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Víte, že...



...se lidé zajímají o to, jak
bude Brno vypadat v budoucnosti?
O tři týdny déle mají návštěvníci
Urban centra na to, aby na výstavě Sedm podob Brna budoucnosti
zjistili odpovědi na otázku, jak bude
město v budoucnosti vypadat. Více
než sedmdesát vizualizací a další
desítky fotograﬁí přibližují Brňanům, jak se jejich okolí může změnit a z jakých různých možností
vedení města volí tu nejvhodnější.
Budoucnost Brna lidi očividně zajímá, nevelký prostor Urban centra
navštívilo během prvních pár týdnů
skoro tisíc lidí. Výstava se tak patrně zařadí na první příčku, co se
týče návštěvnosti. Oproti původnímu termínu se prodlužuje zhruba o tři týdny, zhlédnout ji bude
možné až do 12. dubna.
MB



Lenka Nová: Přestala
jsem plánovat



Změny v parkování
Parkování v Brně se opět změní.
Od podzimu bude město rozděleno pouze na tři zóny. Regulace
bude platit jen v pracovní dny
a na většině území jen v noci. Dělení na rezidenty a abonenty zůstává. Předplatné na parkování si
budou moci koupit i návštěvníci.
více na straně 3

Bugatti ve Vaňkovce
Ettore Bugatti se chtěl stát umělcem. Ale pak se pustil do stavby
motorové tříkolky. Později zhotovil vylepšenou dvoumotorovou
tříkolku a vyhrál s ní devět z deseti závodů, jichž se zúčastnil.
Následovala auta, která obdivoval a obdivuje celý svět. A my
jsme si několik z nich mohli prohlédnout v brněnské Vaňkovce.
více na straně 11

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

Článek na stranách 8–9
Lenka Nová. Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté dvanáct let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem
Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 desku „Čtyřicítka”,
kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze. Vydala tři sólová alba Nová deska (2003), Psí hodina (2012) a již zmiňovaná Čtyřicítka (2016).

Napřed zastřelil matku a pak sám sebe
Ostopovice – V pondělí 24. března v ranních hodinách došlo v Ostopovicích na okraji Brna k tragédii.
V rodinném domku v poklidné obci čtyřiačtyřicetiletý syn zastřelil svou devětašedesátiletou matku.
Pak spáchal sebevraždu. Oba byli na místě mrvi. Důvodem mohly být dlouhodobé rodinné rozpory.
Muže čekalo totiž téhož dne odpoledne rozvodové stání s jeho druhou ženou. „Jednou z vyšetřovacích
verzí je, že muž v domě zastřelil svoji matku a vzápětí obrátil zbraň proti sobě,“ řekla k činu policistka
pol
Petra Hrůzová. Kriminalisté na místě zajistili veškeré stopy a důkazy.

Inzerce
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Aktuality

Rezidentní parkování bude jednodušší
 Parkování v Brně se změní.
Od podzimu bude město rozděleno pouze na tři zóny. Regulace bude platit jen v pracovní dny a na většině území
jen v noci. Dělení na rezidenty
a abonenty zůstává. Předplatné na parkování si budou
moci koupit i návštěvníci.

Červená zóna A bude zahrnovat
historické jádro města. V této
oblasti bude parkování regulováno 24 hodin denně. Bez omezení zde mohou parkovat pouze
rezidenti a abonenti, kteří mají
zakoupené parkovací oprávnění. V místech určených pro návštěvníky bude hodina stání za
40 korun. Jednou denně bude
možné zde zaparkovat na prvních 30 minut zdarma.

Číslo vydání
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Po stopách vládců, osobností s tragickými osudy nebo
soch? Nebo raději na prohlídku vnitrobloků či bývalých
dělnických kolonií? Turistické
informační centrum vyzvalo
Brňany, aby si vytvořili vlastní tematické prohlídky města. Ze třinácti přihlášených
nyní lidé na webu ticbrno.cz/
mojebrno vybírají ty, které se
koncem dubna uskuteční.

Brno – Nová koncepce dosavadní systém rezidentního parkování
zjednodušuje. Město rozděluje na
tři oblasti. Na zemi budou všechny označeny modrými čarami –
tak to ostatně stanovuje zákon.
Dopravní značky ale lidem jednodušeji přiblíží, jaká pravidla na
tomto konkrétním místě platí.

Červená zóna
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DOPRAVNÍ ZNAČKY lidem přiblíží, jaká pravidla kde platí.

Modrá zóna
Všechny další oblasti budou patřit
do modré zóny C. V ní bude stání
regulováno jen večer a v noci, tak
aby rezidenti vracející se z práce domů snáze zaparkovali. Od
17 do 6 hodin bude cena pro návštěvníky 20 korun na hodinu,
přes den zde bude moci zdarma
parkovat kdokoli.

Zelená zóna

Od podzimu

Zelená zóna B bude zahrnovat
oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra (viz mapa).
Také v této zóně bude regulace
24 hodin denně. Cena za parkování pro návštěvníky bude 30 korun
na hodinu.

Nový systém rezidentního parkování by měl fungovat od podzimních měsíců. Řidičům v Brně
nabízí zjednodušený a přehlednější způsob parkování.
„Příprava nové koncepce trvala několik měsíců. V tuto chvíli

máme koncept, podle něhož
bude možné postupovat v následujících týdnech a měsících.
Změní se dopravní značení,
nařízení, ceník i celé technické
nastavení. Věřím, že celý systém
bude možné na podzim spustit,“
uvedla primátorka města Markéta Vaňková.
Pro návštěvníky bude zavedeno
nové dlouhodobé návštěvnické
parkovací oprávnění, které bude
možné využívat v parkovací
zóně B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400 korun, měsíční
1200 korun a roční 12 000 korun. Vyplatí se například lidem,
kteří do zelené zóny jezdí do zaměstnání, nebo turistům přijížMB
dějícím na dovolenou.

 Krátce 
Dotaci chce na
30 tisíc Brňanů
Brno – Třetím rokem si mohou Brňané zažádat o dotaci na
roční elektronickou šalinkartu.
Každoročně této podpory využije okolo 30 tisíc obyvatel města.
Dotace ve výši 1425 Kč je poskytována od začátku roku 2017 na
zakoupení elektronické předplatní roční základní nepřenosné
šalinkarty. O tu si hned v prvním
roce zažádalo 30.955 Brňanů,
v roce následujícím se tento počet zvedl na 33.025 lidí. Letos
Oddělení motivačních programů Magistrátu města Brna eviMB
duje už 20.970 žádostí.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti kolem světa

Potom se z novin dozvěděli
o Rentě z nemovitosti a vysvitla
jim nová naděje. Samozřejmě měli určité obavy, protože
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

Chcete vědět více?

̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi 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.

nechtěli přijít o dům, ale Renta
z nemovitosti je natolik oslovila, že si domluvili schůzku se
zástupcem společnosti FINEMO.
CZ, která Rentu z nemovitosti
jako jediná v České republice
poskytuje.

„Byli jsme ujištěni, že naše obavy
jsou zcela zbytečné. Zůstaneme
vlastníky domu a za našeho života nemusíme nic splácet,“ říká
paní Ivana.
„Jedinou nevýhodou je, že se o vybranou částku později sníží hodnota dědictví,“ dodává pan Libor.
Manželé Kolečkovi se sešli se
svým synem a všechno s ním
probrali. Ten s tím neměl žádný
problém, protože už byl dostatečně zajištěný. Naopak rodiče
v jejich smělém plánu cesty ko-

lem světa podpořil, protože sám
rád cestuje.
Poté se manželé Kolečkovi domluvili se společností FINEMO.CZ
na výplatě jednorázové částky,
aby si mohli zakoupit letenky.

„Už se nemůžu dočkat, až uvidím
všechny ty krásné země… Francii,
Kanadu, Mexiko, Kubu, Thajsko“,
líčí nadšeně paní Ivana.

SC-381447/16

 Manželé Ivana a Libor Kolečkovi se kdysi seznámili
díky cestování, které bylo jejich koníčkem a nakonec
spojilo i jejich životy. Potom přišly děti, radosti i starosti s nimi spojené a na cestování nebylo najednou dost
času. Po odchodu do důchodu byli zase rádi, když s penězi jakž takž vystačí a pomalu se smiřovali s tím, že
vysněnou cestu kolem světa nikdy nezrealizují.

Zdraví
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Editorial
Zdraví není mánie
Jaro je tady. Zimní vrstvy oblečení odkládáme a zjišťujeme, že
uplynulé období na nás zanechalo tukové stopy, jejichž velikost
nám přesně pomůže určit váha.
Ti odvážnější si na ni stoupnou,
zděsí se a přikročí k předsevzetí:
kila musí dolů.
Je to asi správné rozhodnutí.
Ale jak to udělat, aby to bylo co
nejrychlejší a váha se nám zase
nevrátila za několik týdnů v lepším případě na původní hodnoty,
v horším na ještě vyšší? Na internetu se setkáváme s reklamami, které nám „zaručují“, že pokud se budeme držet právě jejich
návodu, budeme štíhlí a krásní.
A ani to nebude moc bolet. Jenže mnohdy to nebývá pravda. Za
inzercí se skrývá jen marketing.
Nakoupíte si „zázračné“ směsi,
koktejly či tabletky, trápíte se hladem a výsledek se nedostavuje.
Na co si tedy dát pozor?
Lékaři, kteří se věnují výživě, se
shodují, že starost o dobré a racionální stravování je prospěšná.
Ale tento zájem by neměl přerůst
v mánii. Pokud pracujete s někým, komu celý den kručí v břiše,
je bledý, nechodí na oběd a slupne si kolem poledne jen nějakou
tyčinku, asi to moc v pořádku
není. Nehledě na to, že s podobným kolegou či kolegyní si nelze
ani popovídat, protože je stále
nervózní, má tik a spíš to vypadá,
že si vybere sick days.
Co vlastně právě takový člověk
nyní prožívá? Muka. Brzo se proto nějak odmění. V lednici nezůstane vůbec nic a s naplněným
bříškem pak sedne nešťastník či
nešťastnice k internetu a začne
hledat, jak na „to“ jít znova, ale
zaručeně a vědecky.
Tohle asi cesta není. Buďte trpěliví, jezte pestře a zdravě a ne
moc. Nebudete svým chováním
terorizovat okolí a ta správná „tajle“ se dostaví. Zkuste to, uvidíte.
Hezké jaro!
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Mohou umělé řasy poškodit zrak?
 Umělé prodlužování řas je u českých žen
velmi populární. Dlouhé a husté řasy ale nejsou bez rizika. Nekvalitní umělé řasy obsahují
akryláty a mohou vyvolat alergii. Bezpečnější
cestou k dlouhým řasám jsou speciální kapky.
Brno – Případy přecitlivělosti očí po prodlužování
řas nejsou výjimečné. Pro zrak představují nebezpečí zejména používaná lepidla. Ta mohou vyvolat
alergickou reakci, která se projevuje svěděním očí,
opuchlými víčky nebo vypadáváním vlastních řas.
měsíců, poté je po kontrole očním lékařem možné
proceduru opakovat.
„Umělé řasy a zvláště lepidlo mohou alergizovat Speciální kapky se nedají koupit všude, aplikovat si
oční víčka a způsobit jejich zarudnutí, šupinatění je ale ženy mohou samy doma.
a otoky. Zároveň způsobují oslabování vlastních řas
a jejich vypadávání. Některé salony používají řasy Prodloužení kapkami
z jemné srsti zvířat, která sama o sobě může být „Prodlužování řas očními kapkami je snadné. Díky
alergizující. Navíc pokud se lepidlo dostane přímo štětečku si kapky ženy jednoduše na řasy nanesou
do oka, může poškodit zrak,“ upozornil Pavel Sto- samy. Než se ale do prodlužování řas pustí, je třeba
navštívit některou z očních klinik, kde řasy prodlužudůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.
Stále oblíbenější je v poslední době prodlužování řas jí. Před aplikací kapek každou pacientku prohlédne
speciálními kapkami, které jsou k vlastním řasám lékař a zkontroluje nitrooční tlak. Přestože jsou kapšetrnější. Podporují jejich růst a houstnutí. Přiroze- ky zdravotně nezávadné, nejsou vhodné pro každého.
ná délka řas je mezi šesti a osmi milimetry. Speciální Používat by je neměly například těhotné a kojící ženy
kapky je prodlouží o tři až pět milimetrů, řasy díky nebo klientky se sklony k zánětlivým onemocněním
nim zároveň zesílí a ztmavnou. Aplikují se každý očí. Zdravotnický personál zároveň vysvětlí, jak kapfirebrno.cz
den přibližně deset týdnů a efekt vydrží pět až deset ky aplikovat,“ řekl Pavel Stodůlka.

Lepidlo poškozuje zrak

Jak zvýšit komfort budoucím maminkám?
Brno – Těhotné ženy bude zajímat, že jim na Fakultě sportovních studií (FSpS) mohou pomoci zvládat některé nepříjemné
stavy spojené s těhotenstvím.
V některých případech se jim
mohou zcela vyhnut. Zdarma
této možnosti mohou využít Brňanky narozené v letech 1991
a 1992, když podstoupí několik
nenáročných vyšetření pro studii CELSPAC výzkumného centra RECETOX.
Fakulta sportovních studií nabízí
různé služby nejen vrcholovým
sportovcům, ale také všem ostatním, dětem, seniorům i těhotným
ženám. „Měli jsme zde budoucí
maminky, u kterých jsme měřili
vliv nadváhy způsobené těhotenstvím na pohybový aparát,
zejména na klenbu nohy. Klenba
obou nohou se totiž přibývající
váhou deformuje,“ říká děkan
FSpS docent Martin Zvonař.
Pokud budoucí maminka přibere 15 až 20 kilogramů, pak
v souvislosti s porodem většinou
nejméně půlku této hmotnosti
zhubne. Touto redukcí váhy se
ale mechanické změny v klenbě
nohy nezmění. „My jsme sledovali, co se s klenbou děje, pokud
gravidní žena přibere, a jaké změny tam nastávají, pokud začne po
porodu hubnout. Snažíme se tedy
zrychlit proces nápravy klenby
přirozenou cestou nebo klenbě

pomůžeme speciﬁckou stélkou,“
vysvětluje docent Zvonař.
Odborníci z FSpS se tedy pokusili
o zrychlení procesu nápravy klenby. Budoucím maminkám dávali
do bot stélky, které jim pomáhaly,
aby se jejich noha nedeformovala. Ukázalo se, že některé stélky
výrazně přispívají k tomu, že se
nohy lépe prokrvují. Proto se
tělo, hlavně nohy, těhotné ženy
lépe vyživuje například minerály a dají se tak efektivně potlačit
křeče, kterými budoucí matky
trpívají. „To byl jeden z největších
efektů, který se u stélek prokázal.
Ženy, které křeče z prvního těhotenství znaly, je při druhé graviditě s našimi stélkami nezažily,“
zdůrazňuje Martin Zvonař.

Nemusí být těhotné
Pokud se tedy budoucí maminky
do výzkumu přihlásí, z FSpS dostanou obratem zprávu, jak na
tom jsou. „Nemusí být ani těhotné, ale pokud se nechají změřit,
pak budeme moci při jejich graviditě třeba i za několik let výsledky porovnat a případně pomoci.
Chceme tedy tyto ženy motivovat,
aby měření podstoupily. Výsledky
se dozví ihned a na nápravě bude
možné začít pracovat na místě.
Krom stélek jim můžeme nabídnout i celou botu, kterou si můžou nakonﬁgurovat materiálově
i barevně, jak budou chtít,“ po-

kračuje děkan Fakulty sportovních studií.
Mezi metody, které na FSpS k měření gravidních žen používají, patří podobarograﬁe. Měří funkční
stav klenby nohy – došlap na zem,
jaký tlak v které části nohy vyvíjí
chodidlo na zem, tedy kde se noha
v průběhu chůze opírá. Dá se z toho
odvodit, jak funguje noha, jestli je
klenba zborcená a jaký vliv na nohu
mají boty. K této metodě se dokonce váže poradenský servis. Pokud
tedy nepatříte mezi ročníky, které
oslovilo centrum RECETOX, a myslíte si, že vaše klenba nohy je zralá
k záchraně, lze se přihlásit mailem.
Za 300 korun vám na FSpS nohu
vyšetří a ihned poradí.
Při změnách hmotnosti dochází
u člověka také k výraznějšímu
zakřivování páteře. V momentě,
kdy se pak mění postavení celého
těla, nabízí FSpS kinematickou
analýzu pohybu. Třetí metodou
je isokinetická dynamometrie,
tedy měření síly. Sledují se silové
dysbalance, které se u těhotných
projevují, když se mění těžiště
a stále ubývá pohybu.
Obecně se teda dá říct, že se díky
těmto analýzám zvyšuje kvalita života maminek, výrazně se
zmenšuje počet nekomfortních
stavů a po porodu můžou odborníci daleko rychleji pomoci,
aby se vrátila funkce klenby nohy
a správná zakřivení páteře. maj

Relax
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Muži pijí „turka“, ženy kávu s mlékem
 Zhruba 19 500 tun kávy za
6,5 miliardy korun – tolik Češi
vypijí oblíbeného nápoje ročně. Spotřeba kávy v Česku
přitom meziročně klesá zhruba o čtyři procenta. Češi se víc
zaměřují na kvalitu.
Petra Ďurčíková

Alespoň jednou za rok si nějaký
druh kávy koupí 95 procent Čechů. Jaká patří k těm nejoblíbenějším? „Skoro polovinu celkového
objemu prodeje tvoří mletá káva.
Na druhém místě je káva instantní
s přibližně čtvrtinovým podílem.
Deset procent tvoří kávové speciality typu 3v1. Zrnková káva s devítiprocentním podílem z celkového
objemu zaznamenává největší meziroční nárůst, téměř o deset procent. Nejmenší podíl mají se třemi
procenty na trhu kapsle,“ popsal
Jan Kulhánek, marketingový manažer společnosti, která na český
trh doveze ročně z italské pražírny
kolem jednoho tisíce tun kávy.
V přípravě oblíbeného nápoje jsou
Češi konzervativní. Způsob, ja-

kým si kávu připravují, se dlouhodobě nemění. Instantní kávu pije
pětina populace. „Téměř stejný
podíl Čechů preferuje zalévanou
kávu, takzvaného turka. Espresso
pije osm procent Čechů, latte a cappuccino 13 procent, překapávanou kávu preferuje sedm procent
Čechů. Ostatní způsoby přípravy
tvoří zhruba 15 procent,“ uvedl
Jan Kulhánek.
V posledních letech Češi věnují větší pozornost kvalitě kávy,
kterou kupují. Na co se při jejím

nákupu zaměřit? „Klíčová je čerstvost a na jaký typ přípravy je
káva vhodná. Například u mleté
kávy je podstatná hrubost mletí
i velikost balení – káva po otevření oxiduje, proto je důležité zvážit, jak rychle kávu člověk spotřebuje,“ poradil Jan Kulhánek.

Tři až čtyři šálky kávy denně
Češi vypijí přibližně tři až čtyři
šálky kávy denně. Nejvíc kávy vypijí ráno. Spotřeba kávy se mezi
ženami a muži výrazně neliší.

V čem ale rozdíly jsou, je způsob
přípravy nápoje. „Nejvíce kávy
se v Česku vypije ráno – zhruba
65 procent, 30 procent Čechů si dá
šálek kávy po obědě a pět procent
lidí pije kávu během dopoledne.
Rozdíl v konzumaci kávy mezi ženami a muži, co se množství týče,
je zanedbatelný. Větší roli hraje
spíše preference typu nápoje.
Například muži pijí více tureckou
kávu a espresso. Ženy mají v oblibě především kávu s mlékem, jako
například latte macchiato, cappuccino nebo instantní kávu,“ řekl
Jan Kulhánek.
Češi si kávu dopřávají téměř všude – v práci, na dovolené, doma
i v restauracích. Společnost AG
FOODS patří více jak 10 let mezi
přední dodavatele profesionálních kávových servisů určených
především pro hotely, restaurace,
kavárny, zábavní a sportovní centra nebo kanceláře. „Naše společnost distribuuje zrnkovou i instantní kávu, v nabídce nechybí
speciály pro nápojové automaty.
Aktuálně se soustředíme zejména na růst v kategorii kvalitní zrnkové kávy bok po boku s instantní
kávou ve špičkové kvalitě,“ uzavřel Jan Kulhánek.

SC-391339/02
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Pylovým alergikům pomáhá masáž
 Alergií trpí až 40 procent Evropanů a čísla strmě
stoupají. S jarem pylu přibývá a počty alergiků rostou,
v posledních 20 letech až trojnásobně. Nepříjemným
příznakem pylové alergie bývají astmatické projevy.
Účinnou, ale stále trochu neobjevenou pomoc astmatikům nabízí fyzioterapie.
Eliška Crkovská

a neúplnému nádechu či výdechu,“ popsala Iva Bílková.

„Dýchací potíže spadají do kompetence fyzioterapeuta stejně
jako jakékoli jiné problémy se
svalovým a kosterním aparátem.
Hlavní dechový sval – bránice,
má totiž mimo jiné nezastupitelnou posturální funkci, což
znamená, že udržuje pozici těla
a jeho části ve stále se měnícím
prostředí. Spolu s bránicí se dále
na dechovém stereotypu podílí
celá řada kosterních svalů, na-

Stačí pět zrnek
V březnu a dubnu trápí lidi náchylné na pyl rozkvétající břízy, vrby,
topoly, tisy, jalovce, duby a jilmy.
Už od února ale v ovzduší poletuje
také zvýšená koncentrace pylů olše
a lísky. Jako neviditelné mikročástečky se přenáší větrem, vodou
a zvířaty. Pouhých pět zrnek pylu
v metru krychlovém vzduchu stačí
k vyvolání alergické reakce, květy

Výborné jsou lekce hatha jógy, plavání
nebo některé svalové relaxační techniky
příklad svaly břišní a svaly mezižeberní. Proto fyzioterapeuticky
správné držení těla velmi významně ovlivňuje dýchací funkce
a naopak,“ vysvětlila fyzioterapeutka Iva Bílková.

Plísňové alergeny
a pylová sezona
Až 90 procent astmatiků pociťuje zúžení dýchacích cest při
cvičení, a to především v zimním období. V teplejších měsících pak bývá astma způsobené
plísňovými alergeny a pylovou
sezonou. Ta trvá podle údajů
pylového zpravodajství až deset
měsíců v roce – začíná na jaře,
kdy rozkvétají dřeviny, pokračuje v létě travinami a obilovinami a končí časným podzimem, kdy dominuje pyl bylin
a spory plísní.
„Dlouhodobé problémy dechových funkcí se mohou negativně
projevit i na pohybové soustavě
– místo hlavních dechových svalů začne postižený člověk víc používat takzvané svaly pomocné,
čímž dojde k jejich přetěžování,
vzniku svalových dysbalancí,
kloubních blokád a dalším neduhům. Negativní efekt však
funguje i opačným směrem – patologie přítomná v oblasti pohybového aparátu škodí dechovým
funkcím, například když blokáda žeber vede k bolestivému

jich přitom uvolní miliony denně.
Alergiky dráždí především za teplého a suchého počasí, kdy se snadno
dostanou i na velké vzdálenosti od
svého zdroje. Strom, který člověku
zhoršuje dýchání, tak vůbec nemusí
být v jeho bezprostředním okolí.
„Pro odstranění dýchacích obtíží
v terapii využíváme techniky měkkých tkání a mobilizace. Pomocí
léčby na neurofyziologickém podkladě usilujeme o obnovu správného
dechového stereotypu a korekci držení těla, tak aby se popsané potíže
už nevracely. Od problémů ulevuje
také správně provedená masáž zad
a hrudníku určená speciálně astmatikům nebo uvolnění stažených
tkání trupu pomocí fyzioterapie
s míčkem. Existuje také řada způsobů, kterými si může astmatik aktivně ulevit sám – výborné jsou lekce
hatha jógy, plavání nebo některé
svalové relaxační techniky. Dětem
se často doporučuje hra na dechové
nástroje,“ přiblížila Iva Bílková.

Cvik na uvolnění svalů krku
V sedu si položte ruce dlaněmi
křížem přes sebe na horní část
hrudníku pod klíční kost. Zakloňte hlavu a ukloňte ji doleva,
tak abyste cítili napětí mezi čelistí a klíční kostí. S nádechem
se podívejte očima dolů, s výdechem nahoru. Několikrát zopakujte a proveďte to samé také
CVIKY NA UVOLNĚNÍ krčních svalů. Foto: archiv autorky
v úklonu na druhou stranu.

Volný čas
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Horoskopy – duben

 Beran
Nyní je vhodná doba pro realizaci vašich plánů. Budete mít více energie, budete si více věřit a budete schopni čelit náročným situacím,
zejména v poslední třetině měsíce. Nepouštějte se do sporů, raději dodržujte pravidla.

 Býk

 Lev

 Kozoroh

Pohoda, džez! Gratulujte si! Máte před sebou
jeden z pohodových měsíců. Pouze Lvi narození na samém počátku znamení může čekat na
konci měsíce nepříjemné pracovní překvapení.

Stále platí, že méně je více! Tělo potřebuje
tento měsíc odpočinek na regeneraci více
než kdy jindy. Respektuje ho a budete mít na
konci měsíce opět energii pro něco nového.

 Panna

 Vodnář

Práce nad hlavu. Nebudete vědět, kam dříve.
Věnujte čas i partnerství či dětem. Nestačí
doma jen nechat fotku, aby věděli, jak vypadáte. V půli měsíce není vyloučena krátká
cesta do zahraničí.

Podvědomé obavy sice mohou i tento měsíc
ukázat na chvíli svou sílu. I přesto se budete umět radovat i z maličkostí. V domácím
úklidu budete tak rychlí, že vás při pohybu
nebude skoro vidět. Vodnáře narozené na
počátku znamení mohou nepříjemně zaskočit sousedské vztahy.

 Váhy

Tento měsíc může prověřovat, na jakých záVěci běží, jak mají. Vychutnáváte si smyslnost kladech stojí vaše vztahy. Hledejte pravidla
bytí. Můžete však pochopit, že existuje i ne- společného fungování. Třeba zjistíte, že se na
hmotný rozměr existence. Pouze pro Býky vaši polovičku můžete skutečně spolehnout.
narozené na samém počátku znamení je na
 Štír
konci měsíce nachystáno velké překvapení.
Duben je měsícem vhodným pro péči o zdra Blíženci
ví a také měsícem pro plány na investice.
Budete nabití energií. Budete mít chuť se se- Inspiraci hledejte u druhých. Pro svou dratkávat s přáteli a věnovat se svým koníčkům. hou polovičku připravte romantickou večeři
Vše hravě zvládnete a šéf bude překvapen, a bude vaše!
jak jste nyní výkonní i v práci.

 Ryby
Pracovní nasazení přinese tento měsíc
náležitou ﬁnanční odměnu. Nenechte se
neurotizovat názory z okolí. Pro zklidnění
napětí pomohou procházky či výlety do nějakého pěkného města nebo na zajímavou
přednášku.

 Střelec

 Rak
I tento měsíc zvolněte! Můžete sice řešit ﬁnanční situaci, ale věnujte se i svým koníčkům. Setkání s přáteli může být zajímavé a vzrušující.
Péče o zdraví se vám tento měsíc tisíckrát vrátí.

Můžete mít velmi smělé plány pro podnikání
nebo pro osobní rozvoj, zapojíte děti. Ovšem
nedivte se, když se to vaší drahé polovičce
nebude líbit a dá to patřičně najevo. Připravte se na konﬂikt.
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Rozhovor

Přestala jsem v poslední době plánovat,
 Lenka Nová. Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté dvanáct let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála
stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 desku „Čtyřicítka”, kde je nejen
interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze. Vydala tři sólová alba Nová
deska (2003), Psí hodina (2012) a již zmiňovaná Čtyřicítka (2016).
rok 1990 a v Brně se otevřelo První soukromé humanitní gymnázium. To byla správná volba. Byli
jsme první ročník na škole, parta
skutečných individuí, v dobrém
i špatném, a ta škola byla jako zjevení, dalo mi to hodně. S většinou
spolužáků jsme stále v kontaktu a ti, o kterých vím, žijí velmi
zajímavé životy po celém světě.
O mém směřování nakonec rozhodl úspěšný konkurz do skupiny
Laura a její tygři. Najednou jsem
byla součástí profesionální kapely a začala se hudbou živit.

Martin Ježek

Jak se máte?
Musím říct, že dobře. Vrátila jsem se z Mexika, kde jsme
strávili s partnerem krásné dva
týdny. Poznala jsem zase novou
kulturu, viděla spoustu krásných
míst, a hlavně se ohřála, což bylo
takhle uprostřed zimy moc fajn.
Žijete nyní v Praze, ale narodila jste se v Brně. Jak na dětství
a Brno vzpomínáte?
Měla jsem hezké dětství. Vyrůstala jsem v Juliánově v rodinném
domku, do školy chodila pěšky,
byla to klidná, útulná čtvrť. Na
Kounicovu jsem chodila k babičce a dědovi, do Lužánek do dramatického souboru Pirko. To na
mě mělo zcela zásadní vliv. Mám
odtud spoustu přátel, se kterými
se stále vídáme, Pirko mi nastavilo životní hodnoty, naučilo mě vycházet s lidmi, používat češtinu,
vystupovat na jevišti a spoustu
dalších věcí. Jedna z věcí, která
mi v Praze chybí, je právě to, že
nemůžu dát svoji dceru do Pirka.
Chodila tam i moje máma.
Od koho jste pochytila hudební
vlohy, nebo zdědila geny?
Můj táta hrál na kytaru a zpíval v brněnské kapele Speakers.
Když šlo ale do tuhého a on se
musel rozhodnout, čím bude živit rodinu, zcela pragmaticky se
rozhodl pro elektroinženýrství.
Máma taky hezky zpívá, ale zatím
jen pro radost. (smích)
Čím jste chtěla jako malá být,
koho jste obdivovala?
Já si to popravdě moc nepamatuju. Ale nechtěla jsem být zpěvačkou, jestli se ptáte na tohle. Měla
jsem různé fáze podle toho, co mě
zrovna bavilo. Já jsem ani ve 22
letech pořádně nevěděla, co chci
dělat. Zpívání mě bavilo, ale nemyslela jsem si, že bych se tomu
mohla věnovat dlouhodobě. Ale
co vím, že jsem často poslouchala
hudbu hodně nahlas a tancovala
v pokoji. Dcera dnes dělá to samé.

Znala jste Lauru předtím, než jste
do ní nastoupila?
Ano, znala jsem ji od rodičů. Ve
13 mě vzali na Show Tomáše
Tracyho. Bylo to jako zjevení.
Naprostá bomba. Vlastně dodnes
jedno z nejlepších živých show,
co jsem viděla. Jejich hudbu jsem
měla a mám ráda dodnes. Hlavně
ty úplné začátky, desky Žár trvá,
Nebudeme, Síla v nás.
Jaké v kapele panovaly poměry,
říká se, že Karel Šůcha je velmi
přísný kapelník...
Musím říct, že pověst, která Karla předcházela, byla poněkud
přibarvená. Na druhou stranu,
když mu někdo neseděl nebo nepracoval, jak si on představoval,
dlouho neváhal a vyhodil ho.
Mě osobně dvakrát. Měl jasnou
představu o tom, co a jak chce
dělat, a pokud k tomu potřebujete partu víc jak deseti, někdy
i třiceti lidí, tak to opravdu moc
jinak nejde. Když jsem pak měla
vlastní kapelu, v lecčem jsem mu
vyhraněná a škatulkování hudby musela dát za pravdu.
nemám ráda obecně.
Jak se to projevovalo, co jste jako
Vystudovala jste ale chemickou členové kapely mohli a nemohli...?
střední školu…
Tam vůbec nešlo o to, co jsme
Jak už jsem říkala, neměla jsem mohli nebo nemohli. Byli jsme
dlouho jasnou představu. Po zá- dospělí a svobodní lidé. Zrovna
kladní škole jsem skutečně šla na minulý týden jsem narazila na
chemickou průmyslovku. Měli starou nahrávku, kterou Karel
jsme výbornou soudružku učitel- vždy připravil před velkým výročku a máma říkala: „To je dobrý, ním koncertem nebo novým koncelej život budeš zavřená v la- certním programem. Byla tam
boratoři a budeš mít klid.“ Když namluvená průvodní řeč s daným
jsem v druháku propadala z obou šlagvortem, písničky v jasném
chemií, pochopila jsem, že to ne- pořadí, byly tam potlesky, odpobyla ideální volba. Naštěstí byl čítaný rytmus na připravenou

Líbil se mi ten moment, kdy člověk
dokáže druhému v dopise sdělit víc,
než by byl schopen osobně.

Poslouchala jsem všechno možné. Ze začátku to bylo hodně
namíchané. Vedle hudby rodičů – Stromboli, Pražský výběr,
Mišík, Michael Jackson, Tina
Turner, Nerez, Joe Cocker, jsem
poslouchala Dalibora Jandu,
Ivetu Bartošovou, Bros. To jsme
zase sjížděly s holkama ve škole.
Pak už jsem začala mít nějaký
vlastní názor a víc se to ustálilo. Hudba rodičů mi zůstala
a já si objevila třeba U2, Stinga,
George Michaela, Sheryl Crow,
Jak se vyvíjel váš hudební vkus, B52’s. Ale ta rozmanitost mi
koho jste poslouchala?
zůstala dodnes, nejsem žánrově

Rozhovor
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říká zpěvačka Lenka Nová
choreograﬁi a k tomu vždy pečlivě vypracovaný scénář. Byla to
naprosto profesionální práce, se
kterou jsem se od té doby setkala
jen několikrát. Vždy byl perfektně
připraven, věděl přesně, co chce,
a po nás v podstatě jen chtěl to
samé. Pro mě je to dodnes standard profesionálního fungování.
On ho chtěl i v dobách, kdy se kapele úplně nedařilo, což se nemuselo všem líbit.

ly, která může hrát každý den,
samozřejmě... (smích). Tím, že
jsem dostala padáka, jsem se
ocitla, ne úplně dobrovolně, čistě na sólové dráze, aniž bych to
úplně chtěla. Bylo to těžší, ale
na druhou stranu jsem se mohla
řídit jen sama sebou, svým úsudkem a tím, co chci dělat. Měla
jsem dobrou desku, dobrou kapelu, v té době už jsem také spolupracovala s Michalem Horáčkem a pomalu se to začalo vyvíjet
Co jste mezi ryze mužskou kapelou novým směrem.
zažívala, byly to příjemné časy?
Já mám mužský kolektiv ráda. Je Pro jaký styl jste se rozhodla?
tam větší klid, věci se dlouze neře- Vaše písně se mi zdály daleko víc
ší. Zažila jsem na cestách oprav- do popu než dnes, kdy je z nich cídu hodně, Laura byla skutečná tit vyzrálost, šanson?
„rocková“ kapela a kluci se toho Nedokážu je úplně žánrově zařanebáli. Nebyli agresivní, chtěli dit, škatulkám, jak jsem řekla, se
se po koncertě pobavit. Teď jsou bráním. Nedělám žánrově čistý
to taky moc příjemné časy, kluci styl a to mě baví. Používáme ty
se toho pořád nebojí, ale dlouhé prostředky, které nejlépe písni
noční cesty od pumpy k pumpě nebo textu poslouží, a jestli je to
jsme zkrátili na minimum.
jazz nebo country, neřeším. Ale
máte pravdu, že určitá zkušenost
Po kolika letech jste se rozešli tam cítit je nebo by bylo dobré,
a proč?
aby byla, po těch letech.
Po pěti letech, co jsem byla v kapele, jsme dostali padáka celá Je třeba právě šanson tou cestou,
kapela, protože Karel chtěl po- kterou jste se rozhodla jít? Jaká je
kračovat na přípravě muzikálu na tomto poli u nás konkurence?
Tracyho tygr. Bylo to moc hezký, Já se bráním i pojmenování šandodnes ty písničky fungují, vě- son pro to, co dělám... (smích)
řím, že by se dnes neztratil, ale Snažím se zkrátka zpívat co nejproducenti, co ho měli dělat, od lepší texty, které mi něco říkají,
toho odstoupili a zbytku kape- se kterými se dokážu ztotožnit
ly to přišlo jako ztráta času. My a díky tomu do toho vtáhnout
jsme chtěli dělat další Lauří des- i posluchače. Snažím se o co nejku, Karel muzikál. Pak jsem se lepší zhudebnění, aby to fungopo pěti letech do Laury vrátila. valo dohromady. Sázím na kvaVydržela jsem sedm let. Porodila litu, vím, že bych nemohla zpívat
dceru, připravila druhou sólovku nějaké kraviny, to bych nezpívala
Psí hodina a kvůli ní dostala pa- vůbec. A jaká je konkurence? Je
dáka podruhé. Já měla pocit, že tu spoustu výborných muzikanmoje sólová kariéra může dobře tů a autorů a to je dobře, je to
fungovat vedle té Lauří, protože motivující. I když poslední douživit se hudbou není nikdy jed- bou mám pocit, že se klade větší
noduché, ale Karel si to nemyslel. důraz na dobrou sebeprezentaci
Chtěl, abych se věnovala jenom na sociálních sítích než na tvorLauře. Ale zpětně myslím, že to bu dobré muziky. Sleduju jistou
přišlo v pravý čas. Za těch 12 let úměru v počtu tweetů vůči dobjsem odzpívala v Lauře vše, co rým písničkám.
jsem odzpívat měla.
Je nějaký zpěvák, se kterým byste
Když jste začala pomýšlet na sa- chtěla nahrát duet? Nepožádáte
mostatnou dráhu, nakolik bylo o něj Stinga, před kterým budete
toto rozhodnutí těžké, co člověk ve Slavkově v červenci vystupovat?
všechno potřebuje?
To bych samozřejmě hrozně
Chtěla jsem se věnovat obojímu, chtěla, ale to by musel přijít on za
hrála jsem také v divadle Husa na mnou, já bych se styděla mu říct
provázku nebo Švandově diva- (smích). Já jsem úplně ráda za to,
dle, zkrátka jsem se snažila uživit že můžu být s tak dobrým muzico nejlépe. Ono je to pro sólového kantem, a navíc krásným chlazpěváka těžší než pro muzikan- pem na jednom pódiu. Je to pro
ty. Jako muzikant můžete hrát mě velká čest a zároveň závazek
v podstatě každý večer s jinou ka- odehrát co nejlepší koncert. Připelou, ale pokud jste frontman, zvala jsem si výborné muzikanty
tak to možné není... Pokud ne- z kapely Petra Maláska a odehrajste členem superúspěšné kape- jeme speciální set jen pro tuto

ka trvám. Vadí mi laxnost a opakovaná nepozornost, hlavně co se
týká školy. Nejsem typ striktního,
důsledného rodiče, který vede nástěnku, spíš se snažím vše vysvětlit a komunikovat.

příležitost. Jinak na desce, kterou
právě chystám, bych chtěla mít jeden duet, jedna píseň si o to říká,
ale ještě nevím, kdo se pro to bude
hodit, teprve jsme na začátku.
Můžete jmenovat vaše oblíbené interprety a říci, proč je posloucháte, máte ráda?
Mám své oblíbence – John Mayer,
Joni Mitchell, Birdy, Ed Sheeran,
Coldplay, Sting, Peter Gabriel,
Norah Jones, Tori Amos, Sheryl
Crow, Aimee Mann, Avishai Cohen, Edie Brickell, Frank Sinatra, Tracy Chapman, Katie Melua, Paul McCartney, Maroon 5,
Pharrell Williams, Muse, Tears
for fears, Sia, Prince a spoustu
dalších. Teď jsem si třeba ujela
na Davidu Bowiem..., a poslouchám je proto, že se mi to líbí. Je
fakt, že poslouchám hlavně cizí
muziku, z české mám ráda např.
Buty, Davida Kollera, Tata Bojs,
Nerez se Zuzanou Navarovou,
Richarda Müllera, Petera Lipu,
Anetu Langerovou.

Jak byste viděla svou ideální budoucnost, jaké jsou vaše profesní
plány pro bližší i vzdálenější budoucnost?
Moc ráda bych natočila nové
album Dopisy, na kterém jsem
v loňském roce začala pracovat.
Po Čtyřicítce jsem chtěla mít opět
nějaké téma, kolem kterého bude
deska vznikat. Líbil se mi ten moment, kdy člověk dokáže druhému v dopise sdělit víc, než by byl
schopen osobně. Ať už v dobrém,
nebo zlém. Dnes už se sice dopisy
neposílají, posílají se maily nebo
SMS, lidé si píší na sociálních sítích, ale ten princip zůstává stejný. Celý rok jsem sbírala dopisy
od textařů, ale i dopisy od lidí,
co jim někdo poslal nebo měli
chuť někomu napsat. Příští týden
máme první posezení s Pepou
Štěpánkem, mým kamarádem,
výborným kytaristou a muzikantem. Budeme nahrávat jednoduchá dema, abychom si pak řekli,
na čem má smysl pracovat dál
a jestli toho máme dost na celou
desku. Vím, že album už přestává
být aktuální formát, ale mně se
tak dobře pracuje. Potřebuji mít
to snažení nějak ohraničené. A do
vzdálenější budoucnosti bych si
přála, aby lidé stále přicházeli na
naše koncerty a stejně spokojeně
z nich odcházeli.

A prozradíte i něco z plánů osobních?
Já jsem nějak v poslední době
přestala plánovat. Mám dobré
období, jsem vděčná za to, co je,
pracovně se mi velmi daří, jsem
Máte dceru Kateřinu, co byste spokojená i v osobním životě, tak
řekla tomu, kdyby vám oznámila, se snažím užívat si přítomnost. Je
že bude zpěvačkou?
to osvobozující.
Co bych řekla, nic..., nechávám
na ní, ať si vybere, co jí baví. Zase Vracíte se občas do Brna a co bysby to mělo tu výhodu, že bych jí te vzkázala Brňanům? Nestýská
k tomu mohla něco říct, kdyby se vám občas?
o to stála. Káťa je muzikální, ale Brňanům bych vzkázala, ať přistejně tak jí baví výtvarno..., uvi- jdou na koncert, že je moc ráda
díme. Co už je poměrně jasné, že uvidím. Jinak do Brna jezdím
nepůjde studovat matematicko- pravidelně, mám tu celou rodinu,
-fyzikální fakultu (smích).
spolužáky, Pirkaře. Je pravda, že
kolikrát do Brna ani nedojedu,
Jste přísná máma, jaké výchovné protože část rodiny se přesídlila
metody zastáváte, preferujete?
kousek od Devíti křížů. Máme
Můj partner o mně říká, že jsem velmi dobré vztahy, takže těch
hodná a tolerantní, málo přísná. příležitostí, proč přijet, je dost.
Já ale za sebe vím a Káťa taky Nedávno se mému bratrovi namoc dobře, že se dokážu vytočit rodil čtvrtý syn, tak ho chceme
a zařvat. Na některých věcech, přijet co nejdřív omrknout.
Foto: archiv Lenky Nové
které jsou pro mě důležité, zkrát-
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Brněnský speciál

Emil Pirchan – zapomenutá brněnská celebrita
 Emil Pirchan se narodil
v polovině 19. století ve Svaté
Kateřině u Blanska. V letech
1860 až 1865 vystudoval ﬁgurální malbu na Akademii ve
Vídni. Podnikl studijní cesty
do Mnichova a Paříže, poté se
usadil v Brně. Vyučoval kreslení na zemské vyšší reálce
v Brně, cestoval po Evropě
a zamiloval si divadlo.
Kromě malby historických a žánrových obrazů se zabýval koncipováním a výtvarným řešením
slavnostních průvodů, alegorických vozů a živých obrazů.
Z Brna se přestěhoval až ke konci
života do nedaleké Vídně, kde zemřel v roce 1928.

Tvůrce divadelní scénograﬁe
Emil Pirchan se věnoval tvorbě
plakátů, užité graﬁce, ilustrační
tvorbě a tvorbě architektonických návrhů. Nejvíce ho ovšem
proslavila jeho scénograﬁcká
činnost. Je považován za průkopníka moderního jevištního
výtvarnictví. Snažil se hledat
inovativní přístupy při tvorbě jevištních scén, využíval nové techniky a způsoby osvětlení pódia.
Celkově vytvořil několik stovek
výtvarných návrhů k různým operám, operetám, divadelním hrám,
baletům. Výrazně se věnoval také
literárním aktivitám. Stal se autorem několika románů, pojednáva-



jících o divadle a umění, a životopisů některých významných umělců,
jako byl Gustav Klimt, Hans Makarta nebo Teresa Krones.
Ve své době přišel Emil Pirchan
s inovací, která se později rozšířila hlavně na malých divadelních scénách. Spočívala v tom,
že všechny kulisy měly tvar tříbokého hranolu, přičemž na každé
jeho stěně bylo znázorněno jiné
scénické vyobrazení. Na jevišti byly tedy k dispozici hned tři
různé scény, které se pouhým
otočením daly snadno a rychle
vyměnit. Tento vynález si nechal
Pirchan patentovat.

Portrétista brněnských
primátorů
Slušelo se, aby každý, kdo v Brně
v druhé polovině 19. století dosáhl určitého postavení, měl jako
znamení osobní prestiže svůj
vlastní portrét. Pirchanův věhlas
dosáhl svého času vrcholu nejen
na poli divadelního umění, ale
právě i v komerčnější sféře portrétů. V Brně mu tak připadly mno-

hé významné zakázky, které ho
velmi slušně živily a stavěly mezi
místní elitu. Maloval podobizny
průmyslníků, právníků nebo ředitelů bank, jejichž tváře dnes už
pozná málokdo. Jeho portréty brněnských primátorů dodnes visí
na chodbách Nové radnice.

Široký výtvarný záběr
Do Pirchanova výtvarného portfolia patří i sakrální kresby. Namaloval hlavní oltářní obraz pro kostely
v Babicích nad Svitavou, ve Studené Loučce nebo v Olešné na Moravě. Vytvořil také ﬁgurální vitráž
„Umění a průmysl vzdávají hold
Moravě“ u schodiště Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Jeho
obraz „Madona“ byl v letech 1888
až 1889 vystaven ve Vídni, Mnichově, Berlíně, Hamburku a Drážďanech, kde ho koupil americký
sběratel Edward H. Litchﬁeld.
Ten obraz odvezl do New Yorku,
a v roce 1902 ho propůjčil na výstavu mistrovských děl soudobé evropské malby v Brooklyn Heights.
Emil Pirchan mimo jiné navrhoval

i výtvarná řešení kostýmovaných
průvodů k různým slavnostním
příležitostem, například pro průvod při návštěvě císaře Františka
Josefa I. v Brně roku 1892.

Zapomenutá hvězda
Díky své práci pro významné brněnské osobnosti, inovátorskému
přístupu k divadelní scéně i jistému
vlivu na poli módy byl brněnskou
smetánkou milován a poměrně
bedlivě sledován. Tehdejší noviny
například pravidelně referovaly
o tom, na čem zrovna ve svém ateliéru pracuje, a psaly o příhodách
z jeho života. Vysloužil si přezdívku „Malerfürst“, tedy kníže malířů. Na konci devatenáctého století
se toto slovo používalo k označení
výtvarníků, kteří se ve svém městě
těšili prestiži a vlivu.
Letos v květnu uplyne 175 let
od malířova narození, a proto
si jeho osobnost můžeme až do
21. června připomenout výstavou na hradě Špilberk – Emil
Pirchan: „Malerfürst“ brněnské
peh
okružní třídy.



Brněnský pijan

Vyhlášená Stopkova pivnice
Každé město má svoji nejstarší,
nejvyhlášenější a možná i nejoblíbenější hospodu. Brno jich
má určitě mnoho, přesto jedna
z nich je určitě legendou – Stopkova pivnice. Psal se rok 1870,
když na České ulici vznikla hospoda U Jonáků. Celkem oblíbená, zavedená hospoda, která
si udělala jméno a kam Brňané
chodili dlouhých padesát let.

Přišel Jaroslav Stopka
Hospodu U Jonáků roku 1910
převzal hostinský Jaroslav Stopka, jeden z nejproslulejších brněnských českých restauratérů
první poloviny 20. století. Pod
jeho vedením se podnik dočkal
největší slávy a byl jedním z cen-

ter českých studentů, intelektuálů a měšťanů. Již od začátku
čepoval plzeňské pivo. Objekt
byl po roce 1989 vrácen rodině
Stopků, která ho v roce 2009
prodala. Od roku 2011 provozuje Stopkovu pivnici skupina Kolkovna Restaurants.

Kulturní památka
Budova č. 5, ve které je pivnice
umístěna, je chráněna jako kulturní památka České republiky.
Tento dům U Zlatého koníčka,
jak byla budova dříve označena,
má gotické a renesanční základy a byl původně jednopatrový.
Druhé patro vzniklo během
barokní přestavby, další úpravy byly klasicistní. Při vzniku

hostince ve druhé polovině
19. století byla budova pro tyto
účely adaptována, další rozsáhlé úpravy byly provedeny v roce
1919, kdy dům dostal secesní
sgraﬁtové průčelí od Ládi Nováka (mj. autora výzdoby pražské hospody U Fleků), na přelomu 60. a 70. let 20. století a po
roce 1989, kdy bylo dostavěno
třetí patro kryté mansardovou
střechou. Poté, co Stopkova
rodina dům odprodala, proběhla v letech 2010–2011 celková
rekonstrukce domu, při které
se architekti pokusili zachovat
atmosféru lokálu a mansardovou střechu z 90. let 20. století
nahradili předsazeným skleněným obkladem.

Pohodové místo
„Stopkovka“ je dneska místem,
kam si zajdete s kamarády na
výborné pivo, s rodiči na skvělou českou kuchyni a obchodní
partnery sem můžete bez váhání vyvést na neformální setkání. Plzeňský ležák se tu čepuje
přímo z tanků a kuchař si dává
záležet na každém knedlíčku či
peh
paštice.

Fotoreportáž



Zuřivý reportér informuje

Legenda ve Vaňkovce
Ital Ettore Bugatti byl nadaný konstruktér a motoristický nadšenec. Byl to ale také umělec, sochař,
pěstitel siamských koček, čistokrevných foxteriérů i závodních koní. „Patron“, jak mu říkali
všichni, nebo též „Kouzelník z Molsheimu“ sice už
od roku 1947 nežije, ale vozy s jeho jménem jsou
legendou a dodnes udivují klasickou technickou
krásou a tvarovou dokonalostí. Ettore se chtěl stát
v mládí nejprve kumštýřem. Pak se ale pustil do
stavby motorové tříkolky. Později zhotovil jiný typ,
dvoumotorovou tříkolku. Vyhrál s ní devět z deseti
závodů, jichž se zúčastnil. Následovala dospělost
a auta, která obdivoval dodnes celý svět. A my jsme
si několik z nich mohli koncem zimy prohlédnout
v brněnské Vaňkovce. I tam se staly terčem obdivu
mladých i starých a v nových mobilech se ukládaly
Text a foto: (maj)
fotky selﬁe starých aut.
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Brno má svoji
 IBílou
horu
Bílá hora v Brně je kopec, který
najdete nad Juliánovem a Židenicemi, a pokud si dáte tu prácičku s malým výšlapem – kopec
má nadmořskou výšku pouhých
300 metrů, dostanete za odměnu
ojedinělý výhled na Brno. Díky
speciﬁcké poloze kopce, který je
částečně skrytý, a přesto nabízí
město jako na dlani, ho během
druhé světové války využívala
německá armáda. Wehrmacht
tu vybudoval několik pozorovatelen, sloužících k monitorování
spojeneckých náletů na průmyslové oblasti východního Brna.

Politicko-sociální historie tohoto vápencového masivu je však
daleko starší. Na dělnická shromáždění vedená Josefe Hybešem sem chodívali nejen dělníci
z přilehlých čtvrtí, ale v 90. letech
19. století dosáhly zdejší manifestace významu, který zasahoval
dění v celém tehdejším Rakousku-Uhersku. Nejvýznamnější se
konala 18. července 1893, kdy zaměstnanci brněnských textilních
závodů manifestovali za všeobecné hlasovací právo a lepší pracovní podmínky. I když policie akci
zakázala, nebyla schopna zabránit účasti velkého množství lidí.
Tehdy policie zranila mnoho dělníků, na osmdesát jich bylo pozatýkáno. Na samotném vrcholu
Bílé hory je připomíná památník
dělnického hnutí z roku 1957.
Celá lokalita kopce působí jako
malý lesopark, který s kočárkem i s dětmi obejdete za necelou hodinku. Kvete zde koniklec
velkokvětý a vidět často můžete
i ještěrku obecnou. Postupně
rozkvétají i ovocné stromy a celý
kopec nabývá romantické atmosféry s vyhlídkou. Na kopci najdete i opravená hřiště na míčové
sporty. Od roku 1991 je Bílá hora
peh
přírodní památkou.
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Zajímavé akce

Co by vám nemělo v Brně ujít?

Titanic na BVV
Velikonoční festival
9–20 hodin
duchovní hudby
BVV – Brněnské výstaviště, pavilon C 14.–29. duben
„Ceremonie“, to je téma 28. ročníku festivalu, který nabízí výjimečné
hudební zážitky v prostředí brněnských kostelů a působivé temné
hodinky, tedy koncerty při svíčkách.
Poslední loď
28. dubna od 19 hodin
Městské divadlo Brno, muzikálová
scéna, muzikál z pera slavného britského zpěváka Stinga!
Zahájení plavební sezóny na Anna Karenina
28. dubna od 19 hodin
Brněnské přehradě
Městské divadlo Brno
13. duben od 10 hodin
Velikonoční jarmark století aneb Výstava Tajemná Indonésie
do 31. června
Velikonoce s vědou
Moravské zemské muzeum, Palác
13. duben, 10–18 hodin
Mendelova univerzita v Brně, Země- šlechtičen
dělská 1.
Výstava Princezny a hrdinové
První dostihový den na dostiho- do 28. dubna
Letohrádek Mitrovských, Veletržvé dráze
V sobotu 13. dubna, Brno-Dvorska, ní 19, sobota: 10–16 hodin, neděle:
10–16 hodin
Zapletalova 51. Od 13 hodin.
Jarní výstava železničních modelů
Open House Brno 2019
13.–14. duben
4.–14. duben
Festival, který vám ukáže Brno tak, Areál Financial Consortium (bývalá
jak ho neznáte a chcete poznat! stará Mosilana), Křenová 19, Brno,
Open House podruhé v Brně!
Budova 24 C, 3. patro.

 Ohňostroje
předvedou Norové

Výstava BOUDNÍK
do 11. srpna
Moravská galerie Pražákův palác,
Brno, Husova 18

Ozvěny Japonského jara
3.–4. duben
Kino Art v Galerii TIC, Radnická 4, Brno
Bonjour Brno
1.–28. duben
Největší festival francouzské kultury
v Brně
Velikonoční slavnosti
12.–21. duben
Náměstí Svobody, Brno, jarní trhy
s bohatým doprovodným programem
na náměstí Svobody
Pivní festival Brno (Slavnosti piva)
24–27. duben
otevřeno každý den od 11 do
20 hodin, náměstí Svobody, Brno
Histo Cup 2019 (Jarní cena Brna)
12.–14. duben
Masarykův okruh 201, Ostrovačice,
9–17 hodin

i Filipínci
Brno – Primátorka města Brna
Markéta Vaňková se zástupci pořadatelů a dalších partnerů představili
letošní ročník populárního ohňostrojného festivalu Ignis Brunensis.
Světová soutěž tentokrát připomene
jubilea brněnských univerzit a poprvé se na ní představí pyrotechnici
z Norska a Filipín. Tradiční přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis se letos koná od 24. května do 16. června
2019. „Festival neoddělitelně patří
k životu ve městě a patří k těm nejnavštěvovanějším. Každý z ohňostrojů
sleduje v průměru 120 až 150 tisíc
návštěvníků. V letošním roce se
s touto akcí pojí i významná výročí,
jako je například 150 let od zavedení
městské hromadné dopravy ve městě,“ uvedla primátorka města Brna
MB
Markéta Vaňková.

Craft brněnský půlmaraton
/ brněnská desítka
14. duben
Start i cíl se nachází v centru Brna na
Jakubském náměstí.

INZERCE

KONTAKT
NA INZERCI

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.

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 12. 4. 2019.

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.

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

SC-391315/02

SC-391316/02

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.
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Nenechte se při nakupování napálit
 Kolikrát jste to už četli a kolikrát vám vůle nevydržela a stejně jste koupili, co jste nechtěli? Mockrát?
Není se co divit. Na tom, abyste si z obchodů odnesli co nejvíc, pracují velké týmy oborníků. Na jejich
strategii prostě musíte být připraveni. A netýká se to jen kamenných obchodů.
Jan Matějovský

Obchod chce prodávat a vy jako
zákazníci byste si to měli uvědomit. Obchod se vám proto podbízí, v úrovni očí se na vás směje
zboží, které kupujete velmi často,
a navíc v akci. Za rohem je ochutnávka zboží, které si hned můžete dát ve slevě do košíku. Udělali
jste to? Pak vyhráli obchodníci,
vy jste koupili, co jste nechtěli.
Čím se řídit, abychom koupili,
jen co chceme?

Akce
Pokud některé zboží kupujete
pravidelně, počkejte si na slevu.
Ta přijde, jen se nenechte znervóznit. Takže kávu, pleny nebo
tablety do myčky najednou pořídíte třeba s 30% slevou, někdy i větší. Týká se to samozřejmě širšího
sortimentu, určitě potravin a drogerie. A kdy slevy budou? Zkuste
web akcniceny.cz. Na něm se dozvíte akce zboží podle sortimentu
i obchodů, abyste nemuseli vážit
cestu až na druhý konec města.
Pivo, máslo, kosmetiku, televizor,
pračku, nábytek, džíny – vše tam
najdete. Třeba na ty džíny měli
slevu v Tescu do 26. února.

Čeho se při nákupu držet
I když víme, že jsou v jistých obchodech slevy a nakoupíme výhodně, přesto je při tom dobré
dodržovat některé rady.
• I když už slevy nastanou, musíte vědět, že jsou na vás v obchodě nachystaní a něco si
zkusí. A tak je třeba dobré nejít
nakupovat s prázdným bři-

ky, co se nezkazí a které si ne- celá řada – zkuste: nejlevnější
musíme nutně zkoušet a taky xxx – název zboží – výsledky
je třeba nutně nepotřebujeme hned vypadnou).
jako pleny pro dítě. Takže hrač- • Důležitá je také doprava. Pokud
ky, elektronika, knihy, dárky je zboží nejlevnější, koukněte,
a třeba nábytek klidně přes kolik stojí doprava, možná že
web. Můžete si to rozmyslet součet bude vyšší než ceny kona nekoupit hned, a hlavně vše kurence.
můžete bez udání důvodu do • Super akce – například Black
14 dnů vrátit.
Friday zdaleka netrvá jen pátek, ale mnohdy celé týdny. Proč
toho při nákupu nevyužít?
• Čína je levná, ale…, ale existuje poměrně početná skupina
lidí, kteří o těchto obchodech
nechtějí ani slyšet. Nefunguje,
rozbité, telefonní linky obsazené, náročná reklamace. Pozor
také na velikosti a látky, ze kterých je zboží vyrobeno. Značkové věci zde raději nekupuje.
Hodně klientů je ale docela
spokojených, hlavně když ne• Reference jsou důležité – každý koupili přes zprostředkovatele
internetový obchod by měl mít (třeba Wish), ale rovnou třeba
svou historii a reference. Pokud na aliexpress.com. Bylo to levsi nejste jisti, neplaťte předem, né, ale nepočítejte s dodáním
ale dobírkou.
pod 40 dnů.
• Nezapomeňte na srovnávače – • Důležité je také vědět, že se
pokud se nám to líbí, šup s tím může klidně stát, že zaplatíte
do srovnávacího webu (je jich DPH (stojí-li zboží nad 22 eur).

Už jste si kupovali třeba lístky na koncert
a najednou vám před oči vyjela lišta –
posledních 20 lístků, které si prohlíží
55 zájemců?
chem. Abyste si pak do košíku
totiž nedali z potravin vše, na
co narazíte.
• Dobré je mít seznam věcí, které
chcete koupit, a být na sebe tvrdí. Víc prostě ne!
• Internet je k dispozici, proč ho
nevyužít? Kupujme tam výrob-

Jestliže jste si objednali výrobek
nad 150 eur, zaplatíte také clo.

Na co si dát pozor
Někdy jen zíráte, co se v obchodě může všechno stát tzv. v akci.
Výrobek stojí například 3000 Kč
a vy ho chcete, ale zdá se vám
pořád trochu drahý. Počkáte na
nějakou slevovou akci a výrobek
stojí 4000 Kč. Přecenili ho totiž na
6000 Kč a pak slevili. No nekupte to! Dalším trikem bývají body
za nákup. Když si totiž nakonec
sečtete, kolik jste dali za všechny
nákupové body, abyste získali výrobek za 350 Kč, možná se vám
protočí panenky. Klasikou bývá
umístění zboží tak, abyste ho očima nepropásli, takže se na něj jistě
podíváte a máte chuť je koupit. No
a akce 2 + 1, 3 + 1, ty jistě znáte.
A na konci se vrátíme na e-shop.
Už jste si kupovali třeba lístky na
koncert a najednou vám před oči
vyjela lišta – posledních 20 lístků, které si prohlíží 55 zájemců?
No abyste pak rychle nekoupili.
Tak to bývá docela obvyklá hříčka
e-shopových prodejců a nezakládá se na pravdě.
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DIY aneb trojí využití dekoračních knoﬂíčků
 Zkratce DIY neboli Do It
Yourself začíná přicházet na
chuť čím dál více lidí. Zjištění,
že si spoustu věcí dokážeme vytvořit sami, je totiž pro
mnohé opojné a samotné
tvoření je uklidňující a pomáhá nám alespoň na chvíli utéct
od starostí všedních dnů.
K čemu ale konkrétně slouží stovky druhů knoﬂíčků, které najdeme v každém obchodu pro kreativce? My vám dnes představíme
značku Dress It Up a přiblížíme
vám hned tři způsoby, jak využít
jejich dekorační knoﬂíčky.

O Dress It Up
Značka Dress It Up započala svou
cestu již v roce 1986 jako dnes již
velmi dobře známá společnost Jesse James & Company, přičemž
ve svých počátcích prodávala
komponenty předním výrobcům
a módním návrhářům. V roce
1992 se poté společnost rozšířila
do řemeslného průmyslu a rychle
se stala leaderem v oblasti zdobení. Dnes již pod touto značkou
najdeme stovky nejrůznějších
druhů ozdobných a dekoračních
knoﬂíčků, které své využití najdou
nejen ve zdobení textilu či šperků,
ale také v tolik oblíbeném scrapbookingu. V nabídce najdeme nepřeberné množství tematických
knoﬂíčků vhodných pro sezónní

výzdobu interiéru, oblečení a v neposlední řadě i řady knoﬂíčků, které si zamilují jak děti, tak jejich rodiče. Českým distributorem této
značky je síť obchodů s výtvarnými a kreativními potřebami Idea
Creative. Pobočky obchodu najdeme v Berouně, v Plzni či na Kladně
a nakupovat je možné i online na
jejich e-shopu. A na co vše se tedy
dají knoﬂíčky Dress It Up využít?

Scrapbooking
Scrapbooking je, dá se říci, fenoménem posledních let a zálibu
v něm nachází tisíce lidí z celého
světa. Jedná se o způsob zpracování fotoalb, deníků, přání či
dárků a nejdůležitějším materi-

álem je zde papír. Scrapbooking
má zároveň mnoho technik a ke
zdobení lze využít nespočet druhů materiálů, mj. i zmiňované
knoﬂíčky. Ty lze využít dle tématu výsledného alba či deníku nebo
v případě přání dle preferencí
obdarované osoby. Tvoříte-li například přání pro někoho k Valentýnu, jistě vás potěší nabídka
valentýnských sad knoﬂíčků
v podobě různých srdíček, pusinek a dalších motivů.

ramků. Máte-li například doma
malého nadšence do světa Disney,
není nic jednoduššího, než koupit
sadu knoﬂíčků s disneyovskou tematikou a ozdobit s nimi bundu či
kalhoty. Knoﬂíčky lze navíc prát
v pračce až do 40 °C, a tak se nemusíte obávat poničení.

Výzdoba interiéru

Dekorační knoﬂíčky můžete použít i na výzdobu interiéru. V nabídce najdete knoﬂíčky s vánoční
či podzimní tematikou a nechybí
Dotváření outﬁtů
ani knoﬂíčky velikonoční. Vybrat
a výroba šperků
si můžete z oveček, králíčků, krasDekorační knoﬂíčky najdou své lic a dalších motivů, které lze našít
využití v dotváření outﬁtů nebo či nalepit na nejrůznější ručně děred
při výrobě šperků či paracord ná- lané velikonoční dekorace.
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jazzfestbrno.cz

9. 4.
ázku
CED - Husa na prov

26. 4.
Sono Centrum

Scholtz

Melanie
& Brian Charette

Andršt Blues Band
& Peter Lipa (cz/sk)
Luboš
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Inzerce

TURNÉ K 9
90. V ÝROČÍ
ORIGINÁLNÍHO
SOUBORU
ORIGINÁ

EUROPEAN TOUR 2019
PO P RV É VY ST

130 ČLENŮ SOUOUUBPÍO

RU

19. 5. 2019

BRNO
DRFG ARÉNA
15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI. CZ

VSTUPENKY
EXKLUZIVNĚ U

SERVIS NA

3 ROKY ZDARMA!

Rozjte své podnikání v rámci akce 7 dní Peugeot pro profesionály. Pouze od 15. do 21. 4. máte jedinenou moĂnost pÍÝídit si éĂitkový vòz Peugeot s kompletním servisem
a údrĂbou, vetn¢ výÇ¢ny opotÝebovaných dílò, práce i nadstandardních asistenních sluĂeb, aĂ na 3 roky zdarma. Rozhodn¢te se pro Peugeot, nejprodávan¢jší znaku
éĂitkových vozò v eské republice v letech 2017 a 2018. VyéĂijte bohaté nabídky skladových vozò, navštivte nejbliĂšího autorizovaného prodejce a vyberte si svòj Peugeot
v motorizaci, která vám sedne nejlépe.

FAMKO, spol. s r. o.,ERM&d9RMb^&n1&Rj
±ûÊßÀčĎĕđċčċċÛÈÍĕåÂĖņĒčĐċēĒĎċđĕđċđđĔēĎđđĕĒčĐċēĒĎċďŃéåÍßÂÍÈĵ©ÇÀÍĖĀŃõõõĖ©ÇÀÍĖĀ

SC-391338/01

SpotÝeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro éĂ´åkové vozy Partner Furgon 4,4–4,6 l/100 km,
111–119 g/km, Expert 5,1–5,5 l/100 km, 133–144 g/km a Boxer Furgon 6,0–6,4 l/100 km, 158–168 g/km. Smlouvu Optiway Servis na 3 roky je moĂÈ získat pouze ÙÝ´ ÙÍÝµzení
nového éĂitkového vozu Peugeot (s výjimkou provedení Boxer 3000 L1H1) v rámci akce 7 dní Peugeot pro profesionály. Smlouva je platná 3 roky, nebo do najetí 70 000 km u modelu
Peugeot Partner a 90 000 km u voĀò Peugeot Expert a Peugeot Boxer. Detailní speciªkace ßÂéĂû Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz. Nabídka platí 15.–21. 4. 2019
a není moĂÈ ¾´kombinovat s jinými nabídkami. Foto je pouze ilustrativní.

