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Získat pár minut v jejím nabitém diá i je tém  nadlidské úsilí. P esto 
když si pak najde chvíli as, vyza uje z ní pozitivní energie a dobrá ná-
lada. Jedna z našich nejoblíben jších eských zp va ek pracuje hodn  
a ráda, ale podle svých slov umí také odpo ívat. Co ji v poslední dob  
nejvíce zam stnává?

Jedna z nej-
z n á m j š í c h 

eských  zp -
va ek má 
opravdu na-
bitý program. 
A dny volna 

byste v jejím 
diá i hledali oprav-

du dlouho. Minimáln  
polovinu z celého roku stráví 

mimo eskou republiku. To když 
svého manžela Štefana Margitu do-

provází na jeho zahrani ní angažmá. Ani 
v daleké cizin  ale Hana Zagorová nezahálí. 

Krom  poznávání daného m sta, návšt vy památek 
a muzeí si totiž s sebou také bere práci. Ob as píše texty ke 
svým písni kám, u í se texty nových písni ek. A když zrov-
na nejdou s manželem na ve e i, ráda uva í n co dobrého. 
Oblíbené jsou nap íklad pln né papriky. Na sklonku roku 
takto navštívila Hana Zagorová New York, kde Štefan zpíval 
v metropolitní ope e p edstavení Z mrtvého domu od Leoše 
Janá ka. Nyní za átkem nového roku pojede za Štefanem do 
Milána. 

 Co vás eká po novém roce?
Práce, práce, práce.

 M žete odkrýt n jaké vaše plány?
Chystám koncerty s kapelou Miloše Nopa, s Petrem 

Rezkem, do divadla se vrátí op t muzikál Jack Roz-
parova , na který se moc t ším a pustím se také do 

Zrcadlo Hany Zagorové
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p íprav nové desky, kterou bych  cht la stihnout  vydat na 
podzim p íštího roku. 

 Na konci roku 2009 jste ale zvládla pok tít nové CD 
erný páv? O jaké cédé ko šlo?

Šlo o výb r písni ek, ke kterým jsem napsala texty + dv  
nové písni ky. Jednu napsal Ji í Zmožek a druhou Ji í B ezík. 
P ekrásný obal ud lala nafotila Lucie Robinson. Byla to cel-
kov  hrozn  krásná práce – jak p i výb ru písni ek, tak ve 
studiu, tak p i focení.  

 Kolikáté to bylo cd?
Nemám pon tí, to je otázka pro m j fan klub, ale tuším, že 
se m že pohybovat n kde okolo ísla t icet.  

 Pro mnohé je hudba relax, dokážete u ní také odpo í-
vat? A co nap íklad vy ráda posloucháte?
Já si ráda poslechnu všechno nové, co mi p ijde pod ruku, 
je dobré být v obraze. Te  moc poslouchat nestihla. Ale na-
šla jsem si as nap íklad na novou desku Barbary Streisand 
nebo Sylvie Vartam. V metropolitní ope e jsem krom  premi-
éry Štefana vid la také op ru Aida a stihla jsem vid t také 
muzikál Jižní paci  k.  

 Mnoho let jste se v novala pouze p vecké karié e a 
to i p esto, že jste vystudovala herectví. V posledních 
letech jste se objevila hned ve dvou muzikálech – první 
byl Jack Rozparova , který bude mít práv  obnovenou 
premiéru a nyní je to Mona Lisa. Je to pro vás rozdí - 
stát na jevišti jako here ka a jako zp va ka? 
Je to veliký rozdíl. Hlavn  v technice práce s mikrofonem. 
Na koncertním jevišti s ním pracujete vy, kdežto v divadle 
jste v rukou pana zvuka e. Moc m  to ale baví, mám krásné 
povolání.  

J

diá i
du dlouh

polovinu z celé
mimo eskou repu

svého manžela Štefana
provází na jeho zahrani ní 

v daleké cizin  ale Hana Zagor
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 Co vás eká po novém roce?
Práce, práce, práce.

 M žete odkrýt n jaké vaše plány?
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Text: Eva opíková, foto: L. Robinson

• Hana Zagorová pochází z Pet kovic 
u Ostravy • Narodila se ve znamení 
panny • Pat í k nejoblíben jším es-
kým zp va kám (na svém kont  má 
9 ocen ní Zlatý slavík) • Nedávno vy-
dala nové CD erný páv, na které jsou 
písn , ke kterým sama napsala texty 
• Jejím manželem je již 17 let sloven-
ský tenorista Štefan Margita • Krom  
koncertování ú inkuje také v muziká-
lech Mona Lisa a Jack Rozparova
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Text: Dita Bran íková, foto: Jef Kratochvíl

Igor Ond í ek a Alena Antalová

Igor Ond í ek
JeJe mi moc dob e v M stském divadle

Charismatický Igor Ond í ek vystudoval brn nskou JAMU a ješt  téhož roku nastoupil do 
M stského divadla Brno, kde p sobí do dnešní doby. Od roku 2003 jako šéf zp vohry. Je milý 
a sympatický a povídat si s ním byla radost.

 Od roku 2003 jste šéfem zp -
vohry, jak jste se k této pozici 
dopracoval?
V roce 2004 jsem zvít zil v kon-
kurzu, který na tuhle funkci vy-
psal tehdejší editel Národního di-

vadla Brno pan Zden k Prokeš. 
Ke konci roku roku 2004 se 

p ipravovala v souvislosti 
s výstavbou Hudební scény 
M stského divadla Brno 
a rozhodnutí Magistrátu 
m sta Brna delimitace 
souboru zp vohry Národ-
ního divadla do divadla 
M stského.  Pracoval jsem 
pohostinsky ve zp voh e 
Národního divadla I M st-
ském divadle, oba diva-
delní domyj sem tudíž 
znala  mohl být p i p esu-
nu souboru nápomocen.

 Vedle šéfování však stále 
hrajete, co momentáln  p ipra-

vujete?
Práv  jsme ukon ili práci na muziká-

lu Hello, Dolly! Hrajeme ji v sou asné dob  
v p edpremiérách, o  ciální premiéra je naplánována na 6. 
února letošního roku. Velmi m  t ší, že se krom novinek a 

p vodních hudebních inscenací, uvád jí i díla ze zlatého 
muzikálového fondu, abych tak ekl, a tím Hello, Dolly! be-
zesporu je. Velkou radost mám z jevištního setkání s Alenou 
Antalovou, se kterou jsem studoval brn nskou JAMU a jako 
partne i v p edstavení jsme se naposledy sešli p ed šestnác-
ti lety v Mam’zelle Nitouche. Režíroval tehdy Gustav Skála, 
který režíruje i Hello, Dolly!. Tohle setkání je pro m  o to ra-
dostn jší. Však si s Alenkou Dolinu, jak p edstavení d v rn  
íkáme, po ádn  užíváme. Doufám, že si jej podobn  užijí i 

naši diváci.

 Máte n jakou „nejoblíben jší“ roli?
Je to asi tak, když zkouším n jakou novou roli, je pro m  
tou nejd ležit jší a nejoblíben jší. Protože nejvíce energie 
v nuji práv  jí. Te  je pro m  takovým úkolem práv  Ho-
rác Vandergelder z Helou, Dolly! Samoz ejm  mám moc rád 
role, které mají úsp ch u  divák  jako Babs v Charleyov  tet  
nebo Kamil z Brouka v hlav . Svátkem je pro m  zahrát si 
dramatické role jako Pahlen ve Smrti Pavla I., nebo Krotitel 
ze Síly zvyku. 

 M  osobn  jste nejvíce zaujal ve h e Brouk v hlav ? 
Jak vzpomínáte na postavu Kamila?
Bylo mi tehdy 24 let. Tohle komedii hrajeme už trnáct let. 
Všichni v ní s úsp chem stárneme. Ani obsazení se za tu 
dobu p íliš neprom nilo. Takže rad j než vzpomínání, uží-
vám si repríz, které hrajeme v sou asné dob . Nevím, kolik 
divadel má na repertoáru takový, dalo by se íci evergreen. 
Režisé i, nové role, kolegové p icházejí a odcházejí, ale Brouk 
v hlav  z stává. :-)                                pokra ování na str. 6
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ A VYSO INA

Text: Dita Bran íková, foto: Ji í Zach

MarMartina a Zuzana ŠMUKOVY
Zvít zila v historicky prvním ro níku sout že Elite Model Look u nás a dodnes je žádanou modelkou 
reklam i módních katalog . Je maminkou t íletého syna Samuela a práv  o ekává narození svého 
druhého potomka. Jako prezidentka nada ního fondu Krtek se stará o onkologicky nemocné d ti. Žije                 

a pracuje v Praze a jmenuje se Martina Šmuková. Martina má nemén  atraktivní sestru Zuzanu, 
která je maminkou dvou chlapc  a bydlí v Brn . V sou asné dob  je na mate ské dovolené. Ob  

sestry spolu udržují velmi p átelský vztah. A my jsme se jich zeptali:

 Narodily jste se a vyr staly v Brn ? Co pro 
vás znamená Brno? 
M: Ano, narodily jsme se ob  v porodnici na „Obil-
áku“ a já jsem v centru Brna strávila p lku života. 

I když te  žiji v Praze, moje práce s Brnem souvisí a 
navíc celá naše rodina je stále tady, takže pro m  Brno 

nikdy nep estalo být domovem. 
Z: Já jsem, krom  necelých p ti let v Praze, stále v Brn  a 

jsem tady úpln  nejvíc spokojená. P ipadá mi tak ako-
rát velké. Hlavn  pro d ti. S prací je to tady, pravda, 

trochu horší než v hlavním m st , ale když lov k 
nechce d lat kariéru, tak to ur it  sta í. 

 Jaké bylo vaše d tství, jaký jste m ly navzá-
jem vztah?
M: D tství bylo super, naši nám dali úpln  
všechno, co bylo v jejich silách a možnostech, 
ne-li víc. A se Zuzu jsme se, snad krom  pár ne-
zbytných sesterských mod in v raném d tství, 
m ly a po ád máme rády. Teda já ji ur it . 
Zuzuuu?
Z: Jak íkám, Mar a je nejlepší švíca na sv t . 
I když jsme se nevídaly a po ád nevídáme 
tak asto  jak bych byla ráda, alespo  si 
dlouze telefonujeme a všechno d kladn  
probíráme.

 Martino, zvít zila jste v sout ži Elite 
model look, jak se potom vyvíjela Vaše 
kariéra?
 M: Nebrala jsem to p íliš vážn , takže se 
moje kariéra d la tak n jak sama od sebe. 
Nejspíš, kdybych se víc snažila, asi bych to 

dotáhla ješt  mnohem dál, ale otázka je, jestli 
bych z toho m la radost. Díky práci modelky 
jsem vid la nádherná místa po celém sv t , po-
znala rozmanitost lidských povah, postavila se 
na vlastní nohy a vlastn  z modelingu erpám 
dodnes.

 Zuzko, ze sestry se stala známá modelka, 
nežárlila jsi na ni?  
Z: Ne. Nikdy. Fakt. Já jsem se totiž vždycky 
strašn  styd la, takže m  ani ve snu nenapadlo 
žárlit. Protože já jsem o takové karié e nikdy ne-
p emýšlela.

 Nyní jste ob  maminky, Zuzko, Vy máte 
d ti dv  a Vy Martino, práv  druhé ekáte, 
jak vás zm nilo mate ství?
M: Nevím jestli zm nilo, ale ur it  jsem p estala 
ur ovat, co se bude dít s mým vlastním životem. 
Šéfem je te  m j syn a brzy mu p ibude posila. 
No a protože jsem v  podstat  nep estala v bec 
pracovat, cítím únavu a nep íjemný nedostatek 
spánku. Ale vyvažují to okamžiky, kdy si uv do-
mím, jak obrovské mám št stí, že m žu být ma-
minkou té malé vtipné osoby, a že pod srdcem 
nosím dalšího raubí e. 
Z: M  zm nilo dost. P ipadám si docela jiná 
osoba. Mám pocit, že je to úpln  nová kapitola. 
Strašn  zvláštní pro m  bylo si uv domit, že já, 
malá Zuzu, jsem MAMINKA. Kolikrát i te  si to 
slovo opakuju a íkám si, jak je to zvláštní, že už 
nejsem to dít  mojí maminky, ale že já jsem te  
ta maminka.                        Pokra ování na str. 7
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 Jano, narodila jste se ve Svitavách, ale 
ocitla se v dobách studií v Brn  na JAMU.

Pro  vlastn  Brno Vám zk ížilo cesty osudu?
 Je to zajímavé, že to tak dopadlo. Vyr stala jsem v 

malinké vesni ce H ebe  u Svitav, která se nachází 
na hranici ech a Moravy, ale pat í do Východo eské-

ho kraje, takže mé spády byly spíše do ech. Také pro-
to mi p išlo logi t jší po gymnáziu ve Svitavách podat 

p ihlášku na DAMU v Praze. A koli jsem se probojovala 
do nejužšího kola, p ijata jsem nebyla. Vzpomínám si, že 

m  na herecké zkoušce p im li k plá i a já se tak rozvzly-
kala, že m  paní Jana Hlavá ová, která sed la v p ijímací 

komisi, zachra ovala svým kapesníkem. Ale nejspíš to za-
nechalo dojem, protože jsem postoupila do 2. kola. Dialog 
jsme etli s Mirkem Etzlerem, se kterým jsme se pak za dva 
roky potkali na JAMU. Vzpomínám si na kamarádku, která 
se trochu zabývala výkladem z karet a tak jsem se jí z legra-
ce zeptala, jestli m  na tu um leckou školu v Praze p ijmou 
a jí tehdy vyšlo, že ne, ale dostanu se na jinou podobnou. 
A vlastn  m la pravdu. Zkoušky na JAMU vyšly napoprvé. 
Tak to t eba byl osud :-).

 Jak na brn nská studia vzpomínáte?
Báje n ! Dost jsem si toho považovala, protože d v at se 
hlásilo strašn  moc a vybraly nás jen t i. Je to úžasný po-
cit, že se Vám splní Vaše p ání. A tak jsme si to pat i n  
užívali. I když to byl docela záp ah. Každý den od p l osmé 
do devíti do ve era. P edm t  bylo hodn . A ten rok, co 
jsme nastoupili do prvního ro níku, znovu otev eli kavár-
nu Slávie, kam jsme po škole rádi zašli, takže potom t eba 
akrobacie o p l osmé ráno byla dost krutá, ale ty kotouly 
a salta nás probraly. Myslím, že jsme byli výborná par-
ta. Tomáš Sagher, nejmladší z ro níku, takové ro níkové 
sluní ko, hrál bezvadn  na kytaru, což znamenalo taky 
významný tmelící prvek. Dokonce jsme m li ro níkovou 
hymnu :-)

 M žete prozradit, kdo další ze sou asných herc  
s Vámi studoval? Ovlivnil Vás n kdo výrazn  v dob  

studií?  (profesor, kolega)
Do ro níku nás p ijali deset herc  a jednoho režiséra. Po roce 

jeden spolužák odešel, ale jinak jsme dostudovali všichni. A kro-
m  Jirky Bakaly, který žije v Kanad , kde se zabývá televizní 

produkcí, jsme z stali u divadla všichni.
Eva Da ková - Sachrová hraje ve Zlín , Zuzka Slavíková je 
v Praze, stejn  jako Jirka Dvo ák, se kterým v našem diva-
dle stále hrajeme úsp šného Brouka v hlav . Jirka Zapletal 
a Roman Teprt odešli do Hradce Králové a David Viktora má 
angažmá v Ostrav . A režisér Petr Veselý má na svém kont  
adu úsp šných inscenací, zkušeností s šéfováním divadla i 

televizní praxi. Já s Tomášem Sagherem jsme v MdB. Naší ro -
níkovou profesorkou byla skv lá here ka tehdy ješt  Divadla 
brat í Mrštík  a výborná pedagožka, Jana Janovská. Myslím, 
že díky své p ísnosti a d slednosti, nám toho hodn  p edala. 
Nepamatuji se, že by nám kv li n jakým jejím vedlejším akti-
vitám odpadla herecká.  A potom si s námi ve er sedla k vínu 
a probírali jsme všechno možné. Také ráda vzpomínám na 
Zdenu Herfortovou, která nás u ila muzikál. S tou se dodnes 
potkáváme na jevišti. 

 Jak vidíte Brno s odstupem let? Co se Vám zde líbí, co 
Vám na n m vadí?
P iznám se, že se mi Brno na první setkání moc nelíbilo. Vždyc-
ky když jsem vystoupila z vlaku na hlavním nádraží, tak jsem 
m la takové zvláštní pocity. Milovala jsem Prahu a tady se mi 
zdálo, že zde nepotkávám tolik historických památek a p išlo 
mi takové pro m  úpln  cizí. Takže s odstupem let musím íct, 
že pro m  se Brno zm nilo strašn  moc k lepšímu. Jednak už 
jsem si zde našla i ta historická zákoutí, samoz ejm  p átele a 
už ho beru za svoje m sto. Výhodou je také krásné okolí Brna 
a já jsem lov k na p írodu vysazený. Také se mi líbí, že se v 
Brn  po ádá stále více kulturních akcí a že v tomto ohledu má 
Brno ur it , co nabídnout. Co mi vadí je t eba málo parkova-
cích míst. ešením tohoto problému se zabývám každý den. 

 Ztvárnila jste ve své profesi spousty rolí, které Vám 
nejvíce p irostly k srdci?
Mám na repertoáru hodn  krásných rolí. Snad nejvíce krát 
jsem si zahrála Anitu ve West Side Storry, která mi, myslím, i 
dopomohla k prvnímu ocen ní K ídla, což je cena MdB pro nej-
populárn jší here ku. Nádherná hudba, tancování a drama-
tické situace. To je opravdový muzikál. Také jsme s ním projeli 
kus Evropy, N mecko, Rakousko, Itálii, Špan lsko, Portugalsko.
Takže máme nastudovanou anglickou verzi, ale také speciální 
n meckou, kdy text íkáme v n m in , ale písni ky zpíváme 
anglicky. N kdy se nám to docela pletlo.    Pokra ování na str. 6

Text: Dita Bran íková, foto: Jef Kratochvíl

Nominace na Thálii m  pot šila
a p ekvapila zárove

Jana Musilová

najdete na
stran  6

O NÁS - 
O LIDECH
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JeJef a Tíno Kratochvílovi:

 Otec a syn, oba známí fotografové. M žete, pro-
sím, našim tená m prozradit, jak se vyvíjela 
vaše kariéra? Co vás oba vedlo k volb  vlastn  
d di ného povolání?
Jef: Zd dil jsem po otci, který prchl p ed bolševiky 
na západ, fotoaparát. Bylo to vlastn  to jediné, co mi 
po n m v dob  dopívání z stalo. Olej do motoru dolil 

také  lm režiséra Antonioniho  Zv tšenina. Bylo in 
nosit po m st  fotobrašnu, já na rozdíl od mých 

vrstevník  v ní nenosil sva inu, ale otc v foto-
aparát.

Tíno: První kvalitní fo ák dostal do ruky 
m j o rok starší brácha, ale nakonec n jak 

skon il u m . Táta jednou došel a íkal: 
„Támhle za plotem leží zbouraná socha 

Stalina, b ž a vyfo  to n jak, a  je 
fotka do novin. Já p es ten plot ne-

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

s nimi i n jakou sout ž. Potom 
m  táta ekl: „Budeš fotograf, 
co bych s t ma všema fo á-
kama d lal, n kdo je musí 
zd dit!“ Tak jsem šel na 
St ední školu um leckých 

emesel a pak vystudoval 
Institut tv r í fotogra  e    
v Opav . A bavilo m  to.

 Takže táta Ti radí     
i pomáhá v práci...
Tíno: Jasný, chovám k 
n mu velký respekt a ob-
div, co všechno dokázal. 
Vídáme se asto v M st-
ském divadle Brno, kde 
jsme oba zam stnaní. 
Když je n jaká v tší 
zakázka, v tšinou na 
tom d láme spole n . 
Jsem rád, že m  k fo-
togra  i p ivedl a že 
to m lo smysl.

 Tíno, m žeš 
zavzpomínat na 
své d tství? P e-
ci jen jsi nevy-
r stal ve zcela 
b žné rodin . 
Nemyslím si, že 

Lidé bd te!
by to bylo natolik odlišné od ostatních, 
ale st žovat si rozhodn  nem žu. Byli 
jsme taková více kulturn  aktivní ro-
dinka. Na Mikuláše k nám chodil Bolek 
Polívka s Františkem Kocourkem a n -
kdy se zdrželi u nás doma i n kolik dní 
nonstop. Což bylo pro m  s bráchou jist  
zpest ení. Ale dá se íct, že jsem polovi-
nu d tství strávil na venkov  s babi -
kou. Jezdili jsme pravideln  na chalupu 
u Nového M sta na Morav . S tátou 
jsem od mala jezdíval fotit jako asis-
tent, v tšinou jsem jenom tahal brašnu, 
nebo držel n jaké to sv tlo. Tehdy jsem 
ješt  v bec netušil, že v budoucnu v 
tom budu pokra ovat. Bydlím na Jasel-
ské naproti zdravotní škole, když tady 
ješt  bydleli naši, tak m l 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 otev ít a poprosit je a  
odejdou, neusp l jsem, ale asi jsem ten-
krát za al zvažovat, že bych mohl být 
fakt fotograf :-).

 Jefe, Vy jste mimo jiné profesn  
spojen s M stským divadlem Brno. 
Jak se Vám pracuje zde, na prknech, 
která znamenají sv t? Máte v hle-
dá ku své „oblíbené hv zdy“?  
Je to zvláštní, když sedím na po á-
te ních zkouškách, kdy herci ješt  v 
civilním oble ení nahazují aranžmá, 
koukám jak blázen a napadá mne, jak 
mohou dosp lí relativn  psychicky 
zdraví lidé, takhle neuv iteln  blbnout. 
T žko zadržuji smích, když sleduji her-
ce v tri ku s heslem Boura  Olšan, jak 
v kra asech škrtí blondýnu v teplácích. 
Pak herci oble ou kostýmy a p ejdou na 
jevišt , zázrakem se z nich stanou lidé 
prožívající velká dramata, už to není k 
smíchu, ale se zadrženým dechem sledu-
ji p íb hy procházející staletími. Pracuje 
se mi tu úžasn . Pokud se mi poda í být 
chvilku o samot  s režisérem Mošou, 
snažím se ho p esv d it, aby napsal mu-
zikál o posledním milostném vzplanutí 
T.G.M. Myslím si, že m  má za blázna.
                                  pokra ování na stran  8
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Text: Dita Bran íková, foto: Tereza Kroupová

na stran  6

O NÁS - O LIDECH
• Rozhovor se šéfem inohry Národního 

divadla Brno Zdenkem Plachým nejenom 
o chystané sv tové premié e Con amore

• Jaké je to být bulvární noviná kou 
s Markétou Hellingerovou dnešní téma EKOLOGIE 

na stran  4 a 5
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ A VYSO INA

Daniela  Révai:
Bolest zaháním prací

Daniela se narodila ve znamení Býka. Vystudovala herectví v Brn  na JAMU. Mezi její koní ky pat í skute ný 
k  – arabská klisna Judy Garland, ko ka, snowboard a divadlo. Má ráda eské  lmy, seriál Simpsnovy a cht la 
by se potkat s Larry Kingem nebo Oprah Winfrey. Zeptat se jich, jak se to d lá. Oblíbila si období první republiky           
a vše co s ním souvisí. Její oblíbené motto, které si vyp j ila od here ky Adiny Mandlové, zní: „Dneska už se tomu 
sm ju.“ Za ínala v eské televizi v roce 1997. Moderovala po ady pro d ti Oáza a Kometa a hudební speciály 
Crescendo a Zpívání na farm . Zkusila si redaktorskou práci v publicistickém po adu erné ovce. Potom p išlo 
Studio 6 s Mírou Bosákem a práce v eském rozhlase i v n kolika komer ních rádiích. Rok moderovala Snídani   
s Novou. V sou asné dob  moderuje Dobré ráno s eskou televizí vysílané z Brna.

 V tšina divák  si Vás v sou asné dob  spojí s Dobrým 
ránem v eské televizi, jak jste se k této práci dostala? 
Jednoduše – konkursem. P ímý p enos, to je tak íkajíc moje 
parketa a tak když se ke mn  dostala informace, že Dobré ráno 
hledá moderátory, šla jsem do toho. Navíc – v roce 1999 jsem 
vysílala ve Studiu 6 v eské televizi a pak rok ve Snídani s No-
vou, takže tohle je takový m j návrat k nejdelšímu live po adu 
na eských obrazovkách. Dv  a p l hodiny adrenalinu, smíchu, 
pohody i stresu – to je koktejl, který m  neskute n  nakopává a 
dodává mi energii. Lidé, kte í na DR pracují – od šéfdramaturga 
Honzy Sou ka, p es dramaturgy Petru 

Špi kovou, Zuzu Malego-
vou, Honzu Mitá ka, 

po režiséry Petra 
Stod lku, nebo 
Honzu Var-
v a o v s k é h o, 
kameramany 
a redaktory, 
zvuka e, st i-
ha e, osv tlova-

e, maskérky. Ti 
všichni jsou bezvad-

ní a tvo í dobrou partu. 
A bez toho by to nešlo.

 Jak jste si sedli s kolegou 
Ji ím Filipem? Jirka je moderátor 

odchovaný Brnem – já zase Prahou. Tomu 
se ob as sm jeme – já íkám, takhle se to d lá 

u nás v Praze a on zase – že takhle se to d lá v Brn , 
a že když jsem tady, musím poslouchat. Jenže má sm lu, 

jsem starší, takže ast ji „poslouchá“ on m  :-). Moderátor-
ská dvojice nevznikne hned – na tom se musí pracovat 

a hledat to, co m žete mít dohromady spole ného 
a co naopak ne, a na tom založit celé fungování, 

využít všeho. Já íkám – lov k se musí celý 
život u it, být jako houba a nasávat informa-
ce. Od kohokoliv, takže já erpám z Ji ího a on 
zase ze m .
  Kdo Vám vybírá oble ení pro jednotlivá 

                               vysílání? Domlouváte se n jak se svým 

moderátorským kolegou? Obléká nás naše kostymérka, ob-
le ení pro nás televize nakupuje, ale samoz ejm , že do výb ru 
mluvit m žeme. Asi by se nám špatn  vysílalo, kdybychom se 
necítili dob e. Mám n kolik sk íní oble ení, takže se to hodí, 
ráda si n kdy vezmu kousek i z vlastního šatníku. Celkov  by 
m lo DR p sobit mladistv , jsme lifestylový po ad, takže v kos-
týmku m  tam ur it  neuvidíte :-).

 St ídáte se po týdnu s Ostravou, je to hodn  náro né 
vstávat každý den tak asn ? Není, mn  to ned lá žádný 
problém. Já jsem ranní ptá e a sta í mi spát v pohod  4 hodiny 
denn . Je ale pravda, že v týdnu, kdy jsem v Praze, tak spím ale-
spo  do deseti, takže kolegy Gábinu a Denise asto nestíhám :-).

 Nedávno jsem etla Váš velice otev ený rozhovor pro 
asopis Story. A  te  neprožíváte zrovna nejš astn jší ob-

dobí, p sobíte velmi p íjemn  a mile, jak to všechno zvlá-
dáte? Víte, ono to všechno vylezlo na ve ejnost až te , ale ta 
naše krize je už delšího charakteru. Takže jak se íká – bylo h . 
Bohužel je pravda, že když se n co pokazí, tak se kazí víc v cí 
najednou. Um el mi táta, do toho nev ra manžela – to se pak 
zvládá t žko. Ale práce je dobrým lékem a já to m žu potvrdit. 

 Mimo práci v eské televizi v Brn , pracujete ješt  jako 
zahrani ní zpravodajka pro Slovenskou televizi v Praze, 
baví Vás neustále cestovat? Mám výhodu, že pracuji „doma“ 
pro zahrani ní televizi, takže když nejsem v Brn  a nevysílám 
DR, tak jsem v Praze a pracuji jako zahrani ní zpravodaj STV. 
V tšinou jde o politiku, te  se zrovna chystáme na událost roku 
– do Prahy p ijede americký a ruský prezident a to je pro zpra-
vodaje úplná lah dka! Takže se moc t ším. P es den budu to it 
a st íhat reportáže a ve er vstupovat živ  do hlavních zpráv i 
do Komentá . 

 Máte ráda Brno? Co se Vám na n m líbí? Já jsem v Brn  
strávila 5 let života, když jsem tady studovala herectví na 
JAMU. Potom jsem pracovala v rádiu Krokodýl a v eské televizi 
a teprve potom p išla Praha. Takže te  znovu nalézám stará 
místa i staré kamarády a je to fajn. Líbí se mi, že tady není 
takový shon jako v Praze, ale i ten mi, musím se p iznat, za ne 
vždy po tom týdnu chyb t. Mám ráda procházky na Špilberk a 
hlavn  – mám tady bráchu Radka a jeho Ivanku, takže já jsem 
tady v Brn  tak trochu doma.

 A co Vám na n m vadí? Ob as to, že na auto s pražskou 
zna kou rad ji troubíte, než abyste ho pustili :-).

Stává se ekologie 
     „ekoterorismem“?

MORAVSKÝ Metropol 2010
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■ Pane režisére, nechce se tomu věřit, 
ale dočetla jsem se, že Vy, jeden z nej-
známějších českých divadelníků – si 
užíváte důchodové idylky. Že to není 
pravda?
Je a není. Důchodová idylka, to snad ani 
u nás neexistuje, nicméně dosáhl jsem 
důchodového věku a tudíž i ten důchod, 
který mně byl vyměřen, pobírám.

■ A můžete našim čtenářům pro-
zradit, která z Vašich uměleckých 
profesí – režisér, herec, dramatik, pe-
dagog, spisovatel – hraje v současné 
době prim. A ustoupila některá do 
pozadí?
Střídá se to, teď zrovna inscenuju mou 
hru Blbá Veruna v Huse na Provázku. 
Taky budu něco točit a i v té škole, na 
JAMU, se snažím být k užitku. Psát budu 
až o prázdninách, na to potřebuju velké, 
resp. delší volno.

■ Patříte nedomyslitelně k brněn-
ské kulturní scéně. Jak se proslýchá, 
opustil jste na „nová kolena“ Brno a 
přesídlil do matičky Prahy, tak jako 
ostatně většina slavných umělců. 
Chtělo to velkou odvahu? Jak se Vám 
v Praze žije a nestýská se Vám?
Mně se nestýská vůbec. Jednak jsem v 
Brně velmi často, navíc teď tu zrovna 
zkouším, do školy jezdím. V Praze mám 

Arnošt Goldfl am se narodil v Brně 
v rodině s židovskými kořeny. Jeho 
matka, která během války prožila 

těžké trauma, zemřela, když bylo 
Arnoštovi 18 

let. Jeho 

dětství a dospívání kromě citově zalo-
žené matky ovlivňoval také prakticky 
založený otec, který se plný energie 
dožil takřka stovky let a několikrát 
se stačil oženit. Goldfl am vystudoval 
JAMU a v té době se stal součástí br-
něnské bohémy. Nejvýraznějším ob-
dobím jeho práce bylo působení v br-

něnském HaDivadle. Významně tehdy 
spoluvytvářel brněnskou kulturní 

scénu. Byl režisérem, ale důvěr-
ně poznal všechny divadelní 

profese. V 80. letech začal 
být obsazován do menších 
fi lmových a televizních 

rolí. Největší ohlas 
měly role Arnošta 

ve fi lmu Dědictví 
aneb Kurvaho-

šigutntag a ve 

rodinu a taky práci, kvůli tomu jsem se 
vlastně taky přestěhoval. A žije se mi 
tady zrovna tak, jako v Brně.

■ Na svém kontě máte více než 50 
divadelních her a dramatizací, ne-
spočet fi lmových a divadelních rolí a 
knížek pro děti i dospělé čtenáře. Stá-
le u Vás platí, že při psaní, se ze všech 
profesí cítíte nejsvobodněji?
Nejsvobodnější je člověk, když ta jeho 
práce není na nikom jiném závislá. Čili 
asi to bude to psaní.

■ Spousty let jste strávil v brněn-
ském HaDivadle. Čím pro Vás bylo 
dříve a čím je pro Vás dnes?
Dnes je pro mě Hadivadlo divadlem, kde 
jsem strávil nádherná léta, mám tam 
řadu přátel, které vídám někdy častěji, 
jindy málo. Ale já nejsem nijak sentimen-
tální a dnes je to pro mě jedno z brněn-
ských divadel, úplně jiné, než kde jsem 
kdysi býval.

■ Filmoví diváci Vás mají pravděpo-
dobně nejvíce zafi xovaného ve slav-
ném a dnes už kultovním fi lmu Dě-
dictví aneb Kurvahošigutntag. Víte 
pane režisére, že mně mimochodem    
v tomto fi lmu připomínáte známého 
herce Hugo Haase, rovněž Brňáka? 
Můj otec si chodil k Haasům jako dítě 

hrát, chodil s nimi totiž on do školy, s 
Pavlem, bratrem Huga, dokonce do třídy. 
A na hřbitově máme hrob hned v zákry-
tu za Hugo Haasem. Tolik máme asi spo-
lečného.

■ No vida! A jak se Vám líbí fi lmová 
tvorba z dnešní doby?
Pokud v tom náhodou nehraju, tak to zas 
tak pravidelně nesleduju. Některé věci 
mě nelákají, já mám rád autorské, pro-
blémové fi lmy, tragické i komické záro-
veň, fantazijní, bizarní- a takových moc 
není. Některé mi připadají takové hum-
polácké, umělé a málo pravdě podobné, 
moc vykonstruované. Ale jsem rád, že se 
točí, sem tam se vynoří něco zajímavého, 
aspoň pro mě, teda co se naší kinemato-
grafi e týče.

■ Čím jste v současné době zaměstná-
ván nejvíce?
No, tak to je právě to zkoušení na Pro-
vázku. Mám taky pár představení, kde 
i hraju (Divadlo v Dlouhé, Ypsilonka)... a 
do té školy a taky se podívat i domů! Tak 
je toho dost...

■ Co Vás dnes může nejvíce potěší 
a co Vás naopak dokáže naštvat?
Já na nějaká potěšení nemám povahu a 
naštvaný jsem pořád. Akorát, že hlavně 
na sebe, naštěstí!

Text: Dita Brančíková, foto: Jef Kratochvíl, David Cajthaml

snímku  Lotrando a Zubejda. Z dalších 
fi lmů a seriálů, kde se objevil můžeme 
např. jmenovat Otesánka, fi lm Modrý 
Mauritius, František je dokař, nebo 
seriál Proč bychom se netopili. V sou-
časné době pohostinsky režíruje, pře-
devším v pražských a brněnských di-
vadlech. Učí rovněž na JAMU a DAMU. Z 
četných divadelních her stojí za zmín-
ku např. Biletářka, Návrat ztraceného 
syna, Ředitelská lóže nebo Masochista. 
Příležitostně v divadle i vystupuje. Na-
psal pohádkovou knížku Tatínek není 
k zahození. Arnošt Goldfl am je podru-
hé ženatý, z prvního manželství má 
dospělou dceru. Jeho současná part-
nerka Petra Goldfl amová - Štětinová je 
výtvarnicí a scénografkou. Mají syna 
ve školním věku a malou dcerku. My 
jsme mu položili několik otázek:
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Město pro byznys je celorepublikový 
srovnávací průzkum českých měst 
a obcí. Vyhlašuje jej již třetím rokem 

týdeník Ekonom a klade si za cíl vy-
hodnotit v jednotlivých krajích město, 
nebo obci s nejlepšími podmínkami a 
potenciálem k podnikání. Kritérií je 
přesně padesát a jsou rozdělena do šes-
ti oblastí. Hodnotí se například připra-

venost a kvalita veřejné správy, podpo-
ra podnikání, stávající podnikatelské 
prostředí a provádí se také průzkum 
spokojenosti u samotných místních 
podnikatelů.

Kde začít podnikat? Nejlépe ve Slavkově
Letošní třetí ročník krajského kola průzkumu Město pro byznys vyhrál 
Slavkov u Brna. Stává se tak nejlepším Jihomoravským městem k podni-
kání pro rok 2010.

A v čem Slavkov nejvíce zabodoval? 
Nejlepší výsledky má město v oblasti 
zaměstnanosti. Však zde také vzniká 

nepoměrně více fi rem než je krajský 
průměr. Slavkov také nabízí velmi příz-
nivé podmínky pro začínající podnika-
tele – nízké ceny pozemků a pronájmů. 
A co dalšího se tu líbí místním 
podnikatelům? Na Slavkově si cenní 

hlavně polohy – blízko 
je do Brna i do Vyškova 
a dopravu řeší blízká 
dálnice. 
Pro místní ovšem oce-
nění není žádné pře-
kvapení. Slavkov tento 
výzkum za Jihomorav-
ský kraj vyhrál již v loň-
ském roce. 
Na druhém místě kraj-
ského kola skončil Vyš-
kov a třetí se umístily 
Bučovice. I do těchto 

měst podnikatele láká dobrá dopravní 
dostupnost, nízká kriminalita a nižší 
cenové nároky. 

Zdroj: www.mestoprobyznys.cz, 
foto: archiv

Probíhající rekonstrukce náměstí zahrnuje úpravy volné plochy, parkovacích míst, komunikací i zelených ploch. Návrhy 
prostoru budou navazovat na blízký kulturní dům, který již rekonstrukcí prošel. Cílem je příjemnější a zelenější prostor 
avšak s podmínkou zachování jeho funkčnosti.

Stará Břeclav získá nové náměstí

O odkupu areálu, který býval dříve součástí hradu město přemýšlelo již delší dobu. Budovy pivovaru jsou totiž umístěny 
přímo v historickém centru města a v blízkosti je nejen hradní areál, ale také nejdůležitější znojemská památka – rotunda 
Sv. Kateřiny. Město pro rozsáhlý komplex budov využití teprve hledá. Již dnes ale radní ví, že prostoru chtějí dát náplň s 
ohledem na jeho historickou hodnotu a umístění. 

Areál znojemského pivovaru se vrací do rukou města

Pro chodce na blanenské ulici Poříčí bude přecházení silnice bezpečnější. Přechody zde zpřehlední nové doplňkové osvětlení, 
díky kterému řidiči včas rozpoznají blížící se chodce. Brzy se také začnou budovat ostrůvky a upravovat křižovatky i v 
dalších méně přehledných místech. Blansko má na zajištění bezpečnosti silničního provozu ve městě vyčleněno v rozpočtu 
750 tisíc korun.

Blansko bude mít bezpečnější přechody

Letošní plavební sezónu se Brněnské 
parníky vrací křižovat břehy nově 
upravené a napuštěné přehrady. Flotila 
Dopravního podniku je tak po roční pře-
stávce spuštěna zpět na vodu. Pro ná-
vštěvníky je dokonce připravená zcela 
nová loď s názvem Lipsko. Na jízdu par-
níkem se již těší turisté i místní podni-
katelé. Doufají ve znovuoživení zájmu 
o přehradu, okolní krajinu i místní re-
staurace a hospůdky. Cesta lodí je nejen 
příjemný a nevšední zážitek, ale také 
usnadnění dopravy například k hradu 
Veveří. Svezení parníkem se dá využít i 
na kratší vzdálenosti. Stejně jako v mi-
nulých letech je totiž možné zakoupit 
lístek i na jednotlivé úseky cesty. 

Na Brněnskou přehradu se vrací parníky

V Tůních Kančí obory a v oblasti Soutoku Moravy a Dyje je tradičně vysoký výskyt larev komárů. Tyto oblasti jsou navíc 
turisticky velmi navštěvované a je proto nutná jejich neustálá kontrola. V letošním roce je město Břeclav proti komárům 
vybavené. Pro vodní plochy má zakoupen přípravek proti larvám Vectobac. Pro postřiky některých oblastí je však nutné 
získat výjimku od krajského úřadu. Čekání na ni by mohlo boj s komáry zkomplikovat. Po vyletění komárů z tůní je každý 
další zásah složitější.

Boj Břeclavi s komáry již začíná

Text: redakce, foto: archiv

Brněnská přehrada před napuštěním

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně,

lídr Jihomoravského kraje

www.top09.cz/jmk VOLTE
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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.

Nicméně jak postupně vyplývá napo-
vrch, co všechno se nyní děje špatně 
a jak kolosálně se nejen v Řecku mrhá 
penězi, padají veškeré mé iluze o schop-
nosti Evropy, aby sama sobě dobře vlád-
la. Kam to Řekové dopracovali? Pojďme 
se podívat na některé jejich bonusy, 
kterými se po desetiletí bez skrupulí 
zadlužovali.
Rozhazování je nejvíce vidět na platech 
státních zaměstnanců. Až 70% platu 
úředníků tvoří bonusy, které se buď 
daní nízce, nebo vůbec. Celý plat často 
překročuje 2 000 euro. Bonusů je více 
než 100 a jsou nepřehledné. Některé bo-
nusy se nám, „smrtelníkům“, zdají až 
kuriózní: 
- příplatek za přesné dodržování pra-
covní doby
- příplatek za přesčasy, přičemž bývá 
zvykem, že pozdější odchod „odpíchne“ 
kolega
- příplatek za práci s počítačem jako 
kompenzace za poškození zraku (zrak 
se poškozoval hlavně u klasických sta-
rých monitorů, nikoli nyní u LCD)
- příplatek za povinnost přenášet šano-
ny mezi patry
- lesníci mají příplatek za práci v lese
- funkce ve státní správě byly doživotní 
a lidé pobírali 2 platy, i když pracovali 
jinde.
- penze za státní úředníky se dědily 
– rozvedené či svobodné dcery měly 
nárok na penzi po svých zemřelých 
rodičích. (u nás penzi přebírá, pouze 
částečnou, životní partner, nikoli děti.)
- zvláštní řeckou kuriozitou je 14. plat, 
část dostávají lidé o Velikonocích a část 
před letní dovolenou. 
Všechny tyto „sociální vymoženos-
ti“ jsou velmi lákavé i pro nás, Čechy. 
Nicméně, má na to stát peníze? Jedno-
značně nemá – vždy je obětí veřejný 
rozpočet a zadluženost státu. Ekonom 
Tomáš Sedláček k tomuto tématu říká: 
„Kdykoli nějaký politik slibuje lidem 
dary a peníze, nikdy to nejde z jeho 
kapsy. Kdykoli Vám stát něco dá, musí 
na to někde vzít a zpravidla to bere li-
dem formou vyšších daní“. Jinými slo-
vy, politici nám dávají jen to, co od nás 
jinou formou zase vyberou. Anebo, což 
je ještě horší, si na dary půjčují! Tím si 
občan své dary zaplatí vlastně nadva-
krát – poprvé v ceně půjčky a podruhé, 
formou úroků za půjčku. Celý tento ne-
švar nadměrného přerozdělování peněz 
poté populističtí politici schovávají pod 
vznešené pojmy „solidarita“ a „sociální 
spravedlnost“.
Pojďme dále, jak je na tom Řecko s dů-
chody? V současné době Řekové chodí 

Sociální „planeta Řecko“ – aneb jak se dopracovat k bankrotu?
Když jsem v roce 2005 volila v Referendu pro vstup do Evropské unie, žila jsem tak trochu v bláhové víře, že 
se naše republika posune do skupiny „moudřejších“ zemí. Od svých 13 let, kdy padl komunismus, jsem byla 
krmena myšlenkou, že se musíme hodně snažit, aby nás bohatá západní Evropa vzala pod svá křídla. Na konci 
fi lmu „Slunce, seno, erotika“ dnes již zesnulý, zpěvák, Karel Černoch zpívá: 
„…Evropo, Evropo už jsou to léta, řekli jsme sbohem a shlehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase 
nás do svýho domečku vem.“ 

do důchodu v průměru v 53 letech. 
Sami Řekové tvrdí, že čtyřicetiletí dů-
chodci nejsou výjimkou. Naproti tomu 
v Německu se do důchodu odchází v 
65 letech a Němci zvažují zvýšit hra-
nici v následujících 2 dekádách na 68 
let. Tedy průměrně Němci pracují o 12 
let déle než Řekové. „Planeta Řecko“ – 
takový název si Řeko, vykoledovalo v 
pořadu BBC. Název je trefný, nikde jinde 

v Evropě totiž nebyla sociální politika 
dovedena do tak absurdních rozměrů 
jako v Řecku. Naskýtá se otázka, proč 
se Evropa při své překotné integraci 
nevěnovala otázce rozdílných přístupů 
k zadlužování? Jak to, že např. bývalý 
euro-komisař pro sociální politiku Vla-
dimír Špidla, „nebil jak lev o mříže“ a 
nevolal, že se zde zadělává na obrovský 
problém? Řecko sice tajilo přesné dluhy, 
nicméně indicie, že Řecký socialismus 
je jeden velký absurdistán a propast na 
peníze odborníci jistě také věděli. Až od 
konce roku 2009 na to upozorňují i mé-
dia, tedy až v době, kdy dluh Řecka činí 
300 miliard eur a narůstá nezvladatel-
ným tempem. 
Prezident Klaus tvrdí: „za Řecké problé-
my nemohou Řekové sami, ale euro“. 
Jak může euro škodit? Otázka má hlub-
ší podtext. Pokud by škodila jednotná 
měna sama o sobě, nemohl by už ně-
kolik století existovat americký dolar. 
Tedy jednotnou měnou to není. Původ 
problémů spočívá v absenci pravidel 

pro používání jednotné měny. Zatímco 
Amerika má federální měnovou politi-
ku a současně jednotnou rozpočtovou 
politiku, v Evropě si každý stát o rozpoč-
tu rozhoduje sám. Potíž nastává, když 
některé země nehrají podle pravidel a 
ještě větší potíž je, když Evropské ve-
dení porušování pravidel ze strany jed-
notlivých států toleruje. Když pravidla 
nejsou závazná a nehrozí za ně postih, 

nejedná se o pravidla, ale o cáry papírů. 
A přesně k tomu došlo. Řecko se sice za-
dlužovalo více, než je zdrávo, nicméně 
jednotná měna – euro zastřelo, že má 
Řecko potíže. Nastanou-li potíže ve stá-
tě, který má vlastní měnu, začne kurz 
měny na trhu klesat, případně může 
centrální banka měnu záměrně deval-
vovat (podhodnotit). Řecko mělo potíže, 
ale ostatní země držely kurz eura na 
průměru. Ukazatel, který běžně identi-
fi kuje potíže, se neměl jak projevit. Tím 
si mohlo Řecko podřezávat svou rozpoč-
tovou větev o několik let déle, než kdyby 
stále mělo svou měnu, drachmu. Tuto 
teorii, kdy viníkem je „euro“ v otázkách 
Václava Moravce podpořil i současný 
ministr fi nancí Eduard Janota.
Co se dělo od doby, kdy bylo jasné, že 
Řecko svůj dluh neufi nancuje? Evropští 
politici napřed předstírali, že se vlastně 
nic moc neděje. Logické by bylo, aby 
Řecko co nejdříve využilo standardní 
nástroj pro pomoc v krizi - Mezinárod-
ní měnový fond (MMF). Ten poskytuje 

zemím půjčky na levný úrok výměnou 
za to, že se země zaváže k reformám v 
hospodaření. Tohoto nástroje využilo v 
krizi před rokem Lotyšsko a Maďarsko. 
Nicméně pro Evropské lídry bylo žinant-
ní označit Řecko – zemi, v níž se platí 
eurem, za krachující. Od ledna se však 
odhad řeckých dluhů každý den zvyšuje 
a již nyní je jasné, že i když Řecku půjčí, 
kdo může (Tedy jak EU, tak MMF), není 
jisté, zda peníze budou stačit. Evropa 
je poprvé v situaci, kdy opravdu neví, 
kudy dál! Je velmi pravděpodobné, že 
Řecko i přes několika-set miliardové 
půjčky, nakonec vyhlásí bankrot a bude 
se muset navrátit ke své staré měně - 
drachmě. Nyní se už v Evropě neřeší, 

zda tento scénář nastane, ale to, jak Ev-
ropa sama sobě přizná, že je na scestí.
Jak může řecká krize strhnout zbytek 
Evropy? Jeden scénář je, že nezávisle 
na Řecku se už nyní mluví o zemích 
v překladu označovaných jako PIIGS 
(anglicky „prasata“), tedy Portugalsko, 
Itálie, Irsko, Greece (Řecko), Španělsko. 

Všechny tyto země mají vysokou míru 
zadlužení a může je potkat podobný 
scénář jako Řecko. Další hrozbou je fakt, 
že ostatní země jsou s řeckými dluhy 
provázány právě skrz úvěry. Banky po 
celém světě půjčovali Řecku pomocí 
dluhopisů, které stát bankám po le-
tech vrací s úrokem. Je-li na tom Řecko 
opravdu tak špatně, že už nemá šanci 
tyto úvěry splácet, vyhlásí nakonec 
státní bankrot a všechny banky, které 
Řecku půjčili, přijdou o své investice. 
Tím by v Evropě nastala další vlna 
krachů bank a další nejistota půjčová-
ní peněz. To by stejně jako u předcho-
zí krize vedlo k utlumení jednotlivých 
ekonomik. Řecko Českým bankám sice  
tolik peněz nedluží, nicméně krizi by 
Česká republika opět schytala snížením 
exportu do jiných zemí. 
Co říci na závěr? Řecká krize nemá jed-
noho hříšníka, ale nejméně dva. Hříšník 
zvaný euro bude muset být podroben 
novým pravidlům. Evropští politici, 
pod vidinou řeckého Titaniku, klesají-
cího ke dnu, se snad konečně chytnou 
za nos a zpřísní pravidla pro „plavbu“ 
eura. Druhým viníkem jsme však my 
všichni. My, voliči, kteří slyšíme na po-
pulistické slogany „13. důchody“, „zdra-
votnictví bez poplatků“, „hrazené první 
3 dny nemocenské“, „školství zdarma“ 
a mnohé další, mající za cíl drancová-
ní státního rozpočtu. České republice 
vzroste každou vteřinu dluh o částku 5 
700 Kč. Dluh na jednoho obyvatele ČR je 
nyní 127 000 Kč včetně dětí a důchodců 
(kteří už jej nezaplatí). Denně se každý 
Čech zadluží částkou 40 Kč navíc. Česká 
republika pevným krokem směřuje do 
bodu, ze kterého již není bezpečného 
návratu. Ani my, stejně jako v Řecku, 
nemusíme být varování před krachem 
včas. Železné pravidlo je, že na socia-
listické krachy v historii vždy doplatili 
právě ti nejchudší, tedy přesně Ti lidé, 
kterým populisté slibují, že jim stát vše 
daruje. A vinen je potom né každý, kdo 
čeká, že mu stát uhradí všechny jeho 
potřeby a podle toho volí. Nyní máme 
možnost volit tak, abychom se nepoto-
pili do dluhů. Využijeme tuto možnost?
               Dita Brančíková, foto: archiv
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Jako první to dokázal legendární Re-
inhold Messner. Bez pomoci umělého 
kyslíku! Také Jaroš leze bez kyslíkových 
přístrojů a Messnerovi se loňským výko-
nem na Manaslu velmi přiblížil. Sólový 
výstup na kótu 8 163 m proměnil již ve 
svůj devátý vrchol nad hranicí osmi tisíc 
metrů. Koncem jara vyráží do pákistán-
ského pohoří Karakoram, kde na něho 
čekají další dvě osmitisícovky Gasher-
brum I a II.

Jaroš český rekord vyrovnal 
loni v dubnu

Napodobit Messnerův výkon se dosud 
žádnému českému lezci nepodařilo. 
Dlouhé roky stál na čele žebříčku našich 
alpinistů Josef Rakoncaj, který zdolal 
osm vrcholů vyšších než 8 000 metrů, 
přičemž na nejobávanějším z nich - K2 
stanul dokonce dvakrát. Jaroš jeho český 
rekord v dobývání osmitisícovek vyrov-
nal již zmíněným sólovým výstupem na 
Manaslu před rokem v dubnu. 

Rakoncaj versus Jaroš
O rozdílu v náročnosti výstupů obou 
špičkových lezců vedou odborníci občas 
spory. Jisté je, že Rakoncaj v osmdesá-
tých a devadesátých letech minulého 
století pohrdal „normálkami“, tedy 
nejlehčími cestami na vrchol. I proto se 
nikdy nepodíval na nejvyšší bod Země - 
8 850 m vysoký Mount Everest. Zkoušel 
to třikrát, vždy některou z těžkých cest 
a vždy neúspěšně. Když se konečně začí-
nal odhodlávat k relativně „lehčím“ vý-
stupovým trasám, přišla nemoc a už se 
nedostávalo sil. Rakoncaj kariéru lezení 
v Himálaji ukončil v roce 1995, když se 
na třetí nejvyšší hoře světa Kančendžen-
ze (8 586 m) obrátil k sestupu symbolicky 

Radek Jaroš dobývá Korunu Himálaje
Vystoupat na vrcholy všech čtrnácti osmitisícovek naší planety je snem mnoha horolezců. Patří mezi ně i Radek 
Jaroš z Nového Města na Moravě. 

ve výšce osm tisíc metrů. 

Jarošova naděje na Korunu 
Himaláje

Největší naději na získání „Koruny Hi-
málaje“ má tedy z českých horolezců 
Radek Jaroš, který začínal svou pouť 
nejvyšším pohořím planety v roce 1994 
právě s Joskou Rakoncajem. „Poprvé v 
tak vysokých horách a rovnou na Mount 
Everestu! Byl jsem ze všeho vyvalený 
a současně jsem si odnesl velmi cenné 
zkušenosti,“ vzpomíná tehdy třicetiletý 
Jaroš na expedici, při které dosáhl výšky 
7 300 metrů. 
O čtyři roky později již poznal, jak „chut-
ná“ vrchol Everestu - jako druhý Čech v 
historii bez umělého kyslíku. Podobně 
jako se kdysi Rakoncaj nesnížil k použi-
tí umělé pomoci, také Jaroš opovrhuje 
tímto typem dobývání vysokých hor. „Z 
osmitisícovky se tak stává šestitisícov-
ka. S umělým kyslíkem stálo na vrcholu 
Everestu přes dva tisíce lidí, bez něho jen 
přibližně osmdesát,“ názorně vysvětluje 
Jaroš rozdíl v náročnosti dvou odlišných 
přístupů k lezení v Himálaji. 

Pátý pokus?
V roce 2004 oslavil Radek Jaroš čtyřice-
tiny v průběhu úspěšné expedice na ti-
betskou osmitisícovku Cho Oyu. Vrchol 
zdolal společně se svým kamarádem 
z Vysočiny, mistrem světa na lyžích 
Martinem Koukalem. Při „oslavném 
doutníčku“ v základním táboře tehdy 
spřádal plány, jak zdolat „zbylých“ deset 
osmitisícovek. Plán se zdál hodně smělý. 
I když se mu od té doby ne vždy dařilo, 
naplnění snu se po šesti letech jeví hodně 
reálně. 
Pokud zanedlouho uspěje na obou Ga-

sherbrumech, zbudou mu poslední tři vr-
choly - nepálské osmitisícovky Annapur-
na (8 091 m) a Lhotse (8 516 m), přičemž 
si nejspíš až na samotný závěr „schová“ 
nejtěžší oříšek v podobě druhé nejvyšší 
hory planety 8 611 m vysoké K2. Již čtyři-
krát stál pod jejím úpatím, ale hora mu 
zatím odepřela svou přízeň. Naposledy 
v roce 2007, kdy ambiciózní expedice 
mířící postupně na K2 a blízké Gasher-
brumy I a II skončila hned v základním 
táboře pod K2. Radek si tehdy nešťastně 
rozdrtil prst. „Ani pomyšlení na nějaké 
lezení! Ze základního tábora jsem odletěl 
vrtulníkem.“ Má chuť se o výstup na K2 
pokusit popáté? „Dal jsem si za cíl zdolat 
Korunu Himálaje, tedy všech čtrnáct os-
mitisícovek. Bez K2 kompletní nebude,“ 
dává Jaroš jasnou odpověď. 

Fyzická kondice je základ
Jenže roky přibývají a práce na fyzické 
kondici je čím dál náročnější. Jaroš jezdí 
na kole, běhá na lyžích, nepohrdne ani 
jízdou na kajaku. V zimě sjel Punkvu a 
v létě se chystá na obeplutí Korsiky na 
mořském kajaku. „Fyzická kondice je 
základ. Bez ní je pobyt ve velehorách ha-
zard,“ dobře ví Jaroš. 
Jeden z jeho bývalých spolulezců Martin 
Minařík zahynul loni v dubnu v masivu 
Annapurny především kvůli nedosta-
tečné fyzické kondici. Přitom do svých 
jednačtyřiceti let zdolal tento otec dvou 
dětí sedm osmitisícovek! V roce 2004 
vystoupal Minařík společně s Jarošem, 
Maškem a Hrubým na vrchol tibetské 
Shisha Pangmy náročným alpským 
stylem. Český horolezecký svaz ocenil 
zdolání strmé jižní stěny Shisha Pangmy 
jako výstup roku. Minařík, který žil stří-
davě v Čechách a ve Spojených státech, 

byl mimořádně talentovaný horolezec, 
ale na jeho příkladu se opětovně potvr-
dilo, že jen talent nestačí. Zejména, když 
sportovec přesáhne čtyřicítku. „Martin 
trénink fyzické kondice v poslední době 
zanedbával. Přitom ho na to upozorňo-
vali mnozí jeho kamarádi, ale nedal si 
říct,“ říká smutně Jaroš.  

Nekonečná dřina  na hranici rizika
Dobývání velehor se může jevit jako ne-
konečná dřina na hranici rizika, mnohý-
mi považovaná za hazard. Skutečností 

je, že stěny osmitisícovek ukrývají pod 
sněhem desítky mrtvol. Ledem a mra-
zem vysušených jako mumie. Pohřební 
služba ve velehorách nefunguje. Při 
oblevě horolezci občas na své nešťastné 
předchůdce narazí. Párkrát se to stalo i 
Radku Jarošovi. „Nález mrtvoly horolez-
ce určitě není příjemný zážitek, ale také 
to není důvod k otočení směru. Nevím o 
nikom, kdo by se v takovém případě oto-
čil dolů a ukončil expedici,“ říká Jaroš. 

Text: Manfred Strnad,
foto: archiv Radka Jaroše

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.

NÁKUPNÍ CENTRUM HANÁ,  Kafkova 464/33, 783 01 OLOMOUC, tel.: +420 588 500 211

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 llapla pla í jtí jtí jtí jen pen p kkkro kro k hhhyuchyuchyň kň kéň kéňskéňské sses sest ytavytavy z e z expozxpoziiiceice ččznačznač Dk Dk Dky Dky D dodecodecodom aom a FForFor Fortttete

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.
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Proč by lidé měli volit právě vaší stranu? 
Co nabízí pravicová politika lidem?
ODS je stranou budoucnosti – máme jasné 
řešení pro zvládnutí hospodářské krize, 
ozdravení veřejných fi nancí, zvyšování 
zaměstnanosti, podporu podnikání, boj s 
korupcí. A také řešení pro mladé, rodiny s 
dětmi a seniory.
Ale co je hlavní – zabráníme tomu, aby-
chom nedopadli jako Maďarsko nebo dokon-
ce Řecko. Ty do národní katastrofy dovedli 
socialisté podobnými chybami, které teď 
nabízí Paroubek se Sobotkou občanům. A v 
Řecku podobně jako v Maďarsku na krach 
státních fi nancí doplatí nejvíce ti, kteří jsou 
na hospodaření státu nejvíce závislí – ma-
minky s dětmi, senioři, zdravotně postižení, 
studenti. Nabízíme vám jasný program, jak 
tomu zabránit. Šetřit nechceme na váš úkor, 
šetřit musí především stát – snížit výdaje, 
utáhnout kapající kohoutky, zarazit nehos-
podárnost, nedat nic příživníkům a zarazit 
korupci. A vás prosíme, abyste vzali rozum 
do hrsti a nepodlehli falešným nabídkám, 
kterých okolo sebe vidíte víc než dost.
A ještě něco - Občanská demokratická strana 
je jedinou hrází proti vítězství Paroubka ve 
volbách. Pokud vyhraje, pověří ho prezident 
sestavením vlády, a on ji postaví s komu-
nisty nebo i s marťany. To říkám především 
těm, kteří se chystají volit jiné středopravi-
cové strany, ale neuvědomují si, že jediná 
strana, která může Paroubka reálně porazit, 
je ODS. A pak teprve bude příležitost pro 
středopravicovou koalici.
Byl jste primátorem města Brna. Co je 
podle Vás dnes v Brně největším problé-
mem?
Jako čerstvě zvolený primátor Brna jsem 
před dvaceti lety spolu s kolegy ze Zastupi-
telstva věděl, že je na nás, kam a jak Brno 
nastartujeme do budoucna. V Brně byly kva-
litní vysoké školy, ale více méně zastaralé to-
várny. Potřebovaly nové technologie, ty zase 
výzkum a vývoj a ten zase šikovné lidi na 
vysokých školách. Prvním činem byla abso-
lutní podpora vysokých škol – zřízení všech 
zrušených i zcela nových fakult. Druhým 
bylo zřízení Technologického parku spolu s 

Václav Mencl: Nevěřme populistickým sloganům, jinak dopadneme jako Řecko
VUT a světovou fi rmou BOVIS. A tak dále, a 
tak dále. Na naši práci navázali další – Las-
tovecká, Duchoň, Svoboda.
Dnes má Brno 6 univerzit, 80.000 studentů, 

skvělá výzkumná, vývojová, výrobní a ma-
nažerská centra světových fi rem, ale také 
našich fi rem, které odtud pronikly do světa 
– vše s desítkami tisíc zaměstnanců. A teď 
k tomu ještě přibude Mezinárodní centrum 
klinického výzkumu s  MAYO klinikou, Stře-
doevropský technologický institut a další 
výzkumná a vývojová centra v hodnotě 20 
miliard korun. Brno se tak dostane do špičky 
evropských studijních, výzkumných a vývo-
jových center. Pro Brňany to vše samozřejmě 

znamená obrovský ekonomický přínos, a 
pokud neusneme na vavřínech, i výbornou 
perspektivu.  A já jsem rád, že jsem pro to 
stříhal startovací pásku.

A co je teď největší problém? 
Souvisí to s tím předchozím – pro kvalitní, 
vysoce výkonné lidi z domova i ze světa po-
třebujeme výrazně zlepšit kvalitu prostředí. 
Znamená to postavit sportoviště, zlepšit 
dopravní síť, mít kde zaparkovat, zajistit po-
řádek a bezpečí a mnohé další. A to ostatně 
potřebujeme všichni.
A také se k nám a od nás musíme dostat – 
věčné boje o dálnice, rychlostní komunikace 
a o nové nádraží nám podrážejí nohy. 

…………….to se dostáváme k problé-
mům jižní Moravy……….
To je jasné Brno a jižní Morava jsou spojité 
nádoby. O základním problému nás všech 
– zabránit u nás řecké katastrofě jsem už 
mluvil. Na jižní Moravě nás všechny pálí 
důsledek celosvětové hospodářské krize – vy-
soká nezaměstnanost. Budeme daňově mo-
tivovat zaměstnavatele k vytváření nových 
pracovních míst, podpoříme nezaměstnané, 
aby sami začali podnikat, chceme více čás-
tečných úvazků pro studenty, rodiče malých 
dětí, starší a zdravotně postižené. Školy chce-
me hodnotit podle toho, jaké jejich absolven-
ti najdou pracovní uplatnění. Vzdělání musí 
být zaměřeno na reálný život, a ne jen na 
získání papírového vysvědčení.
Na druhé straně už jednou rázně skončeme s 
podporou parazitů, kteří jen natahují ruce a 
pracovat nechtějí, a bohužel jich ani na pra-
covité jižní Moravě není málo.
Dalším problémem je bezesporu to již zmi-
ňované dopravní spojení. Jižní Morava je 
krásná – krajina, památky, víno, muzika, 
tradice. A byl by opravdu hřích, nevyužít 
to pro co nejvíce hostů z domova a z ciziny, 
a samozřejmě na tom vydělat a získat pra-
covní místa. Největší brzdou je proto právě 
dopravní spojení.
Začnu od D1 – ta je dnes již pověstná a všich-
ni z ní mají strach. Na rekonstrukci včetně 
rozšíření na 3 pruhy jako poslanci ODS tla-
číme, a tak věřím, že to za naší příští vlády 
zvládneme. Začít musíme v roce 2011, a 
skončit nejlépe 2014.
Dálnice na Vídeň – byli jsme to my, kdo 
přesvědčil Rakušany, že je nutná – a oni ji 
nakonec do Mikulova dostaví dřív než my? 
Tak dost – je nutno razantně rozhodnout, a 
stavět. Na tom teď intenzivně pracuji.
Totéž platí o R43 z Brna na sever – poslech-
něte si starosty a občany na dnešní silnici 
na Svitavy – společný zájem musí konečně 
zvítězit nad politikařením a osobními zájmy. 
A popohnat potřebuje také rekonstrukce 
a rozšíření silnice od Pohořelic na Znojmo. 
Je jen na nás, jak tohle všechno společně 
zvládneme. Já a celá ODS pro to děláme ma-
ximum.

Nedávno jsem Vás viděla v Otázkách Vác-
lava Moravce. Jak jste se tam cítil?
Moc komfortní pořad to pro účinkující není 
– nalíčí Vás, abyste se neleskli, pustí Vám 
do očí refl ektory, a v reakcích příznivců a 
odpůrců dost neslyšíte, na co se Vás Václav 
Moravec ptá. Ale až na to nalíčení jsem na to 
vlastně z Poslanecké sněmovny zvyklý, včet-
ně ostré debaty. O tom je politika a k voleb-
nímu souboji to patří. Musíte ovšem o tom, 
co hájíte a za co bojujete, být přesvědčeni. V 
tomhle jsem měl v diskusi proti některým 
účastníkům určitě výhodu. Ale dost – hod-
nocení je věcí voličů.
V obou volebních letech jste patřil mezi 
kandidáty ODS, kteří v kraji dostali nej-
více preferenčních hlasů. Ovšem nyní na 
jižní Moravě proti Vám bude stát politik 
ČSSD Bohuslav Sobotka. A do voleb se 
vložil i hejtman Hašek. Nemáte trochu 
obavy?  
To určitě nemám. Bohuslav Sobotka vedl 
kandidátku do Sněmovny už v minulých 
volbách a Michal Hašek kandidoval také. 
Náš souboj dopadl nerozhodně – 8 poslanců 
ODS, 8 ČSSD. Tentokrát jsem spolu s Jiho-
moravskou ODS přesvědčen, že dopadneme 
ještě lépe – máme kvalitní kandidátku se 
silným programem pro budoucnost České 
republiky a jižní Moravy a díky tomu máme 
silný tah na branku. ČSSD se naopak vrací 
do minulosti, nepřináší reálná řešení a tuto 
prázdnotu zakrývá gejzíry oranžové barvy a 
špiněním soupeřů.
Co je podle Vás vizitkou města Brna. 
Pokud by Vám přijela vzácná návštěva, 
kam byste ji vzal, čím byste se jako ar-
chitekt pochlubil?
Určitě bych ji vzal na velkou prohlídku Brna. 
Máme se opravdu čím chlubit – především 
moderní architekturou. Určitě bych návštěvě 
ukázal vilu Tugendhat, hotel Avion, skvělou 
rekonstrukci Reduty nebo oceněný krytý ba-
zén na Kraví Hoře. A také bych něco vyne-
chal – třeba dostavbu Velkého Špalíčku nebo 
nepovedené náměstí Svobody. A skončil bych 
někde u skvělého jihomoravského vína – tře-
ba ve Vinné galerii u Lužánek.

Děkuji za rozhovor!



Veselá mysl dokáže mnohem víc, nežli většina léčiv (Avicenna), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na kuchyňský robot značky Moulinex se může 
těšit Eva Navrátilová, nám. Republiky 13, Znojmo. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky je připraveno balení vín ze společnosti Znovín Znojmo. 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 3. 6. 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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Kuželo-
sečka 1

Nenávist 
anebo
láska

Bahenní 
rostlina

Čepovací 
nástavec 

sudu

Staroegypt-
ská bohyně 

života
a zdraví

Škrabák 
pluhu

Italský
zápor

Motorové 
vozidlo

Vestavěná 
kuchyňská 

mycí 
nádoba

Římská 
šestka

První
žena

Medicín-
ská

zkratka
(za nucleus)

Před-
pověď 

výsledku

Umělá 
hmota na 
podlaho-

viny

Vyzvědač

Předvánoční 
období

Třenák
nebo kel

Snad 2

Pysk

Výpravný 
básník

Oblast na 
Kavkaze

Německé 
dívčí

jméno

Horský 
skřítek

Uherský
král

Starší 
zájmeno

Třída

Utíkat

Slovensky 
„polibek“

Vysoký
ptačí
zvuk 3 Nerost 

mastek

Stará
žena

Český
malíř 

(Oldřich)

Ohlazení
Spodní
prkno 

povozu

Bývalý 
vynikající 
fotbalista 

Slavie

Mléčný 
drahokam

Spojka 
vylučo-

vací

Oceán

Obydlí
pro psa

Zn. žehliček 
z Hlinska

Jiráskova 
kronika

Koupelová 
sůl

Úder
Tvrdý
plod

Sudá 
číslovka

NAPOVÍME:
Isis, Luža, 

NCL, šmel, 
Oplt, Lou.

Spěch

Barvení 
tkanin

Jm. zpěváka 
Hagena

Schopnost

Nejedlá 
houba

Internetová 
debata

Velké
zvíře
s kly

Látat
Otázka

při
sázce

Anglický 
šlechtický 

titul

Purpur Svit

Konejšivé 
citoslovce

Ona

Cíp fraku

Výraz
váhavce 

(inu)

Kamarádka 
Maxipsa 

Fíka 4

Osévat
Mořský 
ploutvo-
nožec

Původce 
díla

     

Od 15.5. 
Šangri-la – Výstava 
Tibet, Nepál, Bhútán, Indie. Kul-
turu a historii těchto čtyř oblastí 
vám přiblíží výstava Šangri-la. 
Olympia Show Hall, Modřice

21. 5. 19:30 Radim Uzel
Sexy život s Radimem Uzlem.
Dělňák Líšeň (Klajdovská 28, Brno)

21-22.5. 
16. Slavnosti chřestu – Ivančice
Prodej čerstvého chřestu a chřesto-
vých pochoutek, degustační zóna 
chřestu a vína, tradiční trhy, tvo-
řivá dílna pro děti, taneční zába-
va. Ivančice (Palackého náměstí, 
Ivančice)

23.5. 20:00 
Kawasakiho Růže
Kino Scala (Moravské náměstí 3, 
Brno)

24.5 16:00 
Protektor – České válečné 
drama
Příběh manželské dvojice, která na 
pozadí válečného dramatu prožívá 
vlastní drama soukromé.
Kino Lucerna (Minská 19, Brno)

26. 5. 19:00 
Zítra se bude…
Filmový záznam působivého zpra-
cování nechvalně známého proce-
su s Miladou Horákovou, který ji 
dovedl až na popraviště. Reduta 
(Zelný trh 4, Brno). www.ndbrno.cz

27.5. 19:00 

Marek Ztracený - koncert
Pohledy do duše – Tour 2010
KC Semilasso (Palackého tř. 
126, Brno)

28.5. 
Noc kostelů
V Brně se zapojí 28 kostelů a v blíz-
kém okolí dalších 10 – například v 
Náměšti nad Oslavou
Více informací www.nockostelu.cz

29.5. 19:00 
Labutí jezero – Balet
Romantický balet o lásce k princezně 
zakleté do labutě.
Janáčkovo divadlo (Rooseveltova 1, 
Brno). www.ndbrno.cz

30. 5. 19:00 
Osm žen – komedie
Slavná detektivní komedie o mrtvém 
muži a osmi podezřelých ženách.
Mahenovo divadlo (Rooseveltova 17, 
Brno)

31.5. 
Divadlo komedie – Staří mistři - 
inscenace
Pražské komorní divadlo
Divadlo Bolka Polívky (Jakubské ná-
městí 5, Brno)

1.6. 18:30 
Ženy v pokušení
Kino Lucerna (Minská 19, Brno)

2.6. 19:30 
Bídný zázrak - inscenace
Studio Marta (Bayerova 5, Brno)

3.6. 19:00 

Ideální manžel – Komedie
Hlavní postavou je lord Robert 
Chiltern, vlivný politik a příklad-
ný manžel, jehož minulost ukrývá 
podvod.
Mahenovo divadlo (Rooseveltova 
17, Brno) www.ndbrno.cz

4.-6.6 
Zábava pod hradbami – festi-
val pro každého 
Brno – město uprostřed Evropy
www.ignisbrunensis.cz

5.-1.6. 
Autotec & Autosalon Brno 2010
Mezinárodní veletrh užitkových a 
osobních automobilů, dílů a ser-
visní techniky.
Veletrhy Brno (Výstaviště 1, Brno)

10.6. 
Petr Kolář – koncert
Letní akustické turné v netradič-
ním prostředí.
Brno (Hrad Špilberk)

Tip Metropolu
MOTORMIX se vrací nejen do Brna
Půlhodinový motoristický maga-
zín MOTORMIX se po několika le-
tech opět vrací do „Brna“ a to do 
vysílání Brněnské televize - B TV, 
přičemž současně bude k vidění v 
rámci celostátní kabelové sítě UPC 
ve vysílání stejného kanálu!

Po shlédnutí doporučuje: 

Helena 25 (studentka Brno)

Moc se mi líbilo Labutí jezero. Je 

neuvěřitelné jak sólistka dokáza-

la zatančit labutí princeznu.

Divadelně působivé zpracování ne-
chvalně známého soudního procesu s 
Miladou Horákovou, který ji dovedl až 

na popraviště. Tento hudební příběh 
je sestaven ze šokujících dobových do-
kumentů a citací ze soudních spisů. 
Inscenaci vévodí především sugestiv-
ní výkony legendární Soni Červené a 
Jana Mikuška. Zpracování záznamu 
představení se ujal režisér Jan Hřebejk. 
Dílo Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila se 
setkalo s nebývale pozitivním přijetím 

Jan Hřebejk: Zítra Se Bude...
Sobota 29. 05. 2010 - Divadlo Reduta Brno, 19.00 hodin

diváků i kritiky a úspěšně se představilo 
na řadě domácích i zahraničních diva-
delních festivalů. Autoři získali za toto 

dílo Cenu Sazky a Divadelních novin a 
v anketě Divadelních novin byla vyhlá-
šena jako druhá nejlepší inscenace roku 
2008.
Hudba:  Aleš Březina, Režie: Jiří Ne-
kvasil, Režie záznamu: Jan Hřebejk 
Účinkující: Soňa Červená, Jan Miku-
šek a další...

Text: redakce, foto: Aerofi lms 

PROSTOR 
   PRO VAŠI 
      REKLAMU

Choreografi e a režie: Robert Straj-
ner (podle M. Petipy a L. Ivanova)
scéna a kostýmy: Josef Jelínek

Nejznámější baletní dílo, které je pro 
mnohé zároveň synonymem pro slovo 
balet. Jedno z nejhranějších romantic-
kých děl velkého ruského skladatele 
zdobí jeviště snad všech velkých balet-
ních scén světa. Čajkovskij se inspiroval 
motivy původní skandinávské legendy 
o dívce proměněné v labuť k napsání 
lyrické a melodické hudby, která se sta-
la mistrovským příkladem romantické 

baletní partitury. Princezna Odetta je 
zakleta Knížetem Rotbartem v labuť 
a zachránit ji může pouze čistá láska. 
Princ Siegfried, který jí přísahá věrnost, 
jí však zradí. Kletba tak zůstává nezlo-
mena, i když Odetta nakonec nešťastné-
mu Siegfriedovi odpouští. 
Labutí jezero je obdivováno jak genera-
cemi diváků, tak i interpretů, kteří se 
snaží ctižádostivě vyrovnat s obtížným 
úkolem náročné baletní techniky. Tento 
titul, který uvádíme v tradiční chore-
ografi i, nastudoval s brněnským bale-
tem významný baletní mistr českého 
původu působící v milánské La Scale 
- Robert Strajner. Primabalerína Jana 
Přibylová získala za roli Odetty-Odílie 
Cenu Thálie 1999. Janáčkovo divadlo 
Brno, 29. 5. a 31. 5. 2010

Text: red., foto NDB Luděk Svítil

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893)

LABUTÍ JEZERO

www.imetropol.cz
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Václav Ondřich
Při mozkové mrtvici hrajeme o čas

Většina časopisů i novin nám na svých stránkách prezentuje známé osobnosti z řad populárních zpěváků, hereckých hvězd, moderátorů, známých sportovců či vítězek různých missích soutěží. Tato sázka 
na jistotu staví na lidské zvědavosti při nahlížení do jejich soukromí. My však dobře víme, že mezi námi žijí lidé, kteří ač se nevznášejí ve hvězdných nadzemských výšinách a nesplňují kritéria VIP osobností, 
jsou v mnohých směrech pro vás, naše čtenáře, stejně zajímaví, ba co více - inspirativní. A často jejich lidské kvality převyšují pomíjivý lesk a pompéznost života slavných. Proto si zaslouží naši pozornost.     
A proto vás s nimi bude seznamovat naše nová, pravidelná rubrika O NÁS - O LIDECH.

Text: Dita Brančíková, foto: soukr. archiv Václava Ondřicha a Milady Pazderové

Milada Pazderová
Synové mi dali notebook  a řekli uč se

Paní Milada Pazderová se narodila před 
70 lety – za války. Tu prožila v Bořeti-
cích na jižní Moravě. Možná proto si 
občas ráda dá skleničku vína :-). 
I když byla tehdy ještě malá holčička, 
zážitky z války v ní zůstaly. Proto je 
vděčná za to, že už 65 let žijeme v míru. 
Mladým lidem to přijde v dnešní době 
naprosto normální, ale ona si toho 
opravdu váží. 

Jaké to bylo po válce?
Začala jsem chodit do školy. V Brně-Ma-

Pro tentokrát jsme vyzpovídali primáře 
Neurologického oddělení pana MUDr. Vác-
lava Ondřicha.

V minulých dnech se u Vás v brněnské 
Vojenské nemocnici uskutečnily dva 
dny otevřených dveří neurologického 
oddělení. Jak jste byl, pane primáři, 
spokojený s výsledkem akce? Můžete 
našim čtenářům říci, proč je pořádá-
te? Je tento druh osvěty účinný?
Dny otevřených dveří na neurologii Vo-
jenské nemocnice proběhly třetím rokem, 
takže s organizací programu už máme 
nějakou zkušenost. Zájemců, kteří si přišli 
vyslechnout přednášky, bylo dost. Takže 
na jedné straně mě těší pozornost věnova-
ná problému cévních mozkových příhod 
a počet lidí, kteří přišli. Na straně druhé 
je smutné, že věkový průměr účastníků je 
poměrně vysoký a chybějí ti mladší, u kte-
rých je prevence nemocí a zdravý životní 
styl neméně důležitý. Jenže je zastřený po-
citem dosud sloužícího zdraví a řadou vyš-
ších hodnot, o které se mozkovou příhodou 
a jejími důsledky mohou stát nedůležité, 
nepodstatné.   
Někde jsem četla, že přibývá CMP (cév-
ních mozkových příhod) také u mlad-
ších lidí, je to pravda?
Zdravotní stav populace se spíše mírně 
zhoršuje, stále je dost kuřáků, přibývá 
obézních a tím i diabetiků, s narůstajícím 
životním tempem roste stres, hlásí se hy-
pertenze. To všechno jsou rizikové fakto-
ry, díky kterým meziročně narůstá počet 
mozkových příhod asi o 1.5%, současně se 
věková hranice posouvá směrem dolů. 
Co bývá nejčastější příčinou CMP? Dá 
se CMP předejít, existuje vůbec nějaká 
prevence?
Příčinami jsou ateroskleróza, nemoci srd-
ce. Rizikové faktory jsem zčásti jmenoval 
výše. Nejúčinnější prevencí je zdravý ži-
votní styl – přiměřená váha, dostatečná 
pohybová aktivita, léčba interních chorob, 
které k mozkové příhodě vedou. Je nutné 
si uvědomit, že mozek je cílovým orgánem 
řady nemocí a problémů jinde v těle. 

loměřicích jsem absolvovala osmiletou 
střední školu. Bylo nás 6 dětí, rodiče 
spláceli dům, a tak i když jsem se učila 
výborně, nemohla jsem do škol. Vyučila 
jsem se soustružnicí ve Zbrojovce. Zde 
jsem pracovala celý svůj život. Nejdříve 
jsem byla soustružnice, dalších 40 let 
jsem dělala plánovačku. Počítala jsem 
využití strojů na motorech.
Nebylo Vám líto, že jste nešla dále 
studovat?
Bylo, a proto, jsem při zaměstnání vy-
studovala gymnázium, průmyslovou 
školu a nakonec i Pedagogickou fakultu. 
Vzpomínám na to, jak jsem byla přijata 
prezidentem republiky mezi nejlepší ab-
solventy středních škol. Obdržela jsem 
i vyznamenání Nejlepší pracovník. 
Musím přiznat, že práce v plánování 
mě velice bavila, a to i díky mimořád-
ně přátelskému kolektivu. Dodnes se se 
svými spolupracovníky stýkám – a to 
nejstaršímu kolegovi je už 90 let!
Když jste si udělala vysokou školu, 
proč jste setrvávala ve Zbrojovce? 
Nelákala Vás třeba nějaká jiná prá-
ce?
Rok po sobě se mi narodili dva malí sy-
nové. Byla mi nabídnuta práce učitelky 
v učilišti. Ne, že by mě to nelákalo. Ale 
péče o dvě děti byla opravdu náročná, 

takže se to nakonec neuskutečnilo. Ale 
opravdu nelituji mých 40 let na jednom 
pracovišti, v jednom kolektivu. To víte, 
zvyk je železná košile :-).
A ve Zbrojovce jste poznala i svého 
manžela…..
Ano, manžel pracoval určitou dobu ve 
stejné dílně, byl vyučený zámečník. Ale 
měl těžký úraz a proto potom přestou-
pil na pozici bezpečnostního technika. 
Dodělal si k tomu i večerní průmyslo-
vou školu. Zamilovali jsme se do sebe 
hned. Byla to láska na první pohled. Ve 
46 letech však musel manžel z vážných 
zdravotních důvodů odejít do invalidní-
ho důchodu. Měl problémy se srdíčkem, 
které nakonec vyvrcholily transplanta-
cí srdce. Díky panu doktoru Černému z 
FN u Svaté Anny, si manžel prodloužil 
svůj život o 13 let. Zemřel v roce 2008. 
Prožili jsme spolu krásných 50 let. 
Máme spolu dva dospělé syny. Toníka 
a Luboše. A čtyři vnoučata. Oba syno-
vé vystudovali vysokou školu. Starší je 
profesorem na VUT. Mladší pracuje jako 
inženýr-projektant v Londýně.
A čím se zabýváte teď, když jste 

sama?
Já mám tolik práce a tolik aktivit, že se 
ani chvíli nenudím. Snažím se žít napl-
no. I když zdraví mě také občas zlobí – 
mám po infarktu a taktak jsem unikla 
komplikované operaci páteře. Loni jsem 
byla přizvána, abych pomohla ve vý-
boru bytového družstva, kde bydlím. 
Souhlasila jsem a doteď jsem v jednom 
kole. Je to i z důvodů, že náš bytový 
dům je hodně netypický a v mnoha 
případech z toho byli i naši právníci na 
větvi, jaké záležitosti zde museli řešit.  
Když se nám podaří vyřešit jednu věc, 
za dveřmi už číhá další potenciální pro-
blém. V poslední době jsme vyčleňovali 
bytové jednotky. Tušili jsme, že to nebu-
de legrace, ale jak se nám to postupně 
komplikovalo! No, musím se přiznat, 
že některé noci jsem vůbec nespala. Teď 
už je to snad v pořádku a všichni jsme 
vlastníci svých bytových jednotek. Ale 
raději to zaklepu na dřevo, člověk nikdy 
neví!
A proto jste si pořídila notebook?
No já si ho nepořídila. Synové mi ho 
dovezli. Také mě začali školit. Zpočátku 

jsem ho nechtěla a zlobila se na ně. Na 
co to bude. Ale právě práce ve výboru, 
kde je stále potřeba něco hledat, zařizo-
vat, mě donutila podlehnout nátlaku a 
začala jsem se „na stará kolena“ učit. 
Takže už umíte...
...umím si vybrat informace z datové 
schránky, umím hledat v katastru, to 
jsme teď hodně potřebovali, umím si 
najít různé stránky, kde si přečtu za-
jímavosti od nás i ze světa, a teď jsem 
si založila vlastní mailovou adresu. A 
synové mi vysvětili, jak se svoji schrán-
kou pracovat. 
Bude z Vás tedy nakonec počítačová 
expertka, při Vaší píli…
No víte, mám zahrádku, čtyři sestry 
a proto bych ráda věnovala čas i jim. 
Jsem nakonec ráda, že se s počítačem 
domluvím. Dá se říci, že mě to začíná 
i bavit. Ale rozhodně ze mě počítačový 
maniak, ani expert nebude :-). Chtěla 
bych to všechno tak nějak pěkně sklou-
bit. Být ve svém životě spokojená a 
šťastná. Být potřebná. A mít okolo sebe 
svoji rodinu a hodné lidi. To mě pak ži-
vot těší!

Poraďte, prosím, co dělat, když dojde 
k CMP v domácím prostředí? Může 
člověk v první fázi nějak pomoci? U 
srdeční zástavy se první pomoc posky-
tuje umělým dýcháním a nepřímou 
masáží srdce...
Především je nutno si uvědomit, že slabá 
nebo necitlivá končetina, povislý koutek, 
náhle vzniklá závrať, porucha řeči atd. 
může být projevem mozkové příhody. Di-
agnózu, vyšetření a léčbu neuděláme na 
ulici, proto je nutné nemocného dostat 
včas do nemocnice. Výstižné je heslo „Čas 
je mozek“. Pro některé léčebné postupy 
máme časové limity. Zejména trombolýza  
– otevření cévy podáním infuze tromboly-
tika, tedy laicky řečeno rozpouštění krevní 
sraženiny lze realizovat do 4,5 hodiny od 
vzniku příznaků.  V tomto čase se musí 
nemocný dostat do nemocnice, být vyšet-
řen, případně být zaléčen pro nepřiměře-
ně vysoký krevní tlak či vysokou hladinu 
glukózy. 
Jak je na tom Česká republika v léčbě 
CMP v porovnání se zahraničím?
Naši pacienti mají srovnatelné podmín-
ky k léčení. Opakuji, že úskalím je dostat 
nemocného včas do nemocnice, aby mohl 
být kvalitně léčen. Proto je každoročně po-
řádána akce 30 dnů pro prevenci a léčbu 
CMP. Bylo by bláhové myslet si, že systém 
léčby a síť zdravotnických zařízení je 
ideální, ale čeští neurologové v průběhu 
posledních let vlastními aktivitami hod-
ně posunuli kvalitu léčby CMP v České re-
publice a v současné době probíhají akre-
ditace nemocnic řízené Ministerstvem 
zdravotnictví, aby byly přesně rozděleny 
úlohy nemocnic a oddělení v jednotlivých 
regionech. Zatím jsem se zmiňoval jen o 
akutní léčbě mozkových příhod, ale tím 
léčba nekončí, je důležité mít zázemí re-
habilitačních a doléčovacích pracovišť, 
návaznost na sociální péči nebo občanská 
sdružení. Ne vždy léčba dopadne ideálně, 
ale ne každý pacient po mozkové příhodě 
musí skončit v invalidním důchodu a izo-
lovaný od ostatních.  
Se kterým dalším nejčastějším one-

mocněním se na Vašem oddělení se-
tkáváte?
Česká neurologie má dle mého jistá speci-
fi ka, protože z řad neurologů se v minu-
lém století generovali vynikající odborníci 
zabývající se myoskeletální medicínou 
a onemocněními pohybového systému. 
Snad proto na našich odděleních často lé-
číme pacienty s onemocněními páteře po-
hybového systému více než jinde ve světě. 
Tito pacienti převažovali nad nemocnými 
s čistě neurologickými chorobami. Na 

neurologii na začátku 
často vyšetřujeme spí-
še příznaky – závratě, 
bolesti, zhoršenou po-
hyblivost, slabost. Ne 
vždy naše konečná 
diagnóza nemusí být 
vždy neurologickou 
nemocí. To je ale ta 
krása našeho oboru. 
Nervový systém řídí 
vše a jeho porušená 
funkce se projeví na 
funkci jiných orgánů 
v těle a současně po-
rušená funkce nervo-

vého systému může být důsledkem poru-
chy někde jinde v těle. Správná diagnóza 
je pak podmínkou úspěšné léčby. 
Jsou Vašimi neurologickými pacienty 
častěji ženy, nebo muži? A podílí se na 
neurologických onemocněních civili-
zační faktory (kouření, drogy, stres)?
Netroufám si vyjádřit převahu mužů či 
žen. Záleží na diagnóze, věku, prostředí, ze 
kterého nemocný pochází a na životním 
stylu. 
Můžete Vy, pane primáři, jako odbor-

ník obeznámený s problematikou a 
příčinami neurologických chorob, 
uniknout sám jejich nástrahám?
Asi ne, na jedné straně známe rizikové fak-
tory, omezujeme je a snažíme se žít zdra-
vě. Na druhé straně jsme vystaveni stresu 
a vlastní zdraví spotřebováváme při práci 
v noci a o víkendech, kdy normální lidé 
relaxují. Lékaři a sestry při práci vnímají 
stesky jiných a často potlačí signály vlast-
ního těla, kterými se nemoci hlásí.  Žádná 
jiná profesní skupina nemá takové ladění 
pomáhat ostatním, často i za cenu osob-
ních obětí. Plyne to z předmětu našeho 
zájmu – nemocného člověka. Někdy mám 
pocit, že systém péče o zdraví z těchto 
vlastností těží. Ale i zdravotníci jsou lidé, 
kteří mohou stonat, stárnou jako ostatní. 
Generace našich nástupců to nemá leh-
ké, systém vzdělávání, které je náročné a 
dlouhé, není vstřícný a dokonalý a díky 
tomu nová generace zdravotníků asi bude 
více pragmatická. Doufám, že jako starý 
neurolog ve výslužbě s nemocemi, které 
se mi nevyhnou, se dožiji kvalitního a lid-
ského přístupu a léčby na úrovni doby. Té 
léčby si budu vážit a nebudu ji zbytečně 
nadužívat, protože vím, že není zadarmo.
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Kuře v soli
Na pekáč vysypeme kilo soli. Udělá-
me v něm, jak říká Peťa „kuřecí hro-
beček“. Do něj vložíme menší kuře, 
zevnitř i svrchu střídmě osolené, 
popřípadě posypané grilovacím ko-
řením. Rozpálíme troubu a dovnitř 
s pekáčem a pečeme. Nejdříve 15-20 
minut pečeme pod poklicí, nebo pod 
alobalem. Potom, zbytek času cca 
45 minut, necháme kuře odkryté a 
alespoň jednou kuře během pečení 
obrátíme. Ze soli se udělá kolem ku-
řete žhnoucí pícka. Kůžička zezlatoví, 
všechna šťáva zůstane v mase. Sůl se 

KOLOTOČ NÁPADŮ
Má oblíbená knížka „Péťa Vařič“ od Petra Hory je plná výborných a často 
velmi jednoduchých a levných receptů. Pro tentokrát bych vám před-
stavila dva z nich. První je opravdu snadný a dobrý, druhý recept už je 
trošku složitější, ale neskutečně chutný. Vyzkoušejte a uvidíte. Tedy:

kupodivu nevsákne.

Kuře neskutečně dobré
Co budeme potřebovat: střední kuře, 
máslo na potírání, 8 stroužků česne-
ku, 1 cibule nakrájená na kolečka, 
20 kusů mandlí a 20 kusů lískových 
ořechů (mandle spaříme a oloupeme 
a nasekáme na drobno, oříšky jen 
nasekáme), trochu rozinek (předem 
namočíme), trochu hub (žampiony, 
jsou-li), pomeranč (oloupaný), citró-
nová kůra, 1 karpatský bujón (mas-
ox). Koření: karí, muškátový oříšek, 
chilli papričky, popřípadě tabasco, 

falešná sójová omáčka (1:1 maggi a 
voršestr). A jak s tím vším naložíme? 
Kuře naporcujeme, rozložíme po pe-
káči, pomažeme máslem, potom čes-
nekem, posypeme mandlemi, oříšky, 
citrónovou kůrou. Obložíme cibulí, 
okořeníme. Podlijeme silným rozto-
kem karpatského bujónu. A honem 
s kuřetem do trouby. Asi v polovině 
pečení přidáme rozinky, houby, na-
lijeme sójovou omáčku. Pečeme dál. 
Podléváme bujónem, odspodu bere-
me z pekáče šťávu a lijeme na kuře. 
Ještě před dopečením obložíme kuře 
kolečky pomeranče. Pečeme asi hodi-
nu a čtvrt.

Znáte-li také nějaký osvědčený 
kulinářský recept, můžete nám 
ho poslat, rádi ho uveřejníme: 
brancikova@imetropol.cz

Dita Brančíková

Žádná z nich však tehdy neuznala 
za pot ebné na to reagovat. Ani bled-
noucí vzpomínka na létající vejce a 
kameny nepomohla. Te , když na 
shromážd ních za aly létat láhve s 
utopenci, padat rány p stí a ho et 
propaga ní stánek, vystupuje kde 
kdo a starostliv  se pohoršuje nad 
nar stající agresivitou útok . Také 
ve mn  ta skute nost vyvolává po-
bou ení, a  už se jedná o p ímou akci 
nebo gra cké vyvedení na bilbordech 
a transparentech. V em asi spo ívají 
ko eny takových nedemokratických 
zp sob  politické diskuse? Budeme 
se z ejm  muset vrátit k prvním 

Vlna agresivity ve volební kampani (aneb- kdo probudil draka.)
Více než p ed m sícem se komunisté obrátili na politické strany s vý-
zvou, aby odmítly násilné a konfronta ní výst elky na p edvolebních 
mítincích.

fackám, které si ušt d ili sami páni 
politici. Vzpomínáte? Za ali s tím 
tenkrát lenové SSD Wagner a Gru-
lich. Ješt  slavn jší byli Rath a Macek. 
Rohovali na jevišti za ú asti kamer. 
Následovalo mnoho let nekone ných 
urážek, kterými se astovali ctihod-
ní poslanci i senáto i. Jen namátkou 
uvedu nejslavn jší hv zdy politic-
kého šoubyznysu jakým byli: Topo-
lánek, Ne as, Langer, Tlustý za ODS, 
Rath, Paroubek, Zaorálek za SSD, 
p ímo virtuosn  vládl ušt pa ným 
jazykem Kalousek, tehdy za KDU SL, 
nyní za TOP 09, za Zelené se vyzna-
menali. Bursík, Jackques a Št tina a 

nejtragi t ji vyznívaly nenávistn  
hysterické výstupy Mejst íka za D -
kujeme, odejd te. 
Prostý lid se rychle od svých vzor  
u í, obzvláš  ten, který je zp sobilý 
uchýlit se k fanatismu. Jde obvykle o 
skupinu ob an  povahov  slabých a 
pak taky t ch nejlépe ovlivnitelných- 
nezralých mladík  a sle en. To by se 
ješt  dalo n jak pochopit. Ale když se 
v p edvolebním ase se svým dílkem 
vytasí rádoby nositelé kultury jako 
režisér Zelenka s hereckými hv z-
di kami Issovou a Mádlem, je to na 
pováženou. U soudných lidí si svým 
po inem zad lali na nesmrtelnou 
ostudu v klipu: P emluv bábu, p e-
mluv d du. Neomalenost, vulgarita, 
až udivující hloupost, podn cování 
již tak dost rozbujelého mezigene-

ra ního kon iktu, který se n jakou 
dobu nep ízniv  projevuje urážkami 
i útoky proti starší generaci, by nás 
m ly varovat. Úcta, vd k, slušnost 
se vytrácí a nastupuje cynismus a 
sobectví. 
Jak hluboko ješt  musí upadnout 
politická a ob anská kultura, než se 
všichni vzpamatují? Kdo si to osobu-
je právo manipulovat s mládeží, ne-
mající zkušenosti k prosazení svých 
skute ných zájm ? P jde ješt  v bec 
zastavit nástup toho, co ve spole nos-
ti podn cuje agresi u jinak slabých, 
p ípadn  nesebev domých lidí, kte í 
zato v moment  dokážou vytvo it ne-
uvažující stádo, hnané jen myšlenkou 
na pomstu za svou bezvýznamnost? 
Ten, kdo spustil tuto formu agresivní 
komunikace probudil draka a bude 

zodpov dný i za následky, které mo-
hou mít nedozírné konce.

 Ing. Augustin Forman,
kandidát KS M do PS P R

za Jihomoravský kraj
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Je to již více jak deset let, neměla jsem 
tehdy za sebou ještě ani padesátku, 
když mě začaly z ničeho nic trnout 
obě ruce. Nejdříve jsem zaregistrovala 
tento nepříjemný stav v tramvajích. 
Přidržovala jsem se závěsných strop-
ních držadel a náhle jsem měla pocit 
mrtvé ruky. Musela jsem spustit ruku 
dolu, protřepat a prohodit tašku. Záhy 
jsem zjistila, že mám problém i s ran-
ním přišíváním utržených knofl íků 
dětem. Jakmile jsem vzala jehlu do 
ruky, začala mě brnět a já nemohla 
šít. V další fázi mě bolestivé trnutí, či 
jak to nazvat lépe – mrtvění- vzbudilo 
vždy ve tři hodiny nad ránem a trvalo 
celé dopoledne. Pomohlo pouze jediné, 
nemít postel u zdi, nýbrž volně v pro-
storu, aby bylo možné svěsit obě ruce 
podél pelesti. Dopoledne jsem měla 
obě ruce jakoby ochrnuté, jedna vždy 
velmi svědila, nicméně, nemohla jsem 
se tímto problémem moc zabývat. 
Jednak přes den se stav vždy zlepšil a 
za druhé jsem musela ráno chodit do 
zaměstnání, kde jsem polovinu času 
pracovala na počítači.

Teprve v důchodu jsem si na sebe 
udělala čas a navštívila neurologic-
ké. odd. Vojenské nemocnice v Brně. 
Diagnóza zněla „syndrom karpální-
ho tunelu“. Doporučená rehabilitace, 
cvičení, magnetoterapie a. j. procedu-
ry zabíraly slabě. Dozvěděla jsem se, 
že toto onemocnění postihuje 4x více 
ženy než muže a že nejde o dědičnou 
záležitost. Tato informace mně ležela 
v hlavě, neboť se s „karpálem“ trápi-

ly snad všechny ženy v naší rodině. 
Prý zde hrají roli pouze dispozice, že 
se dcera zabývá podobnou prací, či 
koníčky jako její matka i babička a 
přetěžují všechny stejně ruce. To však 
v mém případě neplatilo.
Před 14 dny jsem podstoupila operaci 

Syndrom karpálního tunelu trápí hlavně ženy

levé ruky, která přinesla okamžitou 
úlevu. Konečně spím po mnoha letech 
celou noc! Mravenčení v pravé ruce je 
kupodivu nyní v intenzitě, která se dá 
krásně zaspat a nemusím ani užívat 
léky. Operace trvala půl hodinky a 
personál byl naprosto úžasný. Cítila 
jsem se jako v bavlnce. Takže žádné 
strachy!

Takhle popisuje problémy s nemocí 
zvanou „syndrom karpálního tune-
lu“ pacientka z Brna. 

A co na to odborníci?
Syndrom karpálního tunelu (latinsky 
syndroma canalis carpi) je tzv. útlakový 
syndrom. Způsobuje ho postižení či po-
škození středního nervu (nervus media-
nus) v karpálním tunelu. Tento syndrom 
se stává jednou z nejčastějších nemocí z 
povolání a chorob poškozujících ruku. 

V České republice postihuje přibližně 35 
000 obyvatel, u kterých se onemocnění 
rozvíjí na podkladě opakujících se pohy-
bů v práci nebo při ostatních činnostech. 
Syndrom se typicky vyskytuje u lidí pra-
cujících na počítači, u pianistů, žurna-
listů a dělníků pracujících se sbíječkou. 

U těhotných žen se může onemocnění 
objevit v důsledku zadržování tekutin a 
otoku měkkých tkáni. Uváděny jsou také 
hormonální změny v organismu, jako je 
užívání antikoncepce, právě  těhotenství 
či menopauza. Projevuje se častěji u žen. 

Co dělat?
Pro úlevu od bolesti se doporučuje v 
pravidelných intervalech přikládat na 
zápěstí led. Ten tlumí bolest a urych-
luje hojení zánětu. Při pravidelné čin-
nosti rukou je vhodné činit pravidelné 
přestávky, často ohýbat prsty a třepat 
rukama. Z výživového hlediska by mělo 
dojít ke zvýšenému příjmu vitamínu B6 
(třikrát denně 50 mg) a bromelinu, což 
je enzym vyskytující se např. v čerstvém 
ananasu (200–500 mg denně).
Léčba je možná několika způsoby. Jedi-
nou účinnou léčbou je dekomprese kar-
pálního tunelu. Té lze v počáteční fázi 
dosáhnout udržováním ruky v klidovém 
stavu, injekcemi kortikoidů a použitím 
fyzikální terapie. Při plně rozvinutém 
syndromu je nutné přetětí zápěstních 
vazů, čímž se tlak na nerv odstraní. Ope-
race se provádí ambulantně při lokální 
anestezii a trvá asi půl hodiny

Prevence
Při práci na počítači se snažit udržovat 
zápěstí v rovině, a nikoli ohnuté nahoru 
nebo dolů. Pokud se v zaměstnání pro-
vádí opakované pohyby, je důležité si 
dávat co nejvíce přestávek. Každou hodi-
nu si protáhnout paže, zápěstí, ramena 
a krční svaly jednoduchými cviky. Dát 
ohnutou paži za hlavu a lehce ji stlačo-
vat druhou rukou za loket dolů. Položit 
ruce na okraj stolu a kroužit rameny jed-
ním směrem a poté zpátky. Pravidelně si 
masírovat a protahovat prsty, ohýbat 
zápěstí nahoru a dolů a zavírat a oteví-
rat ruce, aby se zabránilo otokům.  
Při práci na počítači je nutné mít zápěstí 
rovně propnuté. Pořídit si ke klávesnici 
podložku pod zápěstí. Poloha musí co 
nejméně zatěžovat všechny klouby, záda 
udržovat vzpřímená, plosky nohou si 
položit na podlahu. Pokud opěradlo židle 
neposkytuje dostatečnou podporu, pod-
ložit si bederní oblast polštářkem nebo 
svinutým ručníkem. 

Dita Brančíková, foto: archiv

Máte rádi sukulenty?
Určitě jste již v květinářstvích 
narazili na malé kaktusy v mini 
květináčcích. A možná jste si je i 
koupili. Ale co bývá problém, je to, 
že jsou opravdu tak malé, že na 

ně nejsou žádné vhodné keramic-
ké obaly. Pokud necháte kaktusek 
jen v minikvětináči, můžete mít 
problém při zalévání, nebo stačí 
průvan a květináče vám popadají. 
Proto jsem protentokrát pro vás 
připravil tip, jak to změnit!
Stačí jedna pěkná keramická nádo-
ba a kaktusky dát tzv. „do skupin-

ky“. Tak vynikne jejich krása.
Co budeme potřebovat?
Několik pěkných kaktusů, vhodnou 
keramickou nádobu, nůžky a písek, 

Jak na to, radí Ivan Šablatura, 
fl orista a interiérový designér.

Sukulenty přežijí téměř všechno

popřípadě štěrk. Asi se budete divit, na 
co nám budou nůžky? Ty by vám měly 
ulehčit manipulaci s malými kaktusy. 
Špičkou nůžek totiž chytíte okraj ma-
lého plastového květináče a pomalu 
jej vložíte do nové nádoby, kterou jste 

si pro tento účel připravili. A důvod je 
jasný. Nebudete popícháni. Protože jak 
je známo, kaktusy mají trny a zapích-
nout si je do ruky není vůbec příjem-
né! Jakmile kaktusy uspořádáte v nové 
nádobě, zasypejte je pískem, nebo štěr-
kem a hlavně dbejte na to, aby nebyly 
vidět okraje plastových květináčů! 
Kaktusy zalívejte jednou měsíčně tro-

chou vody a v zimě vůbec. Takhle vám 
vydrží dlouhou dobu a budou krásně 
růst :-). Přeji krásný den s kaktusy!

Ivan Šablatura 

1.

2.
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„Studený máj, v stodole ráj“ – platilo při-
nejmenším posledních dvě stě let a máme 
tím pádem dobré hospodářské vyhlídky na 
rok 2010. Máj je zatím studený, ale pro ně-

12

tudený máj v stodole ráj“ platilo při

Chráněná krajinná oblast Pálava byla za-
ložena 19. března 1976. Od roku 1988 jsou 
Pálavské vrchy dokonce zahrnuty do sítě 
biosférických rezervací organizace UNESCO. 
Do oblasti náleží vápencové Pavlovské vr-
chy, jejich blízké okolí a přiléhající území 
milovických lesů.
Pro pěší doporučujeme vyrazit nad Pav-
lovem po žluté turistické značce směrem 
na Dívčí hrad. Trasa nás povede přes hrad 
Děvín, Soutěsku, Klenotnici, Kočičí kámen, 
Stolovou horu a Sirotčí hrádek zpět k vý-
chozímu bodu. Cestou máme možnost po-
tkat mnoho vzácných rostlin i živočichů. 
Vyskytují se zde například chráněná kud-
lanka nábožná, poštolka obecná či sýkora 

koho je doslova ledovou sprchou. Například 
pro nešťastníky Řeky. Ještě že je nemusíme 
zachraňovat před státním bankrotem, což 
padlo bohužel na hlavu Slovenska, v eurozóně 
nejchudšího státu! Je mně našich slovenských 
sousedů docela dost líto, dostat se do tak nezá-
vidění hodné šlamastiky! Slovenský premiér 
Robert Fico z toho musí být úplně na mrtvici. 
Na záchranu rozmařilého Řecka, žijícího si na 
mnohem vyšší životní úrovni než nebozí Slová-
ci, si má Slovenská republika nyní  půjčit 800 
miliónů eur (cca 20 miliard Kč) a pak je léta 
letoucí splácet!! Naprosto absurdní situace. Na-
víc analytici mluví o tom, že celý balík peněz, 
který hodlají státy eurozóny dát na záchranu 
Řecka, by měl obnášet více než 150 miliard 
eur, v přepočtu 3,8 biliónu Kč a Řecko klekne 
tak jako tak a nepomůže mu ani svěcená voda! 
Naše domácí starosti tedy skončí u zbožného 
přání, vybrat si u blížících se voleb tu stranu, 
která bude umět setsakramentsky dobře šetřit, 

aby se jméno naší země neoctlo za Řeckem, 
Španělskem, Portugalskem a Itálií, o kterých se 
hovoří jako o příštích „bankrotářích“. Mrazivé 
májové vyhlídky.
A proto raději z jiného soudku. Když slyším po-
jmenování měsíce května jako m á j e, okamži-
tě mně naskočí ve školních lavicích bifl ovaná 
slavná báseň „Máj“. Znáte to:„Byl pozdní večer-
první máj-večerní máj-byl lásky čas. Hrdliččin 
zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj…“- 
kdo by si nepamatoval! Slavné a vrcholné dílo 
českého romantismu básníka Karla Hynka 
Máchy, od jehož narození letos uplyne již 
200 let (16. 11. 1810). Tehdy na základce nám 
puberťákům výpravy za romantickou láskou 
Máchovy doby připadaly jako něco neskutečně 
směšného a praštěného. A pouze přítomnost 
ďábelsky nasupené a zuřivě se tvářící„soužky“, 
nebo„pančelky“ češtinářky v postoji tygřice 
před skokem, nás donutila část slavného díla u 
tabule překoktat. Básník, fi losof a právník Ka-

rel Hynek Mácha má tak zřejmě nesmrtelnou 
zásluhu na tom, že měsíc máj je zasvěcen lásce 
a on se stal patronem českých zaláskovaných, 
kteří v rozumném věku dovedou ocenit jeho 
genialitu a k jeho pomníku na Petřín mu stále 
nosí květiny. Byl by jistě rád (vida, možná by-
chom se obešli v našich končinách i bez uměle 
importovaného a nechutně zkomercionalizo-
vaného Valentýna). Ve své době byl Karel Hynek 
Mácha pro mladou generaci již tehdy „nebes-
kým idolem“ a romantickým symbolem. Milo-

val cestování, ale pozor – pěšky! Pěšky se vydal 
dokonce i přes Alpy do Itálie, slézal hrady, hory 
a také rád maloval. Náš snad nejnadanější 
básník při tom skonal ve velmi mladém věku. 
Nebylo mu ani 26 let, když zemřel nečekaně na 
cholerinu, infekční nemoc, která byla považo-
vána za mírnější formu cholery. Ironií osudu 
bylo, že jeho pohřeb v Litoměřicích se konal v 
den, kdy se měla v Praze, v kostele sv. Štěpána 
konat jeho svatba. A to již bylo méně romantic-
ké, jen co je pravda.                 Dita Brančíková

Za středomořským podnebím na jih Moravy
Sluníčko začalo konečně pořádně hřát a tak můžeme vyrazit do přírody. Jaké lepší místo zvolit pro započetí sezóny 
než to, které nám umožní mnoho zážitků v jediný den. Cílem dnešního výletu bude Chráněná krajinná oblast Pálava. 
Ptáte se proč? Kdo Pálavu již navštívil, jistě zná odpověď. A kdo pořád neví? Přece proto, že na jihu Moravy je teplo 
a krásně. Jen ten nádherný výhled z Pálavy na Novomlýnské nádrže! Děti tu zaujmou zříceniny středověkých hradů 
Děvičky a Sirotčí hrádek a maminky potěší krásné rozkvetlé louky. Že jsme na někoho zapomněli? Co potěší hlavu 
rodiny? Přece klidná chvilka rybaření nebo návštěva (samozřejmě čistě poznávací) tradičních sklípků.

koňadra. Z rostlin zmiňme velké množství 
bylin, které na jaře barevně rozkvétají a na 
ostrém slunci omamně voní. 
Cestou po naučných stezkách si můžete 
užívat nádherné krajiny, která se pod vámi 
bude rozkládat. Velké plochy Novomlýn-
ských nádrží vám připomenou, co vše člo-
věk dokáže. Po vesničce Mušov, která brá-
nila vystavění vodního díla, zde zbyl pouze 
kostel sv. Linharta, který stojí osaměle na 
ostrůvku v prostřední nádrži.
Komu pochod po Pálavě nestačil, nebo má 
na poznávání místní krajiny více času, 
může navštívit například Muzeum v Dol-
ních Věstonicích. Jsou zde k vidění nálezy z 
okolní oblasti, která patří k nejvýznamněj-

ším nalezištím České republiky. Pochází 
odtud například slavná Věstonická venu-
še a další nálezy z doby kamenné. Blízko 
je také Lednicko-valtický areál, kde si 
můžete prohlédnout zámek v Lednici a při 
procházce krásně udržovaným parkem 
vystoupit na Minaret. I Lednicko-valtický 
areál je zapsán na seznam světového kul-
turního dědictví Unesco a to od roku 1996.
Co víc dodat? Snad jen, že tato krajina je 
jedna z nejpřívětivějších pro cyklisty. Málo 
stoupání, přesto trasy se spoustou zajíma-
vostí. A když kopeček? Tak s opravdu nád-
herným výhledem.     Více informací na:

http://www.palava.ochranaprirody.cz/
http://www.stezky.cz/

ČSSD už v krajských volbách v roce 
2008 slíbila zrušení poplatků ve 
zdravotnictví, které zavedl ministr 
Julínek z ODS. Proč se to zatím 
nepovedlo?
Zrušit poplatky je možno pouze záko-
nem. Jako poslanci ČSSD jsme takový 
návrh předložili po krajských volbách cel-
kem dvakrát. Přijetí zákona však pokaž-
dé zablokovali poslanci ODS, KDU-ČSL 
a Strany zelených. Ke zrušení poplatků 
nám chyběl jeden jediný hlas. Novou 
nadějí jsou proto květnové volby. Pokud 
po nich ČSSD sestaví vládu, úplné zruše-
ní všech poplatků, včetně nesmyslného 
poplatku v lékárnách, bude prvním záko-
nem, který nová vláda prosadí v Parla-
mentu. Jsem rád, že kraje vedené ČSSD 
splnily slib a poplatky proplácí alespoň 
v krajských zdravotnických zařízeních. Je 
to však pouze provizorní řešení. Naším 
cílem je poplatky úplně zrušit.
Jak se díváte na plán ODS umožnit 
privatizaci nemocnic či zdravotních 
pojišťoven?
To je velmi nebezpečná myšlenka, ohrožu-
jící dostupnost i kvalitu poskytované zdra-
votní péče. ČSSD požaduje, aby krajské 
i fakultní nemocnice zůstaly ve veřejném 
vlastnictví. Totéž se týká zdravotních 
pojišťoven. Jejich privatizace by totiž ved-
la k přelévání prostředků ze zdravotního 
pojištění, určených na zdravotní péči, do 
soukromých zisků majitelů pojišťoven. 
V zájmu těchto zisků by pak pojišťovny 
šetřily na pacientech a kvalitě poskyto-
vané péče. Jak to nakonec může dopad-
nou vidíme na příkladu USA, kde řada lidí 
vůbec nemá zdravotní pojištění a soukro-
mé pojišťovny vás ani nepojistí, pokud jste 
staří nebo nemocní. Takovému zhoršení 
zdravotní péče musíme zabránit.
V Brně se poslancům ČSSD ve 
spolupráci s primátorem Onderkou 
podařilo zákonem zachránit Úrazovou 
nemocnici. Proč ji vlastně ministr 
Julínek chtěl doslova za každou cenu 
zrušit?
S velkou pravděpodobností za tím stála 
snaha privatizovat cenné pozemky a budo-
vy, v nichž nemocnice pracuje, a které se 
nachází v lukrativním centru města. Chtěl 
bych poděkovat všem občanům, kteří nám 
v boji za zachování Úrazové nemocnice 

pomohli. Petici proti jejímu zrušení pode-
psalo téměř padesát tisíc lidí z našeho kra-
je. Stejně tak musím poděkovat i lékařům, 
sestrám a dalším zaměstnancům  nemoc-
nice, kteří se proti plánu na její likvidaci 
velmi statečně postavili. Jsem rád, že 
jak vedení města Brna, tak vedení kraje 
věnuje velkou pozornost dalšímu rozvoji 
a modernizaci Úrazové nemocnice. To co 
mne mrzí je postoj poslanců ODS, zvole-
ných v Jihomoravském kraji - nikdo z nich 
se Úrazové nemocnice při hlasování 
v Parlamentu nezastal.
Se zdravotnictvím souvisí i otázka 
situace v nemocenském pojištění. 
Jak se ČSSD staví k tomu, že Petr 
Nečas prosadil úplné zrušení výplaty 
nemocenské v prvních třech dnech 
nemoci?
Se zrušením nemocenské sociální demo-
kracie ostře nesouhlasila. Vede to jen 
k tomu, že lidé nemoc raději přechází, což 
v konečném důsledku může vést k velkým 
škodám na zdraví. Více než jiné to také 
postihuje rodiny samoživitelů, kteří mají 
jen jeden příjem, a každý výpadek nemo-
censké se tak projeví v jejich rodinném 
rozpočtu mnohem výrazněji. Pokud uspě-
jeme ve volbách, výplatu nemocenské 
v prvních třech dnech nemoci obnovíme. 
Může příští vláda pomoci zlepšit 
kvalitu zdravotní péče v našem kraji?
ČSSD navrhuje, aby se vláda investičně 
podílela na dokončení modernizace kraj-
ských nemocnic a aby proběhla postup-
ná rekonstrukce obou fakultních nemoc-
nic v Brně. Zatímco ODS chce veřejné 
nemocnice privatizovat, my usilujeme 
o zlepšení jejich vybavení, kvalitnější 
péči o pacienty a také o lepší odměňová-
ní lékařů a sester. 
Děkujeme za rozhovor. Pokud máte jako 
voliči další dotazy, týkající se zaměst-
nanosti a hospodářské politiky ČSSD, 
můžete je zaslat na e-mailovou adresu 
bosobotka@seznam.cz. 
Bohuslav Sobotka bude na všechny tako-
vé podněty reagovat.

Zrušíme poplatky ve zdravotnictví
Rozhovor s lídrem jihomoravské kandidátky ČSSD Bohuslavem Sobotkou
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