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Víte, že...



...město vyzývá ﬁrmy ke sdílení dat?
Pro kvalitní územní plánování i pro
plánování strategických dopravních staveb a pro podobné účely
je potřeba, aby mělo město dostatek kvalitních datových podkladů.
Těmi ale Brno prozatím nedisponuje. Vyzývá tak nyní komerční
subjekty a ﬁrmy, aby s městem
sdílely data. Díky nim bude moci
město lépe sledovat trendy a přizpůsobovat se jim, zároveň je
komplexně zveřejňovat na datovém portálu data.brno.cz.
MB



Jak dlouho vydržíme
bez pohybu?



Výluka bude delší
Výluka na hlavním nádraží byla
plánovaná na jeden rok. Bude však
delší, prodlouží se o několik týdnů.
Ozvali s totiž památkáři, kteří požádali Správu železniční dopravní
cesty (SŽDC), aby byla zachována
historická hradla z 19. století.
více na straně 3

Triky obchodníků

První měsíce nového roku jsou
časem, kdy se obchodníci zbavují
přeplněných skladů s vánočními
zásobami a lákají zákazníky na
„fantastické slevy“. Každá taková
nabídka ale výhodná být nemusí.

Článek na stranách 8–9
Zdatnější jsme čím dál méně a může za to náš způsob života, ke kterému už pohyb téměř nepotřebujeme. Vyrovnáme se s tím, nebo nás zahubí nedostatek vlastní imunity? Také touto
otázkou se zabývá kinantropolog docent Martin Zvonař, děkan Fakulty sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně.

více na straně 4

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

Kamera zachytila muže při krádeži náhrdelníku
Brno – Brněnští policisté šetří případ krádeže v klenotnictví, který se udál 29. ledna. Policii
zatím neznámý pachatel využil situace, kdy požádal prodavačku, aby mu ze spodní části
uzamčené vitríny ukázala zboží. V době, kdy byla prodavačka sehnutá, ji z odemčeného výkladu nad hlavou odcizil náhrdelník z bílého zlata. Krádeží náhrdelníku tak způsobil škodu
více než čtyřicet tisíc korun. Drzý zloděj byl při krádeži zachycen kamerovým systémem,
proto žádáme veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění. Je pravděpodobné, že se také může
krádež pokusit opakovat i v dalším klenotnictví. Muž, po kterém pátráme, je ve věku asi
45 let, má hladce oholenou hlavu i tvář, oděn byl v černé zimní bundě s kapucí a modrých
PČR
džínách. Informace zavolejte na telefon 974 623 660 nebo na tísňovou linku 158.

Inzerce
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Díky vašim pravidelným pŉíspėYNśm mśçeme
poskytovat bezplatnou podporu a ppĀi umRçļXMtcí
GśstRMQýçLvot seniorśvMeMLch domácím proVWŉHdí.

Aktuality

Výluka na hlavním nádraží bude delší
 Výluka na hlavním nádraží
byla plánovaná na jeden rok.
Bude však delší, prodlouží se
o několik týdnů. Ozvali s totiž památkáři, kteří požádali
Správu železniční dopravní
cesty (SŽDC), aby byla zachována historická hradla
z 19. století.

Číslo vydání

4 milióny
Tolik dostane od města jihomoravská záchranná služba. Pořídí si za ně v letošním
roce novou sanitku. Radní ve
středu 23. ledna doporučili ke schválení zastupitelstvu
uzavření smlouvy na poskytnutí dotace Zdravotnické záchranné službě JMK ve výši
právě 4 milionů Kč.

Jan Matějovský

Brno-střed – Budovy z režných
cihel, kterých si cestující mohli všimnout na krajích nádraží,
sloužily k tomu, aby v nich hradlaři přehazovali výhybky. To
už není dávno pravda, vše řídí
automatika. Hradla však zůstala a měla být zbořena. „Na obě
stavědla se nevztahuje žádná památková ochrana, ani v průběhu
přípravy této významné a složité
investiční akce nebyly ze strany
památkových organizací, úřadů
či spolků vzneseny žádné požadavky, námitky či doporučení.
SŽDC tyto stavědla nepotřebuje
pro budoucí řízení provozu ve
stanici Brno hlavní nádraží, přesto chce vyhovět požadavkům na
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zachování stavědel a bude hledat bezpečovacího zařízení, úpravy
možnosti jejich dalšího využití,“ a změny sestavy trakčního vedení
a také zajištění nových přístupů
uvedl Josef Tesař z SŽDC.
na staveniště,“ popsal Tesař.
Otevře se patrně
Znamená to, že z hlavního náaž v roce 2020
draží, ze kterého se mělo odJenže pokud se stavědla zacho- jíždět do všech směrů opět od
vají, znamená to komplikace. prosince 2019, se letos tento
„Kvůli zachování stavědel je nut- plán neuskuteční. Podle Josefa
né najít nové řešení pro jednotlivá Tesaře se zatím nedá říci, jaké
zařízení technické infrastruktu- bude zpoždění, podle všeho se
ry, která jsou v tuto chvíli v kolizi ale nádraží pro všechny cestující
se zachovanými stavědly. Jedná opět otevře až v prvních týdnech
Foto: autor
se především o kabelovod za- roku 2020.

Oživení nábřeží řeky Svratky
Brno – Oživení nábřeží Svratky vstupuje do další
fáze. Soutěžní návrh prof. Rullera zatím čeká na
územní rozhodnutí, už nyní se však začne s přípravou stavby. Konkrétně půjde o úpravu terénu v místech budoucího nábřeží. Týká se to břehů od koupaliště Riviéra po viadukt na ulici Uhelné. Primárním
cílem projektu „Nábřeží řeky Svratky – realizace

protipovodňových opatření města Brna, etapa VII
a VIII“ je především řešení protipovodňové ochrany města Brna. To bylo deﬁnováno před deseti lety
Generelem odvodnění města Brna. Plánovanými
úpravami bude město ochráněno proti stoleté vodě
a zároveň vznikne místo pro rekreaci, sport i spolered
čenský a kulturní život.

 Krátce 
Nové značky
Brno-střed – Město vyhovělo
legislativním požadavkům a připomínkám vznesených z Jihomoravského kraje a v historickém centru tak přibyly značky
s oranžovým pruhem. Ten se
ale týká pouze institucí sídlících
v centru města. Na režimu parkování se nic nemění, do centra
i nadále mohou vjíždět pouze
řidiči s platným oprávněním
k vjezdu. Nové značky se začaly
v historickém jádru města, označovaném v rámci systému rezidentního parkování jako oblast
1-01, objevovat od ledna. Oranžový pruh v jiných oblastech značí místa, která jsou vyhrazena
pro parkování návštěvníků. MB

INZERCE

Nejčastější mýty o Rentě z nemovitosti
Mýtus 1: V případě zpětné hypo- nemovitost je po celou dobu
téky musí senior svou nemovitost trvání smlouvy ve vlastnictví
odprodat.
původního majitele. V přípaFakt: Model zpětné hypotéky od společnosti FINEMO.
Chcete vědět více?
CZ funguje na principu úvěru
zajištěném zástavním právem
̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odpok nemovitosti, což znamená, že
Výhody Renty z nemovitosti:

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

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 spotřebitelských úvěrů.

dě dodatečného nárůstu ceny
z toho proﬁtuje samozřejmě
on. Tento úvěrový model je ve
světě daleko běžnější než druhý
známý model zpětné hypotéky,
u nějž k prodeji nemovitosti
opravdu dochází.

Mýtus 2: V případě krachu společnosti přijde senior o všechno.
Fakt: Pokud by společnost
FINEMO.CZ zkrachovala, klienti
o svou nemovitost nepřijdou a až
do konce svého života zůstanou
jejími vlastníky. Jedinou změnou
by bylo převedení dosavadních úvěrových smluv na nové
majitele společnosti FINEMO.
CZ nebo na nové majitele smluv
s klienty. Na podmínkách smluv
by se nic nezměnilo. Klienti by
i nadále bydleli ve své nemovitosti a teprve po jejich smrti by se
úvěr splácel zpět. V případě nevy-

placené renty by noví majitelé
pokračovali v jejím vyplácení.
Mýtus 3: Smlouvu o zpětné
hypotéce nebude v budoucnu
možné vypovědět.
Fakt: Toho se senioři nemusejí
obávat, protože dle Zákona o spotřebitelském úvěru mají možnost
úvěr kdykoliv splatit a tím smlouvu ukončit. V takovém případě je
účtován poplatek ve výši 0,5 %
z celkové dlužné částky.

SC-381447/14

 Renta z nemovitosti, ﬁnanční produkt určený pro seniory, vyvolala v posledních letech v České republice mnoho
pozitivních i negativních emocí. Také se objevily různé
mýty. Pojďme se podívat na ty nejčastější z nich:

Zpravodajství
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Editorial
Papírek
Syn chtěl dát k Vánocům kamarádovi dárek a vzhledem
k tomu, že je ještě školou povinný, požádal mě o peníze.
V traﬁce supermarketu mínil
dokoupit za stovku jakési kredity do počítačové hry.
Ani jsem nesledoval průběh prodeje, spíš jsem přemýšlel, jak by
se tenhle dárek vyjímal pod vánočně ozdobenou jedlí. Anebo
jestli už kluci mají i virtuální stromek, když mají virtuální dárky.
Rodič ovšem virtuální není, stejně jako nemůže platit v tabáku
virtuální měnou.
Sedli jsme do auta a jeli domů.
Syn měl v ruce malý papírek,
který po uzavření obchodu
dostal.
„Doklad, že jsem kredity koupil,
ale taky PIN, kterým se k částce na komplu dostanu a můžu
mu ji poslat,“ vysvětlil mi.
Aha.
Vyložili jsme nákup a za pár
chvil už slyším od počítače nespokojené mručení.
„Nepasuje to, nesežral to,“ adresoval ponuře schopnostem
stroje. Ukázal mi kousek zmačkaného papíru, který takhle
upravil během cesty domů,
protože zapomněl, že jeho čitelný obsah bude potřebovat.
„Jedno číslo je úplně smazané,“ říkám. „Ale čísel je s nulou
deset, tak se to aspoň na desátý pokus musí povést,“ odešel
testovat správný PIN.
Papír pro něj není optimální médium, nebere ho vážně.
Kdyby dostal potvrzení na mobil přes wiﬁnu, vše by bylo OK,
uvažoval jsem.
„Tohle je náš největší nepřítel,“
řekl snad před dvaceti lety Bill
Gates a ukázal tužku v ruce.
Tehdy jsem se usmál. Ale je to
tady. Až budou dnešní školáci
řídit svět, nebudou potřebovat
ani tužky, ani papírky. Čemu se
budou usmívat oni?
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Dejte si pozor na triky obchodníků
 První měsíce nového roku
jsou časem, kdy se obchodníci zbavují přeplněných skladů
s vánočními zásobami a lákají
zákazníky na „fantastické
slevy“. Každá taková nabídka
ale výhodná být nemusí.
Jan Matějovský

Brno – S příchodem nového roku
nastaly prodejcům z hlediska tržeb skutečné žně. V tomto období
se návštěvníci obchodů dychtivě
vrhají k regálům označeným slevovými poutači a bezmyšlenkovitě nakupují. Jak se zorientovat Ostražití tedy musí být předeve slevové nabídce a nenechat se vším kupující. Hlídejte si vývoj
napálit?
cen, a to tak, že budete sledovat
konkurenci, srovnávat ceny s inPozor na nekalé praktiky
ternetovými obchody či používat
Česká obchodní inspekce kaž- srovnávače cen online.
doročně upozorňuje na klamavé
praktiky obchodníků, kteří cenu Odolejte prvotnímu pokušení
prodávaného zboží před Vánoci Vyhněte se vlně slevového šílenuměle zvýší v průměru o 25 až ství a počkejte, až první nápor
30 % a následně ji po novém roce dychtivých nakupujících ustane.
opět sníží. Jde tedy jen o slevu Nemá to jen důvod praktický,
naoko. Ve skutečnosti se cena abyste ušetřili vaše nervy, ale
zboží vrátí na svou původní úro- s vysokou pravděpodobností se
veň a dojem výhodné koupě je jen dočkáte opravdu výhodných naprodejním trikem. Prodejci dnes bídek. Výprodeje standardně trs cenami operují velmi obratně vají až do konce února a v druhé
a často si počínají tak, že je jejich či třetí vlně slev pořídíte požadochování právně nepostižitelné. vané zboží za zajímavé ceny. Na-

kupovat nejdříve začátkem února
se vyplatí také proto, že prodejci
budou muset brzy uvolnit sklady pro jarní zboží, a proto jsou
ochotnější jít s cenou dolů.

Zaměřte se na konkrétní zboží
Vyvarujte se pokud možno bezcílného bloumání slevovými regály
a do výprodejů choďte s jasným cílem. Přestože obchodníci většinou
spouštějí plošné výprodeje, jsou
kategorie zboží, kde se slevy vyplatí více a kde méně. Nejvýhodnější nabídky najdete v lednových
slevách hlavně na televize, pračky,
ledničky, mobilní telefony a notebooky. Obecně se tedy jedná o domácí spotřebiče a elektroniku.

Jak se vyhnout chřipce a nachlazení?
Brno – Studené měsíce znamenají častější výskyt nachlazení
a chřipky nikoliv kvůli zimě samotné, ale kvůli změnám teplot
a větší koncentraci lidí v uzavřených prostorách. Nemusí to být
ale samozřejmostí, pokud máme
v pořádku imunitní systém. Prozradíme vám pár osvědčených
způsobů, jak útokům zákeřných
virů a bakterií předcházet.

Udržujte se v teple

ní, které vede v těle ke sníženým
hladinám hormonů melatoninu
a serotoninu, má na imunitu negativní vliv. Zatímco mrazivé počasí dokáže mnohé bacily zlikvidovat, díky vzdušné vlhkosti jich
přežívá více než v suchu.

Základem je mytí rukou
Přestože většina infekcí se dostává
do těla přímo dýchacími cestami
(tzv. kapénkovým přenosem), je
velmi důležité si po každém návratu z venkovního prostředí pečlivě
umýt ruce a osušit je. Nákazu si totiž můžeme způsobit i doteky rukou
při kontaktu s tělesnými sliznicemi,
například přes oči, ústa nebo nos.
Sliznice mohou být k přenosu nákazy náchylnější, pokud se vysušují
v nadměrně vytopených místnostech. Raději často větrejte a zvlhčujte vzduch. Abyste se vyhnuli
nákaze, straňte se také míst, kde se
shromažďuje větší množství lidí.

Velké teplotní rozdíly mezi příliš
vytopenou místností a venkovním
ovzduším, stejně jako náhlé změny počasí lidskému organismu
nesvědčí. Snažte se tedy udržet
stabilní teplotní prostředí. Málokdo si uvědomuje, že i kvůli chybějící pokrývce hlavy ztrácíme velké
množství tepla, až 30 %!
Výkyvy teplot a náhlý chlad způsobený nedostatečným oblečením narušují funkci imunitního
systému, proto je vhodné sledovat
předpovědi počasí a vždy volit od- Pomoc z přírody
povídající oblečení tak, abychom Výše uvedená doporučení zárose cítili komfortně a netřásli se zi- veň předpokládají, že dodržujete
mou. Také méně slunečního záře- zdravý životní styl, konzumujete

čerstvé ovoce a zeleninu, hlídáte
si hladinu vitaminů a minerálů.
Zdravou imunitu vám pomohou
udržet také probiotika. Dobrou
službu vám prokáže i dostatek
pohybu na čerstvém vzduchu,
kvalitní spánek a minimálně
osm sklenic vody denně – zvlhčí
sliznice a vyplaví jedovaté látky
z těla. Mimo to můžete využít
dvojici následujících rad:
Na posílení imunity funguje echinacea, která byla odpradávna
využívána k léčbě bakteriálních
i virových infekcí. Dospělí mohou
sáhnout po tinktuře z této byliny,
děti po sirupu. Nedoporučuje
se však užívat dlouhodobě a při
vážném autoimunitním onemocnění, jako například tuberkulóze,
AIDS či lupusu.
Vyzkoušet můžete i obyčejný
česnek nebo potraviny s vyšším
obsahem zinku, mezi které patří
například maso, ústřice, vejce,
mořské plody, tofu, luštěniny
nebo pšeničné klíčky. V kombinaci s vitaminem C je to skvělá
volba pro prevenci chřipky a natkro
chlazení.

Zpravodajství
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Sedmero útulného interiéru za levný peníz
Bydlíte v současném bytě již nějakou dobu,
a přesto se zde stále necítíte jako doma?
Máme pro vás sedm tipů, jak vytvořit útulnou
atmosféru v interiéru, aniž byste museli utratit fůru peněz za bytového architekta.

Nyní jsou ovšem hitem krémové a světlé
barvy v kombinaci s bílou, které interiér provzdušní a opticky zvětší. V každé místnosti
by zároveň měly být maximálně dvě barvy,
přičemž bílá by měla převládat. Jakákoli barva by se ovšem nikdy neměla používat ojediněle a vždy je dobré ji zopakovat v menším
množství i někde jinde, třeba na květináčích
nebo na koberci.

Textilie
Textilní prvky jako přehozy, záclony, závěsy
či kusové koberce jsou poměrně nízkou investicí, dokážou však zcela změnit dojem z místnosti. Důležité je ovšem volit je v podobných
barvách, jinak by interiér mohl působit neuspořádaně. Nejvhodnější jsou přírodní a světlé odstíny šedé, hnědé či krémové. Co se záclon a závěsů týče, vsaďte na délku až na zem,
což místnost opticky prodlouží. Koberce poté
doporučujeme vybírat přímo v kamenných
prodejnách, kde si je můžete osahat a porovnat jednotlivé barvy a také rozměr. „Rozměr
kusových koberců je vhodné volit dle velikosti místnosti a rozmístění nábytku. Neměl by
totiž například zasahovat pod stůl, ale z estetického hlediska je lepší, když je umístěn do
volného prostoru, například před pohovku
nebo před televizi,“ říká Renata Stuchlíková,
odbornice na prodej podlahových krytin.

Dekorace

Květiny jsou nedílnou součástí každého interiéru
a při jejich výběru se fantazii meze nekladou. Při
výběru květin v květináči ovšem myslete na to,
jaké podmínky by květina měla k životu mít a zda
jste schopni je zajistit. Vyjímají se však na poličkách, na parapetu nebo je lze zavěsit ke stropu.
Můžete je zároveň obměňovat spolu s ročním
obdobím a doporučujeme taktéž pravidelně kupovat květiny řezané, které naaranžujete do vázy.

S dekoracemi je poměrně lehké šlápnout vedle. Zde ovšem platí pravidlo, že všeho moc
škodí. Pokud tedy víte, že je nákup různých
ozdob vaším koníčkem, zkuste toto hobby
ukočírovat a před koupí vždy promýšlejte,
kam se daná dekorace bude hodit. V důsledku byste totiž mohli dopadnout tak, že budete
mít všude něco a interiér bude působit neuspořádaně. I u dekorací zároveň doporučujeme volit takové, které ladí s ročním obdobím.
Na jaře a v létě tak budou hrát prim čerstvé
květiny a svěží barvy, na podzim využijte hnědé, oranžové a žluté barvy okrasných dýní,
šípků, šišek či kaštanů a v zimě si vyhrajte
s dekorací vánoční.

Osvětlení

Obrazy a fotograﬁe

Drobný nábytek

Doby, kdy se do místností dávalo jen jedno
centrální osvětlení, jsou dávno pryč. Nyní již
většina lidí pochopila, že to je právě světlo,
které tvoří atmosféru a neslouží jen k tomu,
abyste večery netrávili potmě. Kromě klasického lustru tak můžete do obývacího pokoje a ložnice umístit klidně dvě až tři lampy.
V době Vánoc se zároveň nabízí využít nejrůznějších světýlek do oken a samozřejmě
i svíček. V kurzu jsou také barevné led diody,

Pravda je taková, že všeho moc škodí, a u obrazů to platí dvojnásob. Je tak vhodné je koncentrovat pouze na jednu stěnu a jednotlivé styly obrazů nepřekombinovat. Zároveň je lepší zvolit
pouze jeden druh rámečků, abyste měli jistotu,
že výsledný efekt nebude působit přeplácaně.

Nový územní
plán města
Brno – Město na nový územní
plán čeká mnoho let. Ten současný
platí od roku 1994 a je pro aktuální
potřeby nevyhovující. Zákon ukládá obcím pořídit nový územní plán
nejpozději do konce roku 2022.
Město proto činí veškeré kroky,
aby tomuto požadavku vyhovělo
a aby byl nový územní plán do této
doby vypracován a schválen. MB

které lze umístit do poliček nebo klidně i na
kuchyňskou linku.

Květiny

Nejrůznější stolky, poličky či taburety se
sice nehodí do interiérů čistě minimalistických, pokud ovšem toužíte po útulném
bytě, kde na vás dýchne domácí atmosféra,
bez těchto kousků nábytku se neobejdete.
Zkuste tak navštívit nejbližší vetešnictví,
kde kolikrát najdete ty pravé poklady. Držte
Barvy zdí
se ovšem jednoho materiálu či podobných
Ještě před pár lety byly v módě syté barvy barev v místnosti, aby nebyl výsledný efekt
red
zdí, které bylo poměrně těžké zkombinovat. rušivý.

Jaguarundi Conkon se má k světu
Kníničky – V soukromí porodní
boudy se na konci roku narodilo
kotě jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi). Samice Fiona si ho
zatím žárlivě střeží. Výjimku udělala nedávno, kdy se uskutečnila
první prohlídka malého přírůstku. Veterinář zjistil, že se jedná
o samečka, který krásně prospívá
– při prvním vážení měl přes půl
kilogramu. Chovatelé mu vybrali
zoo
jméno Conkon.

Slovenský prezident Andrej Kiska v Brně
Brno-střed – Primátorka Markéta Vaňková na Nové radnici přivítala 29. ledna prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisku.

Společně s vedením města probrali témata, která jsou palčivá
pro oba státy, našli také paralely
mezi Brnem a Bratislavou.
Společné setkání slovenského
prezidenta, brněnské primátorky
a vedení města se zaměřilo na problémy, se kterými se potýká Brno
i slovenské hlavní město. Přišla
řeč na dopravu, budování nových
bytů, dopravní spojení center měst
s okrajovými částmi, MHD i daňové příjmy, které má podle Andreje
Kisky Brno vyšší než Bratislava.

„Řešili jsme také, co udělat, aby
se lidé ve městech hlásili k trvalému pobytu. Jak se má město starat o obyvatele, kteří jsou v něm
přihlášeni, a zároveň o ty, kteří do
něj přijíždí za prací či studiem. To
jsou výzvy, které stojí před každým větším městem," uvedl po
setkání slovenský prezident.
Na setkání mu vedení Brna představilo nově vzniklé české ﬁrmy
se sídlem ve městě, ale třeba také
plány s výstavbou nové multiMB
funkční hokejové haly.

Odešla Sylva
Lacinová

Brno – Ve věku 95 let zemřela
v neděli akademická sochařka Sylva Lacinová, držitelka Ceny města Brna pro rok
1996. Brněnská rodačka působila většinou na Moravě,
kde vytvořila exteriérová díla
pro architekturu a veřejná
prostranství a plastiky do veřejných interiérů.
V ulicích Brna se s díly Sylvy
Lacinové můžeme setkat například na ulici Údolní, kde
je pomník Viktora Kaplana,
nebo v Husově ulici u hotelu
International, kde se nachází
mb
sousoší Pohostinnost.

Téma
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Zajímavosti o lidském oku
 Oko je jedním z nejmenších orgánů v lidském těle – jeho průměr zřídka přesáhne 24 milimetrů a váha
28 gramů. Člověk ale zrakem získává kolem 80 procent všech informací. Podle některých zdrojů jich
oko dokáže za hodinu zpracovat až 36 tisíc. To je ale jen zlomek poznatků, které o jednom z nejsložitějších orgánů v lidském těle víme.
1. Lidské oko se vyvíjí
až do sedmi let

je určeno pouze pro zrakový systém. Takto získané látky ale často
k dobrému vidění nestačí. Proto
je vhodné používat doplňky stravy. Často stačí jedna kapsle denně
k tomu, aby byly dodrženy minimální dávky látek na den.

Oko se začíná vyvíjet už během
čtvrtého týdne těhotenství. V období prvních šesti měsíců se u dítěte
vyvíjí centrální ﬁxace a konvergence, tedy schopnost zaměřit oči na
předmět při pohledu do blízka, zraková ostrost dosahuje asi pěti procent toho, co u dospělého člověka.
Půlroční dítě je schopno zaměřit
pohled na nějaký předmět. V období devíti měsíců je zraková ostrost
deset procent. V jednom roce je
potom zraková ostrost asi 20 až
30 procent. Kolem sedmého roku
je vývoj zrakových funkcí u konce
a dítě by mělo vidět stejně kvalitně
jako zdravý dospělý člověk.

8. Většina novorozenců
je dalekozraká
U malých dětí patří mezi nejčastější oční vady šilhání, dalekozrakost, tupozrakost, krátkozrakost
a astigmatismus. Určitý stupeň
dalekozrakosti se vyskytuje téměř u všech novorozenců, ale postupem věku většinou vymizí.

9. Zdravá pro oči není
jen mrkev

2. Nápadná změna barvy
očí může být příznakem
onemocnění
Bezprostředně po narození duhovka téměř žádný pigment neobsahuje, a proto je většina dětí modrooká. Pigmentu postupem času
přibývá a až kolem třetího roku
věku by měl být deﬁnitivně ustálen. Pouze u zhruba 15 procent
lidí se barva očí mění v pozdějším
věku. Ale v případě, že se barva očí
změní velmi výrazně nebo se mění
barva jen u jednoho oka, může jít
o příznak očního onemocnění.

3. Oko umí rozeznat
10 milionů barev
Oko dospělého člověka umí vnímat
a rozlišovat barvy o vlnové délce
od 380 do 760 nanometrů. Každý
barevný vjem je charakterizován
sytostí, jasem a barevným tónem.
Názory na počet odstínů barev,
které je lidské oko schopno rozeznat, se liší. Některé zdroje však
hovoří až o 10 milionech barev.

Kolem sedmého roku je vývoj
zrakových funkcí u konce
4. Tmavé brýle bez UV
ﬁltru škodí zraku víc
než brýle žádné

6. Až 50 tisíc řidičů v Česku
kvůli špatnému zraku
ohrožuje své okolí

Tmavé brýle bez UV ﬁltru mohou být pro oči škodlivější než
brýle žádné. Pod tmavými skly
totiž dochází k rozšíření zornic
a do očí, nejsou-li chráněny kvalitním UV ﬁltrem, tak proniká
více škodlivých paprsků, které
mohou vést k trvalému poškození zraku.

Kolem 50 tisíc řidičů v Česku ve
věku nad 40 let trpí oční vadou,
která je nebezpečná pro řízení.
Velká část řidičů vyššího věku
není schopna zaostřit na palubní desku bez brýlí. Už tři čtvrtě
dioptrie stačí na to, aby řidič zahlédl chodce ze vzdálenosti o polovinu kratší než řidič bez dioptrické vady. Zatímco zdravé oko
ho vidí ze vzdálenosti zhruba 200
metrů, oko s vadou -0,75 dioptrie
až ze vzdálenosti 100 metrů, oko
s vadou minus dvě dioptrie pak
ze vzdálenosti pouhých dvaceti
metrů. Navíc řidiči se špatným
zrakem vůbec nepostřehnou až
čtvrtinu dopravních značek.

5. Horské slunce může zrak
poškodit víc než to letní

V zimě dochází k odrazům slunečních paprsků od sněhu, které
mohou zrak potrápit víc než například pobyt u moře. Sněhová
pokrývka může zvýšit hladinu
UV záření přibližně o 90 procent na čerstvě napadaném sně- 7. Čtvrtina vitamínů je
hu a o 50 procent na sněhu starurčena jen pro zrak
ším. Oproti tomu zelená tráva
odráží jen zhruba tři procenta Až 25 procent vitamínů a minerálů, které člověk přijme z potravy,
UV záření.

Jedním z nejčastějších mýtů, které kolem mrkve kolují, je její až
zázračný vliv na kvalitu zraku.
Mrkev je sice pro zrak opravdu
prospěšná, ne ale o moc víc než
řada jiných potravin. Zraku prospěšných potravin je celá řada.
Například málo známá je kurkuma, u které je prokázáno, že kromě velmi pozitivního vlivu na zrak
působí také proti nádorovým onemocněním. Pro dobrý zrak je podstatný také lutein – ten je obsažen
například v obilí, ovoci a zelenině
nebo ve vaječném žloutku. Na
správné fungování enzymů v oku
má velký vliv zinek. Proto je důležité konzumovat potraviny bohaté
na tento minerál. Mezi ty patří například vajíčka, mléko, dýňová semínka, ústřice nebo pštrosí maso.

10. 3D ﬁlmy nejsou
pro všechny oči
Někteří lidé nejsou schopni rozeznat 3D obraz v kině či televizi. Potíže se objevují zejména v případě
tupozrakosti a šilhavosti, při velkém
rozdílu v dioptriích nebo u lidí, kteří
gem
mají funkční jen jedno oko.

Volný čas
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Horoskopy – únor

sebe, nikoli pro konfrontaci s druhými. Měň- lik, co jste ještě neviděli či nepoznali. Povinnosti ale volají a složenky nepočkají. Smůla.
te jen to, co měnit můžete.

 Beran

 Lev

 Kozoroh

V tomto měsíci můžete mít nejméně energie
z celého roku. Optimismus vám přesto nebude chybět, a dokonce si budete užívat společnosti přátel či blízké osoby.

Možná nevíte, kam dřív skočit. V pořádku, to
je fajn. Nicméně aby to bylo fajn i příští rok,
rozložte své síly a vše dobře plánujte, abyste
se nevyčerpali až příliš. Hádkám doma se raději vyhněte.

Všechno běží, jak má. Nesete se na pozitivní vlně, užívejte si ji! I těžké překážky nyní  Panna
zvládnete mnohem snáz. Nečekanou životní Můžete mít radost, že je vaše práce k užitku.
změnu mohou realizovat Berani narození na V druhé půli měsíce je dobrá doba proto,
abyste vzali partnera či partnerku na příjemsamém konci znamení.
ný výlet nebo prodloužený víkend do zahra Býk
ničí.
V první půlce měsíce můžete malinko zbrzdit své tempo a občas i zalenošit nebo se vě-  Váhy
novat přátelům. Proč ne. Jenže už v druhé Konečně se vám mohlo trošku ulevit a přišla
půli měsíce to nicnedělání stejně nevydržíte energie navíc. Centrem pozornosti mohou
být tentokrát děti a jejich edukace. Dělejte si
a opět budete výkonní.
neustále radost, protože na jaře mohou přijít
 Blíženci
i náročnější chvilky.
Práce bude pro vás důležitá a naplňující.
V druhé půli měsíce si dávejte pozor na naivní  Štír
rady přátel, kdo je pro vás vhodný partner a co Nebude se vám chtít opustit teplo domova.
máte dělat se svými investicemi, jinak prodě- Pak se ovšem nedivte, že vaše lenost vyvolá
výbušnější emoce vašeho okolí. Venku je přeláte. Meditace či hudba jsou nyní vhodnější.
ce tak krásně. Nestavte bloky tam, kde nejsou.

 Vodnář
Tento měsíc je pro vás nachystáno nejvíce
energie. Budete sebejistější a svým podvědomým strachům dokážete nyní čelit. Na cestách
si dávejte pozor na překážky a nohu z plynu!

 Ryby
První polovina měsíce vám může přinést pochopení svého nitra, využijte nejrůznějších
terapií či meditací. Druhá půle vám přinese
více sebejistoty a odvahy věci realizovat. Pozor však na nereálné vize.

 Rak

Konečně začínáte ožívat. Je vhodná doba na  Střelec
plánování zahraničních cest. V druhé půli Nejraději byste trávili čas diskuzemi a zábaměsíce přijde energie navíc. Využijte ji pro vu se svými sousedy či na cestách. Je toho to-

SC-391017/01

SC-381417/03
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Sport

Je s podivem, jak dlouho vydržíme bez
 Zdatnější jsme čím dál méně a může za to náš způsob života, ke kterému už pohyb téměř nepotřebujeme. Vyrovnáme se s tím, nebo nás zahubí nedostatek vlastní imunity? Také touto otázkou se zabývá
kinantropolog docent Martin Zvonař, děkan Fakulty sportovních studí MU v Brně.
V evropském regionu můžeme
pozorovat poměrně ostré hranice
mezi minoritní sportující a majoritní nesportující populací, kde
se na pomezí pohybuje poměrně
malá a těžce deﬁnovatelná část
velmi nepravidelně se pohybující
či sportující populace. Je až s podivem, jak dlouho je schopen člověk vydržet bez pohybu, respektive odolávat potřebě pohybu. Ale
když se jednou dostaví následky,
jen málokdo se odhodlá k odstranění skutečné příčiny, tedy začít
sportovat. Pro moderního člověka je typické sáhnout po doplňcích stravy, konzultovat vše s internetem, a když zbude čas, tak
alespoň nakoupit sportovní oblečení, aby byl připraven, kdyby došlo i na ten sport. Ony zmiňované
následky sedavého způsobu života se nejčastěji projevují úbytkem
zdatnosti, tedy schopnosti odolávat fyzické zátěži, což by se mohlo zdát jako únosné vzhledem ke
klesající potřebě pohybu v každodenním životě. Jenže zde platí
odvěké rčení, že zdatnost je brána
nemocí, a v tomto kontextu právě
sedavý způsob života efektivně
otevírá tuto bránu zejména pro
takzvané chronické či civilizační
choroby, jejichž výskyt je úměrný
poklesu zdatnosti.

Martin Ježek

Zajímáte se kinantropologií, co to
vlastně je?
Je to věda, která zkoumá pohyb
člověka zejména z pohledu vlivu
na zdatnost a zdraví. Asi nejtypičtějším kinantropologem je
třeba tělocvikář nebo trenér či
sportovní instruktor, ale patří
sem i odborníci z managementu
sportu, rekreologie či odborníci
na výživu a regeneraci ve sportu.
Vývoj člověka dospěl k tomu, že
se narovnal, chodil, běhal, lovil,
pral se, bojoval – zkrátka byl v pohybu. Čím víc si začal zpříjemňovat život, tím měl pohybu méně.
Kdy se to na člověku jako na druhu začalo projevovat?
Asi se nedá určit konkrétní okamžik, třeba i pro to, že vývoj lidstva na Zemi neprobíhá jednotně.
Jsou regiony velmi industrializované a vedle toho rovněž regiony
s téměř „středověkou“ infrastrukturou. Když se ale zaměříme na tu
„vyspělejší“ část populace, která
ke své obživě (s výjimkou profesionálních sportovců) pohyb už
prakticky nepotřebuje, zde můžeme určité změny pozorovat. Jde
ale zpravidla o změny pozorovatelné v průběhu života člověka, ne
změny fylogenetické. Na ty, které
by se již například dále dědily, je
sebepřekotnější vývoj posledních
sta let relativně krátký a případné dlouhodobé dopady sedavého
způsobu života se do vývoje člověka jako druhu promítají „naštěstí“ velmi pomalu. Na druhou stranu kombinací více faktorů, kromě
„nepohybu“, jako je zejména rostoucí využívání chemických látek
v běžném životě (od léků přes
potraviny, hračky, oděvy, nábytek
či věci běžné denní potřeby), se
projevují změny v oblasti imunity,
můžeme se tedy s trochou nadsázky ptát, zda štít, který člověka
chrání je jen nedokonalý a je šance že se vývojem zdokonalí, anebo
se pod tlakem nových látek a za
přispění sedavého způsobu života začíná bortit. Tyto a podobné
otázky si klade celá řada výzkumných oborů studujících veřejné
zdraví. Role kinantropologie je
v tomto ohledu jasná – sledovat
vývoj zdatnosti populace a hledat
způsoby, jak ji udržet právě z důvodu jejího silného propojení se
zdravím člověka.

Jak se méně pohybu na člověku
začalo projevovat a všiml si toho,
nebo nad tím mávl rukou?
První projevy jsou sice velmi
staré, ale týkaly se zprvu téměř
výhradně aristokracie, tedy jen
velmi úzké skupiny populace.
Rozmach industrializace pak přinesl fenomén volného času pro
daleko širší okruh populace a s ní
spojená snaha o nahrazení lidské
práce stroji znamenala první zlom
a v plné míře se pak odklon od potřeby pohybu začíná projevovat
v momentě, kdy člověk nepraktikuje pohyb jak při výkonu své
profese, tak ani ve volném čase.
Tam, kde si toho lidé všimli, můžeme pozorovat snahu po zmírnění trendu vytěsňování pohybu
z běžného života. Většinou se tím,
v tomto kontextu, vážně zabývají
vyspělejší státy, pro které není
zdatnost už jen a měřítkem bojeschopnosti národa, ale pociťují

Jaké máme do budoucna vyhlídky?
Příklady z vyspělých států přináší
varovné signály v podobě masivníúbytek zdatnosti například ve vý- ho rozšiřování obezity, cukrovky
dajích na zdravotnictví, respekti- a hypertenze, takže člověk ani neve v ekonomických dopadech.
musí být věštec, aby celkem realisticky odhadl, jaký nás čeká vývoj.
Jak je na tom moderní člověk, kte- Je jen otázkou, jak dlouho budeme
rý se téměř nepohybuje, dnes?
schopni udržet rostoucí výdaje na

Sport
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pohybu
zdravotnictví, a pravděpodobně
teprve potom přijdou zásadnější
změny, zejména v oblasti prevence, která je, jak se ukazuje, velmi
efektivní a zdaleka nejlevnějším
řešením. Nevěřím, že by stát rezignoval na svoji roli „ochránce“
veřejného zdraví, takže se nebudu
pouštět do úvah, že by mohla naše
populace dopadnout v boji s civilizačními chorobami špatně.
Co vlastně naším životním stylem
nejvíc trpí?
Tohle vlastně velmi úzce souvisí
právě s vyhlídkami do budoucna, i když zde možná s vyhlídkami každého jednotlivě. Bývalý
viceprezident americké asociace
sportovní medicíny Adrian Hutber s nadsázkou říká, že naším
životním stylem nejvíce trpí
naše děti, které se o nás na stáří
starají, a že zodpovědná a uvědomělá západní civilizace to vlastně řeší tak, že má méně a méně
dětí právě proto, aby nemusely
nést následky našeho sedavého
způsobu života. Ale vážně, to,
že následky našeho životního
stylu dopadají i na naše okolí, je
jedna strana mince, ale dopad na
naše zdraví, ať již fyzické, či psychické, je velmi závažný. Nejvíce
trpí orgány, které jsou vývojově
předurčené pro fungování za
pohybu, tedy oběhový systém,
kosterní svalstvo a opěrný systém, tedy kosti. Přesnější by asi
bylo říci, že výše zmíněné systémy trpí nejdříve, protože absence pohybu se dříve či později
promítá i do dalších oblastí, jako
imunitní systém apod.
Kdy už se změny nedají napravit?
Velmi obecně lze říci, že tím bodem zlomu je chronické onemocnění „vypěstované“ právě životním stylem či režimem. Mezi ta
nejtypičtější chronická onemocnění patří vysoký krevní tlak,

cukrovka a obezita. Všem těmto
onemocněním se dá předcházet,
ale současně, a to je pro dnešní
dobu typické, se dají relativně

je tedy rozvíjet fyzickou zdatnost, tedy schopnost organismu
odolávat fyzické zátěži. Forma je
věcí možností, zvyků apod., ale

Příklady z vyspělých států přináší varovné
signály v podobě masivního rozšiřování
obezity, cukrovky a hypertenze
významně eliminovat jejich projevy různými léky, což vyvolává
dojem, že jsou vyléčeny. Realita
je ovšem taková, že i když mohou
být relativně „pod kontrolou“,
fungují jako odjištěná bomba, ale
bez displeje, na kterém je možné
zjistit, kolik času zbývá. Takže
nejlepší je vůbec „pojistku“ nevytahovat, tedy hýbat se. Hlavní

obecně platí dvě pravidla, 10 tisíc
kroků denně či alespoň 30 minut
cílené pohybové aktivity denně.
Kdy se na nás začnou projevovat
změny při nedostatku pohybu?
V průběhu života člověk prochází z hlediska úrovně pohybových
schopností (síla, rychlost, vytrvalost a koordinace) obdobím

evoluce, kulminace a následně
involuce. V období evoluce úroveň těchto schopností roste, bez
sportu pomaleji, při sportování
rychleji. Odhlédneme-li od vrcholového sportu, kde jsou zcela
speciﬁcké požadavky na jejich
úroveň, můžeme období kulminace zařadit mezi 20.–35. rok života.
A zde na konci období kulminace
se absolutně nejvýrazněji začínají projevovat efekty sedavého či
aktivního životního stylu. Právě
období nástupu involuce pohybových schopností je totiž výrazně
odlišné pro sportující a nesportující populaci. Například oblast
koordinace, kam patří například
reakční schopnosti či ohebnost, je
velmi závislá na pravidelné pohybové aktivitě, a zatímco u nesportující populace jsou patrné první
involuční změny již kolem 33 roku
života, u sportující populace můžou přijít až o 10 a více let později,
a ještě navíc v menší míře.
I když se ale nehýbeme a patrně
žijeme v horším životním prostředí (nutrice, nevětrané prostory,
částice, hormonální vlivy...), přesto se dožíváme více lety než naši
předci... Jak si to tedy vysvětlit, vyspělejší medicínou, nebo se prostě
přizpůsobujeme kancelářskému
stylu života?
Bezesporu je to snadnějším a trvalejším přístupem ke komplexnější
stravě a vyspělejší lékařskou péčí,
na druhé straně otázkou je, zda je
život kvalitnější, respektive zda by
nebyl život zahrnující pohybovou
aktivitu ještě kvalitnější…

Brněnský speciál
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 Anketa  Brněnský bard Arnošt Goldﬂam
Kde chcete
trávit zimu?
Tentokrát jsme se vydali do brněnských ulic s otázkou, kterou inspirovaly nedávné mrazy a hned po
nich záplavy sněhu. Optali jsme se
tedy: Kde a jak byste v ideálním
případě chtěli trávit zimu?
Lucie Veselá,
33 let, nákupčí
Chtěla bych trávit
zimu v chalupě s rodinou, psem, spoustou
sněhu a časem na
snowboarding. Doufám, že se to
povede.
Iva Fialová,
36 let, asistentka
e-shopu
Čím jsem starší, tím
mám raději teplo,
takže bych klidně
letěla na celou zimu někam za teplem. Letos se mi to asi nepoštěstí.
Andrej Mukameev,
31, let, nákupčí
Nejlíp v brlohu s lahví
Martini. A dneska si
opravdu nepřeju nic
jinýho.
Soňa
Bělohrádková,
36 let, e-shop
manager
Ve svém horském
hotelu s wellness,
s velkým krbem, dobrým vínem
a stavěním sněhuláků s dětmi. To
považuju za skvělou zábavu.
Jana Havlíková,
62 let, v důchodu
V horském penzionu
někde ve Švýcarsku
s manželem v klidu
a s plným servisem.
Jan Koleňák,
29 let, obchodník
Pro mě ideální zima
obsahuje rodinné
Vánoce, a pak rychle odletět do teplých
končin, kde naberu sluníčko na
nadcházející období po návratu
zpět do zimy, víkendy na sjezdovce
a večery u krbu.
Iva Kozlovská,
33 let obchodnice
Horské středisko,
soukromý srub a krb,
pokud by to bylo
v České republice.
V zahraničí plavba na vyletni lodi
někde v teplíčku.

které se s přechodem do Brna
 Arnošt Goldﬂam se narodil
proměnilo na HaDivadlo. Na
v Brně v rodině s židovskýtéto scéně působil v letech 1978
mi kořeny. Jeho matka se za
až 1993.
války ukrývala a nacistické
HaDivadlo
razie přežívala schovaná za
Arnošt Goldﬂam byl divadelním režisérem, ale důvěrně znal
skříní, odkud vycházela pouvšechny divadelní profese. Proze v noci. Těžké trauma se na
tože měl k dispozici jen omezený
počet herců, nezbývalo mu než
ní podepsalo a zemřela, když
obsazovat i sebe a tím se postupbylo Arnoštovi jen 18 let. Jeho
ně dostával do povědomí diváků,
dětství a dospívání kromě
ale i ﬁlmových režisérů.
Od poloviny 80. let začal být pracitově založené matky ovlivvidelně obsazován do menších
ňoval také prakticky založetelevizních a ﬁlmových rolí. Je to
typ herce, který přesně naplňuje
ný otec, který se plný energie
ono okřídlené heslo, že není macoval
jako
rozpočtář
v
Cheposu,
dožil takřka stovky let a ně- v Královopolské strojírně.
lých rolí…
kolikrát se stačil oženit.
Největší ohlas přinesly ﬁlmy DědicCesta k umění
tví aneb kurvahošigutntag a LotPetra Hokszová

Arnošt Goldﬂam již jako malý
chlapec rád četl. Jak sám říká,
četl cokoliv. Knížky si hodně půjčoval od kamarádů i ve veřejné
knihovně. Tento zdánlivě nedůležitý fakt byl rozhodující pro jeho
vstup do uměleckého světa. Rodinná tradice si ale žádala, aby se
mladý Arnošt Goldﬂam stal technologem nebo doktorem.
První cestu zamítl a nastoupil na
medicínu, na které vydržel rok.
Poté byl nucen odejít a nastoupit
do práce. Vykonával nejrůznější
povolání. Pracoval jako dělník ve
slévárně, dva roky dělal pomocného dělníka na Výstavišti ve skladu
montovaných stánků. Také si
vyzkoušel úředničinu, když pra-



Souběžně se zmíněnými profesemi se věnoval malbě, graﬁce,
litograﬁi, pracoval také s leptem
či suchou jehlou. Stal se členem
Brněnské bohémy, kde se sdružovali umělci naladění na stejnou
vlnu, kteří přes den pracovali a ve
volném čase se vrhali na umění.
Od výtvarné činnosti se postupně dostával k divadlu. Inspirován
častými návštěvami divadla Husa
na provázku se přihlásil na JAMU
a vystudoval herectví, později se
stal členem dnes již zaniklého divadla Večerní Brno.
Během studií a v divadle se poznal s Frantou Kocourkem, Miroslavem Krobotem nebo Bolkem
Polívkou.
Cesta do Prostějova ho zavedla
na prkna Hanáckého divadla,

rando a Zubejda. V 80. a 90. letech
významně spoluvytvářel brněnskou
kulturní scénu.

Také je spisovatelem
V současnosti je Goldﬂam považován za jednoho z nejvýznamnějších českých divadelníků, je
autorem více než 50 divadelních
her a dramatizací, které významně posunuly divadelní obor
dopředu. Za zmínku určitě stojí
i Goldﬂamovy knihy, především
ty, které psal pro děti (Tatínek
není k zahození, Tatínek 002, Sny
na dobrou noc a další).
Brněnské HaDivadlo má stále
v repertoáru jeho skvělou hru
Doma u Hitlerů aneb Historky
z Hitlerovic kuchyně, kterou můFoto: archiv
žeme vřele doporučit.



Brněnský pijan

Spirit Bar – londýnský obývák
Při vstupu do baru, který najdete skrytý v centru Brna na
Františkánské ulici, upoutá váš
pohled obrovská barová stěna,
nevýraznější dominanta celého
baru. Interiér je laděný do tmavých a teplých barev s obrazy
a květinami. I když zvenku působí trochu tajemně a ponuře,
uvnitř panuje pocit přátelské
až domácí atmosféry. Místo na
sezení najdete u stylových retro
stolků, na baru nebo i u piana.
To stojí pyšně uprostřed baru
a slouží především jako stůl a vy
si najednou připadáte tak trochu jako uprostřed londýnského
obýváku.
Spirit Bar vychází konceptem
z dávných kořenů kavárenské

a barové kultury propojené
s moderními světovými trendy.
Můžete se těšit na inovativní mixologii s dotekem proslulé londýnské školy koktejlů, ale také
na precizní espresso italiano.
Pokud přijdete a budete mít
chuť na drink, ale v alkoholu
a jeho kombinacích se příliš nevyznáte, stačí jen říct, co máte
rádi a jaká slina vás zrovna honí.
Drinky sladké, kyselkavé i hořké, silné i slabé vám barman
namíchá doslova podle vašeho
úsměvu. Abychom nepěli jen
ódy, je třeba podle pravdy říct,
že obsluha je tu velmi svérázná,
což znamená, že vás může jeden
večer obletovat a jindy až lehce
ignorovat.

V baru najdete otevřeno celý týden kromě neděle.
Jak napsal v referencích jeden ze
zákazníků: „Psychedelický bar,
který vypadá jako rodinný dům
Adams family. Svíčky, staré židle,
různé nápoje, staré černobílé fotograﬁe na stěnách, hezká hudba.
Rozhodně tam opět zajdu! peh
Foto: Jan Pacek

Fotoreportáž
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zahrada
 Přírodní
pod Špilberkem

Naloďte se na Titanic!
Prý to byl nejkrásnější parník světa. Jeho první plavba z Anglie ke břehům Severní Ameriky skončila srážkou s ledovcem jižně od Nového Foundlandu v noci ze 14. na 15. dubna v roce 1912. O život přišlo 1489 lidí,
zachránilo se 711 pasažérů. Žádná jiná loď té doby se nemohla s Titanikem srovnávat co do přepychu vybavení a všestranného komfortu pro cestující. Plavidlo bylo 259 metrů dlouhé, 28 metrů široké a při ponoru
10,5 metru mělo výtlak kolem 52 310 tun. Titanic tedy předčil všechny lodi i co do velikosti. Jeho zařízení
a motory, stejně jako celkové pojetí konstrukce, to vše bylo na vrcholné úrovni. Nic lepšího se v tehdejší
maj
době nedalo pořídit. Vzpomínkovou výstavu můžete nyní navštívit na brněnském Výstavišti.

Park pod hradem Špilberk byl založen v letech 1861 až 1862 z podnětu tehdejšího starosty Brna
Christiana d'Elverta a jeho celková rozloha je 17 hektarů. Spolu
s hradem je národní kulturní památkou, kterou cení i ekologičtí
odborníci.

Poníci na trávě
Park se již nějakou dobu honosí titulem „přírodní zahrada“ a k získání tohoto ocenění
správcům pomohli třeba i poníci spásající trávu na svazích
a pomáhající s údržbou. Tu má
jinak oﬁciálně na starost Veřejná zeleň města Brna. Zásadní
zde je, že o stromy, keře i květiny zde správci pečují bez použití
chemikálií, jako jsou pesticidy
a herbicidy, už více než sedm let.
Rašelina, která představuje ekologickou zátěž, je tu nahrazena
vlastním kompostem.

Oáza v centru
Rozlehlý park pod Špilberkem je
především opravdovou zelenou
oázou přímo v centru Brna. Potkáte zde turisty, randící párečky i pejskaře, kteří tu mají i svoji
stezku.

Zajímavá místa
Na jižním svahu, který je v létě
lemovaný rozkvetlými šeříky a vinicí, je hned několik zajímavých
míst. Na úpatí si lze protáhnout
tělo ve venkovní posilovně a zabavit děti na hřišti. O něco výše
se nachází pozoruhodná socha
Jana Skácela od Jiřího Sobotky.
Naddimenzovaná tvář sestavená z ocelových trubek umožňuje
prohlédnout skrz a symbolicky
očima básníka sledovat Staré
Brno. Na jižní straně je i vyhlídkový altán z roku 1885 a také pétanquové hřiště.

Toulky na celý den
Nahoru na hrad se dostanete
ale i severním svahem s oﬁciální
příjezdovou cestou, kterou zdobí
vzrostlé lípy.
Parkem se můžete toulat i celé hodiny a objevovat stále nová místa. peh
Foto: archiv

Zajímavé akce
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Mahenovo divadlo
9. 2. 17:00
Charity Awards Gala
Galakoncert vítězů mezinárodní baletní
soutěže pro mladé talenty European
Ballet Grand Prix.
Mahenovo divadlo
9. 2. 19:00
The Celtic Social Club
SKOTSKO/FRANCIE
Skotští a bretaňští muzikanti v Brně,
Keltská hudba
Městské divadlo Brno
9. 2. 18:00
Klapzubova jedenáctka
Vida centrum, výstaviště
9. 2. 10:00–18:00
Roboti
Robotiáda pro děti
Divadlo Polárka
10. 2. 19:30
Podzimní sonáta
Husa na provázku
9. 2. 19:00
Zkušebna
BVV – Brněnské výstaviště
do 31. 3.
Výstava TITANIC
Pavilon C

Co by vám nemělo v Brně ujít?

Dietrichsteinský palác
do 30. 6.
Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí
– dlouhodobá výstava
Dům umění města Brna
do 3. 3.
Výstava Feministická avantgarda 70. let
kinobude.cz
16.–20. 2.
9. ročník festivalu Severská ﬁlmová zima v Brně

Husa na provázku
16. 2. 19:00
Vitka
23.–24. 2.
Mezinárodní den průvodců
sraz: nádvoří Staré radnice
začátek prohlídek:
10:00 a 14:00
Káznice na Cejlu
23. 2. 14:00 a 15:00
Prohlídky bývalé
káznice na Cejlu
vstup: Bratislavská 68


Dětský karneval
24. 2. 15:00
Dominikánská 2
Masopust bude / O masopustu
nesmí žádná tvář zůstat bílá
24. 2. 15:00
Průvod vyjde z náměstíčka „pod platany“ u Muzea romské kultury
Divadlo Radost
24. 2.
Mach a Šebestová 10:00, 14:30
Tři pohádky pro rošťáky 10:30
Reduta
23. 2. 14:00
Brněnské pověsti
Moravské náměstí pod Joštem
Bruslák do 10. 3.
10–12 h 1. blok bruslení
13–15 h 2. blok bruslení
16–18 h 3. blok bruslení
19–21 h 4. blok bruslení
Kluziště Vodova v Brně
do 31. 3.
Největší otevřená umělá lední plocha
pod širým nebem na Moravě.
Vila Tugendhat
do 11. 3.
Výstava ﬁlmových kostýmů Kataríny Štrbové Bielikové

Masarykova univerzita oslavila 100 let od svého založení
Brno – Masarykova univerzita v Brně byla
založena 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita zákonem číslo 50. Oslavu svého výročí škola odstartovala akademickým obřadem
v univerzitní aule na právnické fakultě.
Zlaté medaile Masarykovy univerzity převzali rektor Univerzity Komenského v Bratislavě
Karol Mičieta a někdejší rektor Janáčkovy
akademie múzických umění Ivo Medek, oba

představitelé vysokých škol, které s MUNI
spojuje úzká spolupráce. Ocenění dostal
také jeden ze zakladatelů fakulty informatiky
a dlouholetý vedoucí ústavu výpočetní techniky Václav Račanský a i emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, jenž vedl školu
po sedm let na začátku tisíciletí.
Rektor Mikuláš Bek připomněl, že vznik Masarykovy univerzity úzce souvisí se vznikem

Československa a s ideály prvního prezidenta
Tomáš Garrigua Masaryka, který chtěl, aby se
v novém státě ve vzájemné konkurenci vysokých
škol rozvíjela vzdělanost. „Pokud si mohu jako
rektor něco přát pro naši univerzitu do příštích
sta let, je to právě kontinuita v základním hodnotovém ustrojení, v němž se spojuje soutěživost
se svobodomyslností, typickou pro Masarykovu
MU
univerzitu už od jejího založení.“

INZERCE

Vystoupení LORDS OF THE
SOUND, to je něco víc, než pouhý
koncert, to je skutečná show! Music is coming – to je úžasná kombinace živého zvuku orchestru, sboru
a skutečné magie, která prostupuje

vaše oblíbené ﬁlmy a počítačové
hry. Světově proslulé soundtracky
teď zazní zcela novým způsobem
a získají tím obzvláštní sílu – taková
je míra schopností nenapodobitelných LORDS OF THE SOUND!

Vřele Vás zveme, abyste si přišli
na vlastní uši vychutnat celou
plnou sílu živého, ale i živelného proudu hudby! V parádním
provedení členů orchestru zazní
hudba z těchto světoznámých
fantasy ﬁlmů a počítačových her:
Hra o trůny, Vikingové, Avengers, Alenka v kraji divů, Wonder
Woman, Pán prstenů, Avatar, Van
Helsing, Letpopisy Narnie, Piráti
z Karibiku, Pátý element, Warcraft , Skyrim, Liga výjimečných,
Assassin‘s Creed, Mortal Kombat,
The Witcher a dalších.
Díky jedinečnému obrazovému
doprovodu každá melodie ožije,
do sálu střelhbitě vtrhnou nevídané fantastické bytosti a diváci
objeví neznámý svět, kde vládne

magie a kouzlo. Orchestr LORDS
OF THE SOUND se už dávno stal
jednou z nejvyhledávanějších
hudebních skupin v zemi. Monumentální prostorový zvuk, neotřelé
aranžmá a profesionální přístup
jsou hlavními charakteristickými
rysy orchestru. Music is coming
je tedy tím nejlepším způsobem,
jak neobvykle strávit čas. Tato
ohromující událost vám dokonale
umožní zapomenout na hektický
každodenní život a otevře vám
dveře do nové reality, ve které
ožívají mýty a zázraky se dějí
na každém kroku.
Brno, 16. 4. 2019 od 19:00 hodin, Zoner BOBYHALL.

Více informací a vstupenky na:
www.artpartner.cz

SC-381415/23

Slavný ukrajinský symfonický orchestr LORDS OF THE SOUND
vystoupí opět v Brně v novém programu „Music is coming“

Životní styl
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Léčba psí láskou je pro děti i dospělé
 Rodiče, kteří doma nechtějí domácí mazlíčky, jsou možná sami proti sobě. Zvířata totiž dětem pomáhají v přirozeném motorickém i citovém vývoji, učí je zodpovědnosti a zklidňují hyperaktivní neposedy.
Jsou ideálním parťákem dětí s ADHD a stejně blahodárně působí také na psychiku dospělých.
„Psi svým majitelům poskytují silné citové vazby a nejenom
dětem, ale i lidem po úrazu či
nemoci pomáhají aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení
se, ale i chůzi a jemnou motoriku
rukou a prstů,“ uvedla fyzioterapeutka Iva Bílková, jejíž společnicí bývá i v ordinaci fenka pudla
s canisterapeutickou certiﬁkací
„zdravotníka“. „Díky vyšší tělesné teplotě je pro člověka dotek
psů příjemně hřejivý a pravidelné pohyby psího těla, které doprovází jeho dech, velmi uklidňují, povolují svalové napětí
a napomáhají v dýchání klienta.
To se týká především dospělých
po cévní mozkové mrtvici nebo
spastických či předčasně narozených dětí.“
Pozitivní vliv psů na děti i dospělé
funguje hned na několika úrovních. První je citová, kdy člověka
naplňuje hlazení, mazlení a komunikace se psem. Druhá rozumová, kdy se děti lépe soustředí
na cílenou hru, třetí je pohybová
a čtvrtá relaxační. Není náhodou,
že psa chová přes 28 procent českých domácností a mít psího kamaráda je přání mnoha dětí.

ně vyslovovat a procvičovat, aniž
by to vnímalo jako nucený trénink,“ pokračuje Iva Bílková.

Pro děti s ADHD
Chovat jakékoli zvíře, nejenom
psa, je vhodné také pro hyperaktivní děti či děti s ADHD, které
bývají velmi roztěkané, nesoustředěné a schází jím odhad síly
a vzdálenosti. „Životem se zvířetem a péčí o něj se děti učí, jak
se chovat k živému tvoru a co
znamená být za něj zodpovědný.
Když hyperaktivnímu dítěti pořídíte například pakobylku indickou nebo podobný hmyz, učí se
klidným pohybům, jemné motorice v rukách, musí být opatrné,
aby kobylku nezmáčklo. Pokud
v ordinaci cvičím s ADHD dětmi,
velmi mi přítomnost naší fenky
pomáhá, dítě mnohem lépe komunikuje a přistupuje na dohody. Cvičí fyzioterapeutické cviky
s výraznější motivací,“ zdůraznila Iva Bílková.

lidmi s autismem nebo s handicapovanými. Přítomnost psa při
terapii lze využít k aktivizaci pacientů, kteří hůř navazují kontakt
s lidmi. Dokáží totiž uspokojit
potřebu tělesného kontaktu a ciSamé klady
tových vazeb, čímž zlepšují psyZ hlediska animoterapie, oboru, chickou pohodu člověka a zvyšují
který využívá pozitivní vliv zvířat jeho koncentraci a chuť spoluprána lidskou psychiku a léčbu lidí, ce při rehabilitačních cvičeních,“

Rozvíjíte motoriku i fantazii
„Hrou se psem si děti rozvíjí motorickou činnost i fantazii. Pes
napomáhá sbližování se s okolím
a podporuje komunikativnost,
zajišťuje pocit ochrany, je důvěrník, kamarád a věrný společník.
Při správném vedení umí pomoci
se slovní zásobou i logopedickými vadami. Když pejska naučíte
sednout si na vyslovení písmena
R nebo štěkat na písmeno C a podobně, dítě tím motivujete správ-

Díky vyšší tělesné teplotě je pro člověka
dotek psů přijemně hřejivý
a v případě psů konkrétně canisterapie, kdy je terapeutem přímo
pes, převládají ve styku se zvířaty
pro člověka samé klady.
„Psi jsou výbornými pomocníky
při práci s apatickými klienty,

„Nejčastějšími canisterapeuty jsou
labradoři nebo retrívři a možná
někoho překvapí, že i takzvaná ‚bojová‘ plemena jako pitbulové či stafordšírští bulteriéři, kteří sice byli
šlechtění na boj proti jiným psům,
ale na člověka, který je v chumlu
chtěl rozdělit nebo ošetřit, nikdy
nesměli. Pro canisterapii nezáleží
na plemeni ani na pohlaví, důležitá
je povaha psa. Musí být pohodový
a kamarádský, jelikož bude v rámci
terapie vystaven někdy nešetrnému hlazení, objímání a mačkání.
Stejně tak se při zkouškách testuje
reakce pejska na nenadálý hluk,
například když upadne berle či
igelitová taška s plechovkami vedle
psa na zem, neměl by utéct či zavrčet, ale v klidu to přejít, těch rozličných zkoušek je celá řada,“ uvedla
Iva Bílková, která s pudlicí Ňaﬁnkou navštěvuje mateřské školy, nemocnice i domovy seniorů.

popisuje fyzioterapeutka. „Canisterapie působí léčebně nejenom na duši člověka, ale i na jeho
fyzický stav. Přispívá k obnovení hmatových vjemů a uvolnění
křečí. Nenahradí léčebnou část
fyzioterapie, nemůže zastavit
postup demence, může ale pod- Pudl je ideál
statně zlepšit práci s pacientem Pokud se maminky brání pořídit
a kvalitu jeho života,“ upřesnila dítěti psa kvůli tomu, že hodně
línají a ony dbají na pořádek, je
Iva Bílková.
plemeno pudla ideální tip. „Nemá
Labradoři a retrívři
klasickou srst, ale vlasy, které se
Ve světě se canisterapie rozvinu- pravidelně zastřihují. Tato rasa
la převážně v padesátých letech nelíná a velmi dobře ji snáší i aler20. století, v Česku se začala šířit gici. I ti, kteří trpí alergií na srst,
až po roce 1990. Canisterapeutic- mají hodně možností, jak se těšit
ký tým tvoří psovod a pes, kteří z psí přítomnosti – existují psi
absolvovali
canisterapeutické naháči, ovšem i mezi potkany
zkoušky, a tím získali oprávnění a morčaty jsou zástupci bez srsti
pracovat jako zdravotníci. Stej- anebo skvěle poslouží také plazi.
ně jako služební nebo asistenční Například chameleoni cvičí trpěpsi musí i canisterapeutický pes livost a celkové zklidnění. Obecně
projít výcvikem na absolutní po- pomáhá každé zvíře, i rybičky,“
gem
slušnost.
míní Iva Bílková.

Poradna
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Proč neusínat u televize a s mobilem v ruce?
 Televize naproti posteli, mobilní telefon, tablet nebo
notebook na nočním stolku – to je běžný obrázek mnohých českých ložnic. Elektronika používaná bezprostředně před usnutím ale zdravému spánku škodí, navíc není
prospěšná ani pro zrak.
Oči se nepřestávají pohybovat
ani během spánku. Kvalitní spánek je ale pro zdraví oka velmi důležitý. Ložnice by měla být dobře
zatemněná, televizi nebo počítač
je lepší vypnout alespoň hodinu
před usnutím, stejně tak je dobré
odložit hodinu před usnutím mobilní telefon. „Modré světlo, které vyzařuje většina elektroniky
i některé LED žárovky, významně negativně ovlivňuje kvalitu
spánku, potlačuje tvorbu hormonu melatoninu, který se tvoří jen
za tmy a který reguluje usínání
a jednotlivé fáze spánku. Během
spánku tělo, a tedy i oči regenerují, proto nekvalitní nebo nedostatečný spánek může způsobit
například únavu očí, suchost očí,
otoky víček a jiné potíže. Většina chytrých mobilních telefonů

už sice má funkci žlutého světla,
která displej se stmíváním automaticky přepne, i tak by lidé měli
od koukání do mobilu nechat oči
před spaním odpočinout,“ doporučuje oční lékař Pavel Stodůlka.

Otevřené oči v noci
Spát se dá i s otevřenýma očima,
jedná se o vzácnou, ale závažnou
poruchu, která může být pro zrak
nebezpečná. „Pokud je oko ve
spánku otevřené, rohovka není
dostatečně chráněná a dochází
k jejímu vysychání a později pak
k zánětům, poškození rohovky
a následným poruchám vidění.
Spánek s otevřenýma očima způsobují poruchy přímo v oku nebo
víčku. V případě oka může jít
o vývojovou poruchu, takzvané
velké oko nebo oko, které příliš

vystupuje z očnice – to se objevuje u lidí s onemocněním štítné
žlázy, u nádorových onemocnění, zánětů nebo například po úraze. V případě víček se často jedná
o obrnu lícního nervu nebo o poúrazový stav či stav po zánětech,

kdy může být oční víčko příliš
volné, takže nedostatečně kryje
ve spánku oko. Vždy je tuto poruchu důležité včas konzultovat
s očním lékařem, který doporučí vhodnou léčbu,“ popsal Pavel
gem
Stodůlka.

Nabídka sedmadvacetiletým Brňanům a Brňankám
Bohunice – Mladí lidé narození v letech
1991 a 92 v Brně si mohou nechat vyšetřit
zdarma fyzickou kondici. Jako protislužbu
by absolvovali nenáročné vyšetření ve výzkumném centru Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity (MU) RECETOX.
Poznají, v jakém stavu mají své tělo, a po-

mohou také při srovnání populace Brna
a dalších evropských měst. Rodiče dnešních
šesti- a sedmadvacetiletých Brňanek a Brňanů si asi dobře pamatují, že v době jejich
narození a pak dalších dvacet let vyplňovali
podrobné dotazníky o své rodině, způsobu
života, událostech, stresech i zdravotním

stavu do celoevropské studie ELSPAC.
RECETOX proto nyní zve všechny bývalé
děti studie ELSPAC do bohunického kampusu MU. Bude jim zdarma změřeno složení těla, fyzická kondice, hladina toxinů nebo
důležitých hormonů. Přihlásit se mohou na
jam
adrese info@celspac.cz.

INZERCE

DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM JMÉNEM

Cosmopolitan Bobycentrum
V roce 2018 po převzetí společnosti CZECH INN HOTELS prošel
hotel Bobycentrum kompletní rekonstrukcí a změnil název.
Cosmopolitan Bobycentrum je součástí komplexu Bobycentrum.

142 POKOJŮ, KONFERENČNÍ PROSTORY AŽ PRO
2000 OSOB, RESTAURACE PRO FIREMNÍ VEČÍRKY
A SPOLEČENSKÉ AKCE, LASER SHOW, BOWLING,
POSILOVNA, SQUASH, DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST

Titul BRNĚNSKÝ ZPRAVODAJ vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Martin Ježek, e-mail: redakce@brnozprava.cz • Manažer inzerce: Iveta Šavelová,
tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • DTP: Tomáš Coufal • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: ivana.kruzelova@ceskydomov.cz • náklad
60 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu a www.pixabay.com • MK ČR E 23122 • Vychází 7. 2. 2019

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

e-mail: reception@hotelcosmopolitan.cz
Tel: +420 533 555 933, www.hotelcosmopolitan.cz
Sportovní 559/2 A, 602 00 Brno

SC-391116/01

Připravujeme: otevření nové restaurace
Bruno Café Restaurant, Wellnes Spa, Cosmo Sky Lounge.

Inzerce
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KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 13. 2. 2019.

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

SC-391035/02

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

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

SC-391018/01

SC-391035/02

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.

SC-391106/12

