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Zdena Herfortová
Cestuji mezi dvěma výjimečnými městy
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Zdena Herfortová - HEREČKA A DÁMA v životě i na jevišti. 
Vystudovala JAMU a své první angažmá měla od roku 1968 v Mahenově činohře Státního divadla Brno 

— ztvárnila zde desítky, zejména titulních rolí a dvacet pět let divadelního života. Od roku 1992 je člen-
kou Městského divadla Brno, kde o pár let později obdržela cenu Thálie za herecký výkon v titulní roli 

Alžběty Anglické. Městské divadlo se jí stalo domovem a na repertoáru zde měla a dosud má také 
desítky krásných rolí. Nejen divadelními prkny je však živa. Hrála v mnoha televizních inscenacích, 

seriálech, dabuje a v roce 2OO5 si ověřila své dlouholeté moderátorské zkušenosti v živém přenosu 
předávání Cen Thálie. Jak se jí daří, proč cestuje mezi Prahou a Brnem a co ji v současné době 

nejvíce zaměstnává, na to všechno jsme se jí zeptali v našem rozhovoru:

■ Paní Zdeno, jak se stalo, že jste se 
ocitla v Brně na JAMU? 

Narodila jsem se v Brně, a když 
jsem začala toužit po diva-

dle, nebyly ani možnosti 
a ani jsem si nedovedla 
představit, že bych studo-
vala herectví někde jinde 
než na JAMU. A v roce 
1964 jsem udělala přijí-
mací zkoušky na JAMU 
– obor herectví.
■ Můžete zavzpomí-
nat na období, které 

jste zde prožila. Eliška 
Balzerová v rozhovoru pro 

Refl ex popisovala léta strávená na 
brněnské JAMU, jako jedny z nejhezčích a záro-

veň nejdivočejších. 
To byla opravdu překrásná doba (1964-1968) plná oče-
kávání a touhy. Na JAMU učila spousta výborných pe-
dagogů /např. moji milovaní prof. Rudolf Krátký, prof.
Jarmila Lázničková a další / a já jsem tam prožila tři 
roky jako slečna Rašková a pak už jako mladá paní 
Herfortová, které se narodil na začátku 4.ročníku syn 
Tomáš. Já byla šťastná a nebyl důvod si myslet, že by 

to nemohlo trvat věčně… 21.srpna 1968 se objevil na 
nebi ruský mrak a  mnozí z nás nic nechápali…
■ Měla jste, když jste začínala hrát, nějaký svůj 
herecký vzor? A dnes?
Neshlížela jsem se v žádném vzoru, když jsem začína-
la studovat a myslím, že jsem ani nepřemýšlela o vý-
znamu slova „vzor“… Později jsem obdivovala mno-
ho hereček. Za všechny třeba paní Danu Medřickou. 
■ Jak vidíte s odstupem Brno? Co se Vám zde líbí, 
co Vám na něm vadí?
Vadí ???  Málo mediálních a realizačních příležitostí 
pro moji profesi - málo televizních inscenací, málo 
fi lmů, málo dabingu i rozhlasu... a ještě by se něco 
určitě našlo, ale v Brně jsem se narodila a pracuji a 
cokoliv se v Brně děje je i moje srdeční záležitost.  
■ Cestujete mezi Prahou a Brnem, v čem Vám 
imponuje Praha?
Praha, no to je velká řada pro mne důležitých priorit 
v mém životě a je to jedno z nejkrásnějších měst svě-
ta a tahle okolnost, myslím, by uchvátila skoro kaž-
dého… a že jsem stále na cestě mezi Prahou a Brnem, 
to jsem už od dětských let díky mým rodinným pomě-
rům a teď zase díky mé rodinné a pracovní situaci.
A Brno je zlatá loď... a tak cestuji mezi dvěma vyjí-
mečnými městy.               
                                                Pokračování na straně 6
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Senioři dobývají svět, aneb Silver economy
Česko stárne. V příštích padesáti letech budou senioři ve věku nad 65 let jedinou početně rostoucí věkovou 
skupinou. Podíl seniorů se zdvojnásobí, naopak podíl dětí bude klesat. V nejbližších letech se tak podle všech 
demografi ckých ukazatelů Česká republika stane jednou z nejstarších evropských zemí. Přesto je téma „ stáří“ 
často něčím nepříjemným, něčím, o čem se nemluví, natož, aby se do toho dávaly peníze. A přitom ve vyspělých 
zahraničních ekonomikách jako je Německo či Velká Británie dávno vytušili, že budou muset přistoupit na sílící 
politickou i ekonomickou váhu seniorů.

Populace stárne
Stárnutí populace, a to nejen v České re-
publice, ale téměř v celé vyspělé Evropě, 
je nezvratným faktem a demografi cké 
prognózy naznačují, že tomu v budoucnu 
nebude jinak. Seniorů bude stále přibý-
vat, což je průvodním jevem úspěšného 
rozvoje civilizace. Máme dvě možnosti jak 
na tento zásadní fakt nahlížet. Buď jej bu-
deme brát jako ryzí negativum, anebo jej 
přijmeme jako výzvu a příležitost vytvá-
řet něco nového, prospěšného pro celou 
společnost, s jasně defi novanou přidanou 
hodnotou. Na to si ale asi budeme muset 
chvíli počkat!

Mladí seniorům nefandí
Nedávný výzkum o seniorech, který otis-
kl server Novinky.cz. totiž ukázal, jaký 
vztah má dnešní mládež k seniorům. A 
opravdu není o co stát! Čtvrtina mladých 
lidí ve věku 15–29 let si myslí, že senio-
ři žijí na úkor mladší generace. Pro řadu 

mladých lidí představují senioři spíše 
ekonomickou zátěž a zdroj problémů, kte-
rý jim odčerpává peníze. A to prosím za 
seniory považuje mladá generace už lidi 
po čtyřicítce! Stále více mladých lidí se 
odmítá identifi kovat se staršími osobami 
jako lidskými bytostmi! V české společ-
nosti ale podle expertů převažuje falešný 
obraz stáří a seniorského věku. V rekla-
mách jsou senioři představováni jako roz-
tržití popletové a témata, která se k nim 
vztahují, bývají spíše diskriminační, nebo 
zesměšňující (únik moči, lepení zubů). 
„V západních zemích je zcela běžné, že 
seniorům po odchodu do důchodu začíná 

další, nová etapa jejich života. Plnohod-
notná etapa, “ říká Ladislav Petrásek z 
Nadačního fondu manželů Livie a Václa-
va Klausových, kde se touto problema-
tikou zabývají.  „Odpracovali si svoje a 
nyní si užívají, cestují, baví se, jsou prostě 
začleněni do normálního života“. V České 

republice vidí velký problém v získává-
ní fi nancí. „Senioři u nás zatím bohužel 
netáhnou. A přitom to bude v budoucnu 
dobrý byznys,“ míní Petrásek.
Z výzkumů společnost GfK, která se pro-
blematikou seniorů zabývá od roku 1994, 
vyplynulo, že současní důchodci v průmě-
ru bohatnou a začínají mít více peněz na 
utrácení. Autoři výzkumu porovnávali i 
s „vrstevníky“ ze zahraničí. Ve srovnání 
se západními zeměmi jsou naši senioři 
vybaveni sice hůře, ale ve srovnání s vý-
chodními zeměmi lépe. Například pou-
hých 11 procent tuzemských seniorů má 
přístup k počítači, zatímco ve Švýcarsku 
je to plných 59 procent.
Iva Holmerová z Gerontologického centra 
v Praze, se zabývá problematikou senio-
rů již řadu let. Mrzí ji, že politici dělají v 
médiích ze stáří v očích veřejnosti „pro-
blém“.  „Stále slyšíme věty typu -  popula-
ce stárne, budeme muset stavět seniorské 
domy, nebude na důchody. Politici, kteří 
ve snaze prosadit důchodovou reformu, 
hovoří o stáří a stárnutí společnosti jako 
o ekonomické zátěži. Říkají, že mladí bu-
dou muset platit vysoké daně na starší 
spoluobčany“ říká Holmerová.  „Ale prá-
vě politici by se měli smířit s tím, že je to 
fakt a brát to jako příležitost, ne hrozbu,“ 
tvrdí. Poučit se od kolegů za zahraničí. A 
zapojit širokou veřejnost a fi rmy do spo-
lupráce. Současní senioři jsou vesměs pa-
sivní, cítí se na okraji společnosti, bojí se 
hlásit o svá práva. To se podle Holmerové 
musí změnit. 
Gerontotechnologie a silver 
economy
Dá se předpokládat, že stárnoucí popu-
lace bude zvyšovat své nároky, jak kva-

litativní, tak kvantitativní na vše, co je 
spojeno s jejich každodenním životem. 
Senioři budou díky svému počtu výraz-
ně ovlivňovat chod společnosti. Ať se to 
komu líbí, nebo nelíbí.Také se ovšem bude 
zvyšovat objem fi nancí, který bude této 
věkové skupině přináležet. Mohli bychom 
říci, že rok 2025 až 2050 je vzdálenou hud-
bou budoucnosti, ale není. Je nutné začít 
se problematikou stáří a stárnutí zabý-
vat. A to co nejdříve.
Novým fenoménem se stává pojem ge-
rontotechnologie – pojetí techniky pro 
udržení a integraci seniorů do společnos-
ti. Zvyšovat kvalitu života seniorů totiž 
neznamená jen poskytnout odpovídající 
zdravotní a sociální péči, ale také jim 
umožnit žít v prostředí, které je bezpečné 
a přizpůsobitelné jejich osobním preferen-
cím a měnícím se schopnostem.

Výsledkem tedy jsou či budou výrobky a 
služby, které jsou jasně zaměřeny na nový 
segment zákazníků, v tomto případě se-
niorů. Gerontotechnologie budou mít za 
následek rozvoj části ekonomiky -  tzv.
„Silver ekonomy“ (stříbrná ekonomika, 
nazývaná příhodně, podle stříbrných še-
din seniorů) v průmyslu i službách. Podle 
Holmerové si můžeme brát příklad hlavně 
v západní Evropě. Potom možná i čeští se-
nioři, budou po vzoru svých rakouských, 
nakupovat v supermarketech ušitých pro 
ně na míru, kde je zboží v úrovni očí, s 
velkými cenovkami, za kasou sedí vlídná 
starší pokladní, která nespěchá a s úsmě-
vem se věnuje každému nakupujícímu.

Dita Brančíková s využitím 
www.mpsv.cz a serveru Novinky.cz, 

foto: archiv

V západních zemích je zcela běžné, 
že seniorům po odchodu do důchodu 

začíná další, nová etapa 
jejich života
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Wikipedie říká: 
Poporodní psychóza nebo také lak-
tační psychóza je vážný duševní 
stav matky po porodu, kdy je žena po 
fyzickém vyčerpání navíc vystavena 
rozsáhlým hormonálním změnám a 
velkému náporu do té doby většinou 
jí neznámých emocí. Důležité je, že 
si matka svůj stav neuvědomuje. Po-
porodní psychóza se vyvine zhruba u 
1 až 2 žen z tisíce, tedy v míře 1 ‰ 
- 2 ‰. Přes svůj název nemá laktační 
psychóza s laktací nic společného.

Poporodní plačtivost, nebo pořád-
ný problém?
Vzpomínám si, že jedna moje kama-
rádka, která byla jinak naprosto v 
pořádku, vždy veselá a bezproblémo-
vá, se po porodu zhroutila. Skončila 
na psychiatrii. O miminko se museli 
nějakou dobu starat rodiče. Problémy 
trvaly zhruba 3 měsíce. Dnes už je v 
pořádku, ale na svůj „výpadek“ vzpo-
míná nerada. Její případ není ojedině-
lý. Většími či menšími psychickými 
problémy po porodu trpí hodně žen. 
U některých se to projevuje jen plač-
tivostí, smutkem, jiné jsou ve stavu, 

Laktační psychóza je nevyzpytatelná
Nedávno jsem se zúčastnila po dlouhé době posezení s kamarády a kamarádkami. Protože mám malého 7 měsíč-
ního chlapečka, spěchala jsem domů kojit. Po půlnoci byl přistaven vůz, čas odjezdu byl stanovený na 1 hodinu 
v noci. Nicméně některým přítomným se domů najednou nechtělo, tak jsem byla nucena trošku zvýšit hlas a 
rázně oznámit, že prostě jedeme a šmytec. Nato mi bylo v legraci řečeno, že mám asi laktační psychózu, když 
tak vyvádím -). Nakonec jsme byli všichni rádi, že jsme byli v rozumný čas doma. Pro tentokráte se tedy pojďme 
podívat na to, jak vzniká laktační psychóza, kterou mně kamarádi přisuzovali, jak se projevuje a jak se dá léčit. 

kdy mohou vážně ublížit sobě či svým 
dětem.
Psychické problémy způsobuje výraz-
ný pokles hladiny hormonů po poro-
du. Účinek kolísání hladiny hormonů 
ženy ze života znají také například 
jako premenstruační syndrom nebo 
stavy v průběhu těhotenství. To je 
ale jen slabý odvar proti situaci po 
porodu, kdy obsah hormonů v krvi 
klesne opravdu drasticky. Nejčastěji 
se laktační psychóza objevuje hned po 
porodu, tak během prvních dvou týd-
nů, ale uvádí se, že se může objevit i 
do dvou měsíců od porodu. Později se 
také může jednat o zanedbanou po-
porodní depresi, a ta když se neléčí, 
se může rozvinout do těžké deprese s 
psychotickými příznaky. 
Odborníci rozlišují tři stupně psychic-
kého stavu po porodu. Tomu prvnímu 
se říká poporodní blues a objevuje 
se u zhruba 80 procent žen. Většinou 
začne kolem třetího dne po porodu 
a trvá nejvýše 2 týdny. Projevuje se 
plačtivostí, přecitlivělostí, pocity osa-
mělosti, někdy i zlosti. Je považová-
no za normální stav a samo vymizí. 
Pomůže podpora partnera a rodiny. 
O něco vážnější už bývá poporodní 
deprese. Podle odborníků se objeví 
asi u 10 procent žen, začít může i po 
skončení šestinedělí. Projevuje se de-
presivními náladami, vyčerpáním, 
úzkostmi, pesimismem, pocitem, že se 
žena nedokáže postarat o své dítě. Po-
porodní (laktační) psychóza je pod-
le odborníků stav nejtěžší. Při klasické 

laktační psychóze žena ztrácí kontakt 
s realitou, často trpí halucinacemi, 
bludy, ztratí schopnost pečovat o dítě.
V televizním zpravodajství jsme často 
svědky různých případů matek, které 
tato nemoc potkala. Vzpomínám si na 
reportáž o mamince se dvěma dětmi, 
která odešla bez udání důvodu z do-
mova, celý den a noc chodila po Praze 
a nakonec i s oběma dcerami skočila 
pod metro ve stanici Anděl. Děti na-
konec vyvázly jen s oděrkami, jejich 
matka skončila s pohmožděným bři-
chem, hrudníkem a poraněním hlavy 
v nemocnici.
Nevyzpytatelná laktační psychóza
Tato choroba je nevyzpytatelná. Podle 
odborníků není dědičná. Vyšší pravdě-
podobnost, že u nich problém propuk-
ne, je u žen, které už před porodem 
trpěly nějakým psychickým onemoc-
něním, měly například deprese, říkají 
psychiatři. Ale není to pravidlem.
Co tedy dělat pro zlepšení  psychic-
ké pohody
Důležitý je spánek. Když usne dítě, 
všeho nechat a jít si zdřímnout s ním. 
Domácnost nemusí být v perfektním 
stavu. Návštěvy raději odmítat nebo 
je případně zaúkolovat, ať pomohou 
například s žehlením. Pokud přijde 
pocit, že péči o dítě a o domácnost je 
nezvladatelná, je důležité se svěřit 
partnerovi nebo nejbližší rodině, být 
pod kontrolou. A případně kontakto-
vat odborníka.
Způsoby léčby
V případě lehčích forem laktační psy-

CENTRO Retail Park
3. kv tna 1205, 763 02  ZLÍN

Z DŮVODU PŘESTAVBY

VE ZLÍNĚ

od 04.06. do 11.07.

SENZAČNÍ SLEVY NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ 
Z DŮVODU PŘESTAVBY PRODEJNY

chózy ženy navštěvují specializované 
psychoterapeutické programy. Přitom 
užívají léky, většinou antidepresiva či 
hormonální léky. Pokud laktační psy-
chóza pokročí do těžšího stádia, léčí se 
hospitalizací v psychiatrické léčebně.
Jak je to s laktací, když žena trpí 
psychózou
Termín laktační psychóza je v podstatě 
zastaralý. Souvislost s laktací se totiž 
nepodařilo prokázat. Přesto se laktace 

v případě poporodní psychózy zasta-
vuje. Je to však kvůli užívání léků, 
které se dostávají do mléka a jsou pro 
novorozence a kojence nebezpečné. Ale 
existují už i léky, při kterých se kojení 
zastavit nemusí. V případě hospitali-
zace v psychiatrické léčebně se kojení 
přerušuje téměř vždy, léčebny totiž 
přijímají pouze matky bez miminek.
  Dita Brančíková s přispěním ser-

vru www.vitalia.cz, foto: archiv

Ko
nd

ic
e



Za
hr

ad
a 

m
á 

m
no

ho
 p

od
ob

04
in

ze
rc

e

Zahrada má mnoho podobZahrada má mnoho podobZahrada má mnoho podob

V p ípad , že už vaši zahradu pergo-
la zdobí, že jste si vybrali otev enou 
konstrukci, a teprve nyní po ase zjis-
tíli, že pot ebujete p ece jenom tro-
chu soukromí, nic není ztraceno. Než 
vyrostou vysoké popínavky a doko-
nale zakryjí interiér pergoly, m žete 
stavbu áste n  uzav ít. V úvahu tak 
nap íklad p ichází vypln ní prostoru 
mezi masivními sloupy pergoly tre-
lážemi, ili m ížovými konstrukcemi 
d ev nými, kovovými nebo t eba 
bambusovými. Treláže budou áste -
n  zasti ovat pohled do vnit ku p í-
st ešku, asem po nich až na st echu 
pergoly porostou popínavé kv tiny 
nebo t eba vinná réva.
Treláže v tšinou koupíte v zahradních 
centrech, anebo existují i výrobci per-
gol. Nebudete-li spokojeni, pak vám je 
na míru a podle vašeho návrhu vyrobí 
šikovný truhlá . Na treláže je pak ide-
ální instalovat kv tinové záv sy s bo-
hatými girlandami barev. Místo treláží 
lze mezi sloupy rychle a jednoduše 
p ipevnit bambus, nebo velmi efektní 
jsou bambusové rohože. Nebo na vy-
braná místa po obvodu pergoly posta-
vit nemén  krásné paravány. Pergola 
ale nabízí i další variace: kdo má rád 
kombinaci d eva a cihel, ten možná 
obvod pergoly obestaví ze dvou nebo 
t í stran nízkou zídkou z lícových er-
vených nebo bílých cihel. 

Jedna strana zídky p itom m že být 
i vyšší a  sloužit jako barový pult a od-
kládací plocha na nádobí a drobnosti. 
V takovém p ípad  stojí za úvahu vršek 
zídky potáhnout trvanlivou a odolnou 
deskou. Nap íklad z teakového d eva. 
Nižší zídky budou ur eny na stylové 

kv tiná e s kv tinami, ale m že se na 
nich i sed t. Takže nebude na škodu po 
zídkách rozložit i n jaké dekorativní 
polštá e k sezení. Pergola tak dostane 
kone ný vzhled a pot ebný šmrnc.

Pokud máte zahradu i dvorek, eše-
ní je nasnad . Nic léto nezp íjemní 
více, než vodní plocha n kde hodn  
blízko. A ne íkejte, že už jste nad 
bazénem n kdy neuvažovali. Bojíte 
se velkých investic, náro né údržby, 
nebo nevíte, jak na to?

ešení nemusí být
v bec složité

Možná sama velikost zahrady roz-
hodne, jaký typ vodní nádrže je pro 
vás nejvhodn jší. Na malém dvorku 
zazá í ví ivka, kterou ur it  oceníte 
nejen v lét . Oproti bazénu nevyža-
duje složitou instalaci a ani údržba 
nezabere tolik asu.
Jestliže máte zahrádku o troši ku v t-
ší, m žete si dovolit t eba malý bazén. 
V obchodech je nadzemních bazén  
velký výb r. Ty nejlevn jší je nutné na 
zimu vypustit a vysušené uložit na kry-
té místo. Možností jsou i nezapušt né 
bazény s pevnou konstrukcí, které na 
zahrad  z stávají i p es zimu. íkáte 
si, co s n jakým brouzdališt m? Nesta-
í vám opalovat se v malém bazénku 

a chcete si také po ádn  zaplavat?
Pro plavání by m l mít bazén mi-
nimální rozm ry 6 x 2,5 metru, 
s hloubkou nejlépe v tší než 1,2 

Odpo inek na zahrad ? Co t eba v bazénu
Blíží se nám léto, teploty stoupají, 
sluní ko je ím dál neodbytn jší 
a my si íkáme - jak jen si to všech-
no zp íjemnit.

Snad nej ast ji využívaným po-
mocníkem na zahradách je seka ka 
na trávu. Typ seka ky zvolíme pod-
le velikosti travní plochy. Na men-
ší p edzahrádky sta í elektrická se-
ka ka, pro zahrady u rodinných 
domk  je lepší seka ka motoro-
vá. Nemusíme hlídat elektric-
kou š ru a navíc mají tyto 
seka ky pojezd, který vel-
mi usnadní manipulaci ve 
v tším terénu. Pro vel-
ké plochy se i p es vyš-
ší cenu vyplatí zahrad-
ní trakt rky. Ušet í as 
a také spoustu energie.
Velkou kapitolou na každé 
zahrad  je voda. U užit-
ných zahrad je její ro-
le tím d ležit jší, ím 
náro n jší plody p s-
tujeme. R zná erpa-
dla, rozst ikova e a za-
lévací systémy jsou tak 
pro zahrádká e velkým 
pomocníkem. Nezapo-
me te také k okap m 
umístit nádrže na deš-
ovou vodu. Je zdarma 

a nemusíte plýtvat dra-
hou pitnou vodou. 
Další typy zahradní 
techniky se již v nu-
jí jednotlivým problé-
m m a pot ebám. Po-

kud máte nap íklad okolo celé za-
hrady živý plot, ur it  oceníte elek-
trické n žky na jeho zast ihování. 
Jen toho asu co ušet íte! Pro „vel-
kop stitele“ se zase ur it  vyplatí 
kultivátor, který p du pe liv  pro-
kyp í a p ipraví na setí.

Samostatným oddílem za-
hradní techniky jsou 

nejr zn jší jedno-
duché pom cky 
a ná adí. A  už jde 
o rý e, motyky, hrá-

b  i klešt  jejich údrž-
ba je v mnohém po-
dobná elektrickým po-

mocník m. Po práci by-
chom m li ná adí o istit 

a uložit na suché místo. 
D ležité je zabránit reziv -
ní a u motorových nástro-
j  (seka ky, pily, k ovino e-

zy) d sledn  dbát na proma-
zání. Práce s ná adím bude ta-

ké mnohem jednodušší pokud 
budeme hlídat správné nabrou-
šení et z  a nož . S údržbou 

vám také mohou pomoci servisy 
a opravny zahradní techniky.

A  už máte zahradu jakoukoliv, ur-
it  nikdy nezapomínejte: zahra-
da není jen práce, ale hlavn  
zábava. Vždy  i zahradní gril 

by se dal za adit mezi zahradní 
pomocníky. (red) 

metru. I do takto velkého bazénu je 
však pro plavce doporu ováno za í-
zení pro tvorbu protiproudu. Nejde 
o nic složitého. Výkonné erpadlo 
chrlí silný provzdušn ný proud vo-
dy proti plavci a ten tak v podstat  
plave na míst . Rozm ry bazénu tak 
nejsou tolik limitující.
Zapušt né bazény, ví ivky… mož-
ností je spousta. Na trhu je veliký 
výb r a specializované  rmy vám 
rádi bazén navrhnou, provedou jeho 
instalaci i poradí s údržbou.

A jak se vlastn  o bazén
správn  starat?

Již p i nákupu bazénu myslete na je-
ho provoz. Po i te si vhodný pískový 
 ltr (podle velikosti bazénu), sb ra  

ne istot a ur it  se vyplatí také kry-
cí plachta, i jiný zp sob zast ešení. 
Kvalitu vody pravideln  kontrolujte 
a ošet ujte p ípravky na dezinfekci 
vody a proti tvorb  as. Na v tší ne-
istoty v bazénu, nap íklad spadané 

listí nebo kousky trávy, se vyplatí 
bazénový vysava . Jde však o další 

v tší investici a tak si mnoho maji-
tel  bazénu poradí i pomocí nejr z-
n jších sb rných sítek.

Jak pom že p íroda?
Velmi zajímavou alternativou ba-
zén  jsou koupací jezírka. Zde je 
kvalita vody áste n  zajiš ována 
um lým ekosystémem s vysazený-
mi vodními rostlinami. Ten tvo í jed-
nu m l í zónu jezírka. Dále kvalitu 
vody zajiš uje biomechanický  ltr. 
I zde se na hrubší ne istoty dopo-
ru uje bazénový vysava . Výhodou 

t chto jezírek je nízká energetická 
náro nost a také p irozený vzhled. 
Takovéto nádrže do p írody lépe 
zapadnou a mohou se tak stát další 
okrasou vaší zahrady.
Možná už vám v lét  v koupacím je-
zírku pokvetou lekníny a možná sou-
sedi uslyší váš smích z nové ví ivky. 
A  se rozhodnete jakkoliv, ur it  vás 
eká spousta p íjemných chvil.

Další zajímavé informace naleznete 
nap . na www.garten.cz.

Pro plavání by Pro plavání by m l mít m l mít bazén minimální rozm ry 6 x 2,5 metru.bazén minimální rozm ry 6 x 2,5 metru.

Text: Metropol, foto: archiv

Další info: www.magazinzahrada.cz

Zahrada to není jen tráva, ke-
e a stromy, nebo pár záhonk . 

Zahrada to jsou i cesti ky, ploty 
a pl tky. A jaké ploty vybrat? 
A co s t mi cesti kami?

P šiny a cesti ky na zahradách by m ly 
zajistit len ní prostoru zahrady a také 
propojovat r zné ásti pozemku. 
P i jejich budování je t eba brát 
v potaz styl a ú el zahrady, vzhled 

domu a  nance, které jsme ochotní 
investovat. Povrch cest by m l vždy 
ladit s domem. Nap íklad velice lev-
ná varianta pro venkovské zahrady 
m že být sypaná sláma. Takováto 
cesti ka je p íjemn  m kká a mate-
riál saje p ebyte nou vlhkost. Navíc 
vzhledov  je zahrad  pln  ponechán 
venkovský ráz. Obdobnou p írodní 
alternativou pro modern jší zahra-
dy m že být vrstva drcené k ry. Ne-

výhodou je pak pom rn  krátká ži-
votnost obou t chto povrch . Trva-
lejším materiálem jsou nejr zn jší 
kamenné, keramické nebo betonové 
kachle, št rkový posyp i jednodu-
ché rovné nášlapné kameny. 

A jak je to s t mi ploty?
Ploty mají r zná ur ení. N kdy jde 
ist  o vymezení pozemku, jindy 

jsou odd lovány jednotlivé ásti za-
hrad nap íklad užitková od okrasné. 

K t mto vymezením slouží nejr z-
n jší ploty, pl tky, zdi a pletiva.
P i výb ru materiálu p ihlížíme ne-
jenom k domu, ale také k charak-
teru pozemku. Jiný plot vyžaduje 
rodinný domek, jiný pozemek v za-
hrádká ské kolonii. 
Pokud nap íklad pozemek sousedí 
s rušnou ulicí, je vhodné jej odstínit 
pevnou zdí. Omezí se tak hluk i ne-
cht né pohledy. Pokud však d líme 

pozemek jen mezi chatami soused , 
je daleko p íjemn jším ešením živý 
plot. P i správné pé i jsou výhony 
po celé výšce a zajiš ují tak obdob-
né soukromí jako plné ploty z jiných 
materiál .
Ke e navíc do p írody zapadnou 
lépe než drát ná konstrukce, ne-
bo plastové ploty. Ohrani ení získá 
pak krom  funkce praktické i funk-
ci okrasnou. (red)

Pergola aneb p kné posezení
Samotná stavba zahradní pergoly je v cí odborné  rmy, která ji p iveze hotovou a nainstaluje na vámi vybrané 
místo. Letní sezení pod st íškou m žeme ale realizovat i sami, pokud máme dost odvahy, asu a truhlá e nebo 
zdatného lena rodiny k ruce. P ípadn  se nabízí t etí cesta a spojení obou možností: konstrukci pergoly koupíme 
a necháme ji nainstalovat odborníky. A potom si ji podle svého vkusu a pot eb upravíme sami.

Vybavení pro zahradu
Každá i menší zahrada pot ebuje pravidelnou údržbu, aby mohla svým 
majitel m d lat radost. Nároky okrasné a užitné zahrady jsou rozdílné 
a proto práv  podle nich vybíráme vhodnou zahradní techniku.

len ní prostoru zajistí p šiny, cesti ky a ploty 
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V senátu nemají místo zuřivci, lháři a nestoudníci (Lucius Cornelius Sella) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na balení vín ze společnosti Znovín Znojmo 
se může těšit Jindřiška Báčová, Vranovská 32, Brno. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky jsou připraveny dva lístky na balet „TANEČNÍ LABORATOŘ 
PRAHA-BRNO-BRATISLAVA“. Lístky si výherce může vyzvednou na adrese Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 602 00 Brno (na recepci). Pro výherce, který si nebude moci 
vyzvednout lístky osobně, budou mu zaslány na uvedenou adresu.  Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovka-
morava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 15. 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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Poníž
Podpěra 

vinné
révy

Listnáč
Zkratka 

německých 
železnic

Lékař 
oftalmolog 
(slangově)

Anglicky 
„živě“

Dědův
syn

Název 
hlásky V

Vodácký 
pozdrav

Značka 
našich 
džusů

Město nafty 
na břehu 

Kaspického 
moře

MPZ
aut

Libanonu

Anglicky 
„starý“ 2

Část cyk-
listického 
silničního 

závodu

Podkopat
Spínací 
šperky

1
Součást 
cementu

Slovensky 
„jakmile“

Pomluva

Caesarův 
pozdrav

Zbohatlíci 
(obecně)

Zkouška 
hmatem

Pár

Chovat
ovce

na salaši

Zápas 
(knižně) 3

Vždyť

Čistič
skel

Jméno 
sportovního 
komentátora 

Bažanta

Nehetnatec

Indický 
hudební 
nástroj

Únava
Jméno
feny

Kopí Skutek
Hornická 
svítilna

Tvrdý
plod

Malý
Ota

Zahálčivá

Decimálka

Slovanský 
bůh hromu
a blesku

Za co

Spěch

Značka 
kopaček

Bývalý 
německý 
kancléř 

(Helmut)

Tučnolistá 
léčivá
bylina

NAPOVÍME:
DR, odr, Luc, 
Perun, Toma, 

IOL, allit.

Opékací 
mřížka

Arabský 
vládce

Ozdoba 
jelena

Opuštěné

Váhavý 
souhlas

Peruánský 
panovník

Úder
nohou

Pokyn k 
ukončení 

práce
na PC

Přitakání

Trápení

Stáří
Internetový 

server 
(zkratka)

Jméno 
Sharifa

Iniciály her-
ce Krajča

Poukázka
na

zboží

Souhlas 4 Od

Druh 
výrobku

Záporně 
nabitá 
částice

Francouz-
ské

mužské 
jméno

     

■ Ztvárnila jste mnoho rolí, které Vám 
nejvíce přirostly k srdci? Za svůj herec-
ký život jsem ztvárnila více než 140 rolí na 
divadle, pak televizní inscenace, pořady.
Většina z mých postav mi nějak nebo 
něčím přirostly k srdci. Nechci žádnou 

Zdena Herfortová
„urazit“, tak snad jen za všechny – Julie 
(Romeo a Julie), Dorotka (Strakonický du-
dák), Kasandra (Trójanky), Marina (Boris 
Godunov), Nataša (Vojna a mír), Sofi e 
(Platonov), Agáta (Idiot), Kristina (Smutek 
sluší Elektře), Eva (Gazdina roba), Marta 

(Kdo se bojí…), Emilie (Věc Makropulos), 
Alžběta Anglická, Charlota (Višňový sad), 
Mossieová (Penzion pro svobodné pány), 
Valerie (Povídky z Vídeňského lesa), Gib-
sonová (Naše městečko), Charlotta (Nevy-
léčitelní), Katia (Monsieur Amédée), Raisa 
Gurmyžská (Les), Leviová (Hello, Dolly), 
Bloody Mary (Jižní Pacifi k), Chůva (Romeo 
a Julie), Luiza de Histangua (Brouk v hlavě 
)  Runa (Radúz a Mahulena); Slečna Schne-
iderová (Cabaret), Lady Bracknellová (Jak 
je důležité míti Filipa); Irena (Novomanžel-
ské apartmá); Hedvika (Poslední šance) a 
další.
Z televizních rolí jsem měla moc ráda 
Vladěnku Šiktancovou v Četnických hu-
moreskách, Cecílii Valšíkovou v Ordinaci 
v růžové zahradě, ale i třeba moderní ba-
bičku Machatovou v seriálu pro děti Škola 
Na výsluní.
■ Viděla jsem Vás ve spoustě komedi-
álních rolí, a zdá se mi, že Vám právě 
tento typ rolí sedí? Jak to vnímáte Vy 
sama? Já bych to nerada specifi kovala, 
ale pokud bych si měla vybrat, tak je mi 

výborně v dobře napsaných tragikomedi-
ích – např. Vrátila se jednou v noci, Po-
slední šance apod.
■ Hrajete v pražském Divadle Metro, 
většinou komediální role, Poslední 
šanci, Někdo to rád horké, Zkroť mě, 
miláčku nebo Tanec mezi vejci nebo 
v Divadle Palace Divadelní komedii, 
v Divadle Pod Palmovkou v Gazdině 
robě. Cítíte rozdíl mezi pražským a 
brněnským obecenstvem? Nebo to zá-
leží na sestavě lidí, kteří na konkrétní 
představení přijdou? Opravdu to záleží 
na publiku, které přijde do divadla, ale ne-
jen na nich. Každé představení je zvláštní 
živý organismus, který se narodí jen jed-
nou, a proto je tak vzácný.
■ Přednášíte na JAMU, jací jsou sou-
časní studenti v porovnání s Vaší gene-
rací? V současné době už na JAMU jako pe-
dagog nepůsobím a myslím si, že je dnešní 
generace v porovnání s námi zrovna tak 
svá, jako jsme byli v jejich letech i my vůči 
generaci našich pedagogů. Jenom nebylo 
tolik techniky, která se snaží všechno co 
nejvíce uspěchat.
■ Na čem právě pracujete? Kde Vás 
můžeme vidět? Na podzim minulého 
roku jsem měla v Praze v Divadle Palace 
premiéru hry Divadelní komedie, stále 

hostuji v Divadle Metro a v Divadle Pod 
Palmovkou hraji v představení Gazdina 
roba. Pořád hrajeme v Divadle Bolka Po-
lívky představení Garderobiér. Pro Českou 
televizi točím inscenaci Sama v čase nor-
málnosti s panem režisérem Viktorem Po-
lesným. V MDB kromě představení Vrátila 
se jednou v noci, Hello Dolly, Sluhy dvou 
pánů, Brouka v hlavě a dalších v současné 
době hraji na Hudební    scéně MDB v in-
scenaci Ptákoviny podle Aristofana v režii 
Stanislava Moši, premiéra byla 24.dubna 
2010. A dál... no…- jsem pověrčivá, tak 
ostatní připravované projekty prozradím 
až příště... (úsměv) :-)      Dita Brančíková

Classic Show Brno 2010 je veletrh 
historických automobilů, moto-
cyklů, náhradních dílů a reno-
vačních dílen v České republice 
a největší setkání klubů majitelů 
youngtimerů, který bude probíhat 
během soboty a neděle na volné 
ploše u pavilonu A. 

Již samotný příjezd do Brna budou 
mít účastníci Classic Show zpestřen 

První veletrh zaměřený na majitele a příznivce historických vozidel a 
na vše, co s nimi souvisí. Konečně je tu akce, jaké známe ze Stuttgartu, 
Essenu, Brém nebo Paříže. Přijďte se pokochat historickými vozidly!

Hvězdicovou jízdou časopisu Motor 
Journal. Hvězdicová jízda patří mezi 
nejstarší motoristické sportovní akti-
vity. Tyto důkazy spolehlivosti a vy-
trvalosti vozidel a jejich posádek se 
pořádají již od počátků motorismu u 
příležitosti nejrůznějších významných 
událostí. Proslulé byly například hvěz-
dicové jízdy pořádané před startem 
Rallye Monte Carlo nebo k zahájení 
významných autosalonů. Absolutním 

vítězem  se stane vozidlo, které přijede 
z největší vzdálenosti. Každý soutěžící 
si musí zvolit dobu startu tak, aby při-
jel do cíle na brněnském výstavišti v 
sobotu 5. června do 11.00 hod.
Sobotní program vyvrcholí večírkem 
Big Classic Party v areálu koupaliště 
Riviéra poblíž výstaviště. Zahrají re-
vivalové kapely ve stylu 60. a 70. let, 
dobové oblečení není podmínkou. Dr-
žitelé karty účastníka Classic Show 
Brno 2010 mají vstup zdarma, ostatní 
veřejnost zaplatí vstupné, vítáni bu-
dou ale všichni, kdo se bude chtít bě-
hem sobotního večera bavit s lehkostí 
tehdejší doby.
Text: Dita Brančíková, foto: archiv

www.imetropol.cz

Classic show Brno 2010 – aneb „Zlatá 60. a 70. léta“ (5. – 6. 6. 2010)
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Renata Černošková
Když se Ellinka narodila, měla 700 gramů

Text: Dita Brančíková, foto: soukr. 
archiv Renaty Černoškové

Renato, je mi známo, že jste dlouho tou-
žila po děťátku. Můžete popsat našim 
čtenářům, co bylo příčinou, že Váš sen o 
dítěti se tak dlouho komplikoval?
Po dítěti jsem toužila už opravdu dlouho, tak 
od 24 let, ale byla jsem samá práce, koníčky, 
hory, zábava....prostě na rodinný a klidný 
život nezbývalo moc času. První problémy 
přišly po třicítce, když mi po běžné operaci 
laparoskopií doktor oznámil, že mám endo-
metriózu 3-4 stupně. 4. stupeň této nemoci 
způsobuje neplodnost. Oznámil mi tehdy, že 
mě budou hormonálně léčit a poté má je-
diná šance na dítě je podstoupení umělého 
oplodnění. V jiném případě, tedy spontánní-
ho oplodnění, by se s největší pravděpodob-
ností jednalo o mimoděložní těhotenství. 
Najednou začal čas hrozně rychle pádit a já 
si uvědomovala, jak stárnu. Po léčbě jsem už 
na nic nečekala a šla do sanatoria Hélios, to 
mi už bylo 34 roků. K mému úžasu se podařil 
hned první pokus umělého oplodnění a chyt-
la se dokonce obě embryjka. A aby bylo vše 
úplně dokonalé, zjistila jsem ve 20 týdnu, že 
čekám holčičku a chlapečkaJ). Sen mohl tedy 
začít.
Sen se Vám splnil, ale jak už to v životě 
bývá, všechno bylo najednou jinak. Co se 
Vám přihodilo? 
ANO…všechno bylo najednou opravdu ji-
nak. Tak od 18tého týdne těhotenství mně 
začaly bolesti. Po konzultacích s doktory mi 
bylo řečeno, že je to roztahování dělohy, což 
se u dvojčátek děje běžně a je to normální. 
Místy jsem si už připadala jako hypochondr. 
Bolesti jsem tedy snášela někdy hůř a někdy 
líp. Do toho jsem ještě pracovala, i když mi 
bylo nabídnuto, abych šla na rizikové těho-
tenství. Odmítla jsem a myslela si, že z boje 
přeci člověk neutíká. Navíc jako manažerka 
projektu ve společnosti jsem měla před akcí 
a tu jsem chtěla řádně dodělat a předat. Prá-
ci jsem sice dodělala, ale už nepředala. První 
den akce se bolesti nedaly vydržet a já šla do 
bohunické nemocnice ke známé doktorce. Ta 
mě okamžitě hospitalizovala. A já se až tam 
dozvěděla, že mé bolesti byly kontrakce. Co 
bylo dál, nejlépe vypovídá můj deník, který 
si píšu od té doby, co se Ellinka narodila. 
Úryvky z  Renatina deníku:
9.11.2009
Večer v 20.00 se dozvídám, že budu s prc-
kama převezena z Bohunic na Obilný trh. 
Pamatuji si na ten hrozný strach, co se s 
nimi stane (Ellinkou a Dannym), když je po-
rodím. Převáží mě sanitka a paní doktorka 
mi dává na uklidnění přímo do žil „panáka 
diazepamu“, abychom zastavili ten můj 
třes. V této hrozné chvíli se musím pousmát 
nad tímto vtipem. Říká, že ten kdo vymyslel 
diazepam, zaslouží Nobelovu cenu. Souhla-
sím. Noc zvládáme ještě spolu s miminky v 
bříšku.
10.11.2009
A je to tady, kontrakce zesilují a je jasné, 
že budu rodit. Volám Toma, aby přijel. Ve 
12.20 je Ellinka na světě. Maličko kvikla, 
tak ji doktoři odváží v inkubátoru na JIPku. 
Dannyho necháváme ještě v bříšku, kdyby 
se podařilo kontrakce zastavit a ho tím za-
chránit. Bohužel po třech hodinách se histo-
rie opakuje a přesně v 15.20 je Daneček na 
světě. Nestihli se zavolat ani doktoři z JIPky, 
tak ho odnáší v misce na nářadí nahoru. 
Ellinku jsem po porodu neviděla, Danečka 
ano – bohužel můj jediný pohled na něho. 
Doktoři mu nedávají šanci a jejich slova 
se po dvou hodinách potvrzují. Daneček 
umírá 2 hodiny po porodu a Ellinka bojuje 
o život. 
Jdeme se na ni s Tomem podívat a to mě 
zlomí. Beruška je hrozně malička a má ner-
vové tiky z toho jak je nezralá. V bříšku byla 
jenom 24 + 2 týdnů. Má 700 g a 32 cm. Boj 
o život Ellinky dneska začíná. Strach, který 
nás už nepustí, do nás začíná bušit...
Jaké byly pocity a co následovalo v dal-
ších týdnech, co všechno jste musela 
vydržet?
První pocit, který jsem měla, byly nesku-
tečné výčitky, že jsem to prckům zavinila já 
svým přístupem si pořád něco dokazovat. Do 
12tého  týdne jsem s nimi skotačila na ho-
rách a potom ta práce. Bylo mi ale jasné, že 
výčitkami nepomůžu ani sobě a už vůbec ne 
Ellince, proto jsem je vypudila z hlavy a zača-
la fungovat. Odstříkávat mléko, i když vůbec 

nebylo jasné, zda Ella přežije a chodit za ní co 
3 hodiny, i když strach, že za ní přijdu a ona 
už tam nebude, byl obrovský. Každé zazvo-
nění na JIPku mě stálo hrozné úsilí. A když 
jsem tam to miminečko vždycky našla, tekly 
mi slzy radostí.
Najednou tu byl zcela jiný příběh. Ze snu o 
dvojčátkách se stal příběh o nedonošeném, 
abnormálně nezralém miminku. Musela 
jsem tedy přepnout na zcela jiný způsob fun-
gování. To je hrozně důležité, protože jenom 
pak se neutápíte v slzách, ale radujete se z 
maličkostí a malilinkatých krůčků, které El-
linka dělala. 
Hrozně mi pomohli doktoři a sestřičky na 
JIPce, jim patří mé obrovské díky, protože oni 
mě utvrzovali, že to, co pro Ellinku dělám 
je správné. To oni mě informovali o sdru-
žení Nedoklubko a já si hned první týden 
po propuštění z nemocnice zašla na jejich 
přednášku. 
11.10.2009 – 1.12. 2009
Strach, nervozita zase strach a zase ner-
vozita. V těchto dnech mi moc pomáhá 
podpora lidí kolem mě. Pravda, že v nouzi 
poznáš přítele, se potvrzuje a já si konečně, 
ve svých 34. letech začínám uvědomovat 
pravé hodnoty života. Svýma esemeskama 
a podporou ve mně vzbuzují víru, že to ta 
malá Beruška zvládne a vybojuje už kvůli 
nim, abychom mohli někdy před ně spolu 
jít a poděkovat jim.
3. – 4. 12.2009 – 23 a 24. den
Chválí jí i paní doktorka Matušková a taky 
sestřička. Ale jenom na půl ucha, aby prý 
nezpychlaJ. Vypadá jako malý kosmonaut 
přesně před startem do vesmíru. Hlásí mi, 
že má  730 gramů a že vypije 15 ml mlíčka 
za 3 hodiny.
12.12. – 32. den
Dneska měla službu paní doktorka Krato-
chvílová. Informace o Ellince mně podala 
zase trochu jinak. Jenom jsem valila oči       
a lapala po dechu. Nejdřív mi řekla, že ji 
našli nález na srdíčku. Potom mi řekla, že 
byl objeven nález na mozku. Je to důkaz 
toho, že Ellinka před porodem, po porodu a 
první 3 týdny opravdu zápasila o život. Mo-
zek budou taky sledovat, a co z toho bude,  
ukáže jen čas. A pověděla mi o celkové sepsi 
(infekci) Ellinky v průběhu jejího zánětu v 
bříšku, tedy týden po narození. Celková in-
fekce tehdy způsobila, že Ellince šlo vylože-
ně o život a že stačilo málo...
31.12. 2009 – 51.den
Poslední den roku 2009, konec roku podě-
laného a začátek snad roku dobrého, teda 
doufámJ. Elli má 1.270 g, jdeme za ní s 
Tomem. Je krásnější a krásnější. Silvestra 
slavíme nakonec u kamarádů, kde před 

půlnocí vybalujeme balónky jeden červený 
a druhý bílý, že je o půlnoci vypustíme do 
nebíčka. Na jeden píšeme „Ať žije Ellinka“ 
a na druhý, červený „Danečkovi“ a všichni 
se podepisujeme. O půlnoci je vypouštíme 
a úplně mně, i všem přítomným mrazí v 
zádech. Červený balón Danečkův stoupá 
vzhůru a vzdaluje se, ale bílý ne a ne se 
od země odlepit a zůstává s námi na zemi. 
Stejně jako Ellinka…
Chvíli poté Vám ve Vojenské nemocnici 
v Brně zjistili v břiše nádor velikosti po-
meranče. Musela jste podstoupit opera-
ci, nádor byl naštěstí nezhoubný. Co jste 
právě prožívala? 
Pamatuji si, že to přišlo ve chvíli, kdy jsem si 
myslela, že se vše v dobré obrací. Že vlastně 
stačí, aby Ellinka dorostla a půjde konečně 
domů. Období, které jsme zažívali doposud, 
bylo těžké. Pro mě mělo přijít období ještě 
těžší, totiž bez Ellinčiných návštěv, které mě 
držely nad vodou. Na jakýsi útvar v břiše při-
šla paní doktorka na kontrole po šestinedělí. 
Hned jsem se objednala do Vojenské nemoc-
nice a tam mi paní Dr. Hudcová s panem Dr. 
Kratochvílem oznámili, že musím podstou-
pit operaci. To byla středa a hned v neděli 
jsem nastupovala. Byla jsem plna elánu a 
optimismu, že to zvládnou laparoskopií a já 
budu ve čtvrtek zase u Ellinky. Vše bylo ale 
zase jinak. Probudila jsem se na JIPce, břicho 
rozpárané od pupíku dolů (celkem 16 stehů), 

neschopna se pohnout. Až druhý den jsem 
se dozvěděla, že jsem přišla i o cca 70 cm 
tenkého střeva a že tento nádor byl příčinou 
předčasného porodu a vytlačil obě miminka. 
V nemocnici jsem strávila celkem 14 dní, z 
toho 8 dní na JIPce. Ve Vojenské nemocnici se 
ke mně všichni chovali úplně úžasně, všem 
patří má nejhlubší poklona!!!! Havně paní 
doktorce Hudcové a doktorku Kratochvílo-
vi. Sestřičkám na JIPce zase patří můj dík, 
že mi poctivě schovávaly odstříkané mléko 
pro Ellu do ledničky, vymývaly odsávačku. 
Jsou tam sehraný tým, jak na JIPce, tak na 
oddělení. Díky nim se ten můj problém re-
lativně brzy vyřešil. Nemusela jsem měsíce 
čekat na operaci, všechno se to seběhlo tak 
nějak rychle.
Jak Vám v této další nelehké situaci po-
máhala Vaše rodina a manžel? Cítila 
jste alespoň psychickou podporu svého 
okolí?
Pro všechny to byl samozřejmě hrozný šok. 
Už i z toho důvodu, protože v naší rodině se 
po 2. generace nenarodil kluk a najednou tu 
mohl být. Všichni to hrozně obrečeli. Man-
žel ten okamžitě převzal všechny praktické 
věci, aby mě tím nezatěžoval a abych se plně 
mohla věnovat Ellince. Byla jsem ráda, že 
na tento bol nejsem sama, že ho mám. Zrov-
na jsme se stěhovali, kupovali nové auto a 
spoustu dalších věcí na vyřízení bylo jen na 
něm. Rodina, přátelé, kolegové z práce i moji 

pracovní přátelé byli skvělí. Jakákoliv sms, 
jakýkoliv telefonát od nich mě neskutečně 
nakopával a pomáhal překonat toto špatné 
období. Hlavně jsem věřila, že čím více na 
nás budou lidi myslet, tím větší podporu 
tam nahoře bude Ellinka mít. Zkrátka, že 
tolik energie, kterou nám lidé věnovali, ne-
zůstane viset jen tak ve vzduchu, ale míří 
přímo za Ellinkou a pomáhá jí to v nejtěžších 
chvílích. Proto jsem neustále těm, co měli 
zájem, posílala pravidelné zprávy o jejím 
stavu, abych se připomněla. Bez nich by to 
bylo o moc těžší.
Co obnáší péče o nedonošeňátko? 
Je to péče jako každá jiná, jen těch povinností 
a nutností je o něco více. Taky se člověk musí 
obrnit značnou dávkou trpělivosti, protože 
ty krůčky, které Ellinka dělá, jsou opravdu 
nepatrné. Ale o to si jich více člověk váží. 
S Ellou cvičíme 4 x denně Vojtovu metodu. 
To musíme i z toho důvodu, že má nález na 
mozku. Cvičením jiná část mozku přebere to, 
co měla dělat ta neživá (dutá) část. Potom 
musíme být velice opatrní na různé infek-
ty, jako jsou i rýma nebo kašel. Vzhledem k 
nezralosti plic musí Ella při každém infektu 
inhalovat do plic kortikoidy, protože plíce 
byly extrémně nezralé. A každá inhalace kor-
tikoidy v sobě nese další vedlejší účinky. Taky 
je chudokrevná, ještě v nemocnici měla tak 
5 transfuzí krve do hlavičky. Teď to řešíme 
medikamenty.
Jak jste na tom s Elinkou nyní? Co všech-
no už máte za sebou a co Vás ještě čeká?
Tak Elli mělo nedávno půl roku, ale gestačně 
jako by měla 3 měsíce. Váží jen 3,6 kg. Váha 
jde nahoru hrozně pomalinku. Co se týká 
zdraví, je to jedna velká neznámá. Největším 
problémem v současné době je ten nález na 
mozku. Pohybově to asi ustojíme cvičením 
Vojtovky. Mentálně zatím nevíme. V červ-
nu máme vyšetření u psychologa, tak snad 
budeme vědět víc. Co se týká očí, retinopatie 
se zastavila na stupni 2-3 a oči se jí začaly 
samy upravovat. Pamatuji si ten den, když 
jsem se to dozvěděla. Byla jsem hrozně šťast-
ná a pyšná, že mám takovou dceru. Že tak 
dokáže se vším bojovat. I když se teď Ellinka 
vyvíjí dobře, nemáme zdaleka vyhráno. Bu-
doucnost je jedna velká neznámá, já jsem ale 
věčný optimista.
10.5.2010 – půl roku
Elli váží 3,55 kg a je plně kojená.
Tak a je to tady. Půl roku je za námi. Něco 
neuvěřitelného a nemyslitelného vloni v lis-
topadu. To mě usvědčuje v tom, že z každé 
špatné životní situace je nějaká cesta. Teda 
zatím jsme ji vždycky našliJ. Pokaždé, když 
se teď na tu svoji princeznu podívám, uvě-
domím si, jak velký zázrak se nám stal! 
Mám nejlepší dcerušku pod sluncem. No a 
já teď po půl roce jsem „JEN“ pyšná, že jsem 
maminka tak úžasné dcery, takového BO-
JOVNÍKA, který nikdy nic nevzdal a věřím, 
že nevzdá…

půlnocí vybalujeme balónky jeden červený neschopna se pohnout Až druhý den jsem

• moderní a čistá architektura 

• krásná okolní příroda 

• zdravé prostředí

• příjemné teplé podnebí

• klid a soukromí

• užitná plocha 163 m2

• plocha pozemků od 700 m2

• vzdálenost jen 22 km do centra Brna 

• správní město Židlochovice (3 km): úřady,     

  sítˇ obchodů a služeb, poliklinika, gymnázium 

Soubor šesti rodinných domů 4+kk  

s garáží na okraji městyse NosislaviRodinné domy v Nosislavi
ceny od 5.449.000,-Kč

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

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

tel.: 548 213 073 

e-mail: info@dsrealstav.cz
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www.dsrealstav.cz
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To bych tedy milí čtenáři ráda věděla, zda zvrat k 
chladnému a deštivému květnovému počasí má na 
svědomí sopka na Islandu, nebo tři známí ledoví 
mužíci Pankrác, Servác a Bonifác. Zdá se, že troj-
spolek zmrzlých byl letos posílen o další Povodňo  
a Záplavofáce a postižená Morava byla proti těmto 
spojeným živlům naprosto bezmocná. Po 13 letech 
zaplavila voda opět nově vybudovanou obec Troub-
ky na řece Bečvě, které se staly v roce 1997 symbolem 
tragických záplav. A letos se znovu roztočil známý 
dramatický kolotoč: nečekané záplavy, stavby pro-
tipovodňových hrází, evakuace obyvatel za pomoci 
hasičů a vojáků, stovky domácností bez proudu, se-
suvy podmáčené půdy, demolice zasažených domů 
a nešťastné lidské osudy. A následovalo sčítání po-
vodňových škod, s rozhodnutím vydat povodňové 
dluhopisy za 3 miliardy Kč. Na otázku co zdrželo a 
stále zdržuje budování protipovodňových staveb v 
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08 uplynulých třinácti letech, (když je nad slunce jasné, 

že se záplavy stávají jako na potvoru součástí naše-
ho života), slyšíme lakonické vysvětlení, že majetko-
vé spory o pozemky!!! Jen aby i ty pozemky nakonec 
také jednoho krásného dne neodnesla velká voda. 
Maminka mně jednou vyprávěla, že jako malá pěti-
letá holčička zažila jarní povodeň ve Starém Městě u 
Karviné. Bylo to asi v roce 1954-55. Vzbudila se tehdy 
ráno a doma nebyla živá duše. Seběhla tedy v noční 
košilce bosá před dům, když uviděla srocený dav lidí 
na úpatí kopce, na kterém babička s dědou bydleli. 
Pod kopcem se valila zdivočelá řeka Olza, která tvoří 
přirozenou hranici mezi ČR a Polskem. Za zlověstné-
ho hukotu sebou Olza brala vše, co ji stálo v cestě. 
Domácí zvířata, drůbež, králíkárny, prasata, stromy, 
ploty a sousedé i s babičkou jako němí zírali vyděše-
ně na to boží dopuštění. Přitom byl krásný teplý den, 
modré nebe a svítilo sluníčko. Část Starého města se 

toho dne změnila v jednu obrovskou vodní hladinu, 
po které vojáci převáželi na loďkách havíře, vracející 
se z noční šichty. Nespoutaná řeka Olza byla v roce 
1961 přejmenována na řeku Olši, k velké nelibosti 
obyvatel. Jeho drtivá většina totiž i přes nový ofi ci-
ální název Olše, používá v těšínském nářečí vytrvale 
prastaré původní jméno Olza, které zní stejně i v pol-
ském jazyce. Od té doby uběhlo dlouhých 55 let…a 
ejhle - vše je při starém. Rozvodněná řeka Olza-Olše 
letos opět řádila a hasiči museli fofrem evakuovat 
obyvatele, kteří podél řeky Olzy bydleli.
V teple svého domova jsem sledovala zprávy o po-
vodních na ČT 24 a bylo mně strašně líto rodin, které 
byly postiženy povodněmi opakovaně. Myslím, že je-
diným řešením, aby se z toho člověk nezbláznil, nebo 
nepropadl dlouhodobě depresi je, vybrat si domov na 
bezpečnějším místě. A svatosvatě jsem si umiňovala, 
že budu vděčná životu za to, co mám a nebudu brb-

lat na to, co nemám. Ráno jsem se vzbudila s pocitem 
princezny na hrášku, jenže místo hrášku mě tlačil do 
žeber dudlík mého synka  Tedíka. Má 7 měsíců a je 
dobíjený nějakou záhadnou energií snad z jiné plane-
ty. Leze jako veverka a nejraději stojí. Stojí vytrvale 
u zdi a opírá se dlaničkami o zeď. Vypadá, jakoby 
mluvil do zdi, což mně připomíná poctivou modlitbu 
židovského rabína u zdi nářků v Jeruzalémě. Jindy 
se zapomene, že vlastně ještě neumí v prostoru bez 
opory stát a kymácí se stojící uprostřed ohrádky, v 
každé ruce balonek. Po 5 vteřinách padá a celý proces 
se opakuje 200 x dokola. Přes den spí v součtu ma-
ximálně jednu hodinu, jakoby spánek nepotřeboval. 
Když se ho snažím přesto uspat a zpívám mu tklivé 
a táhlé písničky Letěla bělounká holubička, Vyletěla 
holubička ze skály, nebo Rožnovské hodiny, uspím se 
sama a usnu jako špalek...
                                                                Dita Brančíková

První písemná zpráva o existenci pan-
ského sídla a vsi v Ratibořicích pochází 
z roku 1388, kdy se rytíř Vaněk ze Žam-
pachu, uvedený jako majitel, podepi-
soval z Ratibořic.  Od roku 1464 patřily 
Ratibořice k panství Rýzmburskému. 
Tvrz v Ratibořicích nebyla obývána, 
začala chátrat a na konci 16. století za-
nikla. Roku 1582 zakoupil Ratibořice i 
Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic a 
oba statky byly připojeny k rozsáhlému 
panství  Náchodskému. Po bitvě na Bílé 

Hoře získali Náchodské panství Trčkové 
z Lípy. Poslední český majitel, Adam Erd-
man Trčka z Lípy, byl zavražděn spolu se 
svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v 
Chebu roku 1634. 
Císař Ferdinand II. věnoval Náchodské 
panství téhož roku  knížeti Ottaviu z Pic-

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí
Národní kulturní památka státní zámek Ratibořice leží přímo u České Skalice, několik kilometrů od Náchoda. 
Původně barokní letohrádek byl v letech 1825 - 26 přestavěn v duchu pozdního středoevropského klasicismu.  
Přestavba dala zámku ráz elegantního venkovského sídla vysoké aristokracie. Přitom historie Ratibořic je dale-
ko starší. Snad každý ovšem spojí areál a zámek s dílem Boženy Němcové.

colomini. V létech 1702 - 1708 si nechal 
kníže Lorenzo z Piccolomini v Ratiboři-
cích postavit barokní zámeček, který měl 
sloužit jako letní a lovecké sídlo. Stavba 
byla vybudována podle vzoru italských 
letohrádků, jako takzvané „casino“. 
V roce 1792 koupil Náchodské panství 
Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. 
Po vévodově smrti v roce 1800 zdědila 
Náchod a Ratibořice vévodova nejstarší 
dcera Kateřina Frederika Vilemína Benig-
na, vévodkyně Zaháňská (*1781 - 1839). 

Krásná, bohatá a duchaplná vévodkyně 
si Ratibořice zvolila za své stálé letní síd-
lo. Zámek nechala v létech 1825 - 1826 
přebudovat ve stylu klasicismu a empí-
ru. V okolí zámku byl založen přírodně 
krajinářský park, postupně rozšířený 
na celé údolí řeky Úpy. Nechala vybu-

dovat také lovecký pavilon a palmový 
skleník. Vévodkyně na zámku hostila 
řadu významných osobností, například 
rakouského kancléře, knížete Klemense 
Metternicha, ruského cara Alexandra I. 
a v roce 1813 propůjčila ratibořický zá-
mek k tajným jednáním o protinapole-
onské koalici diplomatům Pruska, Ruska 
a Rakouska. Vévodkyně je též veřejnosti 
známa jako ‚paní kněžna‘ z knihy české 
národní spisovatelky Boženy Němcové 
Babička.   
Po smrti vévodkyně Zaháňské v roce 
1839 bylo panství prodáno roku 1840 
říšskému hraběti Octavianu z Lippe - 
Biesterfeldu. Roku 1842 zakoupil panství 
se 114 vesnicemi a městečky, řadou prů-
myslových závodů a zámky v Náchodě, 
Chvalkovicích a Ratibořicích Jiří Vilém, 
říšský kníže ze Schaumburg - Lippe, 
suverénní panovník jednoho z malých 
knížectví  na severu Německa. Schaum-
burgové nechali zámek upravit v létech 
1860 - 1864 do dnešní podoby. Členové a 
členky rodu Schaumburg - Lippe byli svý-
mi sňatky spojeni s mnoha panovnický-
mi dvory Evropy. Nejtěsnější svazky byly 
navázány s dánskou královskou rodinou. 
V držení rodu Schaumburg - Lippe zůstal 
zámek až do zestátnění v roce 1945.  
Zámek a Babiččino údolí jsou navštěvo-
vány zejména díky dílu české národní 
spisovatelky Boženy Němcové (1820 
- 1862). Její román Babička je idealizo-
vaným obrazem spisovatelčina dětství 
a raného mládí, které trávila s rodiči, 
sourozenci a milovanou babičkou v Ra-
tibořicích. Kniha vypráví o životě ven-
kovského lidu, jeho všedních starostech 
a radostech.
Zámek je společně s ostatními objekty 
v Babiččině údolí ve správě Národního 
památkového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště v Josefově.

Text: redakce, foto: archiv

Staré Bělidlo


