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…vila Tugendhat získala novou 
formu památkové ochrany? Výbor 
pro ochranu kulturních statků 
za ozbrojeného konfl iktu, který 
začátkem prosince zasedl v Paří-
ži, rozhodl o  poskytnutí zvýšené 
ochrany vile podle článku 10 dru-
hého protokolu k Haagské úmlu-
vě na ochranu kulturních statků 
za ozbrojeného konfl iktu. Je to 
výrazný odborný a  diplomatický 
úspěch České republiky, protože 
zvýšená ochrana podle tohoto 
protokolu byla zatím poskytnu-
ta pouze 13  kulturním statkům 
v osmi zemích světa.  red

Víte, že... 

Koordinátor 
dohlédne na silnice
Nová pra-
covní skupi-
na nazvaná 
Koordinátor 
oprav a uza-
vírek by měla 
dohlédnout na plynulost dopravy 
v Brně a zlepšit komunikaci mezi 
městem a jeho akciovými společ-
nostmi. Skupinu radní ustavili za-
čátkem prosince, výsledky budou 
patrné zhruba za tři čtvrtě roku.
 více na straně 3

Biobanka za 
200 milionů
V Brně byla v pondělí 10. prosince 
zahájena stavba unikátní bioban-
ky, která bude patřit k centru RE-
CETOX Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity a umožní 
studovat celistvěji vlivy životního 
prostředí na lidský organizmus.
 více na straně 4

První letošní pokus o vraždu
Blanensko – Spor při užívání pyrotechniky se 
vyhrotil několik minut po silvestrovské půlnoci 
v Blansku. Za chlapíkem, který odpaloval zábav-
nou pyrotechniku, přišel třiatřicetiletý muž a vy-
hrožoval mu s plynovou pistolí v ruce. Po krátkém 
fyzickém kontaktu nakonec „pistolník“ zmizel 
k blízkým garážím. Pak ale k odpalovači přišel 
jeho sedmapadesátiletý příbuzný, který ho ohro-
žoval nožem a sekerou. Poškozenému se naštěstí 

ránu sekerou do hlavy podařilo vykrýt rukou a utr-
pěl jen lehčí zranění. Oba podezřelé na místě za-
drželi blanenští policisté, agresoři skončili v cele. 
Mladší z nich bude čelit ve zkráceném přípravném 
řízení podezření z přečinů výtržnictví a nebezpeč-
né vyhrožování, za což mu hrozí až tříletý pobyt 
ve vězení. Starší se zodpovídá ze zvlášť závažného 
zločinu vraždy ve stádiu pokusu, za který může 
skončit ve vězení až na dvacet let.  pol

Optimismus změny 
klimatu nevyřeší

„Do třiceti let bude planeta teplejší, počasí extrémnější, vlny veder delší, maximální teploty 
vyšší, lesní požáry rozsáhlejší, záplavy častější a intenzivnější,“ říká klimatolog Alexander Ač 
z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky v Brně. Příroda se stane pří-
mým vykonavatelem vůle člověka, nikdo jiný na tom podíl mít nebude.

 

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. 
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 Nová pracovní skupina 
nazvaná Koordinátor oprav 
a uzavírek by měla dohléd-
nout na plynulost dopravy 
v Brně a zlepšit komunikaci 
mezi městem a jeho akcio-
vými společnostmi. Skupinu 
radní ustavili začátkem pro-
since. Výsledky budou patr-
né zhruba za tři čtvrtě roku.

Jan Matějovský

Brno – Pracovní skupina Ko-
ordinátora oprav a uzavírek se 
bude od ledna scházet jednou 
měsíčně a monitorovat harmo-
nogram plánovaných staveb. 
O svých návrzích ke koordinaci 
staveb bude každý měsíc infor-
movat vedení města. „Smyslem 
celé skupiny bude, aby všechny 
městské společnosti byly schop-
ny zkoordinovat své hlavní linio-
vé stavby. Díky tomu by měl být 
jejich dopad na dopravu v Brně 
co možná nejmenší,“ řekl radní 
pro oblast dopravy Petr Krato-
chvíl. „Výsledky činnosti skupi-
ny lze očekávat zhruba ve třetím 
čtvrtletí příštího roku. Nelze za-
sahovat do již běžících projektů 
ani do těch, které již mají všech-
na povolení, můžeme ale ovlivnit 
ty, které teprve začnou,“ dodal 
Kratochvíl.

BKOM má nejmodernější 
software
Vedoucím nové skupiny bude 
generální ředitel společnosti Br-
něnské komunikace (BKOM) 

Luděk Borový. BKOM totiž 
v současné době disponuje nej-
modernějším softwarem k posu-
zování dopravní situace ve městě. 
Díky tomu je schopen předjímat, 
jakým způsobem ovlivní velké 
stavební práce intenzitu dopravy 
ve městě, a posuzovat, nakolik 
je vyčerpána kapacita jednotli-
vých městských komunikací. Ve 
výsledku tedy může navrhovat 
také kvalitnější koordinaci sta-
veb v celém městě. „Nad rámec 
městských akciových společnos-
tí budeme chtít prostřednictvím 
této skupiny prohloubit spolu-
práci například s distributory 
energií, jako jsou E.ON, Innogy, 
Jihomoravská plynárenská a dal-

ší. Budeme se snažit přimět tyto 
společnosti k tomu, aby s námi 
své stavby koordinovaly,“ doplnil 
náměstek pro investice a dopravu 
Robert Kerndl.

Bloková čištění
Pracovní skupina se bude zabý-
vat třeba i optimalizací frekvence 
blokových čištění s ohledem na 
vytížení komunikací v dopravní 
špičce, v oblasti investic pak po-
sílí předprojektovou investiční 
přípravu a průběh jednotlivých 
investičních akcí. Posuzovat 
bude především vhodnost termí-
nů zahájení a ukončení výkopo-
vých prací z hlediska koordinace 
dalších staveb.

Koordinátor dohlédne na silnice

ROZKOPÁNO bylo i Slovanské náměstí. Foto: MB

Jediné, co ho napadlo, bylo 
prodat svůj byt a zakoupit men-
ší, jenže to si nedokázal příliš 
představit. Jednalo se o jeho 
domov, kde strávil mnoho let 
a chtěl tam i dožít. Prodat svůj 

byt s právem dožití zaneseným 
v katastru nemovitostí také 

nechtěl, protože znal příběhy 
některých svých přátel, kteří to 
udělali a neskončili dobře.

Když se později v jednom novino-
vém článku dočetl o Rentě z ne-
movitosti, na jeho tváři se konečně 
objevil úsměv. Uvědomil si, že by 
tak mohl syna zachránit. Pan Karel 
kupoval svůj byt před mnoha lety, 
a když zjistil, jaká je jeho aktuální 
hodnota, byl velmi překvapen, 
jak dobrou investici kdysi udělal. 
„Vlastně jsem si nikdy neuvědomil, 
že se ze mě postupem času stal 
milionář,“ říká pan Karel po tom, co 
se setkal se zástupcem společnosti 
FINEMO.CZ.

Nejdřív vše probral se synem, 
který byl z této možnosti samo-
zřejmě nadšený. Vše důkladně 
prostudovali a syn panu Karlovi 
navrhl, že by si kromě výplaty 
jednorázové částky mohl domlu-

vit i měsíční přilepšení k dů-
chodu. „Pomůžu synovi a jeho 
rodině, zlepším svůj životní stan-
dard, budu zabezpečený a ještě 
zůstanu vlastníkem nemovitosti. 
To je skvělé,“ usmívá se pan Karel.

 Když pan Karel v 65 letech odešel do důchodu, jeho syn se 
dostal do vážných finančních problémů a hrozilo, že on a jeho 
rodina s dvěma malými dětmi přijdou o střechu nad hlavou. 
Jenomže pan Karel ze svého důchodu sotva vyžil a nedokázal 
synovi pomoct. Byl z toho velmi zoufalý. 

Výhody Renty z nemovitosti:

Získáte peníze na cokoli (najed-
nou či postupně).
Za života nemusíte nic splácet.
Zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le majitelem svého bytu či domu.
Můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět více?

Přečtěte si příběhy klientů a odpo-
vědi na nejčastější dotazy na 
www.rentaznemovitosti.cz.
Vyžádejte si orientační kalkulaci 
zdarma.
Můžete nám také zavolat na tel. 
233 321 850.
Jsme držiteli licence 
České národní banky 
na poskytování spotře-
bitelských úvěrů.

Když rodina potřebuje finanční pomoc,  
je tu Renta z nemovitosti

INZERCE

Evropské Vánoce 
na radnici
Brno-střed – Už v pátek 
21. prosince se brněnská Nová 
radnice ponořila do vánoční 
atmosféry. Od 13 do 18 hodin 
odpoledne se zde uskutečnila 
akce Evropské Vánoce na rad-
nici. Děti si vyzkoušely tvořivé 
dílny, připraven byl i kulturní 
program včetně komentova-
ných prohlídek radnice či po-
travinové sbírky. MB

Tchaj-wan chce 
spolupracovat 
s Brnem
Brno-střed – Investice, tu-
rismus nebo studentské vý-
měny. Takové podoby může 
nabývat budoucí spolupráce 
Brna a Tchaj-peje. Primátor-
ka města Brna Markéta Vaň-
ková přijala 13. prosince svou 
první zahraniční návštěvu. 
Představitelé Tchajpejské 
hospodářské a kulturní kan-
celáře (THKK) projevili 
zájem navázat s městem Br-
nem bližší spolupráci. Pro-
to primátorku pozvali do 
Tchaj-peje na březnovou 
výstavu Smart City Summit 
& Expo 2019.
„Jde o zajímavou a význam-
nou událost, která by mohla 
být prvním krokem při ko-
operaci obou měst. Pokud to 
bude možné, ráda se zúčast-
ním,“ řekla primátorka Mar-
kéta Vaňková. MB

Krátce 
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 V Brně byla v pondělí 10. prosince zahájena stavba unikátní biobanky, která bude patřit 
k centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) a umožní studovat 
celistvěji vlivy životního prostředí na lidský organizmus.

Jan Matějovský

Bohunice – Kampus MU v Bo-
hunicích se rozroste o další vě-
decká pracoviště. Budou jím la-
boratoře a biobanka, kde budou 
vědci uskladňovat vzorky z vy-
šetření lidí a životního prostředí. 
Nová zařízení nebudou sloužit jen 
centru RECETOX, ale celé MU 
a pro další výzkumníky. Vybu-
dování biobanky a dalších vědec-
kých zařízení bude stát přibližně 
200 milionů korun z evropského 
operačního programu Vývoj, vý-
zkum a vzdělávání.

Pokračování výzkumu z 90. let
Nové zařízení pomůže vědcům na-
příklad s dlouhodobou populační 
studií CELSPAC (Central Europe-
an Longitudinal Studies of Parents 
and Children – Středoevropské 
dlouhodobé studie rodičů a dětí), 
což je společný projekt Masaryko-
vy univerzity a Fakultní nemocnice 
Brno. Je zaměřen na faktory ovliv-
ňující zdraví člověka. Na jejím po-
čátku byl projekt ELSPAC, celoev-
ropská studie rodičů a dětí z 90. let. 
Projekt byl organizován Světovou 
zdravotnickou organizací a cílem 
bylo oslovit 40 tisíc těhotných žen 
z celé Evropy a sledovat jejich děti 
až do dospělosti. Jedna generace 
dětí narozených v Brně a Znojmě 
v letech 1991 až 1992 tedy byla sle-
dována od těhotenství matky až do 
své dospělosti. Rodiče vyplňovali 
po dvacet let podrobné dotazní-
ky o své rodině, způsobu života, 
událostech, stresech i zdravotním 
stavu. Pode ředitelky centra RE-
CETOX profesorky Jany Klánové 
byla součástí také například studie 
neurologů. „Sledovali, jak se vyvíjí 
mozek mladých lidí a jak se nachá-
zí stopy stresu matek v těhotenství 
na mozku mladých lidí. To se může 

projevit například větší náchylnos-
tí k depresi,“ uvedla Jana Klánová.

Jak se jim daří dnes?
Jedním z účastníků byl také Lubo-
mír Lazar, který se narodil v roce 
1991. Míry, váhy a informace 
z jeho dětství a mládí tedy už věd-
ci znají. Vědí například i to, kým 
chtěl být, když mu bylo deset let, 
co měl rád nebo co ho nebavilo. 
Před 6 lety převzalo zodpovědnost 
za studii centrum RECETOX. „Za-
jímá nás, jak se mladým lidem z naší 
studie vede, jaký je jejich současný 
zdravotní stav a fyzická kondice,“ 
říká ředitelka RECETOX profe-
sorka Jana Klánová. „A protože je 
naším dlouhodobým cílem studium 
vlivu životního prostředí na zdraví 
populace a zdravý vývoj dětí, zajímá 
nás také to, jakou roli v současném 
stavu mladé populace hrají právě 
environmentální faktory,“ uvedla 
Jana Klánová. Rodinné a životní 
prostředí má podle totiž podle bada-
telů souvislost s chronickými nemo-
cemi. „Dechem se totiž do našeho 
těla dostávají chemikálie, konzumu-
jeme potraviny, ve kterých mohou 
být pesticidy, žijeme v prostředích, 

kde mohou být zpomalovače hoření, 
nebo dýcháme domácí prach,“ po-
kračovala profesorka Klánová. 

Dalších 7 tisíc
Badatelé z brněnského RECETOXu 
tedy chtějí pozorovat další tisíce ro-
din hlavně z Brněnska. Chtějí, aby 
se jejich členové podrobili nenároč-
ným, ale opakovaným vyšetřením, 
například odběrům krve a moči. 
Těchto vzorků bude celkově přes 
dva miliony a k jejich uskladnění 
poslouží nově postavená biobanka, 
která by se měla otevřít v roce 2020. 
V nových laboratořích by se měly 
vzorky testovat, a aby byla vylou-
čena lidská chyba, skladování bude 
ovládáno roboticky.
Než ale bude biobanka otevřena, 
chtějí vědci z centra RECETOX 
sehnat souhlas dalších sedmi tisíc 
rodin, kterým se v té době narodí 
potomek. Stanou se tak účastníky 
druhé vlny projektu. Současná data 
by výzkumníci rádi rozšířili o data 
biologická. Mohli by z nich vyčíst 
například to, jak se v lidském těle 
hromadí toxické látky nebo co ovliv-
ňuje vznik nemocí jako diabetes, 
obezita či autoimunitní choroby.

V Brně bude unikátní biobanka

STAVBU BIOBANKY otevřeli poklepáním na základní kámen představitelé Masarykovy 
univerzity v čele s ředitelkou centra RECETOX prof. Janou Klánovou. Foto: archiv RECETOX

První se narodila 
Terezka
Bohunice – Terezka se jmenuje první miminko, 
které se letos v Brně narodilo. Holčička přišla na 
svět na Nový rok ve 3 hodiny a 25 minut. Dru-
hého ledna ji a její maminku tradičně navštívila 
primátorka města Brna Markéta Vaňková. Terez-
ce a její mámě popřála primátorka hodně štěstí 
a zdraví a předala zlatý pamětní dukát, který 
každý rok získá první narozené miminko z Brna. 
Zároveň pozvala maminku s dcerou na setkání 
na Nové radnici. BM

BRNĚNSKÁ PRIMÁTORKA Markéta Vaňková s porodní asi-
stentkou Ilonou Raškovou, která porod vedla. Foto: archiv BM

Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Žádný strach
Letos tomu bude třicet let, co 
jsme si zvolili svobodný život. 
Socialismus se zhroutil jako 
domeček z  karet a  my jsme 
najednou mohli vyjet za zá-
padní hranice nebo si zale-
tět do zemí na opačné straně 
oceánu. Nikdo nám nic ne-
zakazoval, jen jsme cítili tak 
trochu strach z té nové a ne-
zvyklé situace.
Jenže na svobodu si zvyk-
nete hladce a  rychle, takže 
jsme za chvíli odhodili po-
slední zábrany a konečně po-
znali země, o  kterých jsme 
snad jen snili, jedli a pili po-
traviny a nápoje dříve viděné 
jen v kuchařkách.
Se svobodou ale také přišla 
odpovědnost. Někteří ztratili 
práci, museli se naučit jiným 
dovednostem, aby se na trhu 
práce uplatnili. Většině se to 
povedlo. 
Dřívější strach se tedy ztratil. 
Bohužel jen dočasně.
V  roce 2008 jsme zjistili, že 
součástí tržní svobody jsou 
také ekonomické krize. Za ně-
kolik let potom vystřídala krizi 
hospodářskou krize migrační.
Že jste ekonomickou krizi 
prožili celkem v pohodě a mi-
grantů je u nás tolik, že by na 
to stačily prsty na jedné ruce? 
Jistě, přesto nás ale zase 
straší bůhvíčím zleva i zprava. 
Před tím a před oním a slibu-
jí, že pokud se oni dostanou 
k moci, rychle se vším zatočí, 
a hlavně budou občanům da-
leko víc naslouchat.
Jenže takové, co chtěli rozho-
dovat za nás a  všechno nám 
zakázali, aby se měli sami dob-
ře, takové jsme tady už před ro-
kem 1989 měli. Takže děkuje-
me pěkně, ale určitě ne. 
Přeji všem čtenářům Brněn-
ského zpravodaje šťastný 
a úspěšný rok 2019. A beze 
strachu.

Editorial
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Nejlepší pedagog na univerzitě
Když Pavel Mato-
noha vstoupil po-
prvé na pitevnu, 
byl to pro zvláštní 
a silný zážitek. 
Dnes je to už 
pětačtyřicet let 
a on na Lékařské 
fakultě MU učí 
anatomii. Za svou pedagogickou 
práci získal dvě ocenění.
V roce 2018 jej studenti nomi-
novali na cenu rektora pro vyni-
kající pedagogy, kterou převzal 
v září, a v pracovně má také dva 
roky starou cenu pro nejlepšího 
akademického pracovníka fakul-
ty očima studentů. Říká se o něm, 
že je přísný, sám ve výuce vyzná-
vá motto: Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti.

Tři úrovně
„Student medicíny musí mít 
z anatomie určitou nepodkroči-
telnou sumu znalostí. Je to zá-
kladní předmět pro preklinické 
i klinické obory, neobejdou se 
bez něj například fyziologové, 
patologové, chirurgové a řada 
dalších oborů,“ zdůrazňuje 
Pavel Matonoha. Anatomie se 
probírá systematicky od těch 
relativně nejlehčích struktur, 
tedy kostry, na kterou se pak na-
balují klouby, svaly, cévy a ner-
vy. Z původních tří semestrů 
se však její výuka v posledních 

letech zredukovala jen na dva, 
a časové nároky na studenty se 
tak zvedly.
„Snažíme se jim látku vštípit 
na třech úrovních. První jsou 
přednášky, které představují 
základní popis, pak jsou prak-
tické semináře, kde se studenti 
seznamují podrobněji s lidským 
tělem a přicházejí do kontaktu 
s různými anatomickými prepa-
ráty, a třetí část jsou pak anato-
mické pitvy, kde si topografi ckou 
preparací prověřují své znalosti 
z přednášek a seminářů,“ přibli-
žuje výuku základního medicín-
ského oboru.

Pečlivost, spolehlivost 
a důslednost
Pavel Matonoha zdůrazňuje, že 
při výuce anatomie je důležité 
dbát na pečlivost, spolehlivost 
a důslednost, která je pro budou-
cí lékaře nezbytná, stejně jako 
empatie a etika.
Etická otázka je ve výuce ana-
tomie důležitá i proto, že řada 
studentů se v tomto předmětu 
poprvé dostává do kontaktu 
s lidským tělem. Někteří ne-
zvládnou práci na pitevně a část 
pak musí zvolit jiný studijní 
obor. „Pitva je pro některé stu-
denty velký psychický nápor, 
ale i na to je potřebujeme během 
prvních ročníků medicíny při-
pravit. Práce s pacienty v dalším 

studiu a v praxi je často mnohem 
náročnější.“

Nervy – prubířský kámen 
Z náročné látky jsou podle zkuše-
ností doktora Matonoha pro stu-
denty nejsložitější hlavové nervy 
jako trojklanný nerv a některé části 
mozku. „Mezi odlehčující témata 
na přednáškách pak patří urogeni-
tální soustava, tedy močové ústrojí 
a pohlavní orgány, ale při zkoušce 
se často ukazuje, že někteří stu-
denti mají i o této oblasti nevalné 
znalosti,“ říká s úsměvem.
Jeho přednáškami a praktiky pro-
šly tisíce studentů a říká, že se moc 
nemění. Jedině snad ve využívání 
moderních technologií a různých 
aplikací v mobilech či tabletech. To 
však podle něj nenahradí klasické 
učebnice a výuku anatomie, která 
zahrnuje i širší souvislosti oboru.
S notebooky se musí smířit i na 
přednáškách, stejně jako se mu-
sel během své učitelské praxe 
adaptovat na nové výukové me-
tody. „Začínali jsme s tabulemi, 
křídou a sešity. Dnes mám pre-
zentace, interaktivní tabule a ce-
lou řadu názorných pomůcek od 
modelů po plastináty.“
Pavel Matonoha působí na Ana-
tomickém ústavu Lékařské fa-
kulty MU už od svých studií, kdy 
pomáhal ve výuce. Jako pedagog 
nastoupil po promoci v roce 1970 
a učit ho stále baví.  NLMU
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Tolik členů bude mít Rada Kan-
celáře architekta města (KAM), 
brněnští radní o  tom rozhod-
li koncem prosince. Navržené 
osobnosti do funkce jmenuje 
ředitel KAM Michal Sedláček.

Rada KAM bude mít 9 členů:
•  Mgr. Ondřeje Boháče, ředi-

tele Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy,

•  Dipl. Ing. Petera Gera, slo-
venského urbanistu,

•  Ing. Alenu Heinišovou, ř edi-
telku odboru přípravy staveb 
SŽDC,

•  Ing. arch. Antonína Hladíka, 
urbanistu a pedagoga,

•  RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., 
radního pro územní plánová-
ní a rozvoj města Brna,

•  prof. Ing. arch. Petra Pel-
čáka, architekta, publicistu 
a pedagoga,

•  Mgr. Adama Švejdu, vedou-
cího Sekce vnějších vztahů 
Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy,

•  Ing. arch. Zdeňku Vydrovou, 
městskou architektku Lito-
myšle,

•  Ing. Petra Zahradníka, eko-
nomického experta, analy-
tika a  konzultanta speciali-
zujícího se na problematiku 
Evropské unie.

Číslo vydání

Sportovcem Brna 
opět Adam Ondra 
Brno – V půli prosince byli 
vyhlášeni nejlepší sportovci, 
sportovní kolektivy i sportov-
ní akce roku 2018. Nejlepšími 
sportovci města Brna jsou po-
dle hodnocení členů Akademie 
brněnského sportu lezec Adam 
Ondra, kapitán Komety Leoš 
Čermák a triatlonistka Vendula 
Frintová. Ondra stanul v čele 
brněnských sportovců popá-
té za sebou, dlouhodobě patří 
k nejlepším lezcům světa. Loni 
to potvrdil ziskem dvou stříber 
na mistrovství světa. Hokejová 
Kometa bodovala i mezi spor-
tovními kolektivy. MB

Zažili, co ještě nikdo před nimi – spánek pod mamutem
Pisárky – Výherci podzimní části hry Brno, co není 
z týmu Seznam fen si počátkem prosince vybrali 
svou odměnu za vítězství ve víkendovém velkém fi -
nále, které se odehrálo na hradu Špilberk a v centru 
Brna. Jako svou odměnu si zvolili speciální prohlíd-
ku pavilonu Anthropos, kde se při soukromé exkur-

zi seznámili s historií předků člověka a jeho světem. 
Součástí výhry byla také úniková hra v netradičním 
temném prostoru, který je součástí výstavy Mag-
netický sever, východ, večeře a speciální promítání 
fi lmu Cesta do pravěku a následně přespání pod 
slavnou atrapou mamuta v životní velikosti. mab

Brno bude mít vyrovnaný rozpočet
Brno-střed – Na svém prosincovém setká-
ní schválili brněnští zastupitelé rozpočet na 
příští rok a také seznam patnácti osobností, 
které na začátku roku obdrží Cenu města 
Brna. Spolek pro GP ČR Brno získal od měs-
ta příspěvek ve výši téměř pěti milionů na 
pokrytí ztráty za letošní závody. Zastupitelé 
podpořili také Diecézní charitu Brno i Ar-
mádu spásy a sportovní kluby. 
Město Brno bude mít pro příští rok vyrovnaný 
rozpočet, v němž je patrný především nárůst 
výdajů města na provoz, a to ve výši bezmála 
478 milionů korun. Téměř třetinu rozpoč-
tu pak tvoří fi nance na plánované investice, 
mezi něž patří například pokračování stavby 
velkých dopravních projektů, jako je Tramvaj 
Plotní nebo dalších částí Velkého městského 
okruhu, dokončení rekonstrukce Janáčkova 
divadla, stavební úpravy polikliniky na Lesné 
anebo výstavba nových bytových domů. BM
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  Svátky jsme absolvo-
vali a dobrotami jsme na 
sobě nešetřili. Na váze je 
to znát. Jak se zase do-
stat zpět do formy?

Martin Ježek

„Pokud chcete zhubnout a zba-
vit se několika kilogramů, tak to 
nezvládnete pouze pohybem. Bez 
zásahů do jídelníčku úspěch mít 
nebudete,“ upozorňuje nutriční 
specialista z poradny Fitbee Pa-
vel Suchánek. Podle něj je vhod-
né si zapisovat jídelníček. Krom 
velikosti porcí totiž také zjistíme, 
zdali nám v jídelníčku nechybí 
vitaminy proti únavě a zejména 
bychom měli mít dostatek bílko-
vin na podporu stavby svalů a tím 
i rychlosti metabolismu. „Častou 
chybou je, že v rámci redukčního 
jídelníčku chybí nebo přebývají 
živiny. Například u ovoce a cukru 
z něj nebo mohou přebývat škro-
by z pečiva či těstovin,“ říká dok-
tor Suchánek.

Pozor na jo jo efekt
Každý nehubneme stejně. Záleží 
na věku, pohlaví a zdravotním 
stavu. Pokud je člověk mladší, tak 
většinou díky rychlému metabo-
lismu stačí drobné úpravy v jídel-
níčku a mírné navýšení pohybo-
vé aktivity. Čím je člověk starší, 
musí být pečlivější ve sledování 
jídelníčku a v jeho pravidelnos-
ti. Neměl by na nic zapomínat. 
„Starší člověk má rychlost me-
tabolismu nižší a bude také trvat 
déle, než se změny v jídelníčku 
a v pohybové aktivitě projeví 
v tělesném složení, tedy v pokle-
su tělesného tuku. Nevýhodou 
změn v jídelníčku je i to, že trvá 
poměrně dlouho, tedy týdny, než 
se změna v jídelníčku projeví. 
Většinou se první větší měřitelné 
změny projeví asi po třech týd-
nech až měsíci,“ vysvětluje Pavel 
Suchánek. Proto také lidé často 
podléhají rádoby jednodušším 
a rychlejším řešením, která jsou 
k mání třeba na webu. Ta jsou ale 
podle Pavla Suchánka velmi rizi-
ková, protože pokles hmotnosti 
neříká nic o tom, co jsme vlastně 
zhubli. Zda to místo tuku není 
jen voda a svalová tkáň. „Pokles 
váhy z těchto složek vede k vel-
kému riziku jo jo efektu. Pak má 
tedy člověk větší podíl tělesného 
tuku, méně svalů – pomalejší me-
tabolismus, a zejména pak více 
tzv. vnitrobřišního tuku. A ten 
je velmi rizikový a odpovídá za 
spoustu zdravotních komplikací. 

Je totiž spojen se stresem. Špatně 
nastavený redukční jídelníček je 
pro tělo velmi stresující, a tedy ve 
výsledku velmi zdravotně riziko-
vý,“ varuje Pavel Suchánek.

Děti potřebují pohyb
Dětí mívají své rodiče jako vzor. 
A pokud hubne máma, rozhodne 
se hubnout i dcera, ačkoli je třeba 
ještě dítě. „Právě u dětí se zásadní 

omezení v porovnání s redukční 
dietou u dospělých nedoporu-
čují. Pokud hubnout potřebují, 
jde se u nich nejprve cestou kon-
troly jídelníčku, tedy kolik v něm 
čeho přebývá. A pak se stejně tak 
kontroluje, zda v jídelníčku něco 
nechybí, zejména dostatek bílko-
vin, vitaminů, minerálních látek 
a dalších živin. U dětí se upírá 
pozornost zejména ke zvýšení 
pohybové aktivity, nastavení její 
pravidelnosti a dostatečné inten-
zity. Můžeme u nich totiž ještě 
počítat s růstem nebo i s růsto-
vým skokem. Ten u dospělých 
již není možný, a tak se musí jít 
cestou velmi přísného jídelníčku 
spolu s pohybovou aktivitou,“ 
přibližuje doktor Suchánek.

Budoucí mámy a pacienti
U těhotných žen a nemocných 
ale platí pro tělesnou hmotnost 
podle doktora Suchánka zásadně 
jiná pravidla. U těhotných se sle-
duje množství živin, aby něco ne-
chybělo, zejména kyselina listová 
a tuky z mořských ryb. Ale výraz-
né omezení energie se nedoporu-

čuje. „Doporučený nárůst hmot-
nosti v těhotenství se pohybuje 
okolo 14 až 16 kilogramů, pokud 
má žena na začátku těhotenství 
optimální hmotnost. Pokud vstu-
puje do těhotenství s nadváhou, 
tak je doporučený nárůst hmot-
nosti v těhotenství nižší, mezi 
pěti až osmi kilogramy. Doporu-
čení, o kolik by měla hmotnost 
maximálně vzrůst, je zejména 

v rukách ošetřujícího lékaře, kte-
rý má přehled o zdravotním stavu 
těhotné ženy. Ten případně dělá 
doporučení k změně jídelníčku 
spolu s nutriční terapeutkou,“ 
dodává Pavel Suchánek.
U nemocných je to podle něj vel-
mi podobné. Opět se kombinuje 
doporučení lékaře spolu s dopo-
ručením nutričního terapeuta. 
„U některých onemocnění je 
nutná redukce tělesné hmotnosti, 
u jiných vyřazení některých po-
travin, například u dny.“

Internetoví rádci
Na internetu se dočteme nejrůz-
nější návody, jak zhubnout, diety 
a doporučení. Některé jsou ale 
vyloženě škodlivé a nezdravé. 
„Podle mne je velmi riziková deto-
xikace podle Antonie Mačingové, 
stejně tak jsou hodně rizikové i sa-
charidové vlny nebo velmi přís-
ná ketogenní dieta. Možností je 
spousta a nesmyslů hromada, ne-
existuje například důkaz o vlivu 
krevních skupin nebo stejně ne-
smyslná je dieta proti překyselení. 
Taky makrobiotika, frutariánství 

a podobně. Podle mne jde o zdraví 
ohrožující přístupy ke stravování. 
Makrobiotika sice vychází z fi -
losofi ckého podkladu, ale ten je 
relativně mladý a kombinuje po-
hledy z čínské medicíny a dalších 
oblastí. Pro děti je makrobiotické 
stravování velmi nebezpečné, to 
samé platí pro frutariánství,“ va-
ruje doktor Suchánek. 

Vegetariáni, vegani a fotbal
Vegetariánství je podle jeho slov 
zejména pro dospělé poměrně 
velmi zdravý způsob stravování. 
„Jestliže jsou pečliví v kombi-
nování potravin, tak v podstatě 
může jít o velmi prospěšné stra-
vování. Snižuje se riziko nádo-
rových onemocnění, vysokého 
krevního tlaku nebo vysoké hla-
diny cholesterolu a prodlužuje 
se průměrná délka života. U ve-
ganství to je již trochu složitěj-
ší. Veganům hrozí nedostatek 
vhodných aminokyselin, železa, 
vápníku a dalších složek výživy, 
a proto se jim doporučuje spolu-
pracovat s nutričním terapeutem. 
Výběr potravin je u nich totiž dost 
omezený a je nutné být velmi peč-
livý ve sledování jídelníčku a jeho 
sestavování. Hrozí jim totiž velmi 
podstatný nedostatek živin.“
Pavel Suchánek je také nutričním 
poradcem našich fotbalových re-
prezentantů. Fotbalistům dopo-
ručuje hlavně stravu pravidelnou 
a bohatou na bílkoviny, zejména 
na mléčné výrobky, nikoliv jen 
mléko. O správnosti doporuče-
ného jídelníčku nedávno refero-
val například fotbalový útočník 
Antonín Barák – měl předepsány 
ryby, brambory, rýži, co nejvíc ze-
leniny a ovoce. Shodil za několik 
týdnů 5 kilo tuku. „Sám intenziv-
ně sportuji a stravuji se podob-
ně,“ uzavírá doktor Suchánek.

Na vánoční kila jen pohyb nestačí

Větší změny se mohou projevit 
až za měsíc
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 Beran
Počátek roku vám přidá hodně energie a od-
vahy, mnozí mohou zabodovat v milostném 
životě. Dávejte si však pozor, abyste nepře-
pálili začátek, mohlo by vás něco zastavit, 
a to i doslova.

 Býk
Jistota, klid, dohlížení nad plány a výsledky 
své práce, vytrvalost, neústupnost. Najděte si 
čas i na trochu zábavy či na partnera/partner-
ku a rodinu, aby si nemysleli, že nemáte srdce.

 Blíženci
Klid a pohoda ve společnosti někoho blízké-
ho byl pro vás o Vánocích balzám. Nyní už 
můžete opět přemýšlet, kam se vydat nebo 
co studovat. S chutí do toho! Ale s mírou, 
čeho je moc, toho je příliš.

 Rak
Přelom roku je pro vás vždy nevíce vyčer-
pávající období v roce. Proto odpočívejte, 

zpomalte, ušetříte se mnohých komplikací, 
i zdravotních. Koncem ledna už bude lépe.

 Lev
Konec zábavy, čekají na vás resty z minulé-
ho roku. Pokud je doděláte, zbude dost času 
na koníčky i cestování.

 Panna
Užívejte si soukromí a blízkosti milující 
osoby. Nedělejte si však iluze o druhých 
a zůstaňte nohama na zemi. V obchodním 
i profesním světě se vám opět vyplatí po-
slouchat svůj zdravý selský rozum.

 Váhy
Konec roku mohl otevřít skříň plnou starých 
„domácích“ kostlivců. Podívejte se pravdě do 
očí, zbavíte se podvědomého strachu a obav. 
Když bude nejhůř, výlet vám spraví náladu.

 Štír
Počátek roku podpoří vaši zvídavost a chuť 
i někam cestovat. Zbytečné obavy hoďte za 
hlavu a užívejte všeho příjemného, co život 
nabízí. Určitě to umíte, zvláště když se zhasne.

 Střelec
Vlna euforie z konce roku je ta tam. Tvr-
dý náraz na realitu může zmírnit, jedině 

když se dokážete dívat na věci tak, jak jsou. 
Zvládnete to?

 Kozoroh
Konečně můžete najít řešení na své obavy 
a strachy, konečně pochopíte, co je vaše pře-
kážka. Možná vy sami? Pokud budete bojo-
vat s ostatními, tvrdě narazíte.

 Vodnář
Možná si potřebujete na chvíli odpočinout 
od okolního světa, pohroužit se do světa své 
duše, vnímat krásu kolem sebe. Pomůže vám 
to nabrat sílu.

 Ryby
Konečně vám zbude trochu času na přátele 
a koníčky. Dělejte však opravdu jen to, co 
chcete, nikoli to, co po vás chtějí druzí. Uvi-
díte, kolika problémů se zbavíte.

Horoskopy – leden 

 Se zimou je spojena řada 
typických úrazů. Stoupá počet 
zlomenin, naraženin a zraně-
ní kolenních kloubů. Nejhorší 
z nich vyžadují až šestiměsíční 
rekonvalescenci a končí s tr-
valými následky. Dá se tako-
vým úrazům předejít?

Eliška Crkovská

„V zimě se prakticky nepotkáme 
s klasickými letními odřeninami 
nebo popáleninami, naopak se zvy-
šuje počet úrazů na ledě a sněhu. 
Ošetřujeme zlomeniny, naraženiny 
a také svalové ztuhlosti, které vedou 
k horší koordinaci pohybu. Svaly 
a kosti srostou relativně rychle, ale 
poranění vazů a kloubů se reha-
bilitují dlouho, hojení vazů bývá 
komplikované a rozsah kolenního 
kloubu může zůstat trvale ome-
zen,“ říká hlavní fyzioterapeutka 
Fyziokliniky Iva Bílková.
Navzdory zvýšenému riziku úrazů 
mají Češi zimní sporty v oblibě. Po-
dle výzkumu společnosti STEM/
MARK lyžuje 35 procent popula-
ce, na běžkách jezdí téměř každý 
čtvrtý Čech a brusle alespoň občas 
vyzkouší dokonce více než 41 pro-
cent lidí. 

Původce zimních úrazů se však od 
těch letních nijak neliší – přepnutí 
sil a špatné odhadnutí situace. Za 
většinu zlomenin pak mohou pády 
na ledu, pro bruslaře bývá typická 
naražená kostrč a pro sjezdové ly-
žaře podvrtnutá kolena.

Hlavně neprochladnout
V nižších zimních teplotách je dů-
ležité udržovat tělo v teple a před 
výkonem svaly protáhnout. Lyžaři 
by neměli protahovat pouze nohy, 
ale také ruce, páteř a klouby celého 
těla. „Pokud lidé sportují v zimě, 
měli by být vždy dostatečně teple 
oblečeni, neboť u zahřátých a pro-
krvených svalů se snižuje riziko na-
tažení či natržení. Někteří výrobci 

nabízejí zahřívací vložky do bot, ru-
kavic nebo bund poháněné baterií. 
To může být také pomocníkem při 
prevenci proti podchlazení, při kte-
rém hrozí horší koordinace pohybu 
a vznik úrazu,“ doporučuje fyziote-
rapeutka Iva Bílková.

Na svah s čistou hlavou
Nikdo by neměl podceňovat úna-
vu, která způsobuje horší koor-
dinaci a nezvládnutí zátěže, na 
kterou je člověk normálně zvyklý. 
Podobně zrádný bývá i alkohol 
„pro zahřátí“, kvůli kterému spor-
tovec ztrácí seberefl exi a přeceňuje 
své schopnosti. 
„Začínajícím lyžařům se zprvu vy-
platí služby instruktora. Bez správ-

né techniky totiž tlačí lyže do zatáč-
ky silou a téměř nepřetržitě pluží 
i v situacích, kdy by se mohli uvolnit 
a svézt. To je obrovská zátěž na ko-
lena, vnitřní strany stehen a vnitřně 
rotované kyčelní klouby. Zvládnutá 
technika šetří energii a odlehčuje 
kloubům,“ míní Iva Bílková.

Opatrnost při předjíždění
Snowboarding zůstává trnem v oku 
mnoha sjezdových lyžařů, možná 
také proto, že je doménou převážně 
mladých. Mnohé rozepře na sjez-
dovkách mohou pramenit i z faktu, 
že snowboardista má velmi ome-
zenou rotaci trupu a s ní i orientaci, 
nevidí za sebe, což může přivodit 
srážku s předjíždějícím lyžařem. 
„Snowboardisté mívají nejhorší 
takzvané spirálovité zlomeniny ste-
henní kosti, jejichž příčinou bývá 
pevné vázání. Když snowboardista 
upadne a kutálí se ze svahu dolů, 
snowboard, který drhne o zem, 
blokuje trupu a nohám tendenci 
v pádu rotovat. Vznikají tak zlome-
niny, které je nutné operovat pomo-
cí zevních fi xátorů a které provází 
poškození kolenního kloubu a jeho 
vazů. Rehabilitace pak trvají až šest 
měsíců. Rychlejšímu srůstu kostí 
a zacelení natrženého svalu pomá-
há inovativní léčba s aplikací rázové 
vlny co nejdříve po operaci,“ popsa-
la Iva Bílková.

Nejčastější zimní zranění a jak se jim vyhnout
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Optimismus změny klimatu nevyřeší
  „Do třiceti let bude planeta teplejší, počasí extrémnější, vlny veder delší, maximální teploty vyšší, les-

ní požáry rozsáhlejší, záplavy častější a intenzivnější,“ říká klimatolog Alexander Ač z Ústavu výzkumu 
globální změny Akademie věd České republiky v Brně. Příroda se stane přímým vykonavatelem vůle 
člověka, nikdo jiný na tom podíl mít nebude. 

Jan Matějovský

Loňské léto bylo asi dost výjimeč-
né. Projevily se u nás změny kli-
matu?
Léto bylo opravdu výjimečné, ale 
pouze z pohledu minulosti. Letos 
jsme zaznamenali nejvíc letních 
dnů, tedy těch, kdy teplota pře-
kročí maximální teplotu 25 °C, 
a také průměrná letní teplota byla 
rekordní nejméně od roku 1775. 
Teplejší období duben až září, 
kdy byla zaznamenána výrazná 
odchylka od průměrné teploty, 
bylo pozorováno v celé Evropě. 
V kontextu změny klimatu však 
již o výjimečnosti mluvit příliš 
nelze. Rychlý trend oteplování 
totiž nepravděpodobnost podob-
ných událostí výrazně snižuje. Ji-
nými slovy, co by bylo za normál-
ních okolností výjimečné, se dnes 
stává novým normálem. Situace 
se však bude nadále zhoršovat. 
Spalování fosilních paliv totiž po-
kračuje rekordním tempem. Ex-
trémně teplé a několik posledních 
let i suché počasí u nás je přímým 
důsledkem změny klimatu, která 
probíhá od začátku průmyslové 
revoluce stále větší rychlostí.

Hovořili jsme o Evropě. Byly za-
znamenány podobné výkyvy poča-
sí na celém světě?
Globálně bude letošní rok asi na 
3. až 5. místě, nepůjde tedy o re-
kordní hodnotu. Extrémní však 
bylo postavení tzv. tryskového 
proudění (jet-stream), jež určuje 
do značné míry extremitu poča-
sí. Následkem toho mnohé části 
planety na severní polokouli, tedy 
ne pouze Evropa či ČR, zazname-
naly rekordní teploty a v opačném 
extrému zase rekordní srážky. 
Charakter tryskového proudění 
se mění a dochází k vyšší prav-
děpodobnosti blokujícího, tedy 
přetrvávajícího charakteru poča-
sí, kde v jedné části planety do-
chází k přehřívání a vysušování 
a v druhé k nadměrným srážkám. 
Rostoucí počet vědců se domnívá, 
že tento vývoj je značně ovlivněn 
rychlým oteplováním v Arktidě, 
nicméně na defi nitivní důkazy si 
budeme muset ještě počkat. Do-
konce se zdá, že změny v cirkula-
ci atmosféry zpomalují putování 
hurikánů či obecněji tropických 
cyklon. Ty po svém vpádu na 

pevninu setrvávají delší dobu na 
jednom místě, přičemž dochází 
k rekordním srážkám. Učebni-
cový příklad je nedávný hurikán 
Florence, který přinesl rekordní 
srážky do Severní i Jižní Karolíny 
na východním pobřeží USA.

Příčinou změn klimatu jsou skle-
níkové plyny, které lidstvo vypouští 
do atmosféry. Jsou to však jen ony?
Hlavní příčinou současné změ-
ny klimatu je opravdu rostoucí 
koncentrace skleníkových plynů, 
jejichž hlavní složkou je právě 
oxid uhličitý, asi 60 %, dále me-
tan, oxid dusný a některé další. 
Kdyby lidstvo nespalovalo fosilní 
paliva, která tvoří asi 90 % emisí, 
a neodlesňovalo –10 % emisí, glo-
bální teplota by se za posledních 
asi 170 let nezvýšila. Dokonce je 
možné, že by velmi mírně klesala, 
asi o 0,1 °C v důsledku přiroze-
ných faktorů ovlivňujících nor-
mální změny podnebí. Lze tedy 

říci, že člověk a jeho aktivity jsou 
prakticky jediným faktorem, kte-
rý způsobuje oteplení. 
O kolik stupňů je Země vlastně 
teplejší a týká se to skutečně celé 
planety?

Současné pozorované zvýše-
ní průměrné teploty je o víc jak 
1,1 °C od konce 18. a začátku 
19. století, od kdy máme k dispo-
zici spolehlivé měření globální 
teploty. A je to výpočet změny 
teploty pro celý povrch planety 
Země, včetně oblastí nad oceány. 
Podle rekonstrukce globální tep-
loty za delší období se zdá prav-
děpodobné, že se nyní nacházíme 
v nejteplejším období za posled-
ních víc jak 100 tisíc let. Obzvlášť 
závažná je rychlost samotného 
oteplování. Podle současných 
vědeckých poznatků k rychlej-
šímu oteplení nedošlo nikdy za 
posledních nejméně 100 milionů 
let, a možná ještě déle. Není zná-
mý přirozený mechanizmus, kte-
rý by dokázal tak rychle zvyšovat 
koncentraci skleníkových plynů, 
jak to děláme dnes my.

Důsledek emise skleníkových ply-
nů se dostavuje až po desetiletích. 
Můžeme tedy říct, jak bude Země 
vypadat za dvacet třicet let?
Klimatický systém má určitou se-
trvačnost a teplota se zcela stabili-
zuje až po 20 až 30 letech od sta-
bilizace koncentrace skleníkových 
plynů. Můžeme s jistotou říct, že 
do 30 let bude planeta teplejší, po-
časí extrémnější, vlny veder delší, 
maximální teploty vyšší, lesní po-
žáry rozsáhlejší, záplavy častější 
a intenzivnější. Vlastně půjde 
o pokračování nastoupených tren-
dů, avšak budou se zrychlovat. 
Ekosystémy nebudou stíhat se 
vhodně přizpůsobovat, jak vidíme 
u nás v současnosti na příkladu 
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zejména lesních smrkových mo-
nokultur. Zemědělci v mnoha čás-
tech světa budou zápasit se střídá-
ním sucha a přívalových srážek, 
bude stále těžší dopěstovat dosta-
tek kvalitní úrody, bude přibývat 
klimatických uprchlíků.

Dalším nebezpečím pro Zemi je 
metan, který je zmrzlý na dně 
moří. Co se stane, když rozmrzne 
a je jasné, kdy se tak stane?
Metanu je na dně šelfových oceá-
nů, ale i v trvale zamrzlé půdě, 
permafrostu, uloženo dostatek 
na to, aby výrazně zrychlil otep-
lování. Dnes neumíme říct, kdy 
by se tak mohlo stát. Víme však, 
že už se tak v minulosti v teplej-
ších obdobích stalo a s rostoucím 
oteplením se toto riziko zvyšuje. 
Některé nepřímé důkazy nazna-
čují, že ani naplnění Pařížské 
dohody (z klimatické konference 
v prosinci 2015 – pozn. red.), tedy 
omezení oteplení do 2 °C oproti 
období před průmyslovou revo-
lucí, nemusí být stoprocentní zá-
rukou stabilizace podnebí. Nic-
méně riziko spuštění zesilujících 
zpětných vazeb, které bychom 
již po jejich aktivaci neměli pod 

kontrolou, je mnohem nižší. Pro-
blémem ovšem je, že prozatím 
žádná z důležitějších zemí světa 
není na cestě k naplnění závazku 
z Paříže a svět je v současnosti na 
cestě k oteplení o přibližně 3 °C 
nebo více. Samozřejmě bez zapo-
čítání možných zesilujících zpět-
novazebných mechanizmů, které 
se při takové míře oteplení spustí 
prakticky s jistotou. Je těžké si 
představit severní pól v letním 
období prakticky bez ledu, což 
ale může zažít většina dnes žijí-
cích lidí, a zároveň se domnívat, 
že z relativně teplých pobřežních 
vod v okolí Arktidy by se neuvol-

ňoval žádný dodatečný metan. 
Osobně bych na tuto možnost vů-
bec nespoléhal.

Co vlastně konkrétně oteplení pro 
lidi na Zemi znamená?
Mnoho věcí. Změna klimatu bude 
postupně ovlivňovat víc a víc as-
pektů našich životů a stále výraz-
něji. Budou narůstat zdravotní 
rizika. Jedním z nich je rostoucí 
výskyt boreliózy následkem roz-
šiřování výskytu klíšťat. Teplejší 
klima také urychluje rezistenci 
na antibiotika a rychleji vysilu-
je lidský organizmus, který pak 
méně odolává různým patoge-
nům a nemocím. Vlny veder bu-
dou zvyšovat úmrtnost. Budou 
narůstat náklady na chlazení. 
Pravděpodobně budou zdražovat 
potraviny, neúrodné roky budou 
střídat nadúrodu. Zvýší se škody 
následkem extrémního počasí, 
ekosystémy přestanou poskyto-
vat služby, které považujeme za 
samozřejmé. Víc lidí bude trpět 
akutním a časem i chronickým 
nedostatkem vody. Budeme mu-
set počítat s mnohem vyšším po-
čtem uprchlíků, pravděpodobně 
ne pouze z Afriky, bude narůstat 

politický populizmus a extremiz-
mus. Vyšší teplota povede ke zvý-
šené agresi mezi lidmi a zvýší se 
také riziko vojenských konfl iktů. 

Můžeme říci, co to bude zname-
nat pro Českou republiku třeba 
v roce 2040? Jak to lidé pocítí, jak 
se změní ekonomika, co bude nej-
větší problém?
Bude to pravděpodobně kombi-
nace všech uvedených faktorů. 
Obecně má změna klimatu ten-
denci zhoršovat již existující eko-
logicko-společenské problémy, 
některé studie naznačují dokon-
ce i vztah ke zvyšování rozdílů 

mezi bohatými a chudými, a to 
jak mezi jednotlivými státy, tak 
i rámci nich. V roce 2040 bude 
extrémní sucho standardním je-
vem. Mnohé, zejména menší toky 
zřejmě zcela vyschnou, naopak 
přehrady budou mít problémy 
zvládat lokální přívalové sráž-
ky. Smrky u nás zřejmě téměř 
nebudou, snad jen v nejvyšších 
polohách, i smíšené lesy budou 
čelit tlaku různých patogenů, 
symbióza s půdními mikroorga-
nizmy bude narušena, lesy budou 
usychat. Zemědělci uspějí pouze 
s vysokými dávkami pesticidů, 
protože teplé zimy je nezahubí, 
to však bude znamenat likvidaci 
„užitečného“ hmyzu a problém 
s úrodou závislou na opylování. 
Zřejmě budeme mít privilegova-
nou vrstvu bohatých, která se na 
nové podmínky „adaptuje“, vět-
šina běžné populace však takové 
štěstí mít nebude. Je možné, že 
nemocnice nebudou mít zdroje 
na chlazení v horkých letech a ra-
pidně vzroste úmrtnost nemoc-
ných pří vlnách veder.

Kolik se vlastně škodlivin světově 
vypouští a je v tom hlavně byznys?
Ročně lidstvo uvolní víc jak 50 mi-
liard tun skleníkových plynů, 
z toho CO2 je téměř 40 miliard 
tun. Česká republika má jednu 
z nejvyšších uhlíkových stop 
v rámci EU, díky vysokému počtu 
uhelných elektráren. Zvyšují se 
nám emise z automobilové a letec-
ké dopravy, lidé více cestují. Není 
to pouze byznys, přesněji byznys 
je spíše důsledkem chování jed-

notlivých lidí, ne jeho příčinou. 
Letecký průmysl je úspěšný, pro-
tože lidi rádi cestují, ne obráceně. 
Fosilní průmysl je úspěšný, pro-
tože poskytuje služby, které lidi 
rádi využívají atd. To je i důvod, 
proč je tak těžké omezit spotřebu 
fosilních zdrojů. Jsou napojené 
na téměř veškeré naše aktivity, 
od internetu až po výrobu obno-
vitelných zdrojů. Nelze vyrobit 
větrnou turbínu pomocí větrné 
turbíny. Když vzroste cena např. 
pohonných hmot, lidé zejména 
v chudších oblastech světa protes-
tují a nelíbí se jim to. Je to logické.

Měli bychom se do budoucnosti 
dívat s pesimismem, nebo opti-
mismem? Jak to řešíte vy?
Nejspíše s realizmem, i když toho 
je schopen málokdo. Obecně jsou 
lidé optimističtí, a to je dle mého 
také součást problému. Vidíme 
svět optimisticky a problémy ne-
cháváme bobtnat do poslední 
chvíle. Změnu klimatu však tímto 
způsobem řešit nelze, pak již bude 
pozdě. Pro mnoho lidí je pozdě již 
dnes. Například když umřou při 
silnějším hurikánu nebo při vlně 
veder. Žijeme pořád v nejlepším 
období lidstva, ale paradoxně také 
možná nejhorším v tom smyslu, 
že nedokážeme čelit existenčním 
výzvám. Myslím, že hrozí reál-
ně riziko, že ke konci století nás 
tu nebude 12 miliard, ale spíše 
o několik miliard méně než dnes. 
Jakým způsobem to proběhne, 
ponechám na fantazii čtenářů. 
Existuje ovšem nějaká šance, že se 
pletu a všechno bude jinak.



10 Brněnský speciál

V ulicích města to nejen v centru 
pěkně vonělo, lidé měli většinou 
příjemnou a  všeobjímající nála-
du. A  nejen lidé, tentokrát jsme 
oslovili jedno zvířátko. Rozumně-
lo a  kupodivu odpovědělo. Naše 
otázka zněla: Co byste si přáli do 
nového roku?

Evžen Klátil, 
52 let, číšník
Přeji si spokojenou 
a  zdravou rodinu 
a návdavkem objed-
nání do protialkohol-
ní léčebny, jinak si hodím mašli.

Kateřina Utěšená,
41 let, Complian-
ce administrator
Zdraví, spokojenost 
a víc důvodů k smí-
chu třeba.

Radka 
Modlitbová,
39 let, logistika 
Pro sebe si přeji 
zdraví. To je pro 
mě nejdůležitější. 
Svým dětem, rodině a  přátelům 
úsměv na tváři a pohodu. Zbytek 
přijde sám.

Ondra Bareš,
25 let, operátor 
CNC
Přál bych si v novém 
roce najít takovou 
práci, díky které 
bych zabezpečil svou rodinu a bez 
poklesu životní úrovně s nimi mohl 
trávit více času.

pes Vermut,
1 rok, v domác-
nosti
Chtěl bych víc lítat 
venku a najít si nový 
kámoše a  možná 
nějakou kámošku. A taky nemám 
rád takový otázky, už vám odpoví-
dat nebudu.

Jana Černá,
39 let, maminka 
na mateřské 
dovolené
Co bych si přála ze 
všeho nejvíc? Jedny 
ruce navíc!

Pavla Tesařová,
35 let, maminka 
na mateřské 
dovolené
Přeji si lásku, svo-
bodu, čistou vodu 
a  vzduch, klid, zdraví, politickou 
situaci, za kterou by se Masaryk 
nemusel v  hrobě obracet, a  taky 
mír pro všechny. 

Anketa 

Svět V Melounovém cukru
I brněnský pijan občas podleh-
ne a zajde na kávičku a dortík. 
Otázkou jako vždy zůstává kam? 
Chcete společnost štěbetajících 
seniorek, stylově se tvářících 
hipsterů nebo „posh“ dámiček, 
které za sebe platí málokdy? 
Brno je městem kavárniček 
a každý si tady najde svoji dobrou 
kávu třeba s poslechem příjemné 
hudby nebo pohledem na funk-
cionalistickou architekturu. 
My se ale tentokrát schováme 
přímo v centru na zastrčené 

a ještě neopravené Římské ná-
městí. Tak jako má „Římák“ 
stále svoji trochu „oldschoolo-
vou“ atmosféru, má i kavárna 
V Melounovém cukru věrné 
osazenstvo, které jí neřekne ji-
nak než Cukr. 
Název kavárny je inspirovaný 
Brautiganovou nejznámější kni-
hou V Melounovém cukru a roz-
hodně doporučuji dát si ke kávě 
zákusek či dortíček. Dobroty si 
tu totiž pečou sami a mám pocit, 
že často (příjemně) experimen-

tují i s recepturou. Na mlýnku se 
střídá podle sklizně a nabídky to 
nejlepší z českých a evropských 
pražíren, ale pokud dáte před-
nost třeba dvojce vína, ani tady 
vás výběr nezarmoutí. 
Jako překvapení doporučuji 
vyzkoušet Babiččinu paruku, 
což je drink, ve kterém vlastně 
může být cokoliv, ale navrchu 
je hromada cukrové vaty, která 
vás napoprvé mile šokuje. Pijany 
vody jistě potěší její neomezená 
neplacená konzumace a fajn je 
i široká nabídka oblíbených do-
mácích limonád. 
Trochu si ocukrovat život totiž 
nemůže nikdy uškodit! peh

Brněnský pijan 

Muž s bohémskými kořeny Brna
  Pavel Řezníček se naro-

dil v Blansku 30. ledna 1942. 
Ale maturoval už v Brně na 
střední jedenáctileté škole. 
Dvouletou knihovnickou ná-
stavbu pak nedokončil. 

Petra Hokszová

Potom, jak sám říkával, šel živo-
tem, jak to jen šlo. Živil se stejně 
jako třeba Charles Bukowski, také 
jako poštovní úředník. Na veřej-
nosti poprvé vystoupil v roce 1965 
s brněnským divadélkem Kon-
vence, pro které sestavil pásmo 
z poezie francouzských surrealis-
tů Ďáblův ocas je bicykl. Z tohoto 
„veselého“ období plného umělců 
i všeumělů vznikla později dnes už 
kultovní kniha Hvězdy kvelbu.
Kniha zmíněná v mezititulku 
i Popel žhne (Hvězdy kvelbu II) 
a Blázny šatí stvol (Hvězdy kvel-
bu III) jsou neskutečně zábavné 
knihy věnované brněnskému 
okruhu kolem demiurga (z řecké-
ho démiurgos – umělec, řemesl-

ník) Jana Nováka, známého jako 
„brněnská bohéma“. Pod lehce 
zkreslenými jmény tady vystupují 
vedle Arnošta Goldfl ama a Miloše 
Štědroně také básníci Jan Skácel, 
Oldřich Mikulášek a Zeno Kap-
rál, režisér Karel Fuksa, ale také 
legendární silák Franta Kocou-
rek a mnozí další. Velké kulturní 
osobnosti vykreslené s příde-
chem komiky a ironie v reálu Brna 
60. let zde díky Řezníčkovi ukazu-
jí zcela neučebnicovou tvář.

Přestože v polovině 70. let vymě-
nil Brno za Prahu a jeho knihy 
se k veřejnosti dostaly až po roce 
1989 (do té doby mohl vydávat 
jen v samizdatu nebo v zahra-
ničí), je Pavel Řezníček nejen 
„hvězdou brněnského kvelbu“, 
ale jedním z výjimečných českých 
surrealistů.
(…jen namátkou: Vedro – 1993, 
Zvířata – 1993, Alexandr v tram-
vaji – 1994, Zrcadlový pes – 1994, 
Plovací sval – 1995).

PAVEL ŘEZNÍČEK Foto: archiv autorky
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Veselé centrum a smutné nádraží 
Vánoční Brno mělo opět svou nezaměnitelnou atmosféru. Betlém byl nejen na náměstí Svobody, ale 
také před budovou magistrátu na Dominikánském náměstí, ulice byly provoněny svařákem, pečenými 
kaštany a dalšími pochoutkami, lidi na sebe byli většinou milí a někdy trochu v náladě. Ale nikdo se 
nezlobil. Na Moravském náměstí bylo tentokrát větší ruské kolo. A tak nás napadlo podívat se na hlavní 
nádraží. Tam byla atmosféra spíš smutná. Směr Břeclav a Přerov byl uzavřen, na kolejích svítila výstraž-
ná červená světla. Vše odjíždělo směrem na Židenice, kam už sjížděla doprava do „zakázaných směrů“ 
z Králova Pole. A takové to bude ještě rok. To už bylo lepší si zajít na „turbosvařák“. Text a foto: maj, MB

Zuřivý reportér informuje Kam do přírody? 
Björnsonův sad

Björnsonův sad (dříve Na vy-
hlídce) je park, který leží mezi 
Stavební a právnickou fakultou 
na vrcholku ulice Veveří, jen 
kousek od hudební haly Sono 
centrum. 
Proč se tomuto zelenému pro-
stranství s malým ovocným sa-
dem říkalo dříve Na vyhlídce? 
Okolí louky nebylo v 19. století 
zastavěno, a tak hostinec stojící 
na jejím počátku poblíž nároží 
dnešního Konečného náměstí 
a Rybkovy ulice se jmenoval „Na 
krásné vyhlídce“, která tam sku-
tečně tehdy byla.

Cvičiště i lazaret
Během 1. světové války bývala 
louka využívána jako vojenské 
cvičiště i lazaret. Do padesátých 
let 20. století pak louku mezi 
budovami používali zahrádkáři. 
Po jejich zrušení prostranství 
sloužilo jako ne příliš udržova-
ný park. 
Svůj název místo dostalo až 
v prosinci roku 1993, kdy měs-
to rozhodlo, že ponese jméno 
známého norského spisova-
tele a dramatika Björnstjerna 
Björnsona (1832–1910), velké-
ho příznivce a obdivovatele čes-
kého národa. 

Bludný balvan
Na horním konci parku je umís-
těný výtvarně zpracovaný blud-
ný balvan, ve spodní části je 
malý, celoročně funkční „okén-
kový“ bufet se zahrádkou, kde 
si můžete dát čaj, svařák nebo 
dobrý koláč.
V parku, kterým se dříve jen rych-
le procházelo, se uhnízdila pří-
jemná atmosféra, jež do ní vnesli 
studenti okolních fakult, čtenáři 
Moravské zemské knihovny, na-
cházející se poblíž, i maminky 
s kočárky. peh



12 Zajímavé akce

Do 31. 3. je otevřeno kluziště Vodova. 
Venkovní zimní stadion s nezamě-
nitelnou atmosférou je určen pro 
rekreační bruslení.
Pracovní dny: 15:00–17:30 
a  18:30–20:30. So–ne, svát-
ky a  prázdniny: 9:00–12:00 
a 13:00–16:00 a 17:00–20:00

Výstava umění loutky trvá do 
20.  1. Spousta kašpárků a  pohád-
kových postav, ale i  Spejbl s  Hur-
vínkem a  další 350 loutek čeká na 
hradě Špilberk.

V  prostorách pavilonu C  Výstaviš-
tě Brno se do 31. 3. koná světová 
výstava Titanic. Expozice, kterou 
po světě navštívily miliony návštěvní-
ků, představí reálné prostory legen-
dárního plavidla, které v  roce 1912 
kleslo na dno Atlantiku.

Výstava fotografi í National Geo-
graphic v Brně
do 31. 1. 
Na šedesát velkoformátových fotogra-
fi í instalovaných na přírodních pane-
lech je k vidění v Radnické ulici 6.

Dovadlo Polárka uvádí dětské 
představení: Jak se dělá ryba
12. 1. 14:00, 15:30
Tučkova 34, Brno

MDB uvádí muzikál:
Rent
12. 1. 19:00
Lidická 16
Rocková opera. Dojímavý, syrový 
a  mnohdy i  surový příběh se ode-
hrává v  90. letech minulého století 
v East Village…

MDB uvádí:
Vrabčák a anděl
13. 1. 19:00
Lidická 16
Edith Piaf a  Marlene Dietrich. Dvě 
velká jména světového šoubyznysu

Letohrádek Mitrovských
otevřeno: út–ne 10:00–16:00,
do 13. 1.
Betlémy a dioráma Život Kristův 

Veletrhy GO a  REGIONTOUR se 
budou konat na brněnském výstavi-
šti od 17. do 20. ledna a opět budou 
místem setkání profesionálů v  ces-
tovním ruchu i široké veřejnosti. 

Národní divadlo Brno uvádí: 
Ondřej Havelka a  jeho Melody 
Makers
20. 1. od 19:30

Výstava Inez Tuschnerová
do 27. ledna
Moravská galerie, Pražákův palác
Česká textilní výtvarnice, kostýmní 
návrhářka a akademická malířka.

Festival GO Kamera
17.–20. 1.
Brno, kongresové centrum BVV
Cestovatelské fi lmy a besedy.

Mezinárodní výstava fretek na 
Lidické 
19. 1. 8:00–17:00
Milovníci, příznivci a  majitelé fre-
tek, pozor! Opět se po roce chystá 
mezinárodní výstava roztomilých 
chlupáčů, a to 19. ledna od 8:00 do 
17:00 hodin v lužáneckém pracovišti 
na Lidické.

Kouzelný karneval
19. 1. 15:00
Centrum Musilka
Dětský maškarní karneval s písnička-
mi, soutěžemi, zpěvem, rejem masek 
a spoustou sladkých odměn pro sou-
těžící děti.

Divadlo Radost
20. 1. 
Baba Jaga 10:00, 14:30
Špalíček veršů a pohádek 10:30

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
do 24. 2.
Moravské náměstí 1a
Moravská galerie v  Brně zahajuje 
výstavu, jíž vzdává hold význam-
nému zástupci moderního umění 
Josefu Šímovi. Výstava sleduje cestu 
od malířských začátků spojených 
s městem Brnem a civilismem až po 
jeho ukotvení ve francouzském pro-
středí.

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

INZERCE
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Vitaminové tablety zdraví nepotřebují
 V obchodech a na trzích už se prodávají čerstvé plody našich zahrad a polí. Jsou plné vitaminů a mine-

rálních látek, které náš organizmus pro život nutně potřebuje. Nehrozí nám však jejich pojídáním nějaké 
nebezpečí, není lepší si vitaminy koupit třeba v lékárně? Nebo je to právě naopak?

Martin Ježek

Podle nutriční terapeutky z Lé-
kařské fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně Jany Spáčilové je 
nyní sortiment přirozených vita-
minů v obchodech skutečně šir-
ší. Můžeme si pochutnat na jarní 
cibulce, ředkvičkách, špenátu, 
kedlubnech či salátu. „Na trhu je 
totiž jarní zelenina. Každá je vý-
znamná svým unikátním slože-
ním, každá nabízí nějakou živinu, 
která je pro výživu člověka důleži-
tá. Obsahuje zejména vitaminy či 
minerální látky,“ říká Jana Spáči-
lová. Obecně se o ovoci a zelenině 
dá říct, že je přirozeným zdrojem 
vitaminu C, kyseliny listové, vita-
minu K a beta karotenu, ze kte-
rých vzniká vitamin A. 

Více céčka z méně zeleniny
Pamětníci socializmu vědí, že teh-
dy byly pomeranče k mání jen o Vá-
nocích. To dnes sice už není pravda, 
ale omyl o citrusech jako největším 
rezervoáru vitaminu C přetrvává. 
„Citrusové plody si můžeme kou-
pit po celý rok – pomeranče, man-
darinky nebo citrony. Ale mnohem 
více vitaminu C má například naše 
tradiční bobulové ovoce, jako je 
černý rybíz, významné množství 
je také v jahodách. Ze zeleniny 
má největší obsah ,céčka‘ červená 
paprika, pak brukvovitá zelenina, 
jako je brokolice, kapusta nebo 
květák. Ale v už zmíněné jarní ze-
lenině je ho také dost, cenné jsou 
i další pro člověka významné látky 
– vláknina, barviva, minerální lát-
ky, například draslík,“ pokračuje 
magistra Spáčilová. Jednoduše 
řečeno, v menším množství jarní 
zeleniny je více zdraví prospěš-
ných látek než v citrusech. Ovoce 
navíc obsahuje víc cukru, což je 
důležitá informace pro ty, kteří si 
hlídají váhu.

Hitové ,déčko‘ schází všem
„Pro člověka jsou vitaminy ze 
stravy nepostradatelné,“ říká Ha-
lina Matějová z Ústavu ochrany 
a podpory zdraví Masarykovy uni-
verzity v Brně. „Je totiž jen málo 
vitaminů, které si organizmus člo-
věka dovede vytvořit sám. Většinu 
z nich získává z potravin, které je 
obsahují. Spolu s minerálními lát-
kami nám sice vitaminy nedodá-
vají energii, ale bez nich bychom 
nebyli schopni fungovat,“ vysvět-
luje doktorka Matějová. 

Mezi vitaminy, které můžeme zís-
kat také jinak než stravou, patří 
vitamin D. Ten je aktuálně mezi 
vitaminy hitem. Jeho doporučené 
dávky totiž byly odbornými společ-
nostmi navýšeny – měli bychom ho 
denně sníst 20 μg (mikrogramů), 
což znamená například 150 g por-
ce tučné ryby. Takže se začíná psát 
o tom, že ho máme celoplošně ne-
dostatek. „Vitamin D nám posky-
tuje UV záření, tedy slunce. A tak 
v zimních měsících, kdy je sluneč-
ního svitu málo, trpíme nedostat-
kem ,déčka‘. Jeho příjem stravou 
je tak o to více důležitý. V zelenině 
a ovoci je však jeho obsah velmi 
zanedbatelný. Jeho zdrojem jsou 
především ryby, ale ty se v našem 
jídelníčku objevují jen zřídka,“ 
upozorňuje Halina Matějová. Na 
našem trhu jsou také k dostání 
výrobky obohacené vitaminem D, 
například některé typy mléka, sní-
daňové cereálie nebo margaríny. 
Stále ho ale máme málo. „Vitamin 
D schází všem, ale nejvíc malým 
dětem a také seniorům, kteří se 
slunci tolik nevystavují, a navíc 
s věkem se vlastní tvorba tohoto vi-
taminu snižuje,“ upozorňuje dok-
torka Matějová.

Potraviny v posilovně
Některé potraviny tedy bývají obo-
haceny o vitaminy či minerální lát-
ky. Usmívají se na nás v regálech 
a říkají tak, že jsou lepší a prospěš-
nější než jejich neobohacené se-
střičky. Opravdu nám pomohou, 

nebo je to „jen“ marketing? „Zde 
rozhoduje výrobní postup. Když 
se například vyrábí bílá pšeničná 
mouka, pak jí chybí některé složky. 
Například vitaminy, minerální lát-
ky, které naopak obsahuje mouka 
celozrnná. Pokud běžnou mouku 
těmito složkami výrobce obohatí, 
může tento nedostatek nahradit. 
Ale celkově celozrnnou mouku asi 
nenahradí, protože celé zrno obsa-
huje i jiné prospěšné složky, jako je 
vláknina nebo tuky. Záleží tedy na 
tom, s jakými surovinami výrobce 
pracuje,“ líčí Jana Spáčilová. Z vý-
živového hlediska je ale podle ní 
dobrou cestou obohacování potra-
vin tak, že se do krmiva pro zvířata 
přidávají některé živiny. Pak máme 
třeba jód v mléce nebo omega-3 
mastné kyseliny ve vejcích. Obsah 
významného množství živiny v po-
travině může výrobce zdůraznit na 
obalu, i z toho důvodu se vyplatí 
číst etikety potravin.

Nahradí tabletka kedluben?
Na otázku z titulku je jednoduchá 
odpověď: nenahradí. Výrobce totiž 
do tabletky nemůže nikdy dodat 
takové množství látek jako příro-
da. Jednotlivé důležité látky tam 
být mohou, ale výsledek nemusí 
dopadnout dobře. Pokud si vez-
meme vitaminy a minerální látky 
v tabletách, představme si následu-
jící proces: Výrobce musí vitamin 
či jinou látku chemicky vyrobit, do-
plnit o další látky, aby nakonec byla 
upravena do formy tabletky. Aby se 

v tabletě po takové „túře“ zacho-
valo vše, co najdeme v původním 
zdroji, to je nemožné.
Velmi populární jsou také multivi-
taminy a málokdo tuší, že mohou 
být i nebezpečné. „Zejména v pří-
padě doplňků stravy se směsí mine-
rálních látek může docházet k jejich 
vzájemnému ovlivnění a v důsled-
ku jejich špatné využitelnosti. To 
znamená, že člověku dokážou spíš 
život zkomplikovat. Například 
vápník snižuje vstřebatelnost žele-
za a jeho dlouhodobý nedostatek 
může způsobit chudokrevnost,“ 
vysvětluje doktorka Matějová.
 A nesmíme zapomenout, že z jíd-
la bychom také měli mít určitý po-
žitek. A ten tedy u doplňků stravy 
chybí stoprocentně.

Sportovci, „raw-food“ 
a kanalizace
Koncem května je tedy zbytečné 
sahat po tabletách multivitaminů. 
A pokud už vitaminy formou do-
plňků stravy brát třeba kvůli nemo-
ci musíme, měli bychom se vyhnout 
jejich nadužívání, které nemá vý-
znam. „Nejlepší je zaměřit se na 
kvalitu toho, co jíme. Když pak ne-
jsme schopni nějakou živinu nebo 
vitamin přijmout ze stravy, jsou do-
plňky stravy ve formě vitaminových 
tablet vhodné. Je předtím ale dobré 
se poradit s odborníkem,“ doporu-
čuje Jana Spáčilová.
Zastánci veganství záměrně ne-
konzumují nic živočišného, stejně 
tak zastánci syrové stravy – raw 
food, u nichž tepelná úprava po-
travin nesmí přesáhnout 47 °C. 
Některé živiny tak díky snížené 
pestrosti nemohou získat ze stra-
vy, a proto kupují multivitaminy. 
„Kolikrát je ovšem berou zcela 
zbytečně a v přehnaném množství. 
Kombinují různé doplňky stravy, 
a když jich berou více, může se 
příjem některých živin sčítat a ně-
kdy spíš ublížit než pomoci. To se 
týká hlavně vitaminů rozpustných 
v tuku, tedy A, D, E a K. Velmi ri-
zikové mohou být také vyšší dávky 
vitaminu A pro těhotné ženy – zvy-
šují možnost vzniku vrozených 
vad,“ líčí magistra Spáčilová. 

Smysl tablety
Nic se tedy nemá přehánět, ani pří-
jem doplňků stravy. Měli bychom 
jíst pestře – z každé skupiny potra-
vin si něco vybrat a nesoustředit se 
na jeden výrobek, na jednu značku 
jogurtu, jeden druh sýra. 

Multivitaminy mohou i zkomplikovat život
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 Žijí na můj úkor, ze sociálních dávek, jsou pomalí, jsou přítěží… 
To jsou jen některá z prohlášení, jež mladí lidé často pronášejí 
na adresu seniorů, stejně jako senioři místy nešetří slovy zkla-
mání nad mladou generací. Z šetření, které provedla vedoucí 
aktivizačního oddělení Domova pro seniory v Sokolnicích Eva 
Stiborová mezi 645 žáky základních a středních škol, mimo jiné 
vyplývá, že třetina malých školáků se s rodiči o babičce a dědovi 
nebaví, 50 % středoškoláků seniorům vytýká, že pracují, 44 % 
z nich věří, že bydlení seniorů řeší domovy důchodců, naopak 
jen 10 % že rodina. Zato 48 % ví, že důchody se vyplácejí z daní.

Markéta Pudilová

„Při jedné z návštěv v domově při-
šly děti popřát našim seniorkám 
k Svátku matek. Poté, co jim zazpí-
valy a zarecitovaly v odpočinkovém 
koutku na chodbě, jsem projevila 
přání, aby navštívily i seniorky na 
pokojích. Dozvěděla jsem se, že 
‚někteří rodiče si nepřejí, aby děti 
viděly seniory ležící v postelích na 
pokoji‘. Toto sdělení mě ohromilo. 
Nezlobím se na učitele a mám po-
chopení pro jejich snahu nedostat 

se do konfl iktu s rodiči, na druhou 
stranu jako člověk pracující v so-
ciálních službách nechápu a na-
prosto nesdílím postoj, který tabui-
zuje stáří a staré lidi obecně,“ říká 
Eva Stiborová. Podle ní a dalších 
odborníků, kteří se seniory pracu-
jí, je právě tento postoj předávaný 
rodiči dětem jedním z hlavních 
důvodů, proč si k sobě generace 
tak těžko hledají cestu. Sociolog 
PhDr. Zdeněk Papoušek tvrdí, že 
ti mladí, kteří zažili babičky a dě-
dečky v rodinách, nemají problém 

starší generaci přijímat. Podle něj 
však vztahy radikálně naboural ži-
vot v komunismu, rozbité majetky, 
potlačení spolků jako Sokol – to vše 
vedlo k roztříštění přirozených ro-
dinných vazeb.
„Senioři jsou ohroženi sociálním 
vyloučením více než mladší lidé. 
S diskriminujícím chováním se se-
tkal každý desátý senior. Nejčastěji 
řeší problémy v MHD, v čekárnách 
u lékaře a také zaznamenáváme 
stížnosti na slovní napadání ze stra-
ny mládeže,“ zmiňuje Jakub Carda, 
ředitel Společně, o. p. s., která se 
stará o seniory prostřednictvím 
Senior Pointů. „Bariéra mezi senio-
ry a mladými lidmi roste v podobě 
vzájemného nedorozumění, kte-
ré má někdy až agresivní projevy. 
Často narážíme na to, že mladí lidé 
staršími pohrdají, vnímají je jako 
někoho, kdo zabírá místa v tramva-
ji, jako přítěž, která stojí peníze. Na 
rozdíl od asijských zemí nám chybí 
úcta a respekt ke stáří a situace se 
neustále zhoršuje. Senioři se cítí 
ve ‚světě mladých‘ ztraceni, sami 
a nepotřební,“ pokračuje Jakub 

Carda s tím, že právě rozhovory se 
staršími lidmi před 11 lety přiměly 
spolek Společně, o. p. s., aby rozjel 
projekt Senior Pointů – míst, kde 
senioři nalézají útočiště a dočkají 
se pomoci a sociálního kontaktu. 
V současnosti jich funguje 34 a brzy 
přibudou další dvě. Lidé se sem nej-
častěji chodí poradit, jak na mobilní 
telefon a další techniku, řeší byd-
lení, ale úplně nejvíce ocení, že se 
s nimi někdo baví. „Když mluvím 
s dětmi o tom, jak někteří senioři 
žijí, jak si povídají s televizí, mají 
slzy v očích. Když děti kritizují je-
jich honbu za slevami v obchodech, 
neuvědomí si, že je to třeba proto, 
aby jim o víkendu mohla dát babič-
ka stovku. Je třeba o tom mluvit,“ 
dodává Stiborová.
„Poptávka po ‚oáze‘ ve zrychleném 
a pro seniory mnohdy nepřátel-
ském světě se rapidně zvyšuje. Sna-
žíme se jim nejen poskytnout záze-
mí, ale také je přirozeně propojovat 
s mladší generací. Organizujeme 
povídání ve školách a školkách, zpí-
vání dětem a řadu dalších aktivit,“ 
pokračuje Jakub Carda.

Osamělost seniorů se zvyšuje

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

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 15. 1. 2019.
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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15Inzerce

POMÁHEJTE  

 KRÁSA POMOCI 
S VÁMI POMÁHÁ 
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Díky vašim pravidelným p ísp m m eme 
poskytovat bezplatnou podporu a p i um cí 

st ý vot senior v e ch domácím pro dí.

www.krasapomoci.cz
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FAMKO, spol. s r. o.,
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