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Víte, že...

  Jana Š. Kačírková 

…podle žebříčků hodnotících kvalitu života se v jihomoravské metropoli žije lépe než třeba v Londýně,
Los Angeles nebo Bruselu? A Brno
se také těší přízni vysokoškoláků,
kteří jej zvolili pátým nejlepším studentským městem na světě.

V Brně je stále co objevovat

kopemezabrno.cz

Slevy pro děti
a seniory
Už od 27. srpna je možné zakoupit na pobočkách Dopravního
podniku města Brna papírovou
předplatní jízdenku se slevou pro
děti a seniory. Od 1. září totiž došlo k zavedení celostátních slev na
jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě.
více na straně 3

Škola přispívá
ke skolióze žáků
Diagnózu vadného držení těla má
třetina předškolních dětí. Drobné neduhy nejsou při správném
životním stylu trvalé a během
dospívání mizí. Kvůli dlouhému
sezení ve škole, nedostatku pohybu i přetíženým aktovkám však
přibývá dětí se skoliózou.
více na straně 4

Rozhovor na stranách 8–9
Sopranistka Jana Šrejma Kačírková sice pochází z jižních Čech, ale v Brně vystupuje velmi často
a má jihomoravskou metropoli velmi ráda. Vystudovala operní zpěv na pražské konzervatoři, už
v době studií získala několik ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, následovaly dvě Ceny Thálie a další ocenění. Jana má čtyřletou dceru, relaxuje v kryokomoře nebo u tvorby šperků pro přátele. Jako málokteré sopranistce se jí podařilo v mladém věku
zpívat všechny tři role tudorovských královen – Alžbětu, Marii Stuartovnu a Annu Boleynovou.

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

Za sexuální služby mu ještě půjčila peníze
Královo Pole – Brněnští policisté z Obvodního oddělení Královo Pole vyšetřují případ podvodného jednání. Pátrají po muži,
který měl využívat důvěřivých
žen na různých internetových
portálech. Za orální sex nabí-

zel ženám desetitisícové částky
v eurech. Po vykonání služby
ženě sdělil, že má zablokovaný
účet z důvodu nezaplacení daní
z nakoupených restaurací v Panamě. V jednom případě si ale
žena půjčila částku 80 tisíc ko-

run, kterou mu postupně poslala na jeho účet, aby došlo k odblokování a ona mohla dostat
svoji slíbenou odměnu. Muž má
tmavé vlasy a vousy, asi 30 let,
mluví slovensky. Víte-li o něm
pčr
více, volejte linku 158.
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Inzerce

Aktuality

Editorial
Safra horké léto
Když jsem v minulém čísle psal
řádky úvodníku, kde jsem zmínil, že se při běhání kolem Svratky trochu cítím jako v Itálii, ještě
jsem nevěděl, co nás čeká. A že
to bylo safra horké léto.
V paměti mi jako první nosnější parný zážitek utkvěl koncert
Rolling Stones 4. července. Měl
jsem pocitově kvůli horku dojem,
že je už polovina prázdnin. Mohl
jsem si sice říct se starými pány
z Anglie, že je to jenom rokenrol. Ale když se mě ta Španělka
při odjezdu z Letňan a naprosto
ucpaném vstupu do metra ptala, co že to hlásí, protože metro
mluvilo z tlampačů jenom česky,
musel jsem jí říct, že kvůli vedru
se u nás nepřekládá.
To je ovšem pouze drobnost.
Mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje
Michaela Bothová mi potvrdila,
že záchranáři si také užili své.
Až tři sta výjezdů denně a desítky z nich měly jediný důvod:
vedro. Museli jezdit k dělníkům
na stavby, kde pracovali na
slunku, k zahrádkářům, kteří se
před horkem pořádně nechránili, k cyklistům, kteří prostě únavou zkolabovali, a mnohokrát
k seniorům. Ti sice třeba zůstali
ve svém bytě, ale ten byl tak vyhřátý, že se jim udělalo špatně
a museli si zavolat pomoc.
Já jsem si v červenci usmyslel, že
položím na dvoře dlažbu. Máknu
si sám, aspoň si trochu spravím
fyzičku, myslel jsem si. Nevím,
kdy jsem se tak potil naposled.
A když přišel mistr dlaždič a mordoval se s nějakým spojením trubek hodinu, řekl mi pak nakonec,
že pro dnešek končí. To už jsem
věděl, že to bude na dlouho.
Trvalo to až do konce srpna. Pak
se ochladilo, ze subtropů se stalo opět mírné pásmo. A já jsem
tímto chtěl všem, co za tím stojí,
poděkovat. S douškou, že subtropy patří skutečně do té Itálie.
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz
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Slevy pro děti a seniory v MHD
 Už od 27. srpna je možné
zakoupit na pobočkách Dopravního podniku města Brna
(DPMB) papírovou předplatní
jízdenku se slevou pro děti
a seniory. Elektronickou lze
koupit online na brnoid.cz. Od
1. září totiž došlo k zavedení
celostátních slev na jízdném
pro děti, studenty a seniory
v příměstské dopravě.
Brno – Od začátku školního roku
začal celostátně platit změny ve
slevách na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti od 6 do 15 let, mládež od 15 do 18 let, studenty od
18 do 26 let a pro seniory od 65 do
70 let je nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 75%
sleva ze základního jízdného.
Sleva bude poskytována na jednotlivém i předplaceném jízdném,
a to ve vnějších (mimobrněnských) zónách a také v případech,
kdy vozidlo vjíždí z regionu do

tarifních zón 100 a 101 a cestující dále nepoužívá městskou hromadnou dopravu (linky 1–99).
Tyto slevy nahrazují žákovské
jízdné v příměstské dopravě.
Zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu v papírové podobě je

možné koupit v automatech na
jízdenky od 1. září 2018. Tyto jízdenky budou prodávat také řidiči
příměstských autobusových linek
a v omezeném sortimentu budou
v prodeji na prodejních místech
dopravců a v distribuční síti. bcz

U tarifu 100+101 dochází k těmto změnám



• Zavádějí se tzv. navazující měsíční jízdenky hrazené inkasem. Jejich cena
postupně klesá v závislosti na délce jejich používání a bezproblémového
hrazení jízdného. Navazující jízdenka se při dlouhodobém nepřerušeném
používání cenově přibližuje roční jízdence a přitom nabízí zákazníkům
možnost tuto cenu platit průběžně. To ocení především studenti nebo
senioři, pro které může být jednorázový poplatek za roční předplatní jízdenku příliš vysoký.
• Bezplatná přeprava pro děti do 10 let zůstává v Brně zachována.
• Děti ve věku 10 až 15 let budou moci i v Brně cestovat se slevou 75 %
(nyní 50 %). Cena předplatních i jednorázových jízdenek se tedy sníží
na polovinu (měsíční jízdenky z 275 Kč na 137 Kč, čtvrtletní z 685 Kč
na 342 Kč a roční z 2375 Kč na 1187 Kč a u jednorázových jízdenek
15minutové z 10 Kč na 5 Kč a 60minutové z 12 Kč na 6 Kč).
• U seniorů od 65 do 70 let se zavádí výraznější sleva u předplatních jízdenek (měsíční z 350 Kč na 137 Kč, čtvrtletní z 800 Kč na 342 Kč a roční
z 2950 Kč na 1187 Kč).
• Nově se mění i podmínky používání zvláštního ročního kupónu pro seniory do 70 let, který mění cenu ze 420 Kč na 840 Kč a umožní seniorům
používat stejné jízdenky jako děti 10 až 15 let (5 Kč, resp. 6 Kč).

Městská buňka nabídne stín
Brno-střed – Posedět ve stínu
mohou od 22. srpna návštěvníci
Malinovského náměstí. Nově je
tam totiž umístěna tzv. městská buňka, která ukazuje, jak
doplňovat do města potřebnou
ochlazující zeleň a přitom dobře hospodařit s dešťovou vodou.
„Pokud se prototyp ozeleněného mobiliáře v centru města
osvědčí, můžeme už příští rok Dominikánské náměstí,“ dodává
umístit další buňky třeba na ná- náměstek primátora pro životní
bcz
městí Svobody, Zelný trh nebo prostředí Martin Ander.

Cuvée Špilberk už je v lahvích
Brno-střed – Jednu ze sta lahví loňského špilberského vína předal
21. srpna předseda spolku Vinice na Špilberku Jiří Nečas primátorovi Petru Vokřálovi. Zároveň už se brněnští vinaři připravují na sklizeň letošní.
Vzhledem k suchému a teplému počasí ji plánují už v těchto dnech. bcz

Zrušená soutěž
vjezdových kamer
Brno-střed – Rada města Brna
zrušila 21. srpna výběrové řízení na dodavatele kamerového
systému pro kontrolu vjezdu do
centrální části města. „Přihlásil
se do něj totiž pouze jeden uchazeč. Rada města Brna proto využila možnosti, kterou v takové
situaci dává zákon, a toto výběrové řízení zrušila. Vypsáno však
bude znovu,“ vysvětlil náměstek
brněnského primátora pro oblast
dopravy Richard Mrázek.
Na spuštění nového systému parkování v centru města od 1. září
však tento krok neměl žádný vliv.
Parkovací systém včetně jeho
kontroly je totiž na těchto kamerách zcela nezávislý.
Kontrolu rezidentního parkování bude do spuštění kamerového
systému provádět Městská policie Brno, která na dodržování
dopravních předpisů v centru
bcz
dohlíží i v současné době.

Nový systém
parkování



Informace o novém systému parkování jsme přinesli již v červenci, podrobně je najdete na webu
www.parkovanivbrne.cz

Jdeme do školy
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Tolik toalet slíbil otevřít od září
Dopravní podnik města Brna
(DPMB) na autobusovém nádraží naproti hotelu Grand, které
spravuje. Pro cestující na místě
WC k dispozici vůbec nebylo,
takže se museli se svými potřebami uchylovat do blízkých obchodních center. Nyní by měly
být otevřeny tři toalety pro dámy,
stejný počet pro muže a jedna
pro tělesně postižené.
red

 Krátce 
Evropská noc pro
netopýry
Kníničky – V zoo se 9. září ve
13 hodin uskuteční Evropská
noc pro netopýry. Program na
pódiu u dětské zoo a jeho okolí
bude začínat ve 13, 14, 15 a 16 hodin, kdy si malí i velcí budou moci
poslechnout přednášku docenta
Jana Zukala spojenou s ukázkou
netopýrů. Od 13 hodin se bude
promítat ﬁlm „Netopýři ve tmě“
od Ivana Horáčka. Návštěvníci
se budou moci seznámit se stanovištěm Záchranné stanice
v Jinačovicích, doprovodným
programem budou další aktivity pro děti – omalovánky nebo
origami. V případě nepříznivého
počasí bude akce přemístěna do
vzdělávacího sálu správní budozoo
vy zoo.

Nehoda měla
tragické následky
Sokolnice – V sobotu 25. srpna
došlo kolem osmé hodiny mezi
Sokolnicemi a Tuřany k vážné
dopravní nehodě. Srážka tří
osobních vozidel si vyžádala
dva lidské životy, dvě osoby byly
transportovány do nemocnice
s těžkým zraněním, dvě byly zraněny lehce. Příčinami a okolnostmi nehody se zabývají policisté.
Ulice Sokolnická byla celé sobotpčr
ní dopoledne uzavřena.

Sezení ve škole vede ke skolióze
 Diagnózu vadného držení
těla má třetina předškolních
dětí. Drobné neduhy nejsou
při správném životním stylu trvalé a během dospívání
mizí. Kvůli dlouhému sezení
ve škole, nedostatku pohybu
i přetíženým aktovkám však
přibývá dětí se skoliózou.
Sedavý způsob života už v dětském
věku a stále se zrychlující růst dítěte
jsou hlavními příčinami zborcení páteře. „Skolióza často vzniká
v pubertě, v době akcelerace růstu
dítěte. Kosti tedy rostou rychleji než
svaly stačí sílit a růst, takže nestačí
držet napřímenou páteř proti gravitační síle Země. Nějakou vadu zad,
které si všimne oko fyzioterapeuta,
má téměř každé dítě zhruba od páté
třídy. Ve většině jde o problémy,
které jsou přehlížené a bolestivě se
projeví až později,“ upozorňuje fyzioterapeutka Iva Bílková.

Tipy do školy

Odstáté lopatky a vypouklé bříško
předškolních dětí nejsou žádnou
tragédií. Ty mají tendenci se samy
s nástupem hormonů testosteronu v prvních dvou třídách základní školy spravit. „Díky dostatečnému pohybu se klukům začnou
rýsovat svaly a holčičky z bříška
vyrostou. Této samoregulaci však
výrazně překáží sedavý způsob



Děti na prvním stupni nosí v aktovkách 20 až 25 procent své váhy. „Aktovka by měla být co nejlehčí, 800
až 1200 gramů, ergonomicky polstrovaná na zádech
a se širšími ramenními pásy, které lépe roznášejí váhu
na celá ramena a záda,“ popsala Iva Bílková. Na dítěti by
měla horní hrana aktovky dosahovat výšky jeho ramen.
U vhodných aktovek lze tuto výšku nastavit. „Pokud
není výška dostatečná, aktovka táhne tělo příliš dozadu
a bederní páteř je prohnutá. Váhu aktovky dítě vyrovnává
tím, že předsune ramena a hlavičku a začne se hrbit.
Prvňáčkům bych určitě doporučila pevnou aktovku,
dítěti od třetí třídy už je možné pořídit kvalitně vypolstrovaný, na zádech zpevněný školní batoh,“ říká Iva Bílková.

života. Proto je nutné, aby děti
dlouhé sezení ve školních lavicích
kompenzovaly volnočasovým pohybem,“ pokračuje Bílková.
Zlom nastává při nástupu do první třídy, kde je dítě povinné sedět
na židli. Nesprávný výběr aktovky i vybavení dětského pokoje
pak mohou být dalšími faktory,
které na dětskou páteř působí. fk

Tipy na doma



I kdyby děti ve školních lavicích seděly správně, hodina je dlouhá, židle tvrdá a tzv. statická zátěž svaly
unavuje, takže se dítě po čase začne hrbit a bortit.
„Výborné by bylo, kdyby děti mohly sedět na míči,
občas si zahopsat a protáhnout svaly podél páteře. To
je ve třídě během výuky nereálné, ale pro domácí přípravu je míč skvělý. Páteř a svaly zatěžuje dynamicky,
takže i sed je malým cvičením. Obecně jsem zastáncem více možností, v jaké pozici se učit. Mnoha dětem
například vyhovuje ležet na břiše na zemi. Zvládá-li
v této pozici i psát, nebránila bych mu, protáhne si
bederní páteř, kterou u stolu hrbí na opačnou stranu,“
doplňuje Iva Bílková.

Oční vady se u dětí projeví až ve škole
Dalekozrakost, astigmatismus a tupozrakost – to jsou nejčastější oční
vady, které trápí děti. Čím je dítě
menší, tím složitější je oční vadu
rozpoznat. U řady dětí proto diagnostika oční vady proběhne až po
nástupu do školních lavic.
Řada očních vad se projeví až
s nástupem do školy. „Zrakové
funkce u novorozence nejsou vrozené, ale teprve se vyvíjejí. Dítě
se jednoduše musí naučit dívat
se. Kolem sedmého roku je vývoj
zrakových funkcí u konce a dítě
by mělo vidět stejně kvalitně jako
zdravý dospělý. U dětí se právě v tomto věku mohou projevit
různé refrakční vady, jako je například krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Drobné
a nevýznamné vady jsou dokonce
poměrně časté, vyskytují se až

u třetiny dětí do 15 let,“ říká oční bolestí hlavy, bolestí kolem očí, zakopáváním. Na zamlžené vidění si
lékař Pavel Stodůlka.
stěžují spíše až školní děti. U nich je
Pozor na rizikové faktory
signálem zhoršeného zraku chození
Neléčená oční vada v prvních le- blízko k televizi či horší prospěch ve
tech života může vést k trvalému škole, protože nevidí dobře na tabua později neléčitelnému poškození li. Dětí s oční vadou přibývá. „Studie
zraku. Oční vadu by měl diagnos- spojují výskyt krátkozrakosti s častikovat dětský lékař. „Pokud jsou tějším díváním se do blízka napřív rodině rizikové faktory jako napří- klad na tablet nebo mobilní telefon.
klad šilhání, tupozrakost nebo vyšší Refrakční vady – dalekozrakost,
brýlová vada rodičů, je vhodné ne- krátkozrakost a astigmatismus – se
chat dítě především v předškolním řeší předpisem brýlí na celodenní
věku vyšetřit i u očního lékaře.“
nošení. Tupozrakost a šilhání se léčí
okluzí a speciálním cvičením, šilháNevidí na tabuli
ní navíc i operací. U dětí se operace
Oční vady provází řada signálů, kte- dioptrických vad neprovádějí. Předré mohou rodiče na zhoršený zrak pokladem takových operací je ukondítěte upozornit. Děti v předškolním čený růst a stabilní dioptrická vada,“
věku si na špatné vidění stěžují má- dodala oční lékařka Libuše Křížová.
lokdy, oční vada se projevuje napří- I s nošením kontaktních čoček je
gem
klad častým mnutím očí, mrkáním, dobré počkat.

Doprava
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Kterým místům ve městě se raději vyhnout?
 Zdá se nám to už nekonečné, ale nedá se nic dělat. Opravuje se, staví a s tím jsou spojeny dopravní
uzavírky, kolony, objížďky, zdržení. Kde nám tedy na podzim hrozí největší časová újma a do kterých
míst v Brně raději vůbec nejezdit?

Koliště

Plotní

Údolní etapa II

Valchařská

Termín: Do podzimu 2018 práce
pokračují jen mezi křižovatkami
s ulicemi Milady Horákové a Lidická.
Doprava: Koliště je v opravovaném úseku zúženo na jeden pruh
v každém směru. Provoz je veden
po stranách silnice.
Objízdné trasy jsou vedeny ulicemi
Kounicova, Kotlářská, Pionýrská,
Drobného, Lužánecká a Milady
Horákové, Jezuitská, Rooseveltova,
Merhautova, Jugoslávská a Cejl.
Od 20. srpna se také změnilo značení. Lidická je v místě Moravského náměstí neprůjezdná – slepá.

Termín: Mezi křižovatkou s ulicí
Zvonařka po křížení s Plotní se
bude pracovat do jara 2019.
Doprava: Od 9. července probíhají práce v úseku Hladíkovy,
kde dochází k výměně povrchu
vozovky. Provoz je veden v jednom pruhu v každém směru.
Práce potrvají do podzimu 2018.
Základní obousměrná objízdná
trasa ulice Dornych je vedena ulicí
Plotní.

Termín: Předpoklad realizace je
do května 2019.

Termín: Výluka tramvajové
linky 4 začala 11. září 2017,
stavební práce by měly trvat
14 měsíců.
Doprava: Tramvaj čtyři končí
na Tomkově náměstí, do Obřan
jede autobus 57. Valchařská
bude zcela uzavřena od křižovatky s ulicemi Tomkovo náměstí,
Cacovická, po křižovatku s Dolnopolní a Selskou do listopadu
2018. Objízdná trasa je obousměrně vedena ulicemi Provazníkova, Karlova a Selská.

Doprava: Údolní bude uzavřena od
čísla 52 po křižovatku s ulicí Kraví
hora. Obousměrná objízdná trasa
je vedena ulicemi Úvoz, Tvrdého,
Barvičova, Roubalova a Lerchova. Provoz v ulici Kraví hora je po
celou dobu stavby zachován. Ulice
Heinrichova, Klácelova, Všetičkova,
Jiříkovského, Bratří Čapků a Grohova v ústí do Údolní jsou zaslepeny a zobousměrněny. Ulice Bílého
v úseku mezi Heinrichovou a Lerchovou – otočená jednosměrka.

(kopemeza brno.cz)

INZERCE

Nemáte v důchodu na splácení půjčky?
 Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si
splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po
odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevila Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života.
Marii splátky začaly velice zatěžovat. Najednou neměla příjem jako
před několika lety, kdy ještě pracovala. Každý měsíc vycházela jen
tak tak a její úspory na důchod se
jí krátily. Začala hledat řešení.

Na internetu narazila na nový
ﬁnanční produkt pro seniory
Rentu z nemovitosti. Když se
Rekonstrukci odhadla na 300 až
dočetla, že je určen pro lidi nad
400 tisíc korun. Nebyla to malá
investice, ale Marii stála zato. Těši- 60, kteří vlastní nemovitost, ale
la se, jak bude žít v novém, bude potýkají se s nedostatkem peněz,
mít pěknou kuchyň a díky myčce chtěla vědět víc. Zavolala do spoušetří spoustu času. Marie tehdy
lečnosti FINEMO. CZ, která Rentu
požádala o překlenovací úvěr
z nemovitosti nabízí. Marie se
ze stavebního spoření. Celková
rychle dozvěděla výhody a nevýměsíční splátka pod 4 000 Kč jí
hody produktu, a protože výhody
přišla jako rozumná a snesitelná.
převážily, rozhodla se Rentu z nemovitosti uzavřít. Líbilo se jí, že se
Po odchodu do důchodu však

nejen zbaví zatěžujících splátek
starého dluhu, ale navíc získá
další peníze k důchodu.

̭͗za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti

̭͗Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

̭͗ zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

Zajímala se o podrobnosti,
chtěla vědět, jak to celé funguje.
Pochopila, že se jedná o hypotéku, která je jedinečná tím, že ji
za svého života nemusí splácet.
Jednoduše řečeno, Marie část
hodnoty svého bytu promění
v peníze. Během svého života ji
splácení Renty nijak ﬁnančně zatěžovat nebude, protože ke splacení dojde teprve po její smrti po
ukončení dědického řízení.

̭͗můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.

A jak celý proces uzavření Renty

Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)

Chcete vědět víc?

probíhal? Po zajištění odhadu
ceny bytu zástupce společnosti
připravil Marii nabídku. Marie
splatila svoji starou půjčku a ještě
si nechala vyplatit peníze navíc.
Za část z nich si dovybavila svůj
byt a zbytek si ponechala na
účtu jako rezervu na horší časy.
Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splatila starou
půjčku a nemusí každý měsíc
myslet na to, zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii
vrátila klid do života.
SC-381060/01

Když se pustila do rekonstrukce
svého bytu, vůbec nepochybovala, že by to ﬁnančně nezvládla.
Práci měla dobrou a sil dostatek.
Nová kuchyň s myčkou a zděná
moderní koupelna namísto nevzhledného umakartového jádra
byly jejím velkým snem.

Téma
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Polygamie – konec, nebo pokračování epochy? (1)
 Mnohoženství, mnohomužství. Pro některého muže či ženu krásný sen, pro jiné noční můra. Nebuďme však prudérní. Pluralitní manželství je v západních společnostech zcela běžná záležitost: Manžel,
manželka, milenka. Manželka, manžel, milenec. Současně spolu však nežijí. Je to nelegální a patrně by
hrozilo velké nebezpečí úrazu. V některých zemích je ale polygamie – pluralitní manželství, povoleno.
Tři typy polygamie
Pavlína Musilová z Katedry regionalistiky Masarykovy univerzity
ve své práci o polygamii zmiňuje tři základní typy pluralitního
manželství, některé jsou dodnes
značně rozšířeny. Jako téměř
„standardní“ typ se jeví polygynie,
kdy má muž více než jednu ženu.
S polygynií se můžeme setkat
v pásu afrických států od rovníku
nahoru. Některé prameny uvádějí
až polovinu vdaných žen, které žijí
v polygynních svazcích. Dále se
polygynie praktikuje v arabských
zemích s islámskou kulturou jako
jediný typ polygamie.
Dalším typem pluralitního manželství je polyandrie, tedy vyšší
počet manželů. Také existuje, ale
spíš vzácně u Eskymáků, Tibeťanů
a v Indii. Poslední jsou skupinová
manželství. S jistotou víme, že ne- • Rovnost žen v zacházení. Dru- společnost postavena na rodinném
há nebo třetí žena má stejná soužití a staromládenectví a stajen euroamerická západní kultura,
ropanenství se „příliš“ netoleruje.
práva jako první žena.
ale také islám je netoleruje.
Staromládenectví je chápáno jako
Jenom čtyři ženy
Ústupek lidské povaze
prohřešek proti etickým normám,
I když se můžeme doslechnout nej- Než se na Arabském poloostrově úchylka, z níž může vzejít i hřích
různější báchorky, pravdou zůstá- plně rozvinulo a prosadilo nábo- v podobě mimomanželského styku.
vá, že i mezi samotnými muslimy ženství islámu, byly arabské kmeny Stejně tak i dobrovolné staropanendochází při hovoru o polygamii ke patrně více polygamní než ostatní ství je vnímáno jako zakázané, prosporům. Někteří jsou tvrdě proti, společnosti a civilizace, ale nebyly tože žádná žena nemá právo vzdát
jiní se snaží její místo v nábožen- jedinou společností, kde se polyga- se svého poslání stát se matkou.
ství islámu obhájit. Ti striktně proti mie praktikovala. Když se v 7. stolepolygamii spíše inklinují k mono- tí omezil počet manželek nejvíce na Polygamie a Bible
gamii, tedy klasickému párovému čtyři, byl tento krok vnímán jako re- V dějinách se můžeme dočíst, že
manželství muž–žena. Podle nich voluční řešení. Na rozdíl od západní první typ, tedy mnohoženství
korán říká, že „manžel nebude ni- společnosti je totiž v islámském svě- bylo částečně přijímáno ve staré
kdy schopen brát všechny své ženy tě mimomanželský, nebo dokonce židovské společnosti (královské
stejně a chovat se k nim rovnocen- předmanželský styk zcela zakázán. harémy se stovkami manželek),
ně. Proto by si měl uvědomit, že pro Proto je možnost polygamních v klasické Číně, u některých doněj bude lepší, když si vezme jen svazků brána jako ústupek lidské morodých Američanů a Afričanů
jednu ženu“. Jenže názor velké vět- povaze a předchází nevěrám a cizo- a polynéských kultur. Polygynie
šiny muslimských učenců je opač- ložství, které jsou ovšem naprosto byla také přijímána ve starém Řecku až do příchodu křesťanství.
ný. Domnívají se, že korán pouze běžnou praxí ve zbytku světa.
omezuje počet manželek na čtyři. Náboženství islámu promiskuitu Polygamie tedy není jev typický
A to z toho důvodu, že předtím než velmi tvrdě odsuzuje a z tohoto jen pro země islámu a jiná starose prorok Mohamed seznámil s ko- hlediska se polygamní manžel- věká společenství, ale vyskytoránem, bývalo v Arábii zvykem, že ství jeví jako legální možnost vala se i v náboženství judaismu
muži měli až stovky žen. A tak se na uskutečňovat své fyzické potřeby. a křesťanství, která nebyla vždy
islám dívají jako na náboženství, Ty jsou zase z biologického hle- monogamní.
které zavedlo zdravou zdrženlivost diska zpravidla silnější u mužů. Zdá se tedy, že polygamie existuJsou to tedy svazky jednoho muže je po celou dobu lidské existence.
a také pozvedlo postavení ženy.
Žili v ní králové a vládci, obyčejní
Pravidla islámské polygamie s více ženami.
lidé na Západě i na Východě. StaManželství
=
záslužný
stav
Z toho tedy plynou jistá pravidla
rozákonní proroci, jako byli AbFakt, že je ve valné většině muslim- raham, Jákob, stejně tak i králové
pro islámskou polygamii:
• Připouští se, ale pouze za jistých ských států polygamie povolena, David a Šalamoun žili polygampodmínek a okolností. Není to také neznamená, že je zde většinově ním způsobem života. Během
ale záležitost víry nebo nutnos- praktikována. Islámské mnohožen- biblických zjevení byla polygamie
ství je jeden z faktorů, který vyplý- běžně přijímanou a uskutečňoti, spíše dobrovolný souhlas.
• Nejvýše čtyři ženy mohou žít vá z náboženství. To muslimům vanou praxí. V oné době proti ní
v polygamii (před zavedením nařizuje manželství jako záslužný neexistovaly žádné námitky, byla
islámu v této souvislosti nepla- stav, který tvoří základ společnosti. brána společensky, nábožensky
Vyplývá z toho, že v islámu je celá i morálně.
tila žádná omezení).

Bible se problematikou mnohoženství nezabývá, nevymezuje se
proti ní a ani ji neomezuje. Proto
muslimové tvrdí, že mnohoženství
není v Bibli odmítnuto a obyvatelé
západního světa nejsou oprávněni
tvrdit, že polygamie je ve své podstatě nemorální, třeba z důvodů,
že Západ dnes už polygamii nepraktikuje. Ovšem kdo by si do
podobné argumentace z dnešní
euroamerické kultury trouﬂ jít…

Mnohoženství ve středověku
a novověku
V období raného středověku byla
polygamie u vyznavačů islámu
naprosto běžná, protože společnost byla velmi diferencovaná
v důsledku sociální nerovnosti
mezi ženami a muži. Ženy zkrátka převažovaly, což bylo dáno
mezikmenovými válkami. Bojovníci v bitvách umírali a polygamní svazky se jevily jako příhodné
řešení sociálních problémů, kdy
po padlých vojácích zůstaly vdovy s dětmi, o které se bylo třeba
postarat.
V novověku, a zejména v 19. století se objevují přesné údaje
o výskytu polygamie v islámu,
které naznačují, že tento způsob
manželského soužití už není preferovaný. A to hned z několika
důvodů. Tím hlavním byla náročná potřeba zabezpečit všechny
ženy materiálně stejně. Podobně
velkým problémem bylo stejné
sexuální uspokojení poskytnuté
(maj)
všem ženám.
Dokončení v příštím čísle

Volný čas
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Horoskopy – září
 Střelec

Pro samé smělé plány můžete zapomínat být
nohama na zemi. Ostatní vám ale nezbaští,
že složenky vidíte poprvé v životě.

 Kozoroh

 Beran

Kozorohové na počátku znamení mohou
pociťovat únavu, ostatní naopak mohou vzít
vše do svých rukou a běda tomu, kdo se jim
postaví do cesty.

 Lev

Čas zábavy pomalu končí, a byť vám lenost  Vodnář
ještě koluje v žilách, nová dobrodružství na Čas věnovaný partnerovi či zvelebování docestách vás zvednou ze židle a vylákají vás na mova si budete užívat v druhé půli měsíce.
Na nervozitu a hádavost by si měli dávat
chvíli z vašeho pohodlí.
pozor Vodnáři narození na samém počátku
 Býk
 Panna
znamení.
Můžete být natolik zabráni do práce, že se Tento měsíc jste na koni. Konečně si budevám klidně může stát, že skoro zapomenete te prosazovat svou, ale pozor, abyste svým  Ryby
přijít zpět domů. Super výsledky ale nejsou puntičkářstvím nenadělali více škody než Můžete nyní prožívat velmi romantické chvíle. Jestli je to ten či ta pravá, poznáte, až vám
vše, potřebujete občas cítit i něčí blízkost.
užitku. Mějte vždy nadhled.
spadnou růžové brýle.
Nejraději byste vyrazili někam za zábavou, do
společnosti, ale vaše pracovní povinnosti mohou tento měsíc dostat bohužel přednost. Nevadí, příští měsíc si to s partnerem vynahradíte.

 Blíženci

 Váhy

Přestože byste byli nejraději na několika
místech najednou, okolnosti vás tento měsíc
mohou zastavovat. Respektujte je a počkejte
si na příznivější čas na konci měsíce.

Tento měsíc věnujte sobě, dopřejte si něco
příjemného a zkuste chvíli trávit i o samotě
v tichém rozjímání. Partnerství si užijete po
zbytek roku.

 Rak

 Štír

Požadavky od ostatních vás mohou vyčerpá- Vaši přátelé zajásají. Budete mít chuť se
vat, klid a útočiště budete hledat doma. Vše s nimi setkat, a dokonce to bude oboustrannakonec dobře dopadne.
ně příjemné.
INZERCE

Chcete pracovat ve stabilní společnosti
s dlouhodobou tradicí?
Hledáme do svého týmu nové kolegy.
Volné pracovní pozice:
• řidiči (sk. C,E) • strojník
• mechanici LKW
• mistr LKW
Nabízíme vám motivující platové ohodnocení
a mnoho firemních benefitů např.:

na kompletní dioptrické brýle*
a na všechny sluneční brýle

• Firemní soutěže o nejlepšího řidiče měsíce – 1. místo ELEKTROMOBIL na měsíc
a mnoho dalších cen
• Firemní akce – grilování, vánoční večírek s vyhodnocením řidiče roku
• Možnost využívat firemního rekreačního zařízení za zvýhodněných podmínek

Pořiďte si nové dioptrické brýle nebo sluneční brýle
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma!
V Brně nás najdete na těchto adresách:
Kobližná 17 - Brno; Masarykova 8/10 - Brno; Ve Vaňkovce 1 - Brno (Galerie Vaňkovka);
Skandinávská 2 - Brno (Avion Shopping Park)
* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.
Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

KONTAKT: asistentka@thermoservis.cz, 777 292 701
Roviny 825/4, 643 00 Brno-Chrlice, Česká republika

SC-381068/01

ČISTICÍ SADU

v hodnotě 179 Kč k nákupu slunečních nebo dioptrických brýlí

SC-380782/02

S TÍMTO KUPONEM ZÍSKÁTE DÁREK
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Rozhovor

Jana Šrejma Kačírková: V Brně je stále
 Sopranistka Jana Šrejma Kačírková sice pochází z jižních Čech, ale v Brně vystupuje velmi často a má
jihomoravskou metropoli velmi ráda. Vystudovala operní zpěv na pražské konzervatoři, už v době studií
získala několik ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, následovaly dvě Ceny Thálie a další ocenění. Jana má čtyřletou dceru, relaxuje v kryokomoře nebo u tvorby
šperků pro přátele. Jako málokteré sopranistce se jí podařilo v mladém věku zpívat všechny tři role tudorovských královen – Alžbětu, Marii Stuartovnu a Annu Boleynovou.
Jan Matějovský

Prázdniny skočily, jak jste je prožila?
Naplno jako všechno. :-) Na začátku července jsem měla koncert v Holandsku, pak jsem do poloviny července zpívala Rusalku
na Otáčivém hledišti v Českém
Krumlově, což už beru jako součást prázdnin a dovolené, protože
trávíme čas u rodiny v Českých
Budějovicích. Dovolená na lodi
s rodinou a pak už zase pomalu
do zkušebního procesu na Prodanou nevěstu v Českých Budějovicích, která bude mít premiéru
12. října.
Co připravujete na podzim, čeká
vás něco nového?
Zmíněná Prodaná nevěsta bude
mojí první premiérou v sezóně,
pak mě čeká v Brně premiéra Janáčkovy opery Liška Bystrouška,
která bude v listopadu, a v prosinci mě čeká, stejně jako minulý rok,
vánoční turné s Pavlem Šporclem
a na konci prosince vstup do brněnské inscenace Smetanovy Před létem měla premiéru v Ná- jednu z hlavních rolí – Fiordiligi.
Prodané nevěsty. Rozhodně mám rodním divadle Brno Mozartova Jak brněnské publikum přijalo
na co se těšit!
opera Cosi fan tutte, kde hrajete klasického Mozarta v moderním
provedení? Prý tam máte svatbu
v džínách?
Nová inscenace Mozartovy opery
Cosi fan tutte v Mahenově divadle
je podle mého názoru velmi vydařená. Publikum ji přijalo vřele,
má to logiku, připouštím, že je to
trochu jiný pohled na celou operu, ale vůbec ne nudný a nakonec
to všechno do sebe zapadá a dává
to smysl. Já se v tomto představení cítím velice dobře a mám
ho ráda jak hudebně, tak režijně.
Příští sezónu je opera Cosi fan
tutte na repertoáru v říjnu 2018
a v květnu 2019, já zpívám květnová představení.
V Brně hrajete i neobvyklá představení Fausta. Kde a v čem je to
jiné?
Opera Faust je pro mě speciálně
v nádherné režii Jiřího Heřmana
za odměnu. Zpívala jsem v této
inscenaci již v roce 2013 v plzeňském divadle, odkud byla tato
inscenace přenesena na brněnské
výstaviště. Dostala tím ještě větší

rozměr, krásu a umocnila emoci,
kterou si divák, ale i účinkující odnášejí. Je tam proti divadlu obrovský prostor, který se musí naplnit,
takže běhy, útěky, výběhy na věže,
všechno bylo náročné. Naštěstí já
mám náročné věci moc ráda, a tak
jsem se cítila jako ryba ve vodě.
V Brně jste tedy teď opravdu často. Jaká jsou vaše oblíbená místa,
kam zajdete a jak se vám Brno líbí?
Mám Brno ráda, připadám si
tu jako někde v zahraničí, je tu
veselo, pořád je co objevovat,
nedávno jsem objevila kryokomoru v Zoubkově ulici, kam se
chodím restartovat, stejně jako
v Praze. Protože jezdím ráda na
koloběžce, oceňuji i dobrý terén
na ježdění. No a moje oblíbená
restaurace je Zlatá loď. Samozřejmě nejoblíbenější místo je divadlo a už se moc těším, až nám
dokončí opravy a budeme moci
zase hrát a zpívat v Janáčkově divadle. Symbolický je pro mě také
fakt, že moje paní profesorka
paní Libuška Domanínská byla
dlouholetou sólistkou Národního
divadla v Brně.

Rozhovor
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co objevovat
Máte v Brně nějaké přátele nebo
třeba lidi, které potkáte jen tady
a vážíte si jich?
Mám tu přátele v podobě skvělých kolegů z divadla, žije tu i část
vzdálené rodiny a mám tu jednoho výborného kamaráda, ještě
z gymnázia, který tu i s rodinou
žije už mnoho let. Pro zajímavost,
je to člověk, který mi právě na
škole, před 20 lety, kdy jsem ještě
zdaleka neměla s operou nic společného, založil můj první mail,
který má v názvu slovo opera
a dodnes mi ho všichni závidí. :-)
Vy sama ale pocházíte z jižních
Čech. Jak se stalo, že děvče ze statku zpívá přední operní role? Byl to
váš sen?
Způsobila to vášeň, která mě
neopustila. Nikdo nevěřil, že to
zpívání popových písniček, kterým jsem „obšťastňovala“ okolí,
mi vydrží. A ono vydrželo, jen se
změnilo ve zpěv klasický, a dokonce tím, jak se to postupně
začalo dát i poslouchat, se vášeň a nadšení zvětšovalo a pak
na konzervatoři už jsem si našla
cestu na jeviště, které je mi souzené. Myslím si, že ten statek mi
k úspěchu jedině dopomohl. Kromě toho, že tam žije celá moje rodina, která pro mě dýchá, tak ta
opravdovost, poctivost, pracovitost, zdravé sebevědomí a nebojácnost je super výbava pro křehkou uměleckou duši.
Které jsou vaše nejoblíbenější role
a máte ještě nějaké vysněné postavy?
Moje momentálně nejoblíbenější role je Markétka v Gounodově Faustovi, Julie v Gounodově
Romeovi, Violetta ve Verdiho
Traviatě, Mozartovy opery jsou
pro mě základním a milovaným
kamenem v mém repertoáru.
Vlastně všechny role, které zpívám, musím milovat, aby si je

zamilovali i diváci. Vysněnou rolí
je Manon Lescaut v Pucciniho
stejnojmenné opeře. Na nic ale
nechvátám! Když to přijde, ráda
budu Manon, a pokud ne, „vyblázním“ se prostě v jiné roli. :-)))
Byla jste oceněna dvěma Tháliemi. Jaká je ve vašem oboru vlastně
ta nejvyšší meta, je to nějaká role,
divadlo nebo počet ocenění?
Pro každého je to něco jiného, já
mám tu nevýhodu, že jsem nikdy
mety neměla. Teď už vím, že je to
chyba a že by mě to třeba dohnalo
dál. Vždycky jsem si užívala rolí,
které jsem měla a mám, v divadlech, ve kterých smím stát na jevišti. Nejvyšší metou tak u mě zůstává ten pocit, že diváci na chvíli
zapomněli, co je trápí, a nechali
se unášet divadlem. Když se někdo nechá tak strhnout, že pláče,
že přemýšlí, že má husinu, že nelituje, že si koupil lístek a přišel,
nebo dokonce přijde znovu, to je
pro mě cíl. Nemůžu říct, že bych
si nepřála zpívat více i v zahraničí, nová zkušenost může vždycky
pomoct, ale nejsem ten typ, který
se někam tlačí.
Máte nějaký sen, s kým si zazpívat?
Ano, s Karlem Gottem a Lucií Bílou, to mě ještě od mládí nepustilo. :-)) Z opery nemám žádný sen,
není pro mě nejdůležitější, jak
kolega nebo kolegyně zpívá, ale
jaký je partner na jevišti. Pokud
dávám energii jen já a zpátky se
mi nevrací, je to vždy těžší, než
když se energie spojí a probíjí,
pak jednodušeji přeskočí do publika. Samozřejmě nechci říct,
že je mi jedno, jak kolega zpívá,
jsem dost chytlavá, takže když
zpívá dobře kolega, pohání to
k lepšímu výkonu i mě.

rečky mateřství. Jak jste zvládla
tuto roli?
Zvládám to díky obrovské podpoře manžela a celé rodiny. Manžel
se o dceru vzorně stará v době,
kdy já jsem v divadle nebo na
cestách. No a Anička jezdí tzv.
„na službu“ i na statek do jižních
Čech, kde má okolo sebe také
plno lásky a péče. No a protože
je to skvělá parťačka, občas jezdí i se mnou na cesty, miluje lidi
V divadle je obecně trochu kom- a divadlo stejně jako já, takže si to
plikace pro ženy zpěvačky a he- užíváme spolu.

Chodíte odpočívat a relaxovat do
divadla, nebo naopak do přírody?
Já dělám ráda téměř všechno. Nic
mi nepřijde jako práce, většinou je
to zábava, takže já moc odpočívat
nepotřebuji. Pro relaxaci potřebuju hlavně spánek, rodinu a kamarády. Pro celkovou regeneraci
těla chodím v posledních letech
do kryokomory čili do „mrazáku“, jak tomu říká moje dcera, a to
má na mě blahodárné účinky.
Foto: Tamara Černá
a archiv J. Š. Kačírkové

BEZPEČNÁ ULICE
PRO SLUŠNÉ LIDI
SC-381089/02
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 Anketa  Otmar Kučera – Brňák jako velitel RAF
Léto bylo pořádně horké a sezóna burčáku klidně mohla začít už
koncem července. Oﬁciálně jsme
ho na pultech ale mohli vidět od
1. srpna. V Bohunicích jsme se
tedy tentokrát zeptali: Ochutnali jste letošní burčák, proč vám
chutná a proč ho pijete?
Jakub, policista,
23 let
Letos jsem ještě
neměl, ale sem tam
si ho dám, mám rád
ten nasládlejší burčák, ten piju docela rád.

 Jedním z významných ro- kem bylo vystoupat nad svoji oběť
této výborné pozice se sluncem
dáků města Brna byl vojenský av zzádech
se na ni vrhnout.
pilot Otmar Kučera. Velel celé Výpady na kontinent
313. československé stíhací Kromě krytí bombardérů měli
peruti RAF. Samostatně i ve také za úkol výpady na kontinenspolupráci zaznamenal 8 se- tální Evropu. Při těchto bojích
se koncem září 1941 dostali do
střelů nepřátelských strojů boje nad Francií. Kučerův kolega
v boji s nacistickou luftwaﬀe. Arnošt Mrtvý, taktéž Moravák,
V rámci 11. skupiny si peruť vydobyla svoji slávu za dobré odvádění
výškových krytí. Na výškové krytí
byly vždy vybrány jen ty nejlepší
perutě, které měly za úkol odrazit německé stíhačky. Jejich zvy-

Hana, vedoucí
prodejny, 56 let
Burčák jsem ještě
neměla, čekám, až
bude ve sklípku, chodím na něj do Trboušan, tam je totiž úplně nejlepší.
Silvie, na mateřské, 39 let
Neměla jsem burčák, já ho totiž
nepiju. Sice jsem ho
kdysi ochutnala, ale
chutná mi jako mýdlová voda. A od
té doby ho nepiju.
Antonín, nezaměstnaný, 28 let
Letos jsem burčák
ještě neměl. Jako
burčák si dám, když
je, tak to jo, to si ho
dám. Já jsem spíš ale na pivko, ale
burčák mi taky chutná, je dobrej.
Nikolas, automechanik, 22 let
Neměl jsem a burčák
vůbec nepiju. Ochutnal jsem ho párkrát
a je to na mě moc
sladký. Mám raději pití s hořkou
příchutí.
Sláva, zákaznická
podpora, 21 let
Já jsem ho neměla
tento rok. Ale musím
se přiznat, že je to
proto, že pořádně
nevím, co vlastně je burčák.
Artuš, student,
17 let
No bohužel jsem
ještě neměl, ale burčák piju normálně,
studuju na vinařské
škole ve Valticích a tam si to dáváme celkem běžně na vinobraní.

Foto: wikipedia.org

měl však kuriózní nehodu. Mrtvý oslepen palbou z ﬂaku narazil
do telefonního sloupu. Navzdory
poškozené vrtuli, náběžné hraně
křídla, proraženému olejovému
chladiči a sloupem zarytým v křídle zvládl přeletět kanál La Manche a spolu se sloupem v křídle
bezpečně přistát. Na nehody měl
štěstí v neštěstí, protože při po- VELITEL 313. PERUTĚ RAF Otmar Kuruše klapek narazil do auta, zabil čera, brněnský rodák. Foto: archiv autora
posádku, ale jemu se nic nestalo.
do Čech jako hrdina, stal se
1949: propuštěn, degradován vrátil
generálmajorem, ale jen na chvíli.
Koncem války bojoval Otmar Kuče- Roku 1949 byl z armády propuštěn
ra a Arnošt Mrtvý s postupujícími a degradován. Pracoval následně
vojsky nad Belgií, Mrtvého sestřelil jako kopáč a vykonával manuální
německý pilot. Mrtvému se poda- a nádenické práce. Otmar Kučera
řilo letoun opustit, avšak při kle- zemřel v roce 1995 ve svých osmsání na svém padáku byl zastřelen desáti letech. Jeho heslem a heslem
německými vojáky. Otmar Kučera jeho perutě bylo: Jeden jestřáb mnoJaroslav Novák
náletovou akci přežil a po válce se ho vran rozhání.

INZERCE

Brněnský pijan
Burčáková sezóna
začala letos dříve

Chcete pracovat ve stabilní společnosti
s dlouhodobou tradicí?
Brněnská ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
hledá právě vás.
Volné pracovní pozice:
• Kovář
• Pomocník kováře
• Metalurg
• Obsluha a seřizovač CNC strojů
Nabízíme vám motivující platové
ohodnocení, týden dovolené navíc,
příspěvek na letní a zimní dovolenou
a mnoho dalších benefitů
(www.zetorkovarna.cz/kariera).
KONTAKT:
Lenka Stratilíková
739 548 803
LStratilikova@zetorkovarna.cz
www.zetorkovarna.cz

SC-381005/01

Jak nám chutná
letošní burčák?

Vinaři letos na Moravě měli rekordně brzkou sklizeň, a tak
burčáková sezóna začala už
1. srpna. Kvalitní burčák poznáte
podle vzhledu a chuti. Barva má
být světle žlutá, někdy skoro až
zlatavá. Můžou se objevit i žlutozelené tóny, ale to bývá pouze
u některých odrůd, spíše jen zřídka. Tmavší barvy jsou známkou
oxidace moštu nebo jeho ředění
jiným ovocem, nejčastěji jablky.
Ideální stav je 19 až 21 procent
cukernatosti, což znamená 18 až
21 gramů cukru na litr moštu.
Text a foto: Jaroslav Novák

Fotoreportáž
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do přírody?
 Kam
Mariánské údolí

Den Brna se letos konal po dva víkendy
Den Brna je připomínkou slavné a úspěšné obrany brněnských hradeb před útoky švédského vojska
za třicetileté války. Letošní oslavy 373. výročí se konaly dva víkendy. Uskutečnily se u svatojakubského kostela, odkud pochází prvních šest našich fotograﬁí. Zbylé dvě jsou z oslav na Špilberku. O víkendu 11. až 12. srpna byl také připraven program na Petrově a okolí, například akce pro děti i jejich
rodiče. Oslavy skončily v sobotu 18. srpna za přítomnosti historických vojsk na Špilberku.

Prýgl je plný sinic a na bazén se
vám nechce? Krásný výlet do přírody lze v Brně podniknout i do
Mariánského údolí. Je zde možnost vydat se na kole i pěšky, cestu
lemují lesy, kopce a vodní nádrže.
Údolím protéká potok Říčka, který zde vytváří meandry, na nichž
bylo vybudováno pět údolních
nádrží, Pod Hádkem, rybník Pod
Hornekem, U Kadlecova mlýna,
Pod Hrádkem a U Muchovy boudy. Dá se zde vykoupat a zchladit
se v horkých dnech.

Dále se zde nachází několik mlýnů a výletních restaurací, z nichž
nejznámější je Muchova bouda.
Na severu Mariánského údolí,
na toku Říčky, je také několik
jeskyní, Pekárna, Švédský stůl,
Netopýrka a Ochozská jeskyně.
První tři jsou volně přístupné, do
Ochozské jeskyně můžete pouze
s průvodcem a za pěkného počasí, jelikož při sebemenších deštích dochází k zatopení vchodu.
V nitru jeskyně Pekárna jsou významné rytiny, díky kterým se jedná o významnou archeologickou lokalitu, jež je chráněna jako kulturní
památka České republiky.
Nad údolím se zvedají také dvě historicky proslulé ostrožny, z nichž
na západní se nacházelo hradisko
Staré Zámky, zatímco na východní
lze dodnes nalézt skromné zbytky
hradiska Horákov. Výlet pak můžete zakončit občerstvením v nějaké malebné hospůdce u cesty,
povětšinou schované v lesíku nebo
(jan)
mezi stromy u potoka.
Foto: Hana Faitová, Monika Mlýnková
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Den Starobrna 2018
so 8. 9. 11:00–22:00, Pivovar Starobrno, hudební festival
Vstupné 99 Kč – 1 den – 3 stage –
11 kapel – 100 kohoutů, ze kterých
poteče pivo.
Tepané drobnosti – dílna
ne 9. 9. 10:00–16:00, Technické
muzeum v Brně, výtvarná dílna
Kapacita v dílně je max. 15 návštěvníků na jeden termín, je proto nutné
se přihlásit co nejdříve na: Taťána Slavíková – 541 421 443, e-mail: slavikova@technicalmuseum.cz, případně
můžete nechat vzkaz se svým tel. číslem na ústředně – 541 421 411.
HC Kometa Brno – Eisbären Berlin
ne 9. 9. 17:00, DRFG Arena, hokej
Setkání s Hanou Frejkovou
st 12. 9. 17:00–18:00, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského
muzea v Praze (Brno), beseda
Leprous (NOR) + Agent Fresco (IS)
čt 13. 9. 19:00, klub Melodka, koncert
Rezervace vstupenek – Ticketportal.
Silné řeči – stand up comedy show
pá 14. 9. 19:00, Sál Břetislava Bakaly, talk show
Rezervace vstupenek – Ticketportal,
vstupné – 350 Kč.

Zajímavé akce

Co by vám nemělo v Brně ujít?
Brněnská podkova 2018
so 15. 9. 6:00–20:00
Start: 6:00–10:00, restaurace
Svatovavřinecký dvůr, Palackého
nám. 9. Akce je vhodná pro děti
Vibes of Havana
so 15. 9. 14:00, Malá Amerika,
hudební festival
Rezervace vstupenek – Ticketportal,
vstupné – 280 Kč.

Czech Truck Show 2018, 24. narozeniny rádia Krokodýl
pá 21. 9. – ne 23. 9., rozhledna
Komec – vyhlídková věž, show
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby. Rezervace vstupenek –
Ticketstream, vstupné 500–870 Kč.
Beer Fest Brno
pá 21. 9. – ne 23. 9., Starobrno Bar
(Brno-Tuřany), gastronomický festi-


val, hudební festival, pivní slavnost
Akce přesunuta na Letiště Brno-Tuřany, kde proběhne v rámci Truck
Rock Show. Vstupenky zůstávají
v platnosti bez nutnosti výměny.
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby.
Kolem Svratky – Toulavý kočárek
so 22. 9. 10:00–15:00, pěší turistika
Akce je vhodná pro děti. Start:
konečná tramvaje č. 12 v Komárově.
Smejko a Tanculienka – Kuk, ani
muk!
so 22. 9. 10:00, Univerzitní kino
Scala, koncert
Akce pro děti.
Jede Kudrna okolo Brna – IML
so 29. 9. 6:30 – ne 30. 9. 18:00,
Odbojářská 2, pěší turistika
Akce je vhodná pro děti. Start:
6:30–10:00, Společenské centrum,
Odbojářská 2.
Pochod s chutí
so 29. 9. 9:00–15:00, Brno-Komín,
cykloakce pro veřejnost, pěší turistika
Akce je vhodná pro děti, Start: 9:00,
areál KáČaTa Brno-Komín. Cíl: letiště
Brno-Medlánky.

SC-381088/01
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Postavte se proti zotročení pilulkou!
 Přísloví dobrý sluha, ale zlý pán se většinou spojuje s ohněm, ale stejně dobře se hodí k lékům. Některé tento „pán“ totiž skutečně ovládne a pak jim odvykání trvá pěkně dlouho.
vyvolávají stimulanty spíše psychickou než fyzickou závislost. Ta
nevzniká tak rychle a při vysazení jsou doprovodné účinky spíše
v rovině psychiky než tělesných
obtíží. Nejrozšířenější drogou
z této skupiny je u nás pervitin
a u jeho uživatelů lze pozorovat
postupné změny zdravotního stavu: padají vlasy, kazí se a vypadávají zuby, dochází k erozi dásní,
zhoršuje se pleť. Od vysychání
přes pupínky až k odpudivým
abscesům. U tanečních drog,
například extáze, je akutní riziko
dehydratace, která někdy končí
smrtí,“ říká doktor Havlíček.

Martin Ježek

Léky nám mají pomoci k tomu,
abychom byli opět zdraví a záhy se
jejich užívání zbavili. Podle člena
představenstva České lékárnické
komory Michala Hojného je normální léky užívat, pokud k tomu
máme důvod. V opačném případě
hrozí, že nežádoucí účinky, které
mohou léky vyvolat, převáží účinky pozitivní. A riziko nežádoucích
účinků mohou samozřejmě také
zvyšovat neuvážené kombinace
jinak bezpečných léčiv.

Následky hýření
pilulky nespasí
I vcelku zdravý člověk si občas
něco „zobne“. Tu po společensky
nezvládnutém večeru, ženy při
bolestivé menstruaci, jiný, aby dokončil práci, kterou po něm chce
šéf už týden. Na otázku, zdali je
to ještě v pořádku, říká Michal
Hojný, že záleží na tom, s jakým
cílem jsou léky podány. Hledat
ale v „pilulkách“ spásu a nápravu
následků hýřivého života podle
něj dobré není. K nebezpečným
kombinacím zde patří například
paracetamol v případě, je-li užit
ve vyšším množství k léčbě „kocoviny“. Pak může reálně hrozit
až selhání funkce jater.

Bolest a rýma

těchto skupin léků vznik tolerance. „To znamená, že si tělo na přísun zvykne a pro navození požadovaného účinku vyžaduje vyšší
a vyšší dávku. I proto patří k základnímu doporučení užívat tyto
léky spíše krátkodobě, v délce nepřesahující dva týdny. Rychlost
vzniku tolerance nebo i případné
závislosti je přitom pro každý
z těchto léků různá,“ upozorňuje
doktor Havlíček. Už po třech až
Když se kruh uzavírá…
čtyřech týdnech roste riziko vzniLidé ale také sahají do domácí ku tolerance. Po náhlém vysazení
lékárničky po benzodiazepinech, se také mohou objevit dvě skupiaby se uklidnili a zahnali úzkost. ny symptomů. U tzv. rebound feNebo po hypnoticích, aby mohli
usnout. Zde opět platí, co jsme
zmínili v úvodu – dobří sluhové, ale zlí páni. „Nebezpečná je
v obou zmíněných případech
kombinace s alkoholem. Je zde
i reálné riziko ovlivnění schopnosti řídit automobil a vyko- noménu se původní potíže vrací,
návat další činnosti vyžadující a často s větší intenzitou. Nebo
zvýšenou pozornost. Toto riziko dochází k abstinenčnímu syndronarůstá při současném nedosta- mu, kdy se objeví jiné potíže způtečně dlouhém spánku a přede- sobené závislostí – třes rukou,
vším starší osoby se zpomalenou nespavost, žaludeční problémy,
schopností zpracovat a odbourá- bolesti hlavy, deprese, psychózy.
vat léčiva mohou ospalost poci- Oběma typům je možno předejít
ťovat i druhý den po podání léku. pomalým vysazením léku s poTato ospalost způsobí tradiční po- stupným snižováním dávek.
polední útlum. Takto odpočinutý Pacienti se v lékárně často ptají,
a po obědě vyspaný jedinec má lo- co konkrétně znamená termín
gicky večer problém usnout, vez- „časté použití“, se kterým se
me si opět lék na spaní a kruh je u léků setkávají. Co to tedy vlastuzavřen,“ varuje magistr Hojný.
ně znamená? „Pravda je, že tento
termín nemá žádnou informační
Tolerance a časté použití
hodnotu a je navíc odvislý od konPodle člena představenstva Čes- krétního léčiva, pacienta, charakké lékárnické komory Stanislava teru jeho onemocnění, schopnosHavlíčka je společným znakem ti organismu léky odbourávat

a vyloučit atd. Každý pacient tento termín navíc chápe odlišně.
Pro někoho to je používání léků
proti bolesti až dvakrát týdně,
jiný nespatřuje problém s užitím
1 až 2 tablet stejného léku každý
den,“ doplňuje Michal Hojný.

Opiáty a stimulanty
Už název napovídá, že opiáty
mají k závislosti blízko. Bývají
často zneužívány, berou je závislí
pro navození euforie a zklidnění.
„Opiáty, včetně těch obsažených
v lécích proti kašli, jsou u nás
ale výhradně na lékařský před-

K užívání léků by měl každý mít vážný důvod
pis a náhodný vznik závislosti je
prakticky vyloučen. Stejně jako
u předešlých skupin je u opiátů vyšší riziko vzniku tolerance
a závislosti. Pro všechny uvedené ,útlumové´ léky platí, že jejich
účinky jsou posíleny alkoholem
a u těch, které jsou odbourávány především v játrech, hlavně
u barbiturátů, představuje alkohol další zátěž pro jaterní buňky,“
vysvětluje Stanislav Havlíček.
Stimulanty, tedy amfetamin
a jeho deriváty, jsou známé jako
extáze nebo pervitin. Dnes patří
mezi drogy, ale používaly se dřív
i k hubnutí. V současnosti jsou
předepisovány jen jako přípravky proti nadměrné spavosti. „Na
rozdíl od předešlých skupin léků

Cítíme-li bolest, je to signál, že
v těle není něco v pořádku. Část
bolest tlumících přípravků je volně prodejná a jejich užívání s sebou nese rizika, o kterých by měl
lékárník pacienta informovat.
„Mezi nejčastější léky patří nesteroidní antiﬂogistika. Sem patří všeobecně známé účinné látky
ibuprofen, diklofenak a další, které jsou dostupné v širokém spektru přípravků různých názvů, sil
a lékových forem. Společné mají
nežádoucí účinky především na
sliznici zažívacího traktu. Mohou
způsobit pálení žáhy, žaludeční
a dvanáctníkové vředy, případně
také krvácení do zažívacího traktu. Tyto nežádoucí účinky jsou
zesilovány současným užíváním
některých dalších léků, např. široce užívaných kortikosteroidů,
přípravků ředících krev, některých antidiabetik,“ dodává magistr Hojný.
Prostředky proti rýmě ale také
nejsou vždy bezpečné. „Léky
snižující otok nosní sliznice by
neměly být užívány bez přerušení delší dobu než jeden týden. Při
delším užívání totiž hrozí riziko
překrvení sliznice, které vyvolává
její zduření, pacientům se hůře
dýchá a pro usnadnění dýchání
jsou nuceni dále užívat léky proti
rýmě. Jejich dlouhodobou aplikací může dojít až k odumírání nosní sliznice. Proto se po týdenním
užívání doporučuje udělat v terapii několikadenní pauzu,“ říká
Michal Hojný.
A závěrem doplňme varování
před léky z internetu, na kterém
jsou právě benzodiazepiny velmi
žádány. „Je to nejlepší způsob,
jak si zakoupit padělek s naprosto
neznámým obsahem účinné látky,“ uzavírá Michal Hojný.

Názory
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Aréna názorů
IVAN FENCL,
dopravní expert,
SPD

Rychle a bezpečně
po České republice
Nejde jen o komunikace na území města
Brna, které trápí Brňany, jde o celkové napojení města na dopravní sítě České republiky. Na místě je otázka, jak dlouho ještě
obyvatelé brněnské aglomerace budou muset jezdit ve směru na Svitavy po smrtelně
rizikové silnici I/43? Kdy se do Hradce Králové a Pardubic dostaneme svými automobily rychle a bezpečně po nových směrově
rozdělených čtyřproudových komunikacích dálničního typu?
Dopravní infrastrukturu České republiky
ale netvoří jen dálniční a silniční síť. Svět
nám ujíždí např. i ve vysokorychlostních
vlacích. Kolik má Česká republika vybudovaných vysokorychlostních tratí (VRT)? Ani
metr! Nemůže nás uklidňovat ani ten fakt,
že jsme na tom stejně jako USA. Tyto super
rychlé a bezpečné vlaky jezdí už od roku
1964 (!) v Japonsku. Pak následovaly japonského příkladu Francie, Německo, Itálie a …
Čína. Ta má v současné době na svém území

více jak 50 % vysokorychlostních tratí a buduje neuvěřitelným tempem další.
A kdy my se dostaneme pohodlným expresem za 55 minut do Prahy rychle
a bezpečně? Až někdy v roce 2035? Copak
musíme stále jezdit po dvou pruzích opravované dálnice D1, nejvytíženější komunikaci v celé České republice, kterou stát
vedený ODS, ČSSD a ANO nebyl schopen
za 25 let existence České republiky rozšířit na 3 pruhy v jednom směru? Musíme
se dělit o naše dálnice se zahraniční tranzitní nákladní dopravou, která je nám tak


dobrá jen pro výběr mýta a proﬁt rakouské
spol. Kapsch, a trpět zahlcení dálniční sítě
zbytnou dopravou? A kdy se Brno napojí na
dálnici A5 budovanou Rakušany od Vídně
na Brno? To jsou stále jen samé otázky bez
relevantních odpovědí.
Změna je řešením
Z výše uvedeného je zřejmé, že vedení magistrátu města Brna, které bylo od roku
1989 v rukou lokálních politiků z ODS,
ČSSD a ANO, strategický úkol v oblasti
dopravy nezvládá. Problémy s dopravou,
se kterými se v Brně a při cestách mimo
něj každodenně potýkáme, jsou toho, bohužel, důkazem. Přitom jejich kolegové
z těchto stran měli ve vládě své ministry
dopravy. Nebyli však schopni vytvořit
skutečnou efektivní spolupráci, která by
nám Brňanům prospěla a zlepšila kvalitu
našeho života.
Brňané proto mohou přemýšlet při popojíždění v kolonách vozidel od semaforu
k semaforu, zda není čas v nadcházejících
komunálních ne na pouhou kosmetickou
změnu, ale na změnu skutečnou. Na změnu, která by jim a budoucímu rozvoji města
prospěla.
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VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

SC-381022/01

INZERCE

Inzerce
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KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,

SC-372144/17

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ŘÍJNOVÉHO VYDÁNÍ

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

29.9. a 30.9. 2018 od 9.30 do 18.00

PENÍZE
NA DŮCHODY, ŠKOLY
A ZDRAVOTNICTVÍ
SC-381089/01

Z avattel: SSPD / Zp
Zad
Zprraco
covatel: SSP
PD / Pro: politick
ické hnutíí SP
SPD
VOLLBY DO ZASTU
VO
A TU
UPITELSTEEV M
MĚST A O
OBC
BCÍ

SC-381071/02

www.centrumeden.cz

SC-380729/03

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem

SC-381090/01

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.

Slavnosti brambor

- uká zka odrů d brambor
- program pro dě ti
- country kapela
- Prosné pivo
- ř ezbá ř ská show
- bramborová kuchyně
- vý stava bramborové ho humoru, ad.

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 9. 2018.

Nejmodernější a největší
rodinný park v ČR
Vnitřní a venkovní areál
Zábava po celý rok!

I

I tel. 515 535 570

www.BrunoFamilyPark.cz

SC-381070/01

Kigginsova 2

BRuNO family park
Brno-Slatina (u Kauﬂandu)

