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Svatební veletrh ukázal, že lze 
propojit účast zdravých a handi-
capovaných lidí. 
� Antonín Zvěřina

 Náměšť nad Oslavou

Pátý Svatební veletrh, který se 
konal v sobotu 18. května na zám-
ku v Náměšti nad Oslavou a pořá-
dal ho třebíčský spolek Míša&Míša, 
moderovala herečka a zpěvačka Ive-
ta Blanarovičová. „Jsem velice ráda, 
že mohu tuto akci uvádět,“ svěřila se 
v úvodu.  Upozornila, že veletrh si 
dal cíl propojit život zdravých s živo-
tem zdravotně postižených. 

„Ti se společně představí na molu,“ 
sdělila Blanarovičová. Připomněla, 
že dopoledne se v kostele sv. Jana 
Křtitele na náměšťském centrálním 
náměstí odehrála svatba handicapo-
vaných, což se stalo tradicí veletrhu.

Netajila, že cesta z Prahy do 
Náměště byla náročná, neboť kami-
ony na dálnici nechtěly další účast-
níky dopravního provozu pustit před 
sebe, a proto jí cesta trvala tři hodi-
ny. Následně pozvala na pódium 
duši celé akce, jak se vyjádřila schop-
ného kapitána módní lodi, před-
sedkyni sdružení Míša&Míša Hanu 
Nejedlou.

Obdržela cenu
Moderátorka připomněla, že 

Nejedlá v letošním roce obdržela 
celorepublikovou cenu Mosty za 
založení sdružení a jeho činnost. 
„Chtěla bych vás přivítat a poděkovat, 
že jste nás přišli podpořit. Moc si toho 
vážíme,“ oslovila Nejedlá početné 
poblikum.  

Poznamenala, že sdružení vznik-
lo v roce 2012 a snaží se podporo-
vat a začleňovat handicapované mezi 
zdravé. „Svatební veletrh je naším nej-
větším projektem,“ zdůraznila. Připus-
tila, že myšlenka nepochází z její hla-
vy.

„Od začátku jsem ale věděla, že chci, 
aby se veletrhu zúčastnili handicapo-
vaní. Mají právo na život jako lidé 
zdraví. Svatební veletrhy se pořádají 
i na jiných místech, ale my jsme jediní 
v rámci republiky, kteří účast handi-
capovaným umožňujeme,“ naznačila 
Nejedlá.  

Přiznala, že veletrh je jednou 
z možností, jak sdružení propagovat. 
V té chvíli selhala zvuková aparatura, 
která zlobila od počátku, a tak mode-
rátorka Blanarovičová zvýšila hlas a 
oslovovala publikum bez mikrofonu.

Jednou z patronek veletrhu se stala 
senátorka za Třebíčsko Hana Žáko-
vá. Ta ale v době konání byla na pra-
covní cestě v Chile, a tak přítomné 
pozdravila přes záznam. Zavzpomí-
nala, že právě na náměšťském zámku 
si se svým manželem před třiceti lety 
řekli své ano.

„Proto dnešním novomanželům přeji, 
aby spolu vydrželi nejméně tolik roků. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
na veletrhu podílejí a účastníkům, ať se 
jim veletrh líbí,“ sdělila Žáková.  

Technika se umoudřila s přícho-
dem kastelána náměšťského zámku 
Marka Buše. Blanarovičová na sebe 
prozradila, že se narodila v podhra-
dí zámku Bojnice, a proto má k těm-
to místům srdečný vztah. „Narodila 

jsem se na Slovensku a díky blízkosti 
zámku jsme s rodiči tyto objekty často 
navštěvovali,“ vysvětlila. A náměšťský 
zámek jí učaroval. 

A na co se představitelka neza-
pomenutelného čertíka z pohádky 
Princezna ze mlejna zeptala? Přece, 
zda na zámku někdo nestraší. „Všich-
ni toto místo vnímají jako pozitivní, 
takže se tady zřejmě nic zlého neudálo 
a nikdo nemá cíl zde strašit,“ odpově-
děl Buš.  

Dobrý duch
Nakonec připustil, že zámek má 

svého dobrého ducha, kterému říkají 
Bedřich. „Je to z toho důvodu, že prv-
ním majitelem z rodu Haugwitzů byl 
Bedřich Vilém Haugwitz. Takže to je 
ten dobrý duch, který nad námi bdí a 
občas nás i pozlobí,“ poukázal Buš. 

Dále Blanarovičová vyzvídala, zda 
majitel - stát se o zámek dobře sta-
rá. „Můžete to vidět právě tady na 
vnitřním nádvoří, které se kompletně 
v minulých dvou letech zrestaurovalo a 
vrátilo se do původní renesanční podo-
by. Máme v plánu další úpravy, ale uvi-
díme podle peněz,“ informoval Buš. 

Na závěr popřál všem letošním 
novomanželům, aby se jim vše zlé 
vyhýbalo velkým obloukem a vše 
dobré, aby se jich drželo jako klíš-
tě. Následně Blanarovičová omluvi-
la náměšťského starostu Vladimíra 
Měrku, který právě v té chvíli oddá-
val, a město také veletrh podpořilo.

Dalším hostem se stala Jana Štefán-
ková, která zastupovala jednoho 
z hlavních sponzorů Nadaci ČEZ. 
„Jsem moc ráda, že se takové akce 
konají, a že nedaleká Jaderná elektrár-
na Dukovany ji může podpořit,“ řekla. 
A předala kytičku hlavní organizá-
torce.

Ještě před první módní přehlíd-
kou se na pódiu objevila Miss Czech 
Republic 2019 Denisa Spergerová, 
která bude reprezentovat Českou 
republiku na Miss World v Thajsku. 
„Kdybych neměla podpatky, bylo by to 

MÓDNÍ přehlídky se zúčastnila i MISS Czech Republic Denisa Spergerová.
 Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh uváděla herečka Blanarovičová

horší,“ konstatovala Blanarovičová 
vedle 182 centimetrů vysoké Deni-
se. 

Moderátorka nejprve vyprávěla, 
jak si vysloužila od některého tis-
ku nálepku lovkyně zajíčků, než se 
vysvětlilo, že se jedná o jejího syna. 
A ten si domů přivedl podobně vyso-
kou slečnu, které maminka Blanaro-
vičové sahá téměř po prsa. 

Ke slovu se dostala i Miss. „Proží-
vám náročné období, ale jsem naprosto 
spokojená, a užívám si to. Uvědomuji si 
zodpovědnost, kterou nyní mám, vztah 
s médii, ale příslušnost k showbyznysu 
mě uspokojuje,“ svěřila se. 

První módní přehlídku připravil 
Salon Ina, a protože se jí účastnily i 

děti, dalším hostem Blanarovičové 
byla pětiletá Stela. Přehlídku si uží-
vala a chtěla by se stát modelkou. 
Dokonce víc než princeznou.

Iveta Blanarovičová na sebe práskla 
i průběh své svatby, i když s tehdej-
ším mužem se po jedenácti letech 
rozešli, ale zůstali dobrými kamará-
dy. „Když jsem zjistila, že jsem v jiném 
stavu, manžel byl právě v Argentině, 
ale projevil velké nadšení,“ vzpomína-
la. 

Ona sama jela na turné s divadlem 
do Itálie a oba se vrátili 25. září, dru-
hý den byla svatba a snoubenci ji 
zaspali, takže je budila Blanarovi-
čové maminka. „Když ječí, tak je vše 
v pohodě, ale tentokrát mluvila velice 
tichým hlasem, když nás budila, a to 
jsem věděla, že je zle,“ vyprávěla. 

Veselá svatba 
Nakonec se jednalo o nejrozchech-

tanější svatbu, jakou Praha 3 zažila. 
„Nejhorší na tom bylo, že jsem se smá-
la i já a všichni si mysleli, že pláču, 
včetně mé maminky, která mě utěšova-
la, abych tolik neplakala,“ pokračova-
la. 

Na závěr jí manžel nasadil svůj prs-
týnek, což přispělo k veselé atmosfé-
ře. A Iveta Blanarovičová připustila, 
že její největší počin pro manželství 
byl vlastně rozvod, i když na těch 
jedenáct let ráda vzpomíná. 

Po první přehlídce došlo na zpo-
vídání tvůrkyň modelů Iny Rybníč-
kové a Jany Blažkové. Prozradily, že 
nejlépe je plánovat svatbu nejmé-
ně půl roku dopředu. Největší potíž 
nastává tehdy, když se během přípra-
vy nevěstě začíná zvětšovat bříško.

Pestrý program včetně prohlíd-
kové svatební trasy v prostorách 
zámku pokračoval celé odpoledne. 
V zámeckém parku si na své přišly i 
děti. Pátý ročník je minulostí a všich-
ni se těší na ročník následující.   

STUDENTI odměnili obě dívky upřímným potleskem.  Foto: Antonín Zvěřina

Štetl, to je Městečko

Divadélko Safra-Porte Obchod-
ní akademie a Hotelové školy Třebíč 
uvedlo v úterý 16. dubna v premiéře 
svoji novou divadelní jednoaktovku 
Štetl, to je Městečko. Hrálo se v pro-
storách Zadní synagogy, diváky byli 
studenti a učitelé Gymnázia Jihlava.

Autor scénáře a režisér Miroslav 
Koupil se tentokrát rozhodl pro námět 

ze života obyvatel třebíčské židovské 
čtvrti v období mezi dvěma světový-
mi válkami a do dějové linie promítl 
tragický holokaust. Ve veršované hře 
se zpěvem a tancem se vtipně užívají 
slovní hříčky českého jazyka a jazyka 
jidiš. V rolích židovských žen a mužů 
se divákům představily Gabriela Šeb-
ková a Jana Kopečková. -zt-


