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ROZHOVOR

Se Zdeňkou Žádníkovou
si povídala Jitka Hinková

� Jste Štír. Nedávno jsem si přečetla, že lidé
narození v tomto znamení mají „flegmaticko-
cholerickou“ povahu. Neumím si dost dobře
představit, jak se tahle bipolarita v reálu pro-
jevuje. 
Štíři mají černobílý život. Jednají stylem buď,
anebo. Není nic mezi. Buď mám spoustu ener-
gie, anebo se naopak dostanu do takového út-
lumu a letargie, že nejsem v podstatě schopná
ničeho. Takových momentů ale není naštěstí
moc. Činorodost vede. Já jsem spíš takový ak-
tivně-dynamicko-pasívní typ. Do cholerika
mám daleko.

� Jak jde černobílé vnímání světa dohro-
mady s malými dětmi?
V okamžiku, kdy se ve vašem životě objeví
děti, už nemůžete balancovat mezi extrémy,
musíte začít fungovat na půl plynu. 

� A co to konkrétně znamená?
Kdybych děti neměla, tak pro mě, coby klasic-
kého Štíra, bude dál jeden den naprosto
úžasný a druhý den budu vnímat jako abso-
lutní mizérii. Bez reálného podnětu. Ale
mrňata mi vnesla do mého černobíla barvu.
A taky mě naučila trpělivosti, to hlavně.

� Je pravda, že si Štír pamatuje celá léta veš-
keré křivdy a nespravedlnosti, které na něm
byly spáchány?
I po patnácti letech si dokážu vybavit větu,
která mi ublížila. Štíři nikdy nezapomínají.
Jsem bohužel velice impulzivní, a když proti
mně někdo vystartuje, mám tendenci okam-
žitě vrátit útok zpátky. I v tom jsem svému
znamení věrná. Můj muž se narodil ve Váhách
a reaguje naprosto odlišně. Všechno si do-
předu promyslí, probere si v duchu všechny
varianty a pak teprve jedná. V klidu a bez
emocí. Někdy je docela legrace naše reakce
srovnávat.

� Váš manžel Radek je ekonom, s uměleckou
branží má profesně pramálo společného – do-
konce jste v jakémsi rozhovoru prozradila, že

Umím si

S křehkou hvězdou Velmi křehkých vztahů
jsme si daly sraz v kavárně blízko
posilovny, kde se nechává dvakrát týdně
odborně týrat. Když jsem přicházela,
seděla už ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ u čaje a já
se při pohledu na ni dobrovolně vzdala
dortíku, který jsem měla v úmyslu si dát.

Když vstala, abychom se představily, a já
zaostřila na její postavu, rozloučila jsem se v duchu
i s vídeňskou kávou, kterou miluji. Sbohem, šlehačko...

Zdeňka – herečka, moderátorka, příležitostná učitelka angličtiny
a máma dvou dětí – má štíhlounké, vypracované tělo a vypadá
jak živá reklama na zdraví. 

vybojovat
prostor
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než vás poznal, byl jednou jedinkrát v divadle
(na školním představení). Jak se snášejí dva
takovéhle diametrálně odlišné světy? Je doma
o čem si povídat?
Víte, já jsem naopak ráda, že nemám vedle
sebe herce. A naše společná témata? Je jich
spousta. Tím nejvděčnějším námětem našich
rozhovorů jsou samozřejmě děti. Bavíme se
i o práci – pokud jde o Radkovu profesi, já mu
například vypomáhám s obchodními překlady
(manželé Žádníkovi se mimochodem poznali tak,
že Zdeňka svého budoucího manžela učila anglič-
tinu. Prý byl jediný, kdo se na hodiny opravdu po-
ctivě připravoval. A poctivě se připravoval proto,
že se do své slečny učitelky zamiloval. Až po uši...
Pozn. red.) No a nedávno jsme spolu založili
nadační fond. Staráme se o to, aby se hospita-
lizované děti cítily mezi nemocničními 
stěnami jako někde uprostřed barevného po-
hádkového příběhu. Součástí děje jsou pak
třeba i pomalované dveře vedoucí k panu pri-
máři či sestřičkám. Už se nám spolu s malířem
Liborem Škrlíkem povedlo „polidštit“ zdi dvou
dětských oddělení nemocnic: v Chrudimi

a Pardubicích. Malí pacienti tu
mají například hernu u perníkové
chaloupky, vrchní sestra bydlí pod
tunelem, do kterého jede ma-
šinka se zpívajícími husami, oběd
se dostává u myšáků, co stopují
žížalu jedoucí v kabrioletu...
V lednu začíná realizace pro-
jektu kojeneckého ústavu ve
Veské a zpracováváme podklady
pro pořízení analyzátoru krev-
ních plynů pro oddělení neona-
tologie Nemocnice na Bulovce. Velmi laicky
popsáno – jde o přístroj, který vám z mini-
málního množství odebrané krve během 90
sekund poskytne kompletní informace o stavu
třeba i 800gramového miminka bez nutnosti
napichování žíly. Náš fond má ambice pomá-
hat dalším nemocnicím a také dětským do-
movům nebo kojeneckým ústavům (více na ).
Nedávno mi pan primář z Pardubic vyprávěl
o chlapečkovi Honzíkovi, který musí do ne-
mocnice docházet pravidelně – pozoroval prý
nevěřícně tu obrovskou změnu a při pohledu
na pomalované zdi pořád opakoval: „Tatínku,
to je kásný, to je kásný...“ 

� A kde se vlastně ten nápad vzal?
Před dvěma lety jsme se přestěhovali do no-
vého domu a nechali jsme holčičkám vyma-
lovat pokojíček panem malířem Liborem
Škrdlíkem. Na stropě plujou mráčky, na kytce
sedí motýl Pohodář, postýlku lemují sluneč-
nice…  
Společně vznikla myšlenka, že bychom mohli
ve stejném duchu „rozsvítit“ i lůžková dětská
oddělení nemocnic. Sama jistě víte, jak smutně
a neosobně to v mnohých nemocnicích vypadá.
V té době byla naše Andrejka na týden hospi-
talizovaná a tenhle náš osobní zážitek se pak
stal asi nejsilnějším stimulem. V nemocnici
byla nešťastná, plakala, že „chce domů za my-
šičkama a Pohodářem“. A tak jsme začali po no-
cích tvořit dozorčí a správní radu pro nadační
fond.

� Svého manžela jste poznala tak, že
k vám chodil na kurz obchodní angličtiny

– mimochodem, klobouk dolů před tím, že
jste si udělala vedle DAMU i státnice z ja-

zyků... Kdo z vás podnikl první krok k tomu,
aby pracovní vztah přerostl v něco víc?

Radek netušil, že jsem herečka. Vlastně na
to přišel až po delší době, kdy dostal lístky

na představení. Dost ho to rozhodilo – ráno
jsem byla slečna učitelka, která s ním v an-
gličtině probírala takové pikantnosti, jako 
„optimalizace stavu oběžných aktiv a krátko-
dobých pasív při dynamicky rostoucích
tržbách“ a večer jsem stála na jevišti. Ten
první popud samozřejmě vzešel od Radka, 
neumím si představit, že bych začala „balit“ já
jeho. (Zdeňka vypadá dost udiveně.)
Naprosto respektuju ženské a mužské role při
namlouvání. Žena bývá odnepaměti dobý-
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vaná, muž je dobyvatel. Tak je to v mých očích
v pořádku. Já vím, že se dnes sociální role 
obracejí, že se ženy čím dál víc prosazují
v mužských pozicích, na vedoucích postech...
V soukromí by ale ženská měla zůstat žen-
skou. Je prima nechat se opečovávat. Je prima
nevelet. Mám ráda noblesu a lehkost. Pokud
jde o vztah žena–muž, vyhovovaly by mi
vztahy à la Barrandov třicátých let. Víte, co
myslím – líbání ruky, dvornost, úcta, gentle-
manství. Takový Oldřich Nový. Jak ten se
uměl v pamětnických filmech dvořit, hmm....
Líbí se mi, když k sobě lidé chovají úctu. Mám
ráda komunikaci i vztahy na úrovni. Já to k ži-
votu potřebuju. Jsem svým způsobem staro-
milec. Ještě vám musím vyprávět jednu
příhodu, která mi v souvislosti s vaší otázkou
naskočila: Nedávno se mě Andrejka ptala: „–
a maminko, to jsi potkala tatínka a hned jsi ho
milovala?“ Říkám jí po pravdě: „Nee, víš, mně
se ze začátku moc nelíbil, to až potom.“ Po
tomhle výroku šokovaná dcera vykřikne: „NO
to snad NE! To snad není možný!“ Byla v tu
chvíli hrozně rozčarovaná, dotkla jsem se totiž
jejího boha. 

� Při dvou mrňavých dětech toho stíháte
opravdu víc než dost. Účinkujete v seriálu,
máte angažmá v Dejvickém divadle, moderu-
jete, překládáte, hrajete na flétnu – dokonce
vystupujete se souborem Syrinx, vedete nad-
ační fond. Kde berete čas a energii na to, abyste
chodila také pravidelně cvičit a posilovat? Je
o vás známo, že o své tělo (tedy i duši, protože
nic spolu nesouvisí tak těsně jako intenzívní
cvičení a psychická pohoda) velice dbáte.
Moje nastavení je takové, že cvičení k životu
nutně potřebuji. Když se nehýbám, necítím se
dobře. Sice už jsem zaslechla poznámky – na-
štěstí ne od svého nejbližšího okolí – že jsem
sobecká, když se „musím“ dvakrát týdně utrh-
nout a jít do posilovny, ale to je mi jedno. Na

hofmanka
Poznámka
Z natáčení TV pohádky Kašpárkovy rolničky.

hofmanka
Poznámka
Andrejce je pět a půl, Janince rok a půl.  Zvládnout děti, natáčení a spousty dalších aktivit ...někdy to dá pořádně zabrat. Na snímku nechybí manžel Radek, bývalý Zdeňčin žák
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kem, ve kterém spí miminko, cho-
dit já, proč by si to stejně nezaří-
dily ony? Užívala jsem si toho, jak
ta sedačka měsíc od měsíce
těžkne... Pro Janinku měly ná-
vštěvy fitka spoustu výhod, 
nevzpomínám si na jediné nega-
tivum: Byla se svou maminkou,
mohla být kdykoli nakrmená,
opečovaná, a díky tomu, že se
od malička pohybovala v tako-
vém prostředí, neměla strach

ze světel, lidí, pohybu, zvuků... A pak, když jí
autosedačka přestala stačit a malá už vyžado-
vala prostor, zajistila jsem si hlídání. Cvičit
jsem nepřestala.

� Většinou prý jde o to, udělat ten první krok
– sebrat odvahu v době, kdy člověk po porodu
ještě nevypadá nejlépe, vsoukat se do sportov-
ního a vydat se všanc trenérovi – tyranovi.
Utahaná maminka od malých dětí je obvykle
ještě o to citlivější a vztahovačnější. Neměla
jste pocit, že na vás všichni koukají?
Nemyslím si, že by do posilovny chodily samé
mladé, bezdětné, úžasné a štíhlé superkrasa-
vice. Je tu dost padesátnic, které se živí du-
ševní prací a dochází sem proto, aby byly
zdravé a aby zvládaly líp své povinnosti. Pra-
videlně tu cvičí dokonce i pár, kterému je
kolem sedmdesátky. Pán i paní vypadají skvěle
a pořád se usmívají. Je to paráda.
Spousta lidí, kteří zamíří poprvé do fitcentra,
má pocit, že je všichni pozorují. To je ale 
zásadní omyl. Když cvičíte, naprosto se pono-
říte do sebe a ztrácíte pojem o čase. Jste ráda,
že zvládáte obtížné úkoly, které jsou tu na vás
naloženy, a to je asi tak všechno. Lidi si sem
zpravidla opravdu chodí zacvičit. Ne vás 
sledovat.

� Něco jiného je, když chodí do posilovny 
odpočinutá dvacetiletá slečna, a něco jiného,
když jde o nevyspalou maminku od mimina,
která mnohdy neví dne ani hodiny. Děti bývají
nemocné, probděné noci také na energii nepři-
dají. Co když párkrát za sebou vynecháte – 
musíte se hodně přemlouvat, abyste znovu na-
stoupila do rozjetého vlaku?
Trenér Michal mě dokopal k tomu, abych to
cvičení začala mít i při té hrozné únavě a vy-
čerpání ráda. A navíc – když v sobě máte dis-
ciplínu a řád a když víte, že si na vás někdo
udělal čas a vy byste ho svou nepřítomností
podrazila, musíte se vybičovat a jít. I když
byste radši zalezla pod peřinu a spala a spala...

� Jak se pozná erudovaný trenér? Respek-
tive – jak ví žena, jejíž tělo se vzpamatovává
z porodu, že jí trénink pomůže, a ne naopak?
Každý, kdo se rozhodne cvičit, by měl „naku-
povat u odborníka“. Já sama za sebe mohu po-
radit jediné – požádejte trenéra, aby vám
ukázal licenci, která ho opravňuje ke cvičení
těhotných žen a maminek po porodu. Fitness

trenéry najdete na každém rohu, trenérů
s touto konkrétní licencí je daleko míň.

� Jste známá nejen jako herečka, ale také
jako ikona zdravého životního stylu. To, že vy
žijete podle zásad racionální výživy, je pocho-
pitelné, je to vaše svobodné rozhodnutí, ale
řekněte mi, jak se vám daří přesvědčit své děti
– vždyť ty mají kolem sebe takovou spoustu
příšerných chemických lákadel, že se jim nedá
vyhnout. Jak reagují, když jim nekoupíte to, na
čem si běžně „pochutnávají“ jejich vrstevníci?
Je samozřejmě obtížné nacpat do pětiletého
děcka takové množství zeleniny, jaké by po-
třebovalo, ale jde to. (Mladší robě by bylo
schopné naopak přežívat jen na zelenině. Ja-
ninka chodí po domě a neustále žmoulá raj-
čátko, mrkvičku nebo papriku v ruce. Holky se
od sebe v tomhle hodně liší.) Andrejce prostě
vysvětluju, vysvětluju, vysvětluju. Dneska už
ví, že po kole a barvených limonádách bolí
bříško, sama říká, že jsou fuj. Také ví, že do
fastfoodové restaurace s ní v životě nepůjdu
a hranolky jí nekoupím. Pokud na ně dostane
chuť, vyrobím jí zdravou variantu – upeču je
na palmovém oleji v troubě. Takže dneska jak
manžel, tak děti přijímají jako normu to, že ke
svíčkové se jako příloha podává rýže, nikoli
knedlíky a že místo bílých rohlíků si raději
upečeme doma v pekárně chleba. 
Chutě jsou o zvyku. Dětské chutě obzvlášť.

� A co děti a sladkosti?
Andrejka miluje čokoládu. Asi bych dělala vel-
kou chybu, kdybych ji doma úplně zakazovala,
nechci děti nesmyslně omezovat. Kupuji tu
nejkvalitnější, s osmdesátiprocentním kakaem,
a může si ji sníst ráno – aby ji přes den mohla
vyběhat. A samozřejmě nedostane celou ta-
bulku, ale jen pár čtverečků. Vysvětlila jsem jí,
že kdyby mlsala čokoládu večer, bude mít ob-
rovské nožičky a ručičky, špatně by se jí běhalo
a hrálo s dětmi. A že zoubky to taky nemají
rády. Na to slyší. Má ve mně odstrašující pří-
klad, protože v zubařské ordinaci jsem posled-
ního půlroku strávila hodně času. Chápe
souvislosti, nechává si věci vysvětlit. Myslím
si, že jaké hranice máma dítěti vymezí, takové
pak dítě zachovává. Ať už jde o stravování nebo
o chování. U nás v rodině se drží slovo. Já i An-
drejka (Janina je ještě malá) si na tom obrov-
sky zakládáme. Ona ví, že když jí čokoládu
slíbím, ráno ji zaručeně dostane. Zrovna tak je
to s těmi nešťastnými hranolky. Když vidí, že je
někde děti ďobou a ona po nich také zatouží,
slíbím jí, že jí udělám doma „ty naše“. A ona si
může být jistá, že se postavím k troubě hned,
jak přijdeme domů. A je spokojená.

� Jste velkým stoupencem biostravy. Jistě se
ale setkáváte i s názory typu – té se to mluví, ta
určitě hluboko do kapsy nemá...
Ale biopotraviny nejsou zase takový luxus! Po-
dívejte, když jdu nakupovat do hypermarketu
a vidím obsah většiny nákupních vozíků, 

ROZHOVOR

ně obvykle reaguji tak, že já jsem si zorgani-
zovala život tak, že si ten prostor pro sebe
zkrátka vždycky najdu a absolutně nikdo tím
netrpí. Naopak. Já si zacvičím, jsem spoko-
jená, a tím pádem je spokojená i má rodina.
Víte, já můžu dát dětem lásku, péči, materiální
zabezpečení ... ale to neznamená, že na něja-
kých patnáct let rezignuju sama na sebe. Ženy,
které se zcela oddaly dětem a manželovi,
vzdaly svou profesi, koníčky, přestaly o sebe
pečovat, obvykle nedopadnou nejlíp. Myslíte,
že teď mluvím moc tvrdě?

� Naopak. I v mém oboru je spousta mami-
nek, které v pohodě zvládají profesi i koníčky
a jako mámy kolikrát obstojí líp než ty, které
se všeho vzdaly a teď bojují doma s depresemi.
Pojďme ale ještě zůstat u fitness. Do posilovny
jste se vrátila velmi krátce po porodu. Myslela
jsem si, že spojení kojící žena, činky, zátěž, po-
silovací stroj není možné.
Ano, sem do BBC jsem začala chodit v době, kdy
byly Janičce dva měsíce. Byla plně kojená a hod-
lala jsem ji samozřejmě kojit co nejdéle. A to-
muto požadavku musel trenér Michal Heřman
přizpůsobit tréninkový plán. Bohužel jsem
hned na začátku udělala jednu chybu. Já mám
takovou povahu, že potřebuji mít všechno
pokud možno hned a teď! Štír, no... Sice jsem
zároveň potřebovala nepřijít o mléko, ale také
jsem chtěla být štíhlá a vyrýsovaná co nejrych-
leji. Michal mi tedy na mé přání a částečně proti
své vůli vybudoval cvičební a dietní plán, který
se ukázal být tvrdší, než byla potřeba. Začala
jsem o mléko najednou přicházet a pořádně
jsem zpanikařila. Na speciální fitness jídelníček
(proteiny, zelenina) jsem tedy byla nucená za-
pomenout a vrátila jsem se ke své běžné – tedy
zdravé, ale všestranné – stravě. Také jsme ubrali
na zátěžích. S kojením už jsem pak naštěstí ne-
měla jediný problém. Kila šla dolů velmi po-
malu, ale šla. Ale co je hlavní – tělo se i tak
začalo zpevňovat. Po téhle zkušenosti jsem mu-
sela dát trenérovi za pravdu. Cvičit po porodu?
Ano, určitě! Ale pianko.

� Jak na to koukali ostatní lidi, že uprostřed
luxusní posilovny leží dvouměsíční drobeček
v autosedačce? Komentovali to nějak?
Všichni byli v naprosté pohodě. Naopak, mys-
lím, že jsem několika maminkám posloužila
jako motivace. Když tam můžu s tím košíč-

hofmanka
Poznámka
Jako Beruška v TV pohádce Tajemství mořské panny
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U pokladny vyměňte za zlevněnou vstupenku Máma a já

�

volala do agentury
a nechala vstoupit
do svého domu,
svého života a ži-
vota svých dětí ně-
jakou anonymní
osobu. Toho bych
nebyla schopná, ani
za cenu, že mi
tenhle cizí člověk
značně ulehčí život.

� Jak časově ná-
ročná je práce na se-
riálu?
Točím tři čtyři dny
během tří týdnů. 
To se dá zvládnout.

Proto mám čas i na moderování a další aktivity.
Jak už jsem řekla, na natáčení jezdím i s Ja-
ninkou – hraje mi tu syna Štěpánka. V mas-
kérně jí vyčešou legračního kohouta, dostane
modrý kalhoty a na place si disciplinovaně ku-
tálí s balónem nebo jezdí s autíčkama. Bez-
vadné na téhle bláznivé akci je to, že Jáňa bude
mít jednou profesionálně zdokumentovanou
památku na svůj vývoj od kojence, přes batole,
až po ... nevím, možná nám tvůrci ještě jeden
společný rok dopřejí. Než začne mluvit. Pak už
by se asi nahlas ohradila proti tomu, že na ni
vlastní maminka volá „Štěpánku“... �

připadá mi, že jde ze sedmdesáti procent o po-
chutiny. Chipsy, sušenky, polotovary, koncen-
trované výrobky plné tuku, soli, cukru
a chemie. Fascinuje mě, kolik maminek třeba
nakupuje slazené šlehané smetanové krémy,
hotové pudingy, šlehačky ve spreji, bílé pečivo,
limonády jedovatých barev... 
To vše jsou jen prázdné kalorie, emulgátory
a dochucovadla. Nic víc. Kdyby všechny tyhle
zbytečnosti nechaly ležet na regálech a uše-
třené peníze vložily do hodnotného jídla,
možná ještě ušetří.

� Když doma jíte, jak jíte – bývají vaši
prckové míň nemocní než děti méně důsled-
ných maminek?
Andrejka chodí do školky, takže si na podzim
vždycky nějakou tu virózu domů přinese.
Tomu se asi nedá vyhnout. Někdy má rýmu,
kašel... 
Ale není to nic tak dramatického, aby musela
být nasazena antibiotika. Tyhle nemoci přeží-
váme v pohodě s homeopatiky. Ale třeba
vůbec nemáme problémy s alergiemi a ek-
zémy. A protože můj muž je těžký alergik,
a holčičky mají tím pádem genetické předpo-
klady, troufám si říct, že jsem možná zdravou
stravou u nich lecčemu předešla. Ráda se i do
budoucna vyvaruji takových radovánek, jako
je atopický ekzém nebo astma, proto hodlám
být důsledná i nadále.

ROZHOVOR

� Kdo vám pomáhá s dětmi a domácností?
Máme naši Lenku, která mi dvakrát týdně po-
máhá s úklidem, a chůvu Mílu, která se mnou
jezdí i na natáčení. (Malá Janina je sebevrah,
neustále se musí hlídat, v jednom kuse někam
leze a odněkud padá. Míla je v jejím případě „na
place“ víc než žádoucí.) Obě patří do rodiny, sla-
víme společně svátky, narozeniny, Vánoce…

� Jak jste je našla? Přes agenturu?
Naštěstí jsem znala obě už předtím, věděla
jsem, že jde o spolehlivé a hodné osoby. Ne-
umím si představit, že bych zvedla telefon, za-
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