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JeJef a Tíno Kratochvílovi:

■ Otec a syn, oba známí fotografové. Můžete, pro-
sím, našim čtenářům prozradit, jak se vyvíjela 
vaše kariéra? Co vás oba vedlo k volbě vlastně 
dědičného povolání?
Jef: Zdědil jsem po otci, který prchl před bolševiky 
na západ, fotoaparát. Bylo to vlastně to jediné, co mi 
po něm v době dopívání zůstalo. Olej do motoru dolil 

také fi lm režiséra Antonioniho  Zvětšenina. Bylo in 
nosit po městě fotobrašnu, já na rozdíl od mých 

vrstevníků v ní nenosil svačinu, ale otcův foto-
aparát.

Tíno: První kvalitní foťák dostal do ruky 
můj o rok starší brácha, ale nakonec nějak 

skončil u mě. Táta jednou došel a říkal: 
„Támhle za plotem leží zbouraná socha 

Stalina, běž a vyfoť to nějak, ať je 
fotka do novin. Já přes ten plot ne-

polezu.“ Tak jsem šel. Fotky pak 
vyšly v novinách a vyhrál jsem 

s nimi i nějakou soutěž. Potom 
mě táta řekl: „Budeš fotograf, 
co bych s těma všema foťá-
kama dělal, někdo je musí 
zdědit!“ Tak jsem šel na 
Střední školu uměleckých 
řemesel a pak vystudoval 
Institut tvůrčí fotografi e    
v Opavě. A bavilo mě to.

■ Takže táta Ti radí     
i pomáhá v práci...
Tíno: Jasný, chovám k 
němu velký respekt a ob-
div, co všechno dokázal. 
Vídáme se často v Měst-
ském divadle Brno, kde 
jsme oba zaměstnaní. 
Když je nějaká větší 
zakázka, většinou na 
tom děláme společně. 
Jsem rád, že mě k fo-
tografi i přivedl a že 
to mělo smysl.

■ Tíno, můžeš 
zavzpomínat na 
své dětství? Pře-
ci jen jsi nevy-
růstal ve zcela 
běžné rodině. 
Nemyslím si, že 

Lidé bděte!
by to bylo natolik odlišné od ostatních, 
ale stěžovat si rozhodně nemůžu. Byli 
jsme taková více kulturně aktivní ro-
dinka. Na Mikuláše k nám chodil Bolek 
Polívka s Františkem Kocourkem a ně-
kdy se zdrželi u nás doma i několik dní 
nonstop. Což bylo pro mě s bráchou jistě 
zpestření. Ale dá se říct, že jsem polovi-
nu dětství strávil na venkově s babič-
kou. Jezdili jsme pravidelně na chalupu 
u Nového Města na Moravě. S tátou 
jsem od mala jezdíval fotit jako asis-
tent, většinou jsem jenom tahal brašnu, 
nebo držel nějaké to světlo. Tehdy jsem 
ještě vůbec netušil, že v budoucnu v 
tom budu pokračovat. Bydlím na Jasel-
ské naproti zdravotní škole, když tady 
ještě bydleli naši, tak měl táta ateliér s 
okny do ulice. Když jednou fotil skupinu 
Oceán, najednou se k našemu bytu na-
hrnulo asi 40 holek a žadonily o podpisy. 
Musel jsem jim otevřít a poprosit je ať 
odejdou, neuspěl jsem, ale asi jsem ten-
krát začal zvažovat, že bych mohl být 
fakt fotograf :-).

■ Jefe, Vy jste mimo jiné profesně 
spojen s Městským divadlem Brno. 
Jak se Vám pracuje zde, na prknech, 
která znamenají svět? Máte v hle-
dáčku své „oblíbené hvězdy“?  
Je to zvláštní, když sedím na počá-
tečních zkouškách, kdy herci ještě v 
civilním oblečení nahazují aranžmá, 
koukám jak blázen a napadá mne, jak 
mohou dospělí relativně psychicky 
zdraví lidé, takhle neuvěřitelně blbnout. 
Těžko zadržuji smích, když sleduji her-
ce v tričku s heslem Bourač Olšan, jak 
v kraťasech škrtí blondýnu v teplácích. 
Pak herci oblečou kostýmy a přejdou na 
jeviště, zázrakem se z nich stanou lidé 
prožívající velká dramata, už to není k 
smíchu, ale se zadrženým dechem sledu-
ji příběhy procházející staletími. Pracuje 
se mi tu úžasně. Pokud se mi podaří být 
chvilku o samotě s režisérem Mošou, 
snažím se ho přesvědčit, aby napsal mu-
zikál o posledním milostném vzplanutí 
T.G.M. Myslím si, že mě má za blázna.
                                  pokračování na straně 8

Fenomén Facebook str. 3 a 4

Je globální oteplování lež? str. 6 a 7

Křížovka o ceny str. 8
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Tajemné podzemí pod centrem Brna 
odhalí další část. I díky evropským do-
tacím budou veřejnosti zpřístupněny 
rozlehlé prostory pod kostelem svaté-
ho Jakuba. Ve sklepeních se zde nachá-
zí historická kostnice – druhá největší 
v Evropě. Prostory nejdříve projdou 
menšími úpravami i kvůli bezpeč-
nosti návštěvníků. Ti zatím měli jen 
výjimečně přístup do malé části kost-
nice. Město Brno, které poskytlo 60% 

Evropské dotace pomohou kostnici 
i cyklostezkám

potřebných fi nancí, tak pokračuje v 
projektu zpřístupňování brněnského 
podzemí. Na otevření veřejnosti se 
chystají i další části podzemí. V sou-
časnosti prochází nutnými úpravami 
prostory labyrintu pod Zelným trhem 
a sklepení Domu mincmistrů na Do-
minikánském náměstí. Turisté mířící 
do Brna tak budou mít další zajímavý 
cíl – brněnské podzemí.
                               Simona Stolařová

Stoleté vody se již obyvatelé Letovic 
bát nemusejí. V květnu letošního 
roku totiž odstartují práce na nových 
protipovodňových opatřeních. Stavět 
se budou opěrné zdi, nové stavidlo, 
navýší se hráz a upraví celé koryto 
řeky Svitavy. Rekonstrukcí projde i 
stávající hráz a staré stavidlo. Celkové 

Protipovodňová opatření ochrání Letovice

náklady na všechna opatření se vyšpl-
hají na čtyřicet pět milionů korun. I 
tady však platí, že prevence je levnější 
než případně škody. O těch už místní 
vědí své. Není to tak dlouho, kdy měli 
zatopené domy, sklepy i zahrady. A 
cesta do města? Ta byla možná pouze 
na lodi.    Text: redakce, foto: archiv

Město Letovice

Vyškovský sportovní areál se již mno-
ho let potýká s ozvučením tribuny 
i sportovišť. Zvláště při pořádání 
velkých závodů či utkání bylo třeba 
techniku provizorně půjčovat. Nyní se 
však Správa majetku města Vyškova 
rozhodla potřebnou techniku zakou-
pit. Systém je plánován k ozvučení 
tribun, hledišť, vnitřních prostorů a 

Sport ve Vyškově bude mít nové ozvučení
také fotbalového a atletického hřiště. 
Pro potřeby atletických závodů bude 
možné hlásit přímo z hřišť. Pro hláše-
ní při fotbalových utkáních bude vy-
budována hlasatelna v hledišti. Nová 
technika ozvučení se určitě osvědčí již 
koncem srpna při Mistrovství Evropy 
v mažoretkovém sportu.
                Text: redakce, foto: archiv

Sídliště v Příměticích u Znojma začíná 
první etapu revitalizace s celkovými 
náklady 180 milionů korun. Část fi -
nancí je čerpána z evropských fondů. 
Změní se nejen panelové domy, které 
projdou rekonstrukcí a zateplením, ale 

Přímětické sídliště čeká revitalizace
také venkovní plochy. Ty čeká promě-
na v přívětivý prostor vyzývající oby-
vatele k relaxaci a sportu. Vznikat tak 
budou nová sportovní a dětská hřiště, 
dráha pro kolečkové brusle a rozšířena 
bude i zeleň. Velké úpravy se dočkají i 

místní komunikace 
a chodníky, které již 
neodpovídají dneš-
ním standardům 
ani potřebné kapa-
citě. Bezpečnost síd-
liště nově podpoří 
kamerový systém. 
Ukončení projektu 
je plánováno na rok 
2014.

Text: redakce,
ilustrační foto: 

archiv

První část stezky – trasa z Jihlavy do 
Třebíče, nás provede krásným údolím 
řeky Jihlavy a je tak vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty. Také její pokračování za 
Třebíčí vede sportovce spíše po lesních 
cestách a méně frekventovaných asfalt-
kách. Cyklisté se tak nemusí bát nepří-
jemného provozu. V příštích letech bude 
rozšiřování cyklostezek pokračovat 
směrem k městským centrům Jihlavy i 
Třebíče. Cílem těchto úprav je nabídnout 
obyvatelům bezpečný způsob alterna-
tivní dopravy.     Text: red., foto: archiv

Na kole z Jihlavy až do Rakouska
Z Jihlavy přes Třebíč přímo do 
Raabs. To je trasa nové cyklostez-
ky, která byla slavnostně otevře-
na 25. dubna.
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Tato sociální komunikační síť je se 
svými více než 400 miliony aktivních 
uživatelů (data z února 2010), jednou 
z největších na světě. Je plně přelože-
na do šedesáti pěti jazyků. Facebook 
byl založen Markem Zuckerbergem, 
bývalým studentem Harvardovy 
univerzity. Jméno serveru vzniklo z 
papírových letáků zvaných Face-
books, které se rozdávají prvákům na 
amerických univerzitách. Tyto letáky 
slouží k bližšímu seznámení studentů 
mezi sebou.
Uživatelé Facebooku reagují na dotaz, 
co pro ně tento komunikační kanál 
znamená takto: „Kromě komunikace 
s přáteli má FB pro mě čím dál zají-

FF - Fenomén Facebook
Facebook – kdo na něm není, jako by nebyl. Má na svědomí prozrazení plánovaného teroristického útoku, nevě-
ry, ulévání se z práce, díky němu policie dopadá mafi ány a přátelé se dozvídají (většinou jako první) kdo s kým 
ano, a kdo už ne a někdy i proč, Facebook nedá zapomenout na narozeniny –přehled o životě těch, kteří jsou         
v seznamu „přátel“ je takřka dokonalý. 

mavější efekt jako informační kanál 
pro získávání aktualit z mých oblíbe-
ných institucí - třeba divadel, galerií, 
klubů, nakladatelství a podobně.“ 
„Pro mě je FB něco jako sebeprezen-
tace…“. „Perfektní možnost jak efek-
tivně využívat sociální kapitál, a je 
jedno na co. Jestli jako propagaci své 
práce, nebo na hromadné domlouvá-
ní večírků. Představte si, že jindy by 
člověk musel všecky obvolávat nebo 
smskovat. Je to zrychlení komunika-
ce. Ale upřímně nejdůležitější je to 
brát s rezervou a používat FB oprav-
du k tomu, k čemu je určen, jinak se 
z toho zblázníte.“ Podtrženo sečteno – 
trocha exhibice kombinovaná s voye-

rismem. 
Do „komunikačního ráje“ se člověk 
dostane lehce, registruje se v systé-
mu, vyplní svůj profi l, a může se při-
pojovat k různým skupinám uživate-
lů a získávat nové kontakty. Pokud jej 
jiný uživatel uzná za přítele, může vi-
dět také jeho profi l. Lidé navíc komu-
nikují prostřednictvími chatu, zpráv 
psaných na zdi, diskusních fór, umis-
ťují na své zdi fotografi e, kde označu-
jí přátele, sdílí videa, prostřednictvím 
systému mohou vytvářet události a 
pozvánky, zveřejňovat je a cíleně zvát 
vyvolené. Mohou ale také utrácet pe-
níze, například za virtuální dárky. 

Peníze, které za obrázky zaplatí, jsou 
však reálné. Pokud si připadají ve vir-
tuálním světě zapomenuti, mohou 
své přátele jen tak „šťouchnout“, tato 
funkce má za cíl především upoutání 
pozornosti, podobnou funkci může pl-
nit Hug (obejmutí), Kiss (polibek) nebo 
poslání srdce, drinku, čokolády a dal-
ších drobností. Na Facebooku lze hrát 
řadu her, mezi populární patří Mafi a 
Wars, nebo fl ashová hra FarmVille, 
kde se uživatelé starají o virtuální 

fi rmu, přičemž spolupracují s přáteli 
ze sousedství. 
Možností, jak se tady zabavit je 
opravdu nepřeberné množství, kritici 
Facebooku ale vyčítají, že vybízí své 
uživatele ke zveřejňování osobních 
údajů a to v nezabezpečeném prostře-
dí internetu. Facebook koncentruje 
citlivá osobní data a spoustu aplikací, 
které k nim mají přístup – data tak 
lze snadno zneužít. 
                             pokračování na str. 4



Té
m

a:
 F

ac
eb

oo
k

04
in

ze
rc

e
Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

To však zcela evidentně nedělá těžkou 
hlavu uživatelům, podle posledních 
statistik porazil Facebook v návštěv-
nosti Google, což překvapilo snad 
všechny a ukázalo, že internet se stá-
vá čím dál více místem k setkávání 
než k vyhledávání informací. 
V tuzemsku je Facebook jasným kon-
kurentem zavedeným webům jako 
Lide.cz (434 tisíc denních), Spoluzaci.
cz (207 tisíc denních) a Libimseti.cz 
(150 tisíc denních), v České republice 
se překvapivě příliš zatím nechytá v 
zahraničí poměrně oblíbený Twitter 
nebo MySpace.
Podle statistik z webu facebakers.com 
pokořil Facebook v ČR hranici dvou 
a půl milionu uživatelů a ukázal, že 
Češi jsou na Facebooku aktivnější než 
kdokoliv na světě - na světě je průměr 
vracení se na Facebook 57%. V Česku 
se jich vrací 59% každý den.
Nejčastěji po Facebooku v tuzemsku 
brouzdají lidé ve věku od 18 do 34 let. 
Popularity Facebooku jsou si dobře 
vědomi politici, zájmová sdružení či 
soukromé fi rmy, které jej používají 
jako efektivní komunikační nástroj a 
prostředí k navázání užitečných kon-
taktů.
„Na Facebooku jsme založili „fanouš-
kovskou skupinu“ naší fi rmy, až mě 
překvapilo, kolik lidí se do ní přihlási-
lo. Ti dostávají pravidelné informace 
o tom, co se u nás děje – samozřejmě 

www.imetropol.cz
www.imetropol.cz

neformální a zábavnou formou. Pro 
nás je to reklama zadarmo, a zároveň 
možnost, jak se lidem přiblížit, zjis-
tit okamžitě zpětnou vazbu, vyhnou 
se ofi cialitám, jež je děsí. Rozhodně 
si tento komunikační kanál nemohu 
vynachválit,“ řekl Radek Sedlář, ma-
jitel softwarové vývojové společnosti 
ecommerce.cz. 
Budoucnost Facebooku – fenomén 
ještě zdaleka nedosáhl maxima svých 
možností a minimálně v České repub-
lice jej růst ještě čeká. Stále více platí 
pravidlo – kdo na něm není, jako by 
nebyl.
                                Dita Brančíková,
                                        foto: archiv

Náměstí Svobody prošlo v minulých 
letech rozsáhlou rekonstrukcí, která 
mu dodala moderní - a pro mnoho 
Brňanů - příliš strohý ráz. Město však 
své centrální náměstí neustále dotváří. 
Ať už je to výsadba stromů, umístění 

městského mobiliáře a nebo právě nyní 
projekt multifunkčního zařízení s ho-
dinovým strojem. Tento objekt by měl 
náměstí oživit uměleckým prvkem v 
netradičním pojetí. Hodiny z dílny so-
chařů Oldřicha Rujbra a Petra Kamení-
ka mají totiž funkci nejen informativní, 
ale hlavně estetickou. Hodiny by se tak 
měli stát další zajímavostí pro brněn-
ské občany i turisty. Stavební práce 
již na náměstí začali, ale na odbíjení 
netradičních hodin si budeme muset 
počkat až do konce srpna.

Text: redakce, ilustr. foto: archiv

Nové hodiny 
ozvláštní centrum 

Brna

ww imetropol cz
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Producent fi lmu Adam Dvořák se proto 
rozhodl spustit celonárodní sbírku na 
jeho natočení. Rozhodující fi nanční spo-
luúčast nakonec přislíbily české obce i 
soukromé společnosti. První klapka tak 
téměř zcela určitě padne ještě letos v 
červnu.
Dlouhou dobu to vypadalo, že fi lm Lidi-
ce - vysněný projekt režisérky Alice Nellis 
a scénáristy Zdeňka Mahlera – nebude 
natočen. Kvůli nedostatku fi nancí byly 
dokonce na konci minulého roku poza-
staveny veškeré přípravné práce. „Začali 
jsme sice již točit, ale nakonec jsme celé 
hlavní natáčení museli o půl roku posu-
nout a shánět prostředky dál. Přitom fi lm 
spojuje silné nadnárodní téma, nejnaděj-
nější českou režisérku a oceňovaný scé-
nář podle skutečné události,“ komentuje 
obtížnou situaci z přelomu roku Dvořák.
Ani mnohá fi lmová ocenění a meziná-
rodní věhlas autorů totiž nepřesvědčily 
evropský fond Eurimages, aby projekt 
fi nančně podpořil. Podobně se zachova-
ly i fi rmy s německými majiteli, podle 
kterých nemají Němci ve fi lmu dost re-
prezentativní podobu. Producent proto 
spustil téměř celonárodní sbírku, při kte-
ré oslovil česká města a nejvýznamnější 
české fi rmy. 
Hned v prvních dnech pak sbírka vyvo-
lala nečekaný zájem jak mezi soukro-
mými společnostmi, tak i městy. Přispět 
se rozhodly mj. Praha, Opava a Kladno, 
které je s lidickou tragédií silně spojeno. 
„Pokládáme za důležité, aby toto pro Če-

Filmový projekt Lidice je zachráněn, složily se 
na něj české fi rmy i městaOd 1. května 2010 začíná opět sezóna 

Valašského cyklobusu, který nabízí 
přepravu turistů i s jejich jízdními 
koly. Provoz všech sezónních linek 
cyklobusů bude ukončen 28. září 
2010. Dopravce má již tradičně při-
praveny tři základní trasy cyklobu-
sů, které obsluhují provozovny v Rož-
nově, Vsetíně a Zlíně. 

„Valašský cyklobus již neodmyslitel-
ně patří k letnímu období v našem 
regionu, kdy stále více lidí vyjíždí 
na kolech do přírody,“ uvedl Oldřich 
Holubář, ředitel osobní dopravy ČSAD 
Vsetín a.s.
Cena jízdného za přepravu osob v 
cyklobusech je stejná jako dle tarifu 
ČSAD Vsetín na jiných spojích. Cestu-
jící navíc zaplatí za přepravu jízdní-
ho kola ve všech cyklobusech pouze 
15 Kč bez ohledu na přepravovanou 
vzdálenost.
„Jako doplňující službu si mohou 
zájemci objednat cyklobus – ať již 
upravený autobus pro přepravu 25 
kol, nebo autobus s přívěsem pro 25 

kol – pro kolektivy ve dnech, kdy ne-
jsou provozovány na pravidelných 
linkách,“ dodal Holubář.
Na webových stránkách společnosti 
ČSAD Vsetín a na www.valassky-
cyklobus.cz jsou kontakty na jednot-
livé dispečinky, u kterých si skupinka 
cyklistů může cyklobus pro svůj výlet 
zamluvit.
Přehled tras cyklobusů:
1) Provozovna ČSAD Vsetín v Rožnově 
pod Radhoštěm zahajuje 7. sezónu Va-
lašského cyklobusu již 1. května 2010 
speciálně upraveným autobusem s 
odděleným prostorem pro zavěšení 
celkem 25 jízdních kol a přepravě 29 
cestujících. Kola jsou zde zavěšena 
na speciálních držácích a zajištěna 
gumovými popruhy, aby nedošlo k 
jejich poškození během přepravy.
Tento cyklobus bude provozován do 
28. září 2010 o sobotách, nedělích a 
svátcích. Bude nasazen na dvou spo-
jích z Valašského Meziříčí a Rožnova 
pod Radhoštěm na Pustevny a Bum-
bálku a jedním spojem v odpoledních 
hodinách z Rožnova pod Radhoštěm 
na Pustevny. 
2) Provozovna ČSAD Vsetín ve Zlíně 

Cyklodoprava ČSAD Vsetín v roce 2010
zahajuje 1. května 2010 další sezonu 
Valašského cyklobusu ze Zlína. Do-
prava pro cykloturisty bude zajištěna 
autobusy vybavenými cyklonosiči 
pro sedm kol ze Zlína přes Vizovice a 
Vsetín do Velkých Karlovic a ze Zlína 
přes Lešnou, Lukov, Kašavu, Držko-
vou, Troják, Tesák do Bystřice pod 
Hostýnem.

Od 1. května do 28. září 2010 bude vy-
jíždět autobus s cyklonosičem v sobo-
tu, neděli a státem uznávané svátky 
ze Zlína do Bystřice pod Hostýnem v 
7:00 hod. a 14:00 hod. a zpět z Bystřice 
pod Hostýnem do Zlína v 12:10 hod a 
16:30 hod.
Od 2. května do 28. září 2010 bude vy-
jíždět autobus s cyklonosičem každou 
neděli ze Zlína do Velkých Karlovic, 
Léskové v 7:00 a zpět z Velkých Karlo-
vic, Léskové do Zlína v 16:00 hod.
3) Provozovna ČSAD Vsetín ve Vsetíně 
zahajuje taktéž další sezonu Valašské-
ho cyklobusu ze Vsetína. Doprava pro 
cykloturisty bude zajištěna autobu-
sem s přívěsem s kapacitou pro 25 kol 

ze Vsetína do 
Velkých Karlovic od 8. května 2010 do 
28. září 2010.
Na výlety na kolech však mohou lidé 
na Valašsku vyrazit i v pracovních 
dnech. ČSAD Vsetín totiž zavedla 
novou službu pro cykloturisty – pro-
voz autobusů s cyklonosiči. Jedná se 
o speciální nosič umístěný na zádi 
autobusu, na který lze umístit až 7 
jízdních kol. Na rozdíl od cyklobusů 
však jezdí tyto speciální autobusy i 
v pracovních dnech. A to na Pustev-
ny, na Soláň, do Velkých Karlovic, na 
Horní Bečvu a do Bílé. Navíc o sobo-
tách, nedělích a státních svátcích po-
silují nebo doplňují vytížený Valašský 
cyklobus na Pustevny, na Soláň a do 
Velkých Karlovic. Stejné cyklobusy se 
speciálními nosiči na jízdní kola na 
zádi autobusu jezdí i ze Zlína přes Vi-
zovice a Vsetín do Velkých Karlovic a 
ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystři-
ce pod Hostýnem. 
Podrobné informace o provozu všech 
cyklobusů jsou k dispozici na adrese 
www.valasskycyklobus.cz.

Text: redakce,
ilustrační foto: archiv

Film Lidice, popisující lidské osudy během jedné z nejtragičtějších událostí českých dějin, se od svého počátku potý-
kal s nedostatkem fi nancí, který ohrožoval jeho realizaci.

chy významné téma dostalo svůj prostor 
na fi lmovém plátně. Jen tak je podle nás 
možné, aby odkaz všech lidických obě-
tí neupadl v zapomnění,“ říká Martin 
Grigar ze společnosti AutoCont, která 
na fi lm rovněž přispěla. Právě fi nanční 
sbírka pak vyznění snímku dodává úplně 
nový rozměr. Lidice mohou být prvním 
českým fi lmem, který se hluboce dotýká 
české národní historie a na jehož nato-
čení Češi sami fi nančně přispěli. „Film o 
Lidicích měl podle mě už dávno někdo 
natočit. Toto téma má totiž v sobě něco, 
co je dnes velmi aktuální. V době, kdy 

se většina válečných konfl iktů naštěstí 
odehrává daleko od nás, člověk často 
zapomíná, že to, co válku jako takovou 
umožňuje, je součástí lidské podstaty a 
je nebezpečné zapomínat nebo se tvářit, 
že nás už se to netýká,“ připomíná hlavní 
poselství fi lmu jeho režisérka Alice Nellis.
Jak celý projekt s hvězdným hereckým 
obsazením (Karel Roden, Zuzana Bydžov-
ská, Milan Kňažko, Ivan Trojan a další) 
nakonec dopadne, se budeme moci pře-
svědčit 9. června 2011, tedy den před 69. 
výročím lidické tragédie.

Text: redakce, foto: archiv 
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Prostý kříž s trnovou korunou z ostnatého drátu se stal symbolem Lidic



in
ze

rc
e

Té
m

a:
 g

lo
bá

ln
í o

te
pl

ov
án

í
06 Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Na tuto otázku by se měla ve vědeckých 
kruzích hledat usilovně odpověď. Nikdo 
se však neptá, co se děje. Světu „velí“ 
tábor alarmistů, kteří už o této otázce 
nepochybují. Tito lidé, zastoupení eko-
politiky, eko-vědci, eko-novináři a eko-
nadšenci tvrdí už 2 desetiletí: otepluje 
se, viníkem je člověk a jeho průmys-
lová aktivita – a proti tomu je nutno 
bojovat. Jsou zde však hlasy ostatních 
odborníků, i politiků, kteří se odvážili 
tvrdit opak. Tedy že oteplování není 
vědecky prokázáno a proto člověk ne-
může být viníkem toho, co neexistuje. V 
této souvislosti nemůžeme opomenout 
osobu prezidenta Václava Klause, který 
je kvůli svým „klima-skeptickým“ ná-
zorům již znám ve světě. Na Facebooku 
mezi diskutujícími o globálním oteplo-
vání čtu: „Prezident Klaus není klima-
tolog, a tak nemá co mluvit k tématu 
globální oteplování“. Boj proti globální-
mu oteplování však už dávno není zá-
ležitostí čistě vědeckou, ale my všichni 
draze platíme jeho aktivity (biopaliva, 
solární energie a další). Přitom se čím 
dále více ukazuje, že tyto „eko-projek-

ty“ jsou neúčinné, nebo dokonce neeko-
logické. Ochranu klimatu Klaus nazývá 
jistým druhem náboženství. Tvrdí, že 
masívní rozšíření strachu z katastrofy 
způsobuje u běžných lidí tendenci věřit 
v globální oteplování i bez důkazů. Zele-
ní aktivisté tak bez důkazů o katastrofě 
slibují, že spasí svět a lidem tím dávají 
naději na záchranu. Nastolením jediné-

Je globální oteplování lež?
Tak nám opět soptí Island! Tentokrát se kvůli hustotě sopečného prachu nesmí dokonce létat. Probírám se 
novinami a zjišťuji, že v den výbuchu sopky Svaté Heleny v roce 1980 vychrlila sopka více skleníkových plynů, 
než vyprodukovalo lidstvo za celou dobu své existence. Zmocňuje se mě pocit pokory před přírodními silami. 
Nemá nakonec lidstvo jen zanedbatelný vliv na globální přírodní pochody?

ho, správného a tedy zeleného vidění 
světa se pod hrozbou zkázy přebírají z 
EU rázná řešení, která ubírají lidem to 
nejcennější, co mají – svobodu a pení-
ze. Na příkladech si ukážeme, jak to s 
bojem proti klimatickým změnám je v 
zákulisní praxi.

Mezivládní panel pro změny 
klimatu (IPCC)
 Každý z nás určitě zaslechl jméno in-
stituce „Mezivládní panel pro změny 
klimatu“, (IPCC). Tato organizace byla 
založena v roce 1988 při OSN za účelem 
vyhodnocování rizik změny klimatu. 
Členy IPCC měly být zejména špičkoví 
vědci - klimatologové, nicméně za po-
slední 3 roky se objevila celá řada věd-
ců, kteří poukazují na politické tlaky v 
hodnotících závěrech této organizace. 
Hodně vědců, po marné snaze prosa-
dit své vědecké závěry, rezignovalo na 
účast v IPCC. Tito vědci tvrdí, že 2500 
špičkových vědců sdružených pod IPCC 
nejsou zdaleka jen specialisté na klima, 
ale naopak často lidé, kteří nemají s 
vědou vůbec nic společného, tedy různí 

konzultanti, recenzenti a vládní úřední-
ci. K tomuto tvrzení přispívá i fakt, že 
současný šéf IPCC Rádžendra Pačaurí, 
který není klimatolog ani vzděláním, 
ani praxí, vyvolal silné pochyby o stře-
tu zájmů, protože byl v představenstvu 
společnosti, která masivně obchoduje 
se zelenými technologiemi (v řádech 
miliard USD). IPCC má přitom zásadní 

vliv na rozhodování vlád po celém svě-
tě. Vydává hodnotící zprávy, které mají 
sloužit jako podklad pro boj s klima-
tickými změnami. Poslední hodnotící 
zpráva IPCC je z roku 2007 a její 4. část, 
nazvaná „Shrnutí pro politické předsta-
vitele“ je volně dostupná. Ve zprávě se 
mimo jiné píše: „…Současné modely 
naznačují naprostou likvidaci grón-
ského ledového štítu a výsledné zvý-
šení hladiny moří o přibližně 7 metrů, 
pokud by průměrné globální oteplení, 
větší než 1,9 ºC až 4,6 ºC, v porovnání 
s hodnotami preindustriální éry trvalo 
po několik tisíciletí.“ Zpráva uznává, 
že významné zvýšení hladin moří by 
nastalo až poté, co by planeta zůstala 
oteplená tisíce let! Předcházení problé-
mům, které mohou nastat za stovky až 
tisíce let je stejné, jako kdyby starověký 
člověk pro jistotu hromadil peří z ptá-
ků, aby se nám v dnešní době lépe léta-
lo. Člověk samozřejmě nemůže myslet 
stylem: „Po nás potopa“. Je však nesmy-
slné utrácet obrovské fi nance jen pro 
to, abychom vyzkoušeli, zda poručíme 
větru dešti. V Holandsku, Benátkách a 

New Orleans se staví systém hrází proti 
záplavám. V Kalifornii a Japonsku se 
zase investuje do zpevňování budov 
proti zemětřesení, pobřežní oblasti Pa-
cifi ku mají systém včasného varování 
proti vlně Tsunami. Adaptace na kata-
strofální, leč přirozené přírodní jevy, je 
samozřejmě účelná a logická.
Pročítá-li člověk-neodborník zprávu, ne-

může si nevšimnout, že autoři ve větši-
ně případů vypočítávají své scénáře z 
tzv. klimatických modelů. Skeptici glo-
bálního oteplování zdůrazňují fakt, že 
díky stovkám proměnným, které se do 
modelů zadávají, vede i nepatrná změ-
na jednoho z parametrů, k význam-
ným změnám ve výsledku. Klimatické 
modely jsou náchylné ne jen k chybám, 
ale i snadno nastavitelné podle toho, 
jak vědec chce, aby modely vypadaly. 
Pochopitelně výstup z klimatických 
modelů je opět pouze hypotéza, nikoli 
důkaz. Jako jeden z hlavních zdrojů pro 
hodnoticí zprávy jsou klimatické mode-
ly velmi slabým článkem.
Druhý a neméně důležitý problém je, že 
zpráva dává do souvislosti s oteplová-
ním výhradně skleníkové plyny (CO2), 
jejichž koncentrace zvyšuje v atmosféře 
člověk svoji aktivitou. Vědecky ověřená 
teorie však říká, že CO2 v atmosféře 
kolísá teprve jako důsledek teplotních 
změn, nikoli jako jejich příčina. Až ná-
padně se nikdo ze zastánců oteplování 
nevěnuje velmi známé teorii, kdy zá-
sadní vliv na teplotu Země může mít 
slunce, konkrétně aktivita slunečních 
skvrn, která se střídá v intervalu dese-
tiletí a také značně kolísá. Existuje ještě 
několik dalších teorií, které popírají CO2 
produkovaný člověkem jako příčinu 
oteplování atmosféry. Současně vědci 
vyzdvihují podíl vodní páry, coby nej-
důležitějšího a zcela přirozeného skle-
níkového plynu. Vodní pára totiž tvoří 
95% všech skleníkových plynů.

Climatgate – aféra kolem
falšování dat
V roce 2001 byl vědcem Michaelem 
Mannem představen tzv. „hokejkový 
graf“. Nejspíš tento graf znáte z médií. 
Zobrazuje v celku neměnné teploty za 
uplynulých 1000 let, přičemž posled-
ních 200 let, (od průmyslové revoluce) 
teplota letí prudce vzhůru (graf má 
tvar hokejky). Autor grafu - Michael 
Mann takřka pominul teplotní kolísání 
v době, kdy člověk neměl šanci průmys-
lově zemi ovlivňovat. Konkrétně pomi-
nul středověké optimum (1000-1300 n. 
l.), kdy byly teploty vyšší, než jsou dnes. 
Opomenul zcela i tzv. malou dobu ledo-
vou 1300 – 1850, kdy vládly v Evropě 

velmi tuhé zimy a studená léta. Tento 
graf se stal hlavním podkladem 3. zprá-
vy IPCC pro důkaz oteplování v roce 
2001. Důvod, proč tento graf je v pod-
statě lživý, vychází z odlišných metod 
měření pro období před průmyslovou 
revolucí a po ní. Starší data odvozoval 
Mann z letokruhů stromů, nové obdo-
bí získal z měřících přístrojů. Přitom 
přešel fakt, že stromy na výkyvy teplot 
příliš nereagují. Mannovo matení veřej-
nosti nesprávným grafem bylo nejspíše 
úmyslné a tento graf se stal hlavním 
argumentem klimaskeptiků již několik 
let zpět. Aféru Climatgate, však spusti-
ly zcizené maily britských klimatologů 
(pracujících v ústavu, ze kterého čerpá 
IPCC). Jsou-li mediální kopie těchto mai-
lů pravdivé, jedná se o brutální poru-
šování vědeckých a do značné míry i 
morálních zásad. Nejen, že v mailech 
bylo několikrát nabádáno k falšování 
dat, ale též k utajování nepříznivých 
zjištění a umlčování kritiků (Zdroj 
Wikipedie – Climatgate). „Nezávislá“ 
vyšetřovací komise však před týdnem 
došla k závěru, že se o falšování vědy 
nejednalo. Sami autoři své maily nepo-
pírají a tvrdí, že šlo jen o zjednodušová-
ní grafů pro širokou veřejnost. Některé 
hříchy, kterých se tito vědci dopustili, 
jsou však prokázané: odmítali zpřístup-
nit a zveřejnit své zdroje (ačkoli jim to 
zákon přikazuje) a záměrně mazali sou-
bory dat, aby vyšetřovatelům znemož-
nili práci. Pokoušeli se rovněž zabránit 
otiskování článků vědců s opačným ná-

zorem, jak tvrdí britský člen Sněmovny 
Lordů Nigel Lawson. Bývalý profesor 
klimatologie univerzity ve Winnipegu, 
Dr.Tim Ball říká, že jít proti „oteplovací-
mu“ proudu znamená vystavit se osob-
ním a rafi novaným útokům a někdy je 
vyhrožováno dokonce i smrtí.
Kdy a odkud se „oteplování“ začalo 
šířit do světa?
V 70. letech převládala obecně přijí-
maná teorie o brzkém nástupu nové 
doby ledové. Od roku 1940 až do 70. 
let totiž průměrná teplota postupně 
klesala. Jako kapka naděje ze strachu z 
ochlazení se objevil švédský vědec Bert 
Boling. Přišel s teorií, že CO2 produkova-
ný lidmi by mohl do padesáti let zemi 
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

• moderní a čistá architektura 

• krásná okolní příroda 

• zdravé prostředí

• příjemné teplé podnebí

• klid a soukromí

• užitná plocha 163 m2

• plocha pozemků od 700 m2

• vzdálenost jen 22 km do centra Brna 

• správní město Židlochovice (3 km): úřady,     

  sítˇ obchodů a služeb, poliklinika, gymnázium 

Soubor šesti rodinných domů 4+kk  

s garáží na okraji městyse NosislaviRodinné domy v Nosislavi

Představujeme Vám bydlení uprostřed zahrad a vinic v přírodním parku Výhon: 

DS REAL STAV s.r.o., Viniční 82,  615 00 Brno

tel.: 548 213 073 

e-mail: info@dsrealstav.cz

Kontakt:

mobil: 605 299 944 - 5

www.dsrealstav.cz

oteplit o několik stupňů. Nicméně, sám 
tuto teorii označil za „nejistou“. Sémě 
však padlo na úrodnou půdu v Britániii 
za vlády Margaret Thatcherové. Kvůli 
energetické a ropné krizi v 70. letech, 
měla Thatcherová obavy o energetic-
kou bezpečnost země a bez nastolení 
jasného plánu byla její vláda ohrožena. 
Protože nedůvěřovala Blízkému výcho-
du (coby stabilnímu zdroji ropy), ani 
uhelným odborům (infi ltrovanými ko-
munisty), začala prosazovat počátkem 
80. let jadernou energii a horničtí od-
boráři se začali silně bouřit. Bylo nutné 
rychle jednat a Thatcherové se teorie 
globálního oteplování velmi hodila. Do 
jejích karet hrál i fakt, že průměrné tep-
loty od 70. let začaly opět růst. Strach 
z oteplování planety (vlivem činnosti 
člověka) dal Thatcherové do rukou mo-
hutný argument pro podporu jádra. Bý-
valý šéfredaktor časopisu New Scientist 
Nigel Calder ve fi lmu The Great Global 
Warming Swindle tvrdí o Thatcherové: 
„…navštívila Královskou vědeckou 
společnost a řekla: tady máte peníze, 
abyste tu teorii dokázali. A oni uděla-
li to, co chtěla“. Instituce pro výzkum 
klimatu poté začaly růst jako houby 
po dešti. Všechny dávaly do souvislosti 
vztah mezi oxidem uhličitým a teplo-
tou. Na žádost Thatcherové bylo v roce 
1988 založeno pracoviště zabývající se 
tvorbou klimatických modelů a prá-
vě z něj se později vyvinul mezivládní 
panel pro klimatické změny (IPCC). 
Dále Calder uvádí příklad: „Řekněme, 
že bych chtěl zkoumat veverky v Sus-
sexu. Ovšem od roku 1990 bych musel 
do žádosti o grant uvést, že předmě-
tem mého zkoumání jsou stravovací 
návyky veverek v přímé závislosti na 
globálním oteplování. A určitě bych 
uspěl. Bez této vazby bych zřejmě nedo-
stal ani Libru.“ Tuto pravdu potvrzuje i 
český klimatolog Radim Tolasz v odbor-
né předmluvě k fi lmu The Great Global 
Warming Swindle vysílaném Českou 

televizí. Ke klimatické změně se dnes 
vztahují v masivní míře témata, která 
s ní ve skutečnosti nesouvisí. Masivní a 
několikanásobný přísun peněz na zkou-
mání klimatu celosvětově způsobil, že 
místo hledání vědecké pravdy začali 
„pseudo-vědci“ dokazovat hypotézu 
prosazovanou politiky. 

Jak je možné, že se najde celá sku-
pina vědců, kteří zakrývají pravdu?
Jedna diskutující žena na Facebooku 

na téma globálního oteplování psala: 
„vědci přece nelžou, jaký by měli zájem 
klamat veřejnost?“ Je nasnadě, že vědci 
jsou také pouze lidé a potřebují obživu 
ve formě grantů. Granty udělují univer-
zity a ty zase platí stát. Je tedy logické, 
že může dojít k případům, že vědci 
zkoumají to, co zrovna politici vyža-
dují.  Motivace vědce pozměnit pravdu 
nemusí však být jen fi nanční. Přiznat 
si, že hypotéza, kterou vědec prosazuje 
po desetiletí je mylná, by pro každého 

vědce znamenala konec rozjeté kariéry. 
Žádné uznání, zesměšnění, konec vě-
deckého života. Je celkem pochopitelné, 
že kariéru mnozí obětovat nechtějí. 
Klima se vždy měnilo a nikdy neexis-
toval ideální stav klimatu, ke kterému 
bychom se měli povinnost vracet. Za 
éry dinosaurů jen zlehka zamrzal jižní 
pól, na celé zemi vládly tropy a sub-
tropy. Poté byla v historii další období, 
několik desítek větších, či menších dob 
ledových a všude, kde byl led, nebyly 
ani vyšší formy života. Ochlazení v 
oblasti úrodného půlměsíce znamena-
lo pro první zemědělce katastrofu a je 
prokázáno, že toto ochlazení přišlo bě-
hem jedné lidské generace. První oby-
vatelé Grónska rovněž nepřežili pokles 
teplot ve formě malé doby ledové. Na-
proti tomu středověké optimum (otep-
lení na vyšší teploty než máme dnes) 
přineslo rozmach a rozvoj středověké 

civilizace. Z toho všeho mi vyplývá, že 
i kdyby na globálním oteplování něco 
bylo, nejspíš by to pro lidstvo nezname-
nalo katastrofu, ale naopak příjemnou 
změnu. Ať doba ledová, nebo oteplení, 
raději vynakládejme peníze na přizpů-
sobování se vnějším podmínkám, které 
jasně existují. V adaptaci je lidský druh 
snad nejúspěšnější živočich. Měl by této 
úžasné schopnosti využívat, protože 
měnit klima k obrazu svému vlastně 
nikdy neuměl. Lidé, kteří se vrhli na boj 
proti globálnímu oteplování jen vrší je-
den katastrofi cký oteplovací scénář na 
druhý, straší a straší, miliardy na eko-
logii tečou parlamenty. V této situaci 
je pro běžného člověka důležité situaci 
sledovat, racionálně posuzovat, vyne-
chat emoce a u voleb to pak spočítat 
stranám, které toto strašení a mrhání 
penězi přijaly za své. 
                                      DID, foto: archiv

PROâ PRÁVù TENTO PRODUKT VYUÎÍVÁ PRAKTICKY KAÎDÁ RODINA?

ProtoÏe umoÏÀuje spofiením vytváfiet vlastní
kapitál a garantuje u úvûrÛ nemûnné úrokové
sazby. PrÛzkumy pfiitom dokládají, Ïe více
neÏ ãtyfii pûtiny obãanÛ povaÏují stavební
spofiení za jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt. 

DÒLEÎITÁ JE BEZPEâNOST ÚSPOR
PenûÏní vklady stavebních spofiitelen jsou regulo-
vány státem, investují do pevnû úroãen˘ch cenn˘ch

papírÛ a nepfiistupují na Ïádná mûnová rizika. 
Pro klienta âeskomoravské stavební spofiitelny je
pfiitom podstatné, Ïe základem bezpeãnosti jeho
úspor je pevné finanãní zázemí nejvût‰í a nejvy-
hledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské repub-
lice. Samozfiejmostí je i stoprocentní poji‰tûní
vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro.
A Ïe vefiejnost pokládá za nejbezpeãnûj‰ím zpÛ-
sob uloÏení úspor právû stavební spofiení, potvrdil
v˘zkum, kter˘ nedávno uskuteãnila exkluzivnû
pro âMSS agentura SC&C. 

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE NEJâASTùJI VYUÎÍVA-
N¯M NÁSTROJEM FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Stavební spofiení vyuÏívají lidé ve stále vût‰í mífie jako
dÛleÏit  ̆nástroj financování bydlení. Napfiíklad do
âMSS, která je v âeské republice nejvût‰ím poskyto-
vatelem úvûrÛ na bydlení, si od zahájení ãinnosti do
souãasnosti pfii‰li lidé pro pfieklenovací úvûry a úvûry
ze stavebního spofiení v celkovém objemu vy‰‰ím neÏ
220 miliard korun. 

Stavební spofiení a jeho úvûry jsou také ideálním ná-
strojem financování energeticky úsporn˘ch opatfiení
domácností. Obraznû fieãeno, kdo si sjedná stavební
spofiení, získává v nûm díky naspofien˘m prostfied-
kÛm, ale hlavnû zásluhou úvûru ze stavebního spo-
fiení s nízk˘m a nemûnn˘m úrokem zdravotní poji‰-
tûní svého domova.

S JAK¯MI JISTOTAMI MÒÎE POâÍTAT ÚâASTNÍK
STAVEBNÍHO SPO¤ENÍ U âMSS
V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní
úrok z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu
aÏ 3000 korun. Navíc vysokému zhodnocení pfii-
spívá i skuteãnost, Ïe v˘nosy ze stavebního spofiení
se ze zákona nezdaÀují. âistá roãní efektivní úro-
ková míra tak dosahuje aÏ 6,94 %.
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním
spofiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hod-
ného úroãení úvûru na bydlení. Spofiením si totiÏ
postupnû vytváfií nárok na úvûr ze stavebního spo-
fiení. A jeho úrokové podmínky jsou pevnû dané jiÏ

ve smlouvû o spofiení. JiÏ dnes si tak klient mÛÏe
zajistit nemûnn˘ úrok z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7
procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû
stavební spofiení.

AÎ DO KONCE âERVNA MAJÍ NOVÍ KLIENTI
U LI·KY SMLOUVU ZDARMA
Uzavfiete-li v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
prvotní smlouvu o stavebním spofiení, tak po zapla-
cení plné úhrady za uzavfiení smlouvy do 31. 7.
2010 získáte prémii aÏ 1500 Kã. 
Prémie odpovídá 100% úhradû za uzavfiení smlouvy
o stavebním spofiení a mÛÏe ãinit maximálnû
1500 Kã pfii cílové ãástce 150 000 Kã.
Nabídku mohou pfii uzavfiení následné smlouvy v ob-
dobí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 vyuÏít také kli-
enti, ktefií v âMSS ukonãili poslední smlouvu pfied
rokem 2009. BliÏ‰í podrobnosti o aktuální nabídce
na www.cmss.cz.



Odvaha je dobře utajená podoba strachu (Sofokles), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na kosmetický baliček od fi rmy Ryor se může těšit Božena 
Sísová, Říčany u Brna. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky je připraven kuchyňský robot značky Moulinex. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: 
Moravský Metropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do            
18. 5. 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě
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■ Na čem v současné době 
pracujete?
Jef: Nosím v hlavě léta příběh, rozhodl 
jsem se napsat román. Není to žádná 
brnkačka, takže pracuji teď hlavně na 
sebevzdělávání, v mém věku to dost bolí.
Tíno: Jak sem již zmínil, pracuji jako foto-
graf v divadle, tam se pořád pracuje na 
něčem. Od zkoušek po představení je po-

JeJef a Tíno Kratochvílovi: Lidé bděte!
třeba udělat hodně fotografi í. Máme dvě 
scény, muzikálovou a činoherní,  takže 
jsem velmi rád, že jsme na to dva. Ko-
merční práce mě teď zaměstnává natolik, 
že se ve volném času věnuji hlavně rodi-
ně. Ale mám ještě od studií rozpracovaný 
jeden soubor fotografi í, který bych chtěl 
trochu rozvést a pak případně někde vy-
stavit.

■ Tíno, slyšela jsem, že také občas fo-
tíš pro prezidenta Klause, fotil jsi Oba-
mu, papeže..., co zajímavého Ti tato 
práce přináší?
K práci pro Kancelář prezidenta republiky 
jsem se dostal přes jednu agenturu, když 
jsem fotil návštěvu prezidenta v Ostravě. 
Na Stodolní člověk naváže kontakty, ani 
neví jak! Byla to velká výzva, Protokol na 
Hradě při návštěvách těchto osobností 
je velice přísný. Od oblečení, vystupová-
ní až po několik vteřin na pořízení toho 
nejlepšího záběru! Ale všichni kdo pracují 
na Hradě, jsou většinou velice příjemní. 
Jinak práce fotografa je zajímavá, i když 
fotíte koncert skupiny svého spolužáka, 
ale když říkáte sýr několika prezidentům 
nebo papežovi, tak to už je fakt zážitek.
■ Jefe, můžete zavzpomínat na dobu 
minulou? Jak se Vaši tvůrčí práci na 
fotografi ckém poli dařilo za komunis-
tické éry?
Ty jo, ani nevzpomínat! Estébáci vypustili 
přes svoje konfi denty mezi lidi informaci, 
že fotím pro ně. Bylo to stresující a nebyla 
proti tomu žádná obrana, kluci na Lenin-
ce z toho měli prdel, mstili se mi za otce 
a strýce, kteří pracovali v Mnichově proti 
bolševikům. Kde kdo jim na to skočil. 
...a porovnat s dnešní dobou, pro ty, 
kteří ji nezažili...
Bože, raději neporovnávejte! Mám sice 
lustrační osvědčení, kterým mohu má-
vat, ale také smutně hledím na bývalé 
donašeče jak dobře si žijí, a to ještě svo-
boda není nikdy jistá. Tady bych volil 
slova, která marketingová parta kolem 
KSČ vložila do úst Gustavu Fučíkovi. „Lidé 
bděte!!!“ a přidal bych k tomu ještě „pro 
Kristovy rány“.
■ Vzpomínáte si na nějaké fotografi c-
ké dobrodružství, které vás zaujalo, 
překvapilo, nadchlo, nebo prostě vám 
utkvělo v paměti?

Jef: Buhahaha, jednou rukou jsem kře-
čovitě držel knipl a druhou fotoaparát, 
když jsme se řítili na hlavu Sochy Svobo-
dy v předpotopním rozhrkaném letounu 
Cesna z kterého nám během startu upad-
ly dvířka. Tíno seděl za mnou a dobře se 
bavil, místo aby mne fotil v tak komické 
situaci. Musím si postěžovat, on mě nikdy 
nefotí v komických situacích!
Tíno: Jsem si jistý, že na tuto otázku od-

povíme stejně, bylo to rozhodně 11. září 
2009, kdy jsme byli zrovna společně v 
New Yorku! Jsem přesvědčen, že to bude 
i naše společná výstava až uplyne od této 
tragédie 10 let.
■ Co musí bezpodmínečně ovládat 
dobrý fotograf?
Jef: Předpokládám, že je dobré umět ovlá-
dat fotoaparát a základy kompozice, asi 
to nebude ta odpověď, kterou čekáte, tak 
raději řeknu, že nevím. Možná mít štěstí a 
zamilovat se do fotografi e.
Tíno: V případě reportážní a dokumentár-
ní fotografi e je to hlavně otázka postřehu 
a připravenosti, je třeba trochu předvídat, 
co se bude dít a z kterého úhlu bude nej-
lepší záběr dřív, než ta situace nastane. 
Ale v některých případech člověk potře-
buje taky trochu štěstí. Při focení napří-
klad v ateliéru dávám fotografovaným 
objektům volnost, nerad někoho stylizuji, 
pak dochází k tomu, že snímky působí ne-
přirozeně, musí to vycházet přímo z lidí.
■ Tíno, nedávno ses stal otcem dce-
rušky Amálky, změnilo to Tvůj život? 
Jak se cítíš jako“táta“?
Tíno: Je to nádhera, samozřejmě malinko 
větší sousto, než jsem si představoval. 
Naštěstí mě volná pracovní doba umož-
ňuje s ní trávit hodně času. Protože jsem 
ale emancipovaným otcem, nenechávám 
všechno na manželce a snažím se hodně 
pomáhat. Manželka totiž po půl roce na 
mateřské nastupuje aktivně do divadla, 
je tam zaměstnaná jako tanečnice a cho-
reografka. A Amálka se stala mojí nejčas-
těji fotografovanou modelkou.
■ Čím je pro vás oba Brno? Nenudíte 
se zde?
Jef: Tínovi jsem radil, ať zůstane v New 
Yorku, měli jsme tam dobré konexe. Ne-
chtěl. Já jsem byl v roce 68 na stáži u 
fi rmy Kodak ve Stuttgartu, můj otec byl 
senátorem a profesorem na univerzitě 
tamtéž, řekl mi, ať zůstanu, že bude vše 
už jen pohádka. Nechtěl jsem. Tak jsme 
oba tady v Brně a asi rádi (jestli ovšem 
nejsme oba trošku na palici).
Tíno: Nuda v Brně je pouze název Moráv-
kova fi lmu, realita je úplně jiná. Jezdím 
pracovně po celé republice, někdy trávím 
v jiných městech i několik dní a mám 
možnost poznávat místní zábavu. Ale 
není města jak Brno, kde když vyrazíš 
sám do hospody, tak potkáš tolik zná-
mých, že máš někdy problém dojít domů 
před svítáním! Mám dokonalý přehled, co 
se kde děje, většinou se toho účastním s 
foťákem na krku. Ale k pobavení nepotře-
buji nějaké monumentální akce, těch si 
užiju dost v práci. Stačí mně malá hospo-
da, pár známých a dobré pivo! Mám Brno 
rád a už bych neměnil…
                                    Dita Brančíková,
  Foto: archiv: Jef a Tíno Kratochvílovi

PROSTOR 
   PRO VAŠI 
      REKLAMU

Jef a Tíno Kratochvílovi
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Text: Dita Brančíková, foto: soukr. archiv Magdalena Drsová a Martin Slanina

WWW.CARLING.CZ

Carling spol. s r.o., 

Hviezdoslavova 51, 627 00 Brno

Tel.: 515 900 900, e-mail: prodej@carling.cz

Pracujete pro známou a prestižní kos-
metickou společnost. Jak jste se k této 
práci dostala? Je to stejný systém, jako 
ve většině amerických fi rem, že člověk 
začíná od té nejnižší pozice a postupně 
se vypracuje do vedoucích (manažer-
ských) míst?
K práci v Avonu jsem se dostala díky výbě-
rovému řízení na pozici v oddělení marke-
tingu. Nezačala jsem tedy jako Avon Lady, 
takže jsem se musela rychle naučit vše o 
přímém prodeji, který pro práci v mar-
ketingu přináší celou řadu specifi k. Je to 
například právě komunikace s celou „ar-
mádou“ Avon Ladies, marketingová práce 
s katalogem apod. Předchozí zkušenosti z 
marketingu jsem získala v oděvní značce 
Pietro Filipi, kde jsem působila jako mana-
žerka marketingu, nebo v České Miss, kde 
jsem řídila PR. Původně jsem novinářka – 
vystudovala jsem žurnalistiku a mediální 
studia. 
Jakými vlastnostmi musí podle Vás 
disponovat žena ve Vašem postavení? 
Neměla by mít trochu ostré lokty? 
Přece jenom vedoucí pozice u velkých 
společností byla donedávna doména 
převážně mužů?
Když jsem pracovala např. v IT nebo v pro-
deji aut, považovala jsem naopak za vel-
kou výhodu, že jsem žena – nebylo nás v 
oboru moc a byla jsem proto pro novináře 

Podnikatel Martin Slanina obhájil 
loňské druhé místo nejlepší FIRMY 
ROKU 2009 v České republice. 
Ve fi nále fi rma, jejímž je majitelem, uspě-
la v konkurenci téměř 3 800 soutěžících. 
Rodinnou fi rmu Building SP vede společ-
ně se sestrou dvojčetem. Drobná nehoda, 
která se mu přihodila loni v červnu, mu 
však práci velmi zkomplikovala. Požádali 
jsme ho proto, aby našim čtenářům svůj 
příběh povyprávěl. V jeho případě by se 
dalo totiž říci, že s poctivostí nedojdeš 
nikam.
Martine, popište nám Vaši nedávnou 
příhodu, která se Vám udála?
V červnu loňského roku jsem svojí ne-
pozorností způsobil dopravní nehodu. 
Vjížděl jsem z vedlejší ulice do křižovatky 
a škrtl o auto, které jelo zprava. Jsem si 
jistý, že jsem se rozhlédl včas, přesto mi 
projíždějící auto uniklo. Většina poškoze-
ní vznikla na mém nárazníku, upadl mi 

Martin Slanina
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven na všechno

plastový držák a spolu s ním registrační 
značka. Celková škoda nepřesáhla 12 
000,-. Po uklidnění a vyřízení nutných 
náležitostí jsem auto objednal na druhý 
den ráno do servisu a snažil se soustředit 
na práci. S pocitem, že jsem vše podstat-
né zařídil, jsem pak odpoledne odjel do 
centra Prahy, kde mě po pár kilometrech 
zastavila městská policie. Maximální 
povolenou rychlost jsem nepřekročil, v 
první chvíli mě tedy nenapadlo, proč mě 
zastavují a žádají, abych vystoupil. Rych-
le mi však došlo, že nemám registrační 
značku. Po mém podrobném vysvětlení, 
proč ji vozím v kufru, se mnou policista 
zahájil správní řízení. Musím přiznat, že 
jsem z toho byl trochu v šoku a jen tiše 
přihlížel, jak si přední masku bez značky 
fotí a o okolnosti nemá zájem. Až zoufale 
kuriózní mi pak připadal policistův zá-
kaz dalšího řízení auta, které je dle záko-
nu bez registrační značky nezpůsobilé k 

jízdě a měli byste si ho nechat odtáhnout.   
Jaký byl nakonec „trest“?
O 8 měsíců později mi od odboru do-
pravních přestupků, oddělení správního 
řízení přišlo kvůli neoznačenému autu 
předvolání. Následovalo správní řízení 
a konečný verdikt. Dostal jsem nejnižší 
možný trest v podobě pokuty 6 000 CZK 
a odnětí řidičského průkazu na 6 měsíců.   
Nezdál se Vám trest nepřiměřený?
Samozřejmě, že zdál, zvažoval jsem odvo-

Magdalena Drsová
I „vypnout“ se dá naučit

Pracujete pro známou a prestižní kos

jako PR manažerka nebo tisková mluvčí 
dobře zapamatovatelná. Od té doby, co 
jsem začala pracovat v módě a kosmetice 
si zase myslím, že do těchto oborů žena na 
pozici manažerky komunikace prostě pa-
tří. Cílovou skupinou, pro kterou komuni-
kaci vytváříme, jsou ženy.  A žena dokáže 
podle mě lépe odhadnout, co by na ženy 
mohlo v marketingové komunikaci zafun-
govat. Naučila jsem se při své práci využí-
vat svou intuici a považuji ji třeba při roz-
hodovacích procesech za stejně důležitou 
jako výsledky průzkumů nebo výsledky 
podložené zkušenosti z minulosti. Jde ale 
samozřejmě o správné vyvážení. 
A ostré lokty? Já spíš sázím na přímost, na 
schopnost ozvat se, když mám pocit, že 
není něco v pořádku, a také na kreativní, 
netradiční přístup k práci, díky kterému 
mě nepřestává bavit to, co dělám. V sou-
časné době řídím reklamu a PR pro Česko, 
Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu 
a Hercegovinu. Takže se pořád něco učím, 
protože každá země má svá specifi ka a v 
každé dokáží vymyslet něco zajímavého, 
inovativního. 
Hodně cestujete, naposledy jste se po-
tkala s manželkou amerického prezi-

denta Baraca Obamy, jak na Vás zapů-
sobila?
V březnu jsem se zúčastnila ve Washingot-
nu celosvětové konference na téma Boj pro-
ti násilí, páchanému na ženách. Je to totiž 
jedna z fi lantropních oblastí, ve kterých 
se Avon významně angažuje. Další velmi 
známou aktivitou je například boj proti 
rakovině prsu. Součástí konference bylo i 
předávání cen ženám, které se v loňském 
roce po celém světě významně zasloužily 
o prosazování práv žen na život bez nási-
lí – ať už se jednalo o obchod se ženami, 
vynucené dětské sňatky, válečné sexuální 
násilí nebo domácí násilí. Ceny předávaly 
dvě významné osobnosti: Michelle Oba-
ma a Hillary Clinton, která zastupovala 
spolupořadatele konference – americkou 
fi lantropní organizaci Vital Voices. Byl to 
úžasný zážitek, nejen proto, že jsem měla 
možnost vidět obě dámy skutečně zblízka, 
ale zejména proto, že jsem se mohla pře-
svědčit, jaké jsou obě vynijakící řečnice a 
s jakou elegancí a grácií ve vystupování 
dokážou reprezentovat svou zemi. Michelle 
Obama je rozhodně žena s velkým osobním 
kouzlem, smyslem pro humor a vysokou 
inteligencí - a když se k tomu přídá téměř 
neomylný vkus v oblékání, tak se nedivím, 
že ji mnoho lidí považuje za ikonu. 
Jaký je Váš běžný den manažerky? 
Máte čas i sama na sebe? Nepohltí Vás 
práce?

Moje práce spočívá v tom, že nemám běž-
ný den. Proto mě asi nepřestává bavit a 
naplňovat. Hodně cestuji, například v po-
slední době jsem byla pracovně v USA, Vel-
ké Británii, Chovatsku, Slovinsku a na Slo-

vensku. Myslím si, že člověk, který pracuje 
v oboru komunikací, by neměl sedět v kan-
celáři, ale scházet se s lidmi, diskutovat s 
nimi, poslouchat, co říkají a co by chtěli, a 
vymýšlet nové věci. A to se přesně snažím 
dělat. Cestování je mojí největší zálibou i 
v soukromí, takže „kočovný“ život mi ne-
vadí.  Čas na sebe si určitě dokážu najít, ať 
už na dobrou knihu nebo na dobrou večeři. 
Naučila jsem se také, že odpočinek je nut-
ný na dobití baterií a že to bez něj prostě 
nejde. I „vypnout“ se dá naučit! 
Vypadáte velmi „šik“, myslíte si, že je 
to plus, nebo se setkáváte i s negativní-
mi reakcemi? 
Při práci v kosmetické fi rmě je dobrý 
vzhled víceméně povinností, vždyť repre-
zentuji značku a její produkty! Nemohla 
bych si proto dovolit přijít například na 
pracovní schůzku neupravená. Je to ale 
jedna z věcí, kterou jsem takříkajíc podě-
dila. Maminka mě totiž naučila, že nejlepší 
investice není do nových bot nebo sukně, 
ale do sebe, například do kvalitní péče 
o pleť a vlasy. A tím se hodlám řídit celý 
život. 
Co byste poradila ženám, které by se 
rády vypracovaly na dobrou pozici, 
získaly lepší místo? 
Rozhodně aby nepřestaly být ženami, ale 
aby z toho udělaly svou přednost. Zkrátka 
aby pečovaly o své „ženské zbraně“. Aby si 
našly denně alespoň půl hodiny na péči o 
sebe, protože upravené se budou cítit lépe 
a sebevědoměji. A aby se naučily odpočí-
vat, aby si našly chvíli na rozmyšlení, co 
skutečně chtějí, a na naplánování, jak toho 
dosáhnout. A nakonec aby se občas zkusi-
ly podívat na věci jinak než dosud a aby 
rozvíjely své kreativní vlohy. Život je pak 
zábavnější. 

lání k Ministerstvu dopravy. Vždyť jsem 
dostal trest, který odpovídá přestupkům, 
jakými jsou například jízda po vlivem 
alkoholu či jízda na dálnici v protismě-
ru, obecně jízda, kterou řidič ohrožuje 
účastníky silničního provozu. Po několi-
ka konzultacích s kolegy a advokáty jsem 
se však rozhodl, že trest přijmu. Nikdo mi 
odvolání nedoporučil, v těchto případech 
je prý změna trestu téměř bez šance. 
Jak budete tuto situaci, jako podnika-

tel, který auto nutně potřebuje ke své 
práci, řešit?
Bydlím v Praze, kancelář mám v Nymbur-
ce, což je 60 km. Koupil jsem si Opencard, 
prostudoval jízdní řády vlaků :-) Časově 
je dojíždění náročné, proto nyní uvažuji o 
pronájmu nějaké malé kanceláře v Praze. 
Na služební cesty se mnou bude muset 
jezdit kolega.
Co říkáte na „piráty silnic“, kterým 
nikdo řidičský průkaz nevezme.....
viz. nedávný případ muže, jenž vytla-
čil ze silnice ženu, a ta se několikrát 
převrátila?
Na to se nic rozumného bohužel říct nedá. 
Pominu-li etický rozměr tohoto případu a 
nedostatky bodového systému a porov-
nám-li ho se svým prohřeškem a trestem, 
vychází mi z toho, že se u nás presumpce 
viny aplikuje nerovnoměrně a jistá spole-
čenská vrstva dostává často výjimky.
Jaké ponaučení Vám z toho plyne?
Zde bych si dovolil upravit citát Seneky: 
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven 
na všechno.
(pozn. Původní citát zní -  Doufej ve spra-
vedlnost, ale buď připraven na bezpráví)
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

ELIS
Extravagantní kombinace horizontální textury s pastelovou barvou, všechno ve vysokém lesku, 

vytváří z Elis jedinečnou a trendovou kuchyň, která zaujme svou originalitou. Neopakovatelnou image 

kuchyně dotváří kovové doplňky.  Za krátký čas od uvedení na trh si našla velikou oblibu u zákazníků.

CARMEN
Kuchyně moderní  s rovnými pravoúhlými liniemi. U Carmen převládají 

vzájemné barevné kombinace dekorů, kterými se každá kuchyně stává novým 

originálem. Použitím trendových úchytek se její design ještě zvýrazňuje.

OLYMPIA CENTRUM,  U Dálnice 777, 664 42 BRNO - MODŘECE, Tel.: +420 547 426 911

akce platí jen pro kuchyňské sestavy z expozice značky Decodom a Forte

LEHÁTKO
- polohovatelné

50060001-01

ZAHRADNÍ STŮL
- rozkládací, dřevo meranti

150x200x107x74 cm; 50010005

ZAHRADNÍ 
ŽIDLE
- polohovatelná, dřevo 

meranti; 50010006

1 499,-

3 299,-

3 999,-

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ KUCHYŇSKÝCH SESTAV 

kkkakceakce llpla pla í jtí jtí jtí jen pen p kkro kro k hhhuchyuchyň kéň kéň kéňskéňské ses sest vytavytavy z e z expozxpoziiiceice ččznačznačk Dk Dk Dky Dky D ddodecodecod m aom aom a FF rFor Forttete

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ KUC

MINIMÁLNÍ SLEVA 50%

JSME PRO VÁS SLEVNILI 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK 

NA VŠECH PRODEJNÁCH

od 29. 04. do 26. 05. 2010

LEANDRA
Kuchyňská sestava Leandra působí důstojně a je krásná především díky své 

jednoduchosti a čistým liniím. Barevné odstíny v dřevěných dezénech vám 

přináší přírodu přímo do bytu a zvýrazňuje dokonalost tvarů.

Příčiny vypadávání vlasů
Příčinou ovšem nemusí být pouze 
různá onemocnění. Za padání vlasů u 
žen mohou často hormonální změny. 
Běžně můžeme pozorovat padání vla-
sů v těhotenství, vypadávání vlasů po 
porodu, v době přechodu. Padání vlasů 
po porodu se projevuje v nejvyšší míře 
obvykle v období tří měsíců po porodu. 
Padání vlasů v těhotenství se nejvíce 
projevuje v období 2. až 3. měsíce gra-
vidity. Padání vlasů po porodu by mělo 
ustat do devátého měsíce, jinak je nut-
né příčiny hledat jinde. Stejné důvody 
má padání vlasů při kojení. Hormo-
nální změny, které v tomto období ve 
vašem těle probíhají, mají velký vliv 
na porost vaší hlavy. Žena by měla 
pro zmírnění těchto projevů dodržovat 
správnou životosprávu, kojící žena by 
měla jíst pestrou stravu, do jídelníčku 
často zařazovat například ryby. Důle-
žité je doplňovat vitamíny, minerály 
a další důležité látky. Samozřejmostí 
by mělo být, že žena při kojení nekou-
ří a nepije velké množství alkoholu. To 
však nemá vliv na stav vašich vlasů 
pouze v období těhotenství a kojení. 
Pokud padání vlasů při kojení pokra-

Vypadávání vlasů – co s tím?
„Moje krásná kštice vlasů mi najednou začala povážlivě řídnout“, vypráví paní Diana. „Vlasy byly všude jinde, 
jen ne na mé hlavě. Na zemi, na oblečení, na mé malé dcerce, omotané na dudlíku, prostě na rozličných místech. 
Nejdříve jsem tomu nepřikládala váhu. Měla jsem spoustu starostí s péčí o malou dcerku. Později jsem však 
začala panikařit. Přeci neskončím plešatá“ obávala jsem se. „Nakonec jsem byla nucena vyhledat doktorku a 
řídit se jejími radami“. Tento příběh není ojedinělý a trápí tisíce mužů a žen. U paní Diany se jednalo o problémy 
související s kojením. Vlasy padají hojněji v určitých obdobích. Zvýšené padání vlasů na jaře a na podzim je 
normální jev, projevuje se u lidí, stejně jako u zvířat, která v těchto obdobích mění srst. Pokud však máte pocit, 
že počet vypadaných vlasů přesáhl únosnou mez, měli byste se zaměřit zejména na svůj zdravotní stav.

čuje i déle, než 9 měsíců po porodu, je 
možná problém jinde. Pravda ale je, 
že má vypadávání vlasů u žen příčiny 
většinou právě v těchto hormonálních 
změnách, jejichž projevy obvykle brzy 
zmizí a vlasy získají zpět svou původní 
kvalitu.
Problémy s vlasy netrápí jen ženy, vel-
ké množství mužů každý den s hrůzou 
sleduje ubývající vlasy a děsí se před-
stavy, že skončí stejně jako jejich ho-
lohlaví otcové. Bohužel, jejich obava, 
že má padání vlasů u mužů příčiny v 
dědičnosti, nejsou neopodstatněné. I 
u mužů mají vliv hormony. Příčinou 
tedy může být i nadměrná výše hladi-
ny mužských hormonů. Padání vlasů 
u mužů je častější než padání vlasů u 
žen a hlavně ve více případech končí 
úplným vypadáním.
Pokud se bojíte, že má nadměrné vy-
padávání vlasů příčiny v nějakém váž-
nějším onemocnění, rozhodně navštiv-
te lékaře. Špatný stav vašich vlasů 
může být skutečně signálem, že ve va-
šem těle není něco v pořádku. Častou 
příčinou může být například porucha 
štítné žlázy.
Příčin vypadávání vlasů je však 

opravdu velký počet a mnohdy 
není lehké zjistit, proč ke ztrátě 
dochází. Schematicky lze poruchy 
růstu vlasů rozdělit na 2 hlavní 
skupiny. 
Onemocnění vrozená, kdy již od dětské-
ho věku dochází ke vzniku lysých loži-
sek na hlavě nebo mohou vlasy chybět 
zcela. Mnohdy chybí i jiné ochlupení na 
těle. Léčebně se většinou nedá nic dělat. 
Další skupinou onemocnění jsou poru-
chy získané během života a ty jsou nej-
častější. Malou skupinou jsou chorobné 
změny kůže hlavy, může dojít k jizvení 
se zánikem vlasových cibulek a nevrat-
ným vypadáváním vlasů v postižené 
lokalitě. 
Daleko častěji dochází k přechodné-
mu výpadu vlasů, a to z těchto příčin: 
těžký, utažený účes, trvalý psychický 
stres, fyzické vypětí, těhotenství a ko-
jení, užívání léků, infekce, nedostatek 
vitamínů, podvýživa, onemocnění štít-
né žlázy a těžké operace. 
Jak postupovat?
Pokud vypadávání vlasů začne být 
neúnosné, je dobré se poradit s léka-
řem. K diagnostice vypadávání vlasů 
většinou postačí zkušenému lékaři 

podrobná anamnéza, kterou získá 
rozhovorem s pacientem, a pohled na 
kštici, kdy posoudí stav vlasů a kůže. 
Při nutnosti podrobnějšího zhodnocení 
počtu a kvality vlasů sestaví tricho-
gram. Trichogram je metoda, při níž 
dermatolog vytrhává pacientovi na 
různých místech hlavy malé chomáč-
ky vlasů a zkoumá jejich kořínky pod 
mikroskopem. Modernější, ale ne běžně 
dostupnou metodou je fototrichogram; 
při této metodě se ve vlasové pokrývce 

hlavy hladce vyholí malá ploška kůže 
a silně zvětšená se vyfotografuje. Lé-
kař po třech dnech spočítá jednotlivé 
znovu vyrůstající vlasy. Častěji než 
trichogram a fototrichogram se prová-
dějí běžné krevní testy. Vzácně při po-
dezření na jizvící procesy se provede v 
lokálním znecitlivění malý odběr kůže 
a mikroskopické vyšetření stavu vlaso-
vých cibulek a okolí tkáně. Poté lékař 
doporučí vhodnou léčbu.

pokračování na straně 11



in
ze

rc
e

Víte, které má tu
   správnou šťávu?

   
My ano.

Oba výrobky vypadají na první pohled stejně. Ale ty podstatné rozdíly se skrývají uvnitř. Výrobky 
označené KLASA nesou pečeť zcela výjimečné kvality. 

Přijďte ochutnat výrobky KLASA. Najdete nás 8. května na Řemeslných trzích ve Sportovním 
areálu Kotlina v Havlíčkově Brodě!
 
www.eklasa.cz

POZNEJTE TU NEJLEPŠÍ KVALITU
s výrobky KLASA na Řemeslných trzích

ve sportovním areálu Kotlina

KLASA_Remesla_Metropol_246x196.indd   1 4/27/10   9:56:49 AM
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  Co vlasy nemají rády, čeho 
  se vyvarovat?

Těžké utažené účesy 
Pokud se vám líbí silně utažené drdoly 
nebo copy, nenoste je dlouho, rozhod-
ně ne celý den, a nechte vlasy odpoči-
nout rozpuštěné. Promasírujte jemný-
mi krouživými pohyby pokožku hlavy. 

Trvalou ondulaci
Přestože již jsou v dnešní době na trhu 
velmi šetrné přípravky pro trvalou 
ondulaci, vždy mění chemickou struk-
turu vlasu. Její častá aplikace může 
způsobit zničení vlasů. Stále platí sta-
ré osvědčené pravidlo: 
nikdy spolu s trvalou ondulací vlasy 
neodbarvovat! Tyto procedury nechte 
v rukou odborníkům. Obdobně jako tr-
valá narušuje strukturu vlasu i jejich 

chemické narovnávání, které je oblí-
bené zejména u afrických žen. 

Horký vzduch
Vlasy nechte po umytí volně schnout. 
Pokud to nelze, pak sušte vlasy 
proudem studeného vzduchu, hor-
ký vzduch vlasy přesušuje, jsou pak 
křehké a mohou se snadno zlomit. 
Horký vzduch používejte proto jen 
zřídka, když spěcháte a potřebujete 
ušetřit čas.

Horký povrch 
Různé kulmy pracují na principu tva-
rování vlasu horkem. Nikdy je nepou-
žívejte na vlhké či mokré vlasy. Bylo 
dokázáno, že vlhkost uvnitř vlasu se 
při kontaktu s horkou kulmou změní 
ve vodní páru, která je tlakem schop-
na vlas doslova roztrhat. 

Tupé nůžky
Ostré nůžky nechají čistě zakončený 
konec vlasu, tupé ho výrazně rozštěpí 
a poškodí. 

Tupírování
Tato kadeřnická procedura není v 
dnešní době naštěstí příliš moderní, 
může totiž vlasy výrazně poškodit. 
Při česání od konce vlasu se poškozuje 
jeho vrchní ochranná vrstva.

Razantní česání
Vlasy je nutno česat bezbolestně a leh-
ce, a to směrem od hlavy k volnému 
konci. Pokud jsou vlasy zacuchány, 
postupujeme po malých kouscích od 
konce vlasu, jinak může dojít k jeho 
přetržení.

Velké množství šamponu 

K omytí vlasů je třeba takové množ-
ství šamponu, které je udáváno vý-
robcem. Většinou je udáváno množ-
ství „lískového ořechu“ na jedno mytí. 
Denní mytí je možné se šampony, kte-
ré jsou k tomu určeny a které vlas pří-
liš nevysuší. Některé šampony příliš 
nepění. Neplatí, že čím více pěny, tím 
lépe jsou vlasy umyté. Nejdůležitější 
je šampon z vlasů řádně opláchnout. 
Mokré vlasy jsou velmi křehké, a proto 
žádné razantní „drbání“! Doporučuje 
se vlasy splachovat po směru růstu, 
tedy od čela směrem k týlu (v záklo-
nu), ne nad vanou či umyvadlem v 
předklonu (což je však jistě praktič-
tější). 

„Vydrbávání ručníkem“
Po omytí vlasy v ručníku jemně vy-
mačkáme od přebytečné vody a volně 
necháme uschnout. 

Slunce 
Tak jako ultrafi alové záření vadí naší 
pokožce, tak vadí i vlasům. Dochází 
k jejich vysušování, poškozování a 

odbarvování („šisování“). Na obranu 
proti UV záření jsou na trhu spreje 
na vlasy s UV fi ltrem. Nezapomeňte 
je vždy znovu aplikovat po namočení 
vlasů ve vodě. 

Špatnou výživu 
Stejně jako nehty a pokožka mohou 
být i vlasy poškozeny při nedostatku 
některých minerálů a vitamínů. Je to 
například nedostatek vitamínu A, B, 
C, D, E a H, zinku, selenu, železa nebo 
některých aminokyselin. Na trhu je 
řada vhodných nutričních doplňků 
pro výživu vlasů. 

Nemoci a léky 
K vypadávání vlasů může dojít u řady 
různých onemocnění. Asi nejznámější 
a nejběžnější je onemocnění štítné žlá-
zy. K vypadávání může dojít i po těž-
kých infekcích, vysokých horečkách, 
psychickém či fyzickém stresu a po 
užívání některých léků. 
DiD s využitím serveru: www.ordi-
nace.cz, www.seer.cz/padanivlasu, 

foto: archiv

Vypadávání vlasů může být pro 
každou ženu velkou psychickou 
zátěží



 „Ten praotec Čech byl ale pěknej .ů.!“ zaslechla 
jsem tuhle v tramvaji brblat jednoho pantátu. 
Jen co dosedl, začal nebohého praotce slovně 
napadat, takže přetlumočit vám milí čtenáři 
vše co řekl, to bych musela prošpikovat své vy-
právění slůvky PÍP. Takže budu raději tečkovat, 
protože i když byl dědula v lehce podroušeném 
stavu, jeho samomluva mě zaujala. „Fakt, jen 
d.b.l mohl pro nás Čechy vybrat k osídlení tak 
zk.r...é severské končiny! A kdo má pak v tako-
vé sibérii žít?“ hodil děda na úvod řečnickou 
otázku směrem k šalinovému lidu, který nere-
agoval. „Fakt! Jen si to spočítejte“ začal počítat 
na prstech. „Prosinec, leden, únor – tři měsíce 
kaltna jako v Rusku! Dále – březen, za kamna 
vlezem! Slyšíte dobře, žádný jaro, furt samá 
zima! A duben – ještě tam budem, vidíte? Furt 
se řití pálíme na kamnech. To už máme pro-
sím pátý měsíc imrvére zimu jako na Sibiři! A 
najednou je tady prej máj a vyženeme kozy v 
háj! H….o vyženeme, leda tak starou belu vy-
ženeme. A víte vy proč? Protože nám v květnu 
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12 řádí v Česku Pan Serboni! Vy nekapišto kdo 

to je? No přeci Pankrác, Servác a Bonifác, tři 
ledoví muži. Ti spalují mrazem ovoce i růži“ 
zarýmoval děda a začal se opět navážet a neu-
ctivě otírat o praotce Čecha: „Vidíš prafotře cos 
nám to spískal?“ začal s tykáním. „Cos nám 
to vybral za luzné háje? Žádné luzné, leda tak 
nuzné! Důchody mizerný, žrádlo drahý, stará 
mě s..e, furt vaří šunkafl eky bez šunky a lid-
ský maso dává do guláše – strašnej fujtajbl, 
sóju! A aby toho nebylo málo, si přijde hned 
po Pankrácech do Čech p.chc..á  Žofka! Prej 
Žofi e, políčka zalije, baba jedna, ať raději sedí 
doma na p.d..i a nevystrkuje šňupák! A víte 
vy co koncem května?“ zabodl dědula pohled 
do mě, když zjistil, že má ve mně svého po-
sluchače. „Koncem května zase řádí svatý Ur-
ban - studený pán. A taky Svatý duch, protože 
platí – Na Svatýho ducha, nesvlékej kožucha. 
Tak ať slečno, nenastydnete!“ zahrozil na mě. 
„A máme to. No tak to vidíte, počítala jste se 
mnou? Podle mejch dlouhodobejch propočtů je 

u nás půl roku sibérie, hotová doba ledová! Půl 
roku! A jen v červnu je jeden jediný měsíc léto. 
Protože v červenci už nám zde zase dělá binec 
kdo? Přece svatá Anna, chladno zrána! A léto, 
který vlastně není žádným létem je KDE sleč-
no? V p.d..i!“ odpověděl pantáta sám sobě a 
usnul. Po jeho vyčerpávajícím monologu jsem 
musela uznat, že na tom jeho pranostickém, 
jadrném rozboru klimatu v českých končinách 
něco pravdy skutečně je.
A to nahňápnutý strejda ještě vůbec netušil, 
že v onom neutešeném místě se může klidně 

octnout nyní i měsíc červen. Stačí, aby pšoukla 
islandská sopka s krkolomným jménem Eyja-
fjallajokul a ochromila letecký provoz v celé 
Evropě. A už nyní se svět třese, aby nepšoukla 
i druhá s nepředvídatelnými následky na po-
časí, např. v podobě hodně chladného června, 
července, srpna, září…Tak tomu totiž bylo 
při erupci vulkánu Laki na jihu Islandu v roce 
1783, s následným znatelným ochlazením. Ale 
nemalujme raději čerta na zeď. Vždyť ona si 
šikovná matka příroda vždy nějak poradila a 
určitě zase poradí.                   Dita Brančíková

Isarno ztvárňuje „živou historii“. Skanzen 
totiž odpovídá podobě keltských vesnic před 
dvěmi tisíci lety. Rozdíl je pouze v tom, že 
tento skanzen můžeme navštívit i dnes. Na 
vlastní oči si zde můžeme prohlédnout speci-
fi cké stavby, ukázku řemesel i běžného života. 
Areál se rok od roku rozrůstá. K vidění je zde 
tradiční keltská kovárna, tkalcovská dílna, 
obytné stavení, ovčín se seníkem a mnoho 
dalších budov. Již nyní se jedná o největší kelt-
ský skanzen ve Střední Evropě.
Hlavně děti v osadě určitě zaujme velké 
množství zvířat. Nečekejte však žádné exotic-

Keltský skanzen na Moravě
Zajímáte se o historii, ale nebaví 
Vás prohlížení kamínku a střepin 
v muzeu? Pak možná právě vás 
zaujme keltská historie, ožívající 
ve skanzenu Isarno, v prostorách 
bývalého lomu u Letovic. Tato 
keltská osada nabízí prohlídku, 
kde vaše představivost je bonus, 
nikoli nutnost.

ké papoušky. Keltové chovali zvířata pro obži-
vu a materiály – přátelit se tu proto můžete s 
ovcemi, kozami, prasátky a dalšími zvířaty z 
dvorků našich babiček.
A jak vlastně Isarno vzniklo?
Keltskou osadu buduje a spravuje skupina 
historických nadšenců pod vedením Aleše 
Olesova. Všechny místní stavby jsou navr-
ženy a postaveny přesně podle dochovaných 
vzorů. Návrhy budov vycházejí z poznatků 
archeologických nálezů. Vzorem tak byly vy-
kopávky přímo na Moravě či u Prahy, ale také 
naleziště v Irsku. 
A když už jsme u toho – co to tedy znamená 
Isarno? Tento název je odvozen od starogal-
ského označení pro železo. Což je pro Kelty 
jedna z hlavních surovin. Shodou okolností 
se podobně nazývá i nedaleký kopec Izar. Kdo 
ví, zda se náhodou nejedná o pozůstatek Keltů 
na našem území. 
Jako Keltové jsou označovány skupiny kme-
nů žijících ve středověku na území severní a 
střední  Evropy. Protikladem jim byli Římané, 
se kterými se často střetávali při expanzi po 

Evropě. Byli to zruční řemeslníci, zemědělci a 
přírodovědci. Zvláště jejich vztah k přírodě a 
mystickým obřadům je dodnes velkým téma-
tem. Více zajímavostí ze života Keltů vás čeká 
u Letovic a tak nebudu napovídat.  
Program, který nás zaujme 
Skanzen pravidelně ožívá různými akcemi 
pro děti i dospělé. Speciální program se chys-
tá například při vítání jara a na den dětí. V 
letošním roce se například můžete zúčastnit 
Jezdeckých her – turnaje o nejlepšího bojov-
níka. Program budou provázet šermířské 
vstupy a noční ohnivé vystoupení. Další akcí, 
které se můžete přímo zúčastnit, je Den luko-
střelby, který se koná v červenci. A pokud ne-
budete chtít soutěžit přímo o pohár, můžete si 
vyslechnout archeologickou přednášku nebo 
shlédnout divadelní šermířské vystoupení. 
Větší kolektivy a školy si mohou předem ob-
jednat celodenní program. V letošním roce je 
připraveno hlavní téma Keltové versus Říma-
ni. Více informací a aktuální program nalez-
nete na www.isarno.com.           
                                               Simona Stolařová


