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Víte, že...



…můžete přes facebook napsat
pracovníkům Kanceláře architekta
města Brna (KAM)? KAM je hlavní
koncepční pracoviště Brna v oblasti architektury, urbanismu a tvorby
města. Pracuje se zde na změnách
územního plánu, navrhují se urbanistické a dopravní studie a připravují architektonické soutěže. red



Jak se jezdilo
na Ferdinandce



i-zastávky na
Moravském náměstí
Aktuální odjezdy vozů, vyhledávání v jízdních řádech nebo informace o kultuře v Brně, to vše nabízejí
dvě „chytré“ zastávky na Moravském náměstí. Vybudovány byly
v letních měsících, kdy tramvajová
trať v ulici Milady Horákové, v úseku Koliště–Rooseveltova procházela rekonstrukcí. více na straně 3

RECETOX shání
narozené 1991–92
V 90. letech byla část generace dětí
narozených v Brně sledována od
těhotenství matky až do své dospělosti. Nyní se připravuje pokračování této studie. Jste-li narozeni
v Brně v letech 1991 až 92, ozvěte
se do centra RECETOX, které převzalo za studii odpovědnost. Na
oplátku vám bude zdarma změřeno například složení těla, fyzická
kondice, hladina toxinů nebo důležitých hormonů. více na straně 4

Článek na stranách 8–9
Kdo dnes cestuje místy i stošedesátikilometrovou rychlostí třeba mezi Prahou a Bratislavou,
jistě si neuvědomí, že trať, po které vlak fičí, je stará přes 170 let. „K trati, které se říká Ferdinandka, patřil i úsek mezi Vídní a Brnem, který byl zprovozněn roku 1839,“ říká železniční
historik Mojmír Krejčiřík z Brna. V roce 1828 přišel profesor Riepl s plánem vybudování více
než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč Moravou až do Polska. Hlavním
důvodem stavby „železné dráhy“ byla sůl.

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

Přivezl si na posprejování vlaku jedenáct barev
Brno – Brněnští kriminalisté
19. září obvinili z poškozování cizí věci dvaačtyřicetiletého
muže, který posprejoval osobní
vlak. Chtěl tak prý vyjádřit své
umělecké sklony. Proto přijel
z Blanenska do Brna a s sebou si

v batohu přivezl jedenáct sprejů,
šátek, rukavice i fotoaparát, aby
si mohl zdokumentovat svůj výtvor. K dokončení díla a focení
už nedošlo. Malíř byl vyrušen
pracovníkem drah a skončil
v rukou policistů. Ale i tak sta-

čil červenou barvou nastříkat
nápis o velikosti 5 m2. Od začátku roku brněnští policisté řešili
více jak 180 případů. V Brně
jsou přitom vymezené plochy,
kde se sprejeři mohou legálně
pol
umělecky realizovat.

Inzerce
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PESTAVBA
NA ELEKTROKOLO
Montáž v prodejn
Citybikes Brno
Konfigurace on-line
www.electrokit.cz

SC-381088/02

Telefon: +420 608 844 634
Email: brno@citybikes.cz
www.citybikes.cz

SC-381194/01

Citybikes, Galerie Sfinx
Hrníská 6
602 00 Brno-Královo Pole

Aktuality

Editorial
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Na náměstí vyrostly i-zastávky

Je to bezpečné?
Hrací konzole, hry v mobilech
a v počítačích, to vše jsou „hračky“, se kterými jsme si nehráli.
Protože nebyly. A tak se na podobné ubíjení času díváme skrz
prsty. Nemáme s tím zkušenost.
Ale to ještě neznamená, že je to
nebezpečné. Nebo ano?
Rozdíl mezi dnešními dvacátníky a třicátníky je prý skutečně větší, než býval. Co za
to může? Masový rozvoj internetu a zlevnění veškerých
on-line přístrojů. Ten nejvíc
zasáhl mileniály – lidi narozené v 21. století.
Příroda je čistší než dříve, je
báječné si pobýt venku, ale na
to mileniálové neslyší. Kdyby
v 90. letech někdo nakreslil do
novin vtip, jak dva sedí vedle
sebe, nemluví a jen koukají do
telefonu, lidé by se tomu smáli.
Dnes je to běžné. Skutečnost je
nezajímá, utíkají do virtuální reality. Tam je to podle jejich představ. Ale stejné to má přece i závislý na alkoholu nebo drogách.
Utíká jimi pryč z reality. Mobily
tedy budou asi špatné, měli bychom je dětem brát, ne?
Dobře známe ty, kteří pijí
denně alkohol, kouří cigarety
a dají si třeba jointa. Necloumá s nimi závislost a nemají kvůli tomu problémy v práci
ani doma. A podle odborníků
bychom se měli dívat podobně i na „on-line děti“. Když se
dobře učí, hrají třeba fotbal i na
klavír a nemají problémy se
soustředěním, těžko bychom
jim mobil nebo PC vyčítali. Nebyl by důvod.
Každá generace měla svůj únik
– bigbít, televizi, rádio, walkman… A rodiče jim (nám) taky
říkali, že zblbnou. Nějak se tím
světem ale protloukáme a věřím, že to dokáží i mileniálové.
Když se budou držet rovnice:
doba sportu = doba on-line,
pak určitě.
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Pisárecká vozovna



Poklepáním základního kamene
byla 19. září také zahájena modernizace vozovny v Pisárkách, která
je nejstarší vozovnou brněnského dopravního podniku. V areálu
vznikne nová hala denního ošetření
a očisty, myčka a moderní technologie na kontrolu výzbroje tramvají,
kol či soukolí. Prostor mezi stávající a novou halou bude zastřešen,
a tak se vytvoří krytá parkovací
místa, což sníží poruchovost vozů
způsobovanou nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména vlhkostí a mrazem.
jam
„CHYTRÁ ZASTÁVKA“ na Moravském náměstí.

Foto: Barbora Doležalová

 Aktuální odjezdy vozů, vyhledávání v jízdních řádech nebo
třeba informace o kulturním dění v Brně, to vše nabízí dvě
chytré zastávky na Moravském náměstí.
Brno-střed – Vybudovány byly
v letních měsících, kdy tramvajová trať v ulici Milady Horákové
v úseku Koliště–Rooseveltova
procházela rekonstrukcí. Kromě moderního designu vynikají
zastávky 55palcovou dotykovou
obrazovkou, zásuvkou pro dobíjení mobilních zařízení nebo
například malou meteostanicí se
zabudovaným detektorem polétavého prachu.
Cestující tak může sledovat aktuální informace o hromadné dopravě,

počasí nebo například kulturní
tipy. Současně může listovat v jízdních řádech, zjišťovat si informace
o svém spoji či možnostech přestupu v rámci IDS JMK. Vedle
informací o odjezdech vozidel či
graﬁckého znázornění linek zobrazuje zastávka i textové a graﬁcké
informace o aktuálních změnách
v dopravě zadaných dispečinkem,
především se jedná o probíhající
provozní omezení.
„Dopravní podnik města Brna se
nebojí nových, chytrých řešení.

Janáčkovo centrum zřetelnější
Brno-střed – Dvě stě místností
+ třináct set osob = nejlepší koncertní sál ve střední Evropě. Projekční tým v půlce září představil návrh Janáčkova kulturního
centra, které by během několika
příštích let mělo vyrůst na rohu
Veselé a Besední.
Budova by měla být místem setkávání a kulturních zážitků. Takový má být nový Sál pro Brno.

Dalším příkladem je právě tato
zastávka, která nemá v Brně ani
v celé republice obdoby a funguje
ve zkušebním režimu. Pokud se
zastávka osvědčí, bude snahou
města, ale i dopravce jejich počet rozšiřovat také na další místa
v Brně,“ vysvětlil primátor města
Brna Petr Vokřál. Jedna zastávka
dpmb
vyšla na 490 tisíc korun.

Žádejte o dotace na
nábřeží a vnitrobloky

„Rozdělili jsme budovu na část
zasvěcenou hudebníkům, nerušenou žádnými vnějšími vlivy, a na
část pro veřejnost, která je opticky
propojená s okolním prostorem.
Uprostřed se obě sféry spojují,"
popsal základní ideu generální
projektant Tomasz Konior.
Pro projektovanou budovu jsou
podle něj charakteristické dualita Brno – Do konce října mohou
mmb Brňané žádat o dotace na oživení
a vrstevnatost.
oblíbených míst na březích brněnských řek anebo volně přístupných
vnitroblocích. Dohromady v nich
město uvolnilo 2 miliony korun.
Zapojit místní do aktivního utváření okolí svého bydliště, vylepšit
společenské vztahy v komunitě
a především pak životní prostředí
města. Přesně to mají za úkol dva
dotační programy, které od 15. září
spustilo město Brno. První z nich
má za cíl oživit prostory břehů
brněnských řek, ten druhý je pak
zaměřený na prostory volně přístupných vnitrobloků a další zeleně
v městské zástavbě. Dotace jsou
mb
letos vyhlášeny už potřetí.

Zpravodajství
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čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově
opraveném Dominikánském
náměstí. Kvůli unikátním archeologickým nálezům se jejich
umístění změnilo, ale podařilo se najít náhradní variantu.
Rychle mohutnící platany tak
do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
bm

RECETOX shání narozené 1991 až 92
 V 90. letech minulého století se Brno zapojilo prostřednictvím
tehdejšího Výzkumného ústavu zdraví dítěte (VÚZD) do celoevropské studie rodičů a dětí ELSPAC (www.elspac.cz) a celá jedna
generace dětí narozených v letech 1991 až 1992 byla sledována
od těhotenství matky až do své dospělosti. Tisíce ochotných rodičů vyplňovalo dvě desítky let podrobné dotazníky o své rodině, způsobu života, událostech, stresech i zdravotním stavu.

Environmentální faktory
„Podobně jako v dalších zemích,
kde studie probíhá, nás zajímá,
jak se mladým lidem z naší studie
daří: jaký je jejich zdravotní stav,
fyzická kondice, jak žijí,“ říká ředitelka RECETOX, profesorka
Jana Klánová. „A protože je naším
dlouhodobým cílem studium vlivu
životního prostředí na zdraví po-



RECETOX – výzkumné centrum
Přírodovědecké fakulty MU, které
sleduje, jaké toxické látky naše
společnost produkuje a šíří kolem
a jaké to má dopady na přírodu,
jednotlivce i celou populaci. Letos
oslaví 35 let existence, po celou
dobu sbírá data o kontaminaci
prostředí a souvisejících rizicích.
V poslední době centrum rozšířilo aktivity o dlouhodobé sledování
zdraví brněnské populace.

Výstava snímků
divoké přírody
Brno – Před 6 lety převzalo zodpovědnost za studii centrum
RECETOX, kde vznikla databáze
mimořádně cenných dat a připravuje se pokračování studie.



Chcete zjistit, jak jste na tom se
svou fyzickou kondicí? Jaké je složení vašeho těla? Chcete znát hladiny toxinů nebo některých důležitých hormonů? Najděte si čas
na několik nenáročných vyšetření
a tato data zdarma získáte. Nám
umožníte porovnat Brno s Evropou.
Přihlaste se e-mailem na adresu
info@celspac.cz.

Co je RECETOX

 Krátce 
Brno-střed – Na Radnické
ulici 6 představuje své snímky
společnost National Geographic Society. Na šedesát velkoformátových fotograﬁí instalovaných na přírodních panelech
ukazuje svět divoké přírody
tak, jak ji vidí přední fotografové National Geographic Chris
Johns, Robert B. Haas, Michael Nichols, Bill Curtsinger
a další. Jedním z hlavních autorů výstavy je Robert B. Haas,
který je nejen špičkovým a nekompromisním fotografem, ale
současně ﬁnančníkem a mecezoo
nášem.

Jste Brňáci ročník
91 nebo 92?

pulace a zdravý vývoj dětí, zajímá
nás také to, jakou roli v současném
stavu mladé populace hrají právě
děti studie ELSPAC na naše nové
environmentální faktory.“
společné pracoviště v bohunickém
Změří zdarma toxiny v těle
kampusu MU. Jste-li narozeni
V nových studiích se na Masary- v Brně nebo ve Znojmě v letech
kově univerzitě spojil RECETOX 1991 až 1992, ozvěte se nám,“
s týmy z lékařské fakulty, fakulty vyzývá mladé Brňany doktorka
sportovních studií i fakulty sociál- Lenka Andrýsková, která studii
ních studií, se zpracováním dat po- koordinuje. „Rádi bychom se o vás
máhá fakulta informatiky i Ústav dověděli víc. Vy si pak budete moci
výpočetní techniky. Důležitým zdarma například změřit složení
partnerem je Fakultní nemocnice těla, fyzickou kondici, hladiny toBrno. „Rádi bychom během příš- xinů nebo důležitých hormonů,“
tích měsíců pozvali všechny bývalé doplňuje Lenka Andrýsková. lan

Víte, které potraviny vám zlepší zrak?
Nadýchal skoro
dvě promile
Brno-venkov – Podivnými
zvuky při řazení a kvílením
motoru upoutal krátce po půlnoci 18. září v Kuřimi pozornost policistů parkující opel.
Když řidič po nárazu zadní
částí svého auta do odstaveného vozidla stejné značky odjel
a zaparkoval v sousední ulici,
přikročili policisté ke kontrole. Rázem bylo jasno, proč
havárii řidič (69) nechtěl registrovat. Nadýchal skoro dvě
pol
promile.

Lidskému zraku prospívá řada
potravin. Zřejmě tou nejznámější je mrkev, která má pozitivních
účinků na zrak skutečně mnoho.
Není ale zázračná. Které potraviny jsou zraku prospěšné, a které
mu naopak mohou škodit?
„Jedním z nejčastějších mýtů,
které kolem mrkve kolují, je její
až zázračný vliv na kvalitu zraku.
Mrkev je sice pro zrak opravdu
prospěšná, ne ale o moc víc než
řada jiných potravin. Mrkev obsahuje velké množství betakarotenu. Z něj v lidském těle vzniká
chemickou proměnou výsledný
produkt – vitamín A, který se
spolu s dalšími látkami podílí na
výživě sítnice a ochraně povrchu
oka. Tím přispívá ke kvalitnějšímu vnímání zrakových vjemů,
díky čemuž oko dokáže rozlišovat
mezi světlem a tmou. Vitamín A

ka, ústřice nebo pštrosí maso.
S přibývajícím věkem ale slábne
schopnost tyto látky z běžné stravy vstřebávat, proto je vhodné
zařadit do jídelníčku potravinové
doplňky, které tyto látky obsahují. Potravinové doplňky zpravidla
Znáte kurkumu?
obsahují takové množství látek,
Zraku prospěšných potravin je které odpovídá doporučené dencelá řada. Například málo známá ní dávce,“ pokračuje Pavel Stoje kurkuma, u které je prokázáno, důlka.
že kromě velmi pozitivního vlivu
na zrak působí také proti nádoro- A co je škodlivé
vým onemocněním. „Pro dobrý Zraku naopak neprospívá časté
zrak je podstatný také lutein. Ten pojídání tučného masa. Škodlije obsažen například v obilí, ovo- vé látky se usazují v cévách, a to
ci a zelenině nebo ve vaječném v celém organismu, tedy také
žloutku. Na správné fungování v cévách oka, zejména v oční sítenzymů v oku má pak velký vliv nici. „To může vést k jejímu zázinek. Proto je důležité konzu- važnému poškození. Vhodné je
movat potraviny bohaté na tento také upřednostnit například oliminerál. Mezi ty patří například vový olej před živočišnými tuky,“
gem
vajíčka, mléko, dýňová semín- uzavírá doktor Stodůlka.

se však nachází i v mnoha jiných
potravinách rostlinných i živočišných. Obsahují ho například
mléčné výrobky, vaječný žloutek,
špenát, zelí, rybí tuk nebo játra,“
řekl oční lékař Pavel Stodůlka.

Veletrh
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Datart EXPO: Spouštíme budoucnost
 Elektro prodejce Datart uspořádá v říjnu letošního roku prodejně zábavní veletrh Datart EXPO s podtitulem „Spouštíme budoucnost“. Brány veletrhu se otevřou 20. října 2018 v areálu brněnského výstaviště a kromě bohatého doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na 80 světových značek,
jež zde představí nejnovější trendy a novinky ve spotřební elektronice.
Pisárky – Spotřební elektronika
pomáhá nejen v běžném životě, ale zároveň přináší spoustu
zábavy a komfortu do všech
denních lidských činností. „Na
veletrhu Datart EXPO chceme ukázat značku Datart jako
inovativního leadera v oblasti
elektra. Elektro nás totiž zajímá
a baví, ať už se jedná o domácí
spotřebiče, audio-video, televizory, notebooky, mobilní telefony, nebo péči o domácnost či
o tělo. Návštěvníkům zde proto
chceme představit světové novinky a trendy zábavnou formou. Cílem je udělat z Datart
EXPO nejprestižnější veletrh
elektroniky u nás,“ řekla Lenka
Mastešová, marketingová manažerka Datartu.

těchto stáncích připraví velmi
zajímavý program. Například
Siemens přiveze truck s kávou,
kde si návštěvníci mohou udělat
fotku, kterou jim následně otisknou na cappuccino. Electrolux
přistaví svůj foodtruck s kuchařskou show, u Candy se bude vařit
s Emanuelem Ridim, u Valery se
zase zájemci mohou nechat učesat od kadeřníka a potkat se zde
se Simonou Krainovou. DJI připravuje interaktivní expozici dronů s letovou klecí.

Zóna pro „pařiče“

V rámci bohatého doprovodného programu proběhne v zóně
gamingu PlayStation mistrovství ČR v konzolových hrách
a Datart EXPO Fortnite Cup za
účasti top hráčů a streamerů.
Veletrh v pavilonu P
V zóně virtuální reality budou
V nejmodernější hale P brněn- světových výrobců spotřební nadcházející sezónu, včetně tipů připraveny arkádové aktiviského výstaviště na ploše 10 ti- elektroniky, domácích spotřebi- na Vánoce. Své stánky zde budou ty, extrémní závody a unikátní
jam
síc m2 představí 80 významných čů, IT a příslušenství novinky pro mít všechny známé značky. Na 360° Virtualizer.
INZERCE

Rodiče? Trápí vaše dítě:
dýchací potíže, astma, nadváha,
astenie, alergie, neurotické potíže,
je oslabené vlivem nepříznivého
životního prostředí?
Nabízíme ozdravné pobyty
a redukční pobyty plně hrazené ZP,
dětem od 3 do 15 let.
• V případě zájmu 5 a více dětí
z jednoho regionu (mimo
prázdninové turnusy) zajistíme
dopravu z celé ČR zdarma.

Ozdravný program podpořený
v případě potřeby psychologickou
a psychoterapeutickou péči.
Respitní pobyty, pobyty pro
rodiny, pro MŠ a ZŠ adaptační
pobyty a školy v přírodě.
Rezervace – tel.: 499 397 542

www.ozdravovnakralovstvi.cz

SC-381190/01

• Délka pobytu je 21 dní až 6 týdnů.
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Polygamie – konec, nebo pokračování epochy? (2)
 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.
Dokončení z minulého čísla

Z polygamie spíš rarita
V minulém století se z polygamie
stává spíš zvláštnost. Například
egyptské statistiky podle Pavlíny Musilové ukazují, že v 50. letech bylo v zemi pouze 0,5 %
polygamních manželství. V současnosti je polygamie naprosto
běžná jen v prostředí Arabského
poloostrova.
Oﬁciálně byla polygamie zakázána v roce 1926 v Turecku, v Tunisku byla odmítnuta v roce 1957,
v Jemenu v roce 1973. Zakázána
byla ve státech, kde se vlády ujaly
komunistické režimy.
V Sýrii se polygamie připouští
v případech, kdy je žena neplodná a manžel ji nechce zapudit,
ale přesto chce potomka. Proto si
vezme další manželku.
V některých zemích se vyžaduje k dalšímu sňatku svolení islámského soudu. V Sýrii, Iráku
a Egyptě platí zákaz polygamních
svazků pro státní zaměstnance,
včetně důstojníků armády a bezpečnosti. V egyptských zákonech
je navíc ustanoveno, že manžel
musí o svém záměru uvědomit
první ženu, která má právo požádat o rozvod.
Korán o manželství muže a více
žen říká, že jestliže je muž schopen své ženy a potomky zabezpečit stejným dílem, je možné, aby
měl po svém boku až čtyři manželky. Na druhou stranu, pokud
není natolik majetný, aby byly
jeho ženy na stejné úrovni, není
možné, aby vstoupil do sňatku
s více ženami. V opačném případě
by z tohoto činu plynuly následky.
Polygamie tedy není nutností, ale
naopak umožňuje řešit jisté sociální problémy vyskytující se ve
společnosti. Představuje jakousi
alternativu, i když jako obyvatelé
nemuslimského světa pro to stěží
nacházíme pochopení.

Práva a povinnosti
manželky (manželek)
Budeme-li se zabývat právy manželky v oblasti materiálního zabezpečení, pak zjistíme, že manželka může od muže požadovat
oděv, potraviny a péči v souladu
s jeho životním stylem a jeho
prostředky. Je důležité, aby tato
práva byla vykonávána bez přehánění a lakomosti. Kromě materiálních práv jsou ženám přiznávána také práva morální povahy.

Ta nařizují manželovi, aby respektoval city manželky a aby se
k ní choval spravedlivě. Jestliže
má žena pocit, že není milována,
je jejím právem požádat o uvolnění z manželského svazku.
Manželka má samozřejmě i povinnosti, které musí plnit. Mezi
ně patří co nejvíce přispívat k blahobytu a k úspěchu manželství.
Nesmí svého manžela zraňovat
ani urážet. Není možné, aby bez
manželova souhlasu přijímala
dary, nesmí se vědomě vyhýbat početí, jelikož by tak zbavila
manžela možnosti mít potomky.
V intimním životě nesmí manželka svého muže odmítat.

Zapuzuji tě! Zapuzuji tě!
Zapuzuji tě!
Přestože je rozvod v islámském
světě nežádoucí, je možný. Není-li totiž možné dosáhnout v manželství smíření mezi partnery, tak
je rozvod za určitých podmínek
přijatelný.
Zákon říká, že manžel může zapudit svou ženu prostřednictvím
formule: „Zapuzuji tě.“ Tu musí
vyslovit třikrát po sobě. Ale nejprve se musí opravdu snažit, aby se
rozvodu zabránilo a došlo raději
k usmíření než k rozpadu manželství. Stejně tak jako manžel má na
rozvod právo i žena, a to z několika důvodů. Jedním z nich je špatné zacházení s ní a s dětmi ze strany muže nebo jeho rodiny. Dalším
důvodem může být impotence,
nebo manželova nepřítomnost.

Rozvod podle koránu je nedobrým činem, který zatěžuje svědomí člověka. A jestliže k němu
dojde, měl by proběhnout důstojně, přičemž vyslovení zapuzovací formule má představovat jen
symbolické rozetnutí svazku.

Povaha vs. šance přežít
Podle sexuologa Radima Uzla si
mnoho biologů lámalo hlavu nad
otázkou, proč jsou některé lidské
společnosti polygamní a naopak
v zemích našeho kulturního okruhu je mnohoženství trestným činem. Nakonec z toho vyplynulo
zjištění, že naprostá většina lidí
vyznává takový systém párování,
jaký mají třeba koloniálně hnízdící ptáci, opice nebo delfíni. Jsme
totiž uzpůsobeni k monogamii
s občasnou nevěrou.
Sociolog John Maynard Smith nachází vysvětlení tohoto jevu v teorii her. Vypůjčil si ji z ekonomické
vědy. Ve zvířecích společenstvích,
ve kterých samci ztrácejí všechnu
energii ve vzájemných soubojích,
mají samice nezáviděníhodnou
roli. Musí se předem vzdát jakékoli pomoci, kterou by otcové přispívali k výchově svých mláďat.
Když se ovšem nějaký samec na
takové souboje vykašle a spokojí
se s jednou samicí, může jí s výchovou potomků lépe pomáhat.
Zvýší tak šance na jejich prosperitu a přežití.
„Podle právníka Roberta Greena,
který se zabýval soužitím Mormonů, jež pěstují mnohoženství,

je polygamie atraktivní volba pro
moderní zaměstnanou ženu,“ píše
sexuolog. S ostatními manželkami
se totiž podělí o práci v domácnosti
ke všeobecné spokojenosti.
Ve společnosti je však zhruba stejný počet mužů a žen. Co tedy s těmi
muži, kteří zůstanou na ocet?
Kdyby se více žen rozhodlo stát se
raději druhými ženami bohatých
mužů než prvními ženami chudáků, musel by se určitý počet těchto
chudáků smířit s celibátem.
Z toho plyne podle Radima Uzla
jasný závěr: zákony proti polygamii nechrání ani tak ženy jako
spíše poskytují ochranu chudým
mužům.

Co kdyby…
Legální polygamie je tedy patrně
na ústupu. Co by se stalo, kdyby
nebyla? Někdo by se bavil, jiný
chytal za hlavu, nastal by asi trochu blázinec. Advokáti by řešili
majetek u rozvodů druhé a čtvrté
ženy pana Nováka, soud by musel
tuze vážit, komu připadne výchova dětí první a třetí ženy, aby na
to třeba pan Novák nezbyl sám.
A pak ty alimenty…
A co gayové? Co kdyby jeden muž
chtěl mít tři muže, stejné by byly
jistě požadavky leseb. Rovnoprávnost by si vyžádala nejen mnohoženství, ale i mnohomužství.
Vznikaly by nejen registrované
páry, ale i tria nebo snad kvarteta?
A téhož pohlaví, nebo by to byla
smíšená čtyřhra? Zatím je to jen
mje
autorova fantazie. Zatím.

Volný čas
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Říjen je pro vás měsícem, kdy můžete mít
každoročně nejméně energie. Může přijít
únava. Zvolněte, odpočiňte si. To platí zejména pro Berany narozené na samém začátku znamení. Dejte prostor partnerství
a spolupráci, mnohonásobně se vám to vrátí.
Nemusíte vše neustále řešit sami.

 Býk
Odkládaná rozhodnutí, zejména v pracovní
oblasti, vás nyní mohou znovu zastihnout.
S odvahou do toho, i když byste nyní asi raději pobývali jen v „Afroditiných“ lázních
a popíjeli nápoj lásky plnými doušky. Nebojte, i na to bude dostatek času.

 Blíženci
Ostatní si mohou myslet, že celý den popíjíte
energetické nápoje, a nebudete je moci přesvědčit o opaku. Budete jako neřízená střela. Využijte tuto „supermanovskou“ vlnu,
stihnete mnoho práce jakoby nic a ještě vám
zbude energie na zábavu.

 Rak

může být mnohem komplikovanější, než
Budete se pravděpodobně více zdržovat nyní vypadá.
doma, což rodina i partner/ka velmi ocení.
Možným výčitkám o vaší pohodlnosti však  Kozoroh
předejdete jedině tak, že s něčím pomůžete Udržujte si nadhled a neustále si připomínejte,
v čem jste dobří. Černé brýle, přes které se nyní
nebo něco zásadního vyřešíte.
na vše díváte, zkreslují skutečnost. Věnujte se
 Panna
plánování práce, tam se vám bude dařit.
Tento měsíc přeje cestování. Nebo si můžete dělat minimálně velké plány. Zakupte le-  Vodnář
tenky s předstihem, zarezervujte ubytování Jde někomu otevřít své srdce a sdílet? Jde!
a už se můžete jen několik měsíců těšit na Nyní se o tom můžete přesvědčit na vlastní
kůži. Můžete sami sebe překvapit, jak si umínevšední dovolenou.
te užit romantické chvíle v soukromí nebo
 Váhy
třeba v divadle.
Ať vám to může připadat jakkoli těžké, teď
je ten správný čas za sebe „zabojovat“, pro-  Ryby
sadit se. I když by to mělo znamenat určitou Nyní už bezvětří a klid. Vaše loďka mohla
konfrontaci s okolím a nevratné změny. Úcta vyplout z mlhy iluzí a čeká ji cesta do příjemného přístavu, kde vás může čekat partnerka
k sobě sama stojí za to.
s otevřenou náručí. Mějte s sebou kompas,
 Štír
mapu, GPS…, abyste se znovu neztratili!
Nezvyklé pozitivní naladění vám může otevřít nejedny „dveře“. Můžete zažít mnoho
příjemného. Dokonce můžete na chvíli odložit plášť skepticismu, ve kterém vás všichni
vidí neustále chodit. Užívejte, jde to i jinak.

Realita povinností se může střídat s obláčkem
romantiky, lásky, fantazie a umělecké inspirace.
Výlety do „jiných“ dimenzí mohou být sice fajn,  Střelec
nicméně neplnění dohod a povinností by vám Zdánlivý úspěch v práci vás mohl na chvíli
mohlo velmi znepříjemnit život. Všeho s mírou. uklidnit. Nicméně neusněte na vavřínech,
mohlo by to být Pyrrhovo vítězství. Problém
INZERCE
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Železniční nostalgie

Jak se jezdilo na Ferdinandce
 Kdo dnes cestuje místy i stošedesátikilometrovou rychlostí třeba mezi Prahou a Bratislavou, jistě si
neuvědomí, že trať, po které vlak ﬁčí, je stará přes 170 let. „K trati, které se říká Ferdinandka, patřil i úsek
mezi Vídní a Brnem, který byl zprovozněn roku 1839,“ říká železniční historik Mojmír Krejčiřík.
Martin Ježek

V roce 1829 se toho na Ostravsku
mnoho nedělo. Uhlí zde sice bylo
objeveno už před šedesáti lety, ale
nikdo je příliš nepotřeboval. Nemnoho místních průmyslových
závodů vlastnili šlechtici, kteří
měli také hektary lesů, a tak se
používalo v hutních i sklářských
pecích dřevo. Uhlí se těžilo a z mělkých chodeb vozilo v kolečkách
na povrch. Ale velký zájem o ně
nebyl. V Ostravě žilo pár tisícovek
lidí. Obojí se mělo hodně změnit.
V nedaleké vsi Vítkovice totiž stavěli první pudlovací pec, ve které
se mělo zkujňovat surové železo,
a v Anglii už čtyři roky jezdila první I DNES SE MŮŽETE v rámci nostalgických jízd projet vlakem s parní lokomotivou.
veřejná parostrojní železnice. Průdůvodem stavby „železné dráhy“ studijní cestu do Anglie, aby zjistil,
myslová revoluce byla za dveřmi.
ale nebylo železo či uhlí, byla to zdali se dráha dá vůbec technicky
Popel za koblížky
sůl. Ta se těžila v Polsku a vozila uskutečnit. Zprávy byly natolik
Lidé se tehdy dopravovali z místa se do celého Rakouska-Uherska. příznivé, že se Rothschild rozhodl
na místo například poštovními do- A dopravu soli, hlavně směrem do investovat do příprav stavby železstavníky, které táhli koně. Cesta tr- Vídně a Pešti, bylo třeba urychlit. nice z Vídně do Haliče. „Pro vypravala i několik dní, byla nepohodlná „Franz Riepl měl původně vel- cování technického plánu a hosa namáhavá. Často se také musela korysý plán na dráhu z přístavu podářského zhodnocení podniku
přerušovat, kvůli osvěžení zvířat v Terstu do Haliče, tedy od moře přidělil profesoru Rieplovi absoli lidí. Krok vpřed znamenala ko- k moři. To ale bylo v té době ne- venta vídeňské techniky Heinricha
něspřežná dráha, na které koně táh- reálné. A tak omezil svůj návrh Sichrovského, pozdějšího geneli vůz, jenž už jel po kolejích. Dřiny na železnici z Vídně přes Moravu rálního sekretáře Severní dráhy.
sice měli méně, ale za chvíli se tyto a Slezsko k solným dolům u Boch- V roce 1835 mohl Rothschild na
dráhy neměly plnit jejich koblížky, nie v blízkosti Krakova. I tak však základě jimi vypracovaného Paale popelem spadlým z tendrů lo- byl projekt dráhy čtyři stovky ki- mětního spisu předložit císaři
komotiv. S rozvojem hutnictví totiž lometrů dlouhé v době, kdy v ko- Františku I. žádost o udělení privivznikla potřeba výhřevnějšího pa- lébce železnic Anglii existovalo legia ke stavbě této dráhy. Tu však
liva do pecí a uhlí bylo dobrou vol- jen několik kratších tratí, velmi císař, sám konzervativní a nepřejíbou. A také bylo třeba průmyslové odvážný,“ říká znalec železniční cí novotám, na doporučení dvorské
produkty nějak přemisťovat po celé problematiky Mojmír Krejčiřík.
komory zamítl. Když František I.
tehdejší habsburské monarchii.
téhož roku zemřel, požádal RothPrivilegium
až
napodruhé
Odpověď byla jasná – železnice.
schild o povolení jeho nástupce, cí„S železnicí se stala vzdálená místa Profesor Riepl získal pro svůj plán saře Ferdinanda I. Ten v roce 1836
dostupnější s vynaložením menší- vídeňského bankéře Solomona po složitých jednáních, v nichž se
ho úsilí a času a se zbožím se také Rothschilda. Ten jej pak vyslal na Rothschildové, ovládající nejen
mnohem rychleji šířily myšlenky,
móda i zvyky odlišných kultur,“
říká historička ostravské pobočky
Národního památkového ústavu
Alena Borovcová, mj. autorka knížky Kulturní dědictví Severní dráhy
císaře Ferdinanda.

Odvážný plán
V roce 1828 přichází vídeňský
profesor mineralogie a zbožíznalectví František Xaver Riepl s velkorysým plánem na vybudování
více než 400 kilometrů dlouhé
železnice vedené z Vídně napříč
Moravou a Slezskem až do dnešního Polska. Trasa měla na našem
území ještě odbočky z Břeclavi
do Brna, z Přerova do Olomouce
a ze Svinova do Opavy. Hlavním

rakouské, ale i německé a anglické bankovnictví, silně angažovali,
privilegium udělil a povolil zřízení
akciové společnosti Severní dráhy
císaře Ferdinanda. Z prodeje jejích
akcií měla být dráha ﬁnancována,“
vypravuje inženýr Krejčiřík.

Angličané a barabové
Výroba kolejnic a ostatních součástí železničního svršku byla podle
slov Mojmíra Krejčiříka zadána
domácím železárnám, vzory byly
dovezeny z Anglie. Pro překonání období počátečních výrobních
potíží byla potřeba kolejnic vyřešena právě anglickými dodávkami. „Stavbu železničního spodku,
tedy drážního tělesa a mostů tratě
z Vídně do Břeclavi a Brna, zadala
Severní dráha ve veřejné soutěži
dvěma podnikatelstvím – bratřím
Kleinům a italské ﬁrmě Felice Tallachiniho. Oba podniky měly bohaté
zkušenosti z budování silnic a stavba železniční dráhy se příliš nelišila
od postupů používaných při stavbě
silnic, takže nepředstavovala technický problém. Pokládku železničního svršku však prováděli angličtí
odborníci. K provádění zemních
prací, tedy na výkopy a navážení
zeminy, stavitelé používali domácí
lidi, kamenné stavby prováděli vesměs italští dělníci, buď ze severu
dnešní Itálie, nebo z jižních oblastí
monarchie, kterým se někdy říkalo ,barabové´,“ pokračuje Mojmír
Krejčiřík. Dřevěný most dnes už
neuvidíte, ale i ty klenuté kamenné
byly při svém vzniku zkrápěny italským potem. Rychlé tempo stavby
zajišťovalo nasazení obrovského
počtu dělníků. Na stavbě úseku
Břeclav–Brno jich pracovalo na
14 tisíc pod vedením osmi inženýrů
a 16 dozorců. Jedinou „mechanizací“ přitom byly krompáče, rýče,
lopaty, kolečka a koňské povozy.

Brno se spojilo s Vídní

Finančně to ani tehdy nebylo jednoduché. Krom soukromé dráhy
stavěl železnici také stát, takže se
„železná dráha“ budovala na několika místech najednou a větším
počtem stavebních podniků. „Trať
z Břeclavi do Lipníku a z Přerova
do Olomouce stavěli opět bratři
Kleinové a Felice Tallachini. Ale po
vyčerpání ﬁnančních prostředků
stavba uvázla roku 1842 v Lipníku.
Teprve po opatření dalších peněz
DOBOVÁ POHLEDNICE přibližuje, jak vypadala v čtyřicátých letech 19. století mohla Severní dráha pokračovat
železniční trať v Brně.
dál z Lipníku do Bohumína v roce
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1844. Protože bratři Kleinové
a Tallachini v té době stavěli státní dráhu z Olomouce do Prahy
a z Brna do České Třebové, musela
Severní dráha stavbu zadávat po
menších úsecích většímu počtu
drobných podnikatelů,“ přibližuje
inženýr Krejčiřík. V letopočtech si
přibližme, kdy byly jednotlivé úseky
dokončeny: Vídeň Břeclav – 1839
s mostem přes Dyji, Brno Břeclav
– 1839 s viaduktem přes Svratku,
Břeclav–Přerov–Olomouc – 1841.
V roce 1845 Severní státní dráha
dokončila stavbu Olomouc–Praha, a tak propojila Prahu s Vídní.
V roce 1847 byla trať Severní dráhy
císaře Ferdinanda dovedena do Bohumína (v roce 1858 do Krakova).
Stavba hlavní trati Ferdinandky na
našem území trvala 10 let, odbočka
ze Svinova do Opavy byla dokončena 1855. Jak dlouho by to s různými
povoleními a odvoláními se ekologů asi trvalo dnes?

První železniční nehoda
Z Brna se začalo jezdit po trati
do Vídně až v roce 1839, ale již
v listopadu 1838 čekali Brňáci na
příjezd první parní lokomotivy.
Tehdy se uskutečnily tři testovací
jízdy z Rajhradu do Brna. O měsíc
později už byl zahájen železniční
provoz na této trase, zúčastnil se
i arcikníže Karel Ferdinand. Celá
trať do Vídně tedy byla otevřena
v neděli 7. července 1839. Cestu
dlouhou 144 kilometrů souprava
zdolala za čtyři a čtvrt hodiny.
Na zpáteční cestě z Brna do Vídně došlo k první železniční nehodě. Strojvůdce, Angličan John
Wiliams, nedodržel bezpečnou
vzdálenost mezi vlaky, kterou
tehdy byla půl míle, a narazil ve
stanici Vranov do stojícího vlaku,
který vyjel před ním. Poslední

DNES JIŽ OPUŠTĚNÝ TUNEL u Slavíče nebyl postavený z císařovy kratochvíle.

dva vagóny stojící soupravy byly
zdemolovány, několik cestujících
bylo zraněno. Ani to však nebylo
pro rozvoj železnice překážkou.

Čert pištěl bolestí
Obavy obyvatel, nejen prostého
lidu, ale i mnohých vzdělanců,
byly zpočátku podle slov Mojmíra Krejčiříka veliké. Lidé se báli,
že velká rychlost usmrtí vše živé,
a to se jezdilo maximálně třicítkou za hodinu. Báli se, že dráha
bude plašit dobytek nebo jiskry
zapálí domy. Po zahájení provozu většina obav rychle opadla.
„Jeden úsměvný příběh publikoval Rakouský státní archiv ve
své knize o trati z Vídně do Brna.
Lidé se tak báli parní lokomotivy,
že při jejím příjezdu lehali na zem
se zakrytýma ušima a zvedli se,
až když projela. Věřili, že je uvnitř
čert. Ten vydával také pískot, který slyšeli, když strojvedoucí zahoukal na parní píšťalu. Mysleli,
že to strojvedoucí štípe čerta do
ocasu a on piští bolestí,“ doplňuje
historička Alena Borovcová.

Vídeňský čas

Nesmíme také zapomenout, že
tehdy nebyla k dispozici elektrická síť, takže celý zabezpečovací
a signalizační systém železnice
musel fungovat bez elektřiny.
„Pro bezpečnost provozu byly
vydány předpisy, jimiž se museli
všichni řídit. Informace o volné
trati dostával vlakový personál
od strážníků trati, jejichž stanoviště byla rozmístěna na dohled
od sebe. Signály se předávaly
pomocí návěstních košů, vytahovaných na stožáry, praporců,
barevných luceren a pochodní.
I přesto k nehodám docházelo,“
říká Mojmír Krejčiřík.
Protože základem provozu byly
a jsou jízdní řády, bylo důležité,
aby výpravčí ve všech stanicích
měli informaci o přesném čase.
STROJVŮDCE parní lokomotivy. Zima Ale na tehdejší hodiny a hodinmu určitě nebyla.
ky nebylo příliš spolehnutí. „Na

vídeňském nádraží proto byly instalovány spolehlivé hodiny, které
pravidelně kontroloval pověřený
hodinář, a vlakvedoucí prvního
vlaku, vyjíždějícího každé ráno
z Vídně, dostal spolehlivé hodinky, nastavené podle vídeňských
staničních hodin. Podle jeho hodinek si pak museli výpravčí ve
všech stanicích nastavovat jednotný správný čas,“ vysvětluje brněnský železniční historik.
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o nástupní a výstupní stanici a zaplaceném jízdném. Měly oddělitelný kupon, který průvodčí při
kontrole odtrhnul, zbytek jízdenky museli cestující odevzdávat při
vystoupení z vlaku. Po roce 1860
se u nás začaly používat kartonové
jízdenky se všemi předtištěnými
údaji. V padesátých letech 19. století trvala jízda vlaku z Břeclavi
do Bohumína asi 8 hodin,“ líčí
Mojmír Krejčiřík. Jedna rakouská
míle, tedy našich asi 7 kilometrů
stála v první třídě 18 krejcarů, ve
dvojce 12 krejcarů, v třetí třídě
9 krejcarů a ve čtyřce 6 krejcarů.
Za 15 krejcarů jste si mohli koupit
například slepici.
Možná jste také slyšeli o „císařově
tunelu“ poblíž Hranic na Moravě.
Podle legendy měl být Ferdinand
marnivý a z kratochvíle nechal po-

Třídy a hygiena
Zpočátku měla Severní dráha
čtyři vozové třídy. Vozy 4. třídy
nebyly kryté, pouze k stání. Ty
ale byly brzy zrušeny. „První vozy
1. třídy měly 3 oddíly po 6 polštářovaných sedadlech, vagóny
2. třídy 3 oddíly po 8 kožených sedadlech, vozy 3. třídy 4 oddíly po
8 dřevěných sedadlech. K nastupování sloužily kovové stupačky,
umístěné u dveří každého oddílu.
Pozdější, delší osobní vozy měly
více míst k sezení, ale dělení do tří
tříd zůstalo zachováno,“ zdůrazňuje inženýr Krejčiřík. Nástupiště byla také pouze sypaná v úrovni kolejnic a zvýšená ostrovní
nástupiště se u nás začala stavět
od konce 90. let 19. století. První
vyvýšená nástupiště, přístupná
z výpravní budovy podchody,
vybudovala Severní dráhy císaře
Ferdinanda při přestavbě nádraží
v Přerově roku 1898.
Také záchody se v železničních vozech začaly zřizovat až v 80. letech
19. století. Pro potřebu cestujících
ve vlaku tedy v začátcích sloužily samostatně stojící záchody ve
stanicích. Bokem pod výpravní
budovy byly vybudovány proto,
aby se cestující používající těchto
záchodů nemísili s těmi, kteří ve
stanici teprve nastupovali jízdu.

stavit na trati u Slavíče tunel. Prostě jen tak pro radost. Tak tohle
pravda není. „Není to ,císařův tunel´. Že byl jako zbytečný postaven
jen kvůli přání císaře Ferdinanda,
je smyšlenka. Přes obec Slavíč,
rozkládající se na mírném návrší, měla podle projektu trať vést
hlubokým zářezem. Protože svahy zářezu se neustále svážely, na
návrh stavbyvedoucího inženýra
Karla Hummla byl zářez nahrazen
tunelem,“ vysvětluje inženýr Krejčiřík. Dnes tunel sice existuje, ale
trať je vedena již odkrytá několik
desítek metrů od něj.
Severní dráha u nás ještě postavila Moravskoslezskou severní
dráhu – tratě z Brna do Přerova a Šternberku (1867–1870),
Dráhu moravskoslezských měst
z Kojetína do Bílska (1888) a několik místních drah. Patřila k nejJízdenky, ceny
větším železničním společnosa císařův tunel
tem v Rakousko-Uhersku, v roce
„První jízdenky byly na obyčej- 1906 pak byla zestátněna.
Foto: autor,
ném papíru. Do předtištěných
archiv Mojmíra Krejčiříka
rubrik se ručně vyplňovaly údaje

Brněnský speciál
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 Anketa  Brněnský kameník Antonín Pilgram
Kam si v Brně
chodíte oddechnout
Koncem září jsme opět vyrazili do
brněnských ulic, abychom se zeptali, kam se lidé chodí v Brně bavit.
Daniel, student,
19 let
Já se musím přiznat, že jsem tady
dneska dva dny.
Teprve jsem zde
začal totiž studovat, takže zatím se bavit nechodím
ještě nikam. Teprve zjišťuji, kam
se budu chodit bavit.
Petra, pedikérka, 44 let
Je to různé, ale
s kámoškama chodíme na víno do
restaurací anebo
jezdíme za Brno
na výlety. Když se počasí vydaří,
je to fajn.
Libor, truhlář,
25 let
Nechodím se tady
bavit čili nikam.
Nejsem z Brna,
žiji v Anglii a sem
vždy přijedeme na
návštěvu, přespíme a druhý den
zase odlétáme, takže na nějakou
zábavu není ani čas.
Jindra, ekonomka, 82 let
Byli jsme teďka
s manželem na
dvou výstavách, ale
nebyli jsme nijak
nadšeni. Mysleli
jsme si, že je to výstava obrazů, ale
byla to výstava abstraktního umění
a nelíbilo se nám to.
Michal, kameraman, 41 let
Já se chodím bavit
do pivotéky na
Osové v Bohunicích. Rád si tam
dám pivo, které
mají dobře ošetřené a sejdou se
u něj fajn lidi.
Kateřina, podnikatelka, 33 let
Nejvíc mě baví
chodit do přírody.
Takže ráda chodím do té obory,
kde jsou prasátka, daňci a kachničky mandarínské. Také ráda zajdu na
vyhlídky. Naposledy jsem byla
na Červené skále.

 Brňan Antonín Pilgram byl
jedním ze stavitelů a architektů katedrály svatého Štěpána
jedné z nejvýznamnějších gotických památek Rakouska,
dnešní symbol Vídně.

nínu Pilgramovi, aby vybudoval
reprezentativní portál k radnici. Dohodli se s ním na odměně
a Pilgram začal stavět. Když však
byl portál již téměř hotov, radní nechtěli zaplatit celou částku
i s náklady. Pilgram se tedy rozhodl za jejich drzost pomstít po
svém a poslední věžičku na portálu pokřivil, aby ukázal, jak křivé je jednání brněnských radních.
Než se nadáli, byl Pilgram pryč
a již nebyl nikdo, kdo by věžičku
spravil. Pilgram se ale nemusel
ničeho bát, v té chvíli už měl ve
svém harmonogramu zakázku
světového významu, a to stavbu
katedrály svatého Štěpána.

Jaroslav Novák

Budoucí zručný kameník se narodil roku 1460 v Brně. Ve své
práci spojoval gotický sloh s renesančním. Prošel učením ve Vídni,
v Německu, inspiroval se italskou
renesancí. Zasáhl do nejvýznamnějších staveb pozdního středověku. Jeho kamenická značka byla na
velkolepých budovách odhalena až
400 let po jeho životě, roku 1938 se
při opravě chrámu sv. Jakuba našla
ve zdivu nad vchodem do postranní mariánské kaple Pilgramovův
„podpis“ s datem 1502.
Je tedy pravděpodobné, že na
mnoha budovách a stavbách
bude ještě odhalena. Z těch už
neexistujících se nikdy nedozvíme o jeho autorství. Mnoho
středověkých budov bylo silně
poškozeno nebo přímo zničeno
bombardováním a odstřelováním
za druhé světové války.

Běžná manýra
vami čertů, mnicha, hejska a dalších ﬁgur. Maska muže s kápí je
údajně jeho autoportrétem. Stála
v ústí Masarykovy ulice směrem
k nádraží, roku 1835 byla zbořena. Dochované části jsou uloženy
v městském lapidáriu, které je
součástí Muzea města Brna.

Staroradniční legenda

Nejznámějším Pilgramovým brněnským dílem je portál Staré
radnice dokončený roku 1511.
Všechny ﬁály s podstavci soch
jsou bohatě zdobeny rostlinnými
Brněnské stavby
ornamenty, kraby a baldachýny.
Kolem roku 1508 Pilgram dokon- K dostavbě portálu se váže lečil sochařskou výzdobu Židovské genda, podle které brněnští radní
brány v Brně. Konzoly osadil hla- zadali schopnému staviteli Anto-



Brněnský pijan

Pilgramovy povahové rysy pověst
potvrzují, navíc v pozdní gotice
jsou podobné postupy běžnou
manýrou a důkazem kamenického mistrovství, které s pevným
materiálem dokázalo zacházet
jako se zdánlivě lehce tvarovatelnou hmotou.
Mistr kameník Antonín Pilgram
zemřel podle některých pramenů roku 1515, podle jiných až
roku 1516 a zapsal se jako nejvýznamnější architekt a kameník
středověké gotické Evropy, ve
které již nastupovala renesance.
Tou byl tehdy mírně ovlivněn,
a tak jeho díla nesou jistou osobitost jemu vlastní.
Foto: archiv autora



Kam na víno?
Kamenný vrch – Mnoho vinoték nabídne od všeho něco. Ale
když chcete ochutnat nové víno,
je dobré vydat se tam, kde tyto
moky z lokálních zdrojů odebírají. Proto jsme zamířili na Myslivnu.
Myslivna se nachází kousek od
malebné chráněné krajiny na
Kamenném vrchu. Jak a kudy
tam dojdete, je na vás, avšak
nejlepší cestu máte ze zastávky
Koniklecová a pěšky směrem
nahoru do lesů, po dvaceti minutách dojdete k Myslivně, velké
budově tyčící se mírně nad lesem
a nad Brnem s výhledem z výšky
na periferii města.
V šedesátých letech devatenáctého století si zde postavil jeden
brněnský občan na kopci v lese
nad Pisárkami hospůdku, která
se rychle stala oblíbeným výletním cílem Brňanů. Hospůdku

navštěvovaly takové osobnosti
jako Jiří Mahen, Rudolf Těsnohlídek anebo Vladislav Vančura.
Na místě oné hospůdky dnes najdete Myslivnu, která stále poutá
zájem Brňanů, stejně jako kdysi.
Říjen je na Myslivně měsícem
zvěřinových hodů, kuchyně je
lokální, a tak můžete vyzkoušet
steak z daňka, kančí se šípkovou
omáčkou, srnčí, na jídelníčku
jsme objevili i husu a kachnu.

Samozřejmě nebude chybět ani
lesní ptactvo v různých úpravách. S vhodným výběrem zdejších vín vám pomůže obsluha,
jediné, co bych mohl vytknout,
je skromný výběr piva, který
se omezil pouze na Starobrno
a Plzeň. Ale my jsme přišli za
vínem v lůně přírody a krásnou
vyhlídkou na Brno, takže to zas
tak nevadí.
Jaroslav Novák, foto archiv autora

Fotoreportáž



Zuřivý reportér informuje
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do přírody?
 Kam
Park Lužánky

Vibes of Havana roztančily Malou Ameriku
V sobotu 15. září se v Brně uskutečnil street festival Vibes of Havana. Děti do 12 let měly do prostor
nádražního skladu Malá Amerika vstup zdarma, jejich rodiče čekal gratis welcome drink. Pořadatelé
připravili rozmanitý hudební program. Vystoupili známí interpreti, jako například N. O. H. A či Kapitán Demo, ale také nadějní muzikanti, které cesta na výsluní ještě čeká. Každý si měl možnost také
zatančit salsu a bachatu pod taktovkou Jorge Concepciona či reageton pod vedením horkokrevné Doris Martinez & Dance Company. Nechyběly ani zajímavé workshopy, ve kterých jste se mohli leccos
maj
přiučit, k mání byly autentické pokrmy z nejlepších food trucků i pravé kubánské drinky.

Vyjet z města za přírodou si většina z nás nemůže ve všední den dovolit. Tak jsme hledali možnost,
která je pro Brňany z časových
důvodů nejlépe dostupná, a našli
jsme kus přírody skoro v centru
Brna. Je jím park Lužánky.
Lužánecký park se nachází pouhých 750 metrů severně od Čáry,
tedy České ulice. Díky své snadné dostupnosti ze středu města
si tak můžete zpříjemnit i běžný
pracovní den, kdy je každá minuta drahá.

Lužánky jsou nejstarším pro
veřejnost otevřeným městským
parkem u nás. První zmínky
o Lužánkách pocházejí ze 13. století, kdy brněnský měšťan Niger
věnoval „lužnou louku“ klášteru a císař Josef II. zde pak městu Brnu dovolil zřízení jednoho
z prvních veřejných parků ve
střední Evropě.
V roce 1849 byl park stavovským
sněmem prohlášen národní památkou a o sto let později byl prohlášen kulturní památkou České
republiky. Významnými objekty
ve vegetaci parku je kašna se sousoším tří puttů, pomník Josefa
Merhauta a císaře Josefa II., umělý potok protékající parkem, nad
nímž ční dominanta – novorenesanční pavilon.
Přes 20 hektarů rozlehlý krásně
udržovaný park skýtá možnosti odpočinku i ke sportovním
a společenským aktivitám. Brňané si sem chodí zacvičit jógu,
trénovat moderní provazochodectví, zaběhat, zahrát tenis,
pétanque a volejbal, zacvičit ve
venkovní posilovně nebo posedět v jedné z místních hospůdek.
Mohou také posedět jen tak na
trávě, k dispozici je zde veřejný
elektrický gril.
Text a foto: Jaroslav Novák
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Královský košt
pá 5. 10., 18:00–22:30 hodin, Masarykova univerzita, menza Vinařská,
velká pultová degustace 300 nejlepších vín České republiky 2018
Vstupné 700 Kč.
Fantastika a mýtus
v antropocentru
st 3.–5. 10., celý den, Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a
Mezinárodní konference (nejen) o fantastické literatuře, kterou pořádá
Ústav české literatury a knihovnictví
Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.
Noc vědců v botanické zahradě
pá 5. 10., 18:00 hodin, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity
Vstupné zdarma.
Den zvířat v Zoo Brno
so 6. 10., 9:00–18:00 hodin, Zoo
Brno
Pro děti i jejich rodiče bude připravena naučná stezka po zoo.
Vstupné dospělí 120 Kč, děti 90 Kč.
Běžíme na hrad Veveří
so 6. 10., 9:30 hodin, Veverská Bítýška

Zajímavé akce



Co by vám nemělo v Brně ujít?

HUDEBNÍ VÍKENDY NA SVOBOĎÁKU. Z obrázku nepoznáte, co muzikanti hrají,
ale prozradíme vám, že je to Lemon Tree od Fool´s Garden. Foto: maj

Pod hradem Veveří se uskuteční další
část běžeckého krosového seriálu
Běžíme na hrad. Závody nabízejí
běh na 5 km a 15 km, pro děti jsou
připraveny dětské závody v délkách
100 m, 300 m, 600 m a 1200 m.

Bachův varhanní podzim: Irena
Chřibková
čt 11. 10., 19:00 hodin, kostel sv. Tomáše na Moravském náměstí
Vstupné zdarma.

Farmářské trhy
Umísťovací výstava psů
pá–so 12.–13. 10, celý den, Židlone 7. 10., 10:00 hodin, park Lužánky chovice, náměstí Míru
Možná i adopce psů z útulků.
Festival digitálních nomádů 2018
Mezinárodní festival Ekoﬁlm
so 13. 10., 10 hodin, Impact Hub,
čt–so, 11.–13. 10., kino Scala
Cyrilská 7, na akci se potkáte se
Vstupné zdarma.
zkušenými nomády, kteří sdělí své

praktické zkušenosti, příběhy a tipy.
Vstupné 450 Kč.
Farmářské trhy
ne 14. 10., 9:00–13:00 hodin, Dělnický dům Židenice
Čechomor
st 17. 10., 19:30 hodin, Bobycentrum, koncert
Vstupné 590–1190 Kč.
Farmářské trhy
čt 18. 10., 14:00–18:00 hodin,
Brno-Slatina, Přemyslovo náměstí
Hudba Praha band
pá 19. 10., 19:00 hodin, 25. narozeniny klubu Mersey, Minská 15
Vstupné 350 Kč.
Daniel Landa
so 27. 10., 20:00 hodin, DRFG Arena
Brno, Křídlovická 34, koncert
Vstupné 900–2100 Kč.
Yamato
so 27. 10., 20:00 hodin, The drummers of japan 2018, Sono Centrum,
Veveří 113, koncert
Vstupné 1400–2200 Kč.
100 let republiky
ne 28. října, 16:00 hodin, Sono Centrum, Veveří 113, koncert
Vstupné 499 Kč.

INZERCE

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Se mnou sklidíte více ...

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po ﬁnanční stránce.

výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystroﬁ i Duchenne, cystickou ﬁ brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA
Se mnou budete mít
zelený trávníček ...

Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz
www.compo-agroefekt.cz

SC-381207/03

SC-381204/01

Nech mi trochu
sena na zimu ...

Životní styl
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Syndrom nemocných budov v nás
 Nemáte syndrom nemocných budov? To není vtip, stolní hra či zednická hantýrka. Ve špatně navržených domech přichází o zdraví až 85 procent obyvatel.
vlhkost, vznikají plísně a spory.
Z nich mohou vzniknout alergie. A nezapomeňme, že plísně
mohou produkovat mytotoxiny
a odtud je už blízko i k rakovině,“
dodává doktorka Lehocká.

Martin Ježek

Domy nejsou živé bytosti, takže je nemůžeme poslat k lékaři
na odběr krve a změření tlaku.
Ale některé z nich nemají zrovna
zdravý kořínek. Jsou špatně navržené, nedomyšlené, postavené
na nevhodných místech. Když
budeme v přirovnání pokračovat, tak budovám je to asi celkem
jedno. Není to však lhostejné
lidem, co tam musí bydlet nebo
pracovat. Stavby sice mnohdy
vypadají úžasně, mají nejrůznější
kreativní tvary. „Člověk ale nebyl
utvořen k pobytu v takových prostorech, takže jej špatně snáší.
Pracovat v nich ale musí mnohdy
až 18 hodin denně. Pak u něj vznikají choroby založené na syndromu nemocných budov,“ upozorňuje vedoucí Oddělení fyziologie
a psychologie práce Zdravotního
ústavu Hana Lehocká.

Světlo při práci
Neméně důležité pro život je také
světlo. I na práci bychom totiž
měli dobře vidět, což platí i při
sezení u počítače. „Optimální by
bylo pracovat jen v denních hodinách, tedy za přirozeného světla,
ale asi bychom si moc nevydělali.
Dnes je plno třísměnných provozů. Intenzita osvětlení je zajištěna převážně formou sdruženého
osvětlení, tedy kombinací denního a umělého osvětlení a kombinací celkového umělého osvětlení a přisvětlení dalším umělým
světlem. Zde je rozhodující, jaké
to umělé světlo je. Pokud je blízké dennímu, pak je to dobré. Ale
současné rozšířené bílé světlo
výbojek a úsporných žárovek
není dobré pro oči a v kombinaci
s velkými kontrasty v prostředí
škodí zraku,“ líčí Hana Lehocká.

Strašák tisíciletí
Sick building syndrom (SBS),
tedy syndrom nemocných budov, je označení chorob, kterými
trpí ti, co v nich delší dobu pobývají. „Existuje u nich vysoká
pravděpodobnost negativních
dopadů na zdraví. Podle zprávy
Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1984 trpělo
zdravotními problémy spojenými s SBS v USA a evropských
zemích přes 30 % obyvatel.
O 18 let později to bylo dvakrát
tolik. U nás nejsme pozadu,
po roce 2014 hodnoty stouply
k 85 %,“ říká doktorka Lehocká.
Tento stavební styl se k nám dostal se zpožděním několika let,
takže SBS je u nás spíše ještě vyšší. Navíc se hojně „renovují“ staré budovy, u nichž je také předpoklad, že SBS u obyvatel uživatelů
nastane. Pokud se například stavba zateplí a vymění se u ní okna,
může vzniknout dokonale uzavřená budova, která je nevětraná
a nemá žádný přívod čerstvého
vzduchu. Může se zde tvořit vlhkost, která vede k množení plísní.
Ze statistik údajů Státního fondu
životního prostředí vyplývá, že
se tento problém týká tří čtvrtin
škol, zdravotnických zařízení,
pečovatelských domů a kanceláří. Budovy, ve kterých bydlíme či
chodíme do nich nakupovat, by
nás také neměly nechávat v klidu.
Z výsledku je pak zřejmé, že u nás
dva lidé ze tří trpí syndromem nezdravých budov vlivem špatného

mikroklimatu v budovách. Ne větrá, nakoupí se nový nábytek,
nadarmo se tedy SBS říká strašák položí nové linoleum. Pak to v takové místnosti voní „novotou“:
tisíciletí.
lepidly, ředidly a podobně. Jistě
Které budovy to jsou?
se pak nedivíte, že vzniká tolik
Kde tedy může vzniknout SBS? alergií,“ pokračuje doktorka LeMohou to být určité typy velkých hocká.
obchodních domů nebo průmyslových továren. „Týká se to ale Okna a klimatizace
všeho, co je v budovách navrže- V nově navržených budovách si
no špatně, co nefunguje nebo co také neotevřete dobře zaizololidé špatně snášejí. Může to být vané okno a nevyvětráte nebo
otázka větrání a dalších škod- do místnosti nemůžete jen tak
livin kdekoliv v průmyslu, na- nechat vniknout čerstvý vzduch.
příklad prašnosti. A nemůžeme Okna v nich totiž vůbec nejsou.

Člověk nebyl utvořen k pobytu
v nemocných budovách
vyloučit ani biologickou kontaminaci, tedy riziko nakažení se
infekcí. To se týká hlavně školek
a nemocnic. Pak zde jsou domy
postavené z nebezpečných materiálů, jako je například azbest.
To je prokázaný karcinogen,“
říká Hana Lehocká.
Pokud podle ní také musí víc skupin lidí pracovat ve stejném prostoru, pak všichni dýchají kyslík
a vydechují oxid uhličitý. „Představme si místnost, kde se málo

A pokud ano, pak nejdou otevřít.
„Jistě si dokážeme představit,
co se stane, když v podobných
prostorách přestane v parném
létě fungovat klimatizace. Kdo to
zažil, ví, že je to srovnatelné s pobytem v sauně. Z té však můžete
odejít. Pokud ale v práci bezodkladně dokončujete nějaký úkol
a zůstat tam musíte, je to náročné po psychické i fyzické stránce. Jenže v takových prostorách
se musí větrat, jinak se zde sráží

Zmatený organismus
Lidi jsou také mnohdy nuceni
pracovat úplně bez přístupu denního světla. V tu chvíli si jejich
oči nejsou schopny od umělého
světla odpočinout. Působí to na
jejich biorytmy - je noc, či den?
„Organismus pak neví, jak na to
má reagovat,“ varuje doktorka
Lehocká. Podle ní mateme organismus, protože po něm chceme
výkon v době, kdy by měl dělat
něco jiného. A ten reaguje civilizačními chorobami, nervozitou,
stresem, onemocněními respiračního traktu, alergiemi, astmatem, trpí také nervový systém,
psychika. Lidé jsou podráždění,
nevyspalí. Člověk na takový rytmus zkrátka není uzpůsoben,“
doplňuje doktorka Lehocká.
Lidský organismus v uzavřených
budovách tedy trpí. Jak se tomu
vyhnout? Asi nejjednodušší je
podle doktorky Lehocké alespoň
podívat se ven nebo se na půlhodinku protáhnout, vyjít před
dům a od „nemocné budovy“ si
odpočinout. Ideální mikroklima
pro fyzickou a duševní pohodu by
měla tvořit teplota kolem 20 stupňů Celsia a vlhkost v rozmezí
45 až 55 %. Při stavbě domu by se
pak mělo dbát na to, jak bude jeho
vnitřní klima dlouhodobě ovlivňovat naše zdraví.

Městská doprava
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Dopravní podnik vychovává cestující
 Dopravní podnik města
Brna pokračuje v úspěšné
informační kampani. Jejím cílem je pomocí krátkých videí
ukázat a připomenout cestujícím ve vozech městské
hromadné dopravy (MHD)
pravidla správného a slušného chování. S kampaní se
lidé mohou setkat převážně
v tramvajích a na sociálních
sítích dopravního podniku.

přešli k animovaným videím.
Cíl je však pořád stejný, opět se
snažíme zábavným a zajímavým
obsahem naše cestující tak trochu vychovávat,“ poznamenal
generální ředitel DPMB Miloš
Havránek.

Česky i anglicky

Brno – DPMB navazuje na úspěšnou informační kampaň z roku
2016 s názvem Zas tak složité to
není…, jejímž cílem bylo zábavnou
a zajímavou formou připomenout
přepravní podmínky a základní
pravidla slušného chování. K 32 tématům nově přibyla další nebo byl
jejich obsah obměněn.
„Navíc jsme celou kampaň posunuli dál a od klasických letáků PO BRNĚ jezdí už 160 autobusů na pohon CNG. Foto archiv DPMB.

Vtipná videa, která se budou postupně objevovat na obrazovkách
v tramvajích, jsou doplněna anglickým i českým textem. Každých
čtrnáct dní se mohou cestující těšit na nový třicetivteřinový spot.
Zároveň budou k jednotlivým
tématům zveřejňovány další doplňující informace právě na sociálních sítích podniku.

Vizuály i brožura
Současně byl rozšířen i počet původních vizuálů, a to o obrázky,
které se týkají například šíření
bacilů ve vozech MHD nebo upozornění na otvírání oken, pokud
je ve voze zapnutá klimatizace.
Všechny vizuály ještě vyjdou ve
speciální souhrnné brožuře. bar
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Bližší pravidla akce na
www.sapeli.cz

Inzerce
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KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ
SC-372144/18

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 10. 2018.

SC-381193/01

SC-380046/96
SC-380046/95

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

SC-380065/99

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

TURNÉ K 9
90. V ÝROČÍ
ORIGINÁLNÍHO SOUBORU
ORIGINÁ

EUROPEAN TOUR 2019
PO P RV É VY ST

130 ČLENŮ SOUOUUBPÍO

RU

19. 5. 2019

BRNO
DRFG ARÉNA
15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI. CZ

VSTUPENKY
EXKLUZIVNĚ U

20. 10. 2018
BVV BRNO

SPOUŠTÍME
BUDOUCNOST
Nejprestižnější veletrh v České republice

SC-381129/01

VIRTUÁLNÍ REALITA • CHYTRÁ DOMÁCNOST • GAMING •
80 SVĚTOVÝCH ZNAČEK ELEKTRONIKY NA JEDNOM MÍSTĚ
• VÝHODNÉ NÁKUPY

www.datartexpo.cz
facebook.cz/DATART.cz

datartexpo

