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Víte, že...

 Historik Rostislav Koryčánek

…nejstarší varhany v Brně dostaly minulý měsíc titul nejlépe opravené památky Jihomoravského
kraje loňského roku? Oprava
varhan v loretánské kapli u minoritského kláštera sv. Janů v Brně
stála dva a půl milionu korun, příprava projektu trvala téměř celý
rok. Za první místo v hlasování
dostal kostel dalších padesát tisíc,
za které bude moct řád minoritů
opravit další pamětihodnosti ve
svém areálu.
red

Ikonou brněnského výstaviště byl mamut

Kontroverzní hra,
nebo trestný čin?
V sobotu 26. dubna byla v rámci
festivalu Divadelní svět uvedena
v divadle Husa na provázku hra
Naše násilí a vaše násilí. Kontroverzní inscenace vzbudila nejen
v brněnském divadelním světě
skutečně nebývalý ohlas. Ostatně
nikdo ani nic jiného neočekával.
více na straně 3

Výlet do vesmíru
Na pozemský výlet do vesmíru
vás zve Cosmos Discovery, kterou můžete navštívit celé léto na
brněnském výstavišti.
více na straně 13
INZERCE
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Pisárky – Výstaviště v Brně Pisárkách dnes vnímáme jako nerozlučnou součást města. Výstavní areál,
kterým se jihomoravská metropole právem pyšní, měl ale ve své historii několikrát namále. Na místě hisred
torických pavilonů dnes mohly být klidně kolotoče, nové obchodní centrum nebo také vůbec nic.

 Inzerujte
Inzerce v našem
časopise oslovuje
nejširší okruh
čtenářů z Brna!
Volejte:
724 274 181

Hořící postava spadla na nástupiště
Brno – Že si života příliš neváží,
dokazoval mladý muž 12. května před půlnocí na brněnském
vlakovém hlavním nádraží. Vylezl totiž na střechy vagónů, po
kterých skákal. Policejní hlídka
na místo dorazila ve chvíli, kdy

se mladík patrně dotkl troleje,
ozvala se velká rána a hořící postava spadla ze střechy osobního vozu na nástupiště. Policisté
s dalšími lidmi poskytli šestadvacetiletému cizinci první pomoc, ten se jí ale bránil a chtěl se

schovat pod vagóny. V tom mu
policisté podle mluvčího Pavla
Švába zabránili a vyčkali s ním
do příjezdu záchranářů. Svou
roli zde asi sehrály drogy, o užití
pervitinu muž hlídku sám inforpol
moval.

SC-380565/01
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Inzerce

Téma

Editorial
Míra umění
Co je pro někoho moc, jinému se
může zdát málo. A tak si lidé uzákonili pravidla. Hledali střední cestu mezi hranicemi, variantu, která
bude schůdná pro všechny.
Mezi úspěšné pokusy patří desatero přikázání, která se snažíme dodržovat. Smějete se?
Jistě, všechna nedodržujeme,
ale alespoň se nezabíjíme, zcela
všichni nekrademe a nelžeme,
pokud to není bezpodmínečně
nutné. Někdo může říct, že dodržování desatera je nemoderní.
Možná, ale je dobré znát míru,
vědět, že sem už nesmím.
Ve věci oné míry existují výjimky.
Láska, u které je dovoleno vše,
co se líbí oběma a neubližuje třetím. Pak sport. Tam se borci stále
snaží o lepší výsledek, být nejlepší, ne průměrní. A třeba kumšt.
V umění se také zkoušejí nové
věci, spojuje se možné s nemožným, aby vzniklo nové.
Když v roce 1913 uvedl Igor Stravinskij v pařížském divadle balet
Svěcení jara, dočkal se pískání,
dupání, i facky padaly. Neobvyklé zvuky, disonance, na to nebyli
diváci zvyklí. Přesto se Svěcení
jara úspěšně hraje dodnes.
Pokud si poslechnete nahrávky The Beatles s názvem Help,
máte dojem, že je to hezky učesaná country. Ačkoli na ní najdete třeba skutečný klenot, jakým
je jistě Yesterday, deska byla pálena s dalšími rokenrolovými nahrávkami na hranici americkým
Ku Klux Klanem jako ďáblovo
dílo. O přínosu hudby Beatles se
asi nebudeme přít.
V Brně na Provázku inscenovali hru, mysleli přitom také na
umělecký přínos. Nevím, neviděl
jsem. Ale vím, že si zde za státní,
tedy naše peníze udělali zdarma
marketingovou akci lidé, o kterých bychom jinak nevěděli. A ti
na míru ani kumšt vůbec nemysleli. Škoda.
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz
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Kontroverzní hra, nebo trestný čin?
 V sobotu 26. dubna byla
v rámci festivalu Divadelní svět
uvedena v divadle Husa na
provázku hra Naše násilí a vaše
násilí. Kontroverzní inscenace
vzbudila nejen v brněnském
divadelním světě skutečně
nebývalý ohlas. Ostatně nikdo
ani nic jiného neočekával.
Jan Matějovský

Brno-střed – Pokud totiž na divadelních prknech znásilňuje
postava Ježíše muslimku nebo
jiná herečka vytahuje z přirození
českou vlajku, málokoho to nechá
chladným. Divadelní teoretici se
vyjádřili, že jde o podobenství, za
kterým máme hledat hlubší význam. O to se možná mnozí pokusili, ale cesta k pochopení onoho
hlubšího významu je skutečně
nelehká. A prostředky, které jsou
k ní využity, jí nikterak neulehčují.
A tak se inscenování hry setkalo
spíš s negativním ohlasem nebo
minimálně s trpkým odsudkem –
pokud je tohle umění – já ho mít
nemusím. Jenže pro lidi emotivně
zúčastněné, tedy pro věřící, nebo
pro ty, co ctí hodnoty, jako je stát
nebo vlajka, pro ty to bylo urážkou.

Tady jsme

SNÍMEK ZE HRY Naše násilí a vaše násilí. Foto: Divadelnisvet.ct

stojí, zaplněna několika desítkami protestujících. Byl mezi nimi
i bývalý republikánský poslanec
Miroslav Sládek a několik desítek
členů hnutí Slušní lidé, kteří se
také nakonec dostali i na jevistě
a bránili v pokračování inscenace. Vyvedla je až policie. A tak se
povedlo zabít dvě mouchy jednou
ranou. Inscenace, která by možná jinak zapadla, na sebe strhla
pozornost, stejně jako skupinka,
která se vidí mezi budoucími komunálními politiky.

Kdo to bude platiti?

To je všechno hezké, řeknete si,
Pár hodin předtím, než se otevře- ale kdo celou tu legraci zaplala opona, byla část Zelného trhu, til? Jihomoravské hejtmanství
na jehož horním konci divadlo chtělo na festival dát milion

Trestní oznámení



Hnutí Slušní lidé podalo podle ČTK v pondělí 28. května trestní oznámení
v souvislosti s představením Vaše násilí a naše násilí. Oznámení směřuje
proti řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi, chorvatskému
režisérovi hry Oliveru Frljičovi a skupině herců. „Kromě zneuctění vlajky,
které bylo podle hnutí evidentní, jde i o posouzení vystoupení umělců
z hlediska možného trestného činu hanobení víry,“ sdělil předseda hnutí
Zdeněk Pernica.
Kvůli jednání radikálů podala trestní oznámení senátorka a bývalá ústavní
soudkyně Eliška Wagnerová. Existuje podle ní podezření, že jejich jednání
naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví.
Trestní oznámení proti řediteli festivalu Martinu Glaserovi a brněnskému primátorovi Petru Vokřálovi podal také advokát Zdeněk Koudelka.
V médiích informoval, že „z veřejných peněz nelze ﬁnancovat trestný čin
či přestupek. Užití veřejných peněz na protiprávní jednání je porušením
povinností při správě cizího majetku.“ O tomto užití veřejných peněz spolurozhodovali právě ředitel festivalu a primátor. Advokát Koudelka také
nahlásil přestupek hrubého znevážení státního symbolu na Úřad městské
části Brno-střed.

Podpora asociace



Asociace profesionálních divadel, která sdružuje tři desítky českých scén,
podpořila podle zprávy ČTK postoj ředitele Národního divadla Brno Martina
Glasera ve věci uvedení inscenace Naše násilí a vaše násilí, kterou v rámci
mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno uvedlo divadlo Husa na provázku.

korun, ale hejtman Bohumil Šimek médiím sdělil, že peníze se
nemůžou vztahovat na dvě kontroverzní hry uvedené na festivalu, tedy Naše násilí a vaše násilí
a Prokletí. Pro ČTK Šimek také
řekl, že to není cenzura, ale kraj
nechce podporovat projekty,
které rozdělují společnost nebo
vyvolávají negativní emoce.
Rozhodnutí musí ještě schválit
zastupitelstvo kraje.
Ředitel festivalu Martin Glaser se
vyjádřil, že náklady na obě představení se u každého pohybují
v jednotkách stovek korun, a pokud s tím bude mít kraj problém,
budou vyúčtovány z grantu ministerstva kultury (2 miliony Kč
– pozn. redakce).

Politická
reakce



Inscenaci, ale i reakce na ni také
odsoudili mnozí politici. Poslankyně
SPD Lucie Šafránková například
uvedla: „Hanobení našich státních symbolů na prknech českých
divadel se naposledy konalo za
protektorátu. České vlastence
hanobili ve svých agitkách i komunisté, no a nyní se kruh uzavírá
a naše neomarxistické angažované umění hanobí české symboly
opět a znova. Člověk se zdravým
rozumem s tímto nemůže souhlasit a podobná představení musí
odsoudit. Bohužel, dotační politika
města Brna je taková, že pan ředitel brněnského Národního divadla
Martin Glaser má 500 milionů roční
rozpočet, z čehož ze vstupného příjem činí zhruba jenom 6 %. Hraje si
tak pro kamarády a většinové populaci se za naše peníze vysmívá. Lidi
oprávněně rozzlobené arogancí
a sprostotou dokonce označuje za
lůzu. Až bude SPD na magistrátu,
tak skončí veřejná dotační podpora
pro podobnou produkci.“

Aktuality
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Číslo vydání

ročník

1913

V březnu evidovala Česká
správa sociálního zabezpečení
v České republice tři ženy ve
věku 108 let. Nejstarší z nich
žije v Praze, druhá nejstarší
důchodkyně, která je o pouhé
4 dny mladší, žije v Jihomoravském kraji, třetí ve Zlínském
kraji. Nejstarší muž, který od
ČSSZ pobíral v březnu důchod,
je narozený v roce 1913 a žije
v Jihomoravském kraji.

 Krátce 
Kurzy obrany
proti šmejdům
Brno-střed – Právnická fakulta
Masarykovy univerzity uspořádá kurzy pro seniory, ve kterých
se budou učit obraně proti tzv.
šmejdům nebo domácímu násilí.
Akce proběhne ve dvou semestrech, bude se jmenovat Právo
v kostce a začne v září a únoru.
Přihlásit se lidé mohou již nyní,
počet posluchačů je totiž omezen na šedesát. Právnická fakulta tak chce pomoct orientovat se
starším lidem, pokud se setkají
s prodejními akcemi tzv. šmejdů
red
nebo domácím násilím.

V ZOO se
narodil Birk
Bystrc – V Zoo Brno se v půli
května narodilo losí mládě. Sameček dostal jméno Birk podle
postavy z animované pohádky
Ronja, dcera loupežníka. Losí
mládě se v zoo podle jejího
mluvčího Michala Vaňáče naposledy narodilo před třinácti
měsíci, od roku 2005 už v brněnské ZOO odchovali jedered, foto: Zoo Brno
náct losů.

Bratislavské letiště chce Brňáky
 Brňáci, chcete se dostat
za hranice všedních dnů letadlem? Zvolte letiště v Bratislavě. Touto reklamou jsou
masírováni cestující MHD
v Brně. Bude letiště v Tuřanech kontrovat?
Jan Matějovský

Tuřany – „O kampani letiště
Bratislava víme a kontrovat či
trumfnout Bratislavu nemáme
v úmyslu. Z hlediska možností,
potenciálu a ﬁnančních zdrojů se
obě letiště nemohou porovnávat.
Bratislava je hlavní město a tamní letiště vloni odbavilo téměř dva
miliony cestujících. Letiště Brno
odbavilo necelého půl milionu
cestujících za zcela nesrovnatelných podmínek. Kapacita letiště
Bratislava je oproti Brnu několikanásobná a to jsou skutečně jen
těžko srovnatelné faktory, protože celkový potenciál a atraktivita
každého regionu, a tím i letiště je
pro letecké dopravce ovlivněna
řadou skutečností. Je to jednak
tržní prostředí, celkový potenciál
regionu, životní úroveň obyvatel, ochota vycestovat za prací,
geograﬁcké podmínky, podnikatelská struktura nebo turistická
atraktivita,“ říká mluvčí brněnského letiště Kateřina Pichalová.

Tisíc za hodinu

TISÍC PASAŽÉRŮ za hodinu dokáže odbavit brněnské letiště. Foto: Letiště Brno

a krajem na zlepšení nabídky pro
cestující i pro letecké společnosti
v oblasti pravidelné dopravy. „Bohužel v tuto chvíli nemůžeme být
konkrétnější,“ pokračuje mluvčí.
Jihomoravský kraj ale koncem
května schválil provoz letecké
linky z Brna do Mnichova. Chce ji
doplatit podobně jako regionální
autobusy či vlaky.
Z hlediska vybavenosti je kapacita
brněnského letiště dostatečná pro
odbavení až tisícovky cestujících
za hodinu. Letiště rozšiřuje kapacitu pasové kontroly pro cestující
mimo Schengenský prostor, investuje do nových rentgenů a detektorů zakázaných látek. V současné
době se zahajují práce na rozšíření
parkoviště před terminálem.

Kam z Tuřan v létě odletíte?

V létě se bude z Brna létat do
Brnu se nedaří zavést více pra- 21 dobře známých letních míst
videlných linek, ale podle své v Řecku, Španělsku, Turecku, Bulmluvčí spolupracuje s městem harsku, Itálii, Tunisku a Egyptě.

„Nejčastěji se bude létat do bulharského Burgasu, turecké Antalye a pět dní v týdnu také na řecký
ostrov Rhodos nebo na Krétu do
Heraklionu,“ líčí mluvčí. Novinkou bude Ras al Khaimah ve Spojených arabských emirátech, španělská Murcia nebo Fuerteventura
na Kanárských ostrovech.

Jak se dostat
na letiště?



Dopravu na letiště komplikuje oprava mostu na Evropské už od začátku roku 2018. Na příjezdu k letišti
je silnice zúžena do jednoho jízdního pruhu a doprava je řízena semaforem s pětiminutovým intervalem.
Letiště situaci vyřešilo výstavbou
nové komunikace, která by měla
být v červnu otevřena. O dopravním omezení a nové náhradní trase
bude letiště cestující informovat
prostřednictvím médií.

Přírodní rezervace Kamenný vrch
Nový Lískovec – Věděli jste, že
v Brně je největší výskyt ohrožené
a chráněné rostliny koniklece velkokvětého v Evropě? Tato rostlina
roste na Kamenném vrchu, který je
z tohoto důvodu přírodní rezervací.
Vytváří zde největší populaci v Evropě, čítající desítky tisíc trsů těchto
rostlin. Příjemnou procházku spojenou s výšlapem do mírného kopce
si tedy můžete udělat do chráněné krajinné oblasti na Kamenný
vrch. Cestu vám zpříjemní čerstvý
vzduch, výhled na Brno a do začátku května i kvetoucí koniklece.
Cesta vede smíšenými lesy a centrum chráněné oblasti tvoří zachovalá skalnatá tundra z doby kamenné. Ochránci se zasadili o přežití
původní fauny i přesto, že je tato
chráněná oblast patnáct minut
cesty od samotného centra Brna.
Protože se budete pohybovat v rezervaci, bude nutné se držet na vy-

šlapaných stezkách a cestách, aby
i při vyšší návštěvnosti nebyly rostliny zašlapány. Okolo chráněnky
jsou vystavěny odpočinková místa, kromě laviček k posezení i roz-

hledny. Návštěvu můžete zakončit
mimo jiné i občerstvením v některé
z místních restaurací, které nabízí
mimo obvyklá jídla i pokrmy ze
Text a foto: jan
zvěřiny.

KONIKLEC VELKOKVĚTÝ na Kamenném vrchu

Doprava
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Jak budeme jezdit městem v létě
 V letních měsících plánuje Moravské náměstí, Joštova ka 4 bude odkloněna ulicí Husovou, Líšně zajistí posílené autobusové
linky 55 a 78 z přestupního bodu
linka 9 bude nahrazena linkou 11.
Dopravní podnik města Brna a Rašínova
u Dělnického domu.
Nezamyslova – Ostravská
(DPMB) v koordinaci s měs- Termín: 07–08/2018.
Selská – Obřanská
rekonstrukce kolejové- Termín: 07–08/2018.
tem rekonstruovat několik Kompletní
Termín: 06–09/2018.
ho trojúhelníku, včetně výhybek, Cena: 105 mil. Kč
tramvajových tratí. Cílem se uskuteční v koordinaci s opra- Rekonstrukce tramvajové tratě od Rekonstrukce tramvajové smyčdlažby společností před kos- zastávky Geislerova až po odboč- ky Babická, společně s bezbariéprací je především moderni- vou
rovými zastávkami pro výstup
telem sv. Tomáše a rekonstrukcí ný uzel Líšeň x Stránská skála.
zace jednotlivých úseků.
Výluky: Tramvajová linka 8 bude a nástup, oprava smyčky Malohorkovodu v ulici Rašínově.
Výluky: Po celou dobu prázdnin odkloněna ulicí Táborskou do měřice-most, rekonstrukce tramMoravské náměstí
bude přerušen provoz tramvají přes Juliánova. Linka 10 bude mimo vajové tratě na Selské a ObřanRekonstruovat se budou tramva- náměstí Svobody. Tramvajová lin- provoz. Náhradní dopravu do
jové tratě na Moravském náměstí
v úseku navazujícím na ulici Milady Horákové (mezi ulicemi Koliště a Rooseveltovou).
Termín: 07–08/2018.
Francouzská
je veden po stranách silnice. Uzavírka se
Výluky: Tramvajové linky 3 a 5 bu- V návaznosti na dokončení prací na dotkne i křižovatky Koliště s ulicí Miladou ve směru od Staré osady a Šte- křižovatce ulic Francouzská a Přad- dy Horákové a Moravským náměstím.
fánikovy čtvrti ukončeny na kolejové lácká dojde k opravě komunikačních Přímý směr z Moravského náměstí do
úvrati v ulici Milady Horákové u kři- ploch a chodníků ve zbylém úseku ulice Milady Horákové obousměrně
žovatky s ulicí Koliště. V opačném ulice Francouzská, termín dokončení uzavřen. Není možné odbočit z Koliště
směru, od Bystrce a Ústředního - srpen 2018.
doprava na Lidickou.
hřbitova, budou tyto linky provozně Koliště
Plotní, Dornych
propojeny v uzlu Česká. Tramvajová Do podzimu 2018 práce pokračují Automobilová doprava je vedena
linka 9 bude po dobu prázdnin mimo jen mezi křižovatkami s ulicemi Mila- v režimu 1+1 po ulici Svatopetrprovoz a dopravu z Lesné do centra dy Horákové a Lidická. V létě 2018 ská v jízdním pásu směr Brno, směr
zajistí posílená tramvajová linka 11 se dotknou také přilehlé tramvajové Bratislava bude v záboru pro stavbu.
vedená ulicí Cejl. Autobusové lin- zastávky u výjezdu z podzemních garáží. Uzavřen bude také jednosměrný průky 67, N92, N93 objedou uzavřený Koliště je v opravovaném úseku zúženo jezd ze Svatopetrské přes Dornych na
úsek ulicemi Příční a Bratislavskou na jeden pruh v každém směru. Provoz Kalovou a Masnou.
nebo Lidickou a Lužáneckou.

ské. Bez výluk.

red



Komplikace v dopravě

Údolní – etapa II
Rekonstrukce Údolní včetně sítí a tramvajové trati od tramvajové zastávky
Úvoz až po odbočku k plaveckému
stadionu. Rekonstruována je Údolní –
předpoklad realizace je 05/18–05/19.
Po zprovoznění ulice Údolní bude
zahájena rekonstrukce ulic Klácelova
a Kampelíkova a dosud neopravované
části ulice Lerchova, které z technologických důvodů musí navazovat na
Údolní. Celkové dokončení stavby je
přelom let 2019 a 2020.
objízdné trasy najdete
na kopemezabrno.cz

INZERCE
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Jedním z hlavních problémů,
kterému pronajímatelé v případě nesolidního nájemce čelí, je
neplacení nájmu. Zkušenosti
s neplatiči má polovina pronajímatelů. Důvodem je zejména
nepříznivá finanční situace
nájemce. Potýká se s dluhy a na
úhradu nájmu mu nezbývají
potřebné finanční prostředky.
Dle výsledků prověřování
služby Ideální nájemce má 25,8
% osob záznam, s tím, že
zkušenosti s exekucí má šestina
prověřených osob (15,4 %).
Během posledního půlroku
přitom počet stoupnul.
Určité riziko představují také

potenciální nájemci s trvalým
bydlištěm na obecním úřadě.
Mnohdy se jedná o sociálně
slabé osoby, které mají problémy s placením a mohou poškozovat pronajatý byt.
1SPWÚĘFO¬ SJ[JLPWPTUJ PTPC TF
VĽOF[BOFEC W
Ideální nájemce za rok 2017
prověřil 13.863 osob. A celkově
zaznamenávají, že trend ohledně prověřování rizikovosti
osob má vzrůstající tendenci.
Oproti počtu prověření za
1. čtvrtletí 2017 mají za stejné
období roku 2018 20% nárůst.
Lidé si začínají více uvědomovat potřebu prověření bonity
zájemců a berou na vědomí
komplikace spojené s ubytováním rizikových osob.
Bezproblémové
nájemníky
v Brně zajistíte předchozím

důkladným prověřením, které
zajišťuje služba Ideální nájemce. Ta krom toho, že zájemce
o byt prověří v 6 nejdůležitějších registrech, má současně na
starost kompletní správu bytu,
garantuje majiteli pravidelnou
platbu nájemního a ručí za stav
zařízení i nemovitosti.
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Navštivte web:
www.idealninajemce.cz,
kde lze službu nezávazně
nacenit, nebo rovnou pro
zájem volejte:
+420 774 974 222
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Exekuce na krku, trvalé
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Při sportování poslouchejte své tělo
 Léto je tady a lidé trávící většinu pracovní doby
u monitoru počítače zatouží
protáhnout si tělo. Začnou
přemýšlet o nejrůznějších
pohybových aktivitách, třeba
aby později vypadali v plavkách dobře anebo se prostě
chtějí cítit lépe. Pohyb nám
totiž tento pocit dopřává.

opravdu důležité. Jestliže bych
měl dnes běhat a nechce se mi,
udělám to, i když poběžím třeba
kratší dobu. Pokud to nedodržím,
začne se mi tréninkový plán hroutit,“ zdůrazňuje Vojtěch Novák.

Pomůcky a protahování

Martin Ježek

Většina amatérských sportovců
ale musí před počátkem aktivit
počítat s tím, že jejich tělo není
na větší námahu ještě připraveno.
Co by tedy měl člověk bažící po
sportu dělat, aby neohrozil sám
sebe? „Určitě by měl začít pozvolna. I když je krásně a člověk má
ohromnou chuť se hýbat, neměl
by sportovat bez rozmyslu. Měl
by si uvědomit, že počet tréninků pro začínajícího amatérského
sportovce není stejný jako u trénovaného profesionála. Nejlepší
je si udělat harmonogram: první
týden dvakrát, pak třikrát, čtyřikrát a podobně. Pokud začnete
opravdu každý den dřít, možná

Kde si můžete
v Brně zaběhat?



• Lužánecký park
• Špilberk
• Přehrada a okolí
• Svratecká cyklostezka
• Masarykova čtvrť
• Kraví hora

Relaxace



Odpočinek mezi sportováním je
také velmi důležitý. Zde však musíme dát na rady z praxe, tělo nám nic
nenaznačí. „Když sportujete jednou
za dva dny a máte pocit, že tréninky
vám už nic nepřináší, navíc se necítíte unaveně, můžete sportovat stále
obden, ale intenzivněji. Můžete tedy
běhat rychleji nebo přidat třeba
výběhy do kopce. Naopak, když
při obdenním sportu zjistíte, že už
je toho moc, a jste unavení, můžete si tréninky ulehčit. Dostupnější
cesta není,“ dodává Vojtěch Novák.
A také amatérskému sportovci ve
zlepšování kondice velmi pomůže,
když si určí nějaký cíl. Nemusí to
hned být uběhnutí maratonu, ale
třeba delší několikakilometrová
trasa do začátku prázdnin.

že to týden vydržíte, ale pak se
organizmus dostane do slepé
uličky a velmi pravděpodobně
se zraníte. I když je tedy venku
krásně, tělo musí dostat čas na
regeneraci, jinak nápor nevydrží,“ říká Vojtěch Novák, lékař,
který se v době našeho rozhovoru
věnoval sportovní medicíně. Harmonogram tréninků podle něj nemusí být ani na papíře. Ale zjara
začínající sportovec by na něj měl
pamatovat.

Co si vybrat?
Jaký sport si vybrat, je jedna
z nejtěžších otázek. Jistě záleží
na pohlaví, ale také na tom, jak se
cítíme, jsme-li objektivně zdraví
a kolik nám je let. „Nejjednodušší a nejzákladnější pohyb vhodný pro všechny kategorie je běh.
Tady si ale musíme dávat pozor,
po čem běžíme, protože pokud
nemáme správnou obuv a běháme po asfaltu nebo betonu, můžeme si ublížit. Běh by neměli volit
například lidé s kloubními problémy nebo s velkou nadváhou. Ti by
měli zkusit třeba nordic walking,
severskou chůzi s hůlkami,“ pokračuje Vojtěch Novák.
Některým lidem ale běhání vadí
proto, že se jim zdá fádní, dlouhé
a nespolečenské. Na posilovnu je
dost času v zimě, takže lze třeba
posilovat na venkovních hřištích.
„Já jsem zastáncem cyklistiky.
Ale plavání bych nedoporučil. Pokud člověk cvičí kvůli tomu, aby
zhubnul, ve vodě se mu to nepodaří. Lidé se mají sklon spíš koupat než správně kondičně plavat.
To umí jen pět procent populace.
Plavecký trénink představuje desítky minut ve vodě a dobře naučený styl. Plavání stylem „paní
radová“, tedy prsa, s hlavou stále
nad vodou, opravdu k ničemu nevede. Navíc dlouho provozovaný

špatný styl může vést k tomu, že
si plavec ublíží,“ upozorňuje Vojtěch Novák.

Přemáhejte lenost
Při jakémkoli sportování bychom podle doktora Nováka
měli „poslouchat“, co nám říká
tělo. „Pokud se ozve kloub nebo
šlacha, neměla by se bolest přemáhat. Naopak přemoct by se
měla lenost, tedy odklad tréninku, protože jsem toho měl dnes
v práci moc. Na to bychom hledět
neměli, i když je jisté, že se na
počátku sportování tento pocit
jistě dostaví. Právě proto je nutné
mít alespoň v hlavě zmíněný harmonogram, jeho dodržení je pak

Jaké vybavení si však máme pořídit? „Zde platí, že pomůcky pro
profesionály se pro amatérské
sportovce příliš nehodí. Nejspíš
je totiž nevyužijí. Když si například koupíte lyže pro profesionální sjezdaře, zjistíte, že jsou
tvrdé. Vy nemáte v nohách tolik
síly, abyste s nimi udělali oblouk,
a ty lyže vás vyhodí ven ze stopy.
Když si naopak koupíte vybavení
střední třídy pro amatéra, pak si
ho jistě užijete. A tohle platí téměř u všech sportů. K běhání nepotřebuji proﬁ tvrdé tretry, které
mě budou spíš bolet, ale dobře
odpruženou lehkou obuv,“ zdůrazňuje doktor Novák.
„Po sportování bychom se měli
zklidnit, tedy vyklusat, projít
a následně trochu protáhnout,
aby naše tělo mělo čas odstranit
škodlivé látky nahromaděné během sportu. Toto uklidnění a protažení je důležité úplně u všech
sportů, protože pokud je zanedbáme, můžou nás svaly také na
několik hodin i dnů hodně rozbolet,“ pokračuje Vojtěch Novák.
Podle mínění Vojtěcha Nováka
by se amatérské sportování, ať už
jakékoli, nemělo přehánět. „Mělo
by se prostě provozovat v rozumné míře,“ uzavírá doktor Novák.

S pohybem musí netrénovaný člověk
začít zvolna, jinak mu hrozí zranění
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 Beran

se však až příliš unést, protože šéf už neVaše červnové nadšení pro sport a cestování musí tolerovat vaši chaotickou pracovní
vám může připravit nejeden příjemný zá- docházku.
žitek, třeba s opačným pohlavím. Na konci
měsíce zvolněte, taktika „hlavou proti zdi“  Panna
Červen je pro vás odpočinkovým měsícem.
se nyní nemusí vyplatit.
Vaše pasivita může mnohé zvedat ze židle,
 Býk
ale vy dobře víte, kdy a kde je nejlépe enerPokračujete v rozjetém vlaku dlouhodobých gií šetřit. To, co má fungovat, to díky vám
projektů. Kdo se vám postaví do cesty, se zlou fungovat bude.
se potáže. Ovšem s klapkami na očích můžete mnohým ublížit. Občas se i rozhlédněte  Váhy
Konečně naberete druhý dech a všechny
kolem sebe, dokud je ještě na koho se dívat.
problémy, i dlouhodobého charakteru, bu Blíženci
dete řešit s větší lehkostí. Dokonce budete
Počáteční červnový chaos či dezorientace sami překvapeni, kde se ve vás ta odvaha
brzy odezní a vy budete tento měsíc přímo bere. Nyní je pro vás vhodný čas i na cesnabiti energií a chutí cestovat. Chcete-li se tování.
do něčeho pustit, směle do toho. Ostatní
 Štír
vám nebudou stačit.
Nenudí vás, že vše jde nějak snadno? Chy Rak
bí vám adrenalin? Nebojte, všechno přiČas užívání si příjemného. Dobrého jídla, ro- jde. Nyní mají „černého Petra nečekaných
dinných oslav či přátelských setkávání, pros- změn“ Štíři narození na samém počátku
tě pohoda. Můžete potkat i spřízněnou duši, znamení. A věřte, že budou brzy vzpomínat
které otevřete své srdce. Pragmatičtější Raci na sladké chvilky nicnedělání, lelkování či
vytvoří dobrý plán, jak vydělat peníze. A ně- prokrastinace.
jaká koruna navíc se hodí vždycky.

 Lev

Od půlky měsíce přichází naděje na vyjasnění situace.

 Kozoroh
Dobré nabídky zábavy budete možná muset odmítat, protože na ně pro samou práci
nebudete mít čas. Přestaňte být upjatí a někdy si dovolte neorganizovat a uvolněte se,
prosím!

 Vodnář
Mnozí muži ve znamení Vodnáře mohou pozvat někoho na rande, ostatním půjde práce
pěkně od ruky. Můžete být vznětlivější, vypusťte páru raději nějakým sportem.

 Ryby
Více energie přijde až koncem měsíce, do té
doby můžete být poněkud unavenější a nesoustředění. Na cestách nechte navigovat
někoho jiného a raději si hlídejte peněženku.
Možná totiž budete trochu roztržití.

 Střelec

Tento měsíc může být pro vás poněkud
Druhá půlka června slibuje období plné úmorný a plný kompromisů. Je to výzva,
vášně a milostných vzplanutí. Nenechte abyste začali vnímat i ostatní kolem vás.
INZERCE
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Brněnské výstaviště slaví v plné síle
 Výstaviště v Brně Pisárkách je dnes vnímáno jako nerozlučná součást města. Výstavní areál, kterým
se jihomoravská metropole právem pyšní, měl ale ve své historii několikrát namále. Na místě historických pavilonů dnes klidně mohly být kolotoče, nové obchodní centrum nebo také vůbec nic.
Martin Ježek

Vraťme se do doby před první
světovou válkou. Brno leží mezi
Prahou a Bratislavou, Vídeň je
nedaleko. Poloha města je výhodná, průmyslové výrobě se mimořádně daří, jezdí sem obchodníci,
podepisují se kontrakty. Proč tedy
do Brna nepřilákat další ﬁrmy
a jejich zástupce, aby vystavovaly
zboží na jednom místě a město
mělo z jejich návštěvy větší proﬁt? Vybudování výstaviště, tedy
více objektů na jednom místě se
servisem pro vystavovatele, klienty i návštěvníky, bylo nutností,“
vysvětluje Rostislav Koryčánek,
vedoucí Centra nových strategií
muzejní prezentace a kurátor architektury a designu Moravské galerie v Brně. Klíčem byl podle jeho
slov jazyk. V Brně, stejně jako ve

POHLED NA PAVILON A s dostavěnou provozní částí. Foto: Martin Ježek

viště. Ze zámečku mohl sledovat,
jak za jeho plotem vyrůstají nové
výstavní pavilony. Bral to jako zradu československého státu na jeho
osobě a majetku. Viktor Bauer
svůj majetek prodávat nechtěl a už
vůbec ne pod cenou. Byl k tomu

hotovo bylo za 14 měsíců, provoz
byl zahájen 26. května 1928. První expozicí byla „Výstava soudobé
kultury v Československu“ u příležitosti desátého výročí vzniku
státu. Do té doby nevídaná plocha veletrhů Brno měla rozlohu
360 000 m², výstavní plocha pavilonů byla spočítaná na více než
30 000 m². Hal bylo na počátku
existence výstaviště víc, některé
byly časem zbořeny. Na první výstavě návštěvníci viděli například
velkou budovu elektriﬁkovaného statku, ukázku pokrokových
technologií, které mohly vstoupit
do zemědělství. Ta byla po ukončení akce zbourána. Součástí byl
také pavilon Anthropos, kde byl
umístěn model mamuta. Ten se
stal nakonec ikonou prvního veletrhu,“ líčí Rostislav Koryčánek.

bylo živo také proto, že zde byl už
od prvopočátku vyhledávaný zábavní park, nejrůznější atrakce,
které obyvatelé Brna rádi vyhledávali. Byla to velká lidová zábava,“ dodává Rostislav Koryčánek.

Sešup mezi krajská města
Po odeznění krize by se dalo očekávat, že bude o výstavní akce v Pisárkách stále větší zájem. Nebyla
to pravda. „Pravidelně pořádané
Brněnské výstavní trhy, Nábytkové
trhy a další akce nedokázaly vyvést
vlastníka veletrhů – Výstavní akciovou společnost, z dluhů. Nakonec
přišel rok 1938, protektorát a válka.
Během ní sloužil areál v Pisárkách
jako skladiště montážních dílů
německého wehrmachtu pro vojenskou výrobu. Proto se také stal
terčem spojeneckých bombardérů.
Areál byl tehdy téměř zničen, včetně mamuta, jehož stopa v roce 1945
mizí z výstaviště deﬁnitivně.“
Situace po druhé světové válce
byla ještě složitější. „V roce 1948
a o rok později se změnilo nastavení politického, ekonomického
a správního charakteru státu.
Pro Brno to byl velmi těžký úder.
O veletrhy nebyl zájem a pavilony
sloužily jako sklady městských
vodáren, uvažovalo se o jeho likvidaci. Těžkou ztrátu významu Brna
pak přinesla reorganizace veřejné
správy. Od ledna 1949 bylo zrušeno zemské zřízení a bylo nahrazeno zřízením krajským. Brno ztratilo výsostné postavení hlavního
města Země moravskoslezské
a stalo se ‚pouze‘ jedním z devatenácti krajských měst,“ pokračuje
Rostislav Koryčánek.

PAVILON C, do kterého vede již moderní koridor. Foto: Martin Ježek

Lidová zábava

donucen, později se dokonce soudil. Ve sporu bylo zohledněno, že
Bauer byl podnikatel mluvící pouze německy. Prohrál.
Pisárky byly podle doktora Koryčánka vybrány proto, že zamýšlené výstavní akce vyžadovaly
skutečně velký prostor.„Ten se
na levém břehu Svratky nabízel.
Leží asi dva kilometry od centra
města, jezdila tam již tehdy tramBrňané na ně byli také zvyklí,
Smutný pohled ze zámečku vaj.
protože se na těchto místech odePo válce a následné krizi se ale hrávala i představení cirkusu,“
o potřebě výstaviště v Brně zača- přibližuje Rostislav Koryčánek.
lo mluvit znovu a v roce 1923 se
začala hledat vyhovující plocha. Brněnský mamut
„Byla vybrána Bauerova rampa Na výstaviště byla vypsána urv Pisárkách. Viktor Bauer, který banistická soutěž, kterou v roce
měl v těch místech cukrovar, byl 1924 vyhrál pražský architekt Jostátem přinucen k odkoupení své- sef Kalous. Podle jeho návrhu se
ho majetku. Pak bydlel v zámečku, realizovala stavba areálu a hlavně
který byl později pojmenován po klíčový pavilon „A“. „Výstavba
něm a dnes patří do areálu výsta- nakonec začala až v roce 1927, ale

Dnes v pisáreckém areálu z původních staveb významných architektů najdeme mj. zmíněné „Áčko“,
pavilon města Brna, což je dnešní
veletržní pošta od Bohuslava Fuchse, nebo „Géčko“ s vyhlídkovou
věží architekta Bohumíra Čermáka. Vše významné funkcionalistické stavby. „Důležitou součástí
byla také kolonie Nový dům mimo
areál výstaviště. Byla to expozice
postavená v nedalekých Žabovřeskách. Ukazovala, jak může vypadat
úsporné bydlení pro střední třídu,“
pokračuje Rostislav Koryčánek.
Výstava byla úspěšná a rok poté lidé
mohli navštívit další veletrh, na který se přijel také podívat prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.
Přišel konec dvacátých let, nastala světová ekonomická krize. Na
brněnském výstavišti to bylo cítit, Milion návštěvníků rozhodl
ale ﬁrmy své výrobky stále pre- „První dva poválečné výstavní
zentovaly. „Expozice sice nemíva- pokusy měly spíš krajský formát
ly ryze prodejní účely, ale v areálu a nepokračovalo se v nich. Pod-

zbytku rakousko-uherské monarchie, probíhal neustálý střet mezi
dominantní němčinou a jazyky
ostatních národů. Tento konﬂikt
se promítal i do obchodu pro pořádání obchodní výstavy. Bylo důležité, zda akci pořádala česká nebo
německá obchodní sdružení. Ale
přišel rok 1914 a s ním I. světová
válka. Mlčely múzy a muži se oháněli bajonety. Plány byly odsunuty.

Téma
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své devadesáté narozeniny
mínky, aby Brno mohlo skrze
veletrhy najít novou identitu,
nastaly až v roce 1953, po smrti
Stalina. Tehdejší režim si začal uvědomovat, že by veletrhy
mohly posloužit jako výkladní
skříň socialismu. V lednu 1955
pak ministerstvo zahraničního obchodu v Brně posuzovalo
možnosti uspořádání Výstavy
československého strojírenství
a o prosazení města bojoval tehdejší předseda brněnského městského národního výboru v Brně

Josef Kalášek. Výstava se uskutečnila ještě v září téhož roku.
Přišlo téměř milion návštěvníků
a potvrdilo se, že akce může skutečně významně pomoct exportu československých výrobků,“
zdůrazňuje doktor Koryčánek.
Rozhodlo se, že výstava se bude
konat i napřesrok.
Velkého strojírenského veletrhu
se skutečně mezinárodní účastí se ale Brno dočkalo až v roce
1959. „Musela se totiž dobudovat
infrastruktura města – hotely na
PAVILON Z známý svým kruhovým půdorysem. Foto: Martin Ježek

Po válce a v současnosti jsou na
brněnském výstavišti stavěny
nové pavilony a podle Rostislava
Koryčánka to dokládá, kam se
posouvá celý segment výstavnictví. Řídí se hlavně ekonomikou
a prezentační role je vedlejší.

Brno ale má jednu obrovskou
přednost – urbanistické rozložení
areálu, které je na výstavišti pořád cítit. I když se tam vklíní pavilon, který nemá architektonické
kvality, tak pořád je v prostředí,
které mu esteticky umí pomoci,“
říká Koryčánek.
V dnešním světě elektronických
médií sice můžete na internetu
leccos najít a prohlédnout si, ale
osobní kontakt je stále nezastupitelný. Brňáci se tedy o svou chloubu bát nemusí.

volbou,“ vysvětluje Dana.

no. Nakonec jsem počkala
na zápis zástavního práva do

vnoučatům. Je to skvělý pocit.”
Dodává paní Dana.

byla nižší, než kolik by získala
prodejem, ale skvělé jí přišlo,

dostávám každý měsíc peníze
na účet.“

patřičné úrovni, tedy International a Continental. Dále bylo
nutné vytvořit zázemí pro stravování v místech, kde lidé do Brna
přijíždějí.“

Zahraniční výlet

TAK SE STAVĚLO „ÁČKO“. Foto: archiv BV
INZERCE

Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze
nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla.
Pomohl jí nový ﬁnanční produkt pro seniory se

oblíbená. Maminku tedy podpořila, aby neváhala zjistit, jak

možnost, že by svůj dům mohla
obnos peněz, aniž by dům musela prodat.

„Byla jsem ráda, že jsem
Pochopila, že pokud nemá čloprožít důchod důstojně, je

-

Paní Dana se rozhodla pro

̭͗ za života nemusíte nic splá-

téměř zdvojnásobila současný
důchod.

než cena nemovitosti
̭͗ zůstáváte bydlet doma
bytu či domu
̭͗

si více užívat

„Se zástupcem FINEMO.CZ
jsme prošli smlouvu, nechala
jsem odhadnout cenu domu
-

„Najednou si mohu koupit

̭͗ Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na
webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
̭ Můžete zde požádat o vlastní
orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
̭͗ Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
̭͗ Podléháme dohledu ČNB

SC-372073/09

̭͗ získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)

Chcete vědět víc?

Zajímavé akce
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Co by vám nemělo v Brně ujít?

Den dětí v Zoo Brno (děti)
Brno, U Zoologické zahrady 46
Termín: 9. 6. 2018 (sobota)
Vstupné: zdarma
Motul FIM WorldSBK Brno (motozávody)
Automotodrom Brno, Masarykův okruh 201
Termín: 8. 6. 2018 (pátek) až 10. 6. 2018
Vladimír Remek
– cesta ke hvězdám (výstava)
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Termín: do 10. 6. 2018 (neděle)
Rozhněvaná planeta 2:
Operace pokračuje (výstava)
Dům umění města Brna:
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Termín: do 10. 6. 2018 (neděle)
Snímeček, prosím? (výstava)
Brněnské výstaviště, Výstaviště 405/1
Termín: do 10. 6. 2018 (neděle)
Výstava modulových kolejišť
na MendelU 2018
Mendelova lesnická univerzita,
Brno, Zemědělská 1
Termín: do 10. 6. 2018 (neděle)
Vstupné: 40 Kč; do 15 let 30 Kč, do 3 let zdarma
Status Quo (hudba)
Boby Centrum, Brno, Sportovní 559/2
Termín: 11. 6. 2018 v 20:00 hod. (pondělí)
Vstupné: 1190 Kč



Den policie České republiky
na náměstí Svobody v Brně
Termín: 15. 6. 2018 (pátek)
Vstupné: zdarma
ObrFest 2018 (hudba)
Brno, Borky
Termín: 15. 6. 2018 (pátek) až 16. 6. 2018
Vstupné: předprodej 380 Kč, na místě 450 Kč
Otevíráme Riviéru v novém – Brno
Koupaliště Riviéra, Brno, Bauerova 322/7
Termín: 16. 6. 2018 (sobota)
Dobrý den v Bystrci – Brno (pro děti)
Brno, Jakuba Obrovského
Termín: 16. 6. 2018 v 13:00 hod. (sobota)
Vstupné: zdarma
Den otců ve VIDA (pro celou rodinu)
VIDA! Science centrum,
Brno, Křížkovského 554/12
Termín: 17. 6. 2018 v 10:00 hod. (neděle)
Slavnosti moře (gastronomie)
Brno, park Kraví hora
Termín: 23. 6. 2018 (sobota) až 24. 6. 2018
Vstupné: zdarma
Kamenka open (umělecký festival)
Brno, Kamenná čtvrť
Termín: 22. 6. 2018 (pátek) až 24. 6. 2018
Bydlení zítřka (výstava)
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 16
Termín: 16. 5. 2018 až 24. 6. 2018

INZERCE

moneta.cz

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

SC-380737/02

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny
a až sedmi dalších měn. Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Životní styl
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Pohádkám nevěříme, lékům z webu ano
 Někdy se nám zdá, že lékaři nepomáhají a léky nezabírají. Snadno pak uvěříme
pochybným návodům z internetu. Riskujeme i smrt.

léků na webových stránkách
www.nebezpecneleky.cz/modules/counterfeit.“

Ředidla i jedy na krysy

Martin Ježek

V oblasti zdraví nám webové
stránky nabízejí nejrůznější možnosti léčení, léků, lektvarů i téměř
zázračných produktů. Když jsme
byli malí, pohádkám jsme věřili.
Všichni jsme z toho ale nejspíš
nevyrostli. Je zvláštní, kolik z nás
věří těmto uzdravovacím pohád- Ten je ale vzhledem k možným
kám z internetu dnes.
vedlejším účinkům a kontraindivydáván pouze na lékařský
Nechtěl chemii, riskoval smrt kacím
předpis. Rizikovou skupinou jsou
Monika Knoblová ze Státního mimo jiné právě lidé s onemocněústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ním srdce. Zmiňovaný doplněk
vylíčila příběh muže, který zvolil stravy z internetu obsahoval mnoilegální nákup léků na internetu. honásobně vyšší množství tadalaTento člověk měl problémy se srd- ﬁlu než tento lék. Doplněk stravy
cem a trápily ho problémy s erekcí. tedy muži s jeho problémy s erekcí
„Lékaře nenavštívil. Myslel si, že pomohl, ale riskoval mnohem zájeho problémy nejsou tak vážné, važnější zdravotní problémy, až
aby užíval „chemické“ léky. Chtěl smrt,“ říká Monika Knoblová.
problém řešit pomocí bylinek. Na
internetu si našel doplněk stra- Trest i za objednání
vy na své potíže, prodejce o něm Léky nabízené na internetu můprohlašoval, že jde o čistě přírod- žeme rozdělit na legální a nelení přípravek bez vedlejších účin- gální. Legálně lze přes internet
ků. Sliboval také zvýšení libida nakupovat léky řádně registrovaa prodloužení erekce,“ přibližuje né a volně prodejné, tedy ne meMonika Knoblová. Muž doplněk dikamenty na recept. „Lidé nakustravy koupil, užíval jej a byl s ním pující nelegální léky, tedy ty, které
spokojený. Skutečně mu pomáhal. nejsou registrované v ČR, nebo
Po nějaké době však byl výrobek léky na lékařský předpis riskují
v e-shopu nedostupný. Nemocný především své zdraví,“ upozortedy pátral jinde, ale neúspěšně. ňuje Monika Knoblová. DoplňNakonec se obrátil na Státní ze- me, že ani dovoz léků ze třetích
mědělskou a potravinářskou in- zemí není legální, což kontroluje
spekci. Dozvěděl se, že uvedený Celní správa České republiky. Zápřípravek byl zakázán, protože silky léčiv, které jsou považovány
byl zdraví nebezpečný. „Obsaho- za nebezpečné, by pak neměly
val syntetickou a farmakologicky být na naše území vůbec puštěúčinnou látku tadalaﬁl. Tato lát- ny. Celní správa pak může zahájit
ka se skutečně používá v léku na s tím, kdo si léky objednal, trestní
léčbu poruch erektilní dysfunkce. řízení.

Hubnutí, svaly, erekce
Mezi nejčastěji nelegálně nabízené skupiny léků patří podle
pracovnice SÚKL medikamenty
na hubnutí, na podporu růstu
svalové hmoty a na léčbu erektilní dysfunkce. Stále se ale objevují nabídky na různá hypnotika
a v menší míře také na antibiotika.
„Nedokážeme přesně říct, kdy se
začalo s paděláním léčiv. Stejně
tak nemáme informace o tom,
které byly první padělané léky
a odkud pocházely,“ pokračuje
Monika Knoblová. V tržním prostředí se tedy dá předpokládat, že
s poptávkou po nových druzích
léků vyrostla i nelegální nabídka
s tím, že výrobny mohou dnes
skutečně být po celém světě.
Padělky a nelegální přípravky
tedy zachycuje Celní správa a Policie ČR, část z takto zachycených
přípravků putuje do SÚKL, kde
se provádí jejich laboratorní analýza. SÚKL pak samostatně provádí monitoring českého internetového prostředí a také kontrolní
nákupy. „Nemáme k dispozici
informace o všech zachycených
nelegálních lécích u nás. Přehled
přípravků, které jsme zkoumali,
můžete nalézt v databázi zachycených nelegálních a padělaných

S nákupem a užíváním nelegálních a padělaných léků je spojena
řada rizik. Každá léčivá látka je
určena k léčbě konkrétního zdravotního problému. Má tedy určitou indikaci, se kterou souvisí také
správné dávkování, možné nežádoucí účinky, ale také omezení
daná zdravotním stavem pacienta
a dalšími léky, které současně užívá. Lidské zdraví může poškodit
padělek, ale i nelegální přípravek,
který je použit u pacienta nevhodně. U padělaných léků navíc
hrozí vysoké riziko závažného
poškození zdraví, protože padělky léků zpravidla neobsahují deklarovanou účinnou látku, příp.
ji obsahují v jiném než deklarovaném množství. Vyrábí se často ve
zcela nevyhovujících podmínkách
a také obsahují i další nedeklarované látky, počínaje ředidly přes
jed na krysy až třeba po silniční
barvy,“ varuje Monika Knoblová.

Léky vracejte,
neprodávejte je!



Na internetu můžete narazit na
poptávku i nabídku jednotlivců.
„Sháním léky na bolest páteře,
nezbyly někomu?“ Opačná strana
chce vydělat: „Zbylo mi plato Neuralu a čípky na bolest. Cenu nabídněte.“ Pouštět se do podobného
obchodu, kdy vám domů přijde pár
tabletek a vy nemáte žádnou jistotu,
o co vlastně jde, je skutečně hazard
za hranou rozumu. Pokud léky
nespotřebujete, měli byste je vrátit
v lékárně, a ne nabízet k dalšímu
použití na internetu. Když vás trápí
zdravotní problém, lékař bude k jeho
posouzení tím nejpovolanějším. Prodávat léky na webu je navíc trestné.

INZERCE


RETRO VÝSTAVA


´ plovarnach
´ ´ ,
o brnenskych
´ ´ mode
´  a bicyklech
plazove

Letohrádek Mitrovských

www.letohradekbrno.cz

SC-380761/01

SC-372144/15

5. kveten
- 24. cerven
18


 10 - 16 h.
úterý - nedele,

Brněnský speciál
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 Anketa  Malá romantická svatba v centru Brna?
Jak jste prožili
měsíc lásky?
Květen je snad odjakživa spojen
s láškou a tu asi nejvíc prožíváme v mládí. Zeptali jsme se proto
mladých lidí na Špilberku. Možná
budete překvapeni tím, že odpovědi nebyly zdaleka tak jednoznačné, jak by se dalo očekávat.
Jaroslav, 25 let,
absolvent
Státnicoval jsem,
takže jsem se celý
měsíc učil a lásku
k učení zrovna
nemám, prožil jsem
to tedy spíš v nervech.

 Kousek od výstaviště stojí
Letohrádek Mitrovských. Je to
bělostná stavba s atraktivními
interiéry, obklopená příjemným parkem. Výhodou je nejen blízkost centra města, ale
v dnešní době i nezbytné parkování a zároveň snadná dostupnost městskou dopravou.
„Pokud hledáte specialisty na komorní svatební obřady, bude letohrádek skvělou volbou. A oceníte
ho, i když vás nakonec přijde o něco
více,“ dodává svatební koordinátorka Letohrádku Mitrovských.
Pro svatební obřad jsou připraveny dva sály a venkovní terasa.
Ústřední freskový sál s 200 let
starou unikátní výmalbou dodá
vašemu obřadu romantický nádech. Vejde se sem až 100 osob.
Sousední zlatý salonek s velkými
pozlacenými zrcadly je určený pro
malé svatby do 40 hostů. Pokud
máte větší rodinu nebo pokud si
přejete obřad pod širým nebem,
bude jasnou volbou terasa. Nemusíte se však obávat deštivého počasí – pro tento případ je vždy k dispozici náhradní vnitřní prostor.

Jakub, 16 let,
student
Náramně, protože každý z nás, já
i moje slečna, jsme
tu lásku našli.
Vendula, 17 let,
student
Chodila jsem do
školy a ven s kámošema. Lásku teď
nehledám, se mnou
se před Prvním
májem rozešel přítel, tak si teď
dávám pauzu.
Adam, 18 let,
student
Tak normálně, asi
jako každý. Možná
trochu víc společensky, častěji
chodím večer ven.
Žádný lásky nebyly. Oslava jara po
zimě se hodí.
Žaneta, 17 let,
student
Rozešla jsem se s přítelem, nefungovalo
to. Poslala jsem ho
prostě k vodě, přítel
nebyl moc nadšený.
Lukáš, 19 let,
student
Jsem s partnerkou
rok, byli jsme na procházce Prvního máje,
ale třešně už byly
odkvetlý. A maturoval
jsem, takže ani nebyl moc čas.
Zuzka, 17 let,
student
Krásně, myslím,
že mám nejlepšího
kluka na světě.
Text a foto: jan

U všech variant je garantovaná
sympatická hodina nerušeného
strávení obřadu včetně gratulací
a času na fotografování, kdekoliv
si vzpomenete. Cena 5 tisíc korun
zahrnuje vnitřní květinovou výzdobu z čerstvých květin a reprodukovanou hudbu.
V nabídce je více než obřad: je libo
osvěžující občerstvení nebo slavnostní oběd pro menší společnost
přímo v letohrádku, přejete si
červený koberec, houslové kvarteto, fotografa? Nic není problém.
Nechejte vaše svatební starosti na
bedrech Letohrádku Mitrovských,
mají za sebou více než 500 svateb!
www.letohradekbrno.cz, pli

Brňák, jehož díla zná celý svět
Bohumil Hrabal byl jeden z našich nejvýznamnějších spisovatelů a nejpřekládanější český autor
dvacátého století. Napsal desítky
románů a povídek, které si čtenáři zamilovali.
V době totality se knížky Bohumila Hrabala přepisovaly ručně
a na psacích strojích, aby je lidé
mohli šířit a číst. Svou literaturu
kořenil Bohumil Hrabal hovorovou češtinou a často se inspiroval
v hospodách.
„Tito mí lidé si nikdy nemůžou
přát, aby byla nějaká válka, protože by večer nemohli jít do hospody. Vycházím z toho, jak lidé
hovoří v hospodách, jak dovedou
porušovat jazykové konvence,
jak proti spisovnému jazyku staví právě svůj hovor i své slangy
a své argoty. Tím bych řekl, že
má literatura přináší jisté ozvláštnění,“ řekl Bohumil Hrabal
pro Český rozhlas o svém psaní
v roce 1989.

B. F. Kilián
Hrabal se narodil v roce 1914 ještě za C. a K. Rakouska-Uherska
v Brně Židenicích, v Balbínově
ulici jako Bohumil František
Kilián. Později přejal příjmení

kdy se jeho díla již tiskla, byl pod
dohledem a cenzurován.

Filmy a Oscar

svého nevlastního otce Františka
Hrabala. Po maturitě na reálce,
kterou s obtížemi dokončil, neboť
několikrát propadl, studoval Hrabal na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Spisovatelem z povolání se stal
teprve v roce 1963. V roce 1965 se
stal členem Svazu československých spisovatelů a také členem
redakční rady Literárních novin.
Vzhledem k panujícímu režimu
nesměl po roce 1970 několik let
oﬁciálně publikovat a i další léta,

Hrabalovy knihy byly mnohokrát
úspěšně zﬁlmovány, autor obdržel
mnoho nakladatelských cen. Jeho
tvorba byla předlohou k ﬁlmům
Obsluhoval jsem anglického krále, Něžný barbar, Krasosmutnění,
Perličky na dně, Postřižiny, Sběrné
surovosti, Skřivánci na niti nebo
Slavnosti sněženek. Menzelův ﬁlm
podle Hrabalovy knížky Ostře sledované vlaky byl oceněn Oscarem
za nejlepší cizojazyčný snímek.
Předlohou snímku se stala skutečná událost – výbuch německého muničního vlaku, odpáleného
časovým spínačem partyzánským
odbojem, nedaleko železniční stanice Stratov. V ní Bohumil Hrabal
skutečně pracoval jako výpravčí.

Odešel před 21 lety
Bohumil Hrabal zemřel 3. února
1997 po pádu z okna v Nemocnici
Na Bulovce. Dodnes není jasné,
zda šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu. Pohřben byl dle
vlastního přání v dubové rakvi
s nápisem Pivovar Polná.
Jaroslav Novák

Volný čas v Brně
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Zuřivý reportér informuje

Výstaviště nabízí procházku vesmírem
Na výstavišti se můžete vcítit do kůže astronautů, dobývajících vesmír, zážitek nabízí výstava Cosmos
Discovery. Prohlédnout si můžete ruskou vesmírnou loď Vostok (obr. 1), projít si výcvikem kosmonautů (obr. 2). Začátek dějin kosmonautiky připomene americká loď Mercury (obr. 3), o kousek dál
spatříte ruský Lunochod (obr. 4), přistávací modul misí Apollo (obr. 5) a ruskou variantu programu
Vostok (obr. 6). Je až neuvěřitelné, že se v těchto plavidlech dokázali dopravit na zem tři astronauté.









Kde si v Brně
pochutnáte?



Restaurace
Sharingham,
Vídeňská 223/1,
Brno-střed
Občas je risk někam zajít s přáním se pořádně najíst, a aby
nám taky chutnalo. Tímto
problémem se budeme v naší
rubrice zabývat. Jednou z dobrých restaurací, kde vás ﬁnančně „nestáhnou z kůže“ a vy si
přitom pochutnáte, je hotel
a restaurace Sharingham na
Vídeňské.
Když vejdete, uvítá vás restaurace italského stylu s příjemným
a pohodlným sezením, místa je
skutečně dost. Sejdete-li dolů,
najdete prostory jako ze středověku, dále dvě venkovní sezení,
dole i v patře.
Je tu ještě salónek v duchu pravé české hospůdky pro větší
osazenstvo.
Restaurace nabízí polední
menu. Na jídelním lístku najdete českou klasiku i výborně
udělané mořské plody. Vše za
rozumnou cenu a u jídel z poledního menu i velmi slušné
porce, které vám obsluha ráda
zabalí s sebou, pokud vše nezvládnete sníst na místě.
Restaurace tu stojí déle než dvacet let a prostředí i obsluha je
příjemná. Takže za nás doporučujeme a přejeme dobrou chuť.
Jaroslav Novák, foto archiv
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Aréna názorů
TOMÁŠ VYMAZAL,
poslanec za
Pirátskou stranu

Co si myslíte, že je pro turistu v Brně v letních měsících nejhorším zážitkem a proč?
Řekl bych, že pro turistu v Brně v letních
měsících je nejhorším zážitkem, když se
zkusí projet tramvají, ve které stojí vzduch,
ačkoliv jsou všechna okénka otevřená, nebo
když zjistí, že se v Brně staví téměř výhradně na zelené louce, ačkoliv máme k dispozici spoustu nevyužitých brownﬁeldů, které
město dál hyzdí.

známém pod názvem ZÁKOS, se hovoří již
celá desetiletí. Ale jeho dokončení se při jeho
tempu budování zřejmě nedočkají ani naše
vnoučata. Naštěstí, a jaksi mimoděk, vznikl ještě okruh třetí, tedy spíše jakýsi krátký
polookruh, který je tvořený segmentem dálnice D1 jižně od Brna a který částečně přebírá funkci chybějící části velkého městského
okruhu, která by propojila ulici Jihlavskou
s Černovickou a s ulicí Bauerovou u velodromu. Tak by mohla být kapacitní komunikace
Černovická konečně více využívána a současně by se snížily vysoké intenzity dopravy
na ulicích Zvonařka a Opuštěná.

IVAN FENCL,
dopravní expert,
SPD
Ještě že v Brně vznikl třetí dopravní okruh…
Brno je drceno zácpami způsobenými částečně koncepčně neuváženými uzavírkami,
částečně neschopností dostavět na území
města základní komunikační systém. Tento silniční systém počítal s vybudováním
malého a velkého městského okruhu, které by chránily centrum města před silniční
dopravou. O celém systému, odborníkům

LUCIE ŠAFRÁNKOVÁ,
poslankyně
PSP ČR
Podporuji vyčištění centra Šlapanic od
ekologické zátěže!
Dne 3. května 2018 jsem se zúčastnila setkání s vedením města Šlapanice, abych se
blíže seznámila s projektem, který je zde
plánován.
Současný šestihektarový areál bývalých papíren je prakticky v centru města. Hektary
půdy a spodní voda pod bývalou továrnou
jsou zamořené fenolem, benzenem a dalšími ropnými látkami, které se navíc šíří do
okolí. Místním lidem už znemožnily používat vlastní studny, kontaminovanou spodní
vodu není doporučeno používat k pití, koupání ani zalévání.
Tento stav má negativní vliv nejen na podzemní vody, ovzduší, ale hlavně na zdraví
občanů. V budoucnu by v místě po sanaci
mohl být mimo jiné domov pro seniory, dětské hřiště, park a mnoho dalšího užitečného
pro občany. V rámci odstranění ekologické
zátěže jsem již také 24. 5. 2018 v PSP ČR
interpelovala ministra životního prostředí
Richarda Brabce.

INZERCE
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NA DIOPTRICKÁ
A MULTIFOKÁLNÍ SKLA

13. 10. 20 18DRBFGRARNÉNOA

PŘI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÍCH BRÝLÍ

PAR TNEŘI
MUZIKÁLU

VSTUPENKY

SC-380065/51

WWW.MADAGASKAR—MUZIKAL.CZ

V Brně nás najdete na těchto adresách:
Kobližná 17 - Brno
Masarykova 8/10 - Brno
Galerie Vaňkovka - Ve Vaňkovce 1 - Brno
Avion Shopping Park - Skandinávská 2 - Brno

SC-380782/01

VÁCLAV NOID BÁRTA — MICHAELA NOSKOVÁ — ROMAN TOMEŠ
ˇ — PETR KUTHEIL A DALŠÍ
PETR RYŠAVÝ — TOMÁŠ SMICKA

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

T OUR 2 0

Inzerce

Zábavní a poznávací park
v Bystřici nad Pernštejnem
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KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO ČERVENCOVÉHO VYDÁNÍ

 

LÍBÍ SE VÁM TENTO
ČASOPIS A MYSLÍTE SI, ŽE
REKLAMA V NĚM POMŮŽE
NAŠIM PODNIKATELŮM
ZVIDITELNIT SE PŘED
OBYVATELI BRNA?

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-380804/01



SC-380729/01

BRNĚNSKÉHO ZPRAVODAJE
JE JIŽ 18. 6. 2018.

SC-380046/61

Baví vás Brno a jeho okolí
a chtěl byste se podílet
na úspěchu Brněnského
zpravodaje? Pak rozšiřte
naše řady a staňte se
obchodním managerem
Brněnského zpravodaje.
Své životopisy posílejte na
redakce@brnozprava.cz.

Nejmodernější a největší
rodinný park v ČR
nových 4.200 m2 venkovního prostoru k řádění!
Proběhni se vodními gejzíry.

Zkroť vodní živly.

Roztoč to na uníkátním „kejvajícím“ kolotoči.

Kigginsova 2

I

Skoč volným pádem a leť jako pták.

BRuNO family park
Brno-Slatina (u Kauﬂandu)

I tel. 515 535 570

www.BrunoFamilyPark.cz

SC-380787/01

Prolez celé podzemí.

