
Brněnský zpravodaj
Žil zde Babinský 
i žena Karla IV.
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Kasematy, jihozápadní bastion, rozhledna, výstavy, expozice, divadla. To je hrad Špilberk, domi-
nanta Brna. Brňáci na Špilberk nedají dopustit a atraktivní je i pro nebrněnské návštěvníky. Špil-
berk se může pyšnit nejen svou bohatou historií, ale třeba i nádherným výhledem na celé město. 
Návštěvníci Brna si Špilberk s Petrovem pravidelně pletou. Stačí asi ale zapamatovat, že Petrov je 
na rubové straně desetikorunové mince zpodobňující katedrálu svatého Petra a Pavla. Hrad Špil-
berk leží na nedalekém stejnojmenném vršku, jeho silueta se tyčí asi 70 metrů nad centrem Brna.

...byste měli před návštěvou hrobů 
raději zkontrolovat stránky brněn-
ských hřbitovů? Pokud totiž bude 
silný vítr, hrozí, že hřbitovy nebo 
jejich části budou kvůli bezpeč-
nosti uzavřeny. Správa hřbitovů 
města Brna plánuje preventivně 
uzavřít brněnské hřbitovy, pokud 
by hrozilo nebezpečí, že vítr bude 
lámat větve stromů. K opatření se 
uchýlí zejména s ohledem na zvý-
šenou návštěvnost hřbitovů před 
svátkem Všech svatých. Aktuál-
ní informace jsou k dispozici na 
stránkách www.hrbitovybrno.cz.

Plyn neunikal, zato se sklízela tráva
Židenice – Na tísňovou linku po-
licie se obrátili 29. října nájemníci 
činžovního domu v Židenicích 
s tím, že cítí plyn. Na místo vyra-
zili vedle policistů i hasiči. Správ-
ce domu zavedl hlídky do sklep-
ních prostor, kde mělo docházet 

k úniku plynu. Nic cítit ale nebylo 
a měření, které provedli hasiči, 
také ukázalo, že k úniku plynu 
nedochází. Zvláštní zápach se 
sklepy ale táhl. Při kontrole sklep-
ních prostor policisté narazili na 
plné prádelní šňůry, na kterých se 

místo voňavého vypraného oble-
čení vesele sušila marihuana. Po 
otevření dveří do dvorního traktu 
domu hlídka ještě nalezla záhon 
těchto rostlin. Na Obvodním od-
dělení Židenice tak skončily tři 
velké pytle konopí.  pol

Víte, že...

Inzerujte





 

Článek na stranách 8–9

Inzerce v našem 
časopise oslovuje 

nejširší okruh 
čtenářů z Brna!

Volejte:
724 274 181

Listopad 2018 / Náklad 60.000

Brno – Šalingrad
Skončila anketa brněnského ma-
gistrátu, ve které si Brňáci volili 
název pro nové nádraží. Zvítězil 
název Brno – Šalingrad, za ním 
skončila současná klasika Brno – 
Hlavní nádraží, na třetím místě se 
umístilo Nádraží Járy Cimrmana.
  více na straně 3

Tramvaj do kampusu
Pohodlnější cestování pro více 
cestujících městskou hromadnou 
dopravou do Univerzitního kam-
pusu v Bohunicích a k fakultní ne-
mocnici zajistí nová tramvajová 
trať z Osové. Brno a jeho doprav-
ní podnik nyní pokročily s přípra-
vou tohoto projektu.
  více na straně 4
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TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
   OR IGINÁLNÍHO SOUBORU
TURNÉ K 9
  OR IGINÁ

EUROPE AN TOUR  2019

19. 5. 2019 
BRNO

              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

DRFG ARÉNA
15:00 a 20:00
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novaskodafabia.cz

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

259 900

AUTONOVA BRNO

www.autonova.cz



3Aktuality

Brno – Šalingrad (837 hlasů)
Brno – Hlavní nádraží (698)
Nádraží Járy Cimrmana (166)
Vídeň – sever (61)
Brněnské Nádraží Franty Kocour-
ka (49)
Praha – venkov (35)
Brno – Nádrž McNádrface (6)
Nádraží A. B. Svojsíka (5)
Šalingrad – Brno (2)
Ždanovo nádraží (0)

Výsledky 
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Před 2 lety si pan Karel půjčil 
peníze na nákup auta. Tehdy 
to byla výhodná koupě. S au-
tem byl spokojený, žádná 
skrytá vada a mohl si užívat 
cestování a výlety za Prahu. 

Časem se Karlovi výrazně 
změnila finanční situace 
a splátky půjčky ho začaly 
velmi zatěžovat. A tak půjčku 
přestal splácet. To se mu 
však vymstilo. Věřitel začal 
dluh po Karlovi vymáhat 
soudní cestou, a tak se dluh 
časem i s úroky vyšplhal 

téměř na dvojnásobek ceny 
vozidla. Karlovi hrozil nucený 
prodej bytu. 

Bezvýchodná situace však 
nakonec má řešení. Jmenu-
je se Renta z nemovitosti. 
Karlův právník o ní slyšel od 
kolegy a hned tušil, že by 
to mohlo být řešení Karlovy 
situace. Karel neváhal, rychle 
se sešel se zástupci spo-
lečnosti FINEMO.CZ, která 
Rentu z nemovitosti v ČR 
jako jediná nabízí, aby zjistil 
co a jak. 

Zjistil, že problém, který řeší 
i on sám, tedy neschopnost 
splácet dluhy, je jedním 
z častých důvodů, proč si 
senioři Rentu z nemovitosti 
pořizují. Princip je takový, 
že člověk nad 60 let, který 
vlastní nějakou nemovitost, 
využije hodnotu nemovitosti 
formou zpětné hypotéky 
k získání peněz na cokoli. 
A Karel tímto způsobem zís-
ká peníze na splacení dluhů. 

Zásadní výhody oproti jiným 

podobným nabídkám na 
zbavení dluhů jsou dvě. 
Jednak člověk dům či byt 
neprodává, zůstává nadále 
v jeho osobním vlastnictví. 
A za druhé - peníze, které si 
takto půjčí, nemusí za svého 
života splácet.

Karel tak své obrovské fi-
nanční problémy brzy vyřeší. 
Výplatou Renty z nemovitosti 
urovná nejen své dluhy, ale 
získá ještě peníze k důchodu 
navíc.

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
 Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, kte-

rý mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému 
úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání 
nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže 
Renta z nemovitosti.

Výhody Renty z nemovitosti:

jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu

Chcete vědět víc?

-

www.rentaznemovitosti.cz. 
-

233 321 850.
Máme licenci České  
národní banky.

INZERCE

Jméno pro nádraží? Brno – Šalingrad
 Skončila anketa brněnského 

magistrátu, ve které si Brňáci 
volili název pro nové nádraží. 
Zvítězil název Brno – Šalingrad, 
za ním skončila současná kla-
sika Brno – Hlavní nádraží, na 
třetím místě se umístilo Nádra-
ží Járy Cimrmana.

Jan Matějovský

Brno-střed – Obyvatelé Brna opět 
projevili svůj smysl pro humor, 
když projevili přání říkat svému 

novém nádraží Šalingrad. Proč Ša-
lingrad? Protože prý ve městě jezdí 
hodně tramvají – šalin. To může 
být pravda, ale Šalingrad je stolní 
hra, která se jako vůbec první své-
ho druhu celá odehrává v Brně.
Z tiskového oddělení Magistrátu 
města Brna už dříve zaznělo, že ná-
zev se bude posuzovat ve Správě že-

lezniční dopravní cesty (SŽDC). Její 
představitelé se vyjádřili, že název 
by měl být shodou Drážního úřadu, 
představitelů města a SŽDC. Šalin-
grad ale není výraz pejorativní ani 
vulgární, nedá se tedy vyloučit, že se 
nádraží skutečně takto pojmenuje. 
Jak vidíte níže, hlasy 1859 respon-
dentů dostalo deset názvů a krom 

hlavního nádraží mají všechny hu-
morný, až ironický nádech. Nápadů 
ale bylo daleko víc. Začátkem srpna 
už na magistrátu evidovali 2571 
návrhů, z nichž 1174 bylo zcela uni-
kátních. Z brněnského pohledu ale 
bude jistě lepší Šalingrad než Praha 
– venkov, což bychom asi nerozdý-
chali ani po dlouhé době.

VÍDEŇ - SEVER? Praha - venkov? Brno - Šalingrad? Pravděpodobně zůstane tradiční název Brno - Hlavní nádraží. Foto: archiv
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Nové programy 
v zoo
Kníničky – Neobvyklý dárek 
mohou pořídit svým blízkým 
příznivci Zoo Brno. Od listo-
padu zahrada nabízí nové zá-
žitkové programy, které jsou 
zaměřené na severskou faunu. 
V zimní sezóně mohou zájem-
ci absolvovat setkání se zvířa-
ty, konkrétně s liškou polární, 
se sobem polárním nebo s ro-
somákem sibiřským. Celým 
zážitkem bude provázet zku-
šená animátorka, která zajistí 
odborný výklad.

Změřte si zdarma 
fyzičku
Bohunice – Výzkumné centrum 
Přírodovědecké fakulty MU RE-
CETOX shání Brňáky narozené 
v letech 1991 až 92 do celoevrop-
ské studie rodičů a dětí ELSPAC 
(www.elspac.cz). Chcete zjistit, 
jak jste na tom se svou fyzickou 
kondicí? Jaké je složení vašeho 
těla? Chcete znát hladiny toxinů 
nebo některých důležitých hor-
monů? Najděte si čas na několik 
nenáročných vyšetření a tato 
data zdarma získáte. Umožníte 
porovnat Brno s Evropou. Při-
hlaste se e-mailem na adresu 
info@celspac.cz. lam

Krátce 

Kdy se svezeme tramvají do kampusu?

100
Sté výročí založení Českosloven-
ska si Brno připomnělo 28. října 
setkáním u  sochy T. G. Masa-
ryka na Komenského náměstí. 
Akce se zúčastnili zástupci ve-
dení města Brna, Parlamentu 
České republiky, konzulátů, vy-
sokých škol, představitelé stát-
ních orgánů a  institucí a  další. 
O hudební doprovod se postaral 
soubor Moravské žestě.

Číslo vydání

Ideální polohy pro zdravý spánek
V posteli člověk tráví dvě pětiny 
svého života. Vstává-li unavený 
a rozlámaný den co den, je to ne-
jen nepříjemné, ale i zdraví škod-
livé. Jaká poloha je pro spánek 
ideální, aby si páteř, svaly a klou-
by maximálně odpočinuly?
„Nejméně vhodnou je pozice 
v klubíčku. Celý den se hrbíme 
u stolu v kanceláři, za volantem, 
večer sedíme zkroucení na gau-
či a ve spánku nezdravé ohnu-
tí páteře pokračuje stočením 
do klubíčka. Člověk hůř dýchá 
a celý jeho neurologický systém 
zůstává v mírném napětí,“ uved-
la fyzioterapeutka Iva Bílková. 
Zdravým zádům by podle fyziote-

rapeutky neměla vadit žádná po-
zice, střídání lehu na zádech, bo-
cích i na břiše je naopak žádoucí 
pro odlehčení ramenům, kyčlím 
a pánvi. Pokud však člověka přes 
den trápí bolesti zad, měl by volit 
takové polohy, aby se jeho problé-
my dále neprohlubovaly.
Nejlepší je napřímená poloha 
vleže na zádech, ta společně 
s kvalitní matrací podporuje 
zdravé narovnání páteře. „Chy-
bou je ale vysoký polštář, který 
předsunuje hlavu a příliš ohýbá 
krční páteř do předklonu. Někdo 
si k velkému polštáři pod hlavou 
ještě přidá menší polštář pod šíji, 
tato kombinace předsunuje hla-

vu a krční páteř podobně, jako 
když sedíme u počítače vyhrbení. 
Hrudní páteři proto nejvíc pro-
spějeme spánkem s velmi nízkým 
polštářem nebo bez něj. Takto 
otevřená pozice nám usnadňuje 
dýchání a lépe si odpočineme,“ 
doporučila Iva Bílková. „Pro ně-
koho, kdo má již velmi fi xovaný 
předsun hlavy a zakulacená záda, 
je naopak vleže menší podložení 
hlavy nízkým polštářem žádoucí. 
Bez podložení by měl nepohodl-
ně zakloněnou hlavu. Někomu 
vyhovuje anatomický polštář ve 
tvaru dvou vlnovek, někomu jen 
nízký obyčejný malý polštářek,“ 
doplnila fyzioterapeutka. mje

  Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzit-
ního kampusu v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Brno 
a jeho dopravní podnik nyní pokročily s přípravou tohoto projektu.

Jan Matějovský

Bohunice – V Bohunicích mezi 
ulicemi Jihlavská, Bítešská a Ka-
menice jsou umístěny významné 
veřejné instituce i rozvíjející se ná-
kupní centrum. Připravuje se také 
další rozvoj tohoto území, stavba 
studentského ubytování, rozšíře-
ní služeb nemocnice či výstavba 
sportovního stadionu. Je zde proto 
potřeba zajistit dostatečné spojení, 
přivést do těchto míst tramvaj.
Do kampusu nyní denně cestuje 
na 40 tisíc cestujících. Předpokla-

dy jsou takové, že by významná 
část z nich využívala k cestě právě 
tramvajovou dopravu. 

Co se změní?
Postaveno bude 900 metrů nové 
tramvajové trati mezi stávajícími 
zastávkami Osová a Bohunice – 
Kampus. Cestující tak dostanou 
přímé a rychlé spojení tramvají 
z hlavního nádraží. Nová trať se 
bude od té stávající odpojovat na 
dopravním uzlu Osová, kde zůsta-
ne zachovaná možnost přestupu 
na další autobusové a trolejbusové 

linky. Pak se zanoří do hloubeného 
tunelu pod Mikuláškovým náměs-
tím, podjede ulice Labská a Jihlav-
ská a vyústí na ulici Netroufalky. 
Na trati vzniknou dvě nové zastávky 
s pracovními názvy Nová Jihlavská 
a Nemocnice Bohunice. Zastáv-
ka Nová Jihlavská bude umístěna 
pod zemí. Tunel o délce 650 metrů 
bude veden pod zemí v hloubce 6 až 
11 metrů. Předpokládaný rozpočet 
stavebních prací je 900 milionů ko-
run, práce by měly být zahájeny le-
tos, první tramvaj v kampusu uvidí 
možná už napřesrok.

TRAMVAJ Z TUNELU by se měla u kampusu v Bohunicích vynořit příští rok. Foto: archiv

Nemá hodinky ani tři tisíce
Brno-venkov – Radost z rych-
lé reakce zájemce na internetu 
o koupi nabízených hodinek Casio 
se později změnila ve zklamání. 
Pětadvacetiletého prodejce totiž 
kontaktoval mailem cizinec a po 
krátké komunikaci poslal potvrze-
ní o provedené platbě. Prodávající 
tedy poslal hodinky v hodnotě de-

vět tisíc korun kurýrní službou. Zá-
silka do Španělska jej přišla na sko-
ro tři tisíce korun. Pak už jen čekal, 
až avízovaná platba dorazí na jeho 
účet. Když dlouho nepřicházela, 
kontaktoval peněžní ústav, kde 
mu sdělili, že zaslané potvrzení je 
falešné. Přišel tak nejen o hodinky, 
ale i o tři tisíce korun.  pol

Hrozil bombou
Modřice – 26. října po půl dvanác-
té dopoledne přijali policisté ano-
nymní telefonát, že v nákupním 
centru Olympia se nachází bom-
ba. Vyjeli na místo, evakuovali ná-
vštěvníky centra a uzavřeli příjez-
dové cesty. Po třech hodinách akci 
ukončili s negativním výsledkem. 
Po vyhrožujícím pátrají. pol
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Jak se bránit pošmurnému počasí? Poradíme!

INZERCE

  Podzim je pro své sychra-
vé a mnohdy nevlídné poča-
sí ročním obdobím, které je 
občas těžké mít rád. Ale jako 
všechno v životě i podzim má 
svá pozitiva, která si lze užít 
plnými doušky. Jaká to jsou 
a jak lze následující měsíce 
prožít s dobrou náladou?

Přestože má každé roční období 
něco do sebe, podzim je prostě nej-
kouzelnější. Příroda hraje všemi 
barvami, ve vzduchu je cítit vůně tle-
jícího listí, a když zachytíte poslední 
sluneční paprsky letošního roku na 
tváři, můžete se cítit i šťastně a nos-
talgicky. Jen je potřeba nezavírat se 
do své ulity a vyjít do přírody, i když 
se vám třeba zrovna nechce. 

Útulný a komfortní domov
O tom, že na podzim trávíme pod-
statně více času uvnitř než venku, 
není pochyb. Už proto je ale důle-
žité si z domova vytvořit místo, kde 
vám bude dobře. Přeneste si domů 
trochu podzimu z venku, vytvořte 
hřejivé dekorace a uzpůsobte si 

obydlí tak, aby vás uklidňovalo. 
Své udělají například nové závěsy 
či potahy, hřejivé deky a svíčky. 

Více času na čtení
Čtení je bezesporu koníček, který 
vám umožní se alespoň na chvíli 
odpoutat od reality a prožívat pří-
běh, který zrovna čtete. V dnešní 
uspěchané době na četbu však 
většina lidí nemá čas. Přátelé ob-
čas tvrdí, že toho vlastně nejvíc 
stíhají přečíst po cestě do práce 
či těsně před spaním. Ale ruku 

na srdce, kdo nemiluje podzimní 
odpoledne strávené s dobrou kni-
hou? Zapracujte tak na komfort-
ním čtenářském koutku u sebe 
doma, pořiďte si kvalitní lampič-
ku a tradiční ušák, který byl navr-
žený právě pro náruživé čtenáře. 
Samozřejmostí je ve čtenářském 
koutku také huňatá deka, vlněné 
ponožky a šálek dobrého čaje.

Užívejte si sezonních jídel
Šípky, dýně, švestky či ořechy. To 
všechno jsou potraviny, které lze 

připravit několika způsoby a byla 
by škoda se o ně na podzim, kdy 
jsou čerstvé, ochudit. Vydejte se 
na ně do přírody nebo si o víkendu 
zajděte na nejbližší farmářské trhy. 
Inspiraci, co uvařit, najdete prak-
ticky všude a při jejich zpracování 
se fantazii meze nekladou. 
A zkuste nepropadat zoufalství 
z toho, jak dlouho potrvá, než 
bude opět teplé a slunečné po-
časí, a oceňte výhody podzimu. 
Není jich totiž málo, a když bu-
dete myslet pozitivně, nedáte 
klasickým podzimním depresím 
ani šanci. red
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 

S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 
fi nanční 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 fi nanční stránce. 

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. 

KLOBOUKY

dámské,
pánské,

na svatbu
i dovolenou

kloboukové
retro

KLOBOUKY DANTES

Po-Pá: 9:00-19:00, So: 9:00-14:00

• Neztrácejte dobrou náladu
•  Užívejte si všech barev podzimní 

přírody
•  Nezapomínejte na dobré čtení, 

udělejte si čas na knížku
•  Zútulněte si domov, abyste se 

mohli domů těšit
•  Zpříjemněte si čas sezónními 

dobrotami nebo svatomartin-
ským vínem.

•  Zbytečně se nerozčilujte, jaro oče-
káváme nedlouho po Vánocích

Jak přežít 
podzimní nečas?
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 Energetické nápoje jsou fenoménem mladších lidí, ale často je můžeme vidět i u dětí školou povinných. 
Měly by pomoci překonávat únavu a stimulovat k větším výkonům. Odborníci ale varují, že jejich konzumace 
není zdravá, hlavně když je spojena s alkoholem, případně pokud se pijí víckrát týdně. Stejný názor má lé-
kařka metabolické a nutriční poradny Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno Miroslava Navrátilová.

Martin Ježek

Dnešní doba je zaměřená na výkon 
a lidé jsou často nuceni překonávat 
své meze. A i když jsou unavení 
a organismus se hlásí o odpočinek, 
snaží se únavu překonat. Uvaří si 
silný čaj či kávu anebo sáhnou po 
energetickém nápoji, který zpravi-
dla obsahuje kofein. Podle Mirosla-
vy Navrátilové tak ignorují signály 
těla, že něco není v pořádku. „Den-
ní dávka kofeinu je v energetických 
nápojích často překračována. Na-
víc kofein bychom měli konzumo-
vat pouze v přirozené formě, např. 
ve formě zmíněné kávy, ale nikoli 
nalačno, káva by se také měla na-
příklad pít s mlékem a určitě by se 
měla zapíjet tekutinami, např. mi-
nerální vodou. To ale platí i pro ko-
fein v energetických nápojích, kte-
ré navíc nepijí lidé třeba jednou za 
týden, ale konzumují je i několikrát 
denně. Vystavují se tak vyššímu 
nebezpečí nežádoucích účinků vli-
vu kofeinu na lidský organismus,“ 
upozorňuje doktorka Navrátilová.

Příznaky přebíjejí, neřeší je
Některé „energeťáky“ se na nás 
doslova usmívají a lákají nás na 
různé extrakty z bylinek, směs 
vitamínů nebo minerálů. „Lidský 
organismus má dokonalé mecha-
nismy, jak si o ně říct a získat je 
přirozenou cestou z potravy. Jako 
lékařka respektuji tento přiroze-
ný způsob a nedovolím si přede-
psat pacientovi nějaký lék, pokud 
je možné výsledku dosáhnout 
přirozenou cestou. Proto posilují-
cím nápojům nejsem nakloněna. 
Řeší totiž problém nepřirozeně. 
Odstraňují pocit únavy tím, že ji 
potlačují místo toho, aby se řešila 
její příčina,“ pokračuje Miroslava 
Navrátilová. Únava stejně jako 
bolest jsou podle doktorky Na-
vrátilové signály, které je třeba 
respektovat. V případě bolesti by-
chom měli pátrat po její příčině, 
nikoliv ji potlačovat. A stejné to 
je při výskytu únavy. Její příčinu 
je třeba odstranit spánkem, těles-
nou či duševní relaxací, celkovým 
odpočinkem. „Energetické ná-
poje pouze potlačují symptomy 
únavy, tedy poruchy soustředění, 
nervozitu, poruchu koordinace 
pohybu, bolesti hlavy a podobně. 
Přebíjejí varující příznaky, aniž 
by je řešily,“ varuje Miroslava 
Navrátilová. Navíc je konzumují 
zpravidla mladší lidé převážně 

ve větším množství a hrozí u nich 
také návykovost. Konzumenti si 
mnohdy ani neuvědomují, že už 
bez nich nemohou být. 

Dehydratace a nemoci srdce
Při pití energetických nápojů také 
hrozí dehydratace, zvláště po těch, 
co obsahují kofein. Již káva působí 
podle brněnské internistky jako 
diuretikum, zvyšující vylučování 
vody do moči. Proto bychom si k ní 
vždy měli dát například sklenici 
vody, aby bylo vykompenzováno 
množství kofeinu v kávě. „Posilují-
cí nápoje také nadměrně stimulují 
kardiovaskulární systém. Proto 
vznikají palpitace, zrychlené buše-
ní srdce – tachykardie, rychlý nebo 
nepravidelný srdeční rytmus, 
charakterizovaný zvýšeným te-
pem. To je samozřejmě nezdravé. 
Energetické nápoje tedy stimulují 
srdce k vyššímu výkonu, tím více 
zatěžují koronární cévy. Hrozí tedy 
vyšší riziko infarktu u predispo-
novaných osob, dochází také ke 
zvyšování krevního tlaku. Subjek-
tivně může být toto vnímáno jako 
přechodné zmírnění či odstranění 
únavy,“ říká doktorka Navrátilová.

Alkohol a cukr
Občas je možné vidět v restauraci 
člověka, který pije alkohol a ten ho 
začíná přemáhat. Je unavený, a tak 
si objedná kávu. Ta totiž zmírňuje 

účinky alkoholu. „Když smícháte 
alkohol s kofeinem, přestanete 
vnímat nepříznivý vliv alkoholu. 
Jenže alkohol se musí v těle deto-
xikovat úplně stejně, jako byste si 
žádnou kávu nedal. Jde tedy jen 
o subjektivní vjem. Vazba alkohol 
– kofein je nebezpečná, protože 
člověk pak ztrácí soudnost, kolik 
alkoholu ještě může ,bezpečně´ 
vypít. A stejné to je s energetický-
mi nápoji s kofeinem,“ osvětluje 
Miroslava Navrátilová.
Zmíněné posilující nápoje bývají 
sladké a podle doktorky Navrá-

tilové je cukr pro organismus 
vlastně čistá energie. „Představte 
si, že si dáte tuto energii a kofein. 
Najednou se cítíte báječně, může 
odeznít i bolest hlavy. Ale vy jste 
vlastně jen své tělo podvedl, byl to 
podfuk na přirozený mechaniz-
mus, kterým nám tělo dává znát, 
že bychom měli přestat pracovat 
a odpočinout si,“ doplňuje Miro-
slava Navrátilová.

Jak je nahradit?
Asi největším přírodním energe-
ťákem je podle doktorky Navrá-
tilové odpočinek. A když už si ne-
můžeme na chvíli třeba lehnout, 
doporučuje otevřít si okno a do-
držovat pitný režim. Lepší budou 
ovocné čaje a minerální vody. Ale 
stačí i obyčejná voda, do níž si 
můžeme vykapat citrón. „Když 
si někdo objednává pití v restau-
raci, chce neperlivou a neslaze-
nou vodu. Pro unavené lidi to ale 
není vhodné. Únava totiž může 
být také způsobena sníženou hla-
dinou cukru, takže v té chvíli je 
právě slazená voda se zmíněným 
sirupem potřebná. Za největší 
přírodní energetické ,nakopnutí´ 
ale považuji džus z odšťavňovače 
z jablek, pomerančů, citrónů či 
grepů, ale třeba i mrkve a červené 
řepy. Zkombinovat se dá podle 
chutí ovoce i zelenina. V takovém 
džusu je velké množství vitamínů 
a stopových prvků, které zane-
dbáváme. A pokud není k dispo-
zici odšťavňovač, tak můžeme 
ovoce nebo zeleninu vymačkat 
nebo jednoduše sníst,“ uzavírá 
Miroslava Navrátilová.

Téma

Nebezpečné zahánění únavy

Kofein – Kofein najdeme snad v každém energetickém nápoji. Dva decilitry 
zhruba představují jeden šálek kávy.

Guarana – Guarana je rostlina původem z Brazílie a její konzumace vyvo-
lává podobné účinky jako kofein. Pokud je tedy na energetickém drinku 
uvedeno, že obsahuje kofein a guaranu, je tam kofeinu vlastně mnohem víc.

Cukry – Cukr představuje pro organismus energii. Ale konzumací jeho zvý-
šeného množství riskujeme nadváhu a v nebezpečí je i náš chrup. 

Taurin – Aminokyselinu taurin má v organismu každý, pomáhá nám regu-
lovat hladinu minerálů a vody. Neexistuje důkaz, že by její nadbytek škodil 
tělu, dětští lékaři však říkají, že vývoji dítěte nijak neprospívá.

Ženšen – Kořen ženšenu by měl posilovat imunitu a  výkon, což se ale 
zatím nijak nepotvrdilo. Internisté ale ženšen nedoporučují nemocným 
s vysokým krevním tlakem, bolestmi hlavy a nespavostí. S energetickými 
nápoji obsahujícími ženšen tedy buďme velmi střídmí.

 (zpracováno podle studie Food and Drug Administration)

Co nejvíce obsahují energetické nápoje? 

Největším „energeťákem“ je odpočinek 
nebo ovocná šťáva
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INZERCE

 Beran
Podzim si můžete nyní naplno užít. Drobné 
problémy s fi nancemi se vyřeší jako nic, pro-
tože se budete moci spolehnout na druhé. 
Příjemné, že?

 Býk
Ať se vám to líbí nebo ne, nejste tu sami. Ten-
to měsíc mohou probíhat lekce partnerství 
a uvidíte, že je to příjemné, když vám ně-
kdo uvaří lahodnou pochoutku a přitulí se. 
O svoji svobodu se bát nemusíte.

 Blíženci
I při plném pracovním nasazení si přeci jen 
najdete chvíli čas na druhou polovičku. Ne-
zadaní mohou tento měsíc dokonce najít 
partnera na celý život. Mějte srdce otevřené.

 Rak
Téma tohoto měsíce – děti, děti a zase děti, 
vaše důvěrně známé téma, není-liž pravda? 
Na mnohé čekají i pracovní úspěchy nebo 
start nového projektu s dobrou vizí.

 Lev
Možná vás to doma už začíná nudit, a tak je 
čas vyrazit za zábavou. Co třeba výstava Ti-
taniku, no nebude to vzrušující?

 Panna
Vaše okolí ocení, když přejdete od slov k či-
nům. A dotáhnete je do konce. Doma nebuď-
te zbytečně pedantští, užijete si neskutečnou 
pohodu.

 Váhy
Obavy o peníze mohou být na místě. Ne-
podlehněte znovu kouzlu staré lásky, která 
se může objevit bůhví odkud. Nebudete se 
stačit divit, jak rychle mohou být vyluxovány 
úspory z vašeho účtu.

 Štír
Stará láska nerezaví a vy pro ni máte v srdci 
neustále místo. Ovšem vysvětlujte to doma! 
Raději si udělejte radost jinak, třeba si kupte 
něco pěkného na sebe nebo jděte na večírek 
s přáteli.

 Střelec
Pravděpodobně tento měsíc dáte přednost 
dobrodružství s přáteli. Můžete jako obvykle 
vše přehánět. Použijte raději zdravý selský 
rozum – méně je více.

 Kozoroh
Vaše vysoké pracovní ambice vás mohou vel-
mi vyčerpávat. Co takhle snížit laťku a věno-
vat se i něčemu jen tak pro zábavu, něčemu, 
za co není výdělek.

 Vodnář
Můžete mít toulavé boty a vyrazit do dálek. 
Výborně! Dávejte si jen pozor na vyčerpání 
a zbytečné rozčilování, sil vám to nepřidá.

 Ryby
Příjemný čas s milovanou osobou strávený 
v soukromí. Budete-li chtít však své hníz-
dečko vylepšovat, pak jedině s dobrým plá-
nem.

Horoskopy – listopad 
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Montáž v prodejn
Citybikes Brno

P ESTAVBA
NA ELEKTROKOLO

Citybikes,  Galerie Sfinx
Hrn í ská 6
602 00 Brno-Královo Pole

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

Konfigurace on-line
www.electrokit.cz
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Žil zde Babinský i žena Karla IV.
 Kasematy, jihozápadní bastion, rozhledna, výstavy, expozice, divadla. To je hrad Špilberk, dominanta 

Brna. Brňáci na Špilas nedají dopustit a atraktivní je i pro nebrněnské návštěvníky. 

Martin Ježek

Špilberk se může pyšnit nejen 
svou bohatou historií, ale třeba 
i nádherným výhledem na celé 
město. Návštěvníci Brna si Špil-
berk s Petrovem pravidelně ple-
tou. Stačí asi ale zapamatovat, že 
Petrov je na rubové straně dese-
tikorunové mince zpodobňující 
katedrálu svatého Petra a Pavla. 
Hrad Špilberk leží na nedalekém 
stejnojmenném vršku, jeho silue-
ta se tyčí asi 70 metrů nad cent-
rem Brna.

Špilberská rozhledna
Pokud na Špilberk vyrazíte, ne-
zapomeňte vystoupat po točitých 
schodech na rozhlednu. Ta je 
umístěna v nárožní věži, uvidí-
te ji hned při příchodu k hradu. 
Umožňuje skutečně krásný pano-
ramatický pohled na Brno. K pře-
konání výšky rozhledny je po-
třeba zdolat přesně 103 schodů. 
Odměnou však budete mít po-
hled na historické jádro města se 
všemi jeho dominantami jako na 
dlani a při hezkém počasí je mož-
né jižním směrem zahlédnout tře-
ba i známou siluetu Pálavy.
Špilberk byl založen v polovině 
13. století moravským markra-
bětem a později českým králem 
Přemyslem Otakarem II. Na vy-
světlení jeho jména mají historici 
hned několik možností. Snad sem 
lidé chodili lovit ptáky, čemuž se 
ve středověku říkalo německy 
spielen. Bylo zde ale také opevnění 
z kůlů = Stangen, nebo zde mohlo 
docházet k signalizaci využívající 
odrazy slunečních paprsků, tak-
že zrcadlení – Spiegel. V každém 

případě se nad německým nebo 
poněmčeným jménem nikdo příliš 
nepozastavuje. V popřemyslovské 
době Lucemburků se ve městech 
království českého mluvilo téměř 
jenom německy a také dnešní han-
tec je němčinou prokvetlý.

Trochu středověkého bulváru
Čeští panovníci navštěvovali ve 
středověku Špilberk spíš jen pří-

ležitostně. To platilo i o pozdějším 
českém králi Karlu IV. Alespoň 
do doby, než jeho první manželka 
Blanka z Valois byla na Špilberk 
vyhnána z Prahy. Do Brna přije-
la v roce 1337 a strávila zde rok 
a pár měsíců. Bývala na Špilberku 
sama, Karel za ní přijel jen občas, 
neměl mnoho času. Byl tehdy 
moravský markrabě a pomáhal 
s úředními věcmi svému otci, čes-

kému králi Janu Lucemburskému. 
Vztahy mezi nimi nebyly ideální. 
Spolupráce se střídala s pocitem 
konkurence. Spekuluje se o tom, 
že Jan chtěl proto „uklidit“ Karla 
včetně manželky Blanky mimo 
Prahu. Blanka se navíc nesnesla 
s Beatrix Burgundskou, tehdejší 
novomanželkou Jana Lucembur-
ského. Jaká byla pravda, to už se 
asi nedovíme. Doloženo však je, 
že Blanka se po příjezdu do Čech 
začala učit německy i česky. Proto 
ji lidé měli raději a považovali ji za 
právoplatnou královnu. Beatrix 
nepřijali. I to by mohl být jeden 
z důvodů Blančina nuceného od-
chodu do Brna. 

Kasematy včera a dnes
Jedním z největších lákadel Špil-
berku jsou kasematy. Veřejnost je 
navštěvuje už více než sto třicet let, 
ale už předtím kolovala mezi lidmi 
o podzemních prostorách řada le-
gend, polopravd a mýtů. Většinou 
sice šlo jen o přebujelou předsta-
vivost, tu ale rádi přiživili první 
průvodci. Například mučidla, kte-
rá v temných chodbách uvidíte, 
zde nikdy využívána nebyla. Ani 
v „krysím“ kanálku nerozežírali 
hlodavci nohy ubohých odsouzen-
ců a v otvorech ve zdech nebyly za-
zděny nevěrné ženy. Právě naopak, 
podle historika hradu Ctibora 
Ostrého byla v kasematech pravi-
delná strava i skromná zdravotní 
péče. Ovšem ke skandálu tu přece 
jen došlo. Jedna z vězenkyň totiž 
v době trestu otěhotněla…

Ze skladů věznice
Počeštělé slovo kasematy má ro-
mánský původ: „casa“ znamená 

NA FOTOGRAFII z 20. let minulého století vidíme špilberskou rozhlednu. Foto: archiv

Z HRADU JE nádherný výhled na celé město, Petrov máte jako na dani. ROZHLEDNA ŠPILBERKU na aktuální fotografi i.
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dům a „matta“ znamená temný. 
A když projdete podzemím hra-
du, pomyslíte si, že je to trefné 
označení. Tma, vlhko a neútulno, 
rozhodně zde nebylo příliš veselé 
bydlení ani později vězení. Uni-
kátní systém dlouhých chodeb, 
vestavěných do hradních příkopů 
měl původně sloužit jako úkryt 
vojska při dělostřeleckém útoku. 
V kasematech ale po jejich otevře-
ní v 17. století nikdo dobrovolně 
nebydlel. Mělo zde být ubytováno 
vojsko, ale Špilberk byl po odra-
žení Švédů koncem třicetileté vál-
ky takovou hrozbou, že jej nikdo 
nedobýval. Kasematy tedy plnily 
úlohu vojenského skladu. O sto 
let později se ale mění na civilní 
věznici, určenou pro nejtěžší zlo-
čince. V jejich celách bylo možné 
umístit více než 200 trestanců, 
používaných k těžkým pracím na 
pevnosti i mimo ni. 

Kariéra v podzemí
Když kasematy procházíte, je 
vám jasné, že věznění zde muse-
lo být náročné pro každého. Cely 
sice měly například kamna, ale 
ti, co od nich byli nebo leželi dál, 
si spíš užili zimy. Samotky, tedy 
cely určené pro jednoho vězně, 
neměly snad ani plochu dvou me-
trů čtverečních a vězeň se v nich 
skoro nepohnul. Kruté, řeknete 
si. Hrdelní zločin ale krutostí je 
a spravedlnost tehdy odpláce-
la stejným. Bylo však možné se 
i „vypracovat“, jak plyne z příbě-
hu špilberského vězně číslo 1042, 
lotra Babinského.
Za šest prokázaných zločinů byl 
pražským soudem 1. prosince 
1840 odsouzen k 20 rokům těž-
kého žaláře jistý Václav Babin-
ský, bylo mu tehdy 44 let. Proká-
zali mu šest z dvanácti obvinění 
– dvě přepadení, vloupání, ve-
řejné násilí (při zatýkání pokou-

sal rychtáře), padělání dokladů 
a vraždy. Ve všech případech 
navíc kradl. Desátého června 
1841 byl uvězněn na Špilberku 
pod číslem 1042. Byl prý velmi 
pokorný a zbožný, nosil při sobě 
růženec a při každé příležitos-
ti se modlil. To mu dopomoh-
lo k funkci ošetřovatele vězňů. 
Koncem května 1855 byl Babin-
ský na dalších šest let převezen 
do Kartouz, dnešních Valdic. 
Zemřel jako zahradník v klášteře 
sv. Karla Boromejského v Řepích 
u Prahy ve věku 82 let.

Švédové u Brna
Možná znáte varování, aby někdo 
nedopadl jako Švédové u Brna. To 
se Špilberku bezprostředně týká. 
Vraťme se zhruba do poloviny 
17. století. Byla to doba třicetileté 
války, nikomu se nevedlo dobře 
a Špilberk na tom nebyl o mnoho 
lépe. Nejprve se stal útočištěm pro 
vojenskou osádku o 40 mužích. 
Jenže Moravu začali dobývat Švé-
dové a samotná metropole Brno 
byla hned dvakrát v bezprostřed-

ním ohrožení. Opevnění hradu 
i města se proto rychle opravovalo 
a zdokonalovalo. Když pak v roce 
1645 Špilberk odolal tříměsíční-
mu dobývání mnohonásobnou 
švédskou přesilou pod velením 
plukovníka Raduita de Souches, 
prokázal se znovu jeho strategic-
ký význam. De Souches také ne-
chal postavit na Špilberku jihozá-
padní bastion, který pomohl hrad 
ubránit a jehož část si můžete 
prohlédnout. V bastionu se ukrý-
val důmyslný systém zdí, chodeb 
i náslechových komor, v nichž vo-
jáci pozorně poslouchali, zda Švé-
dové neodpalují další miny. Tělo 
bastionu tvořilo vnitřní kamenné 
zdivo, vnější vyztužení bylo z ci-
hel. Roku 1809 nechal Napoleon 
bastion odstřelit, takže dnes z něj 
zůstala jen část tunelu průjezdu 
a brána s portálem.

Fešácká basa
Významní lidé ale v kasematech 
neseděli, zaplatili si lepší „basu“. 
Byl mezi nimi baron František 
Trenck. Na Špilberku byl uvěz-

něn v roce 1748 za různé prohřeš-
ky a za „umění“ si nadělat nepřá-
tele. Byl to úspěšný voják, měl ale 
nespoutanou povahu a nerespek-
toval příkazy panovnice Marie 
Terezie. Nakonec mu bylo nejvíc 
vyčítáno, že nepřijel se svými vo-
jáky do bitvy, kterou nakonec ra-
kouská armáda prohrála. Neměl 
čas, právě raboval pruský tábor. 
Při procesu napadl předsedu sou-
du Löwenwalda a byl odsouzen 
k smrti, pak mu byl trest zmírněn 
na doživotí. Trenck na Špilberku 
nebydlel v kasematech, ale v pří-
stavku v západním příkopu. Měl 
k dispozici dvě místnosti, doká-
zal si zaplatit dobré jídlo a pití, 
měl k dispozici sluhu. Prý se zde 
upíjel. Člověk, který byl celý život 
v jednom kole, prodělal mnoho 
zranění, byl stále v pohybu, se 
najednou nemohl hnout z místa. 
To ho zlomilo. Umírá po roce na 
vodnatelnost, což byl koktejl vli-
vů deprese, stresu a alkoholu.

Současnost
Dnes nabízí Špilberk mnoho za-
jímavého. „Obávané kasematy si 
nově můžete projít i v rámci uni-
kátní prohlídky s tabletem. Spo-
juje se v ní tzv. rozšířená realita 
a šifrovací hra. Čekají vás různé 
hlavolamy a úkoly, zhlédnete au-
tentické historické příběhy a po-
mocí rozšířené reality spatříte i to, 
co už na hradě dávno není. Třeba 
právě zmíněný Trenckův přísta-
vek. Připravujeme ale také spous-
tu výstav. Stálé expozice například 
přibližují dějiny města i hradu 
a ukazují množství uměleckých 
děl od renesance až po součas-
nost. Minulý víkend jsme napří-
klad připravili program k 373. vý-
ročí odražení Švédů dobývající 
Brno, odehrávaly se zde historické 
a vojenské akce,“ říká mluvčí Mu-
zea města Brna Michael Kalábek.

ŠPILBERK BÝVAL také vězením a a živobytí zde asi nebylo zrovna lehké. I OBÁVANÝ BABINSKÝ si užil Špilberku. Byl to prý velmi příkladný vězeň.

ŠVÉDŮM HRAD ODOLAL. 
 Fotografi e ze současnosti: 6x Martin Ježek

BARON TRENCK měl na Špilberku fe-
šáckou basu.
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Budete letos slavit svátek sv. Marti-
na klasicky pečenou husou a ochut-
návkou svatomartinského vína?

Karolína Antlo-
vá, redaktorka, 
42 let
Popravdě nevím, 
jak tento svátek 
oslavím, ale určitě 
si jako každý rok vzpomenu na 
sv. Martina, který se rozdělil o svůj 
plášť s  promrzlým žebrákem. Ale 
když nad tím tak přemýšlím, tak 
skleničkou vínka bych taky nepo-
hrdla.

Dušan Binka, 
OSVČ, 40 let
Ještě nevím, jak 
budu slavit, protože 
jestli Martin přijede 
na bílém koni, tak 
půjdu bobovat.

Jan Herka, pod-
nikatel, 22 let
Ano, určitě sla-
vit budu, protože 
hraju v  cimbálové 
kapele a oslav, kde 
bude husička i vínko, bude určitě 
i letos několik.

Rudolf Pulkrá-
bek, bubeník, 
32 let
Jako každoročně 
upečeme husu 
doma, protože 
moje žena i dcery milují maso.

Jirka Rejzek, 
moderátor, 
52 let
Jako abstinent to 
víno vynechám, 
ale husičku si dám 
dvakrát a  tím to vyrovnám. Takto 
dobře naladěn, neschopen se 
pohnout, s šálkem voňavé kávy pak 
budu čekat, jestli přijede na bílém 
koni. Což je letos naivní představa, 
vím o  tom. Proto mi bude stačit, 
když přijede na nějakém mokrém 
koni a pořádně zaprší, a budu při-
tom doufat, že to nebude jenom 
jednou za rok jako ta husa.

Dominik Paz-
derka, student, 
21 let
Záleží na mamince, 
jestli něco upeče, 
nebo ne, ale vínko 
bude určitě i bez mámy.

Dominik Herka, 
jednatel, 22 let
Já nic neslavím, 
kašlu na to.

Anketa Lady muzikál – Laď ka Kozderková
  Laďka Kozderková se na-

rodila 26. června 1949 do mu-
zikantské rodiny, její tatínek 
Ladislav byl známý brněnský 
skladatel a dirigent. 
Jako dospělá…
Po základní škole vedly Laďčiny 
kroky na brněnskou konzerva-
toř. Laďčinými spolužáky byli 
například Eliška Balzerová nebo 
Vladimír Kelbl. Dívka, která 
v patnácti letech vypadala spíš na 
pětadvacet, přirozeně nikdy ne-
měla nouzi o ctitele a v době stře-
doškolských studií nejednomu 
mladíkovi popletla hlavu. A tak ji 
při cestách na natáčení v brněn-
ském rozhlase musela pravidelně 
doprovázet maminka, protože 
tamní muzikanti ji brali jako do-
spělou zpěvačku a leccos si k ní 
dovolovali. 

Do Rokoka, do Karlína
Studium na konzervatoři Laďka 
zakončila v roce 1967. Brzy po-
tom úspěšně absolvovala přijíma-
cí zkoušky na Janáčkovu akade-
mii múzických umění a současně 
dostala hned několik nabídek na 
vystupování s velkými orchestry. 
Laďka dala přednost praxi před 
teorií a směle se vydala na dráhu 
popové zpěvačky. Velmi brzy za-
čala spolupracovat se špičkami 
tehdejší populární hudby a na-
hrávky s orchestry Karla Vlacha 
nebo Karla Krautgartnera nebyly 
výjimkou. Počátkem roku 1968 
přišla i první příležitost zahrát si 
na profesionálním jevišti v brněn-
ském nastudování muzikálu Gen-
tlemani. Poprvé si tak vyzkoušela 
žánr, který se později stal její do-
ménou. 
Na podzim téhož roku Laďka 
Kozderková dostala nabídku od 
Darka Vostřela z pražského diva-
dla Rokoko, které v té době fungo-
valo doslova jako továrna na hvěz-
dy, a rychle zapadla do sehraného 
souboru tehdejších hvězd. 
Od roku 1973 se stala sólistkou 
Hudebního divadla v Karlíně. 
V té době pomalu, ale jistě začalo 
v její práci převládat herectví nad 
zpěvem, i když obě tyto disciplíny 
vždy důsledně propojovala a celý 
život je řadila na roveň. 

Vaření vášní
Kolega a přítel z divadla Rokoko 
Vlastimil Bedrna nebyl jen příte-
lem, ale od roku 1974 i druhým 
manželem Laďky Kozderkové 
(prvním byl Richard Kubernát). 
V roce 1976 se jim pak narodi-
la dcera Vlastimila. Vedle práce 
byla pro Laďku rodina na prvním 
místě a třeba delší zájezdy s kape-

lami programově odmítala, aby 
mohla být co nejvíc se svými dce-
rami. Chvíle volna pak velmi ráda 
trávila na chatě nedaleko Okoře, 
kde se často scházela celá její ro-
dina – rodiče a sestry s dětmi.
Společnou vášní rodiny bylo va-
ření. Bylo běžné, že když se Míla 
a Laďka vrátili večer po před-
stavení domů, začalo se vařit. 
Laďčinou specialitou byly třeba 
bramboráky, které bravurně vy-
hazovala na pánvi do vzduchu. 
Další pochoutkou byla také se-
kaná, kterou Laďka připravovala 
na každou premiéru jak v karlín-
ském divadle, tak v Divadle Na 
zábradlí, kde byl v angažmá její 
manžel.

Trhák, Křtiny, Fešák Hubert
Na přelomu 70. a 80. let přišly pro 
Laďku Kozderkovou úrodné roky 
života. V divadle začala dostávat 
velké role, stále větší zájem proje-
voval fi lm, televize a rozhlas. Do 
povědomí diváků se Laďka za-
psala především jako komediální 
herečka třeba ve fi lmech Trhák; 
Křtiny; Blázni, vodníci a podvod-
níci; Fešák Hubert nebo Zelená 
vlna. Často účinkovala také v te-
levizi, a to i v seriálech, například 
v Dynastii Nováků nebo v Ná-
vštěvnících. Nezapomenutelné 
jsou její kreace v různých písnič-
kových parodiích nebo třeba v sil-
vestrovské scénce Techtle Mecht-
le, která po právu vešla do zlatého 
fondu televizní zábavy. 
V roce 1984 onemocněla rako-
vinou, její léčba byla zpočátku 
úspěšná. Laďka s nemocí bojova-
la statečně a věřila, že se uzdraví. 
Neztrácela optimismus a napří-

klad při docházkách na ozařo-
vání bavila všechny kolem sebe, 
personál i pacienty, kterým ještě 
dodávala sílu bojovat s nemocí. 
Na počátku října roku 1986 už 
byla trvale v nemocnici. Ještě 
několikrát se na revers nechala 
odvézt do divadla na představení 
Zvonokos. Neúprosné rakovině 
podlehla 17. listopadu 1986. Bylo 
jí 37 let.
 zdroj: ladkakozderkova.cz
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Na výstavišti se pařilo o 106 
V sobotu 20. října se na výstavišti konal zábavně-prodejní veletrh se spotřební elektronikou Datart EXPO. 
Vyhledávaná byla gamingová zóna. Konala se zde fi nále PlayStation Mistrovství ČR v konzolových hrách 
a Datart EXPO Fortnite Cup. V prvním českém Fortnite turnaji hráli přímo před zraky diváků známé 
osobnosti Fortnite streamovací scény spolu s kvalifi kovanými dvojicemi z turnajů na www.PLAYzone.cz. 
Do kvalifi kací se přihlásilo rekordních 2048 hráčů. Vítězi Datart EXPO Fortnite Cupu se stali hráči 
Fennixxos a Skailer. Ve fi nále PlayStation Mistrovství ČR v konzolových hrách se utkalo 16 nejlepších 
hráčů. Postup do evropského kola nakonec vyhrál Štěpán „RIIJK“ Sobocki z týmu eSuba. maj

Zuřivý reportér informuje Kam do přírody? 
Denisovy sady
I v samotném srdci města Brna, 
jen pár kroků od Zelného trhu 
můžete najít místo k odpočinku 
a příjemné procházce s náde-
chem historie. Denisovy sady, 
které se rozkládají na rozloze ne-
celých dvou hektarů, vznikly už 
v roce 1814 a najdete je pod kate-
drálou svatého Petra a Pavla.

V poměrně rozlehlém a spletitém 
parku objevíte kolonádu, fontá-
nu, papežský kříž, vodní schody 
i proslulý obelisk, který připo-
míná vítězství nad Napoleonem. 
V roce 1887 přežil zásah blesku 
a dodnes je centrálním místem 
potkávání návštěvníků sadů.
Park samotný má poměrně zajíma-
vou historii, protože na jeho mís-
tech stávala dříve křížová cesta se 
čtrnácti kapličkami. Myšlenka na 
přetvoření tohoto městského pro-
storu se zrodila v hlavě moravské-
ho místodržícího Antonína Bed-
řicha Mitrovského. O samotnou 
realizaci se pak v letech 1814 až 
1818 postaral šestnáctiletý Franz 
Klein se svými bratry. Současného 
jména se park dočkal v roce 1919, 
kdy byl pojmenovaný po francouz-
ském historikovi Ernstu Denisovi, 
který byl přítelem Tomáše Garri-
gua Masaryka a zasloužil se také 
o vznik Československa.
Pro svoji snadnou dostupnost je 
park oblíbený nejen turisty, kteří 
si přichází prohlédnout katedrá-
lu, ale potkáte tu také staroused-
líky venčící své psy a zamilované 
páry posedávající na hradbách, 
ze kterých je krásný výhled až na 
Pálavu. Denisovy sady jsou také 
místem slavnostních setkání, 
svateb, večerních kurzů salsy pod 
širou oblohou a v neposlední řadě 
oblíbeným koutem nočních rado-
vánek omladiny. V letních měsí-
cích zde potkáte mladé lidi všech 
národností, kteří se zde často baví 
až do ranních hodin. ph
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Caravaning Brno 2018
8. 11., 9:00 – 11. 11., 16:00
Výstaviště Brno – BVV
Veletrh Caravaning Brno nabízí kom-
pletní přehlídku obytných aut a  kara-
vanů. Ve dvou zaplněných pavilonech 
brněnského výstaviště se prezentují 
všechny významné značky působící na 
českém trhu. Návštěvníci si prohléd-
nou tradiční modely, ale i novinky pro 
nadcházející sezónu. Vybírat mohou 
z mnoha variant provedení – od klasic-
kých až po ty nejmodernější. 
Cena vstupenky: 200 Kč na místě, 
v předprodeji 100/150/180 Kč 

Výstava exotického ptactva, 
morčat a dalších hobby zvířat
9. 11., 9:00 – 18. 11., 16:00
Botanická zahrada Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity Brno
Výstava papoušků, kanárů, morčat, 
hmyzu a plazů, i k zakoupení.
Cena vstupenky: 100 a 50 Kč

Titanic – unikátní výstava před-
staví reálné exponáty ze dna 
oceánu i  věrné rekonstrukce 
interiéru
do 31. 3. 2019
Výstaviště Brno – BVV
Od 30. října se v prostorách pavilonu 
C  Výstaviště Brno uskuteční světová 
výstava Titanic. Expozice, kterou po 
světě navštívily miliony návštěvníků, 
představí reálné prostory legendární-
ho plavidla, které v  roce 1912 kleslo 
na dno Atlantiku. Výstava představí 
několik stovek originálních exponátů, 
které byly vytaženy ze dna oceánu. 
Dále pak návštěvníci projdou skuteč-
nými kajutami, salonky i částí strojov-
ny lodi Titanic. Zajímavý bude také 
dotek ledovce či možnost vyfotogra-
fování se na přídi lodi.
Ceny vstupenky: 200–300Kč 

Vila Stiassni zve na výstavu: 
Architektura ve službách první 
republiky
26. 10., 10:00 – 16. 12., 17:00
Vila Stiassni
Výstava v brněnské vile Stiassni se hlásí 
k počátkům Československa. Na šest-
nácti panelech ukazuje bohatství mezi-
válečné architektury podle tematických 
okruhů, k  vidění jsou modely staveb 
a  dobové publikace. Výstavu doplňuje 
bohatý doprovodný program.
Cena vstupenky: 30 Kč

Podzimní výstava Minerály Brno
17.–18. 11., 9:00–16:30 
Výstaviště Brno
Již druhá prodejní výstava MINERÁ-
LY BRNO v tomto roce se uskuteční 
o víkendu 17. a 18. listopadu. Jedná 
se o jednou z největších mineralogic-
kých akcí v České republice. Tradiční 
podzimní výstava minerálů spojená 
s  atraktivní návštěvnickou soutěží! 
Výstava je prodejní a nabízí možnost 
zakoupení atraktivních vánočních 
dárků z přírody.

Janáček Brno 2018 – 6. meziná-
rodní divadelní a hudební festival
17. 11. – 5. 12.
6. ročník festivalu Janáček Brno 
2018, pořádaný Janáčkovou operou 
Národního divadla Brno (NdB).
Program festivalu Janáček Brno 
2018 je věnován 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Uvedeno 
bude kompletní jevištní dílo Leoše 
Janáčka v  inscenacích světových 
tvůrců, jakými jsou Ivo van Hove, 
Robert Carsen, Kornél Mundruc-
zó nebo Alvis Hermanis. Za diri-
gentským pultem se objeví Tomáš 
Hanus, Tomáš Netopil či Marko 
Ivanović.
Dramaturgie koncertní řady před-
stavuje orchestrální a komorní kon-
certy, koncertní provedení opery, 
sólové a pěvecké recitály a koncert 
sborový.

Konference moderní fi tness výživa
17. 11., 11:00–19:00
Impact hub Brno
Zdravá (fi t a  fi tness) výživa prošla 
v  posledních letech dynamickým 

vývojem, který znamenal stírání dří-
vějších zažitých konceptů a  zave-
dených nových výživových směrů 
a obrodu v suplementaci. Jak se na 
tyto změny dívají moderní odborníci 
v oblasti fi tness a výživy?

Peter Hook and The Light
10. 11., od 19:00 
Klub Fléda
Spoluzakladatel kultovních Joy Divi-
sion a později i New Order. Autor iko-
nických basových linek. Peter Hook 
s aktuální kapelou The Light nechává 
ožít ty největší hity obou kapel.
Předprodej: 550 Kč

Too Many Zooz (US)
18. 11., od 19:00
Klub Fléda
Too Many Zooz jsou americký 
buskingový fenomén, který se zrodil 
v metru New Yorku. Jejich unikátní 
zvuk je tavící kotel všech různých 
stylů od jazzu přes afro-kubánské 
rytmy, funk až po taneční strukturu 
EDM a housu.
Předprodej: 490 Kč

Joe Cocker Band
18. 11., od 20:00
Metromusic bar
Cena: 120/150/180Kč

System of a Down + Motörhead 
revival
24. 11., od 20:00
Metromusic bar
Cena: 120/150 Kč

Manželství v kostce
11. 11., od 20:00
Divadlo Bolka Polívky
Věčný souboj mužů a žen, který netr-
vá jen sto let a  který se netýká jen 
dvou jedinců.
Cena: 350/390 Kč

V Paříži bych tě nečekala, tatínku
24. 11., od 19:00
Divadlo Bolka Polívky
Komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana ze Spále-
ného Poříčí nad Seinou nabízí dvě 
hodiny emocí a smíchu.
Cena: 490/520 Kč

Lady Oskar
25. 11., od 19:00
Divadlo Bolka Polívky
Jana Paulová v nové divadelní komedii!
Cena: 490/520 Kč

EvoLucie: turné kapely Lucie
18. 11., Brno DRFG aréna 
Jedna z nejpopulárnějších kapel vyrá-
ží na turné k novému album s názvem 
EvoLucie a zastávku plánuje pochopi-
telně i v Brně
Cena: od 790 Kč

Hana Zagorová a Petr Rezek 
v Sono Centru
18. 11., 19:30–22:00
Sono Centrum
Devítinásobná zlatá slavice Hana Zago-
rová se vrací do brněnského Sono Cen-
tra. Speciální host Petr Rezek, doprová-
zet je bude Boom Band Jiřího Dvořáka.

Bítls
24. 11., 19:00–21:45
Městské divadlo Brno
Bláznivá féerie s písněmi nejslavnější 
skupiny všech dob. Fenomén Měst-
ského divadla Brno od osvědčených 
autorů, kteří stojí za mnohými tituly!
Cena: od 500Kč

Tomáš Pfeiffer – Setkání s bio-
tronikou
25. 11., od 14:45
Sál Břetislava Bakaly, Bílý dům
Společenství Josefa Zezulky vás zve na 
setkání s biotronikou, v rámci Duchovní 
univerzity Bytí. Přednáší Tomáš Pfeif-
fer, který je připraven se s vámi podělit 
o poznání a cestu života.
Vstup: volný

Šípková Růženka – divadlo Hys-
terie #brnenskevanoce
25. 11., od 15:30
Náměstí Svobody
Klasická pohádka v novém kabátě!
Vstup: volný

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI jste si mohli 20. října prohlédnout v rámci akce 
Tattoo také auta, která jako by vypadla z PC her. Tohle známe ze hry Mafi a II. Foto: maj

 I KDYŽ NASTALY chladnější dny, zmrzce na Želňáku děti odolat nemohly. Foto: maj
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Co nezvládne příroda, vylepší plastika
 Možná uvažujete o návštěvě kliniky plastické chirurgie, abyste si na těle nechali něco zmenšit, zvět-

šit, prostě vylepšit. Podle vedoucího lékaře brněnské kliniky plastické chirurgie Leticia Petra Hýži to 
není nic zvláštního. „Plastická chirurgie je stále dostupnější. Pacientky jsou mnohem lépe informované 
a operace berou jako něco zcela běžného a samozřejmého.
Martin Ježek

Ženy si zpravidla nechávají upravo-
vat oční víčka, které způsobují pocit 
těžkých očí, pak také zvětšit nebo 
vymodelovat prsa, požadují lipo-
sukci partií, které jim brání si něco 
módního obléknout, či facelift. 
„Celkem málo se u nás setkává-
me se zvětšením hýždí gluteál-
ními implantáty. Tato operace je 
častá v zemích latinské Ameriky, 
kde je kult těla a způsob vnímání 
krásy malinko odlišný od našeho. 
V našich krajinách chtějí ženy 
spíš větší prsa. Přesto gluteální 
implantáty občas voperovávám,“ 
doplňuje doktor Hýža.
Muži jsou v zastoupení klientů 
estetické chirurgie sice jen v pěti-
ně, ale počet zájemců stále roste. 
Přistupují však k zákrokům prag-
matičtěji než ženy. Nejvíce poža-
dují také operaci očních víček, uší, 
nosu, liposukci, obřízku a zmen-
šení prsou. Celkový počet zájemců 
stále roste a jen loni se v „plastic-
kém byznysu“ otočily dvě miliardy 
korun. Stále mluvíme o estetické 
chirurgii, nikoli o zásazích nutných 
kvůli zdravotnímu stavu. Zdra-
votní pojišťovny tedy nic nehradí. 
O tom, že jde téměř o průmysl, 
svědčí fakt, že v žádném jiném 
zdravotnickém odvětví u nás ne-
vyrostlo tolik privátních pracovišť, 
která si tvrdě konkurují. Atestova-
ných plastických chirurgů je u nás 
přitom asi 150, mnoho z nich pra-
cuje v nemocnicích a mají menší 
úvazky na soukromých klinikách. 
Ale plastické operace vykonávají 
i lékaři bez potřebné praxe nebo se 
zcela odlišnou atestací, než je plas-
tická chirurgie. 
„Stále častěji se setkávám s tím, 
že se na mě obracejí pacientky 
s žádostí o opravu po operaci, kte-
rou provedl jiný lékař. Bohužel ne 
vždy lze chybu napravit a bohužel 
některá jména lékařů se opakují,“ 
varuje Petr Hýža.

Dobrý chirurg = nejméně 
komplikací
U plastického chirurga byste měli 
mít zaručeno, že provede opera-
ci „lege artis", tedy tak, jak je to 
správné podle současných dostup-
ných poznatků a stavu vědy. 
„Nelze bohužel garantovat hojení 
a nekomplikovaný průběh, stejně 
jako nelze zaručit stoprocentní 
výsledek. Je to dáno tím, že jsme 

každý biologicky jiný. Každý 
plastický chirurg, který operuje 
dostatečné množství pacientů, se 
setkal ve svém životě s komplika-
cemi, které musel řešit. Ale cílem 
je mít těchto komplikací a reope-
rací co nejméně,“ říká doktor 
Hýža a doplňuje, že nejlepší plas-
tičtí chirurgové mají také nejmé-
ně komplikací.
Na internetu si přesto můžeme 
prohlédnout fotografi e (nejen) 
celebrit, které se v honbě za 
krásou nechali téměř zohavit. 
Z těchto znetvořených „svět-
ských“ někdy nabudete dojmu, že 
lékaři už tolik nerespektují zájem 
o dobro svého klienta, ale o veli-
kost jejich fi nančního konta. Petr 
Hýža vysvětluje, že jsou to větši-
nou pacienti chronicky nespoko-
jení. A proto se nechávají opako-
vaně operovat, většinou pokaždé 
u jiného chirurga. 
„Opakované operace jednoho 
místa na těle přitom vedou k nad-

měrnému jizvení, ztrátě původní 
anatomie a deformacím. Ty už se 
někdy těžko opravují. Věřím, že 
je jen málo plastických chirur-
gů, kteří by se nechali přesvědčit 
k vytvoření bizarních výsledků 
jen na přání pacientky. A pokud 
mají klientky představy, které 
příliš vybočují z normy, například 
příliš velká prsa, je třeba pečli-
vě zvažovat vhodnost operace,“ 
upozorňuje doktor Hýža.
Zákroky, které jsou nesmyslné, 
proto nevykonává. Většinou jsou 
to podle jeho slov neopodstatně-
né požadavky. Ženy, ale i muži 
vnímají v těchto případech malou 
deformitu jako obrovský problém 
a operace by pomohla jen málo 
či vůbec. Anebo jsou to pacienti 
s nereálným očekáváním, které 
operace nedokáže naplnit. 

Raději opatrně
Lékaři jsou vnímáni jako lidé, 
kteří nesmějí dělat chyby. Ohro-

zili by přece zdraví a životy 
pacientů. „Každý člověk dělá 
drobné chyby. Pokud je ale lékař 
dostatečně erudovaný a zkuše-
ný, jsou to pouze malé chybičky, 
které nevedou k problémům, 
neohrozí pacienty a zdárný prů-
běh léčby či operace. Vnímá je 
pouze on jako profesionál, poučí 
se z nich, aby příště práci udělal 
ještě lépe. Z toho důvodu pra-
cují mladí lékaři pod dohledem 
zkušenějších kolegů, kteří do-
hlížejí na to, aby operace a léčba 
byla úspěšná. Jak se říká, nikdo 
učený z nebe nespadl a vlastní 
zkušenost je nesdělitelná, v kni-
hách rozhodně není psáno vše. 
Bohužel jsou mezi námi i lékaři, 
kteří si toto neuvědomují a bez 
zkušeností a dostatečné erudice, 
zato se však s obrovskou mediál-
ní kampaní a reklamou pouštějí 
do operativy, se kterou by měli 
zacházet velmi opatrně. Měli by 
pomalu získávat zkušenosti, mít 
zpětnou vazbu a případně i do-
hled. Ze svých drobných chybi-
ček se především poučit, dokud 
nebudou dostatečně zkušení. 
Místo toho inzerují počty estetic-
kých zákroků, které ani nemohli 
uskutečnit, a mnohdy se jedná 
třeba jen o aplikace botoxu. Ještě 
horší je, pokud plastické operace 
provádí lékař jiné odbornosti než 
plastický chirurg, nebo dokonce 
lékař z nechirurgického oboru,“ 
říká brněnský plastický chirurg.

Všeho s mírou
Operace plastické chirurgie se 
podle slov Petra Hýži během po-
sledních let standardizují a vy-
mezují se také indikace k jed-
notlivým typům operací tak, jak 
rostou zkušenosti plastických 
chirurgů. Pacienti by si ale měli 
uvědomit míru zákroku, který 
chtějí podstoupit.
„Plastická chirurgie má své mís-
to v léčbě stárnoucího obličeje, 
v úpravách změn ženského těla 
vzniklých následkem například 
těhotenstvím, korekci vrozených 
vad a vývojových nedostatků, 
estetických úpravách poprsí, re-
konstrukcích po léčbě rakoviny 
prsu a změnách způsobených vel-
kým zhubnutím i v dalších oblas-
tech. Plastická chirurgie se bude 
nepochybně dále vyvíjet společně 
s rostoucím stupněm našeho po-
znání,“ uzavírá Petr Hýža.

Plastické operace vykonávají i lékaři 
bez potřebné praxe
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INZERCE

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 23.1.2019 BRNO
Hala Vodova

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ

IVAN FENCL, 
nově zvolený člen 
Zastupitelstva města Brna 
za SPD

R-E-P-U-B-L-I-K-A – oslaveno!
28. října jsme oslavili 100 let od vzniku Čes-
koslovenské republiky. Proběhlo mnoho 
akcí, které toto velmi významné jubileum 
našim občanům připomenulo. Některé byly 
úspěšné, některé méně. Například výstava 
k výročí založení republiky, která proběhla 
na brněnském výstavišti, patřila k těm spí-
še neúspěšným akcím. To Česká národní 
banka vydala nové dvacetikorunové mince 
s podobiznami tří zakladatelů k 100. výročí 
ustavení nového státního zřízení na území 
českých zemí, Slovenska a Zakarpatské 
Ukrajiny. Zájem o tuto edici mincí byl u ve-
řejnosti enormní.
Československo se těchto oslav ve své pů-
vodní podobě ale nedožilo. Nechci hodnotit, 
zda je to dobře, nebo špatně. Prostě to tak je 
a musíme tento fakt brát tak, jak je. Zastav-
me se ale u pojmu republika. 
Slovo „republika“ je odvozeno od latinského 
res publica, což v překladu znamená „věc ve-
řejná“. V současné době pojem „republika“ 

chápán jako označení jedné z možných forem 
státu, kde jsou hlava státu (obvykle prezi-
dent) i parlament voleni na určité období. 
Podívejme se krátce na historii vzniku této 
formy státního zřízení. První republiky 
vznikly v antickém Řecku a Římě. Jejich for-

ma byla omezena volebním právem, které 
se vztahovalo na vyšší vrstvy obyvatelstva 
(šlechtu), v některých případech bylo voleb-
ní právo udělováno všem občanům republi-
ky s tím omezením, že mezi občany se však 
počítala jen část svobodných mužů. Antické 
republiky spolu s demokratickou formou 
státního zřízení zaznamenaly největší rozvoj 
v nejvýznamnějších řeckých městských stá-
tech (např. v Aténách), později v Římě. 
Ve středověku se republiky rozvíjely ve velmi 
omezené míře v městských státech, zejmé-
na v Itálii (např. Benátky, které však měly 
víceméně status monarchie). Od 19. století 
docházelo postupně k vytvoření republik ve 
většině států v Evropy a Ameriky. Možná ne-
víte, že teprve až od doby dekolonizace, která 
proběhla po druhé světové válce, začal počet 
státních zřízení ve formě republik převyšovat 
počet monarchií (císařství, království).
Myslím si, že bychom si měli vážit snah 
otců zakladatelů Československa za snahu 
o emancipaci národů žijících na jeho území, 
o snahu zachovat mnohobarevnost místních 
zvyků, krojů, hudby a jazyka v té podobě, 
jakou svým dětem vštěpovaly předchozí po-
četné generace rodičů.
 (dokončení v příštím čísle)

Aréna názorů 
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Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 12. 11. 2018.
Máte-li zájem o umístění inzerce,

prosím volejte nebo pište 
na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

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