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Inzerujte
Inzerce v našem 

časopise oslovuje 
nejširší okruh 

čtenářů z Brna!
Volejte:

724 274 181

Prosinec 2018 / Náklad 60.000

…vstupy na městská sportoviště 
je možné nově koupit i online přes 
BrnoID? Skoro 27 tisíc čipových 
hodinek, které slouží jako elek-
tronická peněženka při vstupu 
na sportoviště v Brně, už prodala 
brněnská společnost STAREZ – 
SPORT. Od listopadu pak zavedla 
další novinku, možnost pořízení 
a  nabíjení přes internet. Ve spo-
lupráci s  Dopravním podnikem 
města Brna jsou čipové hodinky 
nově propojeny s celobrněnským 
projektem BrnoID. Ten doposud 
sloužil pro online platby za svoz 
odpadu, k nákupu šalinkarty nebo 
zařízení turistické karty. Nově je 
přidána i sekce Zoo a Sport.  red

Víte, že... 

Nová primátorka
Na ustavujícím zasedání Zastu-
pitelstva města Brna byla 20. lis-
topadu zvolena nová primátorka 
Markéta Vaňková z ODS. Obdr-
žela 33 hlasů z 55. Zvolena byla 
také nová rada včetně náměstků. 
Nová Rada města Brna má je-
denáct členů, z nichž deset bude 
uvolněných. Jediným neuvolně-
ným bude radní pro dopravu. 
Celkem tak bude mít nové vedení 
města 14 uvolněných zastupite-
lů, což je o tři více než dosud.
 více na straně 3

Velká vlaková 
výluka
V neděli 9. prosince začala rekon-
strukce zabezpečovacího zaří-
zení na brněnském hlavním ná-
draží. Lidé, kteří chtěli cestovat 
do nebo z Brna, tak budou v ještě 
svízelnější situaci než doposud.
 více na straně 4

Opilý srazil chodce, ujel, auto zapálil
Obřany – Tragická nehoda se 
stala 22. listopadu v podvečer ve 
Fryčajově ulici. BMW stříbrné 
barvy tam srazilo dvaapadesá-
tiletého chodce, který přecházel 
frekventovanou komunikaci. 
Chodec i přes snahu záchranářů 
na místě zemřel. Řidič vozidla 

z místa nehody ujel. Asi za hodinu 
byl hlášen požár stejného osobní-
ho vozu poblíž Útěchova. Tam se 
také podařilo zadržet muže, který 
vozidlo používá. Třiačtyřicetiletý 
zadržený měl v krvi téměř dvě 
promile alkoholu, byl ozbrojen 
krátkou střelnou zbraní, ale nemá 

zbrojní průkaz a zbraň není regis-
trovaná. Skončil v policejní cele, 
nyní je ve vazbě. Policisté uvítají 
informace svědků, případně ka-
merové záznamy z vozidel či bez-
pečnostních systémů o pohybu 
stříbrného BMW 530 a informa-
ci, zda v autě nebylo víc lidí.  pol

Mendel + Janáček = 
brněnské opatství

Johann Gregor Mendel a Leoš Janáček. Dvě jména, která zná celý svět a která patří k brněn-
skému opatství, tedy ke klášteru a bazilice na dříve Klášterním, dnes Mendlově náměstí. Opa-
ta zde ale nenajdete a současní představení opatství také nejsou Češi. Nynější vedení je pol-
sko-italské, celou správu opatství vede od roku 2015 Španěl Juan Provecho López. Ekonoma 
opatství Jana Emila Biernata jsme se také zeptali, proč je místo, kde působili světově známí 
Moravané, spravováno cizinci.

 

Článek na stranách 8–9
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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. 

AMARO RECORDS 
profesionální nahrávací 

studio Brno 
a MIKROFIN pomáháme 

sociálním fi rmám 
s rozvojem a bezpečným 

fi nancováním

Do komunity profesionálního nahrávacího studia AMARO RECORDS 
v Brně se za poslední dva roky zapojilo přes 100 hudebníků 

z romské komunity, ale také široké veřejnosti. Bylo tak vytvořeno 
MÍSTO PRO ROMSKOU KOMUNITU, MAJORITU A NAŠE MĚSTO 
BRNO. MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ KULTUR, KTERÉ ZMĚNÍ ŽIVOTY. 
AMARO RECORDS nabízí jednotlivcům, ale i fi rmám své služby:

- Nahrávání (hudby, reklamních spotů apod)
- Míchání
- Mastering

CENÍK
hodina nahrávání/400 Kč

úprava skladeb (mix/master) cena dohodou

www.amarorecords.cz
https://www.facebook.com/amarorecordsbrno

Pro rezervaci kontaktujte manažerku studia: 
Petra Borovičková, 603 844 224, petra@amarorecords.cz

Činnost nahrávacího studia AMARO RECORDS podpo-
řil projekt: Projekt „Šance pro rozvoj II“ (reg. Č. CZ.03.3

.X/0.0/0.0/15_024/0003890), fi nancovaný z prostředků ESF. 
Více o projektu na www.mikrofi n.cz

spojení, které vede k úspěchu - spolupráce, která má smysl
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Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Vánoční překvápko
Mě ta velká železniční výluka 
překvapila. A  skoro každé-
ho. No není divu. O  úplném 
přehrazení dopravy z  jedno-
ho směru hlavního nádraží se 
moc nepsalo. Možná schvál-
ně, doprava v  Brně a  kolem 
něj je žhavé téma i v zimě.
Hodně Brňáků používá vlak. 
Uvědomují si, že je to prak-
tičtější, ve vlaku si odpočinou, 
udělají spoustu práce nebo 
se dospí. Pokud to není bez-
podmínečně nutné, řeším na-
příklad cesty do Prahy jedině 
vlakem. Stane se, že si při 
čekání na nástupišti postojím 
o něco déle, ale dočkám se. 
Teď si budu muset safra dob-
ře všimnout, jestli je stanice, 
kde vlak vypravují, Břeclav, 
Brno nebo Bohumín, protože 
pak může mít odjezd z dolní-
ho nádraží, Židenic nebo kla-
sicky z hlavního. A nejspíš se 
to může i  nějak měnit, takže 
bych se neměl spoléhat na 
tištěnou formu jízdního řádu, 
ale hledat na webu. 
Další nespokojenci se budou 
rekrutovat z řad lidí, co do Brna 
dojíždějí do práce z  venkova. 
Jsou to dlouhé litanie, co po-
sloucháme od absolventů ran-
ních kolon dé jedničky od Olo-
mouce, ale i  Břeclavi. A  pak 
se nějak propasírovat do kan-
celáře přes uzávěrky a totálně 
ucpané město, to chce silné 
nervy. Proto mnoho dojíždějí-
cích vyměnilo auto či autobus, 
který taky nic neřeší, za vlak. 
Ten je teď doveze do Židenic.
Ano, musíme si uvědomit, že 
pokud věci mají sloužit, musí 
být opravovány nebo vymě-
něny prostě obnovovány. Ale 
musíme to dělat všechno na-
jednou?
Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
přeji vám krásné svátky, bez 
duševních a fyzických výluk. 
A šťastný a úspěšný rok 2019.

Editorial

 Na ustavujícím zasedání Za-
stupitelstva města Brna byla 
20. listopadu zvolena nová 
primátorka Markéta Vaňková 
z ODS. Obdržela 33 hlasů z 55. 
Zvolena byla také nová rada 
včetně náměstků.
Brno – Nová Rada města Brna 
bude mít jedenáct členů, z nichž 
deset bude uvolněných. Jediným 
neuvolněným bude radní pro do-
pravu. Celkem tak bude mít nové 
vedení města 14 uvolněných zastu-
pitelů, což je o tři více než dosud.

Vedení Brna
Markéta Vaňková (ODS) – pri-
mátorka města Brna, Petr Hladík 
(KDU-ČSL) – první náměstek 
pro oblast zdravotnictví, školství, 
sportu, územního plánování a ži-
votního prostředí, Tomáš Koláč-

ný (Pirátská strana) – náměstek 
pro oblast majetku, kultury, par-
ticipace veřejnosti, informačních 
technologií, strategie a analýzy 
dat, Oliver Pospíšil (ČSSD) – ná-

městek pro oblast bydlení a sprá-
vy majetku, Robert Kerndl (ODS) 
– náměstek pro oblast investic, 
dopravy, sociálních služeb, mar-
ketingu a cestovního ruchu. jam

Markéta Vaňková primátorkou

NOVÉ VEDENÍ MĚSTA BRNA se také představilo na otevření vánočních trhů na 
náměstí Svobody. Foto: mb

Vánoční dárek pro sedmadvacetileté Brňany
Bohunice – Svým dětem narozeným v letech 1991 
a 92 v Brně mohou dát rodiče k Vánocům možnost 
nechat si vyšetřit fyzickou kondici. Jako protislužbu 
by mladí lidé absolvovali nenáročné vyšetření ve vý-
zkumném centru Přírodovědecké fakulty Masary-
kovy univerzity (MU) RECETOX. Poznají, v jakém 
stavu je jejich tělo, a pomohou při srovnání populace 
Brna a dalších evropských měst.
Rodiče dnešních šesta- a sedmadvacetiletých Brňanek 
a Brňanů si asi dobře pamatují, že v době jejich naroze-

ní a pak dalších dvacet let vyplňovali podrobné dotaz-
níky o své rodině, způsobu života, událostech, stresech 
i zdravotním stavu do celoevropské studie rodičů a dětí 
ELSPAC. Celá generace v Brně narozených dětí v le-
tech 1991 až 1992 byla sledována od těhotenství matky 
až do své dospělosti. RECETOX proto nyní zve všech-
ny bývalé děti studie ELSPAC do bohunického kampu-
su MU. Bude jim zdarma změřeno složení těla, fyzická 
kondice, hladina toxinů nebo důležitých hormonů. Při-
hlásit se mohou na adrese info@celspac.cz. jam

Svezte se vánoční šalinou

Brno-střed – V pátek 23. listopadu byly zahájeny Brněnské Vánoce 
a letos poprvé také vyjel i brněnský unikát – vánoční tramvaj. Letos 
má místo jednotlivě lepených světýlek světelné rámy, na kterých se 
budou měnit různé vánoční motivy. Dopravní podnik ji představil při 
slavnostním rozsvěcení vánoční lípy ve smyčce Pisárky.  Foto: mb

Zajímavosti, hádanky a šifry
Černá Pole – Nová aplikace Lu-
žánecká Lapka provede zájem-
ce nejen po parku Lužánky, ale 
také Wilsonovým lesem nebo 
Divišovou čtvrtí na Lesné. Sedm 
okruhů po Brně, deset stanovišť 

na každém, sedmdesát zastavení 
připomíná sedmdesát let fun-
gování Střediska volného času 
Lužánky. Webovou aplikaci si 
během prvního týdne vyzkoušelo 
už 350 lidí. mab

Zemřela Věra 
Růžičková

Brno – V sobotu 24. listopadu 
zemřela ve věku devadesáti let 
nestorka české sportovní gym-
nastiky Věra Růžičková. V roce 
1948 získala v Londýně jako 
členka československého druž-
stva gymnastek zlatou medaili, 
v závodě jednotlivkyň byla šes-
tá. Rok po olympiádě přestala 
aktivně závodit a své zkušenos-
ti uplatňovala jako trenérka, 
mj. reprezentačního družstva, 
organizátorka a funkcionářka 
v brněnských a celostátních or-
ganizacích a podílela se tak na 
výchově řady špičkových gym-
nastů a gymnastek. Ar
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Nejen zabezpečení, ale i teplé výhybky
Brno-střed – Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) ale nepostaví jen nové zabezpečovací 
zařízení, pro které byla postavena kousek od šes-
tého nástupiště zvláštní budova, tzv. jednotné ob-
služné pracoviště. Opravovat se budou také mosty 
a výhybky.
Mosty, které jsou památkově chráněné, tedy most 
přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici, projdou 
také rekonstrukcí. Ta bude stát celkem 343 mi-
lionů korun. Tyto technické památky jsou přitom 

takřka v centru Brna a vedou pod nimi dvě rušné 
komunikace. Díky opravám se řada dříve nahraze-
ných prvků dočká původního vzhledu a obě kon-
strukce také budou nově zabezpečeny. 
Začnou také práce pod stavědlem číslo 5 – vymě-
ní se celkem 22 výhybek a nově se položí celkem 
1400 metrů kolejí v části stanice směrem na Břec-
lavi. Provozním problémům v důsledku napadané-
ho sněhu a mrazu by pak měla zabránit instalace 
elektrického ohřevu výhybek. jam

Zpravodajství

12
Tolik měsíců si cestující na že-
leznici z a do Brna „užijí“ že-
lezniční výluky, která se týká 
příjezdů a  odjezdů vlaků ze 
všech a do všech směrů kro-
mě Střelic a Blanska.

Číslo vydání

Vybrané vlaky mohou být odklo-
něny na jinou železniční stanici 
– využívejte vyhledávače spojení 
nebo kontaktujte vlakový personál. 
Stejně postupujte při cestě z Brna, 
počítejte s časovou rezervou.

Pozor! 

Mezi hlavním nádražím a  Žide-
nicemi budou jezdit osobní vlaky 
každých 15 minut.

Každých 15 minut

 V neděli 9. prosince začala rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na brněnském hlavním ná-
draží. Lidé, kteří chtěli cestovat do nebo z Brna, tak budou v ještě svízelnější situaci než doposud. 
Vlak totiž býval mnohdy poslední možností, jak se vyhnout ucpaným cestám a dálnici. Teď se 
stalo Brno hlavní nádraží na rok neprůjezdnou stanicí, a většina spojů se mu proto vyhýbá.

Jan Matějovský

Brno-střed – V minulých měsí-
cích se uskutečnila rekonstruk-
ce na 5. a 6. nástupišti hlavního 
nádraží, odkud už zase odjíždějí 
vlaky směrem na Náměšť na Os-
lavou, Ivančice a Miroslav. Další 
spoje z hlavního nádraží ale vyrá-
žejí jen opačným směrem, tedy na 
Blansko a Žďár nad Sázavou. 

Z Židenic co 15 minut
Většina vlaků, která tedy končila na 
hlavním nádraží (ze směru Břeclav, 
Olomouc, Bohumín, Veselí), teď 
bude mít konečnou v Židenicích, 
odkud budou co 15 minut vyjíždět 
spoje na hlavní nádraží, které tam 
dorazí z opačného směru. 
Pokud se tedy nestane nic jiného, 
připočtěte si k cestě alespoň plus 
dvacet minut zdržení. 

Brnem projíždějící rychlíky bu-
dou zastavovat ve stanici Brno 
dolní nádraží (za Zvonařkou).

Spoje hledejte na internetu
Rekonstrukce, a tím i velká vlako-
vá výluka bude trvat do prosince 

2019 a bude stát 1,8 miliardy 
korun. České dráhy žádají své 
cestující, aby k vyhledávání spojů 
použili internet, kde budou ak-
tualizované informace. Výchozí, 
ale hlavně cílové stanice vlaků se 
totiž mohou měnit.

Do Brna a z něj se dostaneme ještě hůř

Projíždět se bude přes dolní nádraží
Brno-střed – Po celý rok velké 
vlakové výluky budou cestujícím 
na hlavním brněnském nádraží 
sloužit všechna nástupiště, sta-
nice nebude průjezdná. Vjezd na 
1. až 4. nástupiště bude možný 
pouze ve směru od Židenic. To si 
vyžádá zvláštní dopravní opat-
ření a na expresy se projdeme až 
k dolnímu nádraží. Od 8. prosin-
ce je za autobusovým nádražím 
Zvonařka zprovozněno ostrovní 
nástupiště, mimoúrovňový pří-
stup na ně zajistí rovněž nově vy-
budovaný podchod. Vlaky osobní 
dopravy zde budou moci využívat 
celkem tři koleje.

Nová čekárna
Zmíněné výluky potrvají po ce-
lou dobu platnosti jízdního řádu 
2018/2019, s jejich ukončením 
se počítá 15. prosince 2019 po 
aktivaci defi nitivního staničního 
zabezpečovacího zařízení v Brně 

hlavním nádraží. Pro komfort 
cestujících na dolním nádraží již 
SŽDC zprovoznila provizorní zá-
zemí pro cestující v univerzálních 
mobilních buňkách. Na přelomu 
roku se navíc po dokončení ne-
zbytných stavebních úprav otevře 
dočasná čekárna v administra-
tivní budově, kterou si správce 
drážní infrastruktury pronajal od 
Českých drah. Přehlednou mapu 
vlakové výluky najdete na straně 5.
Následující pokyny se ve většině 
případů týkají příjezdu i odjezdu 
z a do uvedeného směru.

Tišnov a Kuřim
Ze směru od Tišnova a Kuřimi po-
jede většina osobních vlaků jako 
dřív až po Brno-Židenice, odkud 
ale zamíří na dolní nádraží. Posi-
lové osobní vlaky z Tišnova, kte-
ré jezdí pouze ráno a odpoledne 
v pracovní dny, dojedou jen na 
zastávku Brno-Lesná. Rychlíky 

skončí už v Brně - Králově Poli, do 
centra města bude možné využít 
navazující tramvajovou dopravu. 

Břeclav, Praha, Vídeň 
a Bratislava
Na dolní nádraží budou zajíždět 
také všechny vlaky od Břeclavi 
a dále mezinárodní expresy na 
Prahu, Vídeň a Bratislavu. Dopra-
vu z dolního na hlavní nádraží za-
jistí autobus linky 61. Část spojů ze 
směru od Slavkova pojede i nadále 
na hlavní nádraží (přes Žideni-
ce), další část skončí v Židenicích 

s možností přestupu na jiný vlak 
do centra. Několik odpoledních 
vlaků pojede pouze do Brna-Sla-
tiny, odkud bude zavedena ná-
hradní doprava na hlavní nádraží. 
Osobní vlaky od Sokolnic-Telnice 
skončí v Brně-Chrlicích, odkud 
budou jezdit autobusy na centra. 

Vyškov
Rychlíky od Vyškova se hlavnímu 
nádraží také vyhnou a pojedou přes 
Židenice do Králova Pole. V Žide-
nicích bude možný přestup směr 
Brno hlavní nádraží. Mezi hlavním 
nádražím a Židenicemi budou jez-
dit osobní vlaky každých 15 minut, 
a to každý den včetně víkendů. 

Střelice, Blansko
Výluka se nedotkne spojů přijíž-
dějících do Brna od Střelic, také 
vlaky od Blanska, včetně rych-
líků, budou i nadále zajíždět na 
hlavní nádraží. jam,mb
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DVEŘE A ZÁRUBNĚ

-10%

Heršpická 1009/11c, 
BRNO

T: 541 421 672

Bližší pravidla akce na www.sapeli.cz

Akce platí od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019.

Dveře SAPELI – kvalitní české 
dveře již téměř 100 let
Pokud aktuálně plánujete koupi nových dveří do bytu či 
domu, nezapomeňte navštívit prodejnu SAPELI CENT-
RUM v brněnském H-Parku. Široká nabídka společnosti 
SAPELI, jedničky na trhu interiérových dveří a zárubní, 
zahrnuje téměř 20 modelových řad s výběrem z přírod-
ních i umělých povrchů, od přírodní dýhy z celého světa 
včetně exotických dřevin přes vysoce kvalitní lamino či 
celoskleněné dveře a stěny vlastní řady SAPGLASS. Ve 
více než 100 dekorech najdete dřevo v mnoha varian-
tách, moderní industriální design, jako je vzhled betonu 
nebo kovu, nebo velmi oblíbenou bílou barvu. Možností 
jsou také pestré barvy ve 187 odstínech RAL, stačí si jen 
vybrat. Připočteme-li několik systémů otevírání včet-
ně posuvných dveří a zárubní, atypické rozměry i tva-
ry, speciální vlastnosti dveří i možnost namořit dýhu na 
míru až na 21 odstínů například podle podlahy, kterou 
již máte doma, jedná se o místo, kde vám pomůžou dola-
dit interiér opravdu podle vašich představ. SAPELI vyrábí 
také vstupní bezpečnostní dveře do bytů, a to až ve třetí 
bezpečnostní třídě. Jejich obrovskou výhodou je kromě 
bezpečnostních prvků také možnost zvolit si dekor ze ši-
roké nabídky. Dokonce lze vyrobit dveře z každé strany 
jiné pro případ, že musíte ve společných prostorech za-
chovat jednotný styl, ale v bytě se vám líbí něco jiného. 
Brněnské SAPELI CENTRUM najdete na adrese Heršpic-
ká 1009/11c a otevřeno má ve všední dny od 8 do 18 ho-
din, v sobotu od 9 do 14 hodin. www.sapeli.cz
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  Vánoce jsou za dveřmi, vábení k nákupu z obchodů stoupá a lékárny se samozřejmě zapojily 
taky. „U nás nakoupíte pro celou rodinu,“ lákají klienty. Potřebujeme ale skutečně všichni pod stro-
mečkem najít nějaký prášek, pilulku či mast?

Martin Ježek

Marketing lékáren a hlavně léká-
renských řetězců nás láká do útrob 
apatyk a my tam pak necháváme 
spoustu peněz s blahým pocitem, 
že je nakoupeno pro partnery, děti 
i prarodiče. Lékárníka jsme ani ne-
nechali domluvit, z televize přece 
víme své. Děláme ale správně? 
„Interakce mezi zákazníkem a lé-
kárnou je vzájemná, funguje zde 
princip poptávky a nabídky. Mar-
keting pak tuto poptávku formuje 
a směruje tam, kam obchodník 
potřebuje. Je tedy jen na nás, aby-
chom se v tomto prostředí zorien-
tovali a uměli nabídku lékáren 
zpracovat a vyhodnotit. Tedy zdali 
máme skutečnou potřebu nějaké-
ho léčiva či doplňku stravy nebo 
je to jen uměle navozená potřeba. 
Do jaké míry se necháme ovlivnit, 
závisí také na naší informační, me-
diální a zdravotní gramotnosti,“ 
vysvětluje pedagog Ústavu ochra-
ny a podpory zdraví Lékařské fa-
kulty a odborný pracovník Centra 
pro výzkum toxických látek (RE-
CETOX) v prostředí Masarykovy 
univerzity Brno Tomáš Pruša. 
Češi, Moravané a Slezané jsou 
na tom se zdravotní gramotností 
v oblasti zdravotní péče poměrně 
dobře, horší je to v oblasti preven-
ce nemocí a zcela nejhorší v ob-
lasti podpory zdraví. 
„A protože nemalá část marke-
tingu cílí na poslední dvě oblasti, 
je česká populace hodně ovlivni-
telná,“ říká farmaceut a nutriční 
terapeut Tomáš Pruša.

Každý umí léčit?
Cíle reklamy lékáren nejsou ná-
hodné. S vyšším věkem stoupá ne-
mocnost, jsou to tedy v první linii 
senioři. Dále pak maminky stara-
jící se o děti a chroničtí pacienti – 
lidé se srdečními nemocemi, onko-
logičtí pacienti, cukrovkáři. 
„Je potřeba zdůraznit, že zdravý 
člověk doplňky stravy nepotřebu-
je. Ty, co jsou v nabídkách lékáren 
nejčastěji, mají zdravotní stav 
zlepšit, ale většinou cílí na obecná 
hojně rozšířená onemocnění nebo 
na nejasně defi nované zdravotní 
obtíže. Tak to ale být nemá. Pokud 
má člověk potvrzený nedostatek 
nějaké látky, pak to samozřejmě 
po poradě s lékařem nebo lékár-
níkem má doplnit. Mnoho lidí 
sebe nebo své okolí ale takzvaně 
vyšetřuje samo, hned taky udělají 
vlastní diagnózu a řeší to nějakým 
doplňkem stravy. Ten nemusí 

znamenat pouze zbytečnou inves-
tici, ale také oddálení diagnosti-
kování onemocnění,“ upozorňuje 
doktor Pruša.
Při uvádění doplňku stravy na trh 
se také nedokazuje účinnost ani 
bezpečnost, pouze se plní oznamo-
vací povinnost na Ministerstvo ze-
mědělství ČR. A právě zde si je po-
dle Tomáše Pruši nutné uvědomit, 
že například kvalita byliny použité 
k výrobě může být rozdílná. 
„Závisí na místě a na ročním obdo-
bí, kdy byla sbírána, a samozřejmě 
také na tom, zda to místo nebylo 
kontaminováno nějakými zdraví 
nebezpečnými látkami. To se ale 
z informací na výrobku nedozví-
me. Etiketa doplňku stravy musí 
splňovat příslušnou legislativu 
a najdeme na ni mimo jiné i údaje 
o množství vitaminů, minerálních 
látek nebo dalších látek vztažené na 
doporučenou denní dávku. Když 
se ale podíváme na historii šetření 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, najdeme případy, kdy 
v doplňcích stravy byly nalezeny 
těžké kovy či nepovolené látky či 
rostliny. Pozorní bychom měli být 
u doplňků, u kterých etiketa není 
dostatečná a zdroje jsou nejasné. 
Zákazník se tak musí často po po-
drobnějších informacích pídit sám. 
Jestli to někdo vůbec udělá? Na to 
si každý může odpovědět sám.“

Brusinky a klouby
Vezměme si některé oblíbené 
doplňky a jejich účinky. Brusin-
ky jako součást doplňku stravy 

neprokazují podle Tomáše Pru-
ši jednoznačný efekt na infekce 
močového ústrojí, možná pro 
pacienty s opakujícími se infekty 
močových cest. Ale kupovat je 
zdravým, to je podle současných 
studií zbytečné. U přípravků na 
klouby, kosti, chrupavky bychom 
měli skutečně vědět, komu je pří-
pravek určen. Pro zdravou popu-
laci je totiž zbytečný a nefunguje 
ani jako prevence. Naopak pa-
cienti s osteoartrózou, senioři, 
lidé s nadváhou a lidé s extrémní 
námahou kloubů tyto doplňky 
mohou využít. Podle někerých 
studií jsou účinné zejména ve 
snižování příznaků, jakými jsou 
bolestivost nebo ztuhlost. 
Laik obvykle také nezná vzájem-
né reakce různých látek v doplň-
cích stravy mezi sebou nebo s léči-
vy a to může být také nebezpečné. 
„Zázvor, grapefruit, ginkgo bi-
loba a další zpomalují metaboli-
smus některých léčiv, takže mo-
hou zvýšit jejich účinek. Naopak 
schizandra - klanopraška, či tře-
zalka působení některých léčiv 
snižují. Pokud tedy máme pře-
depsané léčivé přípravky a uva-
žujeme o doplňku stravy, měli 
bychom jejich současné užívání 
konzultovat alespoň v lékárně,“ 
doporučuje Tomáš Pruša. 

Raději se poraďte
Na vitaminy a multivitaminy pod 
stromkem také můžeme narazit. 
Jenže v některých výzkumech se 
podle Tomáše Pruši ukázalo, že 

doplnění stravy o vitaminy v po-
době multivitaminových prepa-
rátů nemusí být vždy prospěšné, 
dokonce mohou zvyšovat rizika 
úmrtnosti. Za jistých podmínek 
se totiž mohou některé z vitaminů 
stát prooxidačními a poškozovat 
naše zdraví. Doplňky stravy nám 
samy o sobě nepomohou v pří-
padě špatného stravování, nedo-
statku pohybu a přemíry stresu. 
„Když začneme užívat vitaminy, 
mohou pomoci v případě proká-
zaného nedostatku některého 
z nich. Při doplňování širokého 
spektra vitaminů bude ale jejich 
nemalá část pro náš organismus 
nadbytečná a navíc tím můžeme 
zatížit ledviny a játra. Nic se ne-
stane, pokud jsme zdraví. Jestliže 
však máme nemocné právě tyto 
orgány, může to mít nepříjemné 
následky,“ říká brněnský vysoko-
školský pedagog.
I přes uvedené výhrady je jasné, 
že nákupní mánie v lékárnách 
nepoleví. Když už tedy bude dů-
vod k nějaké koupi v lékárně, měli 
byste podle Tomáše Pruši uvést, 
zdali je to pro muže, ženu nebo 
dítě, věk obdarovávaného, jeho 
zdravotní potíže a seznámit se 
také s cenovou relací. Lékárník 
by pak měl na základě potřeby 
klienta prostředek doporučit 
a poradit. Rozhodně se nespolé-
hejte jen na informace z reklamy 
nebo internetu.

Ti nejmenší
Jedním z vděčných cílů marke-
tingu jsou ti nejmenší. „Doplňky 
zdraví u dětí ale opět nemají smy-
sl, pokud jsou zdravé. V první 
řadě bychom měli dbát na jejich 
správnou stravu a pohyb. Ten jim 
chybí stále častěji,“ upozorňuje 
doktor Pruša.
Podle jeho slov nákupem doplň-
ků v lékárnách řešíme pouze ná-
sledky, k tomu navíc jen jednou 
za rok. „Pokud někdo neupraví 
svůj životní styl, nepomůže mu 
nic. Podpora zdraví vyžaduje kaž-
dodenní aktivitu. Na to ale rádi 
zapomínáme a jako omluvu se ji 
snažíme nahradit snadným řeše-
ním v podobě doplňků stravy pod 
stromečkem,“ líčí Tomáš Pruša. 
Nakupovat dárky pod stromeček 
v lékárně tedy podle něj vhod-
né není. Měli bychom celoročně 
pracovat nejen na prevenci ne-
mocí, ale taky své zdraví aktivně 
a celoročně podporovat. O Váno-
cích to nedoženeme, navíc si mů-
žeme i ublížit.

Zdravým léky pod stromeček nekupujte

Za jistých podmínek mohou vitaminy 
poškozovat zdraví
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 Beran
Jakkoli můžete prožívat poměrně náročný 
podzim, zejména Berani narození v první 
třetině znamení, prosinec vnese do celé si-
tuace jasno. Získáte nadhled a ten si držte, 
protože konec měsíce vás může ještě pěkně 
potrápit.

 Býk
Máte jistě velkolepé plány. Pokud si na ně ale 
budete půjčovat, tak jen to, na co máte. Pro-
buzení do reality by nemuselo být příjemné. 
I za nezištnými dary od někoho blízkého 
může číhat nepříjemnost.

 Blíženci
Stíhat před svátky koníčky, přátele a ještě 
partnera by vás mohlo před Vánocemi pěk-
ně vyčerpat. Riziko onemocnění chřipkou je 
pro vás nyní větší. Co takhle si dát nohy na-
horu a nechat něco zařídit i ostatní?

 Rak
Pro samou práci nemusíte mít čas na nic ji-
ného. Na konci roku si možná vzpomenete, 

jak to bylo fajn, když jste pro samou práci ne-
měli čas na přemýšlení a chmury.

 Lev
Prosinec přináší spoustu příležitostí a dob-
rých plánů do budoucna. Když je udržíte 
v reálným mezích, máte vyhráno. Pro zalo-
žení rodiny je ideální čas.

 Panna
Věci, které jste doteď odkládali, už budete 
muset řešit, zejména doma. Volte pohodové 
tempo, šetřte síly a neprochladněte, abyste 
vánoce nemuseli proležet. Iracionální jednání 
druhých vás tento měsíc může zvedat ze židle.

 Váhy
Příjemná setkání s přáteli vám zvednou nála-
du. Nezapomínejte však i na své každodenní 
povinnosti, předejdete zmatkům a chaosu.

 Štír
Jak jinak na konci roku než dělat fi nanční 
bilanci. Do společného podnikání se nepou-
štějte, mohou z toho být jen vzdušné zámky. 
Raději investujte do romantických chvilek 
s partnerkou/partnerem nebo drobný peníz 
věnujte charitě. Bude to účelněji vynaloženo.

 Střelec
Můžete mít pocit, že vše zvládnete. Budete 
optimisticky naladění. Druzí mohou ale tvr-

dit, že jste idealisté, kteří nechtějí vidět prav-
du a riziko ztrát. Kdo má pravdu?

 Kozoroh
Užívejte společné chvíle s přáteli alespoň 
na počátku měsíce. Pak už můžete být spí-
še pohrouženi do sebe v iracionálních oba-
vách, zda vše fi nančně ustojíte. Určitě máte 
už dávno plán.

 Vodnář
Konečně se mohou dostavit reálné úspěchy 
v práci. Na vás je jen posoudit, zda vám to 
stálo za to a zda je to skutečně to, po čem 
jste toužili.

 Ryby
Tento měsíc vám může přijít určitá energie 
navíc. Pokud vyrazíte do dálek, nezapomeň-
te cestovní lékárničku, a pokud se budete 
kochat krásou toho, co vytvořila civilizace, 
hlídejte si i svou peněženku.

Horoskopy – prosinec 
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8 Brněnské opatství

Mendel a Janáček, jména, která jsou   
  Johann Gregor Mendel a Leoš Janáček. Dvě jména, která zná celý svět a která patří k brněnskému 

opatství, tedy ke klášteru a bazilice na dříve Klášterním, dnes Mendlově náměstí. Opata zde ale nena-
jdete a současní představení opatství také nejsou Češi. Současné vedení je polsko-italské, celou správu 
opatství vede od roku 2015 Španěl Juan Provecho López. Ekonoma opatství, pátera Jana Emila Biernata, 
jsme se také zeptali, proč je místo, kde působili světově známí Moravané, spravováno cizinci. 

Jan Matějovský

„Nemůžete to brát tak, že zde žijí 
cizinci, i když to tak může vypa-
dat. Hospodaří zde řád augusti-
niánů a je to podobné, jako by zde 
bydlela velká rodina. Je pravda, 
že opat zde od roku 2006 není, ale 
situace byla taková, že se nenašel 
nikdo z Česka, kdo by mohl funkci 

opata vykonávat. Proto generální 
představený řádu svatého Augus-
tina nerozhodl ohledně používání 
opatských insignií a titulu opata. 
To znamená, že poslední opat po 
své posledním funkčním období 
už nemohl používat titulu opata 
starobrněnského ani opatských 
insignií,“ říká Jan Biernat.

Kdy vlastně vzniklo 
starobrněnské opatství
„První budovy kláštera vznikaly 
u kostela Zvěstování Panny Ma-
rie a sv. Tomáše ihned po založení 
kláštera roku 1350. O dva roky 
později byl vysvěcen kostel Zvěs-
tování Panny Marie a sv. Tomáše, 
kde také byla hrobka moravských 
Lucemburků. Při obléhání Brna 
Švédy byly kostel i klášter pobo-
řeny, v letech 1661 až 1671 byl 
kostel přestavěn a v letech 1732 
až 1752 byl budován nový klášter. 
Z důvodu výjimečnosti kláštera, 
který uchovával Svatotomáš-
skou madonu, uctívanou pro její 
zázraky a záchranu města Brna 
před Švédy v roce 1645, pak pa-

pež v roce 1752 klášter povýšil na 
opatství.
Augustiniáni zde sídlili do 
15. března 1783. Pak se museli na 
příkaz císaře Josefa II. přestěho-
vat do zrušeného kláštera cister-
ciaček na Starém Brně. Klášterní 
kostel sv. Tomáše se stal 1. září 
1784 kostelem farním pro nově 
zřízenou farnost a nově postavené 
klášterní budovy byly použity pro 
potřeby zemských a stavovských 
úřadů. Po nuceném přestěhování 
augustiniánů do zpustlého cister-
ciáckého kláštera na Staré Brno 
zde bylo postaveno nové křídlo 
kláštera s refektářem v příze-
mí a s knihovním sálem v patře. 
Součástí kláštera se stal i gotický 
kostel Panny Marie, postavený 
pro původní klášter cisterciaček 
v první polovině 14. století krá-
lovnou vdovou Eliškou Rejčkou,“ 
vypráví Jan Emil Biernat.

Moravan německé řeči
Šilingrovo náměstí, Křížkovské-
ho nebo Klácelova ulice. Všech-
na tato místa byla pojmenována 
po řeholnících starobrněnského 
opatství. Nejznámější z nich ale 
byl Johann Gregor Mendel, který 
žil v letech 1822 až 1884. „Mys-
lím si, že Mendel je víc známý ve 
světě než u nás. Byl to přírodově-
dec, objevitel zákonů dědičnosti 
a zakladatel genetiky. Do kláštera 
vstoupil roku 1843, od roku 1854 
byl profesorem fyziky a příro-
dopisu na státní reálce v Brně. 

Současně se podílel na veřejném 
životě v řadě společností. V kláš-
terní zahradě vykonával pokusy 
s křížením rostlin. Na hrachu do-
kládal své teorie dědičnosti a zá-
roveň ukazoval na její význam pro 
další šlechtění. Zároveň byl řehol-
níkem a později opatem starobr-
něnského kláštera augustiniánů. 
Jeho mateřským jazykem byla 
němčina, ale vzhledem k tomu, že 
působil ve dvojjazyčném prostře-
dí, naučil se česky, ale sám se cítil 
být ‚Moravanem německé řeči‘,“ 
pokračuje páter Biernat. 
Na základě svých pokusů Men-
del zformuloval tři pravidla, která 
později vešla ve známost jako Men-
delovy zákony dědičnosti. Mende-
lova práce byla jedna z prvních, 
která aplikovala matematické me-
tody na biologický výzkum. 

Mendelův přínos pro biologii byl 
rozpoznán až po jeho smrti. Za-
čátkem 20. století byla jeho práce 
přeložena do angličtiny. Celý vě-
decký svět uznal, že J. G. Mendel 
položil základy oboru genetiky 
a jako jeden z prvních použil ve 
své práci biostatistické metody, 
což je obor využívající metody 
matematické statistiky při studiu 
proměnlivosti živých organizmů. 

Otec Janáček se 
rozhodl pro Brno
Další světovou osobností působící 
na Starém Brně byl Leoš Janáček 
(1854 až 1928). Jako jedenácti-
letý hoch v roce 1865 byl členem 
klášterní fundace. Nebylo to teh-
dy asi lehké. Janáčkovi byli chudá 
rodina, zdravotní stav jeho otce se 
zhoršoval, ale rodiče chtěli malé-

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, gotický kostel v Brně v areálu starobrněn-
ského kláštera

Ekonom opatství páter Jan Emil Biernat

Johann Gregor Mendel
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 spojena s brněnským opatstvím

mu Leošovi, který byl hudebně na-
dán, poskytnout vzdělání ve fun-
daci pro hudebně nadané chlapce. 
Janáčkův otec se přátelil se skla-
datelem a ředitelem brněnské fun-
dace Pavlem Křížkovským, takže 
volba padla na fundaci při augus-
tiniánském klášteře Králové na 
Starém Brně. Leoš odjel do Brna 
v srpnu roku 1865 a jeho dětství 
tak náhle skončilo. „Přijali mne 
za zpěváčka v Brně i v Kroměříži; 
otec se rozhodl pro Brno. S mat-
kou ve strachu nocujeme v jakési 
tmavé komůrce – bylo to na Kapu-
cínském náměstí. Já oči otevřené. 
Při prvním svítání ven, jen ven! 
Na náměstí kláštera Králové mat-
ka mi odchází těžkým krokem. Já 
v slzách, ona též. Sami. Cizí lidé, 
nesrdeční; cizí škola, tvrdé lůžko, 
tvrdší chléb. Žádné laskání. Svět 
můj, výhradně můj se mi zakládal. 
Vše do něho padalo. Otec zemřel; 
krutost toho nedomyšlena,“ píše 

skladatel v roce 1924 v Pohledech 
do života i díla.
Po odchodu Pavla Křížkovského 
do Olomouce převzal v roce 1872 
Leoš Janáček sám vedení kůru 
na Starém Brně a po vzoru svého 
učitele psal také první sborové 
skladby, v roce 1919 pak založil 
brněnskou konzervatoř a stal se 
jedním z nejvýznamnějších hu-
debních skladatelů.

Janáčkovy unikátnosti
Leoš Janáček je ve světě nejhraněj-
ším českým operním skladatelem 
a podle statistiky portálu Opera-
base se řadí mezi dvacet nejhraněj-
ších operních skladatelů vůbec.
Jen v letech 2016 a 2017 se ode-
hrálo v divadlech po celém světě 
téměř 500 představení Janáč-
kových oper, kromě evropských 
divadel také v New Yorku, Tokiu, 
San Francisku, Rio de Janeiru či 
na Novém Zélandu. 
Nejčastěji uváděnou Janáčkovou 
operou v letech 2016–17 byly Pří-
hody lišky Bystroušky, hned po ní 
Její pastorkyňa.
Janáček byl jedním z prvních 
skladatelů, který napsal operu 
na neveršovaný text – byla to Její 
pastorkyňa (1904).
Věc Makropulos (1926) na text 
Karla Čapka je první operou, ve 
které se telefonuje.
Z Janáčkova orchestrálního díla 
je ve světě nejčastěji uváděna Sin-
fonietta.

Válka a socialismus
Vraťme se ale na Staré Brno. 
Z 2. světové války byli mnozí au-
gustiniáni postaveni před nacis-
tický soud na základě udání z pro-
tiněmeckého smýšlení a jednání. 
Jeden z nich, P. Otakar Alfons 

Zadražil za tyto aktivity zaplatil 
svým životem. Za přechovávání 
zbraní a poslech zahraničního 
rozhlasu byl popraven také vrát-
ný kláštera Martin Lukáš.
Období po druhé světové válce zna-
menalo jen v prvních poválečných 
letech pro členy augustiniánského 
řádu na Starém Brně nádech svo-
bodného života. Netrval bohužel 
dlouho. Po převzetí moci komu-
nisty byla v roce 1950 činnost řádu 
zastavena, brněnští augustiniáni 
byli při Akci K odvezeni v noci 
z 27. dubna 1950 do internace do 
centralizačního kláštera v Oseku, 
pak byli rozvezeni do jiných in-
ternačních klášterů, posláni do 
táborů PTP nebo rozprášeni do 
podřadných civilních profesí. Bu-
dovy kláštera byly zabaveny a poz-
ději zčásti využity Archeologickým 
ústavem ČSAV. V období 1949 až 
1961 proběhly se starobrněnskými 
augustiniány celkem čtyři soudní 
procesy a byli odsouzeni za trestný 

čin podvracení republiky na mno-
ho let vězení. Všichni byli v letech 
1969 až 70 a po roce 1990 rehabi-
litování. Mnozí se toho již nedožili.

Doba polistopadová
Po listopadu 1989 se do kláštera 
vrátili členové řádu rozptýlení po 
celé republice i v zahraničí, jed-
nalo se o starší kněze, kteří byli 
v době zákazu do řádu tajně při-
jati. V roce 1990 a 1991 se na zá-
kladě restitučních zákonů poda-
řilo získat nazpět celý historický 
prostor starobrněnského kláštera. 
„Prvním úkolem bylo tedy zajis-
tit nutné opravy kostela a budov 
kláštera a upravit je pro potřeby 
nově vytvořené řeholní komunity. 
Po obnovení řádové komunity byl 
jmenován desátým opatem Tomáš 
Evžen Martinec. Po jeho smrti se 
stal po dvě období do roku 2006 
starobrněnským farářem jeho sy-

novec Lukáš Evžen Martinec. Od 
té doby není úřad starobrněnské-
ho opata obsazený. „V současné 
době jsou členy komunity starobr-
něnského kláštera augustiniáni 
z Polska a Itálie. Je to proto, že se 
otci Evženu Martincovi, poslední-
mu opatovi a administrátoru opat-
ství, nepodařilo získat nové české 
členy řádu,“ říká Jan Emil Biernat. 
Neshody mezi posledním opatem 
a řádem augustiniánů, které pro-
nikly i do médií, nechce Jan Emil 
Biernat komentovat. „Je to už za 
námi,“ reaguje pouze.

Dnes
Návštěvníkům opatství jsou 
dnes nabízeny unikátní exponáty 
v nově vzniklém Mendlově muzeu 
a také v Muzeu starobrněnské-
ho opatství. Uvidí zde vzácnou 
architektury původního kláštera 
cisterciaček a baziliky, včetně 
stříbrného oltáře s obrazem Sta-
robrněnské Madony, varhany, 

na kterých hrával Leoš Janáček. 
Právě díky významu tohoto mís-
ta byl papežem Janem Pavlem II. 
udělen starobrněnskému chrámu 
v roce 1987 čestný titul bazilika 
minor. „Snaha klášterní komu-
nity o duchovní rozvoj ve farnos-
ti již přináší své ovoce v podobě 
mladých noviců. To by mělo být 
zárukou budoucnosti našeho 
kláštera. V současné době klášter 
spolupracuje s městem Brnem 
na otevření a využití klášterních 
zahrad pro rekreační zónu v ob-
lasti Mendlova náměstí a Žlutého 
kopce. Klášter také spolupracuje 
s fi lmaři, jsou zde natáčeny doku-
mentární fi lmy a pořady o práci 
Gregora Mendela o architektuře, 
dějinách, především se chystáme 
na důstojnou oslavu 200. výročí 
narození Gregora Mendela, hod-
nou jeho světového významu,“ 
uzavírá otec Jan Emil Biernat.

Mendlův památník v areálu opatství

Mezi klenoty opatství patří knihovna.

Leoš Janáček
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Máte také problémy s  vybíráním 
vánočních dárků? Proto jsme se 
tentokrát náhodných kolemjdoucích 
zeptali: Pro koho a proč se vám nej-
hůře kupuje vánoční dárek?

Barbora Hocková, 
29 let, obchodnice
Nejhůř se mi vánoč-
ní dárek vybírá pro 
někoho, kdo už všechno má a nic 
nechce, aneb jak říká můj táta, 
budhisté neslaví Vánoce!

Veronika Bezvodová, 
26 let, studentka
Nejhůře se mi v  před-
vánočním shonu naku-
puje dárek pro mého mladšího bra-
tra. Jeho jedinou vášní jsou bojová 
umění, kterým se aktivně věnuje již 
několik let. Nicméně já se v těchhle 
věcech vůbec nevyznám. Navíc 
dárky kupuji dost na poslední chvíli, 
a tak se loni stalo, že místo nového 
pánského suspenzoru dostal dám-
ský růžový. No jo, prostě klikání na 
poslední chvíli se nevyplácí.

Dana Kislingerová, 
40 let, účetní
Nejhůř se mi kupují dárky 
pro rodiče. Dle jejich slov 
nic nepotřebují a nic nechcou.

Veronika Jochmano-
vá, 44 let, recepční
Vlastně nejhůř se mi 
kupují dárky pro mé děti, 
protože chtějí samé drahé věci.

Kateřina Höferová, 
32 let, herečka
Tradičně se mi dárek 
nejhůř vybírá pro tatín-
ka. Vždycky se snažím vymyslet 
něco originálního, co ani nejde 
koupit a  co ho skutečně překva-
pí. Ne vždy se to ale podaří. To 
potom vsadím na jistoty – pou-
kaz do knihkupectví, dobré jídlo 
nebo kvalitní víno. Nebo pověřím 
maminku, aby nenápadně nějaký 
tip zjistila.

Vladimír Roušar, 
39 let, krotitel
Nejhůře se mi kupuje 
dárek pro mou přítel-
kyni, protože ona sama je pro mě 
obrovským darem, a  tak pořád 
přemýšlím, jak všechno, co mi 
dává, jí co nejkrásněji vrátit.

Denisa Jílková, 25 let, 
zdravotní sestra
Vánoční dárek se mi nej-
hůře nakupuje pro tátu. 
Je to podnikatel, který si všechno, 
co se mu líbí a potřebuje, koupí sám, 
a tak je velice těžké vymýšlet smys-
luplný dárek. připravila peh

Anketa 

Pivo v centru Brna? Určitě Na Stojáka
Když před pár lety začala na Ja-
kubském náměstí fungovat piv-
nice, která sice má stoly, ale nemá 
židle a věrna tradici klasických 
výčepů servíruje pivko tzv. na sto-
jáka, říkala jsem si, že něco takové-
ho se vzhledem k přirozené lidské 
lenosti nemůže chytnout. Napros-
tý opak je dnes realitou. 
Pivnice, do které chodí lidé z ce-
lého města, aby si dali tzv. „jed-
ničku“, má nejen dobré pivo, ale 
i strategickou polohu, která z ní 
dělá místo setkávání nejen pivařů. 
Na stojáka najdete v samém srdci 
Brna, tedy na Jakubském náměstí, 
přímo za kostelem svatého Jakuba. 
Během několika sezón se stalo vše-

lidovou tradicí, že si uvnitř koupíte 
pivo a jdete si ho vypít ven, přičemž 
se posadíte kdekoliv, kde to zrovna 
jde. Obzvláště v letních měsících to 
není až tak snadné, protože všech-
ny obrubníky i patníky jsou ob-
sazené, a tak se často stává, že se 
zejména mladí usadí klidně upro-
střed náměstí na zemi.
Jakubské náměstí se tak každý rok 
od dubna do září mění v bzučící úl, 
kde se lidé schází nejen na pivo, ale 
často i proto, že vědí, že právě tady 
zcela jistě natrefí na někoho zná-
mého, poklábosí a pak se možná 
vydají „o dům dál“ anebo naopak 
zůstanou až do půlnoci, kdy re-
staurace zavírá. 

Brno díky výčepu Na Stojáka 
získalo nejen místo, kde to žije, 
kam si lidé chodí dát dobré pivo 
a tvarůžkový chleba, ale kde mo-
hou potkat známé, kolegy, herce 
z nedalekého divadla, studenty 
z celého světa, pouliční umělce, 
úředníky, cestovatele, pěkné hol-
ky, kluky na skateboardech…
Zkrátka Brno se už pár let potká-
vá na „Jakubáku“ Na Stojáka!
 Petra Hokszová

Brněnský pijan 

Odkaz Rudolfa Těsnohlídka
Spisovatel a novinář Rudolf Těs-
nohlídek (vlastním jménem Ar-
nošt Bellis), který je nám všem 
znám ze školních let jako autor 
Lišky Bystroušky, byl zajímavou 
a komplikovanou osobností, jejíž 
život poznamenala řada tragédií. 
Těsnohlídek vyrostl v rodině po-
hodného a celé dospívání trpěl 
jako „rasův syn“ pocitem spole-
čenské vyděděnosti. Otec na něj 
byl nepřiměřeně přísný a o ma-
minku přišel už jako student. Byl 
třikrát ženatý a patrně nikdy se 
nevyrovnal se smrtí své první ženy 
„Káji“ Jindry Kopecké, která ze-
mřela během jejich svatební cesty 
po Norsku. O důvodu její smrti se 
spekuluje dodnes, přičemž nejčas-
těji se skloňuje slovo sebevražda.

Vánoční strom
Po „Kájině“ smrti se Těsnohlí-
dek v roce 1905 přestěhoval do 
Bílovic u Brna, kde přijal místo 
v redakci časopisu Moravský 
kraj a po jeho zániku přešel roku 
1908 do Lidových novin. A právě 
v Bílovicích se odehrál příběh, 
který spisovatele patrně inspiro-
val k založení tradice vánočního 
stromu na brněnském náměstí.
V předvečer Vánoc 1919 se vydal 
společně s přáteli do lesa pro stro-
mek. K jejich zděšení našli upro-
střed lesa plačící podchlazené 
dítě. Asi rok a půl starou holčičku 

odnesli na tehdejší četnickou sta-
nici. Děvčátko dostalo jméno Li-
duška a později bylo adoptováno 
rodinou Polákových z Brna.
Možná že to byla právě tato emotiv-
ní událost, která ho přivedla na my-
šlenku vánočního stromu ve veřej-
ném prostoru. A tak vznikla krásná 
vánoční tradice, která se dodnes 
pojí s charitativní sbírkou.
První strom republiky, mohut-
ný smrk z bílovického polesí, 
byl pokácen 6. prosince 1924 za 
Těsnohlídkovy účasti a následně 
byl slavnostně převezen do Brna, 
aby se 13. prosince rozzářil na 

náměstí Svobody před stovkami 
Brňanů. Brněnský vánoční stro-
mek byl jedním z úplně prvních 
na evropském kontinentu.

Bystronožka a Bystrouška
Krom této krásné vánoční tradice 
je určitě nutností připomenout 
i stěžejní dílo Rudolfa Těsnohlíd-
ka, kterým je bezesporu kniha 
o příbězích malé mazané lištičky. 
V době Těsnohlídkova působení 
v Lidových novinách ho vybídl je-
jich šéfredaktor Arnošt Heinrich, 
aby napsal slovní doprovod k hu-
morným kresbám Stanislava Lol-
ka. Traduje se, že Těsnohlídek ne-
byl nejdřív vůbec nadšen, ale záhy 
vznikl poetický příběh o přírodě, 
lidech i zvířatech, který získal svě-
tovou proslulost v operní podobě 
Leoše Janáčka. Liška se původně 
jmenovala Bystronožka, ale pro-
tože Těsnohlídek měl opravdu 
svérázný rukopis, pánové tiskaři 
lišku nechtěně přejmenovali na 
Bystroušku, s čímž autor posléze 
s úsměvem souhlasil.
Rudolf Těsnohlídek zemřel vlast-
ní rukou. V pětačtyřiceti letech 
se tento zádumčivý a introvertní 
muž, který celý život trpěl těžký-
mi depresemi, smrtelně postřelil 
v prázdné redakci Lidových no-
vin. O pět hodin později svému 
zranění v nemocnici na Žlutém 
kopci podlehl. Petra Hokszová
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Plnou parou z Brna do Lednice 
V sobotu 17. listopadu se konala vyjížďka historickým vlakem jižní Moravou k 117. výročí trati Břec-
lav Lednice. Ta byla založena v roce 1901 jako odbočka z Břeclavi do Hrušovan. Již tradiční výlet byl 
ve znamení chladného počasí, který ale rozehřívala parou a jiskrami parní lokomotiva Skaličák, které 
pomáhal už taky historický dieselový stroj Bardotka. Do vlaku byl zařazen bufetový vůz, s jehož ně-
kterými cestujícími byla podle průvodčí těžká domluva, cesta z Brna do cílové Lednice totiž trvala 
necelé dvě a půl hodiny. V cíli se bylo možné pokochat nejen krásami lednického zámku a okolí, ale 
svézt se i historickým autobusem Praga RND.  text a foto maj

Zuřivý reportér informuje Stále tajemná 
Stránská skála
Výjimečnost přírodního útvaru 
Stránské skály přitahovala člo-
věka od nepaměti. První známky 
lidského osídlení jsou doloženy 
už z období starého paleolitu, 
kdy skalní útvar nacházející se 
mezi Líšní a Slatinou měl již svou 
dnešní podobu a tvar. Tento kus 
neskutečné přírody i lidské his-

torie, který je na jedné straně 
lemovaný Spalovnou a Zetorem 
a na druhé straně zahrádkářskou 
kolonií, je nejstarším sídlištěm 
člověka typu homo erectus v Ev-
ropě a nalezištěm prvních důka-
zů o používání ohně. 
Na Stránskou skálu stojí za to vy-
šplhat z mnoha důvodů. Ať už kvů-
li krásnému výhledu na celé Brno, 
příjemné procházce se psem, či 
tajemné vojenské historii. 
Za 2. světové války byla v podzemí 
Stránské skály budována továrna 
na výrobu součástek do leteckých 
motorů. Systém jeskyní, bunkrů 
a šachet o třech horizontálních pa-
trech ale nebyl dokončen a němec-
ká továrna Flugmotorenwerke 
Ostmark, základ pozdějšího Zeto-
ru, byla zničena na konci léta 1944 
náletem amerických letadel. I tak 
stihli Němci vyhloubit přibližně 
kilometr chodeb, z nichž většina je 
dnes volně přístupná. 
Ať už vás zajímají vojenské bunk-
ry, vápencové útesy, na kterých 
lze získat základní horolezecké 
zkušenosti, nebo přírodní pokla-
dy v podobě vzácných druhů ptá-
ků či jarně rozkvetlých konikleců, 
vycházka na Stránskou skálu do-
káže vyčistit hlavu a ukázat Brno 
z jiného úhlu. peh
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Legendární scénická MŠE (MASS) 
Leonarda Bernsteina s  Vojtěchem 
Dykem v hlavní roli Celebranta se po 
velkolepém úspěchu vrací po dvou 
letech do Brna.
8. 12., DRFG Arena (dříve Hala Rondo), 
Křídlovická 34, Brno

Kašpárkovy Vánoce 
na Špilberku
8. 12., od 10:00 do 17:00 
Hrad Špilberk
Jarmark, divadelní představení pro 
děti, vánoční dílničky, oblíbené opé-
kání špekáčků přímo na nádvoří 
a  hlavně rozzářený vánoční strom 
a spousta legrace s Kašpárkem.

Tradiční výstava betlémů v leto-
hrádku Mitrovských
8. 12., 10:00 – 13. 1., 16:00
Letohrádek Mitrovských, Veletržní 9, 
Brno

Víkendové labodílny – Vánoční 
jiskření
od 8. 12. 12:00 do 23. 12. 16:00
VIDA! science centrum, Křížkovské-
ho 12, Brno

Klabzubova jedenáctka
15. 12., 19:00 a 16. 12., 19:00 
Městské divadlo Brno, Lidická 16, 
Brno

50 let The Sweet
koncert
15. 12., 19:30–22:00
Sono Centrum, Veveří 113, Brno

Monkey Business
– vrací se na Flédu s novou deskou 
Bad Time For Gentlemen!
15. 12., 19:00
Klub Fléda, Štefánikova 24, Brno

Verona – koncert
15. 12., 21:00
Metro music club, Poštovská 6, Brno

Homo zabijensis: 
Konec lovců mamutů
15. 12., 15:30
Divadlo Polárka – Velká scéna, Tuč-
kova 34, Brno

Smola a Hrušky
15. 12., 20:00
Eleven Club, Dominikánská 11, Brno

Perníková chaloupka
15. 12., 10:00
Mahenovo divadlo, Malinovského 
nám. 1, Brno

Jak se čerti ženili
15. 12., 10:00
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské 
náměstí 5, Brno

Vitka
22. 12., 19:00
Divadlo Husa na provázku, Zelný 
Trh 9, Brno

AC/CZ – koncert
22. 12., 20:00
Metro Music Bar, Poštovská 6, Brno

Adventní gospely 2018: Stella 
Jones &  The Christmas Gospel 
Singers
23. 12., 20:30
Sono Centrum, Veveří 113, Brno

Silvestr 2018 na Flédě
31. 12., 21:00
Klub Fléda, Štefánikova 24, Brno

Oldschool Silvestr s  rockotékou 
v podání DJ SPOKO!
31. 12., 19:30
Klub Melodka, Kounicova 20, Brno

Silvestrovská G’oldies
31. 12., 21:00
Sono Centrum, Veveří 113, Brno

Silvestr: Ukulele Troublemakers
31. 12., 20:00
Metro music bar, Poštovská 6, Brno

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

INZERCE

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

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
VSTUPENK Y

E XKLUZIVNĚ U

K ADVENTNÍMU OBDOBÍ také patří nostalgické jízdy parních vlaků.
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Revma je běh na dlouhou trať
  Švejk si mazal svá bolavá kolena v Haškově románu opodeldokem. Zdali trpěl artrózou, nebo artriti-

dou, to se asi už nedovíme. Dnes ale medicína řeší revmatologické choroby přece jen moderněji.

Jan Matějovský

Máte revma? Tak to vás bolí asi 
všechny kosti v těle. Pod laickým 
pojmem „revma“ si totiž můžeme 
představit opravdu nejrůznější 
revmatické neduhy. Častá jsou 
tzv. degenerativní onemocnění 
pohybového aparátu, která jsou 
vázána na věk a nikoho z nás 
neminou, pokud se dožijeme 
staršího věku. Mezi ně patří art-
róza, tedy správně osteoartróza, 
a u ní možná nějaké to Švejkovo 
mazání pomůže. Za revma se ale 
hlavně označuje revmatoidní art-
ritida. Pokud býváte ráno ztuhlí, 
už dlouho vás bolí klouby, necítí-
te ruce nebo vás v nich brní a jste 
navíc chudokrevní, měli byste vy-
hledat revmatologa. 
„Revmatoidní artritida je nein-
fekční, autoimunitní zánět klou-
bů, přesněji kloubní výstelky. 
Může postihovat řadu kloubů, ale 
typické je symetrické postižení 
drobných kloubů rukou, zápěstí, 
nohou, kolen…. Klouby jsou bo-
lestivé a oteklé, bolí i v klidu a jsou 
hodně ztuhlé, zejména ráno. One-
mocnění je doprovázeno i cel-
kovými příznaky, jako je únava 
a mírně zvýšená teplota. Labora-
torně zjistíme některé typické ná-
lezy, například známky zánětu,“ 
vysvětluje lékařka Dana Tezgová 
z Revmatologického ústavu. 
Nemoc má podle ní tendenci tr-
vale se zhoršovat a deformuje bo-
hužel i klouby, což výrazně ome-
zuje pohyb nemocného. Pokud se 
včas a správně neléčí, je její pro-
gnóza nepříznivá. 

Od kojenců po seniory
Revmatologie se věnuje zánětli-
vým revmatickým chorobám, kte-
ré mají tzv. autoimunitní podklad. 
Jejich příčinou je tedy porucha 
imunitního systému, kdy vytvo-
řené protilátky napadají vlastní 
tkáně, tedy vlastní tělo. U revma-
tických pacientů jsou namířeny 
zejména proti pojivové tkáni, kte-
rá je v pohybovém aparátu. Tyto 
nemoci mohou postihovat lidi 
v jakémkoli věku, od kojenců až po 
seniory. Nejčastější revmatickou 
chorobou je zmíněná revmatoidní 
artritida, která postihuje asi 1 pro-
cento populace. Dalším typickým 
revmatickým problémem je Bech-
těrevova nemoc, která revmatic-
kým zánětem postihuje páteř. 
„Existují i tzv. systémové nemoci 
pojiva, které mimo pohybový apa-
rát postihují i celou řadu jiných 

orgánů nebo systémů. Je to napří-
klad kůže, svaly, někdy i krvetvor-
ba a i vnitřní orgány, jako ledviny, 
srdce, plíce, a nervový systém 
včetně mozku. To jsou sice velice 
vzácné, ale dosti závažné nemoci. 
Ale i ty umíme velmi efektivně lé-
čit,“ říká Dana Tezgová.

Důležitý čas
V současné době mají revmato-
logové díky modernímu výzku-
mu k dispozici řadu opravdu 
výborných, efektivních léků, kte-
ré dokáží nemoc zbrzdit, nebo 
dokonce i zastavit. Ale musí být 
včas zjištěna a léčena, to je zá-
klad. „Pacient i jeho lékař musí 
být trpěliví a počítat s tím, že je to 
nemoc celoživotní, která má ten-
denci k opakovaným vzplanutím, 
tedy i ke zhoršení,“ upozorňuje 
doktorka Tezgová.
Léčbu nelze podle jejích slov 
omezit na braní léků. Ani sebe-
lepší medikamenty totiž nena-
hradí rehabilitaci, pohybovou 
aktivitu a systematické rehabili-
tační cvičení. To vše musí pacien-
ti dělat sami a vysoce důležitá je 
pravidelnost rehabilitačního cvi-
čení. Nemocný by totiž měli cvičit 
doma denně. Je to prostě „běh na 
dlouhou trať“, jako u všech chro-
nických chorob. 

Neoslabujte svou imunitu
Mohu se ale proti revmatu nějak 
aktivně bránit? Podle Dany Tez-
gové spíš ne. Zánětlivé revma-

tické nemoci totiž nemají jednu 
jednoznačnou a známou příčinu, 
takže se proti nim lze bránit jen 
těžko. „Obecně je v rámci preven-
ce revmatických nemocí vhodné 
dodržovat správný životní styl 
s vyváženou, rozumnou stra-
vou, vyvarovat se stresů, neměli 
bychom přecházet jiné nemoci, 
například infekce. To vše totiž 
oslabuje imunitní systém, tedy 
naši nejpřirozenější obranu před 
nemocemi,“ radí doktorka Tez-
gová. Dalšími doporučeními jsou 
rozumný životní styl, psychická 
vyváženost a dle možností přimě-
řená fyzická aktivita.
Běžné bolesti pohybového apará-
tu mohou potkat každého člověka 

a nemusí nic vážného znamenat. 
Zejména ve vyšším věku je to podle 
revmatoložky zcela běžné, vlast-
ně normální. Signál závažnějšího 
problému bychom měli registro-
vat, pokud na naše obtíže nebudou 
účinné standardní léky, například 
proti bolesti. Kdyby se i po jejich 
braní obtíže dále zhoršovaly, za-
čaly se objevovat otoky kloubů 
a ztuhlost, bude třeba vždy pomy-
slet na možnost revmatizmu.

Doplňky? Pouze byznys
„Stárnutí se nevyhneme. Ale de-
generativní nemoci kloubního 
aparátu, tedy artrózu, můžeme 
částečně ovlivnit nebo zpomalit. 
Například tak, že naše klouby ne-
budeme dlouhodobě přetěžovat 
hlavně nadváhou, nadměrnou 
fyzickou zátěží a sedavým způ-
sobem života s nedostatkem po-
hybu. Životospráva, vhodná váha 
a přiměřená pohybová aktivita 
vede k dobrému stavu svalstva, 
což může při artróze hrát velmi 
pozitivní, ochrannou roli. Naopak 
užívání jakýchsi preventivních po-
travinových doplňků, které mají 
údajně ,léčit´ chrupavku, nemá 
žádné odborné opodstatnění. Je to 
jen byznys. Řada lidí se ale k této 
jednoduché cestě uchyluje, proto-
že je pro ně jednodušší brát nějaké 
medikamenty, než začít zdravě 
žít, hubnout a cvičit,“ upozorňuje 
Dana Tezgová. Uznává však, že 
existuje také placebo efekt této 
léčby, který je u řady těchto pří-
pravků úspěšně využíván. 
„Proti tomu jistě nemůžeme jako 
lékaři nic namítnout, ale roz-
hodně nelze hovořit o opravdové 
léčbě podložené fakty,“ uzavírá 
revmatoložka.

Pokud se nemoc neléčí včas, 
její prognóza je nepříznivá

Většinu zánětlivých revmatických onemocnění zatím revmatologové úplně 
vyléčit neumí. Podle doktorky Marty Olejárové z Revmatologického ústa-
vu dnes mají lékaři paletu léků, které jsou schopny zánětlivé onemocně-
ní zklidnit. Pacient tak trpí jen drobnými obtížemi nebo může být úplně 
v pořádku. „Po ukončení léčby se však nemoc s odstupem týdnů až měsíců 
většinou vrací. U  osteoartrózy také zatím neznáme prostředek, který by 
spolehlivě chorobu zastavil či výrazně zpomalil její progresi,“ říká lékařka. 
Prakticky všechny obory medicíny včetně revmatologie podle ní musí počí-
tat s placebo efektem. Týká se zejména nemocí, které se projevují bolestí 
či jinými subjektivními obtížemi. „Intenzitu bolesti výrazně zhoršuje např. 
úzkost, stres, nedůvěra v léčbu a podobně. Pocit pravidelné lékařské péče 
a pozitivní očekávání od léčby bolest naopak snižuje. Čím je léčba sofi sti-
kovanější a odpovídá představě pacienta o podstatě nemoci a  její léčbě, 
tím je placebo efekt vyšší. Pro objektivní zhodnocení účinku určitého léku 
a odfi ltrování případného placeba efektu je ale třeba nutné provést studii 
kontrolovanou placebem, kdy pacient ani lékař neví, kdo jaký lék dostává.“

Důležitý placebo efekt 
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INZERCE

IVAN FENCL, 
nově zvolený člen 
Zastupitelstva města Brna 
za SPD

R-E-P-U-B-L-I-K-A – oslaveno!
(dokončení z minulého čísla)
Nevím, zda si vážíme dostatečně 
podstaty samotného významu slo-
va republika. Při zřizování Česko-
slovenska byla ve hře také možnost 
konstituování nového státu ve formě 
monarchie. Naštěstí se tato varianta 
státního zřízení neuskutečnila. Domní-
vám se, že by nezajišťovala možnost pl-
ného rozvinutí demokracie do politického 
a společenského života nově vznikajícího 
státního útvaru.
My v současnosti na rozdíl od antických re-
publik a některých monarchií máme mož-
nost účastnit se na volbách už od naší plnole-
tosti, a to bez rozdílu pohlaví. To ve Švýcarsku 
bylo ženám přiznáno volební právo na fede-
rální úrovni např. až v roce 1971 (v některých 
kantonech dokonce až v roce 1990). U nás tento 
velký a zásadní zlom nastal už v roce 1920, kdy 
bylo v československé ústavě zakotveno, že ženy 
jsou politicky, sociálně a kulturně postaveny na 

úroveň mužům a náleží jim volební právo. Bere-
me skutečnost, že máme republikové zřízení, 
jako samozřejmost. Ale republiku máme te-
prve 100 let a ne vždy v ní fungovala demo-
kracie tak, jak by měla. My ale dnes už víme, 
že demokracie plně funguje jen tam, kde je 

možná otevřená diskuze bez limitů a kde je 
především pluralitní tisk. Mám obavu, že v naší 

republice jsou práva občanů na svobodný pří-
stup k informacím omezována a že dokonce ani 

veřejnoprávní média, placená námi všemi, námi 
„koncesionáři“, nejsou tou správnou 

a férovou platformou pro vzájem-
nou výměnu názorů obyvatel Čes-
ké republiky.

Musíme si uvědomit, že bez plné 
plurality médií nebude fungovat řádně 

ani demokracie v naší zemi, tedy nebude 
fungovat řádně ani naše republika. Zasa-

ďme se proto společně o větší demokratiza-
ci naší republiky. I s přesahem do EU. Právě 

v korektně vedené diskuzi se mohou formovat 
nové názory, vznikat nové nápady a myšlenky, 

které mohou posunout naši vlast zase o něco výše 
v kvalitě našeho života a umožní dosáhnout úspěchů, 

na které budou občané České republiky hrdí. Proto je slo-
vo „republika“ v názvu naší země tak důležité. 

I proto nejsme žádné „Česko“.
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Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO LEDNOVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 14. 12. 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

jazzfestbrno.cz

Branford 
MarsalisQuartet (us)

Dianne 

Reeves (us/br)

generální partner
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- Vánoční balicí služba ZDARMA
- Vánoční punč pro potěšení chuti
- Perníková chaloupka a betlém pro potěšení oka
- Výroba adventních věnců  
   a zdobení perníčků

ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

2
4,2–4,3 l/100 km, 4,5–4,6 m3

skodanejmix.cz

IVACAR 2000

www.ivacar2000.cz


