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Roman Onderka:
Brňák tělem i duší

Je reprezentativní typ muže. Působí noblesním dojmem. Nehraje si na Napoleona, ani na Masaryka, je zkrátka 
svůj. 

■ Pane primátore, jste ve vedení města Brna již několik let. 
Jste prvním mužem Brna a vstoupil jste tím pádem do his-
torie města. Co byste si přál, aby se lidé o Vás třeba za 200 
let dočetli?
Byl slušným člověkem, který držel slovo. Podání ruky pro něho 
bylo stejně závazné, jako písemná smlouva. Jeho jediným zá-
jmem byl úspěch Brna, pro který dělal maximum. A nakonec 
snad i to, že v průběhu mého vedení města se celá řada projek-
tů podařila a lidem se v Brně žilo lépe. 
■ Jaké vlastnosti by měl mít podle Vás primátor?
Musí mít na zřeteli jediný cíl, a to je úspěch města a jeho 
obyvatel. Tomuto cíli musí být schopen podřídit své osobní 
ambice i ambice partnerů ve vedení města. Musí být kva-
litním manažerem, protože přes všechny politické řečičky 
nakonec skončí u počítání, odpovědnosti a nasazení jeho                              
a jeho týmu.
■ Když jste nastoupil na post primátora města Brna, 
žádné personální čistky, žádná noc dlouhých nožů, 
jak jsme toho svědky ve vysoké politice…
Mne vždy zajímaly primárně výsledky a schopnosti, nikoli 
politické zaměření. Pokud jsou lidé ochotní tvrdě pracovat, 
jsem já naopak připraven je podporovat a udělat maxi-
mum proto, abych je mohl i adekvátně odměnit. Nevyho-
dím přece kvalitního člověka jen proto, že ho našel můj 
předchůdce, naopak mu poděkuji za to, jak dobrou ruku 
při výběru lidí měl. 
■ Kdysi jste dostal nabídku na ministerské křeslo, lá-

kali Vás do Prahy i na jiná, poměrně lukrativní místa. 
Co Vás drží doma v Brně? Souvisí to s Vašim patriotis-

mem?
Brno je a vždy bude mým nejmilejším městem. Mám ho v krvi, 
miluji jeho atmosféru a historii, stejně tak to, jak rychle roste                      
a rozvíjí se. Co mám ale na Brně minimálně stejně rád, jako měs-
to samo, jsou lidé, kteří tady žijí. Hrdí, s velkým srdcem, kteří 
si umí ze života vzít to dobré a s tím špatným se poprat. Jako 
primátor jsem se zavázal k tomu, že po čtyři roky budu pro ně 
v Brně pracovat, snažit se, aby se tu žilo lépe. Neumím si před-

stavit, že bych se uprostřed rozdělané práce sebral a odešel 
do Prahy. Někoho jiného by možná nabídka na ministerský 
post zlákala, ale mě ne. 
■ Když se opravovala víceúčelová hala Rondo, prý ni-
kdo moc nevěřil v úspěch. Vy jste do rekonstrukce šel, 
proběhla zdárně dokonce za chodu, aniž by musela být 
hala uzavřena. A ještě jste ušetřil. Je to v dnešní době 
možné?
Jak vidíte, tak ano. Musí se chtít, a to na všech stranách. 
Nešlo by to bez spolupráce s fanoušky, kteří byli ochotni nést 
určité komplikace, byť jsme se snažili, aby byly co nejmen-
ší. Nešlo by to bez spolupráce s Kometou a samozřejmě bez 
důsledného vyjednávání ze stavaři, kteří na rekonstrukci 
pracovali. Zřídil jsem řídící výbor pro rekonstrukci Ronda, 
osobní dohled byl nutný.  Intenzivně jsme na přestavbě 
spolupracovali a řešili problémy. Jsem rád, že se nám rekon-
strukce podařila, Brno získalo víceúčelovou halu a Kometa 
zahájí extraligovou sezonu v novém. Doufám, že se bude 
fanouškům hala líbit a znovu vytvoří skvělou atmosféru.  
■ Něco podobného jsem četla i o rekonstrukci Husovy 
ulice. Tam se zase dlouho váhalo, zda do tak náročné-
ho podniku jít a na tak dlouhou dobu uzavřít jednu        
z největších a nejdůležitějších ulic Brna. Vůbec to ne-
byl populární krok, rozkopat centrum města. Nebál 
jste se kritiky veřejného mínění? 
Bál nebo nebál, Husovka potřebovala opravit, vždyť se tam 
50 let nic nedělalo a pomalu ale jistě se stávala nebezpeč-
nou! Samozřejmě, že mě na úřadě varovali, že lidé budou 
naštvaní a aby nebyli, vždyť rekonstrukcí jedné    z hlavních 
brněnských ulic byla významně zkomplikovaná doprava. 
Museli jsme ale toto rozhodnutí přijmout, protože ta ulice 
se musela opravit a to kompletně a já jsem vděčný Brňa-
nům, že svou tolerancí pomohli tuto náročnou rekonstrukci 
dokončit. Teď máme krásnou ulici, která místo aby ohrožo-
vala, pomáhá, a to je výsledek práce, na který jsem hrdý.                                         

                                       Pokračování rozhovoru na straně 6
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mobilním 
telefonem

Nervový 
záškub

Spojka 
vylučovací

Ono
Vaječná 
buňka

Vrypy
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lázně s au-
todromem

Čirá
tekutina

Slitina 
železa

a hliníku
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Přítel 
Amisův
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spojka 1 Skrblit

Pevná část 
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motoru
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jména 

Svatava

Pohyb víčka

Vokounova 
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hokejová 
soutěž

4 Eliška

Lyže

Zaplatiti
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šlechtic

Hračka
s kotouči

na
provázku

Starší 
zájmeno

Afroasiat

Grafické 
vyobrazení 

terénu
Velikán Pult

NAPOVÍME:
Urda, ovum, 
Atala, urát, 

Abt, Spa, oro.

Lákadlo
Tvaroh 
z ovčí 

syrovátky

Symbol 
husitů

Citoslovce 
rozpaků

Německý 
souhlas

Jméno Ko-
menského

Žlutohnědá 
barva

Mléčná
dětská 
výživa

Italský
zápor

Patlanina

Španělsky 
„zlato“

Německy 
„opat“

Jeho
osoba

Šroub
do dřeva

Přezdívka 
Guevarry

Tmel

Popěvek

3
Řady

stromů 
podél
cest

Ochrnutí Toliko
Vodní
pták

     

Křížovka o ceny
Strana

mezinárodní 
SPORTOVNÍ veletrh

mezinárodní
CYKLISTICK¯ veletrh

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH sportÛ

mezinárodní v˘stava KARAVANÒ
a obytn˘ch automobilÛ

7. - 10. 10. 2010  BRNO – V¯STAVI·Tù
www.sport-life.cz    www.bike-brno.cz     www.boat-brno.cz     www.caravaning-brno.cz
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1.-15.10.
Mezinárodní hudební 
festival Brno – Moravský podzim
Každoroční festival vážné hudby.
Místo konání: Brno, Janáčkovo diva-
dlo, Besední dům, Konvent Milosrd-
ných bratří. www.arskoncert.cz, 
www.mhf-brno.cz

2.-3.10.
Husí slavnosti
Návrat k tradici husích trhů, specia-
lit a výrobků z peří. Park před zámec-
kým skleníkem (Boskovice) 
www.regionboskovicko.cz

3.10. 
Zahájení zimní sezony otužilců
Plavání borců v ponorné říčce Punk-
vě. Říčka Punkva (Moravský kras)
www.cavemk.cz, www.caves.cz

Vybíráme pro vás...
4.10. 20:30
The Big 20 (koncert, tančírna)
Jump, Swing, Rock´n´roll big band
Metro Music Bar 
(Poštovská 6, Alfa–Pasáž, Brno)

5.10. 19:30
Radůza (koncert)
Skladatelka hudby, textařka, zpěvačka 
a multiinstrumentalistka. Za své sklad-
by již získala tři ocenění Akademie 
populární hudby a titul Skokan roku 
ankety Český slavík.
Musilka (Musilova 2, Brno)

6.10. 18:00
The Doors: When You´re Strange
Hudební dokument,
Kino Lucerna 
Minská 19, Brno)
www.kinolucerna.info

Letos se tak konal již třetí ročník hod-
notící studie českých a moravských 
měst. Kvalita života je společnosmi 

posuzována podle tří základních ob-
lastí – tedy situace ekonomické, so-
ciální a environmentální. Celostátní 
anketa hodnotila jednotlivé určující 
faktory celkem u padesáti českých 
a moravských měst. Výsledkem je 
možná překvapivé umístění na první 
příčce. Prahu i moravskou metropoli 
Brno předběhl Hradec Králové.
Z Moravských měst skončilo první 
Brno, které bylo v celorepublikovém 
pořadí osmé. Následnou devátou příč-
ku obsadil Havlíčkův Brod. Překvape-
ním může být také umístění Břeclavi, 
která se umístila na celkovém jede-

Brno,  Havlíčkův Brod a Břeclav 
spojuje vysoká životní úroveň

náctém místě. Břeclav získala dobré 
hodnocení například v dopravní do-
stupnosti, kde se posuzuje návaznost 

na dálniční tahy a železnici – zde 
rozhoduje i počet vlakových spojů. 
Mezi další kladně posuzovaná kritéria 
patřila průměrná délka života, počty 
vyřešených trestných činů, rozloha 
zeleně v městech i její rozmístění. 
Břeclavi k lepšímu hodnocení také 
velmi pomohla privatizace městské-
ho bytového fondu. Ta zajistila, že 
se byty dostaly do rukou stávajících 
nájemníků za rozumné ceny. Obyva-
telé tak mají dostupné bydlení, což je 
zvláště v posuzování sociální situace 
města, velmi výrazné plus.

Text: redakce, Foto: archiv

Takto rozsáhlými volnými prostory, 
které navíc navazují přímo na hlavní 
centrum, města obvykle nedisponují. 
Brno tak má jedinečnou příležitost 
plánované výstavby kompletní mo-
derní městské části. Ta se již začíná 
v návrzích rýsovat, hlavním bodem 
však stále zůstává přesun brněnského 
železničního uzlu, kterému se celá ob-
last bude přizpůsobovat. Nové nádra-
ží s dosavadním centrem bude podle 
plánů propojovat třída začínající pod 
Petrovem a napojující se do Heršpické 
ulice. Tato třída se stane také hlavní 

Rozvoj města Brna směřuje na jih
Brno plánuje rozsáhlou výstavbu nových čtvrtí ve volných prostorách Jižního centra, což je velmi ojedinělá 
situace mezi Evropskými metropolemi. 

tepnou nové čtvrti. Plnohodnotné fun-
gování oblasti by měla zajistit pláno-
vaná výstavba nejen kancelářských     
a komerčních prostor, ale také byto-
vých domů.
A jak je celý projekt daleko? Přípravné 
práce již probíhají v oblasti dosavadní-
ho železničního nádraží, kde je zatím 
upravován prostor odstavného ná-
draží. Na další etapy přesunu nádraží 
se však zatím čeká, je nutné nejdříve 
získat pravomocné územní rozhodnutí 
a také fi nance – proto je tedy možné 
určité zpoždění. 
Pro nově budované Jižní centrum je 
hlavně důležité, že s úpravami měst-
ské infrastruktury vláda počítá – a to 

Posuzovat kvalitu života v České republice se rozhodla společnost Mas-
terCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdruže-
ním Czech Top 100.

výhledově pro rok 2012. V tomto du-
chu se také nedávno vyjádřil ministr 
dopravy Vít Bárta, který ujistil, že s 
dokončením městského okruhu, a pro-
vedením navazujících staveb souhlasí.
Že Jižní centrum není zcela nová myš-
lenka dokazuje i několik staveb, které 
již stojí. Například v roce 2005 byla 
otevřena nákupní galerie Vaňkovka, 
která v budoucnosti bude pomyslnou 
branou k nové čtvrti. Také další objek-
ty, budova Katastrálního úřadu Brno-
venkov či kancelářská budova Trinity, 
již stojí a mnoho dalších je plánováno. 
Nová podoba Brna se tedy již chystá      
a tak se nechme překvapit.

Redakce Moravský Metropol

Na Žďársku se rozrůstají cyklostezky
Sportovci na Žďársku se mohou těšit na nové kilometry asfaltových stezek pro cyklisty i další sportovce. 

Nová cyklostezka vznikne ještě letos 
na podzim u Bystřice nad Pernštejnem. 
Dlouhá bude přes dva kilometry a bude 
spojovat letiště a parkoviště u silnice 
nad Domanínským rybníkem. Podle 
vedení obce se jedná jen o první vlaš-
tovku z mnoha. Kolem Bystřice je totiž 
plánována celá pavučina stezek a cest 
určených cyklistům i bruslařům.
Bystřice nad Pernštejnem však není               
v oblasti jediná, kdo dbá i na své spor-
tovně založené občany. Další cyklos-
tezka by měla vzniknou také přímo ve 
Žďáru nad Sázavou. Zde se městu již 
podařilo překonat problémy s vlastnic-
tvím pozemků a na jaře budou pokra-
čovat práce na dokončení cyklo-okruhu 
kolem města. Zde radní plánují i dopl-
nění nového městského parku Farská 
humna, který leží na trase cyklostezky, 

o nové prolézačky a atrakce pro děti, 
šanci na projížďku tak dostanou i malí 
sportovci.
Oproti tomu stavba nové cyklostezky 
propojující centrum Nového Města na 
Moravě s blízkým ski-areálem, se od-

kládá. Město totiž neuspělo s žádostí                            
o dotaci a tak se chystá zkusit štěstí 
příští rok. Určitě však stezka bude stát v 
roce 2013, kdy se s ní počítá pro usnad-
nění pohybu diváků mistrovství světa v 
biatlonu.           Text: red., Foto: archiv

7.-10.10.
Sport Life, Bike Brno, boat Brno, 
Caravaning Brno
Tradiční podzimní čtveřice
sportovních veletrhů.
Brněnské výstaviště (Výstaviště 1, Brno) 
www.bvv.cz

8.10. 17:00
Edith, vrabčák z předměstí (balet)
Taneční muzikál o životě slavné šanso-
niérky Edith Piaf.
Mahenovo divadlo (Malinovského ná-
městí 1, Brno), www.ndbrno.cz

9.10.
Tišnovská padesátka
Dálkový pochod a cykloturistický výlet
Místo startu a cíl – sokolovna Tišnov
Sokolovna Tišnov, www.tisnov.cz

10.10. 20:00
Počátek
Mysteriózní drama
Kino Scala (Moravské náměstí 3, Brno)

11.10. 19:00
Origami
Vášnivá hra o lásce, moci a tvorbě se 
záhadnou kriminální zápletkou.
Divadlo Reduta 
(Zelný trh 4, Brno)

12.10. 19:00
Don Quijote
Osobitá úprava klasického příběhu 
z dílny legendární dvojice Lasica 
a Satinský v podání českých hereckých 
hvězd. Hostuje divadlo Kalich.
Na motivy slavného fi lmu italského re-
žiséra Ettore Scoly.
Divadlo Bolka Polívky 
(Jakubské náměstí 5, Brno)

13.-17.10.
Brněnská šestnáctka
Pětidenní mezinárodní výběrová soutěž 
krátkometrážních nekomerčních hra-
ných fi lmů.
Sál B. Bakaly (Žerotínovo nám. – Bílý 
dům), Kino Art (Cihlářská 19, Brno)

14.10. 20:00
MIG 21
Koncert s originální retropopovou ta-
neční náladou.
Klub Fléda (Štefánikova 24, Brno)

15.10. 20:00
Cherrybomb
Film – Velká Británie
Kino Scala (Moravské náměstí 3, Brno)

16.10. 18:00
Sněhurka a sedm trpaslíků
Bláznivá hudební pohádka 
pro celou rodinu. Městské divadlo 
Brno, (Lidická 16, Brno) 
(SiS)

Po náročných rekonstrukcích zastara-
lých inženýrských sítí, získalo náměs-
tí nový kabát. Veřejné prostranství je 
určeno pouze chodcům, jsou zde proto 
rozmístěny lavečky a další městský 
mobiliář, vše doplňují vysázené stromy. 
Podobu náměstí navrhoval architekt 
Petr Hrůša. Ozdobu náměstí budou tvo-
řit vyjádření čtyř ctností, které zvolil 
již fi lozof Platon jako vhodné symboly 
správného města. A o jaké ctnosti se 
jedná? Spravedlnost, umírněnost, pro-
zíravost a odvaha. První tři se již na 
náměstí v různých podobách dostali. 
Spravedlnost vyjadřuje socha muže 
zvedajícího těžký kvádr – dílo Maria 
Kotrby. Druhou vlastnost umírněnost 
ztvárňuje nízká fontána s vlnící se vod-

Brněnské centrum nabízí další prostor k setkávání
Po dlouhých opravách je konečně otevřen prostor Moravského náměstí v Brně. Předchozí podobu přeplněného parkoviště bychom tu však naštěstí hledali marně.

ní hladinou. Poslední vlastnost, která se 
zatím dočkala realizace, je prozíravost. 
Tu zobrazuje bronzový model podoby 
města Brna z roku 1645. Tedy z období, 
kdy při obléhání Švédy hrála prozíra-
vost hlavní roli při obraně města. Zatím 
se tedy nedočkala zpracování ctnost 
Odvaha, pro kterou jsou nyní vybírány 
návrhy. Výběr však nebude jednoduchý, 
protože návrh, který vyhrál výtvarnou 
soutěž, se radním nelíbil        a chystají 
se proto hledat dál.
Novou – zelenější podobu náměstí mno-
ho místních obyvatel uvítalo a opravy 
chválí. Ozývají se však také hlasy, kriti-
zující zrušení parkoviště a nízké počty 
parkovacích míst v okolí.

Text: redakce, Obrázek: web

Historický pohled na Moravské náměstí v Brně
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Místním se nelíbí hlavně přehlížení 
problémů
A jaké důvody vlastně sdružení Sa-
mostatný Jih vedly k podání návrhu? 
Prvním podnětem byl záměr města 
zahájit rozsáhlou výstavbu patrových 
bytových domů v lokalitě Slunná louka 
- tedy na pozemcích nedaleko poklidné 
přízřenické čtvrti rodinných domků. 
Toho se místní obávali už proto, že ob-
last je sice součástí Brna, ale uchovává 
si svůj klidný vesnický ráz. Na takový 
náhlý nárůst obyvatel nejsou proto 
Přízřenice vůbec připraveny. Tento dů-

Dolní Heršpice a Přízřenice zůstanou Brnu
Brno bylo v pondělí 12. září svědkem místního referenda katastrálních území Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízře-
nice. Hlasováním občané rozhodovali o rozloze Brna – odpovídali totiž na otázku: „Souhlasíte s osamostatně-
ním, tedy oddělením katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice od statutárního města Brna a se vznikem 
samostatné obce Dolní Heršpice – Přízřenice?“ Výsledek mohl po mnoha letech naznačit změnu trendu, kdy se 
menší obce připojují k blízkému velkému městu kvůli výhodám pro své obyvatele. V Brně bylo ale vše naopak – 
poprvé v historii hrozilo, že se krajské město bude zmenšovat. Sdružení Samostatný Jih, složené z občanů dvou 
místních částí, si totiž nebylo jisto, jestli oblast jako součást velkého města spíše netrpí a navrhlo proto její 
odpojení.

vod však nebyl jediný. Jak se postupně 
ukázalo, obyvatelé těchto místních čás-
tí dávají městu za vinu i řadu dalších 
nedostatků. Děravé chodníky, nedokon-
čená kanalizační síť, špatná dopravní 
situace, otázka nízkých investic do 
rozvoje oblasti… a místní také zmiňují 
nezájem města i vedení městské části. 
Poukazují na to, že město nepřikládá 
problémům malých částí dostatečnou 
prioritu.

Rozhodování však nebylo vůbec   
jednoduché

Voliči, kteří chtěli zjistit více informa-
cí pro své rozhodnutí, měli možnost 
navštívit Besedu s občany, které se zú-
častnil i primátor města Brna Roman 
Onderka. Zástupci města s místními 
debatovali například o výstavbě ve 
zmíněné lokalitě, chystaných protipo-
vodňových opatřeních, dopravě a pod-
mínkách případného osamostatnění i 
dalších tématech. Tyto dlouho nezodpo-
vězené otázky byly často velmi důleži-
tým argumentem při rozhodování. 
Ani odtržení těchto částí nevyřeší 
všechny problémy místních. A některé 

nové by navíc přineslo. Kromě výměny 
dokladů by občany čekaly i další potí-
že, například s dopravou. Nově vznik-
lá obec a město by se navíc musely 
majetkově vypořádat. Obce by totiž 
získaly nárok na úměrnou část z majet-
ku města a staly by se pak například 
spoluvlastníky některých fi rem. Měly 
by prospěch z jejich zisků, ale také by v 
případě nutnosti musely dotovat ztrá-
tu – což by byl pro obec s malým roz-
počtem velký problém. Ani plánované 
opravy by se neobešly bez komplikací. 
Nová obec by totiž formálně vznikla až 
v lednu roku 2012 a nedosáhla by tak 
na právě rozdělované dotace z Evropské 
unie.

A jak vlastně funguje takové refe-
rendum?
Přijít hlasovat a vyjádřit tak svůj 
názor, mohli všichni plnoletí občané                               
s trvalým bydlištěm na území zmiňo-
vaných místních částí. Otevřeny pro 
ně byly celkem tři hlasovací místnosti. 
Pro úspěch návrhu a platnost výsledků 
referenda bylo nutné, aby pro odtržení 
hlasovala nadpoloviční většina voličů 
zapsaných ve voličských seznamech. 

V tomto případě tedy pro úspěch návr-
hu bylo nutné, aby z 888 oprávněných 
voličů oblasti hlasovalo alespoň 445 
voličů pro odtržení. Hlasování se ve 
volební den zúčastnilo 609 voličů, což 
je poměrně vysoká volební účast. Pro 
návrh z nich ale hlasovalo pouze 353 
a ostatních 249 bylo proti. Referendum 
občanů tedy hlasováním rozhodlo, že 
Dolní Heršpice a Přízřenice zůstanou 
součástí města Brna.

Místním snad bude lépe i bez vyhra-
ného referenda
Důležitější než výsledek referenda je 
spíše upozornění na otázku péče měs-
ta o obě zmiňované části. Vedení Brna 
je totiž zásadně proti jakémukoliv 
zmenšování města a chystá se proto 
problémy místních řešit. Již při jedná-
ních město nabídlo obyvatelům určité 
ústupky a také několik důležitých in-
vestic v oblasti. Navíc první kroky ke 
zrušení plánované výstavby na Slunné 
louce město již učinilo. Místní jsou však  
hlavně rádi, že se o problému mluví                                            
a věří, že se vše v dobré obrátí.

Text: Dita Brančíková,
Foto: archiv

Brno-Dolní Heršpice, Jižní náměstí

Brno-Přízřenice
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Fenomén Facebook, i tak by se dal nazvat obrovský nárust oblíbenosti sociálních sítí, speciálně Facebooku. Ale 
není všechno zlato, co se třpytí. Jako každá věc, či služba, tak i sociálně sítě mají svá „pro a proti“. My se dneska 
podíváme na ty stinné stránky.

S příchodem internetu jsme si zvykli 
na dříve nebývalou věc – že může-
me využívat mnoho služeb zadarmo 
a že jsou zcela spolehlivé. Typickým 
příkladem jsou e-mailové schránky, 
zpravodajství a našlo by se mnoho 
dalších příkladů. Časy se ale mění. 
Provozovatelům internetových služeb 
se přestává chtít poskytovat je zadar-
mo, typickým příkladem je diskuze 
o zpoplatnění webové novinařiny. 
Pokud něco zadarmo zůstává – a do 
této kategorie patří i Facebook, je tře-
ba mít na paměti, že když nic nepla-
tím, nemám také co nárokovat nebo 
reklamovat. Ze strany poskytovate-
lů gratis služeb nevznikají většinou 
žádné závazky – budete reklamovat, 
když někomu nepřijde e-mail, který 
jste odeslali přes Seznam? Z tohoto 
jednoduchého důvodu nelze na těchto 
službách stavět například komunikaci 
svého podnikání nebo jinou věc, na 
které skutečně záleží. 

Nedávno se rozčiloval můj kamarád, 
který měl na FB svůj osobní profi l             
a na ten si navázal profi l své fi rmy, že 
ho prostě „smázli“. Jen tak, bez varo-
vání, bez vysvětlení. „Čert vem osobní 
profi l, ale ten fi remní mě teda mrzí“ 
popisuje Ivan svoji nedávnou nemilou 
zkušenost s Facebookem.. „Člověk si 

za tu dobu vybuduje databázi kontak-
tů, fotek a najednou je všechno pryč. 
Opravdu mě to naštvalo a zkompli-
kovalo život. Navíc ani nevím proč, 
co bylo špatně, komu co vadilo. Takže 
ani nevím, čeho se mám do budoucna  
vyvarovat“  rozčiluje se. Jemu podob-
ných je ovšem mnohem více. Někteří 
„vymazaní“  vědí, proč byl jejich profi l 
bez náhrady smazán. Jiní, a těch při-

Být či nebýt na Facebooku?

bývá, nemají  vůbec tušení a cítí se 
poškozeni.
„Využívat Facebook.com v podnikání 
je trochu ruská ruleta. Pokud budete 
chtít smazat vlastní účet, narazíte 
na problém. Ale Facebook vám ho za-
káže kdykoliv i bez uvedení důvodu“ 
vysvětluje nám odborník přes sociální 
sítě Daniel Dočekal. „Sociální síť Fa-
cebook.com má nastavená pravidla 
užívání tak, aby bylo kdykoliv možné 
kohokoliv odstavit, zablokovat i sma-
zat. A že si různorodá nařízení a po-
vinnosti protiřečí, vás vůbec nemůže 
překvapit. Pokud používáte Facebook 
k podnikání, ať už pro vlastní fi rmu 
nebo jako dodavatel pro jiné fi rmy, tak 
je skoro jisté, že porušujete pravidla 
užívání den co den - zejména třeba 
tím, že používáte osobní účet a záro-
veň „fi remní“ (komerční) účet. To totiž 
jedna žijící osoba podle pravidel Face-
booku také nesmí. Ale bez toho zase 
nemůže spravovat fi remní Facebook 
Stránky pro klienty. Klasická Hlava 22. 
Znám Facebooková  pravidla hodně 
dobře, část mého školení o sociálních 
sítích je pravidlům také věnovaná. Ale 
vím, že na Facebooku můžete kdykoliv 
o všechno přijít. Nikdo se s vámi nebu-
de bavit, nikdo s vámi nebude komu-
nikovat, nikdo vám neřekne důvod. 
A už vůbec se vám nikdo neomluví, 

dokonce ani  v případě, že problémy 
způsobila chyba na straně Facebooku“  
dodává Dočekal. 
Pokud vám Facebook zakáže účet, tak 
se ptáte proč. Důvodů  může být více, 
ale většinou se je nedozvíte. Facebook 
takovéto informace prostě nesděluje. 
Stačí, abyste byli moc aktivní a Face-
book vás vyhodnotí jako „spamaře“, 
používáte nevhodné programy nebo 

hodný kamarád nahlásí, že máte faleš-
ný účet. Také si vyberete název fi rmy, 
který používá někdo jiný a hned je to 
parazitování na značce. 
Šance získat účet zpátky existuje. Mu-
síte ovšem vyplnit jistý formulář, kte-
rý vám Facebook nabídne a pak čekat. 
S Facebookem nemůžete komunikovat 
česky, takže všechno, co jim kde píše-
te, musí být anglicky - Facebook nemá 
nikoho, kdo by česky uměl. A české za-
stoupení také nemá. Pokud budete mít 
štěstí a váš účet bude opět povolen, tak 
počítejte s tím, že o tom nedostanete 
žádnou zprávu a budete mít účet, pro 
který si musíte nechat vygenerovat 
nové heslo. A o důvodu zákazu  se nic 
nedozvíte. 
Facebook má v současné době 500 mi-
lionů uživatelů po celém světě a ně-
jaký jeden mail z rozvojové země ho 

moc nevzrušuje. Proto je velice těžké 
se někoho nebo něčeho dovolat. Ale 
občas se přeci jen zadaří.  „Jakkoliv 
Facebook dělá maximum pro to, aby 
neměl žádné veřejně dostupné mailo-
vé adresy, nějaké přeci jenom existují. 
Pokud chcete občas něčeho dosáhnout, 
je dobré kontaktovat tiskové oddělení 
press@facebook.com, které dokonce 
občas komunikuje. Problémy se zaká-
zaným účtem je možné zkusit řešit                
i přes disabled@facebook.com, pří-
padně existuje obecná info@facebook.
com.  A stížnosti a odvolání lze posílat 
na appeals@facebook.com.“ radí Do-
čekal. „Každopádně nezapomeňte, že 
je nutné psát anglicky. Je vhodné být 
velmi konkrétní a nejlépe psát z mai-
lu, který vypadá dostatečně ofi ciálně“ 
dodává. 
Má tedy smysl být na Facebooku, zná-
me-li tato fakta? Odborníci říkají, že 
ano. Nesmíme zapomínat, že jen v Čes-
ké republice má Facebook 2,8 milionu 
uživatelů. A je druhým nejrozšířeněj-
ším médiem, hned po Seznamu. 
„Jako komunikační nástroj nemá dle 
mého názoru Facebook konkurenci, 
sdělení se dostane ke stovkám či ti-
sícům lidí a to zadarmo. Na druhou 
stranu je plně v kompetencích provo-
zovatelů profi l či stránku zrušit, a to 
na základě důvodu, jež se nemusíte 
nikdy dozvědět. Což je opravdu ne-
příjemné, zvláště, když už na ni máte 
navázány zákazníky či příznivce a od-
běratele vašich sdělení. Navíc takový 
krok, jak je zrušení profi lu, působí sám 
o sobě, jako negativní zpráva a větši-
nou vyžaduje vysvětlení“ říká Radek 
Sedlář, majitel softwarové společnosti. 

„Řešením je dle mého názoru využívat 
Facebook primárně pro osobní komu-
nikaci a pro tu fi remní pouze jako do-
plněk například klasických webových 
stránek. Zkrátka tak, aby tato sociální 
síť image fi rmy podporovala, nikoliv 
vytvářela. Naše fi rma využívá Face-
book také, ale pouze formou skupiny 
Spolek přátel ecommerce.cz, kde se lidé 
dozvídají vybrané zprávy z dění fi rmy. 
Primárně ale pro propagaci slouží web 
a marketingové materiály“ popisuje 
své zkušenosti Sedlář. 
S tím souhlasí i Dočekal, který už ně-

kolik let učí jednotlivce i fi rmy, jak se 
nezamotat v sociálních sítích.  „Face-
book je nejlépe uchopitelný jako další 
komunikační kanál a médium. Umož-
ňuje dobře komunikovat s lidmi, kteří 
se zajímají o vaši fi rmu či produkty. 
Ale vždy by měl sloužit jako doplňkový 
nástroj a je potřeba dělat maximum 
proto to, aby oslovování velmi dobře 
věděli, kde vás najdou v okamžiku, 
kdy na Facebooku náhle zmizíte,“ do-
dává Daniel Dočekal.
Další nemilou zkušenost s Facebookem 
získala nedávno Lenka Lišková z Brna. 

„Bohužel jsem si na Facebooku nechala 
nastavení profi lu jako veřejného, takže 
všechny mé statusy mohl kdokoliv vi-
dět. Stalo se, že si na škole, kterou nyní 
studuji, přečetli mé nelichotivé výroky 
o stavu školy a jich samotných. Nyní 
mám problém, protože mi vyhrožují 
žalobou pro pomluvu. Okamžitě jsem 
si změnila nastavení Facebooku tak, 
aby vše mohli vidět pouze „přátelé“. 
Když jsem si profi l zařizovala, nevě-
děla jsem, že jej mohou vidět všichni, 

je to pro mě velice nepříjemná zkuše-
nost,“ uvedla Lišková. 
Existují ale ještě jiné záludnosti, na 
které je třeba si dát pozor.  Většina 
uživatelů sociálních sítí si na svém 
profi lu hromadí přátele, vkládá své vy-
retušované fotky, chlubí se, kde všude 
byla, co viděla, koho navštívila, kam 
se chystá na dovolenou. Když si ale 
na zeď profi lu vystavíte fotky z vaše-
ho nového bytu a druhý den napíšete, 
že odlétáte na úžasnou dovolenou do 
Karibiku, zanecháváte všem indicie, že 
byt je prázdný. Lehce se tak může stát, 

že váš nový byt budete muset znovu 
dovybavit.  Z online prostředí se poli-
cistům rekrutují  nejen zločinci, ale 
hlavně poškození. Zprávy o vašem zá-
zemí a o tom, kde se právě pohybujete, 
se velmi snadno dají zneužít. Nemů-
žete se úplně uzavřít před světem, ale 
pečlivě si rozmyslete, jaké informace 
kde uvádíte a počítejte s tím, že je mo-
hou vidět všichni. Navíc, je známo, že 
všechno, co na sebe svým virtuálním 
přátelům prozradíte, je zaznamenáno 
pro budoucnost. A nikdy nevíte, kdo si 
vaše informace stáhnul a kdy je pou-
žije proti vám, třeba i za několik let. 
Proto je dobré nechat váš profi l jen pro 
přátele, ostatním se vyplatí nastavit 
omezená práva a rozhodně nesdílet 
profi l s přáteli přátel. Informace přeci 
jen potřebujete podávat každému jiné. 
Fotky z divokých večírků určitě chcete 
sdílet s kamarády a ne s obchodními 
partnery. 
Nedávno proběhla médii informace, že 
ve světě se uvažuje o regulaci použití 
údajů ze sociálních sítí pro personální 
potřeby fi rem. Je totiž známo, že per-
sonalisté se, tak jako jiní lidé, běžně 
pohybují na Facebooku a jiných sociál-
ních sítích a ověřují si zde data z živo-
topisů svých žadatelů o práci. Parado-
xem ovšem  je, že člověk na pohovoru 
v personální agentuře většinou tají 
osobní informace (a personalista by 
se ho na ně ani neměl ptát), nicméně 
na sociální síť klidně vyvěsí, kolik má 
dětí, jak často jsou nemocné a že se teď 
po rozvodu necítí vůbec v pohodě. Což 
je pro šikovného personalistu informa-
ce k nezaplacení :-).
Text: Dita Brančíková, Foto: archiv
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Čertova nevěsta bude ve stylu rokoka
Bechyně: Na další novou, českou, romantickou a výpravnou pohádku se mohou těšit příznivci Zdeňka Trošky. 
Ten už několikátým týdnem natáčí fi lmový příběh s názvem Čertova nevěsta. V hlavních rolích se objeví Sabina 
Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Bára Munzarová, Jana Andresíková nebo Václav Šanda a Eva 
Josífková.

Troška začal natáčení příběhu na mo-
tivy Boženy Němcové Spravedlivý Bo-
humil v jižních Čechách, především 
v nádherné lokalitě Židovy strouhy           
u Bechyně, kde se už kdysi natáčel 
Strakonický dudák. 
„Sem jsme zasadili některé exteriéry, 
kdy král s královnou jdou lesem do 
čertova mlýna prosit pána pekel o 
miminko. Své sídlo, sluj, tu má i čaro-
dějnice, kterou jsem svěřil Janě Andre-
síkové, skvělé herečce a úžasné dámě                                                                                       

Jana Andresíková jako čarodějnice

Režisér Zdeněk Troška

a samozřejmě tady byla i kulisa mlý-
na. Interiéry a i některé exteriéry 
vznikají ještě v Choustníku, u rybní-
ka Bezdrev a na zámcích Buchlovice                         
a Ploskovice. Zbylé části pak v ateliéru 
na pražském Barrandově,“ prozradil 
režisér a autor scénáře.
Napínavý, ale veselý příběh, kde opět 
dobro zvítězí nad zlem, bude vznikat 
až do poloviny září. 
„Práce se Zdeňkem byla úžasná a on 
mne svou nabídkou na malou, ale 

krásnou roli ježibaby strašně potěšil                                         
a tak trochu vrátil do života,“ svěřila 
se Metropolu herečka a dabérka Jana 
Andresíková. Tu znají diváci přede-
vším jako čarodějnici a paní Černou z 
Arabely. S Troškou si ale před lety za-
hrála v Kameňácích.
Také představitelka královny Alžběty 
Sabina Laurinová je z natáčení nad-
šená. „Je to vlastně moje premiéra, 
doposud jsem hrála princezny, teď holt 
s věkem přišly královny. Pak už to asi 
budou jen babičky a zvířátka,“ podo-
tkla s nadsázkou a humorem.
Do hlavních rolí mladého páru obsa-
dil režisér studentku prvního ročníku 
DAMU Evu Josífkovou a o ročník starší-
ho Václava Šandu: „Je to moje první fi l-
mová příležitost, jsem za ni nesmírně 
vděčný a se Zdeňkem i celým štábem 
se mi pracuje skvěle,“ dodal Šanda.
Na fi lmu se podílí také výtvarník Josef 
Jelínek, který vytvořil krásné, luxusní 
kostýmy ve stylu rokoka, přední fi l-
mový umělecký maskér Bobo Sobotka                
a hudbu a texty k fi lmu opět složí Mi-
loš Krkoška. 
Diváci se na Čertovu nevěstu mo-
hou těšit v první polovině příštího 
roku.                                 
                              (ker) Foto: Metropol

David Suchařípa a Sabina Laurinová ve svých kostýmech

Dnešní autoři se snaží přiblížit procvi-
čovací texty trochu blíže realitě, ale 
základní omezení – zkoncentrovat co 
nejvíce mluvnických jevů do několika 
slov - zůstává stejné. Procvičovací li-
teratura je i dnes svébytným čtením, 
které je při troše fantazie nejen pouče-
ním, ale i zábavou. Platí to i pro titul 
Vyjmenovaná slova z nakladatelství 

Budulínkova road story
Diktáty a pravopisná cvičení z českého jazyka se vždy vyznačovala zvláštním slohem a především obsahem, 
který byl podřízen potřebě shromáždit v co nejmenším počtu slov co největší počet mluvnických jevů, které je 
třeba procvičit. Nekorunovaným králem tohoto žánru je úvod průzkumného diktátu z fi lmu „Marečku, podejte 
mi pero“ pojednávající o sveřepých šakalech, který je neodmyslitelně spojen se vznosným přednesem Františka 
Kováříka. Doba na tomhle mnoho nezměnila. Pouze diktáty trochu vzaly zasvé, in jsou dnes testy. K výbavě 
učitelů totiž patří počítač, tiskárna a kopírka, takže dnes by se studenti s větou o šakalech rušících noční klid 
za svitu luny setkali v této podobě: Sveřep- šakal- zav-le v-l- na b-l- (m/mn)ěs-c.

Zdeněk Oškrdal

KAMENICTVÍ
Palackého 356
66417 Tetčice

 zhotovíme kuchyňské a koupelnové desky
 okenní parapety,schody a obklady schodů,
 obklady podezdívek a fasád,
 pomníky a hrobové doplňky,
  nápisy na pomníky

 vše z přírodních žul a mramorů
 v bohaté barevné škále

tel: 546 4121 88, 602 521 588
fax:546 412 905
e-mail: oskrdalzdenek@seznam.cz
kamenictvitetcice.martin@seznam.cz
z.oskrdalova@volny.cz
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Pierot. Hned na prvních stranách se 
například dozvídáme, že „Bab-čka po-
hladila b-ka. B-ložravec se na ni podí-
val b-strýma očima.“. Před takovouto 
babičkou klobouk dolů. Jednak pro její 
odvahu, a jednak pro volbu správného 
stylisty. Pokud by jí totiž naordinoval 
červenou zástěru (a možná by stačily 
jen ponožky), pravděpodobně by toto 

cvičení pokračovalo větou „Zlob-vý 
b-ložravec bab-čku zab-l.“. Zcela jis-
té to však není, protože z informace        
„U bab-čky bude zab-jačka“ bychom se 
mohli také domnívat, že tur tentokrát 
přecenil své síly.

Na dalších stranách přecházíme k akč-
nímu žánru. „B-stře jsem se rozhlédl     
a hb-tě jsem proběhl kolem ub-tovny. 
Ub-kace p(ú/ů)sob-ly ponuře.“ Jasně, 
možná major Zeman, možná Tom Cru-
ise nebo Sylvester Stalone. Za tuto akci 
by se nemusel stydět žádný z nich, 
atmosféra vylíčená ve druhé větě pak 
nápadně připomíná dílo hollywood-
ských scénografů a architektů.

I věta „Pob-ráš sociální dá(f/v)ky?“ je 
jako vystřižena z dnešní doby a její 
procvičení je důležité, sociální dávky 
jsou v dnešním slovníku výrazně frek-
ventovanější než šakali, případně býci.

Některé procvičovací věty pak mohou 
být trochu zavádějící. Dotaz „Znáš 
pohá(d/t)ku o nenas-tném Budul-nko-
vi?“ by totiž mohl způsobit, že si děti 
začnou plést Budulínka s Otesánkem. 
Budulínek nebyl nenasytný, zato celou 
svou situací byl tak dnešní, že jeho 
příběh lze bez nadsázky označit jako 
vizionářský a stojí za to se na něj blíže 
podívat. 
Budulínek žil s babičkou a dědečkem. 
Důvod je jasný – rodiče byli tak za-
městnáni, že na péči o synka nemě-
li čas, proto ho svěřili prarodičům. 
Pravděpodobně působili v politice, byli 
manažeři, každopádně práce jim byla 
přednější. 
Budulínek byl rebel. Nedal na dopo-
ručení prarodičů a vybavoval se přes 
dveře s liškou, dokonce opustil cha-
loupku. Až bude jednou manažerem 
nebo politikem (po vzoru svých zřídka 

viděných rodičů), bude tato příhoda 
dávána k dobru v celostránkových 
rozhovorech, čímž se zařadí po bok 
mnoha takových, kteří opustili bezpe-
čí rodného hnízda a šli za svým snem, 
kterého se jim pochopitelně podařilo 
dosáhnout. Zásluha dědečka a babič-
ky na jeho vysvobození a celé výchově 
bude upozaděna, slavní manažeři si 
totiž od útlého věku pomáhají sami.
Budulínek byl milovník adrenalinu.     
Z lákadel, která nabízel domeček 
prarodičů bez jejich přítom-
nosti, zvolil jednoznač-
ně divokou jízdu na 
liščím ocásku. Přes 
pár problémů                               
vyvázl nako-
nec z této 
r o a d 

story bez úhony a je zcela nabíledni, 
že cestu za jeho snem provázela v bu-
doucnosti horská kola, bungee jum-
ping, zorbing, canyoning a rafting.

Čte se pořád méně a příběhy dnes pro-
žíváme spíš s fi lmovými než knižními 
hrdiny. Je dobře, že pár malých příbě-
hů je skryto i v procvičovacích větách 
s vyjmenovanými slovy, které děti pře-
číst musí. Ten „Budul-nek“ byl vlastně 
docela hustej.

Text: Jiří Palupa, 
Foto: archiv
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Roky Dehet 2
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kamión

Postava 
ze seriálu 
Arabela

Lyžařský 
pozdrav
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(domácky)
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DVD
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Japonská 
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Přimlou-
vat se

Oschnouti
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Oblíbená 
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Někdejší 
vězení

Pádová 
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Ženské
jméno

(svátek 16.3.)

Velký
meč

Slabika 
smíchu

Před-
stíraně
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na

Teplicku

Koření 
podobné 

kmínu

Velocipéd
Tím

směrem
Tamty

Německy 
„vrchní“

Hra
s čísly

Peněžní 
soustava

Japonský 
nár. park

Použitý 
výrok

Ortéza

Značka 
abtesly

Narko-
tikum

Řádná
Jméno
běžce 

Zátopka

Domácí
varianta 
jména 

Dezider

Umíněný 
zápor

NAPOVÍME:
Ikeda, TDK, 
Akan, tejp, 

ama, eto, hi.

Bytost

Krátké 
hřebíky

Kostry 
bicyklů

Čaj

Bývalý 
japonský 
premiér

Symetrála

Trojčlenné 
soubory

Majitel Jubilejní
Nízká 

dřevina

Ruské 
ukazovací 
zájmeno

Konec 
modlitby

Chemická 
zn. thulia

Foukat

Iniciály
herce
Kostky

Policejní sp. 
klub (zkr.)

Anglický 
pozdrav

1
Skoro

nic

Náš herec 
malého 
vzrůstu
(Jiří)

     

Hledání viny je něco jako průchod minovým polem (Hemingway), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Ledničku od fi rmy Electrolux vyhrála: Eva Boráková, 
Zbýšov u Brna 234, 683 53. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky je připraven sporák od fi rrmy Gorenje. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Me-
tropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 12. 10. 2010. Příjemnou 
zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce Metropolu.

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě
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Roman Onderka
■ Brno je jedním z nejúspěšnějších 
měst v čerpání prostředků z Ev-
ropských fondů v České republice.            
Z evropských peněz jsou fi nancová-
ny rekonstrukce památek, dopravní 
stavby, kulturní projekty a mnoho 
dalšího. V čem tkví podstata úspě-
chu Brna?
Systém čerpání evropských prostředků 
jsme na magistrátu nastavili v roce 
2007 a začínali jsme takříkajíc od píky. 
Bylo nutné provést restrukturalizaci 
MMB a zřídit nový odbor implementace 
evropských fondů. V současné době je 
tento odbor jedním z neefektivnějších v 
České republice a dle mých neofi ciálních 
informací z Bruselu jedním z nejlepších 
v Evropské unii vůbec. Pro Brno jsme 
získali 2,4 miliardy korun na rekon-
strukci památek, dopravních staveb, 

kulturu, vzdělávání a další projekty. 
■ Tmelíte lidi, jste rád, když město 
„žije“. Nedávno zde proběhl festival 
Divadelní svět, který zahájil bývalý 
prezident Václav Havel. Jaký k němu 
máte vztah?
Každé mé setkání s ním je vždy mimo-
řádně příjemné, protože on je skvělý 
společník, který se rád baví. Václav Ha-
vel je pak pro mne především ohromná 
osobnost, která se významným způso-
bem zasloužila o to, že jsme v roce 1989 
znovu získali svobodu. Moje rodina má 
s problémy s komunistickou totalitou 
své zkušenosti, tak si umím velmi dob-
ře představit, jak komplikovaný život 
Václav Havel měl. Přesto si dokázal udr-
žet nadhled a humor, který se projevuje 
mimo jiné i v jeho divadelních hrách 
a dramatech. Mám jeho tvorbu rád                                                                                     

a proto mne velmi těší, že byl premié-
rový  ročník největšího divadelního fes-
tivalu v Evropě - Divadelní svět – věno-
ván právě jemu.  
■ A co současný prezident Václav 
Klaus? Dle názoru mnohých Brňanů 
jste si podobní v tom, že se také  ne-
bojíte říci nahlas svůj názor, i když 
se to zrovna všem nelíbí. Primátor 
ve stylu „neurazí-nenadchne“ asi 
není dobrá volba, co myslíte?
Politik by se neměl snažit zavděčit 
všem, měl by dělat to, o čem je přesvěd-
čený, že je správné a být připraven se 
za svá rozhodnutí zodpovídat obča-
nům, kteří ho do funkce zvolili. Mohu 
s Václavem Klausem v některých jeho 
názorech polemizovat, ale nemohu než 
respektovat jeho ochotu za ně bojovat. 
Já jsem zastáncem toho, že přestože ně-

které názory nejsou populární, pokud 
jsme přesvědčeni o jejich správnosti, 
stojí za to se za ně rvát. 
■ Na Vašich stránkách jsem si 
všimla „kategorie podporovatelů“  
- je zde pěkná sbírka různých osob-
ností, ale co je podstatné, ze všech 
možných oborů a různého vyznání.                                                                  
V tomto případě je jedno, kdo za 
koho kope ……říká se o Vás, že umí-
te lidi spojit a nadchnout pro věc. Je 
to tak?
Já si především vážím toho, že jsem se 
s těmito lidmi mohl setkat a spolupra-
covat s nimi. S řadou z nich jsme velmi 
dobří přátelé a s řadou z nich již spous-
ty let úspěšně spolupracujeme. Profesor 
Rais, opat Martinec, profesor Švejnar, 
moji kamarádi Zdeněk Junák nebo Erik  
Pardus a mnozí další, omlouvám se 
těm, na které jsem nyní pozapomněl, 
jsou lidé, kterých si velmi vážím. Přesto-

že to jsou lidé, kteří by mnohdy na svět 
nahlíželi spíše z pravicového vidění svě-
ta, uznávají jako já poctivou a kvalitně 
odvedenou práci a to nás spojuje.   
■ Nemůžu se nezeptat na Vaši novou 
lásku, mopsíka Chrise. Účinkuje i ve 
Vašem předvolebním klipu, který 
zahajuje kampaň Fandíme Brnu. 
Kde jste svého pejska objevil? Proč 
zrovna tato rasa? A to nezvyklé jmé-
no Chris?
Mám mopse rád, jsou to veselí a přá-
telští společníci, což je mi velmi blízké. 
Se jménem byl trošku problém, protože 
jsem nechtěl, abych na něj jedním jmé-
nem volal a jiné měl v rodokmenu. Do 
rodokmenu muselo být zapsáno jmé-
no na Ch, zvolili jsme Chris, což se líbí 
mě i Chrisovi. Já si ho zdůvodňuji jako 
Chytrý, Rychlý, Inteligentní a Společen-
ský. Chrise jsme koupili od skvělé paní 
Havránkové, která je dlouholetou cho-
vatelkou mopsů a krásně o ně pečuje. 
Kdybych nebyl Onderkou, chtěl bych 
být nejdřív psem u Onderků a pak hned 
psem u paní Havránkové. Co se týká 
videoklipu, myslím že Chris je spokoje-
ný. Na vycházkách ho poznává spousta 
fenek a je u nás v parku neuvěřitelně 
populární. S podpisy jeho fanynkám je 
trochu problém, protože i když je má na 
každém patníku, ostatní psi mu je pře-
pisují. Teď mě, ale prosím neberte moc 
vážně.  
■ Na závěr, co byste popřál Brnu        
a jeho obyvatelům?
Městu bych popřál, aby se i dále roz-
víjelo, tak jako dosud. Má před sebou 
skvělou budoucnost, které může dosáh-
nout právě díky spojení svého rozvoje a 
péče o svou historii a kulturu. Brňanům 
přeji aby se jim dařilo v jejich osobních                     
i pracovních životech. A také aby zůsta-
li takoví jací jsou, protože oni jsou krví 
a srdcem našeho města a spoluvytváří 
jeho osobitou a unikátní atmosféru, kte-
rou máme všichni tak rádi.
Děkuji za rozhovor, Dita Brančíková

INZ_MoM_1554

Dortiáda s Kometou, 27. 2. 2010

Prezident Václav Klaus navštívil Brno, 12. 4. 2010
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Přátelství mezi člověkem a koněm, ale také 
mezi psem, kočkou, ptákem či exotickým 
zvířetem, je velmi silným poutem. O tom, 
že blahodárně působí na lidskou psychiku 
i chování celé společnosti, byly popsány ti-
síce knih. I krátkodobé setkání se zvířetem 
může člověka pozitivně motivovat. Právě 
toho využívají terapeuti, kteří při léčbě 
pacientů využívají vliv zvířete na člověka, 
respektive jejich vzájemný „vztah“.  
Na jižní Moravě se komunikaci mezi člově-
kem a koněm věnují například na farmě 

EQUIFARM v Jevišovicích u Znojma. Lidé 
zblízka i daleka sem jezdí na komunikační 
tábory EQUIPOINT a učí se principům po-
zitivní motivace a přirozené autority. Než 
na koně usednou, pracují s nimi v kruho-
vé ohradě a učí se používat gest podobně, 
jako to mezi sebou dělají samotní koně. Na 
tomto principu například založil celou ži-
votní fi losofi i známý americký zaříkávač 
koní, trenér, ale také školitel fi remní komu-
nikace Monty Roberts.
Zatímco zdravé lidi uspokojí už samotný 
fakt, že vyjedou z města do krásné přírody 
a užijí si romantiky v přítomnosti koní, 
pro lidi nemocné mohou být koně ještě 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata
Zvířata  a zejména koně, hrají v životě člověka nezastupitelnou roli, a to již od samého prvopočátku. Domesti-
kací ušlechtilých lichokopytníků získal člověk zpočátku dostupnou obživu, poté i pracovní sílu, dopravní pro-
středek a v neposlední řadě – přítele. 

silnějším motivačním faktorem. Jak je to 
se zooterapiemi obecně, jsme se zeptali od-
borníků  - ing. Lenky Liškové, vedoucí ob-
čanského sdružení Šemík Řícmanice, kde 
se již více než 12 let věnují léčebně pedago-
gickému ježdění  a také sportovní jezdecké 
výchově zdravých i nemocných dětí; Bc. 
Vandy Caskové z České hiporehabilitační 
společnosti , která je zároveň  vedoucí tera-
peutkou sdružení EPONA se specializací na 
hipoterapii a další formy hiporehabilitace. 
Proto jsme se jich zeptali: 
Jaký je podle Vás pozitivní vliv zvířat  
na nemocné lidi a jaký na zdravé?
L. Lišková:  Na nemocné i zdravé lidi má 
kontakt s živými tvory určitě pozitivní 
vliv, pokud zde není nějaká kontraindika-
ce (alergie, nezvládnutý strach). Mohou                         
i dát nový smysl životu tím, že v člověku 
vzbuzují pocit odpovědnosti - pokud se              
o ně lidé sami starají apod. Každopádně 
podporují lepší duševní stav, u zdravých               
i nemocných.
V. Casková: Už pouhá přítomnost zvířat 
u nemocných – a nejen dětí – má velký 
význam. Přitom může jít o aktivizaci 
pasivní, kdy zvíře má pozitivní efekt již 
pouhou svou přítomností v určitém pro-
středí – léčebny, nemocnice, ústavy sociál-
ní péče, dětské domovy nebo interaktivní, 
kdy klient pečuje o zvíře stále nebo formou 
projektů v různých časových délkách                             
a pravidelnosti– to se děje i u nás u koní. 
Podle mne dnešním lidem chybí vazby k 
přírodě v jakékoliv formě. Největší vliv vi-
dím na aktivizaci nemocného/postiženého 
a v možnostech realizovat citové vazby               
u zdravých. Velmi dobře se dá využít non-
verbální působení zvířat na lidi, zejména 
na děti a hyperaktivní obzvlášť. Korekci si 
dělá zvíře samo, svým chováním, jedná-
ním. Tady to dítě vnímá jinak, lépe a taky 
to lépe přejímá. Dětem mnohdy chybí mo-
tivace ke změnám, zvířata jim ji dávají.

„CENTROPOL ENERGY se p ekro ením 
hranice 100 000 zákazník  za adil me-
zi skute n  významné dodavatele elek-
t iny a zemního plynu na domácím tr-
hu s energiemi. V letošním roce o eká-
vám další r st, p edevším u do-
mácností. Na konci roku bychom 
se tak m li dostat na hodnotu 
150 000 zákazník ,“ ekl p ed-
seda p edstavenstva CENTRO-
POL ENERGY Aleš Graf. 
„B hem t í let jsme se stali z regionál-
ního dodavatele významným hrá em 
na trhu, který p sobí na celém úze-
mí eské republiky. Postupn  jsme ta-
ké rozši ovali služby a v sou asné do-

b  umíme zajistit dodávky elekt iny 
i zemního plynu všem kategoriím zá-
kazník . Své pobo ky máme i na Mo-
rav  a postupn  budujeme další, dí-
ky kterým bychom m li být našim zá-

kazník m ješt  více dostupní,“ uvedl 
Aleš Graf. 
Velkou ást nových zákazník  získal 
CENTROPOL ENERGY v letošním ro-
ce, kdy se výrazn  rozhýbal trh v seg-

mentu domácností. „I když je u toho-
to segmentu nár st nejv tší, stále nás 
zajímají také malé a st ední podniky, 
ale i samospráva,“ komentoval vývoj 
v letošním roce p edseda p edsta-

venstva CENTROPOL ENERGY. 
CENTROPOL ENERGY p so-
bí na trhu s elekt inou od ro-
ku 2007, zemní plyn za al no-
v  dodávat na p elomu letoš-
ního roku. Firma loni utržila 

za prodej elekt iny a zemního plynu
1,1 miliardy korun. V letošním roce 
o ekává CENTROPOL ENERGY tržby 
více než dv  miliardy korun a 150 000
zákazník .

CENTROPOL ENERGY již získal 100 000 zákazník

CENTROPOL ENERGY, a.s. pat í k p edním obchodník m na domácím trhu s elektrickou energií. Elekt inu dodává 100 000 tisíc m zákazní-
k , p edevším st edním podnik m a domácnostem. Mezi významné zákazníky spole nosti pat í nap íklad mobilní operátor U:fon, m sta 
Karlovy Vary a Mariánské Lázn , Ústecký kraj, FIRO-tour , lékárny LOYD , sí  drogerií TETA, obchodní domy Prior i obchody OKAY.

CENTROPOL ENERGY, p ední nezávislý dodavatel elekt iny a zemního plynu, v srpnu p ekro il hranici 100.000. 
zákazník . Jen v letošním prvním pololetí spole nost získala tém  60 000 nových zákazník . Do konce roku 
pak o ekává, že dosáhne po tu 150 000 zákazník . 

CENTRO Retail Park 
ZLÍN

VĚTŠÍ PRODEJNA
ŠIROKÁ NABÍDKA

S jakým druhem zvířat máte zkuše-
nosti a o jaké je největší zájem?
L.Lišková: Největší zájem je samozřejmě      
o psy a koně. Různí křečci, morčata atd. 
jsou většinou náhražkami za kontakt s 
výše jmenovanými zvířaty, ale i to je po-
zitivní. Kočky zřejmě svou samostatností 
a nezávislostí nevzbuzují takový zájem 
hlavně u dětí ,  které chtějí vlastnit a ovlá-
dat. Jsou spíše oblíbenými společníky pro 
starší generaci. 
V. Casková: Kontaktní zvíře může být coko-
liv nejen velké zvíře jako kůň, někdy i slon 
(v závislosti na regionálních zvyklostech) 
nebo běžně se vyskytující domestikovaná 

zvířata jako pes či kočka, ale třeba i ry-
bičky, hmyz, drobný hlodavec, myš, pták, 
žába, plaz. Pozitivní vliv zvířete se projevu-
je i za běžných okolností, ale jeho účinek je 
větší, jestliže je využíváno k určitému cíli. 
Záleží na možnostech a zkušenostech toho, 
kdo zvíře vede, jak umí klienta motivovat, 
také musí znát potřeby a možnosti svých 
zvířat. 
Roli hraje i to, zda jste ve městě nebo na 
vesnici. Pro městské děti je zajímavé coko-
liv, ale více se zvířat bojí. My děláme s ko-
níky, ale zájem mezi dětmi je jak o psy, tak 
o kočky, kozy, ovečky, ale i králíčky. Protože 
já sama nemusím hlodavce, tak hlodavce 
k dispozici nemáme.
Myslíte si, že dnešní generace dětí má 
kladný vztah ke zvířatům nebo niko-
liv?
L. Lišková: Podle mého názoru má dnešní 
generace dětí jednoznačně pozitivní vztah 

ke zvířatům i přírodě. Jen je to někdy po-
znamenáno působením okolí a možná            
i výukou ve škole - mají pocit, že příroda by 
jim měla  „sloužit“ a rozlišují, co je pro ně 
užitečné a co je škodlivé. Nedokáží vnímat 
přírodu a zvířata v širších souvislostech. 
Děti by se spíše měly vést k tomu, že jsou 
součástí přírody s určitou zodpovědností.
V. Casková: Podle mých zkušeností mají 
děti kladný vztah ke zvířatům, to k dětem 
patří, záleží jen na dospělých, jak k tomu 
přistoupí a jak jej budou dále rozvíjet. 
Děti ztrácejí kontakt s realitou, hlavně ty                    
z města, ale vztahy jsou tam velmi silné. 
Záleží, o jaké zvíře se jedná – tady vní-
mám vliv „módnosti“ některých zvířat 
(plemen), ale i manipulaci se strachem – 
nesmíš… hladit psa, nesmíš se umazat, 
nechoď ke koni, on tě kousne, kopne. Zde 
vidím otevřené pole osvětě.        
                                      (DiD), Foto: archiv
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Mary Poppins přiletí do Brna k Mrštíkům
Představení doslova pro celou rodinu - muzikál z proslulé produkce Walta Disneyho, divadelní remake proslulého fi lmu Mary Poppinsová z roku 1964, ověnčeného pěti Oscary! Film vznikl 
na motivy dětských knížek známé anglické autorky P. L. Traversové. Na počátku 21. století pak po fi lmu sáhl producent Cameron Mackintosh, doplnil jej novými písněmi a vytvořil na jeho 
základě mimořádně výpravnou show, která po několik sezon sklízela úspěchy v Londýně i na Broadwayi. Na brněnské scéně se můžete těšit na strhující a efektní scénografi i Jaroslava Milfajta 
s řadou kouzelnických triků a náročná taneční (zejména pak stepařská) čísla v choreografi i Denny Ratajského.

A kdo rád vyhrává, tak si může na stránkách www.mdb.cz zasoutěžit           
o nejsympatičtější tvář Mary Poppins. 

Jak jste přišel na nápad uvést na 
scéně vašeho divadla muzikál 
Mary Poppins? Myslíte, že dnešním 
dětem tahle postava něco říká? 
 Když jsme, v podstatě náhodou, v roce 
2006 jen pár měsíců po premiéře na-
vštívili londýnské představení, naše 
první otázka při jednání se zahranič-
ní  agenturou poskytující práva byla, 
kdy můžeme Mary Poppins představit 
našim divákům v Brně. To představení 
bylo jedním slovem krásné a to pomí-
jím slova jako magické, dojemné, vý-
jimečné ve svém sdělení divákovi… 
Krom toho se jedná o muzikál opravdu 
rodinný, určený těm nejmenším dětem 
až po jejich nejstarší prarodiče. Mno-
ho takových není! Já myslím, že Mary 
Poppins má co říci především nám do-
spělým, jež děti přivádíme do života, 

Otázka pro Petra Gazdíka:

O čem to vlastně celé je? 
Celý děj fi lmu se odehrává v Londý-
ně v roce 1910. V londýnské Třešňové 
ulici zde žijí manželé Banksovi se svý-
mi dvěma dětmi, synem Michaelem               
a děvčátkem Jane. Pan Banks je ban-

kovní úředník a paní Banksová 
se angažuje v hnutí sufraže-
tek, svým dvěma dětem se 
věnují málo, mají na to 
guvernantku. Obě děti 
však nejsou se svými 
v y c h o v a t e l ka m i 
spokojeny, často 
zlobí a lezou 
jim na nervy, 
guvernant-
ky se zde 

často střídají. Během jedné z častých 
výměn guvernantky pan Banks podá 
inzerát do novin na novou guvernant-
ku, obě děti sepíšou své požadavky 
na pro ně správnou vychovatelku na 
papír, rozezlený pan Banks, ale jejich 

požadavky zamít-
ne    a jejich žá-

dost roztrhá 
na kousky a 
ty pak za-
hodí do  do-

mácího krbu. Kou-
zelný vítr však útržky 

dětského dopisu odnese 
pryč, druhý den ráno na 
prahu Banksova domu 

stojí Mary Poppinsová                                         
s původním dětským dopisem 

v ruce. Na první pohled se Mary 
Poppinsová od ostatních guvernan-

tek ničím neodlišuje, je přísná a pů-
sobí velmi upjatým a nesmlouvavým 
dojmem. Nicméně jedná se o kouzel-

nou osobu plnou humoru, fantazie, 
jež umí čarovat a provádět zcela 

nemožné věci. Obě děti společně 
s ní a s potulným muzikantem 

a kominíkem Bertem během 
několika dní zažijí několik zce-
la nereálných pohádkových 
dobrodružství. Hned první vy-
cházka do blízkého parku se 

promění na více jak dvacetiminu-
tový výlet do nereálného disneyovské-
ho (kresleného) světa plného zvířátek 

a postaviček. Další dobrodružství za-
žijí společně s kominíkem Bertem na 
londýnských střechách při návštěvě 
strýčka Alberta a konečně i při návště-
vě banky svého otce. Kouzelná bytost 
Mary Poppins od obou dětí odejde                      

v okamžiku, kdy oba rodiče konečně 
pochopí, že se musí svým dětem mno-
hem více věnovat než tomu bylo až 
doposud, že je obě děti velmi potřebují.
Příště se můžete těšit na rozhovory           
s lidmi, kteří zde hrají, zpívají, tančí, 
ale také to režírují, připravují choreo-
grafi i, nebo to celé „oblékají“.  

Text: Dita Brančíková,
Foto: Jef Kratochvil

do společnosti, která již mnohdy bohu-
žel zapomíná na to, jak důležité je snít, 
představovat si, opravdu milovat, mít 
pochopení a soustředí se často jen na 
hmotné „krásy“ našeho života. Děti 
budou Mary Poppins milovat a nejen 
jí, ale taky príma kámoše kominíka 
Berta – hlavní mužskou postavu mu-
zikálu Mary Poppins.

Režie se ujal Petr Gazdík a hlavní role 
zde ztvární stálice Městského divadla 
Brno, jako jsou Alena Antalová, Radka 
Coufalová, Johana Gazdíková, Jana 
Musilová, Dušan Vitázek, Martin Ha-
velka, Zdena Herfortová nebo třeba 
Markéta Sedláčková. Ale protože před-
stavení má být opravdu velkolepé, 
účinkuje zde celá plejáda dalších herců 
a hereček.
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 Co nového a zajímavého se d je ve sv t  
pé e o ruce a nohy?
To je opravdu aktuální otázka. Kdybych na ni 
m la odpov d t p ed p l rokem, byla bych 
v rozpacích. Po pravd  bych mohla sd lit jenom 
drobnosti, které by mohly trochu osv žit nudu 
a to nejen v Brn . N které manikérky dále le-
pí r znorodé um lé hmoty na p irozené tkán , 
tím samoz ejm  myslím nehty a n které se sna-
ží p irozenými technologiemi redukovat napá-
chané škody.Zákaznice se v podstat  d lí na t i 
skupiny,ty které již m ly nebo ješt  mají zni e-
né svoje nehty a hledají jiné p irozen jší tech-
nologie. Ty, které to teprve eká a ty, kterým je 
jasné, že p íroda aplikaci um lé hmoty na p i-
rozené tkán  nevymyslela. Já osobn  jsem zná-
má tím, že vyznávám kultiva ní pé i s p iroze-
nými prost edky. Jist  to má své d vody, ale by-
lo by to na dlouhé povídání. Dvanáct let pro-
paguji tyto trendy a z ejm  u toho už z stanu.
Moc alternativ tohoto sm ru na našem trhu ne-
ní a opravdu jsem se již trochu nudila. Obrov-
skou zm nu mi p inesla  rma,která se soust e-
dí zcela nekompromisn  na istotu výrobk . 
Nejen, že nepoužívá žádné chemické látky, kte-
ré by mohly negativn  ovlivnit zdraví, ale i veš-
keré obaly jsou rozložitelné, výrobky nejsou 
testovány na zví atech, neobsahují žádné živo-
išné látky, jsou zkrátka veganské. Nabídka ob-

rovské škály zahrnuje pé i o ruce, nehty, nohy, 
ale i o komplexní pé i pro celé t lo. Velká škála 
barev a v ní interaktuje s celým organismem. 
Jde o velmi náro nou záležitost,takže nuda to 
rozhodn  není. 

 Jak hodnotíte explozi vietnamských stu-
dií? Domníváte se, že dodržují veškerá legis-
lativní pravidla pro podnikání v R?
Tuto otázku bych rozd lila do dvou rovin. Ne-
lze odpov d t paušáln , ale mám ov eno, že 

Marcela Mo kovská
Dnes jsme si pozvali k rozhovoru paní Marcelu Mo kovskou, soudní znalkyni v oborech ma-
nikúra, pedikúra a modelace neht , také majitelku známého brn nského salonu a prestiž-
ního školícího st ediska s akreditací MŠMT. Položili jsme jí n kolik otázek.

pravidla pro podnikání v R nejsou dodržová-
na. Každý si m že ov it, jak se v t chto sa-
lonech dorozumí. Sama jsem navštívila n ko-
lik takových salon  a bohužel na mé dotazy, 
které rozhodn  nebyly odborného charakte-
ru, mi nikdo neum l odpov d t. Možná to by-
lo proto, že mi v bec nerozum li. Již toto je 
první kon  ikt s živnostenským zákonem, ne-
bo  podnikatel registrovaný u ŽÚ má povin-
nost t eba i zprost edkovan  komunikovat se 
zákazníkem v eském jazyce. Také jsem se se-
tkala s porušením hygienických pravidel. Ty-
to okolnosti mohu pouze konstatovat. Pro  to-
mu tak je, by byl dotaz na ú ady, které se po-
vinností dodržování zákon  mají zabývat. Na 
druhé stran  musím také konstatovat,že až se 
tito velmi kreativní a pracovití lidé zbaví sou-
asných neduh , budou velkým a nebezpe -

ným konkurentem eských manikérek a pedi-
kérek. V USA jsem také potkala velké množství 
Asiat , kte í v t chto oborech pracují.

 Lze v bec „laickým okem“ rozeznat kva-
litní salon?
Je to stejné jako s restaurací i kavárnou. P i 
prvním kontaktu se servírkou,nebo íšníkem 
se obracíte na podpatku a odcházíte. Pach, 
který se line z kuchyn , vaše rozhodnutí je-
nom podpo il. Nebo je vše úpln  jinak. Pokud 
vlídné p ivítání a p íjemné prost edí ješt  do-
kreslí výkon kucha e, máte jasno, kam bude-
te chodit. U služeb jako je manikúra se vztahy 
mnohdy tak upevní, že jakýkoliv odklon od to-
hoto konkrétního salonu je nemyslitelný. V t-
šinou se tedy jedná o komplex všech okolnos-
tí. Samoz ejm  dominantní je výkon, se kte-
rým bu  jste, nebo nejste spokojeny.

 M žete porovnat kvalitu našich maniké-
rek a pedikérek s Ameri ankami. Nedávno 
jste zde strávila delší as na pracovní cest .

Op t je t žké paušalizovat, ale domnívám 
se, že naše d v ata jsou mnohem šikovn jší. 
V USA jsou lidé obklopeni úžasnou technikou, 
která jim v tomto ohledu možná trochu škodí. 
Nap íklad práce se skalpelem je v tomto sv -
t  pé e o nohy nemyslitelná. Vše se eší spíše 
láze skými procedurami jemnými a šetrnými 
postupy, které samoz ejm  nemohou vy ešit 
odstran ní ku ích ok pop . jiných keratizát . 
Je to alibistické s obrovským respektem nebo 

spíše strachem odstranit problémy, které vy-
žadují konkrétní zru ný zákrok.Je vid t, že ta-
to disciplína vznikla v echách a proto ješt  
jednou díky pane Ba o. Nyní již rozumím reak-
ci celosv tov  známé celebrity ve sv t  mani-
kúry paní Jessicy Wartughian, která kdysi ve-
ejn  prohlásila, že nejlepší pedikúru na celém 

sv t  zažila práv  u nás v Brn .
Text: Dita Brnan íková

Foto: soukr. archiv M. Mo kovská
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Současné trendy v manikúře aneb nehtové Desatero:
1. základem je přirozenost, pryč        
s umělými nehty
2. tvar nehtu kopíruje volný okraj 
nehtu
3. nosí se kratší nehty, což je nejen 
pěkné, ale i praktické
4. tvar kratšího nehtu zdůrazníte 
tmavší barvou, obzvláště pokud 
máte širší lůžka (jednolitá barva to 
opticky zúží, francouzská manikú-
ra rozšíří) francouzská manikúra 
je vhodná pro ženy s dokonalým 
tvarem nehtů
5. francouzská manikúra nejlépe 
vynikne s tenkými proužky
6. podzimní trendy velí – světlá    
pokožka, tmavé nehty
7. podzimní barvy – paví barva, 
odstíny modrozelené, šedé, tlumené 
fi alové, tmavě modrá jako noční   
obloha, tyrkysová
8. laky se používají matné, lesklé     
i měňavé
9. nebraňte se i třpytkám – mož-
no dát na kterékoliv z podzimních 
barev 
10. nejdůležitější je ale dobře se cítit

Co nabídnete své zákaznici, která 
má totálně zničené nehty? To je 
otázka, kterou kladu manikérkám, 
které si dlouhá léta vydělávaly pou-
ze lepením umělé hmoty na přiro-
zené tkáně.

Skutečnost, že na nemocné či oslabené 
nehty nelze do nekonečna aplikovat 
umělý kryt je důvodem, proč se někte-
ré manikérky po 10. leté praxi objevují         
v mých kurzech. Začínají znovu obje-
vovat jiný úhel pohledu na disciplínu, 
o které si myslely, že v ní jsou doma. 
Anatomie, dermatologie, hygiena                
a fyziologie jsou disciplíny, které pro 
výkon kvalitní manikérky či pedikér-
ky jsou nezbytné. Samozřejmě hladina 
vědomostí je přesně dimenzována pro 
tyto účely. Vždy pokud se tyto dámy 
přihlásí do mého vzdělávacího proce-
su, se ptám na důvod. Odpovědi jsou 
většinou velmi podobné. Tlak zákaz-
nic. Stále větší zájem o přirozené tech-
nologie. Tak jako se k nám před dvaceti 
lety začaly tlačit syntetické technologie                     
z USA, dnes můžeme mluvit o snaze 
vyvíjet technologie SPA, VEGAN, které 
se chlubí absencí chemických látek 
popř. i látek živočišného původu. Na-
opak jsou zde využívány přírodní in-
gredience s pěstícími, hydratačními                                                                                                 

Přirozenost je základ
Umělé nehty na každém rohu. Přebujelá konkurence, do které se zapojili 
také naši vietnamští spoluobčané. Zničené nehty, onychomykózy a ob-
rovská snaha být orginální v délce,tvaru a zdobení nehtů. To je obraz 
současného stavu manikúry v ČR.

a výživnými účinky. Existuje kosme-
tická značka, jejíž výrobky jsou bale-
ny pouze do ekologicky rozložitelných 
obalů, dokonce i nápisy jsou pouze ze 
sojových produktů. Papírové krabičky 
jsou pouze z recyklovaných materialů                             
a výrobky nejsou testovány na zvířa-
tech. Tento trend zachvátil již v minu-
losti vlasovou, obličejovou a tělovou 
kosmetiku.  Každý den se setkávám                                 
s velkým množstvím zničených nehtů. 
Plísně a bakteriální infekce jsou také na 

denním pořádku. Vůbec se nedivím, že 
toho některé zákaznice mají dost. Hleda-
jí jiné varianty k zabezpečení krásných 
rukou. Většinou však narazí opět na 
umělé nehty. Pokud tzv. manikérka ujiš-
ťuje svou zákaznici, že ty žlutohnědé 
nehty už nebudou dlouho vidět, neboť 

ta hrůza bude brzy překryta modelací, 
začíná být celá záležitost problematic-
ká. Spory plísní se již těší na nerušené 
hody. Vlhko, teplo a keratin,chcete-li 
bílkovina, jsou opravdu ideálním kli-
matem. Pokud se na nehtu vyskytne 
modrá nebo zelená barva, svědčí to vět-
šinou o přítomnosti bakterií. V tomto 
kontextu se nám začnou jevit znalosti                                                                  
z oboru Hygieny nepostradatelné. Zkus-
te si samy odpovědět, jak je to s dez-
infekcí u vaší manikérky či pedikérky. 
Tyto znalosti a hlavně praktikování hy-
gienických kroků jsou opravdu velmi 
důležité a mohou přímo ovlivnit vaše 
zdraví. 

Trendy přirozené péče o ruce a nohy mě 
provází již mnoho let. V mém salonu se 
již s modelací nehtů nesetkáte. Přesto 
naše zákaznice mají krásné ruce. Nejed-
ná se o běh na krátkou trať. Kultivační 
procesy pěstění a komplexní náhled 
na tkáně, to je program správné cesty. 
V tomto trendu se nejedná o rychlou 
a pomíjející krásu. Je to proces, chcete 
li rituál. Součástí tohoto spa rituálu je 
snaha o individuální harnonizaci neje-
nom estetiky, ale i interakcí celého bio 
systému. Takové prostředky opravdu 
existují, a jsou řešením pro nekvalitní 
či zničené nehty.

Marcela Mořkovská,     
soudní znalec v oborech: manikú-

ra, pedikúra a modelace nehtů
Foto: archiv

Dermokosmetika pro kosmetické 
salony, lékárny a lékaře

Lékařsko-estetické zákroky • 

výplně vrásek • aplikace botulotoxinu • 

mezolifting pleti • lipolýza celilitidy 

• karboxyterapie névů • lékařský perliny

• fotorejuvenace

Nová DERMATOLOGIE 
v CENTRU BRNA 
zaměřená na léčbu akné, 

dermatózy a estetickou medicínu 

Centrum estetické dermatologie, Pekařská 3, 602 00 Brno

Telefon: +420 548 521 611, T-mobil: 7 33 777 99

ambulance@syncare.cz, www.syncare.cz

Smluvní partner pojišťovny 
Ministerstva vnitra (211)
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Plynárenská za ízení, kte-
rá jsou ve správ  spole ností 
skupiny RWE, jsou z hlediska 
bezpe nosti a provozuschop-
nosti pravideln  kontrolová-
na. Tato plynárenská za íze-
ní kon í plynovodní p ípojkou 
zakon enou hlavním uzáv -
rem plynu – HUP.

Odb rná plynová za íze-
ní, tedy za ízení pokra ují-
cí za hlavním uzáv rem ply-
nu, která jsou tvo ena zejmé-
na domovním regulátorem, 

domovním plynovodním roz-
vodem a plynovými spot e-
bi i, jsou ve vlastnictví a ve 
správ  majitel  dom  a by-
t  a je nutné je také kontrolo-
vat. Jejich provozuschopnost 
a bezpe nost si zajiš uje kaž-
dý vlastník sám a je za n  pl-
n  odpov dný.

PRO  A JAK
PROVÁD T KONTROLU:
  zajišt ní bezpe ného pro-
vozu za ízení
  se ízením spot ebi e lze 
p edejít jeho poruchovým 
stav m
  provoz istého a se ízené-
ho spot ebi e je efektivn j-
ší a minimalizuje náklady 
na spot ebu plynu
  ím starší spot ebi , tím 

ast jší kontrola (minimál-
n  1krát za rok)

  se ízení a kontrolu zajistit 
odbornou  rmou
  pro ádný provoz je nezbyt-
ný dostate ný p ívod vzdu-
chu a odv trání spalin

  lh ty pro kontroly a išt -
ní komín  pro spot ebi e na 
plynná paliva s výkonem do 
50kW jsou 2x ro n , pokud 
je komín vyvložkován a 6x 
ro n  pokud není
  kontrola p ístupu k hlav-
nímu uzáv ru plynu, vol-
ný p ístup umožní v asný 
a pohotový zásah
  seznam odborných  -
rem lze najít na webových 
stránkách plynárenských 
spole ností

V rámci prevence provádí 
spole nost Jihomoravská ply-
nárenská, a. s., každoro n  
tzv. nárazovou zvýšenou od-
orizaci zemního plynu s cílem 
snazší identi  kace a násled-
ného odstran ní i nepatrných 
únik  plynu u koncových zá-
kazník .

CO D LAT,
MÁME-LI PODEZ ENÍ

NA ÚNIK PLYNU:
 vypnout spot ebi e
 uzav ít p ívod plynu
 zajistit odv trání prostoru
  zavolat na nep etržitou po-
hotovostní linku 1239
  dbát pokyn  dispe era, p í-
padn  vy kat p íjezdu po-
hotovostní služby
  zajistit odstran ní závady 
odbornou  rmou

Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová za ízení, íká, že prevence je vždy
mnohem levn jší a p ináší mén  starostí než odstra ování následk  poruchy.

ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZA ÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPE NÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD

Jihomoravská plynárenská, a.s.
V p ípad  plynárenského za ízení, odb rného plynového za ízení a plynových spot ebi  je údržba a revize t chto za ízení z provoz-
ních, ale p edevším z bezpe nostních hledisek, velmi žádoucí. Všeobecn  jsou plynárenská a plynová za ízení za azena do kategorie 
vyhrazených za ízení, podléhajících povinnosti pravidelných revizí.

INZ_MoM_30826

Jaké je Brno podle Nadi Křemeč-
kové? 
Brno je domov. Je to město, které 
chytá za srdce, a to nejen ty, kteří 
tady stejně jako já žijí. Brno nabízí 
komfort velkoměsta, zároveň si ale 
ponechává výhody menších měst, 
především blízkost přírody či méně 
hektický životní styl, než je napří-
klad v Praze. 

A jaké by Brno být mělo?
Chtěla bych, aby Brno bylo město 
přátelské, otevřené, pulsující živo-
tem s kvalitním zázemím pro naše 
děti. Přátelské v tom, jak pomáhá 
svým obyvatelům řešit jejich životní 
situace a problémy. Otevřené novým 
příležitostem, které Brňankám a Br-
ňanům nabízí, a to nejen v oblasti 
pracovních míst a podnikání, ale i 
dalšímu rozvoji. A pulsující životem 
s mimořádnou nabídkou kulturních 
a sportovních aktivit, které mohou 
lidé navštívit či přímo aktivně pro-
vozovat.

V čem chcete být Brnu a Brňanům 
prospěšná?
Mám malou dcerku, a proto se na 
řadu věcí dívám právě optikou ma-
minky. Zajímá mě, zda je ve městě 
dostatek míst ve školkách, zda jsou 
školy dobře vybavené a jakou vy-
sokou školu bude moje dcera moci 
studovat ve svém rodném městě. 
Důležité je mít pro děti možnost 
volnočasového vyžití, a to ve všech 
věkových kategoriích. Stejně tak chci 
kvalitní lékařskou péči, dostupné 
bydlení a širokou nabídku služeb. 
Chtěla bych zde navázat na svou prá-

Brno chytá za srdce
ci v zastupitelstvu města Brna a dál 
usilovat o zlepšení podmínek právě 
všech maminek s dětmi tak, aby pro 
ně Brno bylo tím dobrým zázemím 
pro kvalitní život jejich rodiny.  

Proto tedy znovu kandidujete?
Jsem přesvědčená o tom, že v prů-
běhu uplynulých čtyř let jsme v 
Brně situaci v řadě z těchto oblastí 

podstatně zlepšili. Podařilo se zvý-
šit počet míst v mateřských školách                    
z 9224 na 10486, tedy o 1262 míst! 
V rozpočtu roku 2010 byla vyčleně-
na částka 50 mil. Kč na novou škol-

ku na Kamechách a přístavbu MŠ                          
v Medlánkách. Zajistili jsme také 
rekonstrukci šesti základních škol, u 
pěti základních škol byla opravena                                                                             

a zmodernizována školní hřiště. 
Připravili jsme rekonstrukci dalších 
šestnácti budov základních škol                                
a získali pro to dotace v objemu více 
než 150 mil. Kč. 
Díky záchraně Úrazové nemocnice 
máme široce dostupnou a kvalitní 
zdravotní péči. Zdvojnásobili jsme 
počet cyklostezek v Brně, dokončili 

rekonstrukci víceúčelové haly Ron-
do, postavili aquapark v Kohoutovi-
cích a zachránili bazén Za Lužánka-
mi, dokončili jsme či připravili řadu 

dalších projektů. Není toho málo, 
pro někoho ani moc, ale nikdy to ne-
bude dost, zvlášť když se Brno bude   
i nadále rozvíjet tak, jako nyní. 

Proto bych chtěla v práci na brněn-
ské radnici nadále pokračovat, po 
čtyřech letech mám velmi dobrou 
představu o tom, co Brno potřebuje 

a v čem mu mohu pomoci. 

(red), Foto: soukr. 
archiv pí. Křemečkové
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Babí lom – výlet jako hrom
Zveme vás na další výlet do okolí Brna. Východním směrem od Kuřimi se zvedá kopec Babí lom ( 562 m.n.m.)          
a kolem jeho vrcholové části je chráněné území přírodní rezervace Babí lom. Tato oblast byla vyhlášena přírodní 
rezervací v roce 1990, zaujímá rozlohu 23,3 ha a je v nadmořské výšce 380 - 535 m. Tato oblast je hojně navště-
vována především díky krásné přírodě a také rozhledně, která se zde nachází.

Váš výlet můžete odstartovat v Kuři-
mi, kam se snadno dostanete vlakem 
z Brna. Z vlakového nádraží vede 
modrá turistická značka. Po ní pro-
jdete krajem města a dále vás modrá 
vyvede pod kopcem Horka na polní 
cestě. Pokračujte dál. Po vyšlapání 
kopce se vám naskytne krásný pohled 
do okolí. Na skalnatém výběžku stojí 
rozhledna Babí Lom. Ta byla postave-
na v letech 1959 až 1961 a je celoročně 
volně přístupná veřejnosti. 

Rozhlednu Babí lom najdete na jižním 
úbočí stejnojmenného vrcholku Babí 
lom (562 m.n.m.), jež se zvedá se-

IN
Z_

M
oM

_5
05

Rádi bychom Vám poděkovali za věrnost a stále větší zájem o naše noviny. Děkujeme Vám zároveň za vaše podnětné 
e-maily, dopisy a  korespondenční lístky.  Stále sílící tlak od Vás, kde získat noviny Moravský  Metropol nás inspiroval 
k tomu, jak Vám  cestu k našim novinám usnadnit. Vytvořili jsme vlastní síť stojanů tzv. „M“ stojanů, kde můžete 
vždy aktuální číslo Moravského Metropolu obdržet. Vyrobili jsme pro Vás stojany, které jsou a budou umisťovány 
na velice frekventovaných místech v Brně i v celém Jihomoravském kraji. Již první „M“ stojany s kapacitou až 1 800 
kůsů umístěné v nákupních centrech Vaňkovka, Brněnský Špalíček nebo ve fakultních nemocnicích, nám daly zpět-
nou reakci, že jste naše noviny našli. Za prvních čtrnáct dnů jsme k Vám touto formou doručili jen ve městě Brně 
více jak 50 000 kusů Metropolu. Máme však pro Vás nachystána další místa s našimi stojany, jako jsou například 
obchodní centra Interspar a některé veřejné instituce. Úplný seznam těchto míst najdete vždy v aktuálním vydání 
Moravského Metropolu a také na internetových stránkách www.imetropol.cz (v sekci distribuce jižní Morava).

         Děkujeme za Vaši přízeň.
        Redakce Moravského Metropolu

Nádherné září! Teploty kolem 25°C a to prosím do 
dnešního dne 22. 9., kdy píši tyto řádky! Všude 
kolem slyším optimistické prognózy, že i říjen 
bude také krásný, téměř letního charakteru. „No, 
to bude bomba“, těším se a snad nám to milí čte-
náři vyjde. Letošní letní září je jako dělané pro 
výlety. Proto jsem nelenila a jeden „hvězdný“ vý-
let podnikla minulý týden do Beskyd. „Hvězdný“ 
proto, že jsem se na 2 dny vypravila relaxovat a 
zregenerovat své síly se svými starými kamará-
dy, mezi které patří i dva ostřílení hoši z televize 
Nova - zpravodajské hvězdy Jirka Pánek a David 
Vaníček. Faktem je, že kdyby se v našem středu 
pohyboval např. Karel Gott s Lucií Bílou, nebylo 
by žádných pochybností, kdo je kdo. Takto naše 
dva kamarády neustále pozorovaly přimhouřené 
oči kolemjdoucích, či kolemsedících, hryzajících 

12 si usilovným lovením v paměti horní ret: „Her-
najs, vy dva frajeři, odkud já vás tak dobře znám 
a vlastně nevím, co jste zač? Holá hlava, černý 
kohoutek, holá hlava, černý kohoutek, vždyť vás 
znám jako starý boty, ale ODKUD?“ Bohužel asi 
nerozlouskli tu záhadu, že s oběma zpravodajci 
večeří každý den u zapnutého televizního přijí-
mače při poslechu zpráv a že jim vstupují do obý-
váku dokonce i ráno, když například s Davidem 
Vaníčkem snídají.
Již tradičně, cca 10 let, se setkáváme všichni v 
Beskydech, v hotelu stojícím na nejvyšším vr-
cholku. Bohem zapomenutá končina s hotelem 
Martiňák na Horní Bečvě je nekonečně krásná. 
Martiňák proslul jako rodinný hotel, člověk 
se zde cítí být skutečně v domácím prostředí. I 
fantastická kuchyně jako od maminky a navíc 

součástí hotelu je Valašská hospoda, kde vás na-
krmí valašskou kyselicí i borůvkovými knedlíky, 
jak je libo. Jo a podávají zde má oblíbená sladká 
vína. Sice nic pro znalce vín, ale ženy romantičky 
si přijdou na své. Zkrátka paráda. V okolí Marti-
ňáku je doslova houbařský ráj. Jirka s Davidem 
okamžitě vyrazili s košem do lesa a za chvíli jej 
přinesli téměř plný. Mně se při pohledu na houby 
zapíná v mozku bujná představivost a vidím oba 
polomrtvé sběrače v nemocnici, jak jim pumpu-
jí žaludek, oni se dáví, hekají, dejte pokoj. Ne, 
že bych houby neměla ráda, mám. Ale raději si 
počkám, co ta smaženice s nimi udělá a když 
přežijí, teprve druhý den to risknu. Takže! Zatím 
co kluci se ploužili v lese a sbírali houby, já si do-
přávala masáže zad a hlavy. Do hotelu dochází 
pravidelně šikovný masér, přičemž ceny za úkon 

jsou doslova lidové. Večer jsme hráli všichni tzv. 
vzdělávací hry, ve stylu soutěže Milionář, kde 
pochopitelně duo Pánek – Vaníček vyhrávalo, 
protože holt zpravodajci, nejsou přece žádní 
laici. Dva dny utekly jako voda a z Beskyd jsem 
se stihla ještě rychle přesunout do Prušánek na 
jižní Moravu, na oslavu narozenin svého strýce. 
Slavilo se, slavilo, slavila s námi i moje 107letá 
pratetička Julka, která si plánovala barvu svého 
nového kostýmku na další oslavu svých 108 let, 
nejlépe v tyrkysové barvě. Moje již 11měsíční 
„batolátko“ Tedíček neslavilo, ignorovalo oslavy. 
Mělo důležitější věci na práci. Honilo na dvorku 
kočku, spadlo a natlouklo si nos. A tak jsem dore-
laxovala, doslavila a zase hurá do šichty. 
Krásný podzim přeji!

Dita Brančíková

verním směrem nad obcí Lelekovice. 
Rozhledna poskytuje malebný výhled 
a to východním směrem na Drahan-
skou vrchovinu, západním směrem 
na Žďárské vrchy a za nimi Českomo-
ravskou vrchovinu, jihovýchodním 
směrem můžeme pozorovat zalesně-
né kopce Chřibů a Ždánického lesa                                                                       
a podíváte-li se jižním směrem uvi-
díte část Brna s hradem Špilberkem. 
K rozhledně dojdete z obce Lelekovice 
severním směrem po červené turistic-
ké značce. Babí lom je 15 metrů vy-
soká betonová rozhledna, má dvě vy-
hlídkové plošiny, vyšší je ve výšce 12 
metrů. Rozhledna  Babí lom byla již 

v 19.století oblíbeným cílem turistů.      
V devadesátých letech 19. století stá-
valy na tomto vrcholku dvě dřevěné 
vyhlídky. Na severním úbočí Rohrero-
va rozhledna a na jižním úbočí Rip-
kův altánek. Obě vyhlídková místa 
byla bohužel v období druhé světové 
války zničena. Výstavba dnešní roz-
hledny byla zahájena v šedesátých 
letech 20. století.
Po prohlídce rozhledny se vydejte dál 
po červené značce. Cesta vede po skal-
ním hřebeni a je odtud krásný výhled 
do okolí. Po necelém jednom kilome-
tru se dostanete k rozcestníku Babí 
Lom, rozcestí. Odtud můžete odbočit 
k nejvyššímu vrcholku rezervace. Ten 
se nachází ve výšce 562 metrů nad 
mořem a stávala zde ona Rohrerova 
rozhledna. Naskytne se vám výhled 
do širokého okolí rezervace.
Až se vrátíte zpět na rozcestí, můžete 
pokračovat po červené značce. Po půl 
kilometru, na místě zvaném Lavky, 
vám do cesty vstoupí takzvané „lelko-
vadlo“. Tato dřevěná konstrukce s od-
počívadlem zde stojí od roku 2001. Má 
sloužit především obyvatelům Leleko-
vic pro zbavení se lelků. Lelkovadlo je 
pěkná atrakce především pro děti.
Po odpočinku pokračujte cestou dál 
až do obce Vranov, která je známým 
poutním místem. Dnešní barokní 
kostel Narození Panny Marie s hrob-
kou rodu Liechtensteinů pochází ze                                                                             
17. století. Ke kostelu náležel i kláš-
terní řád svatého Františka z Pauly, 
který byl roku 1784 v důsledku jose-
fínských reforem zrušen. Dnes slou-
ží řádu Nejmenších bratrů Svatého 
Františka z Pauly, kteří zde budují 
rozsáhlý objekt pro kněze a poutníky, 
takzvané Mezinárodní duchovní cen-
trum.
Z Vranova se vydejte tři a půl kilo-
metru dlouhou lesní cestou údolím 
Ponávky, která směřuje do Adamova. 
Procházku lesem vám jistě zpříjem-
ní zdejší příroda, potůčky a skalnaté 
útvary. Zpět do Brna se svezte opět 
vlakem.

DiD s využítím
www.brnovinky.cz, Foto: archiv Rozhledna Babí lom

Skála na hřebenu Babího lomu

Vážení a milí čtenáři Moravského Metropolu


