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Text: Dita Brančíková, foto: Jef Kratochvíl

Igor Ondříček a Alena Antalová

Igor Ondříček
JeJe mi moc dobře v Městském divadle

Charismatický Igor Ondříček vystudoval brněnskou JAMU a ještě téhož roku nastoupil do 
Městského divadla Brno, kde působí do dnešní doby. Od roku 2003 jako šéf zpěvohry. Je milý 
a sympatický a povídat si s ním byla radost.

■ Od roku 2003 jste šéfem zpě-
vohry, jak jste se k této pozici 
dopracoval?
V roce 2004 jsem zvítězil v kon-
kurzu, který na tuhle funkci vy-
psal tehdejší ředitel Národního di-

vadla Brno pan Zdeněk Prokeš. 
Ke konci roku roku 2004 se 

připravovala v souvislosti 
s výstavbou Hudební scény 
Městského divadla Brno 
a rozhodnutí Magistrátu 
města Brna delimitace 
souboru zpěvohry Národ-
ního divadla do divadla 
Městského.  Pracoval jsem 
pohostinsky ve zpěvohře 
Národního divadla I Měst-
ském divadle, oba diva-
delní domyj sem tudíž 
znala  mohl být při přesu-
nu souboru nápomocen.

■ Vedle šéfování však stále 
hrajete, co momentálně připra-

vujete?
Právě jsme ukončili práci na muziká-

lu Hello, Dolly! Hrajeme ji v současné době 
v předpremiérách, ofi ciální premiéra je naplánována na 6. 
února letošního roku. Velmi mě těší, že se krom novinek a 

původních hudebních inscenací, uvádějí i díla ze zlatého 
muzikálového fondu, abych tak řekl, a tím Hello, Dolly! be-
zesporu je. Velkou radost mám z jevištního setkání s Alenou 
Antalovou, se kterou jsem studoval brněnskou JAMU a jako 
partneři v představení jsme se naposledy sešli před šestnác-
ti lety v Mam’zelle Nitouche. Režíroval tehdy Gustav Skála, 
který režíruje i Hello, Dolly!. Tohle setkání je pro mě o to ra-
dostnější. Však si s Alenkou Dolinu, jak představení důvěrně 
říkáme, pořádně užíváme. Doufám, že si jej podobně užijí i 
naši diváci.

■ Máte nějakou „nejoblíbenější“ roli?
Je to asi tak, když zkouším nějakou novou roli, je pro mě 
tou nejdůležitější a nejoblíbenější. Protože nejvíce energie 
věnuji právě jí. Teď je pro mě takovým úkolem právě Ho-
rác Vandergelder z Helou, Dolly! Samozřejmě mám moc rád 
role, které mají úspěch u  diváků jako Babs v Charleyově tetě 
nebo Kamil z Brouka v hlavě. Svátkem je pro mě zahrát si 
dramatické role jako Pahlen ve Smrti Pavla I., nebo Krotitel 
ze Síly zvyku. 

■ Mě osobně jste nejvíce zaujal ve hře Brouk v hlavě? 
Jak vzpomínáte na postavu Kamila?
Bylo mi tehdy 24 let. Tohle komedii hrajeme už čtrnáct let. 
Všichni v ní s úspěchem stárneme. Ani obsazení se za tu 
dobu příliš neproměnilo. Takže raděj než vzpomínání, uží-
vám si repríz, které hrajeme v současné době. Nevím, kolik 
divadel má na repertoáru takový, dalo by se říci evergreen. 
Režiséři, nové role, kolegové přicházejí a odcházejí, ale Brouk 
v hlavě zůstává. :-)                                pokračování na str. 6
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Internet zdarma, odpuštění pokut 
nebo bezplatná registrace čtenáře. 
Tímto způsobem chtějí obecní a měst-
ské knihovny na Blanensku oslavit 
měsíc březen, který  byl pro letošní 
rok Svazem knihovníku a informač-
ních pracovníků České republiky vy-

hlášen jako „Měsíc čtenářů“.
Městská knihovna v Blansku napří-
klad v první polovině března vyhlásí 
takzvanou „knihovnickou amnestii“, 
během níž budou moci čtenáři bez 

Knihovníci na Blanensku prominou 
čtenářům pokuty

uložení jakýchkoliv sankcí vrátit vy-
půjčené knihy, časopisy a zvukové 
nosiče, jejich výpůjční doba již dávno 
uběhla. Na návštěvníky blanenské 
knihovny také v první půli března 
čeká internet zdarma.
Ani čtenáři v Letovicích a Boskovicích 

nepřijdou zkrátka. Knihovny stávají-
cím čtenářům odpustí staré dluhy a 
novým zájemcům nabídnou čtenář-
skou registraci zdarma.
               Text: redakce, foto: archiv

Pro letošní rok hodlá Břeclav in-
vestovat do oprav komunikací, 
zatraktivnění města a revitaliza-
ce školských zařízení na 145 mi-
lionů korun. 
Nejdražší investiční akcí roku bude 
revitalizace zastaralého sportovního 
areálu na Základní škole Slovácká, 
která město vyjde na více než 25 mi-
lionů korun.

Břeclav se pouští do oprav školek, 
silnic i chodníků

Mezi další investiční akce města pro 
letošní rok patří úprava zámeckého 
parku, zhotovení miniatur památek 
Lednicko-valtického areálu, zateplení 
Domova seniorů a Městského úřadu, 
výměna oken ve školských zařízeních 
města nebo rekonstrukce komunikací 
na ulicích Slovákova, Jungmannova 
či nábřeží Antonína Dvořáka.
                                        Text: redakce

Skruže, nevyhovující U-rampy a ne-
vhodně zavezené stavební sutiny tak 
nahradí sportoviště a zelené plochy. Ten-
to projekt nefi nancuje pouze slatinská 
radnice, dvě třetiny celkových nákladů 
totiž pokryje dotace z fondů Evropské 
unie.
Během rekultivace Hviezdoslavovy uli-
ce, která započne s jarním táním, se 
například vysadí nová zeleň  a vznikne 
také několik míst pro trávení volného 
času jako třeba hřiště ohraničené živým 

V Brně-Slatině vznikne odpočinková zóna za 17 milionů korun
Obyvatelé sídliště v Brně-Slatině 
se letos dočkají nového prostoru 
pro sport, hry i procházky. Rad-
nice této městské části nechá za 
17 milionů korun upravit ne-
vzhlednou plochu v Hviezdosla-
vově ulici.

plotem pro nejmenší děti, různé houpač-
ky a prolézačky pro starší děti a zpev-
něná plocha pro sportování nejstarších 

dětí a dospělých. V projektu se počítá i se 
zelenými plochami protkanými sítí cest, 
pítkem a skateparkem.      Text: redakce

VUT se v rámci projektu věnuje  kon-
strukčnímu návrhu ekologicky šetrného 
osobního letounu. Na projektu PPlane 
se podílí 13 partnerů z 11 evropských 
zemí a Izraele. VUT je jediným českým 
zástupcem.
Projekt PPlane se klade za cíl, aby byl 
osobní letoun šetrný k životnímu pro-

Brněnské VUT se zapojilo do výzkumu osobní letecké dopravy
Vysoké učení technické (VUT) v Brně se zapojilo do mezinárodního pro-
jektu, který zkoumá možnosti zavedení systému individuální letecké 
dopravy s názvem PPlane.

středí, dalšími důležitými kritérii jsou 
jeho bezpečnost, spolehlivost, automati-
zace a nízká spotřeba paliva. V každé z 
těchto oblastí chce PPlane přinést nové 
poznatky. Projekt potrvá zhruba 30 mě-
síců, jeho celkový rozpočet 4,4 milionu 
eur bude fi nancován ze zdrojů Evropské 
komise.       Text: redakce, foto: archiv

Objevili spoustu cenných předmětů, 
některé z nich pochází dokonce z 10. a 
12. století. Jedná se především o úlom-

Při výkopových pracích v Hodoníně se našly zbytky středověkého osídlení
Při výkopových pracích v hodo-
nínské části Rybáře archeologo-
vé nalezli doklady o středově-
kém osídlení města.

ky keramiky, k nejcennější nálezům 
pak patří zelený skleněný kroužek a 
hrot šípu.
V Rybářích se podařilo pod zemí najít 
dokonce vyjeté koleje vozů, ztracené 
koňské podkovy a zejména četné na-
vážky, jimiž se opravovala zničená sil-
nice. Archeologický výzkum ukázal, že 

na tyto práce se používaly například 
stará kachlová kamna ze zámku.
Středověké Rybáře byly vždy pokládá-
ny za nejstarší část Hodonína, přesto 
jasné důkazy až dosud chyběly. Objevy 
nyní ukazují, že tvořily předhradí vý-
znamného hraničního hradu.
                                          Text: redakce

Stavíme pro  
profesionály

www.syner.cz

Rekonstrukce fotbalového stadionu Bazaly, Ostrava

Podnikatelský inkubátor, Vsetín

Rekonstrukce nemocnice, Nové Město na Moravě
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Na podzim loňského roku byl 
Svazem vinařů České republi-
ky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem za podpo-
ry Vinařského fondu vyhlášen 
první ročník „Vinařství roku 
2009“.  

Mezi úspěšné kandidáty, kteří se 
probojovali do samotného finále, 
patří vinařské společnosti Moraví-
no s.r.o., Sonberk a.s., Vinné sklepy 

První ročník „Vinařství roku 2009“ 
zná pětici fi nalistů

Valtice, a.s., Vinselekt Michlovský 
a.s. a Znovín Znojmo a.s. Jedna 
z těchto vinařských společností 
převezme 16. března během slav-
nostního večera v pražském Diva-
dle Gubernia ocenění „Vinařství 
roku 2009“. Záštitu nad touto akcí 

převzal ministr zemědělství Jakub 
Šebesta a jihomoravský hejtman 
Michal Hašek.
         Text: redakce, foto: archív

Na obnovu a budování rybníků na 
Vysočině přispěly evropské fondy 
v uplynulých dvou letech kolem 
850 milionů korun. 
Do kraje plynula více než čtvrtina 
částky, která byla poskytnuta na 
zlepšení vodního režimu v krajině pro 
celou republiku. Celkové náklady na 
úpravy rybníků 188 žadatelů z Vyso-
činy převýšily 960 milionů korun.

Evropská unie vyčlení na obnovu rybníků 
na Vysočině stovky milionů korun

V současné době jsou dotace čerpá-
ny z operačního programu Životní 
prostředí, a to na rybníky, které po-
mohou zlepšit ekologické poměry v 
krajině. Z 244 projektů podaných v 
rámci tohoto projektu na Vysočině 
počátkem letošního roku, se právě 
200 z nich týkalo právě obnovy a bu-
dování rybníků.
                      Text: redakce

Tento projekt, který by měl výrazně 
posunout kvalitu péče o seniory v 
regionu, kraj hodlá uskutečnit ve 
spolupráci s Karlovou univerzitou, 
Gerontologickým centrem a Českou 
alzheimerovskou společností.
Týmy odborníků budou navštěvo-
vat všechna zařízení, zřizovaná Ji-
homoravským krajem, prozkoumají 
jejich konkrétní situaci z hlediska 
nejnovějších poznatků gerontolo-
gie, zejména s přihlédnutím k tzv. 
syndromu demence.
Odborníci z organizací, spolupracu-
jících na projektu, budou současně 
školit personál všech krajských za-
řízení pro seniory tak, aby se uměl 
o občany postižené syndromem 

Jihomoravský kraj chce zkvalitnit péči o seniory
Jihomoravský kraj vynaloží mi-
lion korun na realizaci projektu 
gerontologické a organizační 
supervize v krajských zařízeních 
pro seniory.

demence co nejlépe postarat. Pro-
zkoumají i chod zařízení pro se-
niory, jejich podmínky, vybavení, 
strukturu klientů, aktivity, které 
tam probíhají. Dají svá do-
poručení k tomu, aby chod 
zařízení byl co nejblíže kri-
tériím České gerontologic-
ké a České alzheimerovské 
společnosti.
„Jejich závěry využijeme 
i při výstavbě nových ob-
jektů pro seniory, aby pro-
storové uspořádání domů 
pro seniory, aktivity, které 
v nich budou probíhat a za-
řízení bylo přizpůsobeno nej-
novějším světovým trendům. 
Chceme, aby se tento projekt 
stal projektem akreditovaným, 
a byl tedy použitelný i v jiných 
krajích ČR,“ uvedl jihomorav-
ský radní Jiří Altman.

             Text: redakce, foto: archív

Kraj plánuje, že nemocnice budou 
lékařům a studentům poskytovat z 
vlastních peněz stipendia, náborové 
příspěvky a bezplatné stáže. Nemocni-
ce pak budou moci kraj zpětně požá-
dat o vyplacení příspěvku.
V nemocnicích na Vysočině je nedostatek 
neurologů, rentgenologů, anesteziologů, 
anebo sester na odděleních ARO, jed-
notkách intenzivní péče či v dětských od-
děleních. Podle hejtmana kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka mají problémy všechny 
nemocnice v kraji. Nikde však není situace 
tak kritická, že by hrozilo uzavření odděle-
ní nebo zásadní omezení provozu.
V případě realizace stabilizačního progra-
mu může nemocnice studentovi lékařské 
fakulty za podmínky, že do ní po ukončení 
studia nastoupí do pracovního poměru, 
poskytnout stipendium 5 tisíc korun mě-
síčně, studentovi nelékařského povolání 
pak 2 tisíce korun měsíčně. Lékaři mohou 
dostat náborový příspěvek 100 tisíc korun 
a nelékaři pak 30 tisíc korun s tím, že se 
zavážou, že v dané nemocnici odpracují 
minimálně 5 let.                  Text: redakce

Vysočina řeší nedostatek lékařů tzv. stabilizačním programem
Komplexní stabilizační program 
by měl v letošním roce v kraji 
Vysočina vyřešit dlouhodobý ne-
dostatek lékařů a dalších zdra-
votníků.

Jihomoravský kraj na tuto stavbu 
získal z evropského fondu regionální-
ho rozvoje dotaci ve výši 348 tisíc Eur. 
Plánovaná lávka přes řeku Moravu má 

Lávka přes řeku Moravu zlepší dostupnost archeologického parku
V archeologickém parku Mikulčice - Kopčany vyroste lávka přes řeku 
Moravu, která propojí Českou republiku se Slovenskem. 

Potřebujete půjčit – Ferratum je řešením, více na www.ferratum.cz

výrazně zlepšit přístupnost archeolo-
gického parku Mikulčice - Kočany turis-
tům jak z české, tak ze slovenské strany 
hranice.           Text: red., foto: archiv

Do kraje plynula více než čtvrtina 
částky, která byla poskytnuta na 
zlepšení vodního režimu v krajině 
pro celou republiku. Celkové nákla-

Evropská unie vyčlení na obnovu 
rybníků na Vysočině stovky milionů korun
Na obnovu a budování rybníků 
na Vysočině přispěly evropské 
fondy v uplynulých dvou letech 
kolem 850 milionů korun.

dy na úpravy rybníků 188 žadatelů 
z Vysočiny převýšily 960 milionů 
korun.
V současné době jsou dotace čerpány 
z operačního programu Životní pro-

středí, a to 
na rybníky, 
které pomo-
hou zlepšit 
e k o l o g i c k é 
poměry v 
krajině. Z 
244 projektů 
podaných v 
rámci toho-
to projektu 
na Vysočině 
počátkem le-
tošního roku, 
se právě 200 

z nich týkalo právě obnovy a budo-
vání rybníků.
              Text: redakce, foto: archiv

Ve Znojmě vznikne nový orientač-
ním systém, který návštěvníkům i 
turistům usnadní pohyb po městě. 
Zvýší se tak počet informačních tabu-
lí a rozcestníků s šipkami anebo při-
budou nové navigační prvky jako tře-
ba znaky rotundy přímo v zádlažbě 
chodníků. Na nový orientační systém 
získalo Znojmo dotaci z evropských 
fondů, a to v celkové výši tři miliony 
korun.
Základní součástí nového systému 
bude navigace dominant Znojma a 
dalších důležitých turistických cílů 
pomocí rozcestníků. Projekt navíc 
počítá s vytvořením několika tras či 
okruhů v centru města a okolí. Ná-
vštěvník se tak bude moci vydat za 
moderní architekturou, pohádkový-
mi příběhy, za osobnostmi Znojma 

Znojmo zavede nový orientační systém

nebo za tajemnem, které skrývá zno-
jemské podzemí. Každá trasa bude 
jednoduše a přehledně značena jinou 
barvou.
Podle slov znojemské radnice je stáva-
jící orientační systém ve svém rozsa-
hu na potřeby dnešní doby omezený. 
„Počet rozcestníků je nedostatečný. 
Označení památek i rozcestníky jsou 
navíc mnohdy nečitelné z důvodu 
koroze. Vzhledem k velkému počtu 
historicky a kulturně významných 
pamětihodností bychom proto chtě-
li navigaci podstatně rozšířit a také 
upravit, aby refl ektovala dnešní tu-
ristickou nabídku a zároveň byla za-
jímavá, celistvá a netradiční. Umožní 
to získaná dotace,“ vysvětlil starosta 
Petr Nezveda.
                        Text: redakce
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Důvodem jsou hlavně fi nanční úspory 
vynakládané dlouhodobě na vytápění. 
Zateplení je však nutno řešit až  po  sta-
vebně  a tepelně technickém průzkumu, 
provedeném odborníkem, nejlépe z  obo-
ru pozemního stavitelství, který vidí pro-
blém komplexně.

Před zahájením vlastních zateplovacích pra-
cí starších staveb se provede zajištění stavby 
proti zemní a ostatní vlhkosti pronikající do 
stavebních konstrukcí, která má negativní 
vliv na tepelný odpor. Po vytvoření zateplení, 
by tato vlhkost značně snižovala tepelně tech-
nické parametry a také by i negativně ovliv-

Proč by nás mělo zajímat zateplení domů?
Odborník Ing. Miroslav Hošna, majitel stavební společnosti, radí:

ňovala mikroklima uvnitř objektu.
Zamezit vzlínající vlhkosti do starších objektů 
lze mnoha způsoby. O použití té které metody 
je dobré se vždy poradit s odborníkem. Nejlé-
pe je provést celkové zateplení obálky objektu, 
tzn. zateplení podlahy nejnižšího podlaží, za-
teplení celé fasády - obvodového zdiva, zatep-

lení střechy a samozřejmě i zateplení všech 
otvorů jako oken a dveří.
Okna a dveře jsou místa na objektu s největší-
mi úniky tepla. Špatná okna jsou obrovským 
zdrojem ztrát tepelné energie na plášti budov.  
Z tohoto důvodu je nutno při výběru dodava-
tele oken a dveří se  odpovědně zaměřit jak 

na typ okenních profi lů tak na typ a kvalitu 
zasklení. Je dobré si nechat předložit prove-
dené atesty ze státní zkušebny vztahující se 
jak k profi lům, které tvoří rám, tak k zaskle-
ní dvojitému, nebo vícenásobnému. Profi ly 
z kterých jsou vyrobeny rámy oken a dveře 
mohou být dřevěné, plastové nebo kovové.
V neposlední řadě je nutné také posoudit i 
způsob montáže oken a dveří do otvorů ve 
stavbě a zateplení ostění, parapetů a nad-
praží. Zde lze ušetřit mnoho energie unikající 
z objektu.
V současné době Státní fond životního 
prostředí České republiky spustil program 
Zelená úsporám, jehož cílem je mimo jiné 
umožnit za přispění státních dotací realizo-
vat účinná opatření vedoucích k úsporám 
energie. Podpora v rámci programu Zelená 
úsporám je nastavena tak, aby prostředky 
mohly být čerpány v průběhu celého období 
od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.
              

                        
                         Text: redakce, fota: archiv

Zateplení oken
Velký podíl na celkových tepel-
ných ztrátách domů mají okna. 
Snížení ztrát tepla přes okna by pro-
to mělo být jednou z priorit každého 
stavebníka, investora nebo majitele 
domu. Když uvážíme, že 70 - 80 % 
plochy okna tvoří prosklená část, 
pak se nabízí možnost vyměnit pů-
vodní nevyhovující zasklení za kva-
litní termoizolační dvojskla. Tímto 
můžeme ušetřit až 60 % tepla, které 

uniká okny, což je až 25 % celkových 
tepelných ztrát. Montáž skel je navíc 
výrazně levnější než výměna za okna 
nová. Kromě toho tato výměna sníží 
hluk až o 30 % a také případné rosení 
oken. Montáž je rychlá, bez bourání a 
následného úklidu a lze ji provést bez 
narušení provozu v místnostech. Není 
přitom nutná výměna vnitřních žalu-
zií nebo venkovních rolet, což zname-
ná další úspory.           Text: redakce

Technologie zateplování oken je 
ve výměně jednoduché tabulky za 
izolační dvojsklo. 
Toto dvojsklo je pomocí plastové liš-
ty vloženo do venkovního křídla po 
vyjmutí staré tabulky skla a je při-
šroubováno po celém obvodu. Nic se 
nefrézuje, vnitřní sklo a celé dřevěné 
okno zůstává bez zásahu, čímž vzni-
ká tzv. trojité zasklení. Pro zlepšení 
celkové izolace okna se montuje v 
případě potřeby těsnění mezi kříd-
lo a rám a okapový plech na odvod 
vody.
Metoda zateplení se používá přede-
vším u dřevěných oken zdvojených a 
špaletových, které jsou v dobrém sta-
vu, nejsou příliš zkřížená nebo shni-
lá. Lze ji použít i do kovových rámů 
a konstrukcí. 
V dnešní době se zabýváme nejen za-
teplováním starých dřevěných oken, 
ale i výměnou dvojskel, které již ne-
vyhovují požadavkům normy a jsou 
použity v plastových, střešních či eu-
rooknech. Tyto dvojskla se projevují 
nedostatečnou izolací a výskytem 

Technologie zateplování

nadměrného rosení. Proto je možné 
vyměnit tabulku dvojskla za izolační 
dvojsklo lepších kvalit dle přání a po-
žadavků zákazníka. Tuto vynikající 
izolaci nám poskytne nejen trojsklo, 
ale i dvojsklo o síle 24 mm, které má 
v meziskelním prostoru napnutou 
speciální fólií, tzv. tepelné zrcadlo. 
Proto je možné i ve starších plasto-
vých oknech aplikovat dvojsklo s 
vlastnostmi trojskla.                      
              Text: redakce, foto: archiv
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Měli jste dopravní nehodu a jste 
poškozeným? Nemáte čas, peníze 
ani potřebné znalosti na to, abyste 
jednali s pojišťovnou a zajistili si 
náhradu škody, na kterou máte ze 
zákona právo?  Nic není ztraceno! 
Máme pro vás řešení. 

Na trhu existují specializované a nezá-
vislé subjekty, které vás v jednáních s 
pojišťovnou zastoupí. Na podrobnosti 
jsme se zeptali Petra Krabce jednatele 
společnosti HELP Car, která tuto službu 
na našem trhu zavedla a poskytuje ji 
již více než 10 let.
Kdy a s čím se na vás motoristé 
mohou obrátit? 
Nejvíce se na nás obracejí řidiči, kte-
ří jsou při dopravní nehodě na straně 
poškozeného, neboť těm zajišťujeme 
kompletní a bezplatné vyřešení celé 
pojistné události s pojišťovnou viníka 
dopravní nehody. V rámci této naší 
služby za ně vyřešíme veškeré admi-
nistrativní úkony a věci technického 
rázu, jako je např. odtah vozidla z 
místa nehody, oprava poškozeného 
vozidla či bezplatný pronájem vozi-
dla náhradního. Samozřejmostí je 
také případné právní zastoupení či 
možnost odkoupení pohledávky za 
pojišťovnou. Celý komplex služeb je 
nastaven tak, aby naši klienti nemu-
seli vynakládat žádné vlastní fi nanční 

Neocenitelná pomoc při dopravní nehodě
prostředky a hlavně se sami nemuseli 
o nic starat.
Takže vaši klienti nemusí s pojiš-
ťovnou vůbec jednat?
Ano přesně tak. Veškerá jednání pro-
vádí výlučně naše společnost, která 
je k tomu klienty pověřena a oni sami 

opravdu nemusí vůbec nic dělat.
Rozumím tomu správně, že i zapůj-
čení náhradního vozidla je zcela 
zdarma? 
Ano, naše společnost po dobu řešení 
celé pojistné události standardně a 
bezplatně zapůjčuje vozidlo odpovída-
jící třídy a vybavení vozidla poškoze-
ného. 
Tyto služby poskytujete všem mo-
toristům nebo jen u vás registrova-
ným klientům? 
U naší společnosti není žádná registra-
ce nutná, stačí pouze kontaktovat naši 
fi rmu bezprostředně po havárii a veš-
keré následné řešení již převezmeme 
a naši klienti se můžou bezstarostně 
věnovat svým běžným záležitostem.
V praxi to skutečně znamená jediné. 
Od dopravní nehody stačí zavolat na 
telefonní číslo fi rmy HELP Car 605 
245 090, jejíž pracovníci se následně o 
vše potřebné postarají. Více informací 
o řešení pojistných událostí naleznete 
také na www.helpcar-nl.cz.  
                                                       PR

Konečně něco, co funguje!!!

To nám tedy paní zima po novém 
roce pěkně zatápí! Sníh, tuhé mra-
zy, sníh, mráz – a tak stále dokola. 
Česko se před nedávnem octlo v za-
jetí arktických mrazů, které již mají 
na svědomí více jak dvě desítky obě-
tí - umrzlých bezdomovců. Padají-
cí obrovské návaly sněhu se střech 
zranily těžce malé děti, pojišťovny 
nestačí registrovat škody na autech a 
domech. Televizní zpravodajství hlásí 

rekordních téměř – 31° C v Šindelové 
na Sokolovsku v Krušných horách. Pa-
mětníci však vzpomínají, že roku 1929 
dosahovaly mrazy až 40° C, což je pro 
nás dnes, po dlouhodobém výskytu 
mírných zim, jen těžce představitelné.
V mrazech takových kalibrů prý mu-
seli lidé na tvářích nosit tzv. futrály, 
aby neomrzli. Sibiřský studený proud 
nás začíná opět strašit a pomalu nutit, 
abychom začali pracovat na reorgani-
zaci svého zimního šatníku, respektive 
jeho doplňků proti mrazu. Bude-li to-
tiž postupovat tento trend i nadále a 
budou nás čekat tuhé zimy (které jen 
doufejme, nebudou předzvěstí další 

doby ledové), dojde bezesporu k renesan-
ci dávných doplňků našich předků proti 
mrazu.
Opět tedy můžeme vytáhnout ze skříně 
jelenicové spodky po pradědovi a jeho 
koženou beranici s kožíškem uvnitř a 
s velkými uchy k zapnutí pod bradu. K 
dobru přijdou také ušanky, které byly 
oblíbeným doplňkem do mrazu u vojá-
ků německé armády. Ke slovu se budou 
hlásit také boty – sněhule, lehká zimní 
obuv z vody odolných materiálů, vyba-
vené kožíškem, i domácí obuv z ovčí vlny 
– mrazovky. Také tradiční vlněné vyso-
ké boty s ovčí kůží – válenky, mají svou 
dlouholetou tradici a zažívají dnes svůj 
comeback. Staly se přímo symbolem tu-
hých zim, zvláště těch v ruských konči-
nách, přesto, že jde původně o obuv aus-
tralských střihačů ovcí. Mnozí již dávno 
válenky odepsali jako relikt minulosti, 
ale šlo zřejmě o omyl. Obrat jejich prode-
je prý vzrostl v posledních letech o 70% a 
opět se vyrábí ve velkém. Zřejmě se staly 
populární módní obuví zásluhou celebrit 
z řad slavných žen, které si je oblíbily – 
Madonna, Uma Thurmann, Sarah Jessica 
Parker, Pamela Anderson a další.
Téměř neznámými prostředky proti mra-
zu jsou dnes již zmiňované futrály. Slovo 
futrál pochází z německého Futteral a 
značí obal, či pochvu. Lidé si koženými 
futrály museli chránit ty části obličeje, 
které vyčnívaly z hlavy, hlavně nos a uši. 
Oč jednodušší to měli Eskymáci! Natřeli 
si celý obličej vysokou vrstvou velrybího, 
nebo tuleního tuku – a fungovalo to! Na-
šinec si musel do mrazu nasadit kožený 
futrál na nos a navléknout jej za uši, kte-
ré opatřil koženými klapkami, paráda, 
neparáda! Čelo si chránil kožešinovými 
čelenkami a krk nákrčníky.
Také názvy ochranných doplňků k otep-
lení rukou nám dnes prakticky již nic 
neříkají. Objevíte-li ve skříni nejrůznější 
kožešinové vaky po prababičce- z persiá-

Vrátí se pozapomenuté oděvní doplňky našich předků proti mrazu?
nu, lišky, či angorské kožešiny, možná 
se vám vybaví, jak říkávala: „ Mrzne, 

jenom praští, vezmu si štuc!“ Štuc 
neboli štucl, se správně česky jmenu-
je rukávník. Zřejmě jde o zkomolený 
název německého Schutz – ochrana. 
Do rukávníku prababička vsunula 
obě ruce a vyšlápla si na procházku. 
Obě ruce pěkně v teple odpočívaly a 
tahat současně nákupy nepřicházelo v 
úvahu. Proto se stal štuc jakýmsi sym-
bolem movitějších občanů. Odtud po-
chází i štuclík, česky nátepníček, teplý 
pletený návlek na ochranu zápěstí. 
Rukávníky byly v minulosti oblíbené 
nejen u bohatých žen, nýbrž i zámož-
ných mužů.
Tak! A ještě se zbývá navléknout do 
kožichu, natáhnout palčáky a do ko-
žených holínek si proti mrazu nacpat 
slámu, jak bývalo zvykem na venkově 
a jsme do nepohody - 40° C dokonale 
vyzbrojeni.
                                           Dita Brančíková

Fotografi e: velké kožešinové rukáv-
níky, módní výstřelek 18. století (dle 
Ilustrované encyklopedie odívání, od 
tógy po krinolínu, Perfekt, a. s., Bra-
tislava 2009)

ROUSÍNOV

Stará radnice, foto: archívkostel svaté Maří Magdalény, foto: archív

V sobotu 20. března  si tak v rámci po-
chodu, který pořádá rousínovský turis-
tický oddíl mládeže Kačeny, výletníci 
vyšlápnou napříč Drahanskou vrchovi-
nou a pokochají se její překrásnou jarní 
přírodou. 
Dálkový pochod Drahanskou vrchovi-
nou se letos uskuteční již po pětatřicá-
té. Pochod startuje v sobotu 20. března 
mezi sedmou a desátou hodinou ve 
společenském sálu rousínovské Svor-
nosti. Na pořadu dne bude celkem šest 
tras. Od nejkratší a nejméně náročné 
osmikilometrové trasy vhodné pro malé 

Rousínovští oslaví příchod jara Dálkovým pochodem Drahanskou vrchovinou
Každoročně se v Rousínově o třetím březnovém víkendu koná tradiční 
dálkový pochod na oslavu příchodu jara. Ani letošní rok není výjimkou.

děti, rodiny s dětmi či těhulky až po pa-
desátikilometrovou pro otrlé a vytrvalé 
turisty. 
Specialitou Dálkového pochodu Dra-
hanskou vrchovinou budou energeticky 
hodnotné svačinky z křupavého chleba 
z Tučap s cibulkou a domácím sádlem 
od rousínovského řezníka, jimiž se bu-
dou moci výletníci posilnit na každém 
z kontrolních stanovišť. Na kontrolních 
stanovištích se turisté budou moci osvě-
žit také čajem, na osmikilometrové tra-
se si budou moci navíc zakoupit špeká-
ček k opečení.                     Text: redakce



Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dárkový balíček vlasové kosmetiky se může těšit Prokeš Ladislav 
Helfertova 37, 613 00  BRNO. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven dárkový balíček přírodní kosmetiky RYOR. 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 10. 3. 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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Igor Ondříček - je mi moc dobře v Městském divadle
■ Městské divadlo je velice úspěšné, 
jezdíte i do světa, s jakými kousky?
V zahraničí se nejčastěji prezentuje-
me hudebními inscenacemi našeho 
repertoáru jako Jesus Christ Superstar, 
Evita. Jsou to díla, která jsme schopni 
nastudovat v cizím jazyce a nabídnout 
je zahraničním divákům. Díky diva-
dlu jsem procestovalo pravdu důklad-
ně kus Evropy – Německo, Španělsko, 
Portugalsko, Holandsko, Švýcarsko, 
Rakousko, Slovinsko, Finsko ale třeba 
i Slovensko a Rumunsko. Myslím, že je 
dobré ověřit si, jestli naše druhu diva-
dla a poetice rozumějí i diváci mimo 
Českou republiku. Zatím dobrý, jak ří-
káme u nás v divadle. :-) Naši Evropané 
nám rozumějí.

■ Vašimi profesory na škole byl 
Stanislav Moša, současný ředitel 
divadla a Zdena Herfortová, Vaše 
kolegyně, co Vás zrovna tihle dva 
naučili?:)
Moc. Po těch letech u divadla si stále víc 
uvědomuji, jak je nutné vybavit herce 
dobře technicky – tedy, aby správně 
mluvil, pohyboval se po jevišti, zpíval, 
zvládal různé taneční techniky. Nejdů-
ležitější je ovšem, podle mého názoru, 
jak vás pedagogové nasměrují lidsky. 
A musím říct, že od paní Herfortové i 
pana Moši je právě tohleto velká škola. 
A hlavně jsme spolu všichni v jednom 
divadle, takže mám pocit, že jejich pe-
dagogická činnost nikdy nekončí. :-)

■ Ve Vašem životopise jsme se do-
četli, že Váš výchovný poradce na 
gymnáziu do Vás velké naděje co se 
herectví týče nevkládal? Nezměnil 
později svůj názor?

Nikdy mě divadlo hrát neviděl a  já jej 
po škole už také ne. Výstřižky z novin, 
jsem mu opravdu neposílal. :-)

■ Nelákala Vás někdy kariéra v 
Praze ?
Ne. Za prvé, jsem nikdy žádnou nabíd-

ku z Prahy nedostal, což je podmínkou 
k nastartování závratné kariéry v 
Praze a za druhé, je mi moc dobře v 
Městském divadle. Hraji ve všech mož-

ných žánrech, od absurdního dramatu, 
přes komedii až po operetu a neznám 
v Praze divadlo, které by takto široký 
žánrový repertoár nabízelo. Pro her-
ce je to výzva a nesmírně motivující 
zkoušet nové a nové věci. Nesedět na 
zadku a neříkat si jak jsem geniální 

díky tomu, co jsem už udělal. Protože 
u nás začínáte vždycky úplně znova a 
navíc třeba v žánru, o kterém víte jen 
z dějin divadla.

■ Můžete nám popsat Váš běžný 
pracovní den?
Ráno kolem půl deváté, jdu „poúřa-
dovat“ nejnutnější agendu jako šéf 
souboru, od desíti hodin zkoušíme 
nové inscenace. To trvá do čtrnácti 
hodin. Potom se vracím k šéfovským 

povinnostem. Kolem šetnácté hodiny 
odcházím z divadla na oběd, připravit 
se na zítřejší zkoušku apod. V 18hodin 
přicházím na večerní

představení, pokud nehraji tak na ve-
černí zkoušku, která trvá do 22hodin. 
Představení končí různě mezi 22-23 
hodinou. Potom z kolegy „zhodnotíme“ 
uběhlý den v klubu a kolem jedné ho-
diny se dostávám domů. Není to tak-
hle pořád, na velikonoce a na vánoce 
máme volno. :-)

■ Kdyby Vám přijela vzácná ná-
vštěva, kam byste ji v Brně vzal?
 Kdykoli někdo do Brna přijede a já se 
chci pochlubit naším městem jdeme
klasické kolečko Špilberk - muzeum, 
kasematy, Kapucínská hrobka, Pet-
rov, vila Tugendhat (když ještě byla 
otevřená). Stará radnice s brněnským 
drakem, divadlo Reduta, náš divadel-
ní dvoreček. Nesmí chybět návštěva 
Macochy, míst spojených s bitvou tří 
císařů - Slavkov, Mohyla míru, Žuráň, 
Santon a hrad Veveří. Absolvoval jsem 
tohle turistické kolečko již několikrát a 
myslím, že jsem docela zdatným prů-
vodcem.

■ Na jaká představení k Vám nejra-
ději chodí návštěvníci?
Diváci nejraději chodí na komedie a 
samozřejmě muzikály. Je to jev, kte-
rý je ve všech divadlech našeho typu 
stejný. Velkou radost mám, ale z toho, 
že právě tituly jako Smrt Pavla I., Síla 
zvyku, Tři sestry najdou své diváky, 
kteří se na ně nebojí přijít a přemýšlet. 
I touto cestou, chci poděkovat našim 
divákům, že k nám najdou cestu. K 
čemu by bylo naše snažení, kdyby na 
nás nikdo nechodil. :-) Díky a těším se s 
vámi nashledanou na našich scénách.
                             
                                 Dita Brančíková
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Část
dud

Zvuk při 
lámání

Řemen 
(knižně) 3

Síly

Poplach

Známý 
herec USA 
(Johnny)

Německý 
souhlas

Náš kreslíř 
(Edmund)

Koupelová 
sůl

Cikán Pobídka

Polovina
Plošná 
výměra 

pozemku

Dvakrát 
snížená 
nota a

Část
zemské

kůry

Úder
tágem

Kateřina

Průvodce 
blesku

Japonská 
lovkyně 
ústřic

Odvětví

Starší 
vztažné 
zájmeno

Politik
ČSSR 

(Stanislav)

Na
onom
místě

Jméno
malíře 

Chagalla

NAPOVÍME:
Marc, Rázl, 
area, Ozal, 
sial, ama.

Nerv

Lov

Otok 
(lékařsky)

1609
metrů

Lyžařský 
výtah

Tamten

Rumunské 
aerolinie

Chlapec
z pohádky

Pekelník

Římských 
1005

Hrůza

Fotbalový 
obránce

Panenka

Latinsky 
„ze“

Umělá
řeč

Slovensky 
„jakmile“

Část

Ono

Obtížná 
moucha

Taneční
víry

Na
různorodá 

místa

Město
na

Teplicku
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O NÁS - O LIDECHO NÁS - O LIDECH
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.

Pro tentokráte jsme oslovili tři zajímavé ženy. (Foto: soukr. archív Denisa Kapitančíková, Michaela Zachová a Naďa Jandová. Texty: Dita Brančíková)

Denisa Kapitančíková
Denisa Kapitančíková je tiskovou 
mluvčí městské policie (MP). Je 
to atraktivní a příjemná mladá 
žena, pracující v oboru, který je 
vyloženě mužskou doménou. Sta-
la se tedy naší první „obětí“. O 
své práci říká bojovně: „musím 
být vždy připravená“.

Jak jste se dostala k práci tiskové mluv-
čí MP ?
Byla jsem oslovena ředitelem Městské poli-
cie Brno - panem Danielem Šímou, který mi 
tuto práci nabídl vzhledem k mému před-
chozímu profesnímu fungování v médiích 
a několikaletých zkušenostech v této sféře. 
Dříve jsem totiž pracovala jako moderátor-
ka TV Nova, kde jsem uváděla odpolední 
zprávy, ale také jako krajská redaktorka pro 
tuto celostátní stanici. Také jsem pracovala 
jako tzv. krajánek pro rádio Impuls. Práce 
tiskové mluvčí byla pro mě změnou a také 
výzvou - mohla jsem využít přehled, který 
snad v mediální oblasti mám.
Co musí všechno ovládat tisková mluv-
čí u policie?
Hlavním předpokladem je znalost práce 
strážníka a to v jakémkoliv zařazení u 
fi rmy, jinak bych nemohla informovat o 
činnosti MP. Podle mě je nutností absolvo-
vat tzv. licence, což je oprávnění vykoná-

vat funkci strážníka. Licence se získávají 
formou zkoušky před komisí Ministerstva 
vnitra, kde se musí prokázat znalost řady 
zákonů týkajících se práce strážníka (Pře-
stupkový zákon, Zákon o obecní policii, 
Trestní zákon, atd.). Kromě toho je povin-
ností znát všechny vyhlášky a nařízení Ma-
gistrátu města Brna. Kromě těchto důleži-

tých znalostí je potřebné vědět o konkrétní 
práci kolegů zařazených na různých pozi-
cích a útvarech (ať už se jedná o fungování 
operačního střediska, přes znalost činnosti 
psovoda, strážníků pochůzkářů, strážníků z 
Jednotky operativního zásahu, strážníků z 
Poříční jednotky, vědět vše o tom, co obnáší 

práce kolegů z dopravního oddělení a v ne-
poslední řadě musím mít přehled o činnosti 
útulku a práci odchytářů). Když to celé 
shrnu, tak vlastně musím vědět a znát vše, 
na co se mě novináři ptají a co se týká buď 
práce strážníků, činnosti MP anebo kon-
krétního případu. Myslím si, že je také dost 
nezbytné umět hovořit tak, aby veřejnost 
(a také třeba i televizní divák či rozhlasový 
posluchač) vůbec rozuměl, o čem mluvím a 
tudíž abych nemluvila příliš policejním žar-

gonem.
Můžete nám po-
psat Váš běžný 
pracovní den?
Ten začíná pravi-
delným archivová-
ním všech medi-
álních výstupů o 
činnosti MP a také 
zpracováváním 
a archivací tele-
vizních reportáží. 
Dále potom vyhle-
dávám informace 
z tzv. svodek MP, 
kde nacházím zají-
mavé případy, kte-

ré se staly, a z nich vytvářím tiskové zprávy. 
Součástí běžného pracovního dne jsou pra-
videlné i nepravidelné vstupy do vysílání 
rádií a rozhovory a vyjádření pro televizní 
reportáže. Do toho ještě odpovídám na nej-
různější telefonické dotazy píšících novi-
nářů a také na e-maily s dotazy ze strany 

veřejnosti. Připravuji texty pro zpravodaje 
a další periodika. V případě, že se během 
dne cokoliv stane, vyjedu do terénu a zjiš-
ťuji další podrobnosti, případně vydávám 
aktuální info.
Vy i Váš muž (Borek Kapitančík - mo-
derátor rádia Krokodýl) jste mediálně 
známé osobnosti, nenabourává vaše 
práce Váš rodinný život?
Letošní rok oslavíme s mužem již 18. rok na-
šeho manželství a tudíž si troufnu odvážně 
říct, že kdyby naše práce vzájemně kolido-
vala, nemohli bychom spolu tak dlouho vy-
držet. Oba dva se profesně velmi respektu-
jeme a fandíme si navzájem. Samozřejmě, 
že je někdy dost obtížné sladit náš rodinný 
program, ale vše je pouze otázka určité 
organizace práce a domácnosti. Nesmírně 
lpíme na našich synech, a proto se snažíme, 
aby naše práce nezastiňovala náš rodinný 
život. Každou volnou chvilku trávíme spolu 
a do společnosti příliš nevycházíme.
Doslechli jsme se o Vás, že jste před pár 
lety vyhrála soutěž krásy, co je na tom 
pravdy? 
Ano, je to pravda, účastnila jsem se ještě za 
svobodna soutěže Miss organizovanou pa-
nem Zapletalem. Bylo to proto, že mě můj 
kamarád - fotograf Jef Kratochvil přemluvil, 
ať se přihlásím, protože jsme spolu hodně 
spolupracovali v rámci modelingu. V té 
době jsem totiž jakožto modelka předváděla 
na módních přehlídkách a měla za sebou 
spoustu reklamního focení.
Býváte nasazovaná i do terénu, napří-

klad při policejních akcích?
Ano, v terénu bývám při všech důležitých 
akcích, jako jsou rizikové fotbalové zápasy, 
demonstrace na 1 .máje, akce velkého roz-
sahu jako je Grand Prix, ohňostroje. Příkla-
dem může být i loňská návštěva papeže v 
Brně, apod.
Co Vás na Vaší práci baví a co naopak 
štve?
Baví mě neustálá změna, to znamená jaká-
koliv akce. Změny mě zajímají (to je pozů-
statek původní novinářské praxe) a protože 
jsem docela temperamentní povaha a nevy-
držela bych bez dění kolem sebe, vyhovuje 
mi to. Taky mne baví živé vstupy do rádií 
a TV, protože mě udržují stále ve střehu a 
cvičím si tak schopnost pohotově reagovat. 
Přiznám se ale, že někdy bývám z té spousty 
informací, se kterými stále přijdu do styku, 
už trochu unavená, protože vesměs se jedná 
o případy, které nejsou příliš pozitivní.
Dostala jste se někdy v souvislosti s Vaší 
prací do skutečného nebezpečí?
Mohu-li to skromně posoudit, v takto vy-
hrocené situaci jsem se ještě neocitla, ale 
byla jsem například u toho, když účastníci 
demonstrace házeli mezi lidí dělobuchy a 
jeden z mých kolegů byl zasažen anebo při 
různých strkanicích fanoušků fotbalu.
Máte vůbec čas na nějaké koníčky?
Moc ráda fotografuji, měla jsem 7 svých 
autorských výstav, které jsou kombinované 
s verši. Vedle mých fotek - exponátů bývají 
uváděny mé - jak já tomu říkám - „poetické 
texty“.
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Michaela Zachová
Koňařka každým coulem, ale také 
sympatická maminka školačky 
Báry a - aby toho nebylo málo 
- šéfka komunikační agentury 
říká: „Umíte-li s koněm komuni-
kovat, splní vám, co vám na očích 
vidí…“

Míšo, jak jste se dostala ke koním? Byl 
koníček odjakživa Váš „koníček“?
Dá se říci, že touha po koních se narodila 
současně se mnou. Nevysvětlitelný obdiv k 
těmto ušlechtilým tvorům se s lety stupňo-
val a rodiče ani známí mne nemohli odtrh-
nout od ohrad kdekoliv a kdykoliv. Pohladit 
koně jsem si šla coby dítě i v Krkonoších a 
byl to můj první neofi ciální vstup za hranice 
– on se totiž pásl dvěma nohama na území 
Polska :-). Každopádně poprvé do sedla jsem 
se dostala na Matějské pouti v Brně, bylo to 
na Gorkého ve Vysokoškolském klubu – v 
místnosti v prvním patře. Dnes mi to nikdo 
nevěří. 
Sdílí lásku ke koním celá Vaše rodina?
Nyní už ano. I když na rozdíl ode mě berou 
koníky jako každé jiné členy rodiny - s tou-
hou vždy jim donést něco k snědku, pohladit 
a pokud možno rozmazlovat. Dcerka Barun-
ka (8) se mnou ráda jezdí, koně má ráda ale 
ne vždy se hrne do sedla. Jízdárna totiž byla 

a dodnes je jejím obřím pískovištěm. Manžel 
Jirka jezdit umí, baví ho vyjížďky v terénu, 
ale frekvenci má tak jednou za 10 let, takže 
snad někdy v roce 2014. Spíš koně fotí na 
westernových závodech. Mám radost z mých 
rodičů, už se koní nebojí a dokážou je i vodit, 
podržet, koně je úžasně respektují. I moje ba-
bička, když ještě žila, mě v tomhle koníčku 
velmi podporovala – hodně to pro mě zna-
mená. Dělat koníček s vědomím, že vás za to 
rodina nenávidí, se dlouhodobě nedá. Stačilo 
vydržet dvacet let a jde to!
Jak byste popsala koně? Může se stát kůň 
nejlepším přítelem člověka?
Může, i když spíše z pohledu člověka. Mnoho 
lidí se umí úžasně otevřít koni, třeba i lidé 
s velkými problémy nebo autisté. Kůň totiž 
myslí v obrazech a prázdná slova v jeho 
životě nic neznamenají. Je intuitivní a inte-
ligentní, proto člověk může cítit okamžitou 
zpětnou vazbu. Je to býložravec, nikoli šelma, 
od psa se liší. Jeho první snahou je utéct nebo 
vyjednávat, nikoli bojovat. Na tom je založen 
princip stáda – bez komunikace mezi členy 
a hierarchického postavení by koně těch 
pár milionů let nepřežili. Jsou to mírumi-
lovní tvorové, pokud je my lidé nezkazíme 
polidšťováním a izolací od ostatních koní. Z 
pohledu koně je přátelství jiné než z pohledu 
psa, který na vás lpí. Řekla bych, že kůň není 
tak emociálně závislý, ale dokáže dát najevo 

důvěru a respekt ve „svého“ člověka. Pokud 
umíte s koněm komunikovat, jste jeho přiro-
zený vůdce stáda, pak Vám splní, co na očích 
vidí. Ale stejně tak se bude chovat k někomu, 
kdo bude stejně dobrý jako vy, kdo navíc 
uspokojí jeho fyziologické potřeby, postará 
se o něj. 
Působíte na lidi 
velmi příjemně, 
myslíte, že na to 
má vliv i Vaše prá-
ce s koňmi?
To je těžká otázka. 
Působím příjemně 
a na někoho i nepří-
jemně, protože ně-
kdy mnoho mluvím. 
Je to má přednost 
i nectnost součas-
ně. Koně mně učí 
méně mluvit a více 
se dívat, ale co mně 
především naučili, 
je sdělit CO CHCI. Jasně formulovat své přání 
a prosbu. Jenže stále se to učím, není to tak 
snadné, zvláště pro diplomatickou Pannu. 
Princip práce s koňmi a výcviku, má li být 
nenásilný, je založený na žádosti o spoluprá-
ci. Kůň časem zjistí, že je lepší vyhovět už 
malé žádosti, než být neustále o něco žádán. 
Za pozitivní reakci je pozitivně odměněn - 
tlak ustane. Koně totiž mají rádi svůj klid. 
A taky je baví nové věci. Jsou něco jako děti 
anebo muži. Díky koním se dívám na lidské 

chování jinak. Pořád něco hrajeme a neumí-
me říci, co chceme. Neumíme vypnout, jsme 
stále ve střehu. S koňmi se musím soustředit 
na to, co dělám. Když něco hraju, jejich re-
spekt je tatam. Prostě neposlechnou. Princip 
přirozené autority lze skvěle aplikovat mezi 

lidmi. Tam se mi daří, až na výjimky.
Současně jste i majitelkou komunikační 
agentury, není toho trochu moc na jednu 
ženu ? :-) Jak se to dá všechno skloubit 
dohromady?
Dnes říkám je to moc na jednu ženu, ale já 
jedna nejsem. Kolem sebe mám skvělé lidi, ro-
dinu, kolegy, přátele. Možná vyčnívám mezi 
nimi, ale je to i jejich zásluha. Jsem tak tro-
chu workoholik, takže nuda je pojem, který 
asi nikdy nepoznám. Občas úplně vypnu a le-

noším spánkem. Pak však opět nevím co dřív. 
Podařilo se mi spojit koníček s povoláním. 
Jedno přináší druhé – řada mých klientů v 
agentuře mne poznala přes koně a naopak, 
klienti využívají mých akcí a kurzů s koňmi 
Equipoint.
Váš manžel je fotograf, spolupracujete 
spolu?
Ano už dvacet let. Není to snadné, také stále 
vyjednáváme, ale baví nás to. Respektujeme 
se a svoji práci a musím říci, že právě Jirka je 
pro mě velkou oporou. Je skvělý táta a společ-
ně se dělíme o rodinné i pracovní věci. Jako 
kolega pracovně mě neustále honí, jako man-
žel je naštěstí daleko tolerantnější.
Máte nos na lidi? Zklamal Vás někdo ve 
vašem životě a pakliže ano, umíte se brá-
nít proti podrazům?
Myslela jsme si dlouho, že mám dobrou intu-
ici a nos na lidi. V mém životě je řada skvě-
lých přátel a kolegů, kteří jsou toho důkazem. 
Velký šok jsem zažila v roce 2009, byl to snad 
zlomový rok či co. Na jaře mně podrazil ka-
marád z westernového klubu a na podzim 
mne podvedla vlastní kolegyně z fi rmy. Je to 
obrovské zklamání, když si říkáte, že přece 
existují morální hranice, za které člověk, kte-
rého si vážíte, nemůže zajít. Může. Lidská zá-
vist se snadno mění v nenávist a zjistila jsem, 
že jestli mi někdy někdo opravdu ublížil, pak 
to byli lidé, kterých jsem se v minulosti za-
stala a pomohla jim. Táta říká, že úspěch se 
neodpouští a mamka zase, že vše zlé je na 
něco dobré. Mají pravdu oba.

ně formulovat své přání lidmi Tam se mi daří až na výjimky

Naďa Jandová
Je moderátorkou a konferenciér-
kou s mnohaletými zkušenostmi 
v médiích. Stále v kondici a mladě 
vyhlížející. Její rada zní: „Přátelte 
se s mladými lidmi, ti vám potom 
nedovolí zestárnout…“

Naďo, pocházíte z Brna, ale slyšela 
jsem, že cestujete mezi Brnem a Pra-
hou?
V Brně mám rodinu a v Praze práci, která 
mě baví. Asi by to bylo jednodušší, kdyby 
jsem měla obojí v jednom městě, ale není 
tomu tak. Proto  je vlastně přirozené, že 
cestuji. Občas je to trochu „o nervy“ , to 
když jdu večer na akci a nemam ty šaty, 
které bych chtěla, ale zrovna ty, které bych 
nechtěla. Protože ty, co bych chtěla jsou v 
Brně a naopak. Tak to mně jako ženě dává 
fakt zabrat. V uplynulém roce jsem v Praze 

natočila 48 dílu televizní talk show Václa-
vák a měla tak stejné množství VIP hostů 
před kamerou. Nejraději vzpomínám na 
Jirku Mádla, nebo Naďu Urbánkovou a její 
dceru Janu Fabiánovou. Osobně mě zasáh-
ly i děti Karla Vágnera, které jsou úžasně 
skromné a pracovité. Pořad měl ohlas ne-
jen u diváku, ale  i u umělecké agentury 
Mr.Magic, na základě kterého vznikly tady 
v Brně Jundrovské vánoce.  Moje talk show 
se tam odehrávala živě, na pódiu jund-
rovského KD. Hosty byly Eva Pilarová, Jan 
Slabák, Ondřej Ruml a David Mattioli. Naše 
povídání nejen o vánocích zpěváci okořeni-
li pěknými písničkami. A já si vyzkoušela 
ukočírovat 4 opravdu temperamentní hos-
ty hned najednou.
Nedávno jste se zúčastnila soutěže 
Nepodceňuj blondýnky. Jak na soutěž 
vzpomínáte, co Vám vzala, co naopak 
dala?

No nedávno. Je to rok. Zrovna na Silvestra 
reprízovali na TV Prima jeden z jejích dílu. 
První klapka ale padla začátkem loňského 
února a natáčení trvalo 3 měsíce. Soutěž 

mi dala spoustu krásných přátelství s 
blondýnkami. Důkazem toho je, že se opět 
všechny po roce, právě teď v únoru, schází-
me. Něco jako abiturientský večírek. Jinak 

ráda vzpomínám na ten šrumec ko-
lem příprav soutěže. Zajímavé mys-
lím je, že jsem si původně myslela, 
ze jdu na casting na moderátorku. 
A nakonec jsem se stala soutěžící. 
Jednou jsme zůstaly pouze dvě proti 
knězi. K milionu tak nebylo daleko. 
Ovšem člověk míní a pán Bůh mění. 
V tomto případě asi doslovně. Ten 
nahoře si řekl, že farnost soutěžící-
ho potřebuje fi nanční injekci. Přes-
tože jsme prohrály, považuji to za 
úspěch. A panu faráři jsme peníze 
přály.
Vypadáte velmi dobře, co pro to 
děláte?
Přátelím se s mladými, a to pak člo-
věk nemá šanci zestárnout!
Kdysi jste  prý údajně jezdila s 
cirkusovým ansáblem rodiny 
Berousků a moderovala jejich 

akce. Je to pravda?
Kdo Vám to povídal? Berouskovy znám 
bohužel pouze z vyprávění. Kdyby to byla 
pravda, jistě bych s nimi zažila spoustu 
legrace. Jejich cirkusové umění je ve svě-
tě stejně známé a tolik obdivované jako 
české sklo, pivo nebo bižuterie. Ale kdysi 
prý v cirkuse vystupoval jako konferenci-
ér Vladimír Dvořák. Nejsem si jistá, zda v 
současnosti cirkusová vystoupení prová-
zí moderátor. Pokud ano, je to s největší 
pravděpodobností klaun a to bych musela 
určitě natrénovat. Také mě vždy lákala 
vidina toho, že bydlím v maringotce a 
každou chvíli se octnu na jiném místě, v 
jiném městě. Mohla bych mít s nimi hodně 
společného. Prozatím se držím své profese, 
což je rozhlasová a televizní moderátorka. 
Vedle toho moderuji veškeré společenské 
události, nejraději módní přehlídky, ale i 
tiskové konference.
Také chystám nový pořad pro TV, téma 
bude velice zajímavé a protože by vydalo 
na celou stranu, tak si to povíme jindy. Do-
datečně všem přeji úspěšný rok 2010!

Foto: soukr. archív Denisa Kapitančíková



„Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna 
choď…“, radí a zpívá ve své populární písni 
Ivan Mládek a já mu dávám za pravdu. Kaž-
dopádně alespoň jednou do roka pronese ně-
kdo z naší rodiny láskyplné vyznání, s očima 
upřenýma k nebi: „Zlatý Brno!“To vždy, když 
slyšíme z médií o pohromách, které stíhají tu 
či onde Českou republiku. Jednou je to stoletá 
voda, podruhé katastrofální záplavy, potře-
tí ničivé vichřice, beroucí lidem střechy nad 
hlavou. Brnu se díky Bohu všechny pohromy 
vyhýbají (musím to raději zaklepat na dřevo), 
je to zkrátka oáza klidu a míru. Znovu jsem si 
tento fakt uvědomila, když se můj přítel před 
měsícem rozhodl „zrevitalizovat“ svoji unave-
nou tělesnou schránku a odjet na dovolenou 
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a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice, distribuce: Česká distribuční, a.s., Na Rovince 879,720 00 Ostrava – Hrabová. Nevyžádané rukopisy a fotografi  e se nevracejí.
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Máte za sebou náročný týden v práci? Chcete se nechat opečovávat a 
zažít chvíle uvolnění a pohody? Co třeba navštívit některé z lázní jižní 
Moravy, které se mimo jiné specializují na víkendové welness pobyty?

do teplých krajin. Proto si natruc zimě, která 
mu začínala lézt pořádně na nervy, zakoupil 
rekreaci na ostrově San Andreas v Karibském 
moři. Šlo o testovací zájezd a letělo se na ten-
to Bohem zapomenutý ostrov poprvé. Šlo však 
o„all inclusive“ pobyt, kdy všechno jídlo, včetně 
alkoholu bylo poskytováno zdarma! Turisté z 
Česka však záhy zjistili, že se nejspíše vůbec ne-
opálí a nebudou krásně čokoládoví a to jedno-
duše proto, že jim více jak půl dovolené pršelo a 
pršelo. Nezbývalo než se potápět a kamarádit s 
podmořskou havětí. Postupně vyšlo najevo, že 
zde nefunguje ani spojení se světem. Aby vůbec 
mohli svým nejbližším v Česku sdělit, že jsou 
v pořádku, museli utíkat do vedlejší vesnice a 
poté vyšplhat na kopec, kde byl slabý signál. 

Také bylo doporučeno odložit při toulkách po 
okolí všechno, co vypadalo, nebo bylo ze zlata, 
mimo zubů, neboť zdejší obyvatelé jsou velmi, 
velmi chudí. Druhou část dovolené zmrazila je-
jich náladu zpráva o tragickém zemětřesení na 
Haiti. Přesto, že je ostrov San Andreas vzdálený 
od Haiti pár set kilometrů, řekla bych, že snad 
pouze jedinci bažící po adrenalinovém prožit-
ku, si mohli nyní, v této tektonicky neklidné 
oblasti v klidu běhat po plážích jakoby nic.
Vždyť stále tvrdím: „Všude dobře, v Brně nej-
líp“. Počasí se nám také umoudřilo, sníh a 
mráz vystřídaly deště, které rozpouští hory 
napadaného sněhu. Každý den se tím pádem 
musím přebrodit přes řeku stojící před naším 
domem a hrozit bezohledným řidičům, kteří 

dvaceticentimetrovou špinavou obří kaluž pře-
jíždějí s gustem a v nejvyšší rychlosti. Předpo-
věď počasí ovšem napovídá, že paní zimě ještě 
není zdaleka odzvoněno. Ale co bychom nako-
nec chtěli? Staré pranostiky přece praví že: „ 
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam bu-
dem“. Teprve až „Na svatého Jáchyma skončila 
se už zima“ (sv. Jáchym, 20. 3. - Svatý Jáchym 
a svatá Anna byli údajně rodiče Panny Marie a 
v tom případě byl svatý Jáchym dědeček Ježíše 
Krista). Tato pranostika upozorňuje tedy na 
příchod astronomického jara, zajímavé však je, 
že na základě dlouhodobých měření pražského 
Klementina, přichází jaro až 25. března! A to si 
ještě chvíli počkáme.
                                             Dita Brančíková

Určitě budete mile překvapeni, co s 
vámi dokáže takový welness víkend 
strávený například v hodonínských 
nebo lednických lázních udělat. Nejen, 
že během příjemných lázeňských pro-
cedur zapomenete na starosti všedního 
dne, do sytosti si užijete třeba bazénů s 
prohřátou vodou, perličkových a víři-
vých koupelí, masáží, zábalů nebo ná-
vštěv sauny.

Do Hodonína za relaxací 
a odpočinkem

K vyhledávaným místům, kde můžete 
několik dnů v klidu vypnout, odpočívat 
a nechat se opečovávat, patří Lázně 

Hodonín ležící v nádherném prostředí 
Slovácka, které je proslulé svým svébyt-
ným folklorem, cimbálovou muzikou, 
překrásnými kroji, ale i dobrým vínem. 
Moderní komplex hodonínských lázní 
najdete na okraji jihomoravského Hodo-
nína v nově zrekonstruovaném parku, 
jehož neobyčejný celek dotváří spousta 
originálních zahradních architektonic-
ký prvků. 
Hodonínské lázně se také pyšní tím, že 
je příroda obdarovala rozsáhlými zdroji 
jodobromové vody zvané solanka. Tato 
voda patří díky svému speciálnímu 
složení mezi nejkvalitnější jodové vody 
v Evropě a dala by se přirovnat k vodě 
z Mrtvého moře. Hodonínská jodobro-
mová voda má léčebné, preventivní 
a regenerační účinky, které jistě na 
vlastní kůži pocítíte i během krát-
kého welness pobytu v 

hodonínských lázních.
Vyzkoušejte koupel v ovesném nebo ko-
nopném extraktu
A proč se do hodonínských lázní vy-
pravit? Nejen, že se můžete nechat 
královsky rozmazlovat během různých 
lázeňských procedur, které jsou balzá-
mem na tělo i na duši, večery vám také 
zpříjemní posezení u cimbálu a popíjení 
výborného moravského vína.  
Zájemcům o krátký welness pobyt 
Lázně Hodonín nabízejí tří až čtyřden-
ní relaxační a regenerační pobyty. Od 
typu daného pobytu se pak odvíjí různé 
typy běžných i speciálních procedur, při 

nichž si dokonale odpočinete, zbavíte se 
běžných starostí a naberete síly do dal-
šího pracovního týdne. 
Během mrazivých zimních měsíců patří 
zcela jistě k nejoblíbenějším lázeňským 
procedurám masáž horkými lávovými 
kameny, které dokážou nejen výborně 
prohřát celé tělo, ale i stimulovat krevní 
oběh a lymfatický systém a skvěle de-
toxikovat  organismus. V Hodoníně si 
lázeňští hosté dopřávají také regenerač-
ní koupel z Mrtvého moře,  uklidňující 
koupel v rašelinovém, ovesném či ko-
nopném extraktu nebo koupel s esencí 
čajové růže. Během krátkého welness 
pobytu pravidelně docházejí zocelovat 
své tělo i do lázeňského fi tness centra a 

do bazénu s vířivkou.
Lázně Lednice nabízejí 

víkendový relax. 
Za relaxací a odpo-
činkem se můžete 

vypravit také 
do Lázní 

Nechte se rozmazlovat v lázních Jihomoravského kraje
Lednice, které leží v těsné blízkosti 
proslulého Lednicko-valtického areálu, 
jenž byl v roce 1996 zapsán do seznamu 
Světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. 
Lázně v Lednici jsou oproti hodonín-
ským lázním o mnoho desítek let mlad-
ší, byly postaveny teprve nedávno, a to 
v roce 2007.  Podobně jako v Hodoníně, 
je také v lednických lázních využívána 
blahodárná jodobromová voda, která 
pozitivně ovlivňuje třeba léčbu kožních 
nemocí nebo neurologických potíží. 

Lázně Lednice zájemcům o krátkodobý 
relax nabízejí i víkendové pobyty. Bě-
hem dvoudenního wellness pobytu, kte-
rý vám zaručeně dobije energii, si tak 
můžete vychutnat třeba hřejivou ma-
sáž lávovými kameny, celotělový zábal 
z mořských řas nebo thajskou masáž 
nohou. Budete mít k dispozici také mo-
derní saunu, relaxační a odpočinkovou 
místnost, ozdravné solárium, dvě plně 
klimatizované tělocvičny i kvalitní fi t 
centrum.
Nechte se hýčkat dotekem sametu a čo-

koládovým snem
Chcete-li v lednických lázních nejen 
„dobít baterky, ale vyzkoušet také něco 
neobvyklého, můžete vsadit třeba na 
speciální wellness balíčky, které vás 
rozmazlí dotekem sametu nebo čokolá-
dovým snem. Takový wellness balíček 
čokoládový sen jistě ocení především 
milovníci čokolády, kteří během této 
procedury absolvují čokoládový peeling 
a celotělový zábal z čokolády a na její 
závěr dostanou na chuť šálek výborné 
horké čokolády.          Alena Štouračová


