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Martina Formanová: 
Některé naše vtipy Američané vůbec nechápou

■ Narodila jste se v Brně a také zde nějaký čas        
pobývala. Co se Vám vybaví, když se řekne 

Brno? Máte zde ještě nějaké přátele?
Všechno možný se mi vybaví - Jiráskova 
čtvrť, gymnázium na Křenové, kavárna 

Venuše, samozřejmě první lásky. S pár 
lidmi jsem stále v kontaktu, ať už z de-
vítiletky nebo z gymplu. Ostatně, dnes 
je to díky internetu lehké; každý druhý 
je na Facebooku.
■ Posléze jste žila v Praze a nako-
nec přesídlila do USA, kde jste se pro-

vdala za Miloše Formana. To je jak                                                                      
z romantického fi lmu. Myslíte si, že 
jste prostě měla štěstí a byla ve správ-
nou dobu na správném místě, nebo 
to chce i talent a odvahu opustit rod-
nou zemi a v té cizí okouzlit slavného           
režiséra?
Měla jsem hlavně nesmírné štěstí. A to                                                                       

v mnoha věcech - v Čechách, i v Americe. 
Ostatně, do Států jsem neodcházela natr-

valo, domnívala jsem se, že se tak za dva 
týdny či měsíce naučím anglicky a vítězo-
slavně se vrátím domů. No a pak jsem po-
tkala Miloše. To víte, ze začátku je to vždyc-
ky krásný; já si spíš vážím toho, že se i po 
patnácti letech těšíme na společně prožitý 
večer.
■ Jaké máte vztahy se svoji sestrou Si-
monou, za kterou jste vlastně odešla do 
Ameriky, vídáte se často?
Simča žije v Kalifornii, na druhé straně 
Spojených států, takže nás dělí skoro 4,5 
tisíce kilometrů a tři hodiny časového 
rozdílu, ale jinak jsme si stejně blízko, 
jako když jsme seděly vedle sebe v Brně 

na balkóně.
■ S Milošem Formanem se sta-
ráte o dvě děti, dvojčata Jima                            
a Andyho. Jak je vychováváte, 
spíše liberálně, americký, vol-
nější styl výchovy, nebo auto-
ritativnější náš „český model“, 
tedy škoda každé rány, která 
padne vedle :-)?
Určitě liberálně. Ale já bych se k 

nim tak chovala, i kdybych žila v Če-
chách. Musím ovšem taky říct, že jsem 
s nimi zatím nikdy velké výchovné pro-
blémy neměla, takže jsem ani nezvažo-
vala výchovu měnit.
■ Komu jsou Vaši synové podob-
ní, vidíte v nich spíše sebe, nebo 
Vašeho manžela? Říká se, že geny 
člověk nezapře, můžete to potvrdit                  
i u Vašich dětí?
Zatím vůbec nevím. Spíš se mi zdají 
jako dva úplně noví lidé, hovořící plyn-
ně anglicky.
■ Jaký je Miloš Forman táta?
Takový svérázný. Dřív býval občas i do-
cela přísný, ale kluci jsou slušní, dobře 
se učí a baví je sporty, tak teď si už spíš 
jen lebedíme.
■ Jak se synům líbí v České republi-
ce, mluví i česky?
To je asi moje nejslabší místo - že češ-
tina mých synů není lepší. Oni všech-
no rozumí, ale mluví kostrbatě. Na 
druhou stranu se jim v Čechách a na 
Moravě líbí, takže počítám, že tam 
jednou stráví delší dobu a rozmluví se 
perfektně.
■ V posledních letech jste se prosla-
vila jako autorka několika knih. 
Kde hledáte inspiraci? Chystáte se 
na další, již čtvrtou knihu? Pokud 
ano, o čem bude?
Proslavila je silně nadnesené! Každo-
pádně se čtvrtou knížkou jsem za půl-
kou; a je o dvou manželských dvojicích 
a internetu. Pokaždé mě inspiruje něco 
jiného. Tentokrát to bylo, když jsem čet-
la o seznamce pro zadané. A předsta-
vila si, co by se tak mohlo stát, kdyby 
se tam potkali dva lidé, kteří se znají                  
v reálném životě.
■ Psala jste už na gymnáziu, mys-
líte si, že pokud by Vás vítr nezavál 
do Států, živila byste se třeba jako 
novinářka nebo spisovatelka?
Předpokládám. Vždyť nic jiného neu-
mím!               Pokračování na straně 6
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Cizinci v Brně: hlavně chybí školy
Pokud vše půjde podle plánu, obo-
hatí brněnskou vědeckou scénu už 
brzy několik špičkových výzkum-
ných center. A do Brna začnou prou-
dit zahraniční vědci v ještě větším 
počtu než dosud. Místní podnikate-
lé nebo odborníci, kteří se o vědce 
a manažery starají, však už teď va-
rovně zvedají prst: Brno má velké 
rezervy v péči o ty cizince, kteří jsou 
tu už teď. Navíc městu do budoucna 
hrozí odchod některých předních 
fi rem.

Brno – Kristoffer je technolog původem 
z německy mluvící země a dočasný Br-
ňan. Přišel kvůli zajímavé práci, která 
ho v Brně drží. Firma mu z pracovního 
hlediska nabízí téměř vše. Podmínky, 
se kterými toho fi rma už moc neudělá, 
jsou ale horší.
„Nejsem zvyklý si stěžovat, většinou 
vše řeším tam, kde je problém. To ale na 
cizinecké policii dost dobře nejde“, uvá-
dí jedno z nejčastěji zmiňovaných míst, 
odkud cizinci odcházejí znechuceni. „Je 
to jednou cizinecká policie a má to v 
názvu. Bez domácích je tam ale člověk 
prakticky ztracený“, dodává.
Právní služby v této oblasti poskytuje 
například Jihomoravské centrum pro 
mezinárodní mobilitu (JCMM). „Patří 
sem například podmínky získání pra-
covního povolení, vyřízení zdravotního 
nebo důchodového pojištění nebo place-
ní daní“, uvedla příklad mluvčí centra 

Libuše Chládková.
Podle Vlastimila Veselého z občanského 
sdružení Brnopolis, jehož zaměřením je 
mimo jiné podpora cizinců v kreativ-
ních profesích v Brně, je hlavním pro-
blémem cizince do Brna vůbec dostat. 
„Dostupnost města leteckými spoji zů-
stává klíčovým problémem. Když pořá-
dáme mezinárodní konferenci, máme 
vzhledem k dopravní náročnosti potíže 
přesvědčit k účasti zahraniční hosty 
a řečníky“, říká Veselý. Paradoxně ve-
řejnou dopravu po Brně si cizinci nao-
pak nemohou vynachválit. „Například 
velmi oceňují noční rozjezdy“, doplnil 
Veselý.
V Brně funguje centrum pro integraci 
cizinců ze třetích zemí. „Třetí země“ 
jsou podle unijní defi nice v tomto ohle-
du země mimo Evropskou unii. Institu-
ce, která by přispívala k lepší aklima-
tizaci vysoce kvalifi kovaný profesionál 
nebo podnikatel, zatím chybí, i když se 
připravuje. Pracovně se zatím nazývá 
„mezinárodní dům“. 
Musí ale být koho stmelovat a integro-
vat. Přední manažeři a vědci do Brna 
totiž přicházejí s rodinami. Vědcům 
slouží integrační program EURAXESS 
placený ministerstvem školství, mana-
žeři soukromých fi rem to mají těžší. A 
u toho často končí rozhodování, jestli 
vzít zajímavou práci ve špičkovém cen-
tru v jihomoravské metropoli.
„Cizinci potřebují základní či střední 
školu, která má mezinárodně uznáva-

né kurikulum, aby se jejich děti po dvou 
letech v Brně mohly vrátit a normálně 
pokračovat ve své domovské zemi“, vy-
světluje Libuše Chládková z JCMM. Me-
zinárodní základní škola v Brně sice je, 
ale podle Chládkové se zatím potýká s 
fi nančními problémy. „Finanční samo-
statnost takových škol je otázka let, ale 
bez nich sem cizinci chodit nebudou“, 
varuje Chládková. Bude podle ní nutné, 
aby v prvních letech na chod těchto 
škol přispíval i veřejný sektor. 
Německý technolog Kristoffer také upo-
zorňuje, že Brno není tak kosmopolitní, 
jak se občas prezentuje vědcům. „Mám 
signály od kolegů, že jejich manželky se 
v Brně krutě nudí“, prozradil. S tím ale 
nesouhlasí provozovatel anglicky psa-
ného webu BrnoNow.com Michal Kaš-
párek. „Pro cizince se tady toho děje to-
lik zajímavého, že o tom nestíhám ani 
psát,“ tvrdí Kašpárek. Trochu jinak to je 
v letních měsících, kdy klubová scéna, 
která je závislá na studentech, má také 
až na výjimky „prázdniny“. Hlavní 
stížnosti se podle něj týkají jazykové 
bariéry. „Často se setkávají s absencí 
snahy domluvit se s cizincem, přestože 
je to zákazník“, prozrazuje Kašpárek.
Podle Vlastimila Veselého přetrvává 
řada důvodů, pro které se fi rmám vy-
platí v Brně být. Ale i to se mění. „Ně-
které fi rmy už musejí svým mateřským 
společnostem argumentovat konkrét-
ními výhodami, proč v Brně zůstat. 
Po vstupu Bulharska a Rumunska do 

Evropské unie totiž některé korporace 
zjistily, že cenou pracovní síly nebo 
pozemků náš region konkurovat nemů-
že“, varuje Veselý. Mnohé fi rmy, které v 
Brně zaměstnávají vysokoškolsky vzdě-
lané mladé lidi, přiznávají, že by jim 
stačili středoškoláci. Rozdíl je opět ve 
znalostech cizích jazyků.
Odborníci z JCMM považují za klíčovou 
podporu aktivit výzkumu a vývoje, 
které nelze přesunout na východ po-
dobně jako menší fi rmy. „Mezinárodní 
centrum klinického výzkumu v Brně 
vyroste mimo jiné díky spolupráci se 
špičkovými odborníky z univerzit“, 
vysvětluje Libuše Chládková. Když si 
JCMM dělalo výzkum mezi cizinci a do-
tazovalo se, co jim v Brně nejvíce vadí, 
na jednom z předních pěti míst bylo 
„nedostatečně reprezentativní veřejná 
prostranství“. Mimo jiné proto, že je 
jim trapně před přáteli a návštěvami z 
domovské země. „Není to důvod, proč v 
Brně nepůsobit. Ale rozhodně je to ne-
příjemnost, která jim hodně vadí“, říká 
Libuše Chládková. 
Podle ní bude nutné v dostatečném 
předstihu všechny hlavní nedostatky, 
jako je dopravní dostupnost, školství 
nebo veřejný pořádek, odstranit ještě 
před vlastním otevřením nových vý-
zkumných center - aby se městu poda-
řilo díky novým výzkumným centrům 
nalákat i další farmaceutické či medi-
cínské fi rmy.

Petr Bokůvka

Vánoční strom
za dvanáct dnů

Brno – Už jen do neděle 14. listo-
padu mohou Brňané na stránkách 
Turistického informačního centra 
(www.ticbrno.cz) nebo i poštou vy-
bírat a hlasovat pro vánoční strom, 
který bude letos zdobit náměstí Svo-
body. Všichni tři kandidáti jsou smr-
ky o výšce mezi deseti a sedmnácti 
metry rostoucí, v revíru Školního 
lesního podniku Masarykův les Křti-
ny, odkud město Brno dosud mělo 
osmdesát pět vánočních stromů. 
Internetové stránky města nabízejí 
také přesné souřadnice stromů pro 
zájemce, kteří by si stromy chtěli 
prohlédnout, dokud ještě stojí v pří-
rodě. Už 15. listopadu bude vítězný 
strom pokácen a o dva dny později 
bude opět stát na svém místě na ná-
městí Svobody.                                (pb)

Znaménka vyšetří 
v Bohunicích

Brno – Problémům s mateřskými 
znaménky, která byla během léta in-
tenzivně vystavena slunečním paprs-
kům, se mohou lidé vyhnout, pokud 
na podzim navštíví specializované 
poradny. „Tuto službu nabízí naše der-
matovenerologická klinika. Je ale nut-
né se předem telefonicky objednat,“ 
uvedla mluvčí Fakultní nemocnice 
Bohunice Anna Mrázová.                (pb)

Znojmo - kamerový systém ve Znojmě 
se v minulých dnech rozrostl o jednu 
novou kameru. V pořadí třináctý ka-
merový bod přibyl v centru města na 
Slepičím trhu. Monitoruje také přileh-
lou ulici Kramářskou. V rámci první 
fáze revitalizace přímětického sídliště 
budou v nejbližších týdnech umístěny 
nové kamery také na ulici Krylova, na 
budovu základní školy a v místě lomu 
ulic Dlouhá a Větrná.  

Cílem kamerového systému je pře-
devším zvýšení bezpečnosti občanů. 
Jeho hlavní funkcí je totiž prevence, 
tj. předcházení protiprávního jedná-
ní a v případě jeho zjištění zamezení 
páchání dalšího včasným zákrokem. 
O účinnosti kamer svědčí nejlépe čís-
la. V minulém roce řešila městská 
policie asi čtyři stovky případů, které 
zachytil kamerový systém a které si 
vyžádaly zákrok strážníků a v několi-

ka případech i zákrok Policie ČR. Stráž-
níci tak zjistili například 43 případů 
úmyslného poškozování zařízení, kdy 
vandalové vyvraceli dopravní značky, 
rozkopávali odpadkové koše nebo niči-
li výzdobu města, 53 případů rvaček 
nebo potyček a 15 krádeží. Obsluha 
kamer si také všimla celkem 31 osob, 
které potřebovaly poskytnout první 
pomoc a kterou jim tak do příjezdu 
lékařů poskytli přivolaní strážníci. 
Záznamy kamerového systému jsou 
často využívány Policií ČR při objasňo-
vání trestné činnosti.

Kamery jsou v současné době 
umístěny v těchto lokalitách: 

• náměstí Svobody (ul. Pražská, Velká 
    Michalská, Sokolská) 
• Horní náměstí (ul. Obroková, Václav
    ské nám., Kovářská) 
• náměstí Masarykovo (ul. Obroková, 

   Velká Mikulášská, Zámečnická, 
    Pontassievská) 
• ul. Havlíčkova (ul. Čermákova, 
    Mariánské nám.) 
• Městský park- hřiště 
• náměstí Republiky (ul. Kollárova, 
    Vídeňská tř., Lidická) 
• ul. 17.listopadu ( ul. 28.října, 
    Dr. Milady Horákové) 
• ul. Dukelských bojovníků 
    (ul. Vídeňská) 
• ul. Melkusova 
• Přímětice- sídliště 
• nám. Komenského (ul. Kovářská, 
    Studentská, Jana Palacha a část 
    Městského parku) 
• nám. Armády (ul. Palackého 
    a Jarošova) 
• Slepičí trh (ul. Kramářská) 
                                                            
                                                         (red)

Mikulášské nám., vlevo kostel sv. Mikuláše, vpravo Svatováclavská kaple, Foto: archiv

Nové spojení Znojma a Dobšic vytvoří 
stezka vedoucí od obchodního domu In-
terspar podél ulice Brněnské. Tři metry 
širokou a dvanáct set metrů dlouhou 
cestu zaplatí z velké části dotace, kte-
rou se městu Znojmu a obci Dobšice po-
dařilo získat z evropských fondů. „Obce 

Znojmo - téměř u konce je rekon-
strukce parku ve vnitrobloku ulice                             
17. listopadu ve Znojmě. Vznikl tak 
další příjemný zelený prostor pro od-
počinek. Plocha vznikla jako zbytková 
při založení vnitrobloku a později byla 
parkově upravena. Postupem času ale 
zcela degradovala a  svoji funkci už ne-
plnila. „Nyní po opravách by se z parku 
opět mohlo stát zázemí zeleně pro byd-
lící v okolí, pro maminky s dětmi a také 
odpočinkové místo pro kolemjdoucí, 
třeba pro ty mířící na autobus či vlak,“ 

Park na ulici 17. listopadu 
prošel rekonstrukcí

uvedl starosta Petr Nezveda. Obnovena 
byla plocha určená k dětským hrám, 
přibyly nevšední herní prvky i altán na 
posezení. Vysazeny byly nové stromy                                                                                    
a záhony, instalovalo se nové osvětlení 
a mobiliář. Práce provádí Městská zeleň, 
celkové náklady budou  asi tři miliony 
korun. Podobné zajímavé odpočinkové 
prostory určené k dětským hrám vznik-
ly v minulých měsících také v centru 
města v kapucínské zahradě a před 
známou znojemskou památkou, rotun-
dou sv. Kateřiny.                                 (red)

Buduje se nová cyklostezka
spojuje frekventovaná silnice, denně 
tudy projedou tisíce automobilů. Nová 
stezka umožní chodcům, cyklistům, li-
dem na kolečkových bruslích i mamin-
kám s kočárky dopravit se bezpečně 
mezi Znojmem a Dobšicemi.                    
                                                            (red)

Ilustrační foto

Ke zvýšení bezpečnosti přispěje další kamera
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Každý rok na začátku akademic-
kého roku přibudou Brnu tisíce no-
vých dočasných obyvatel z řad stu-
dentů z celé republiky, kteří nemají 
nárok na koleje – nebo je vůbec ne-
chtějí. Další lidé se do Brna stěhují 
za prací. Pokud se obracejí o pomoc 
s bydlením na realitní kanceláře, 
mnozí se diví. Platí provize. Brno je 
podle všeho v tomto smyslu českým 
unikátem.

Brno – Inzerát na internetu nebo ve 
specializovaném časopisu, telefonát, 
prohlídka, smlouva. To nejsou všechny 
kroky, které v Brně předcházejí nastěho-
vání do pronajatého bytu. Kromě zálohy 
ve výši jednoho měsíčního nájmu, kte-
rou si pronajímatel bytu bere „pro jis-
totu“, kdyby jeho nájemník nezaplatil, 
si částku odpovídající jednomu nájmu 
bere i realitní kancelář. Od nájemníka.
„Proč tomu tak je, o tom se vedou dis-
kuze nejen mezi lidmi, ale také v odbor-
ných kruzích“, vysvětluje manažerka 
brněnské realitní kanceláře STING, 
Pavla Nováková. Podle ní je verzí hned 
několik. „Jedna z nich hovoří o daleké 
minulosti, snad šedesátých letech mi-
nulého století, kdy byla výrazná po-
ptávka po bydlení a byty se přidělovaly 
obálkovou metodou“, říká Nováková. 
V rámci pravidla „kdo dal více, dostal 
více“ zůstávaly peníze na místních 

úřadech. Jak se s nimi nakládalo, bylo 
různé. Podobně jako kdysi, i dnes jsou 
zájemci ochotni za tyto služby platit. 
Ne však všichni. „Dost mě to překvapilo, 
protože bych logicky předpokládala, že 
provizi bude platit ten, kdo má ze služ-
by příjem, tedy majitel bytu. Takže když 

jsem ještě před nastěhováním musela 
vytasit dva nájmy, ráda jsem nebyla“, 
zlobí se Lenka Palečková, která pochá-
zí ze severu Čech a v Brně studuje. Na 
otázku, proč si pronájem nehledala na-
přímo, má odpověď: „Skoro všechno, co 
za něco stálo, bylo přes realitní kancelá-

ře, protože majitelům bytů je to jedno, 
dokonce to tak mají pohodlnější“, vy-
světluje studentka.
To potvrzuje i majitel bytu v širším 
centru Brna, který svůj byt pronajímá 
posledních pět let. „Je to zákon nabídky 
a poptávky. Pracující dospělý zájemce 

si musí ujasnit, jestli mu to za to stojí. A 
studenti mají také na výběr“, myslí si. 
S pokusem obejít realitní kancelář a do-
mluvit se „bokem“ se setkal. „Proč bych 
to dělal?“ diví se.
Podle Pavly Novákové z realitní kance-
láře STING se však i toto dogma příle-
žitostně nabourává a provize se dělí 
mezi zájemce o pronájem a majitele. 
„To bývá například případ komerčních 
prostor. Tady ale zažíváme negativní 
reakce právě od pronajímatelů, kteří 
bývali zvyklí dostávat podobné služby 
zdarma“, popisuje změny v zažité praxi 
Nováková.
Studentka Lenka Palečková zaznamena-
la podobné reakce i od kolegů. „Když se 
ta částka vydělí počtem měsíců a mezi 
počet lidí, dá se to přijmout“, krčí ra-
meny. Také podle Novákové se podobná 
počáteční nedorozumění rychle vysvět-
lí. Podle již citovaného pronajímatele si 
studenti jsou vědomi, že jsou trochu v 
nevýhodě. „Majitel menšího bytu jako 
já vždy raději vezme pracující pár nebo 
jednu osobu. Méně starostí, méně rizik a 
méně stížností od sousedů“, vypočítává.
Na internetu už existuje několik serve-
rů, které se na pronájmy a prodej nemo-
vitostí bez realitních kanceláří zaměřují 
a které nabízejí více či méně kvalitní a 
propracované právní služby. „Možná za 
rok“, říká Palečková.
                                      Petr Bokůvka

Byl to souboj dvou lékařů, který 
senátor a bývalý ministr zdravot-
nictví Tomáš Julínek měl prohra-
ný už dopředu. Proto ve volebním 
obvodu Brno-venkov vyhrál a do 
senátu se dostal kandidát sociál-
ních demokratů Jan Žaloudík.

Důvod první: Tomáš Julínek byl 
ministrem zdravotnictví, jenž se 
stal symbolem třicetikorunových 
poplatků a jiných pravicových 
reforem ve zdravotnictví. Přestože 
je zdravotnictví zoufale potřebo-
valo a stále potřebuje, Julínek se 
ve vysvětlovací kampani zaměřil 
hlavně na boj s plýtváním léky a 
nadužívání péče, v kteréžto sou-
vislosti se ze všech stran probírali 
například důchodci, kteří si chodí 
k doktorovi popovídat a napsat 
recept na něco, co se jim pak válí 
doma.

Co na tom, že podle statistik spo-
třeba léků skutečně klesla. Julínek 
byl v tomto ohledu oceňován pou-
ze pravicově smýšlejícími voliči, 
kteří si uvědomují, že zdraví je 
hodnota, ke které se přistupuje s 
podobnou fiskální zodpovědností 
jako k hypotéce, životnímu pojiš-
tění nebo kvalitnímu bilingvální-
mu vzdělání pro potomky.

V těchto volbách přišli k urnám             
i levicoví voliči, kteří jsou jinak le-
targičtí. Už jen proto, aby vyjádřili 
svůj názor na kdysi neoblíbeného 
ministra, který by po znovuzvo-
lení do senátu pravicové reformy 
vlády, schválené dolní komorou, 
podržel. Předchozí spor obou kan-
didátů související s Žaloudíkovým 
odchodem z MOÚ, za výsledkem 
hledat nelze: v tomto ohledu je vo-
ličská paměť velmi krátká (stalo 
se to                v lednu).

Kdyby občanští demokraté do 
vabanku o další osud úsporných 
opatření poslali méně kontroverz-
ní osobnost, levicoví voliči by pro 

ni sice nehlasovali, ale na druhou 
stranu by to nemotivovalo ty 
méně věrné socialisty, aby při-
šli k volbám, a dost možná by si 
ODS udržela silnější pozici, kterou 
v prvním kole oslabil kandidát 
TOP09.

Právě trend nových tváří je dru-
hým důvodem, proč Julínek pro-
hrál. Sociální demokraté už mno-
ho let hází svým jednodušším 
voličům záchranné kruhy v podo-
bě osobností kulturního, sportov-
ního a jiného světa (teď Jozef Re-
gec v Blansku). Žaloudík je bývalý 
děkan lékařské fakulty a onkolog, 
zástupce nejobdivovanější profe-
se, ke které některé skupiny oby-
vatel vyloženě vzhlížejí. 

A shodou okolností se letošní vol-
by nesou ve znamení změn, nové-
ho stylu v politice a výměny sta-
rých tváří. Julínek není stará tvář, 
ale Žaloudík zase není symbolem 
nového stylu v politice, protože 
bude dělat to, co mu stranický 
diktát určí. V tomto ohledu byla 
Julínkova obhajoba předchozího 
mandátu politicky čistější. Nemo-
hl ale vyhrát proti kandidátovi, 
který zatím byl veleúspěšný ve 
své profesi (zatím jen zachraňo-
val životy) a který kandiduje za 
stranu, jejíž sliby jsou postaveny 
na silné roli sociálního státu, na 
kterou v současné době stát nemá.

Nástrahy metropole

Vítejte doma. Nové obyvatele v novém domově má od října brněnská zoologická zahrada. Pár medvědů kamčatských,                
sedmnáctiletý Jelizor a stejně stará Kamčatka, ZOO získala z ruského Rostova na Donu. Pětinásobní rodiče nyní žijí v „Berin-
gii“, jejíž vybudování stálo asi 75 milionů korun.                                                                      (pb) FOTO: Metropol/Petr Bokůvka

Brněnská ZOO má nový „Medvědí dům“

Brno – V roce 2009 se mluvilo o jeho 
zrušení, ale stále funguje, i když musí 
šetřit. Vojenský umělecký soubor 
Ondráš, jediné těleso svého druhu v 
České republice, navíc stále láká nové 
členy do amatérské části souboru. 
Na konkurz, který se v říjnu konal v 
Brně, přišlo padesát zájemců o něko-
lik forem umění.

„Jednalo se o nábor k doplnění členské 
základny. Do taneční skupiny přišlo při-
bližně třicet zájemců, do hudební skupiny 
deset a stejný počet tvořily i zájemkyně o 
členství v dívčím pěveckém sboru“, pro-
zradila mluvčí souboru Hana Maděrová, 
podle které nejsou požadavky na kvalitu 
amatérských členů tak náročné jako u 
profesionálů. „Nicméně letos byla kvalita 
téměř všech uchazečů vysoká“, dodala 
Maděrová.
Ondráš je uměleckým týmem dospělých, 
takže na konkurz nechodí různé věkové 
kategorie ani začínající děti, které by od-

Konkurz Ondráše: padesát zájemců
mítnutí pro nedostatek talentu nemusely 
vzít dobře. Větu „Děkujeme, vás nechce-
me“ slýchají účastníci konkurzu velmi 
zřídka.
„To se stává výjimečně, když se například 
přihlásí houslista, který nezahraje čistě 
stupnici“, vysvětluje Hana Maděrová. 
„Zájemci, kteří projdou výběrem, navště-
vují speciální semináře, které trvají asi 
dva měsíce a jsou zakončeny praktickým 
testem“, říká. Během této doby mnozí 
mladí umělci odcházejí sami: buď kvůli 

časovému vytížení, nebo právě proto, že 
sami zjistí, že působení v souboru je nad 
jejich schopnosti.
V poslední době ale vedení souboru poci-
ťuje, že zájem o členství upadá. Přisuzuje 
to mimo jiné tomu, že vysokoškoláci mu-
sejí dát přednost výdělečným aktivitám. 
„Bohužel navíc musíme šetřit a propouš-
tět, ale snažíme se, aby se to neprojevilo 
na kvalitě. Na amatérské části souboru 
se to naštěstí příliš neprojevuje“, uzavírá 
Maděrová.                                                (pb)

Petr Bokůvka, Foto: Tino Kratochvil
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Co nabízí moderní školství?
Metody výuky i celé školství se v průběhu let nejrůzněji proměňuje, stejně jako celá společnost. Cíl všech změn 
je přitom už dlouhá léta stejný. Objevit konečně recept na dokonalé vzdělávání a dokázat podle něj žákům 
správně namíchat koktejl nejrůznějších informací, poznatků, zábavy i nadšení a vše případně doladit při-
dáním špetky autority a kontroly. Ale kdeže jsou praktiky z fi lmů pro pamětníky. Dnes je třeba dítě hlavně 
zaujmout informací či způsobem jejího přednesení a výuku tomu maximálně přizpůsobit. Do popředí zájmu se 
tak dostávají nejrůznější moderní způsoby výuky, které velmi často využívají speciální pomůcky a technologie.

Právě díky moderním technologiím je 
možné dětem látku více přiblížit, infor-
mace zajímavě znázornit a přitom zís-
kat jejich pozornost. V mnoha školách 
se proto snaží moderní technologie ve 
výuce více a hlavně vhodně využívat. 
Ani používání počítačů totiž nestačí, 
pokud je pedagog nevyužívá správně. 
Na cestě k modernímu vzdělávání je 
proto několik důležitých podmínek. Je 
třeba do škol nové technologie získat 
a potom vyučující vyškolit tak, aby 
dokázali zajistit bezproblémové využí-
vání těchto technologií ve výuce. Tech-
nologie totiž nikdy nesmějí získat svou 
zajímavostí převahu nad probíranou 
látkou, kterou mají pouze dokreslovat               
a vhodně znázorňovat.
Když jste časově vytížení a přesto se 
chcete učit novým věcem - možností je 
e-learning.
Velmi oblíbenou formou výuky zvláš-
tě na vysokých školách a v mnohých 
kurzech, se stala metoda e-learningu. 
Tento typ vyučování využívá infor-
mační a komunikační technologie (PC, 
internet) k tvorbě nejrůznějších kurzů, 
k zpřístupnění studijních materiálů a k 

zprostředkování komunikace studentů 
i lektorů. Takováto výuka je studentům 
přístupná přes internet a je proto časo-
vě fl exibilní. Zároveň je možné do ma-
teriálů a cvičení vkládat multimediální 
prvky (audio nahrávky, videa) a tím 
zkvalitnit zejména výuku jazyků. Kurz 
má nastavený základní časový studijní 
plán (například, která lekce je určena 
ke studiu v určitém týdnu), ale student 
si svou výuku řídí sám. Nové informace 
se učí svým tempem, může se k jednot-
livým materiálům a cvičením vracet                                     
a vypracovávat je, když má čas a do-
statek klidu.
Vědomosti přes mobil? A proč ne!
„Žhavou“ novinkou ve vzdělávání, kte-
rá se zatím do škol v České republice 
příliš nerozšířila je v zahraničí velice 
úspěšný m-learning (mobile learning) 
– tedy mobilní výuka/vzdělávání. Tento 
typ výuky využívá například mobilní 
telefony, kapesní počítače, PDA… a dal-
ší technické pomůcky. Právě specifi cké 
funkce a vlastnosti těchto přístrojů 
nabízejí zajímavé možnosti i pro výu-
ku. Například díky snadné manipulaci                                                
a přenosnosti telefonů, může výuka 

probíhat i v terénu formou her. Pokud je 
pak k tvorbě výukové lekce využita tře-
ba soustava šifrovaných návodů spolu 
s navigací (na způsob již známého ge-
ocachingu), stává se výuka zároveň 
hrou. Navíc prožitá informace se určitě 
lépe pamatuje než přečtená defi nice.
Nesmíme zapomenout ani na záporné 
aspekty nových stylů vzdělávání. Mo-
derní technologie dokáží přinést do vý-
uky mnoho nového, ale žáci si bohužel 
některé staré návyky stále ponechávají. 
Například testování vědomostí přes po-
čítač je do značné míry problematické, 
protože nevylučuje možnost nejrůzněj-
ších drobných podvodů. I proto se mož-
ná e-learning a m-learning uplatňuje 
hlavně na vyšších stupních škol a ve 
vzdělávání dospělých, kteří mají mnoh-
dy větší motivaci.
A protože jsou tyto technologie stále do-
stupnější možná, už není daleko doba, 
kdy si v tramvaji cestou do práce bude-
me pilně vylepšovat znalosti francouz-
ské slovní zásoby či získávat přehled                
o malířích středověku.

Text: redakce, 
Foto: archiv
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Vzdělání je prostě nutnost
Vzdělání je souhrn znalostí, které získáváme pomocí vzdělávání, výuky a studia specifi ckých vědomostí. Původ 
slova vzdělání - „edukace“ odkrývá teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících 
„vedení ven“ nebo „vedení vpřed“ s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů. 
Cílem vzdělání je přenos myšlenek z jedné osoby na druhé. Navíc ke třem základním dovednostem, což jsou 
čtení, psaní a matematika, se základní a střední školy pokoušejí vyučovat základy předmětů jako historie, 
fyzika, chemie a někdy politologie, doufajíc, že studenti si uchovají a použijí tyto vědomosti během praxe. Sou-
časné vzdělávací systémy měří znalosti pomocí testů a pracovního nasazení a pak přidělují každému studentu 
korespondující hodnocení (známku).

Vzdělávání jednotlivce začíná po naro-
zení a pokračuje během života. Někteří 
vědci si myslí, že, vzdělávání začíná už 
před porodem – dítě prý dokáže v dělo-
ze  vnímat hudbu nebo hovory mezi ním            
a rodičem a to pak ovlivňuje jeho vývoj. 
Formální vzdělání probíhá tak, že si spo-
lečnost, skupina nebo jednotlivec sestaví 
učební osnovu pro vzdělání obvykle mla-
dých lidí. Avšak v současné době je na 
vzestupu dlouhodobé vzdělávání neboli 
vzdělávání dospělých. Je to dáno tím, že 
se lidé často ještě v dobré kondici dožívají 
vyššího věku. V dnešní době je běžný ak-
tivní 60-ti letý muž či žena, dříve v tomto 
věku byli lidé už skutečnými seniory se 
všemi průvodními jevy. 
Současná doba otevírá více možností se 
vzdělávat, lidé mají snadný přístup 
ke knihám a jiným materiálům 
vhodným pro výuku. Mnoho 
dospělých se přihlašuje 
do škol na dálkové              
i denní studium. 
Stále význam-
nějším pro-
s t ř e d k e m 
pro vzdělá-

vání se stávají počítače, neexistuje snad 
rodina, která by doma neměla počítač 
nebo alespoň někdo z příbuzných ho má. 
Jednotliví studenti tak mohou snadněji 
studovat lekce a materiály přes internet 
a účastnit se v mnohých interaktivních 
online studijních aktivitách. Existuje 
spousta sociálních sítí, kde i věkové roz-
pětí je čím dál větší. Není tak neobvyklé, 
že na Facebooku či Seznamce „sedí“ děti 
i rodiče.
Vzdělání existuje po většinu lidské his-
torie. Zjednodušeně řečeno, vzdělání je 
vyučování myšlenek, dovedností, prin-
cipů atd. Zvířata, která se učí od rodičů, 
též mají některé ze svých úkonů dané 
instinktem. Ale lidé, když 

začali vyvíjet pomůcky a vědomosti, 
které měli být vyučovány, šli ještě dále. 
Myslíme-li na vzdělání jako na část kul-
turní evoluce lidí, znamená to, že tu vždy 
byl nějaký typ vzdělání. V roce 1994 Die-
ter Lenzen, prezident z Freie Universität 
Berlin řekl, že vzdělávání začalo buď před 
miliónem let nebo v roce 1770, kdy byla 
založena první katedra pedagogie na 
univerzitě v Halle v Německu. Jeho výrok 
naznačuje ideu, že vzdělávání jako věda 
nemůže být separována od vzdělávacích 
tradic existujících předtím. Za základní 
vzdělání se v současnosti považují zna-
losti nutné pro fungování ve společnosti.
Na Západě jsou původy vzdělání spojeny 

s organizovanou církví: kněží pochopi-
li důležitost propagace pozitivních 

předností u mladých a založili, 
udržovali a vybavili perso-

nálem školní systémy.               
V Evropě mělo mnoho 

prvních univerzit ka-
tolické kořeny. Bě-
hem následujícího 
věku osvícenství 
se spojení mezi ví-
rou a vzděláním 
zmenšilo.

Text: redakce, 
Foto: archiv

Citlivý přístup již od první třídy
Velká změna se například týká někte-
rých letošních prvňáčků. Ti ji přitom 
snad ani nepocítí, v údivu budou spíše 
rodiče. Na čtyřiceti vybraných základ-
ních školách totiž v září začala výuka 
nového typu písma nazvaného Come-
nia Script. Vzhled a způsob psaní zna-
ků tohoto písma je více podobný písmu 
tiskacímu a mělo by tak být pro malé 
žáčky čitelnější i jednodušší na nauče-
ní. Jeho autorka Radana Lencová se při 
tvorbě snažila klasické znaky odlehčit 
o zbytečné kudrlinky a také usnadnit 
jejich napojování ve slovech. A jak se 
jí to povedlo, budou testovat malí žáčci 
celé dva roky. Po tomto testovacím ob-
dobí se výsledky vyhodnotí a v případě 
úspěchu bude výuka písma Comenia 
Script rozšířena i do prvních tříd dal-
ších základních škol.
Velká změna s rozporuplným 
přijetím
Druhou podstatně méně úspěšnou 
změnou je zavedení státních maturit 
již pro letošní čtvrté ročníky středních 
škol. Jednotná celostátní podoba zkouš-

Rok změn
Přesně tak by se dal nazvat školní rok 2010/2011 a to nejen na základ-
ních, ale i středních školách. Výuka se totiž stále proměňuje a přizpů-
sobuje potřebám dětí i novým poznatkům z pedagogiky, psychologie a 
moderních technologií. A jaké dvě největší změny letos naše děti čekají?

ky je přitom postupně připravována již 
několik let, ale až v letošním roce byla 
schválena vládou. Odborníci se však 
v hodnocení kvalit jednotné maturity 
příliš neshodují. Část si od této zkoušky 
slibuje zvýšení kvality vzdělávání a za-
vedení jasného standardu. Druhá část 
odborníků však poukazuje na skuteč-
nost, že začínat se zvyšováním kvality 
studia u maturity je pozdě a preferova-
la by alespoň dlouhodobější přípravu 
na nový typ zkoušky. Argumentů pro  
i proti existuje snad nekonečné množ-
ství. Trošku světla by proto do celé de-
baty měly přinést výsledky maturitní 
generálky, která proběhla v říjnu. Na té 
si žáci vyzkoušeli podobu zkoušky a zís-
kali tak jasnější představu o její obtíž-
nosti. Jestli se studentům nový systém 
státních maturit nakonec zalíbí či niko-
liv, ukáže až čas, který pravděpodobně 
přinese i další změny a drobné úpravy. 
Jedno je však u maturit jisté, ať jsou 
testy jakékoliv - velký strach studentů 
ve svatém týdnu a poté, jako odměna, 
velká radost z vlastního úspěchu.

Text: redakce, Foto: archiv
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U nás v redakci to dobře známe – řada 
z vás nám píše, jak je na vesnici těžké 
sehnat to či ono, jak je složité pustit se 
do hubnutí i na malém městě a že u nás 
v Praze je nám přece hej, když máme 
všechno nadosah. Ale ruku na srdce, 
naši milí „vymlouvači“, opravdu byste 
se do nápravy životního stylu pustili 
hned a s nadšením, kdybychom vám 
dali kouzelnou možnost mít všech-
no po ruce? Nenechte se mýlit. Nau-
čit se správně žít, hýbat, odpočívat a 
myslet na své zdraví, můžete třeba                             
v malé horské chatě nebo na samotě u 
jihočeského rybníku stejně jako v Praze 
či Brně. Ono je to všechno zase o tom, 
jak moc to hubnutí a změnu životní-
ho stylu vlastně chcete a do jaké míry 
místo svého bydliště berete jako jednu z 
mnoha výmluv. A pozor, vy z venkova                                                                                      
a menších měst v tom určitě nejste 
sami, i lidé z velkých měst hledají vý-

mluvy a naříkají pro změnu nad ma-
lými možnostmi pohybu na čerstvém 
vzduchu a dalšími městskými nedostat-
ky. Jistěže, všechno (vesnice i město) má 
svoje pro a proti. A vůbec nebude na ško-
du, když se na jednotlivé klady i zápory 
podíváme podrobněji.

Kapitola první: odborníci
Na první pohled mají v tomto ohledu 
výhodu „měšťáci“. Stačí jim přece po-
dívat se na internet, sednout na tram-
vaj a dojet si za nejbližším výživovým 
poradcem nebo koučem či lékařem-o-
bezitologem. Zato lidé z malých měst                         
a venkova? Že jsou „nahraní“, odříznutí 
od všech, kdo jim mohou v hubnutí po-
moct? Nesmysl! I takoví mohou sednout 
k internetu a najít si odborníka – ten-
tokrát v nejbližším městě. A nenechte 
se mýlit. Třeba my v Praze máme sice 
všechno zdánlivě nadosah, ale za kva-
litním odborníkem mnohdy jezdíme 

D
ie

ta

Hubnutí: pro a proti město vs. vesnice aneb kde se hubne lépe?
Ti, kteří žijí na vesnici, lamentují, že to mají daleko do posiloven a za odborníky. Ti, kteří žijí ve městě, by zase 
rádi měli víc čerstvého vzduchu na procházky a zdravého jídla z domácí produkce. Přitom všichni do jednoho 
často jen hledají „mouchy“ tam, kde nejsou!

hodinu tramvají, metrem, autobusem 
nebo se v autě dvě hodiny prodíráme 
dopravní zácpou. To vy, z menších měst 
či vesnic, to k tomu svému odborníkovi 
stihnete rychleji – a za menší peníze. 
To je také třeba podotknout. Nemluvě o 
tom, že existují spousty internetových 
hubnoucích kurzů, při kterých – když 
na to přijde – ani nemusíte vystrčit nos 
z domu! 
Skóre: 1:1
Tip Diety pro mimoměstské: Vyzkoušej-
te internetový kurz hubnutí na www.
klub-diana.cz! Ten pro začátečníky trvá 
12 týdnů, kdy je vám k dispozici odbor-
ná lektorka, jež vám upraví stravovací 
režim, sestaví pohybový plán a každý 
týden vám zašle novou lekci. Ovšem                
i vy musíte vyvinout aktivitu. A tak 
každý týden zase pro změnu vy lektor-
ce pošlete výsledky svého týdenního 
snažení a teprve potom budete mít                          

k dispozici pokračování kurzu, stejně 
jako dostanete od lektorky vyhodnocení 
toho, co jste doposud zvládli. Výborná 
motivace pro všechny, kteří trpí nemocí 
věčného vymlouvání se. A cena? Velmi 
přijatelných 1490 Kč. 

Kapitola druhá: zdravá strava
My ve městech máme bezpochyby vý-
hodu v množství obchodů specializují-
cích se na zdravou výživu. Bioprodejny, 
restaurace nabízející zdravá jídla, kurzy 
zdravého vaření… Je toho požehnaně. 
Vždycky budeme mít na výběr daleko 
více věcí – i cizokrajné ingredience, 
které se na venkov pravděpodobně 
nedostanou. Ale…! Kdo říká, že je to 
jednoznačná výhra? Pečivo je často ši-
zené, biopotraviny předražené (a vůbec 
ne vždycky dietní) a mnozí odborníci 
na výživu jsou toho názoru, že nejlépe 
našemu trávicímu ústrojí i váhové ka-
tegorii prospívají potraviny z místní 

produkce. Takže tentokrát bychom to 
měli být především my ve městech, kdo 
by měl plakat a naříkat, že všichni z 
venkova se mají! Mají vlastní zahrádky, 
zdravou (a vlastně bio!) zeleninu, do-
mácí vajíčka, čerstvé maso z vlastních 
chovů, prostě ráj nadosah… Ovšem,                                                                             
i pro nás se naštěstí blýsklo na lepší 
časy. To když se do měst začaly dostá-
vat tzv. Farmářské trhy, vracející nám 
možnost nakoupit si přímo od farmářů 
a zemědělců to, co vypěstovali nebo od-
chovali a mít tak všechno čerstvé, bez 
„éček“ a chemie.
Skóre: 2:2
Tip Diety pro „měšťáky“: Opět to bude 
internet, kdo vám pomůže. Konkrétně 
třeba tyto adresy: www.najdisisveho-
farmare.cz nebo www.ceskefarmars-
ketrhy.cz. Ta první vás nakontaktuje 
přímo na farmáře ve vašem okolí a 
umožní vám si objednávat od konkrét-
ních dodavatelů, druhá adresa vám 
zase prozradí, kde se vám na jednom 
místě sejde farmářů tolik, že si na jejich 
trhu nebudete moct vybrat, kolik tam 
bude nádherné čerstvé zeleniny, ovoce 
a dalších dobrot. Zkuste to, můžete jen 
získat! Přece víte, že dietní jídelníček má 
být pestrý. 

Kapitola třetí: pohyb
Po krátkém průzkumu v redakci jsme 
si jisti: všichni bychom nejraději měli 
možnost vyjít si denně na procházku 
nebo delší túru do čisté přírody, do kopců 
nebo k rybníku, zkrátka kamkoliv, kam 
lidská noha moc často nevstupuje a kde 
nás to zaujme natolik, že ani nepostřeh-
neme, že při kochání se okolní přírodou 
vlastně ještě aktivně hubneme! A také 
bychom si všichni – kdybychom žili 
na venkově – pořídili psy a trekingová 
kola, abychom měli další motivaci pro 
pohyb na čerstvém vzduchu… Že vy 
na vesnici žijete a žádná taková  poho-
da nehrozí, protože denně pracujete do 
úmoru? O to víc před vámi smekáme a 
zkusíme vám vysvětlit důvod. Víte, proč 
my ve městech chodíme do posilovny a 
složitě tam stroj po stroji namáháme 
jednotlivé svaly? Protože nám chybí 
přirozený pohyb, práce kolem domu, 
na čerstvém vzduchu, tahání dříví z 
lesa nebo okopávání zahrádky, péče o 
sady, vinice, přehazování písku lopa-
tou a další činnosti, které sice na první 
pohled nevypadají lákavě, ale jsou to 
činnosti pro nás kdysi přirozené, při 
kterých se kalorie spalují daleko snáz 
než v nudném fi tness! Nevěříte? A proč 
si tedy my z měst jezdíme odpočinout 
na venkovské chaty, kde se nemůžeme 
nabažit třeba zahrádkaření a kutilství? 
A když vy, z venkova, toho máte po ce-
lém týdnu dost, pojeďte si udělat zase 
výlet za námi, do měst. Třeba při tom 
zajděte i do fi tness, abyste zjistili, jest-
li opravdu o něco přicházíte. S největší 
pravděpodobností by vás to – stejně 
jako nás „měšťáky“ – dvakrát nebavilo 

a šli byste rychle hledat nejbližší park, 
do kterého my si chodíme zaběhat nebo 
zajezdit na in-line bruslích. 
Skóre: 3:3
Tip Diety pro mimoměstské: Říkáte 
si, že by to přece jen chtělo víc než jen 
opakující se procházky do nejbližšího 
lesa nebo kolem vesnice? Dobře. Můžete 
si totiž posilovnu pořídit domů. A ani 
vás to nebude stát moc peněz – když 
na to půjdete chytře. Na standardní 
posilovací stroje za spousty peněz pro 
tentokrát zapomeneme a podíváme se 
na jednoduché posilovací pomůcky za 
pár korun. Například je tu TheraBand – 
elastický, gumový posilovací pás, který 
vám nabídne několik možností obtíž-
nosti (podle pevnosti gumy) i efektivní 
cvičení pro celé tělo. A podržte se, stojí 
od 100 Kč! Seženete jej např. na www.
cvicebni-pomucky.cz. Anebo se jednou 
dvakrát vydejte do nejbližšího města 
nejen za výživovým poradcem, ale i 
trenérem a nechte si od něj poradit, jak 
cvičit klidně i doma v obýváku. 
Tip Diety pro „měšťáky“: Výše uvedený 

gumový pás samozřejmě můžete využít 
i vy. Určitě vyjde levněji než nejlevnější 
posilovna. A možná pak snadněji ušetří-
te i na in-line brusle nebo kolo či výlety 
za přírodou, které ocení celé vaše tělo. 
Hlava si odpočine, tělo získá fyzičku             
a protáhne svaly ztuhlé z kanceláří. Pro-
stě paráda!
A jsme u konce. Jak vidíte, skóre je ne-
rozhodně. Město i vesnice mají pro hub-
nutí dobré předpoklady a všechno je jen 
na vás a vašem odhodlání. A kdybyste 
si někdy s něčím nevěděli rady, obraťte 
se s důvěrou na nás nebo naše webové 
stránky www.fi t-web.cz, které jsou pří-
mo nabité užitečnými informacemi. My 
vám každopádně při hubnutí a změně 
životního stylu držíme palce, ať už byd-
líte kdekoliv!
                          Text: Jana Potužníková, 
                                        Foto: archiv
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Perspektiva umenšuje také velikost problémů (Švabinský), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Lístky na koncert skupiny ELÁN vyhrál Petr Doubek, Pechova 6, 
624 00 Brno. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky je připraven kosmetický balíček od společnosti Ryor. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Met-
ropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 15. 11. 2010. Příjemnou 
zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce Metropolu.
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Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do stojanů MORAVSKÝ METROPOL

■ Kdysi jste v jednom rozhovoru 
uvedla, že v Americe není tak snad-
né získat přátele. Američané jsou 
podle Vás uzavřenější a nebaví se                
o osobním životě. Jak jste se s tím-
to faktem vypořádala? Nestýská se 

Vám po kamarádkách z Čech?
Už jsem víc přivykla. Kamarádek tu 
mám míň, ale vlastně mi to vyhovuje. 
Můj čas teď patří hlavně rodiněv a pak 
taky psaní. Myslím, že kdybych žila                    
v Praze a nebo i v New Yorku, nikdy 

bych nenapsala cokoli delšího než dva-
cet stránek.
■ Když byste měla porovnat Ameri-
čany a Čechy, kde vidíte ten největší 
rozdíl?
Napadají mě dvě výrazné věci. Jednak 
je to sebevědomí - s tím se snad Ameri-
čané rodí. Většinou jsou přesvědčeni, že 
žijí v nejlepší zemi na světě (nevadí, že 
třeba nikde nebyli a nemají o jiných ze-
mích ani představu) a skálopevně věří 
ve vlastní možnosti. Tuhle jsem četla 
postřeh, který je docela vystihuje: „Jako 
potencionální výherce stamilionů v lo-
terii zásadně nesouhlasím se zvýšením 
daní pro bohaté“. Americký sen zkrátka 
stále žije.
A pak máme dost rozdílný smysl pro 
humor. My Češi si libujem v sebeironii 
a černém humoru; některé naše vtipy 
Američané vůbec nechápou nebo jim 
připadnou kruté.
■ Jak často se vracíte domů do 
Čech? Kde je vlastně dnes Vaše 
„doma“? Je to tam, kde se člověk 
narodil, nebo tam, kde žije, má svo-
ji rodinu, přátele?
Do Čech jezdíme minimálně jednou za 
rok, ale třeba vloni jsem tam byla asi 
čtyřikrát. Krátce, ale přece. A kde mám 
domov? Dobrá otázka. Nyní určitě                          
v Americe, kvůli dětem. Až budou star-
ší, doufám, že si s Milošem pro jednou 
užijeme dosytosti rodné vlasti. Sním                                                                                     
o tom být tam někdy tak dlouho, že 
bych zůstala celý den jen v posteli                          
a četla si. Že bych pro jednou necítila 
ten tlak nadýchat se honem pražské-
ho vzduchu a vidět aspoň pár ze svých 
přátel. Že bych měla pro jednou pocit, 
že to můžu udělat zítra.

Text: Dita Brančíková,
Foto: Jana Krenova

Moravský 
Metropol ve 
žlutých „M“ 

stojanech



07O nás - o lidechO nás - o lidech

O 
ná

s 
- O

 li
de

ch

Zpěvu už se věnuješ dlouhá léta, 
kdo tě k němu vlastně přivedl?
Určitě to byla už v dětství moje rodina. 
Pamatuju si, že jako malá, když jsme 
měli doma nějakou návštěvu, tak jsem 
se strašně ráda s plastovým mikrofon-
kem před nimi kroutila a zpívala dětské 
písničky. Většinu času jsem taky trávi-
la posloucháním rádia, dokázala jsem            
u něj prosedět hodiny -  to mi mimocho-
dem zůstalo dodnes. 
Kdy jsi zjistila, že zpívání je to, čím 
by ses chtěla v životě živit?
Myslím, že to byl můj sen už od útlého 
věku. Vždycky jsem si představova-
la, že až budu velká, budu zpívat pro 
spoustu lidí. S kapelou, nebo bez, to mi 
bylo jedno. A jsem ráda, že se mi teď 
můj dětský sen plní.
Ty ses zúčastnila několika pěvec-
kých soutěží, na které nejraději 
vzpomínáš a které ti nejvíc daly?
To se nedá takhle přesně říct. Moc ráda 
třeba vzpomínám na soutěž Czech-
talent Zlín, kde jsem se probojovala 
až do fi nále. Byla to pro mě obrovská 
zkušenost. Ale hodně mi dala i soutěž 
Česko hledá superstar nebo X Factor. 
Člověk se tak dostane do úplně jiné-
ho světa. Dříve jsem hodně bojovala s 
trémou, ale díky těmto soutěžím jsem 
se rychle „otrkala“. Takže mám vzkaz 
pro všechny trémisty – na nic nečekejte                             
a zkoušejte všechno, co se vám nabízí, 
pomůže to.:-)
Máš v plánu ještě nějakou soutěž 
absolvovat?
Těžko říct… V dnešní době už je podle 
mě těch soutěží moc a nemají už ta-
kovou odezvu jako dřív, třeba v době, 
kdy probíhala první Superstar.  Možná 

Kristýna Šebíková
Dvacetiletá brněnská zpěvačka má dobře našlápnuto. Má za sebou ně-
kolik úspěchů v pěveckých soutěžích, spoustu vystoupení a momentálně 
pracuje na svém prvním sólovém albu.

za pár let, možná už nikdy, uvidíme.                    
Ale když nad tím tak přemýšlím, tak 
soutěžení už asi bylo dost, ráda bych se 
vydala i jinou cestou.
Ty studuješ druhým rokem na br-
něnské JAMU činoherní herectví, 
proč ne zpěv? 
V rámci mého oboru máme  i hodiny 
zpěvu a ansámblu. Navíc mám výbor-
nou profesorku, se kterou se mi moc 
dobře pracuje a navštěvuju soukromé 
hodiny i mimo výuku. Takže si myslím, 
že i když zpěv není můj hlavní obor, tak 
ho mám ve svém životě dost a dost. Ale 
do budoucna bych stejně ještě moc ráda 
jezdila na soukromé hodiny do Prahy. 
Co tě na téhle škole baví nejvíc?
Kolektiv lidí. Vždycky jsem bojovala                
s tím, že jsem tak trošku jiná. Měla 
jsem různé koníčky, hrála v divadle, ob-
čas jsem se přihlásila do nějaké soutěže.                
A lidé se na mě často dívali přes prsty. 
Na gymnáziu jsem si vytrpěla nejvíc, 
ale teď to všechno zlé beru jako obrov-
ský kopanec, který mě dostal tam, kde 
jsem a kde jsem konečně šťastná. 
A co se týče výuky, tak mě asi nejvíc 
baví hodiny herectví. Myslím si, že jsme 
skvělý kolektiv lidí, kteří se navzájem 
podporují a nepodkopávají si nohy. 
Díky tomu jsou naše hodiny plné smí-
chu, energie a celkově se tam člověku 
velmi dobře pracuje.
Za pár let školu dokončíš, čemu by 
ses chtěla věnovat po studiu?
Ráda bych zůstala u herectví a zároveň 
dál zpívala. Nevím, jestli se mi to poda-
ří, protože v dnešní době je moc těžké 
se v tom množství konkurence prosadit, 
takže musím počítat i s tou horší vari-
antou. Takže bych to nazvala takovou 

sázkou do loterie – buď  to vyjde, nebo 
ne:-).
Co obvykle děláš v létě, když není 
škola, taky zpíváš?
Letos v létě jsem zpěv nezanedbávala. 
Absolvovala jsem například Letní he-
reckou školu v pozici režiséra a měla 
na starost asi třicet dětí ve věku od 10 
do 18 let. Dva týdny jsme pracovali na 

různých projektech, tím hlavním bylo 
představení „S tebou mě baví svět“, 
které jsme na konci školy předváděli 
před rodiči. Nikdy předtím jsem podob-
nou práci nezkoušela dělat, ale pozice 
režiséra se mi moc líbila. Příští rok bych 
v tom ráda pokračovala a už teď vím, 
jaký závěrečný projekt bych si přála                               
s dětmi nazkoušet.

A prý jsi byla zpívat i v zahraničí!
Ano, mimo jiné jsem taky dostala na-
bídku zpívat v jedné Caffeterii na Tene-
rife na Kanárských ostrovech. Přijala 
jsem ji a můžu říct, že už v životě asi 
lepší zkušenost nezískám.
Diváci tě mohou ale už dnes vidět              
i v divadle – kde a v čem?
Momentálně hraju v muzikálu Čaro-
dějky z Eastwicku v Městském divadle 
Brno roli Holčičky/vypravěčky. Dříve 
jsem v tomhle divadle hrála i v dětském 
muzikálu Zahrada divů, ale ten už měl 
bohužel derniéru. A taky hraju roli zlé 
kněžny Grizeldy v Absolutním divadle 
v muzikálu Kráska a zvíře. Na mých 
webových stránkách www.kristyna-se-
bikova.wz.cz se dozvíte termíny před-
stavení a můžete se přijít podívat.:-)
Ty taky občas něco natáčíš…
Ano, kromě divadla jsem se zúčastnila 
natáčení několika studentských fi lmů 
a s jedním jsme dokonce soutěžili na 
stránkách Palace Cinemas a obsadili 
jsme krásné 4. místo. 
Co máš na  Brně nejraději?
Městskou část Brno-Kohoutovice,                             
ve které bydlím. Vždycky se sem moc 
ráda vracím. Mám tady rodinu, která 
mě v mých zájmech plně podporuje, 
přátele a hlavně klid. Když opomenu, že 
máme za domem základní školu s fot-
balovým hřištěm a aquaparkem, jsou 
tu všude kolem lesy a to se mi moc líbí. 
Taky tady máme blízko bowling, kuleč-
ník, pizzerii… K dokonalosti chybí už 
jenom squash a lyžařský vlek:-).
A na závěr - jaké máš ve svém obo-
ru ambice, kam bys to chtěla dotáh-
nout?
Jako asi každý člověk bych to chtěla sa-
mozřejmě dotáhnout co nejdál. Ale pri-
oritou v životě je však pro mě rodina. 
Takže až přijde ten správný čas, budu 
žít jen pro ni a zpěv nebo herectví budu 
mít jen jako koníček.

Text: Dita Brančíková,
Foto: soukr. archiv K. Šebíková

Toto by si měl každý člověk sám 
uvědomit a převzít odpovědnost 
za svůj majetek a zajistit si bu-
doucnost.  Zlato a stříbro jsou le-
gendární kovy a slouží lidstvu od 
pradávna jako uchovatelé hodnot. 
Jejich zásoby na naší planetě jsou 
extrémně omezené. Zatímco papí-
rové peníze mohou vlády tisknout 
do nekonečna, neumí vytvořit 
fyzické kovy. Také těžba zlata a 
stříbra je stále finančně náročněj-
ší. Stříbra na naší planetě ubývá i 
díky jeho jedinečným a nezastupi-
telným vlastnostem pro průmysl 
a tudíž jeho potenciál hodnoty je 
ještě vyšší než u zlata. Hodnota 
obou těchto kovů nebývale roste 
v dobách konfliktů a krizí, ať už 
vojenských, politických nebo fi-
nančních, jsou dobrou ochranou 
při inflaci i deflaci a snižují inves-
tiční riziko ve vašem portfoliu. Na-
víc investiční zlato je osvobozeno 
od DPH. Máte okamžitý přístup ke 
svému majetku a nejste na nikom 
závislí. Zlato a stříbro se teď stává 
více populárním nejen mezi inves-
tory, ale i centrálními bankami, 
které se snaží diverzifikovat svoje 
dolarové rezervy.  Investiční zlato 
a stříbro jsou univerzální měnou                                                        
a jsou všude na světě akceptovány. 
Při nákupu fyzických kovů si ověř-
te serióznost společnosti, porovnej-
te cenu, za kterou kupujete, ověřte 

si, zda je cena konečná bez dalších 
poplatků, zjistěte si informace                                     
o zpětném odkupu, zajímejte se 
o šíři produktové nabídky, rych-
lost dodání a optimálně se poraď-
te přímo o vhodném složení pro 
vaše potřeby. My doporučujeme                                          
www.investice-zlato-stribro.cz.
                          
           Přesvědčte se sami.

Doba se rychle mění a s ní i 
jistota a výhodnost investic. 
Je třeba si to uvědomit a revi-
dovat svoje investice. Co bylo 
výhodné před deseti lety, to se 
může během pár let stát riziko-
vou investicí. 
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20OSLAVUJEME 
DVACÁTÉ VÝROČÍ V ČR

Kupón lze uplatnit pouze na jeden nákup, platí od 28. 10. do 10. 11. 2010.
Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče. Akce platí pouze na nově uzavřené zakázky.

KKupKupKupóónón llzelze up uppl tlatlat itnitnit po pop uzeuze na na jjejej ddenden áná nákupkupp, p, p . 1111. 201201201201000.0.ppplatlatí oí od 22d 2888. 101010. ddo do 1010 10 11. 111

Kupón lze uplatnit pouze na jeden nákup v ASKO prodejnach ve dnech od 28.10. do 10.11.2010.

* Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče. Akce platí pouze na nově uzavřené zakázky. 
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Stru ný popis cesty Leoše, Lenky, 
Jakuba a Veroniky Šimánkových 
po Australském kontinentu

Vid t všechny p írodní krásy a unikáty Austrálie, které jsme si naplánovali navštívit, bylo víc než náro né.
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Když se ekne „sm la se mu lepí na paty“, 
nejeden smola  ví, o  b ží. I m j p ítel, se 
kterým se známe dlouhá léta. Asi p ed rokem 
si zakoupil ojeté auto Škodu Superb, které se 
tvá ilo jako luxusní vozítko. P ijel mn  ho 
radostn  ukázat až p ed d m. Zaparkoval, 
pobesedoval, vyslechl si naši chválu, nasedl 
a – neodjel! Auto nestartovalo a tak skon ilo 
v autoopravn . P ítel znervózn l, protože než 
dal autí ko do richtiku, zaplatil 40 tisíc K . P i
své další návšt v  Brna se situace zopakovala 
tém  do puntíku. P ijel až k našim domov-
ním dve ím, pochvaloval si, jak auto perfekt-
n  šlape a – op t neodjel. Auto nestartovalo 
a museli jsme volat odtahovku. A tehdy m j

08 p ítel neš astn  pronesl: „Já mám v tom Brn
takovou sm lu, kdykoliv sem p ijedu, kiks-
ne mn  auto a mám zad láno na problém!“ 
Nechal si však na radu mechanik  v autoo-
pravn  vypracovat znalecký posudek za dal-
ších 5 tisíc. A co se nedozv d l? Že si zakoupil 
auto utopené n kde p i povodních. Zrezav lý 
k áp, ra  novan  p et ený. N jaký as trvalo, 
než se mu poda ilo auta zbavit. A když m
poctil svou následující návšt vou, p ijel na 
úpln  novém o i – Hunday. Zaparkoval, hrd
vystoupil z auta a zjistil, že je bez pen ženky. 
Zb sile prohledával celé auto i okolí, pen žen-
ka nikde. Ješt  týž den se ozvala nálezkyn
z Troubska, kde p ítel p edtím tankoval, pe-

n ženku položil pravd podobn  v roztržitosti 
na kapotu a v pohod  se rozjel. Pen ženka se 
tedy vrátila, le  bez pen z. A p ítel op t ho-
ekoval: „Já mám v tom Brn  takový pech, 

samé maléry!“ 
Dnes vidím, že ty „pechy“ vlastn  p itahoval. 
P ed trnácti dny, p i své op tovné cest  do 
Brna, do jeho skvostného Hyundaye napálil 
idi  modré Fábie. Zdemoloval mu zadek auta 

tak, že p ítel si v šoku zoufal. Hlavu v dlaních, 
málem bre el: „Pro  mn  to ten život d lá?“
„Nebu  blbej! Žiješ? Žiješ! Tak pod kuj Pán-
bí kovi“ chlácholila jsem ho a vzpomn la si 
p itom na jednu zajímavost. Kdesi jsem etla, 
že lidský mozek není dodnes do detailu zma-

povaný a probádaný existujícími v deckými 
metodami. A není prý vylou eno, že fungu-
je jako po íta , který je schopen zrealizovat 
vše co ekneme, ba i to, co si myslíme. No                            
a te  babo ra ! Co když je na tom alespo
zbla pravdy? Proto jsem dala p íteli preven-
tivn  za domácí úkol íkat nahlas, kdykoliv 
mu jen Brno p ijde na mysl následující: „Brno 
– to je ráj na zemi! Brno je nejkrásn jší m s-
to na sv t , p íští hlavní m sto R a možná                     
i Evropského mocná ství. V Brn  m eká jen 
pohoda a št stí! Blaženosti má – Tvé jméno je 
Brno! Miluji Brno, Brno miluje mne! Amen“. 
Tak! A uvidíme!
                                              Dita Bran íková

Na naší t ím sí ní cest  se nám poda i-
lo objet celý kontinent i s cestou do tak 
zvaného Rudého st edu. Stejn  jako p i
putování po Novém Zélandu m l každý 
z nás napakovaný velký ruksak a lodní 
pytel se vším pot ebným ke stanování a 
horským túrám, oble ením jak do trop ,
tak i do zimy, v etn  pat i ného obutí. 
Nescházely ale ani ploutve, masky a 
šnorchly, které na konci cesty našly asté 
použití. Našich osm ohromných zavaza-
del by se nevešlo ani do toho nejv tšího 
osobního auta, a proto jsme si po p íletu 
do Sydney p j ili kempinkový v z. Díky 
tomu jsme byli ušet eni hledání tábo iš
a každodenního stav ní stan . Náš kemp 
byl zárove  základnou pro celou adu 
výprav – p írodní zajímavosti, jimž byla 
naše cesta zasv cena jsou, u silnice jen 
málokdy! Úmysln  jsme se k protinož-
c m vydali v jejich zimním období, kdy 
na jihu nepanují nesnesitelná vedra a 
na severu není období deš . Na za átku 
naší cesty jsme sice museli oželet koupá-
ní v mo i, ale zato jsme si perfektn  za-
lyžovali.  P ed tím, než jsme vyrazili do 
Snowy Mountains – Sn žných hor, jsme 

se vydali za kamarádem z dob našeho 
putování po ko ské stezce na západ
Spojených stát .
Dcera Veronika na ní tenkrát slavila své 
t etí narozeniny, v Austrálii to byly její 
šestnácté. Náš p ítel Luke žije již celou 
adu let v horách Barrington Tops sever-

n  od Sydney. Jeho známý vlastní ran
a živí se chovem hov zího dobytka.                                               
S ním jsme se, obklopeni p ekrásnou 
horskou krajinou, vydali na koních 
nap í  pastvinami kontrolovat stáda. 
Odtud jsme pak putovali dál kolem kon-
tinentu, po sm ru hodinových ru i ek.  
Ve Sn žných horách zu ila t sn  p ed 
naším p íjezdem sn hová bou e. Na je-
jich vrcholcích napadlo spousta sn hu, 
takže bez sn žnic vylézt na nejvyšší horu 
Austrálie – Mount Kosciuszko - 2228 m, 
by bylo nemyslitelné. Fronta tlakové níže 
se p ehnala a za krásného po así jsme 
m li z vrcholku úžasný výhled do okolní 
krajiny. Z hor jsme se vrátili zp t k pob e-
ží, pokra ovali až na nejjižn jší cíp zem
a pak jeli jen západním sm rem 
k Indickému oceánu, kde nás ekala celá 
ada úžasných p írodních kuriozit. Mezi 
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jinými nás fascinovaly pískovcové for-
mace zvané Pinnacles – roztodivné slou-
py a kužely dosahující výšky i ty  met-
r , které byly obzvláš  p i západu slunce 
víc než fotogenické. Naše cesta vedla dál 
k roklím a vodopád m v národním par-
ku Karijini. Následovala pak nekone n
nudná štreka podél pob eží Indického 
oceánu Velkou píse nou pouští, za kterou 
jsme byli odm n ni krásnými plážemi 
u m ste ka Broome. Zde se nám napo-
sledy ztrácelo zapadající slunce v mo i. 
Dlouhá cesta na východ nap í  náhorní 
plošinou Kimberley byla korunována 
zážitky v poho í Bungle Bungle, kde se 
nacházejí úzké rokle ve vápencových 
horách a ohromné skalní homole, p ipo-
mínající žíhané v elí úly. 
M st m jsme se na naší cest  snažili 
vyhnout, jednu výjimku tvo il Darwin 
se svými zlatavými píse nými plážemi 
a vyhlášenou botanickou zahradou. Z 
tropického severu jsme po silnici Stuart 
Highway vyrazili jižním sm rem do 
st edu kontinentu k nejznám jší 
a nejproslulejší australské p írodní 
atrakci, pozoruhodnému skalnímu mo-
nolitu Ayers Rock. V poslední dob  se 
op t užívá jeho p vodní domorodý ná-
zev – Uluru. 
Monolit vy nívá 350 metr  nad píse nou 
rovinou. 
P i východu a západu slunce je pohled 
na tuto rudou skálu, p ipomínající gi-
gantickou zaoblenou cihlu, nezapome-
nutelným zážitkem.  Velká zajíž ka do 
Rudého st edu stála ur it  za to! Ayers 
Rock nebyl totiž jedinou zajímavostí to-
hoto místa. Fascinováni jsme byli také 
skalními útvary Devils Marbles – áb-
lovými kuli kami.  Ze st edu zem  ná-
sledovala nekone ná jízda ke kýženému 
východnímu pob eží. 
Pokud jde o potáp ní, Velký bariérový 

útes p ed il všechna naše o ekávání. 
Stejn  i vyhlášená píse ná pláž v Mission 
Beach, lemovaná kokosovými palmami 
s výhledem na zalesn né ostr vky po-
dél pob eží. Vyvrcholením naší cesty k 
protinožc m byla plavba na plachetnici 
mezi ostrovy Whitsunday a let dvouploš-

níkem nad Whitehaven Beach – nejkrás-
n jší pláží Austrálie. Nebylo jednoduché 
vybírat z toho ohromného množství 
záb r , které jsem na cest  po Austrálii 
vyfotografoval. Bylo to jako vyzobávat 
hrozinky z váno ky!
                      Text a foto: Leoš Šimánek
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