ale věřím,
že úspěšný rok. Co všechno
podstatného tě potkalo po osobní
a pracovní stránce?
Ano, úspěšný rozhodně byl. Pro mě
se stal velmi zlomovým. Dostalo
se mi spoustu zajímavých a nových
příležitostí. A díky některým z nich
jsem si splnila i svůj sen. Seznámila
jsem se s mnoha novými lidmi, mezi
kterými jsem navázala nová přátelství.
A jestli byl hektický? Jaký rok není
alespoň trochu hektický (úsměv). Každý
se mě ptá: Jak se máš? Moje nejčastější
odpověď? Rychle (úsměv).
Asi jednou z „třešniček na dortu“ byla
hlavní role v muzikálu Limonádový
Joe na prknech Městského divadla
Brno? Co to pro tebe znamenalo?
Zahrát si hlavní roli v Městském divadle
11
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Rozhovor
patřilo vždy k mým velkým snům. Vše bylo pro mě nové. Učit se text,
spolupracovat na jevišti s ostatními herci. Kolem sebe jsem však měla
skvělé kolegy, kteří mě neustále podporovali. Moc bych jim za to chtěla
poděkovat. Za tuto příležitost a zkušenost jsem vděčná režisérovi Petru
Gazdíkovi, který mi důvěřoval, a práce s ním byla naprosto úžasná.
Znáš původní film? Jaké hlášky a scény máš nejraději?
Samozřejmě. Kdo by neznal Limonádového Joa. Patří k mým
oblíbeným klasikám. Scény v baru, kankán, Horácovo pohřebické blues
nebo jen samotná postava Tornádo Lou jsou jednoduše nenahraditelné.
A má nejoblíbenější hláška, která nemohla chybět ani v našem
Limonádníkovi? „Noci jsou chladné? Zatraceně chladné pistolníku. To
abych si vzal teplé prádlo (smích)“.
Jaká byla „tvoje“ Winifred. Jak se ti tato role hrála?
Role Winnifred mi prostě sedla a byla mi velmi blízká. Byla usměvavá,
svým způsobem trochu naivní, řídila se svým srdcem, a občas i lehce
vtipná. Takže jsem do jisté míry mohla být sama sebou a užívat si každé
představení naplno.
Rýsuje se v tomto směru něco dalšího?
Ano, dostala jsem možnost být součástí tří dalších muzikálů. Marry
Poppins a Chaplin v Městském divadle a Rebecca v Národním divadle
moravskoslezském.
O Vánocích jsme tě mohli vidět i v nové pohádce Zázračný nos.
Tam si měla také dost významnou roli.
Zázračný nos se natáčel v létě, takže jsem měla doslova pohádkové
prázdniny. Točilo se na různých místech České republiky a Slovenska.
A mé království se nacházelo v nádherném Lednicko-valtickém
areálu. Zahrát si princeznu bylo vždy mým snem a popravdě, která
malá holčička se nechtěla někdy stát alespoň na moment princeznou.
Princezna Adélka je milá, rozverná, hodná mladá slečna, a tak jsem
i v této roli našla kousek sebe. Toto natáčení se stalo jedním z mých
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nejkrásnějších a vždy na něj budu vzpomínat s úsměvem.
Máš na natáčení nějaké speciální vzpomínky?
Můj poslední natáčecí den byl na louce, kde se točila romantická scéna.
A nebyla bych to já, kdybych si nesedla přímo do mraveniště zrzavých
mravenců (smích).
Je třeba připomenout, že to nebyla tvoje první televizní role.
Natáčela jsem hlavně pro Českou televizi. Maharal tajemství talismanu,
O kominickém učni a dceři cukráře, Dům u Zlatého Úsvitu, letos mi
„přistály“ dva nové projekty. Historický film Advent Austerlitz a Cesta
slepých ptáků.
Jaké máš plány na rok 2017?
Plány na rok 2017 se pomalu začínají rýsovat. Různá focení, natáčení
reklamy, hrání v ostravském a brněnském divadle. Nejbližší událostí
bude 21. ledna premiéra muzikálu Chaplin.
Jsi momentálně šťastná?
V tuto chvíli můžu říct, že jsem naprosto spokojená (klepe si na zuby).
Moje práce je můj koníček, takže co si víc přát. Moje rodina a přátelé
jsou zdraví. Užívám si každý den naplno, takže jedno velké ANO JSEM
ŠŤASTNÁ!
Jak si při náročném programu nejlépe odpočineš?
Když se najde čas, ráda si zajdu do wellness. Ale nejraději si pustím
nějakou relaxační hudbu, udělám si horké kakao, zalezu do postele
a lenoším (úsměv).
Co bys popřála čtenářům MyFace.
Ať rok 2017 je pro ně rokem jen samých úspěchů a radostí. Držte se
pevně svých snů, protože bez snů je život jako ptáček s polámanými
křídly, který nemůže létat.
PAVEL ŠMERDA

FOTO: Bronislav Šmatera(x2)
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Anesteziologicko-resuscitační
oddělení je v nových prostorách
Boskovická nemocnice má opět moderní anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Vzniklo
v nových prostorách nemocnice a zdravotnické zařízení se díky tomu vrátilo tam, kam
v minulosti patřilo. Na celorepublikovou špičku akutní resuscitační péče.

„D

oba plyne takovou rychlostí, že
více než dvacet let staré ARO je
stavebně zastaralé. Změna tedy
byla nezbytně nutná. Přibývá závažnějších
stavů, ke kterým lékaři potřebují určitý
komfort. Výrazným způsobem stoupá i množství přístrojů, které jsou mnohem náročnější
na prostor,“ uvedl jednatel nemocnice Miloš
Janeček.
Současným trendem v nemocnicích okresního typu je vytvářet komplexy intenzivních
péčí, kde je pacient umísťován na lůžko ne
podle diagnózy, která patří tomu kterému oboru, ale podle závažnosti jeho zdravotního stavu. Jde tedy o to, aby mezi sebou jednotlivé
odbornosti spolupracovaly a lékaři tak vytvořili co možná nejlepší podmínky pro léčbu pacienta. Vybudováním ARO v nových prostorách se v Boskovicích vytvořil komplex akutní
medicíny. V jednom prostoru se nachází ARO,
Multioborová jednotka intenzivní péče a k nim
komplex centrálních operačních sálů.
„Lidé se často ptají, proč se ARO stěhovalo ze suterénu do čtvrtého patra. V době jeho
budování před více než dvaceti lety byl trend
umisťovat je vždy v suterénech nebo přízemí,
aby byla umožněna nejkratší cesta pro transport pacientů ze sanitek. Dnes je doba úplně
jiná. Díky moderním technologiím máme
k dispozici mobilní plicní ventilátory, monitory a další bezdrátová zařízení, takže jsme
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schopni s pacientem pojíždět bez zvýšeného
rizika kamkoliv po nemocnici. Výhodou pro
nás je i to, že jsme v těsné blízkosti operačních
sálů,“ upřesnil primář ARO Vladimír Zemánek.
Nové oddělení ARO bude mít pět lůžek
pro třetí – nejvyšší stupeň intenzivní péče,
tři lůžka pro druhý – vyšší stupeň intenzivní
péče a jedno lůžko pro první – nižší stupeň
intenzivní péče.
„Co si představit pod třemi stupni intenzivní péče? V nejvyšším stupni se jedná o pacienty v kritickém stavu, kterým selhávají základní životní funkce. Jsou to například pacienti
vyžadující umělou plicní ventilaci, se srdečním selháním, s cévní mozkovou příhodou
s bezvědomím, po těžkých úrazech, náročných
a komplikovaných operačních výkonech, ve
stavu těžké infekce, otravy a další,“ upřesnil
Zemánek.
Na druhém stupni jsou pacienti, u kterých
je důležitý monitoring základních životních
funkcí a předpokládá se, že by některá z nich
mohla selhat. V nejnižším stupni jsou pacienti po operačních výkonech, které je potřeba
den nebo dva sledovat tak, aby byla jistota, že
všechno proběhlo v pořádku a mohli být přeloženi na standardní oddělení.
U pacientů se selháváním dýchání jsou využívány výkonné ventilační systémy s nejmodernějšími celosvětovými parametry, základní

životní funkce jsou sledovány pomocí modulárních monitorů s možností archivace i tisku
dat, velkým pomocníkem proti vzniku proleženin u pacientů v kritických stavech jsou
počítačem řízené tzv. antidekubitální matrace.
„Vybudováním nového ARO jsme zachovali celkový počet intenzivních lůžek v boskovické nemocnici. Momentálně jich máme
jedenadvacet. Devět je na ARO a dvanáct
na MJIP. Vzniknou tak dvě vysoce moderní
stanice intenzivní péče. To bude mít jednak
obrovský medicínský profit pro pacienta, ale
také ekonomický přínos pro nemocnici. Bude
prováděna správná identifikace hospitalizace
pacienta, správné intenzivní léčení a zbytečně
se nebude prodlužovat jeho ošetřovací doba.
Současný model úhrad od zdravotních pojišťoven nás vede k tomu, abychom pacienta léčili aktivně a efektivně, čímž se zkrátí i doba
jeho pobytu na lůžku,“ přiznal jednatel.
Ročně projde oddělením v boskovické nemocnici více než 150 pacientů. Oddělení bude
plnit úkoly v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny, zajišťovat anestezie pro operace,
diagnostické výkony a některé výkony léčebné, pooperační léčbu bolesti, čtyřiadvacet
hodin denně nabízí rodičkám na porodním
oddělení „bezbolestný porod“ v tzv. epidurální analgezii. Navíc je akreditované pro obor
specializačního vzdělávání Anesteziologie
a intenzivní medicína, čímž umožňuje odborné i metodické doškolování lékařů i sester
nejenom z boskovické nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení.
„V dnešní době se žádná nemocnice s operačními obory neobejde bez pracovníků anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Jestliže
člověk v nemocnici bojuje o život, vždy je
u toho anesteziolog, který se snaží o to, aby
i ten nejkritičtější stav pacienta byl úspěšně
zvládnutý, a těch „smutných“ konců bylo co
nejméně,“ dodal Zemánek.
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vaječníky

hudební
žánr

tamhle

český
dirigent

citoslovce
chytnutí

louže

obojži
velník
značka
elektro
spotřebičů
název
hlásky L

část svíčky

inic.
moderátorky
Černoškové

skotský
poloostrov

okresní pod
nik služeb
(zkr.)

nebe
v hudbě
směle

chem. zn.
osmia
napolo

strnulý
angl.

schránka
měkkýšů

tenká
vrstva
posvátný
brouk

živec
želízka
důlní plyn
symetrála

realitní
kancelář
zkr.

značka
americia

oves slov.

hvězda
(něm.)

sifon

dědičný
základ

první žena
něha
infekční
zárodek

hlupák

stát USA

římsky 6

Otakar
dom.

silné
provazy

značka
astatu

severský
paroháč

Leden 2017

nebo angl.

sídlo v
Ománu

zápor

název
autobazaru

jodid
sodný

modrá
angl.

Nápověda:
Aklak,
Alpre,
Utah, usn,
Ibra
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Kam vyrazit

KINO
BLANSKO
Kino

17. - 18. 1. Pod rouškou noci (20:00)
19. - 20. 1. Proč právě on? (20:00)
21. - 22. 1. Ozzy (15:00)
21. 22. 1. Rozpolcený (20:00)
23. 1. Všechno nebo nic (17:30)
21. - 22. 1. XXX: Návrat Xandera Cage
(17:30)
23. - 24. 1. XXX: Návrat Xandera Cage
(20:00)
25. - 26. 1. Odysea (20:00)
27. - 29. 1. Resident Evil: Poslední kapitola
(20:00)
28. - 29. 1. Divoké vlny 2
28. - 30. 1. Miluji Tě modře (17:30)
30. - 31. 1. Spojenci (20:00)

BOSKOVICE
Kino Panorama

17. 1. Velká čínská zeď (19:30)
18. 1. Velká čínská zeď 3D (17:00 a 19:30)
18. 1. Pohádky pro Emu (15:00)
19. 1. Paterson (19:30)
20. a 21. 1. Všechno nebo nic (17:00 - 19:30)

↑↑Pavel Callta vystoupil v Boskovicích na Vánočním koncertu pro Betany
20. 1. Anděl Páně 2 (9:30)
21. a 22. 1. Divoké vlny 2 (14:00)
22. 1. Všechno nebo nic (17:00)
22. 1. La La Land (19:30)
23. 1. Bratříček Karel (17:00)
23. 1. Pod rouškou noci (19:30)
25. 1. Rozpolcený (19:30)
26. 1. Mrtvý muž (19:30)
27. 1. xXx: Návrat Xandera Cage (17:00 a
19:30)
28. a 29. 1. Anděl Páně 2 (14:00)

28. a 29. 1. Psí poslání (17:00)
28. 1. xXx: Návrat Xandera Cage (19:30)
29. 1. Strnadovi (19:30)
30. 1. Spojenci (19:30)
31. 1. Odysea (19:30)

VELKÉ OPATOVICE
Kino

20. 1. Sezn@mka
29. 1. Hledá se Dory (14:00)

AIKO Tour Tomáš Zukal
cestovní agentura

Jsme členem sítě EXIM partner – užší spolupráce
s největší českou CK EXIM tours

MyFace, lifestylový měsíčník z Blanenska a Boskovicka

Vydavatel:
		
		
		
Redakce:
		
		
		

Mediaportal s. r. o.
se sídlem 17. listopadu 2185/19
680 01 Boskovice
IČO: 03769143
Pavel Šmerda
tel.: 737 127 680
e-mail: smerda@my-face.cz
facebook.com/myface.mediaportal

Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR,
registrace MK ČR E 21983.
Tisk: SAMAB Press Group a. s.
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»»

Prodej zájezdů většiny českých cestovních
kanceláří: ČEDOK, FISHER, BLUE STYLE A DALŠÍ

»»

ŽÁDNÉ PŘÍPLATKY NAVÍC

»»

ZÁJEZDY NA LÉTO 2017 AŽ 36% SLEVY NEBO
DÍTĚ ZCELA ZDARMA

»»

ZÁLOHA JIŽ OD 990,- NA OSOBU, PARKOVÁNÍ
NA LETIŠTI ZDARMA

»»

SENIORSKÉ ZÁJEZDY 55+

»»

Prodej vstupenek na kulturu a sport v sítích:
TICKET ART, TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, COLOSSEUM

»»

Nabízíme možnost uzavření CESTOVNÍHO
POJIŠTĚNÍ: ALLIANZ, UNIQA

»»

Prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET

Svitavská 1, Blansko
Tel.: 516 418 629
info@aikotour.cz

(stejný vchod jako lékarna u kruháče)

602 658 665
www.aikotour.cz

ZÁJEZDY VYBÍREJTE A REZERVUJTE ONLINE NA
WEBU WWW.AIKOTOUR.CZ

Děku
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Vá
s

MyFace

Kam vyrazit

KONCERT

BOSKOVICE

BOSKOVICE

21. 1. Ples společnosti Gatema moderují
Miluše Bittnerová a Miroslav Šimunek (20:00)
27. 1. Farní ples (20:00)

Zámecký skleník

OLEŠNICE

17.1. Zimní taneční zábava (nejen) pro seniory
(15:00)

Kulturní dům

LETOVICE

18. 1. Folkový skleník: Jan Žamboch, Melda a
spol. a Jan Bružeňák (19:00)

28. 1. Ples olešnické farnosti (20:00)

DIVADLO

OSTATNÍ

BOSKOVICE
22. 1. Ať žijí strašidla! (15:00)
26. 1. Milostný trojúhelník: Liška, Zbrožek,
Polášek (19:00)

PLES
Dělnický dům

21. 1. Výroba nástrojů starší doby kamenné
(15:00)

BLANSKO

Dělnický dům

do 3. 2. Spokojené stračeny

27. 1. Ples Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy Blansko (20:00)
28. 1. II. sportovní ples (20:00)

Dům zahrádkářů

BOSKOVICE

Dolní Lhota

Zámecký skleník

VÝSTAVA

Dům přírody

21. 1. Zůstane to mezi námi - Eva Holubová a
Bob Klepl (19:00)
25. 1. SCREAMERS travesti show Videopůjčovna (19:00)

BLANSKO

Kulturní dům

19. 1. Pilotovaný let na Mars: již za deset let?
(18:00)

BLANSKO

Zámecký skleník

Zámecký skleník

24. 1. Ochrana plodin (16:00)

Knihovna

Galerie města Blanska

do 10. 2. Daniela Mikulášová, Maud Kotasová,
Flashback
do 10. 2. Raul Quispe Rodriguez: Tapiserie
(Galerie Města Bl.)

Muzeum

24. 1. - 24. 3. Hvězdy stříbrného plátna

28. 1. Celodenní kurz výživového poradenství
(9:00)

Dan Bárta
& Robert Balzar Trio

ˇ - Josef Polášek
Pavel Liška - Martin Zbrozek

Milostný
trojúhelník

26. ledna

2017 v 19.00

Zámecký skleník Boskovice

Neděle
19.00

5. března 2017

Vstupné: I. pořadí 290 Kč, II. pořadí a balkón 260 Kč.
Předprodej v Městském informačním středisku Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77 nebo on-line na ...

Zámecký skleník Boskovice
Vstupné: I. pořadí 450 Kč, II. pořadí 420 Kč, balkón 390 Kč. Předprodej v Městském informačním středisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77, nebo on-line na

Leden 2017

www.kulturaboskovice.cz

www.kulturaboskovice.cz
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Rok 2016 ve fotografiích

Morava Park Fest

Den pro děti v Nemocnici Blan
sko

Boskovické běhy

v požárním útoku
Velká cena Blanenska

Mikuláš v Lysicích

You dream we run

Dívka České republiky

