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...v neděli 28. dubna se otevřela po 
roce dopravě rekonstruovaná ulice 
Údolní? Čtyřka se tak opět vrátila na 
svoji trasu a v podvečer projela Údol-
ní první tramvaj. Cestující čekal vůz 
vyzdobený v duchu kosmu a volné 
vstupenky na brněnskou hvězdárnu, 
nakonec se sváteční šalinou svezla 
asi tisícovka lidí. Někteří z nich našli 
vstupenky 1 + 1 na Brněnskou 
hvězdárnu. Auta začala ulicí jezdit 
od 1. května. red

Víte, že... 

Hudebníkovi se odpočinek u kašny nevyplatil
Brno – Večerní koncertování ve středu města spojené s řádným popíjením vína se v pondělí 29. dub-
na nevyplatilo čtyřiadvacetiletému hudebníkovi. Ten se cestou domů kolem půlnoci rozhodl u kašny 
na Zelném trhu krátce si odpočinout. Okamžitě usnul. Když se po asi hodině probudil, zjistil, že mu 
vedle houslí, které si položil na klín, chybí i peněženka s osobními doklady, menší fi nanční hotovostí 
a platební kartou. Zloděj mu sebral také mobil. Mladý muž sice v průběhu večera nějaké peníze hraním 
s kamarády získal, ale téměř dvacetitisícová ztráta tento benefi t hodně převyšuje.  pol

Ota Váňa: Kabáti nehráli, 
nehrají a nebudou hrát politikům

Skupina Kabát slaví neuvěřitelných 30 let. Je to pěkně dlouhé „manželství“, a tak určitě každého 
napadne, jestli nedojde k nějaké krizi, jak to v takových vztazích bývá. „V kapele není žádná ženská, 
takže se to dá vydržet,“ říká Ota Váňa, kytarista skupiny Kabát. „My si totiž umíme od sebe odpoči-
nout. Intenzivně jsme spolu na turné nebo při nahrávání cédéčka, ale pak si dáme měsíc dva pauzu, 
kolikrát si ani nezavoláme. To je recept, jak dlouho vydržet pohromadě, prostě si umět od sebe od-
počinou, to by snad mohlo platit v každém vztahu, ne? Na druhé straně nás drží ty roky pohromadě 
kromě muziky třeba i společný humor, jedeme na stejné vlně a to nás svazuje.

 

Článek na stranách 8–9

Odstranění 
špuntu z Žabin
Do letošního 31. srpna je kvůli 
rekonstrukci uzavřen celý most 
mimoúrovňové křižovatky Knínič-
ská. Problémy mají hlavně řidiči 
z Bystrce, ale i Pisárek či Králova 
Pole. Oprava mostu je součástí 
další etapy výstavby Velkého měst-
ského okruhu Brno. Ta má odstra-
nit nechvalně proslulý „špunt“ na 
Žabovřeské. více na straně 3

Velikonoce očima 
záchranářů
Letošní Velikonoce v Brně se těm 
loňským podobaly jako vejce vej-
ci. Svoji roli opět sehrál alkohol, 
posádky v desítkách případů 
vyjížděly k podnapilým osobám. 
Většinou po požití alkoholu 
upadly a způsobily si zranění růz-
ného druhu. více na straně 4
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ne pod polštář
Založte si ING Konto 
v naší pobočce a získejte
2 % p. a. na půl roku.
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100
let od vzniku Velkého Brna osla-
vuje město různě. Na facebooko-
vém profi lu města (BRNOmycity) 
bude například spuštěna foto-
soutěž o hodnotné ceny. Zapo-
jit se a poslat své fotografi e mo-
hou zájemci už nyní. Ústředním 
tématem fotosoutěže bude sa-
motné město Brno, konkrétně 
pak výzva „Co pro vás znamená 
Brno? Co je pro něj podle vás 
typické?“ bm

Číslo vydání

Wi-Fi ve vozech MHD
Brno – Cestující mají díky no-
vému nastavení Wi-Fi připojení 
možnost širšího využití služby. 
Dopravní podnik města Brna 
(DPMB) totiž navýšil objem dat 
na 100 MB a rychlost připojení 
na 384 kbps. Objem dat, který 
má DPMB k dispozici v jednom 
voze, je 30 GB na měsíc. Do-
pravní podnik města Brna pro-
vozuje s připojením k internetu 
720 vozů, celkem měsíčně může 
poskytnout cestujícím 22,5 TB 
dat. DPMB spustil Wi-Fi připo-
jení ve všech vozech jako vůbec 
první z dopravních podniků 
v Česku 1. února 2019. ham

Krátce 

 Do letošního 31. srpna je 
kvůli rekonstrukci uzavřen 
celý most mimoúrovňové kři-
žovatky Kníničská. Problémy 
mají hlavně řidiči z Bystrce, 
ale i Pisárek či Králova Pole.

Jan Matějovský

Žabovřesky – Oprava mostu je 
součástí další etapy výstavby Vel-
kého městského okruhu Brno. Ta 
má odstranit nechvalně proslulý 
„špunt“ na Žabovřeské. Čtyřpru-
hová silnice se tu sbíhá do dvou 

pruhů a zejména v ranní a odpo-
lední špičce se zde řidiči potýkali 
s dlouhými kolonami.

Stavba může být delší
Stavba Velkého městského okru-
hu na Žabovřeské začala na 
podzim roku 2018. Projekt do 
budoucna odstraní zúžení mezi 
dvěma již vybudovanými úseky. 
Jeho první etapa je plánovaná 
na 20 měsíců, celková doba vý-
stavby se ale může protáhnout 
kvůli odvolání proti stavebnímu 
povolení. Už v době trvání první 
etapy by pak podle plánů měla 
navázat etapa druhá, která bude 
spočívat především v rozšíření 

silnice a budování tunelu ve ská-
le nad řekou.

Důležité dva kilometry
Podél stávající dvoupruhové silni-
ce je vedena tramvajová trať. Úzký 
koridor mezi řekou a skalním ma-
sivem v současné době neumož-
ňuje vést vedle sebe čtyřpruhovou 
komunikaci Velkého městského 
okruhu společně s tramvajovou 
tratí. Realizací stavby se zúžení 
odstraní a tím se zklidní doprava 
v celém severozápadním sektoru 
města až po výjezd z Husovického 
tunelu. Tyto necelé 2 kilometry 
silnice jsou nesmírně důležitou 
částí brněnské dopravy.

Oprava mostu odstraní špunt

CELÁ GENERACE v Brně narozených dětí v letech 1991 až 1992 byla sledová-
na od těhotenství matky až do své dospělosti. Centrum RECETOX Masary-
kovy univerzity nyní zve všechny tyto bývalé děti do bohunického kampusu. 
Bude jim zdarma změřeno složení těla, fyzická kondice, hladina toxinů nebo 
důležitých hormonů. Přihlásit se mohou na adrese info@celspac.cz. Snímek 
ukazuje vyšetření DEXA, kterým se měří hustota kostí.  Foto: maj

Bioodpad od dubna
Brno – Od začátku dubna mají 
obce povinnost celoročně sbírat 
bioodpad. S příchodem nového 
roku přibydou i jedlé oleje a tuky. 
Pro Brno to ale není žádná novinka. 
Na začátku dubna začala platit vy-
hláška o rozsahu a způsobu zajiště-
ní odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů. Ta pro obce 
stanoví povinnost zajistit celoročně 
místa pro oddělený sběr biologic-
kých odpadů rostlinného původu. 
Město Brno tuto možnost svým 
občanům poskytuje už řadu let pro-
střednictvím sítě 37 sběrných stře-
disek. „Díky tomu, že máme v Brně 
velmi hustou síť sběrných středisek, 
je skoro každému občanovi nějaké 
dostupné v blízkosti jeho bydliš-
tě. V celorepublikovém měřítku je 
takové množství poměrně rarita, 
třeba v Praze jich mají sedm a v Os-
travě dvanáct,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Petr Hladík. mad
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Velikonoční svátky očima záchranářů

Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

100 procent je málo
Je výborné mít spolupracovní-
ky stále k dispozici. Můžete se 
kdykoli na cokoli zeptat, všech-
no řešit a případně i zadat nové 
a další úkoly. Umožňují to nové 
technologie a lidé tak mnohdy 
skutečně žijí. Nedokážou si od-
počinout a mají pocit, že kdy-
by vypnuli mobil, jistě by přišli 
o nějakou cennou informaci. Ať 
už od přátel ze sociálních sítí, 
nebo od zaměstnavatele. 
Jsou to tedy nejméně dva tla-
ky, abychom byli online – ne-
malá zátěž pro psychiku. Na 
takový tlak člověk není sta-
věn. Nezbývá ale než se při-
způsobit a  snažit se snižovat 
negativa všudypřítomných ko-
munikátorů a dalších elektro-
nických útočníků, kteří deva-
stují náš psychický a  později 
i fyzický život.
A  my pracujeme, jak nejlé-
pe dovedeme, děláme vše 
na více než 100 % a nezná-
me odpočinek. Síly je dost, 
energie snad taky. Až jedno-
ho dne zjistíme, že už to ne-
jde. Lidé popisující syndrom 
vyhoření říkají, že přichází bez 
varování. Je to pocit totálního 
vyčerpání, odcizení, zejména 
co se týče práce, a samozřej-
mě i snížená pracovní výkon-
nost. Někteří postižení uvedli, 
že prostě nebyli schopni vstát 
z postele, jen dojít na toaletu 
byl problém. 
Co dělat, abychom takhle ne-
dopadli? Měli bychom si sami 
sebe víc hledět a  nemít v  ži-
votě jen pracovní povinnosti. 
Uvědomit si, že jsou zde naše 
koníčky, které bychom měli 
mít rádi. Také bychom měli 
udržovat společenské styky, 
navštěvovat přátele a kamará-
dy a sdílet s nimi zábavu. Pro-
stě bychom měli občas úpl-
ně vypnout. Což se týká také 
počítače a mobilního telefonu. 
A to právě udělám já. 

Editorial

  „Letošní Velikonoce v Brně 
se těm loňským podobaly, 
s nadsázkou řečeno, jako vej-
ce vejci. Svoji roli opět sehrál 
alkohol, posádky v desítkách 
případů vyjížděly k podnapi-
lým osobám. Většinou po po-
žití alkoholu upadly a způso-
bily si zranění různého druhu, 
nejčastěji se jednalo o povrch-
ní poranění hlavy či pohmož-
děniny rukou a nohou,“ říká 
mluvčí jihomoravských zá-
chranářů Michaela Bothová.

Jan Matějovský

Brno – Další skupina výjezdů po-
dle ní souvisela rovněž s požitím 
alkoholu. Někteří lidé neváhali, 
a ač v podnapilém stavu, usedali 
na kolo. Následně upadli a potře-
bovali asistenci záchranářů. Tře-
tím typem výjezdů souvisejícím 
s nadměrným požitím alkoholu 
byly potyčky, lidé se v alkoholo-
vém opojení stali agresivnějšími 
a vyostřené debaty řešili v někte-
rých případech i za použití násilí.

Vyjíždělo se i kvůli jídlu
„Nejen alkohol, ale také jídlo se 
stalo příčinou několika výjezdů 
na Velikonoční pondělí. Nešlo 

přímo o konkrétní potraviny, ale 
konzumování ve velkém, tedy 
přejídání. Vyjížděli jsme k pa-
cientům s nevolností, zažívacími 
potížemi či kolikami,“ pokračuje 
mluvčí Michaela Bothová.
Hezké počasí, které přetrvalo 
po celý prodloužený víkend, pak 
podle mluvčí Bothové vylákalo 
na silnice motorkáře, záchranáři 
zasahovali u několika dopravních 
nehod, kde fi gurovala tato jed-
nostopá vozidla. 

Rogalista pád nepřežil
„K jedné z nejzávažnějších 
nehod patřila kolize motorky 

a auta u Přibic na Brněnsku. 
Muž středního věku utrpěl vážná 
poranění, pacienta jsme ošetřili 
a poskytli mu přednemocniční 
péči. Na řízené ventilaci jsme 
jej pak v kritickém stavu letec-
ky transportovali do Fakultní 
nemocnice Brno. Vyjížděli jsme 
také na Hodonínsko, kde se 
z velké výšky zřítil na zem roga-
lista, přes veškerou snahu našich 
zdravotníků se muže zachránit 
nepodařilo. V průběhu trans-
portu do zdravotnického zaříze-
ní podlehl zraněním, která byla 
bohužel příliš vážná,“ uzavírá 
Michaela Bothová.

O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH byl také návštěvníkům otevřený hrad Špilberk.
 Foto: Muzeum města Brna

Knihovna se 
v létě uzavře
Brno-střed – Od 29. června až 
do 15. září bude Moravská zem-
ská knihovna (MZK) pro čtenáře 
i návštěvníky uzavřena. Přeruše-
ní provozu je nutné kvůli pláno-
vané rekonstrukci budovy. Vý-
padek služeb bude podle ředitele 
knihovny Tomáše Kubíčka MZK 
čtenářům kompenzovat, přede-
vším je ale v září čeká mnohem 
větší uživatelský komfort. 
Budova MZK na Kounicově ulici 
byla dokončena v roce 2001. Roč-
ně knihovnou projde bezmála tři 
čtvrtě milionu lidí, což představu-
je vysokou zátěž. Mimo jiné proto 
je nutná kompletní rekonstrukce 
sociálních zařízení pro veřejnost. 
Ve studovnách bude obměněna 
část mobiliáře, někde také osvět-
lení. V části, kde jsou sklady knih, 
dojde k opravě a zateplení fasády. 
Bezesporu nejkomplikovanější 
částí rekonstrukce bude oprava 
atria, které je v havarijním stavu 
a je nutná celková obnova hyd-
roizolace. jam

Obnova retro vozů DPMB
Brno – Dopravní podnik města Brna (DPMB) pokračuje v opravách 
historických vozů. Vozový park historických a retro vozidel bude po 
všech opravách a renovacích čítat podle mluvčí Hany Tomaštíkové 
13 vozů. První příležitostí, kdy budou všechny vozy prezentovány, jsou 
oslavy 150 let městské hromadné dopravy ve městě.
S vytvořením parku retrovozidel začal DPMB v roce 2014. Podnik vybral 
a rekonstruoval výběhové typy současných tramvají, autobusů a tro-
lejbusů – např. tramvaje T3 a K2, autobus Karosa B732 nebo trolejbus 
Škoda 15Tr. V ústředních dílnách jim zaměstnanci podniku vrátili nejen 
původní vzhled, ale např. i původní způsoby ovládání.  ham
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Městská doprava v Brně letos slaví 150 let

INZERCE

  Letos si Brno připomíná 
výročí 150 let od zahájení 
městské hromadné dopravy 
ve městě. První koněspřežná 
tramvaj vyjela z Moravského 
náměstí 17. srpna 1869 a Brno 
se tak stalo prvním městem 
s provozem MHD u nás. Celý 
rok bude proto protkán ak-
cemi, které pro veřejnost po-
řádá Dopravní podnik města 
Brna. Záštitu nad oslavami 
převzala primátorka města 
Brna Markéta Vaňková. 

Brno – „Jedná se bezesporu 
o jedno z největších a nejdůle-
žitějších letošních výročí města 
Brna. Připomíná nejen obrovský 
technický rozvoj, ale i generace 
lidí, kteří se na vývoji a provo-
zu městské hromadné dopravy 
podíleli. Díky jejich práci, cestu-
jícím a městu Brnu, jehož prio-
ritou vždy byla podpora městské 
hromadné dopravy, se tak dnes 

můžeme pyšnit světovou úrovní 
MHD,“ uvedla primátorka města 
Brna Markéta Vaňková.
U příležitosti tohoto význam-
ného jubilea Dopravní podnik 
města Brna, a.s., připravuje pro 

veřejnost řadu akcí, kterými by 
chtěl toto výročí oslavit. Zájemci 
budou mít možnost nahlédnout 
do všech provozů, zúčastnit se 
slavnostního odhalení památní-
ku na Moravském náměstí nebo 

velkolepé Street party, která bude 
se slavnostním defi lé vozů vel-
kým vyvrcholením oslav. Během 
akcí budou v provozu retro vozy 
DPMB a historická vozidla Tech-
nického muzea v Brně. red

18. května Den otevřených 
dveří ve vozovně Medlánky 
a v Ústředních dílnách
•  exkurze do tří provozů (autobuso-

vá a tramvajová vozovna, ústřední 
dílny)

•  doprava retro vozy z centra města 
přímo do areálu

•  okružní jízdy Šalina pubu do smyč-
ky Technologický park

•  účast ZZS JMK s praktickým nácvi-
kem resuscitace a první pomoci

•  doprovodný program pro celé rodiny

15. června 2019 Den otevřených 
dveří ve vozovně Husovice – 
Dny dopravní nostalgie
•  exkurze v prostorách vozovny
•  představení trolejářské techniky 

a energetické sítě
•  doprava historickými vozy z centra 

města přímo do areálu

•  stan s výstavou historie a současnosti 
provozu MHD na náměstí Svobody

•  výstava historických vozidel a další 
techniky na náměstí Svobody

•  provoz koněspřežné a parní tram-
vaje v centru Brna

17. srpna 2019 Odhalení 
památníku MHD na Moravském 
náměstí a jízda koněspřežky
•  odhalení historického označní-

ku na rohu Moravského náměstí 

a  ulice Koliště za účasti patronů 
sedaček Zlaté tramvaje

•  čestná stráž a  slavnostní salva 
Brněnského městského střelecké-
ho sboru při odhalování 

•  v  19 hodin odjezd koněspřežné 
tramvaje z  Moravského náměstí 
k Semilassu

•  pro účastníky akce upomínkové 
jízdenky

31. srpna 2019 – Street party se 
slavnostním defi lé vozů
Po úvodních proslovech je v 13:30 na 
programu komentované defi lé his-
torických i  současných vozů MHD 
z Lidické ulice ve směru do Králova 
Pole. Přibližně 50 vozů (12 trolejbu-
sů, 19 autobusů a 19 tramvají) bude 
řazeno od nejstarších po nejmladší 
napříč trakcemi. Defi lé se v 18 hodin 
bude opakovat.

Harmonogram oslav 
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 Obezitou je ohrožena téměř pětina Čechů, hůř si vedou muži. Ženy sice nepatrně méně sportují, zato 
víc dbají na zdravé stravování. Jaro láká k pohybu venku, ne všechny sporty však svědčí každému. Jaké 
aktivity nejlépe padnou dětem, mužům, ženám, lidem s nadváhou nebo hubeňourům?

Eliška Crkovská

„Pro děti je přirozené běhání. Mají 
víc rychlých svalových vláken než 
těch pomalých, tedy inklinují spíš 
k pohybovým aktivitám rychlost-
ního krátkodobého charakteru. 
Naopak dospělí mají převahu ve 
vytrvalostních svalových vlák-
nech pro dlouhodobý výkon stejné 
intenzity. Obdobně se dá pohlí-
žet i na dělení muži versus ženy 
– obecně jsou ženy schopnější 
dlouhodobého stejně intenzivního 
výkonu, zatímco muži jako prehis-
toričtí lovci lépe zvládají vysoký 
výkon krátkodobě,“ vysvětlila fy-
zioterapeutka Iva Bílková.

Co je dobré pro muže, 
neplatí pro ženy
V Česku trpí nadváhou 47 procent 
mužů a 33 procent žen. Ženy sice 
méně sportují, průměrně 3,2 hodi-
ny týdně oproti 3,6 hodiny mužů. 
Zato jsou zvyklé až dvakrát častěji 
konzumovat zeleninu a ovoce než 
muži. Při výběru sportu je dobré 
zohlednit odlišné stavby těl žen 
a mužů, stále ale vedou osobní pre-
ference. „Pohyb musí člověka hlav-
ně bavit. Pro muže jsou vhodnější 
více silové sporty, podporující stav-
bu svalové hmoty. Dosáhnou tak 
zvýšení úrovně testosteronu, zlep-
šení psychiky a sebepojetí. Nebo 

kolektivní sporty, při kterých vybijí 
temperament a podpoří sociální 
vazby, přirozenou soutěživost a se-
bevědomí. U žen jsou z hlediska 
motivace, společenského cítění 
a seberealizace vhodnější sporty za-
měřené na formování postavy: pila-
tes, jogging, aerobik, nebo sporty 
s hlubším spirituálním zaměřením: 
jóga, tai-chi, čchi-kung nebo ta-
nec,“ doporučila Iva Bílková.
Ženy také častěji než muži podlé-
hají hypermobilitě kloubů, proto 
by se měly vyvarovat aktivitám, 
které jejich zvýšené pohyblivosti 
ve vazivech neprospívají. „Při tzv. 
dopadových sportech, jako je tenis 
nebo fotbal, člověk vahou napadá 
na klouby, které pokud mají predis-
pozici k nějakému postižení, mají 
větší tendenci se ničit. Lidi s artró-

zou, osteoporózou, nejčastěji ženy 
po menopauze, které mají onemoc-
nění v rodině, i lidé s nadváhou by 
měli být v těchto sportech opatr-
nější,“ podotkla Iva Bílková.

Sport pro hubené 
i pro plnoštíhlé
Jinak by měli sportovat lidé s nad-
váhou a jinak hubení, kteří touží 
po svalové hmotě. „Člověku, kte-
rý potřebuje shazovat kila, pro-

spěje sport s vyšší tepovou frek-
vencí a nízkým zatížením kloubů. 
Vhodný je tak běh na běžeckém 
pásu, který tlumí nárazy, dále 
plavání, rychlostní chůze, nordic 
walking nebo spinning. Hubeněj-
ší naopak posílí při silových spor-
tech, jako je lezení na stěně, fi t-
ness, bojové sporty, crossfi t nebo 
venkovní posilovaní, tzv. street 
workout,“ poukázala Iva Bílková.

Sport jako kompenzace 
sedavého zaměstnání
Tloustnutí populace způsobuje 
především sedavý způsob života. 
V zaměstnání převážně sedí každý 
třetí Čech ve věku 25 až 64 let. Jed-
ná se více o ženy a o vysokoškolá-
ky, ti alespoň víc sportují ve volném 
čase. Mezi nejoblíbenější venkovní 

sporty v teplém počasí patří pěší 
turistika, běh, cyklistika, fotbal, 
tenis nebo in-line brusle. 
„Pro člověka se sedavým zaměst-
náním jsou ideální symetrické 
sporty s aerobními prvky, jako je 
běh na rozumnou vzdálenost, bo-
jové sporty, kanoistika nebo leze-
ní na stěně, a sporty odstraňující 
svalové dysbalance a stres, napří-
klad jóga, pilates, tai-chi a tanec. 
Ideálním pohybem je také správ-
ně technicky zvládnuté plavání. 
Nordic walking, cyklistika a in-
-line brusle oproti ostatním šetří 
klouby. Stejně jako klasická pěší 
turistika, při té by však nejen lidé 
s bolavými bedry a hyperlordó-
zou měli dbát na kvalitu batohu 
se silnými bederními podpěrami, 
které drží pánev v neutrální pozi-
ci,“ vyjmenovala Iva Bílková.

Sportovat lze v každém věku
Alespoň jednou týdně se pravidel-
ně hýbe třetina obyvatel. Problém 
je, že fyzická aktivita s věkem upa-

dá. Zatímco ve věku 15 až 24 let 
sportuje téměř 70 procent Čechů, 
v kategorii nad 65 let je to jen 
12,5 procenta a nad 75 let pouhá 
dvacetina seniorů. Každé životní 
období, i stáří, má přitom své pří-
hodné sportovní aktivity.
„Mladší lidé tíhnou k náročnějším 
sportům na koordinaci, stabilitu 
a nárazy, které zároveň podporují 
společenskou integraci – hrají fot-
bal, ragby, provozují gymnastiku 
nebo běžecké lyžování. Ve střed-
ním věku už člověk vyhledává spor-
ty s nižšími fyzickými nároky, které 
poskytují socializaci a motivaci pro 
zlepšování, jako je tanec, některé 
bojové sporty nebo běh. V poz-
dějším věku jsou skvělé aktivity 
zaměřené na vnímání vlastního 
těla, jeho harmonizaci, s malými 
fyzickými nároky a se zachováním 
sociální složky. To nabízí zdravotní 
cvičení ve skupině nebo s fyziotera-
peutem, jóga, plavání, rychlá chůze 
nebo populární nordic walking,“ 
uvedla Iva Bílková.

Pro člověka se sedavým zaměstnáním jsou 
ideální symetrické sporty s aerobními prvky, 

jako je například běh

Muži versus ženy: komu sedí jaký sport?
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 Beran
Udržujte si odstup a nadhled. Pak budete 
schopni vyřešit dlouhodobé názorové ne-
shody s okolím. Zlepší se i komunikace. Kvě-
ten přeje cestování a studiu.

 Býk
Květen vás probudí z letargie. Ostatní vás 
nebudou poznávat! Potřebujete-li měnit, 
měňte. Odvaha ani strategie vám nebude 
chybět. Zabodovat mohou Býci narození 
v druhé půlce znamení, může se objevit ži-
votní příležitost.

 Blíženci
Vaši mysl může nyní zaměstnávat, jak vy-
kličkovat mezi množstvím nařízení, zákonů 
a úředních dokumentů. Konfl ikty s okolím 
vás neminou, pokud budete řešit fi nanční 
investice nad vaše možnosti.

 Rak
Na chvíli si odpočinete od neustálého na-
pětí a tlaku. Zdánlivě patová situace může 
mít nyní řešení. Potřebujete-li energii a od-

vahu, vydržte do druhé půli měsíce. Přijde! 
Zejména pro Raky narozené v první půli 
znamení.

 Lev
Rozběhnuté pracovní tempo občas vystřída-
jí akce či večírky s kamarády. Konečně vám 
zbude i trochu času na koníčky či sport. Kon-
fl ikty s kolegy řešte s nadhledem.

 Panna
Může přijít příležitost zvýšit si vaše odbor-
né znalosti. Dlouhodobé projekty se mohou 
uzavírat a přinášet své ovoce, zejména v prá-
ci. Bude prověřována vaše vytrvalost.

 Váhy
Pokud se začnete aktivně spolupodílet na 
fi nancích a společných investicích, mohou 
zmizet velké třecí plochy ve vztahu. Je na 
čase měnit strategii.

 Štír
Raději zvolněte! Květen pro vás patří k fyzic-
ky náročným měsícům v roce. Štíry narozené 
na počátku znamení může okolí doslova šo-
kovat nebo jim připravit nepříjemné změny.

 Střelec
Práce vás bude bavit. Může dojít k vylepšení 
vztahů s kolegy. Druhou půli měsíce budete 
chtít více trávit s partnerem(kou). Proč ne? 

Dokud budou fi nance stačit …. můžete letět 
třeba na Měsíc!

 Kozoroh
Věnujete se sobě, svým koníčkům, zvelebo-
vání domova. Nic vás nezastaví. Máte sílu 
jako lokomotiva. Dávejte pozor, abyste v té 
rychlosti někoho „nepřeválcovali“, mohl by 
vám chybět.

 Vodnář
Nemusíte se cítit úplně ve své kondici. Situa-
ce není tak černá, jako ji nyní vidíte. Vypla-
tí se chvíli počkat. Procházky na čerstvém 
vzduchu vnesou svěží vítr i do vaší mysli.

 Ryby
O fi nance nemusí být nouze, dokážete-li 
odolat pokušením a nástrahám. Chcete-li 
vyrazit v létě na dovolenou, raději si je scho-
vejte a užijte si je až tam. Konfl ikty doma ne-
řešte pasivitou a únikem.

Horoskopy – květen 

INZERCE
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TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
   OR IGINÁLNÍHO SOUBORU
TURNÉ K 9
   OR IGINÁ

EUROPE AN TOUR  2019

19. 5. 2019 
BRNO

              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

DRFG ARÉNA
15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
VSTUPENK Y

E XKLUZIVNĚ U
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  Skupina Kabát slaví neuvěřitelných 30 let. Je to pěkně dlouhé „manželství“, a tak určitě každého 
napadne, jestli nedojde k nějaké krizi, jak to v takových vztazích bývá. 

Oskar Kuptík

„V kapele není žádná ženská, 
takže se to dá vydržet,“ říká Ota 
Váňa, kytarista skupiny Kabát. 
„My si totiž umíme od sebe od-
počinout. Intenzivně jsme spo-
lu na turné nebo při nahrávání 
cédéčka, ale pak si dáme měsíc 
dva pauzu, kolikrát si ani nezavo-
láme. To je recept, jak dlouho vy-
držet pohromadě, prostě si umět 
od sebe odpočinou, to by snad 
mohlo platit v každém vztahu, 
ne? Na druhé straně nás drží ty 
roky pohromadě kromě muziky 
třeba i společný humor, jedeme 
na stejné vlně a to nás svazuje.

Říkáte společný humor, čemu se 
rádi smějete?
Jednak je to specifi cký humor za-
loženej na společných zážitcích 
a máme také rádi Divadlo Járy 
Cimrmana, prostě český humor, 
české fi lmy, Hrabala, Haška…

Po celých 30 let reagujete na věci 
kolem vás, co vás teď zrovna bere? 
Řekl bych nezbláznit se z tý doby, 
co probíhá. Na posledním cedéč-
ku Do pekla/do nebe si můžete 
všimnout textu Milana Špalka, 
kde je krásnej verš hovořící za 
všechno: Poslední stanice je Pra-
ha Bohnice… Tohle je silné téma, 
vemte si, že jen projet skrz Prahu 
je záležitost pro psychicky hodně 
odolné jedince. 

Co považujete za největší úspěch 
kapely? Čeho si vážíte? 
Projeli jsme v 90. letech celou 
republiku několikrát a po změně 
managementu v roce 1998 jsme 
začali víc dbát i na kvalitu desek 
i na image kapely. Začali jsme 
míň hrát a víc připravovat kon-
certy. Za takový první krok se 
dá považovat deska Go Satane 
Go, ale ten hlavní zlom přišel až 
s deskou Dole v dole, kdy na nás 
začali chodit davy lidí, víc jsme se 
také věnovali produkci koncertů, 
abychom se mohli srovnat i se 
západními kapelami. Pak přišel 
první Vypich ke 20 letům v roce 
2009, to jsme nečekali (na 60 tisíc 
diváků), chystalo se to půl roku 
a nevěděli jsme, jak to bude pro-
bíhat. Byli jsme hodně pyšný, že 
se to povedlo. Druhý Vypich k 25 
letům, to už jsme věděli, do čeho 
jdem, vyvarovali jsme se chyb 
z předchozího koncertu. Těch 75 
tisíc lidí, to byl skutečný mezník. 
A já si nejvíc vážím toho, že jsme 

pořád spolu a že na prvním místě 
je muzika. 

Máte spoustu ocení máte něco, 
co považujete za průšvih, co vás 
mrzí? 
Vlastně nic, protože člověk by 
měl přijmout minulost takovou, 
jaká je, už to stejně nezmění. Ale 
možná bych připomenul naši 
účast na mezinárodní soutěži 
Eurovize v Helsinkách. Účastnili 
jsme se, aniž bychom tušili, do 
čeho jdeme. Když jsme přiletěli 

do Helsinek, tak jsme nejdříve 
žasli a pak už nám bylo jasné, že 
na takové travesti show nemáme 
co pohledávat. A skončili jsme 
poslední. My se fakt mezi ty kače-
ry Donaldy nehodíme…

Ale vzhledem k okolnostem by 
se to vlastně dalo považovat za 
úspěch…
Určitě, protože po tomhle po-
sledním místě se za nás posta-

vili čeští lidi a na následující 
turné Corrida přišlo nejvíc lidí 
ze všech našich turné… Takže 
se vše v dobré obrátilo. Eurovize 
byla neúspěch, ale i dobrá zku-
šenost.

Měl jste někdy vy osobně cukání 
to zabalit, jít třeba za pokladnu 
do samoobsluhy nebo do jiné ka-
pely? 
Ani na zlomek vteřiny, jo, lidi vás 
naštvou, to se vyřeší, ale muzika, 
ta vás naštvat nemůže. Já ji milu-

ju, dělám ji od dětství a věděl jsem 
a vím přesně, co chci dělat, a po 
ničem jiném vlastně netoužím. 
Děkuju osudu, že mi muziku do 
života přihrál.

A kdo vám kromě osudu ještě po-
mohl? 
Poprosil jsem mámu, a tak se 
mnou vyrazila do čtvrtého pat-
ra obchodního domu Bílá labuť 
a koupila mi mou první španělku 

za 300 káčées. A bylo dokonáno. 
To mi bylo jedenáct let. 

Ke své třicítce jste ohlásili pět kon-
certů, co na fanoušky chystáte?
Nakonec to není pět, ale šest kon-
certů. Přibyla Bratislava. Máme 
připravené podium připomínající 
těch 30 let, a pokud jde o hudbu, 
uslyšíte všechny naše zásadní 
písničky. Takže jsme oprášili i ty 
staré, což je někdy malý zádrhel, 
protože mladší generace už ty 
písničky staré 30 let nezná. Což 
může ovlivnit atmosféru kon-
certu. Ale teď mě napadlo, že by-
chom mohli udělat nějaké takové 
speciální oldies turné pro starší 
ročníky. Jednou nás na benzince 
zastavili kluci, co jeli na Spartu 
do Prahy z Hradce, a ptali se, jest-
li bychom pro ně neudělali spe-
ciální turné pro jejich věkovou ka-
tegorii. Všem bylo přes padesát…

K té Bratislavě, proč jste se takto 
rozhodli?
Máme tam stejné fanoušky jako 
tady a už dlouho si říkáme, že 
právě na Slovensku máme dluh. 
A nevíc je na Těhelnom poli no-
vej, krásnej, moderní stadion Slo-
vanu Bratislava, kde jsme byli na 
fotbale. Takže jsme se tam vešli 
mezi dva koncerty v Brně a v Os-
travě, je to 5. června a doufám, že 
se tam lidi sjedou. A kromě toho, 

Rozhovor

Ota Váňa: Kabáti nehráli, nehrají a  

Je hezké vidět na našem koncertě tátu 
s pětiletým dítkem na ramenou a vedle 
jeho babičku, jak s nimi trsá v rytmu...
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já na Slovensko jezdím za příbuz-
nými, cejtím se tam jako doma 
i proto jsem rád, že se Bratislava, 
povedla. A začali jsme přeci jako 
československá kapela. 

Tušíte, jak je věkově rozložená 
vaše fanouškovská obec?
Je hezké vidět na našem kon-
certě tátu s pětiletým dítkem na 
ramenou a vedle jeho babičku, 
jak s nimi trsá v rytmu… Anebo 
jako v Ostravě, kam za námi při-
šla překrásná slečna s památníč-
kem pro podpis, všichni jsme se 
fofrem podepisovali a usmívali 
a ona říká, to jste moc hodní, to 
mám pro babičku. Je přece skvě-
lý, že babička poslala vnučku na 
náš koncert.

Jak jste na tom s politiky a politi-
kou? 
Kdo poslouchá naše texty, ví. My 
jako kapela jsme v životě nehráli, 
nehrajeme a hrát nebudeme na 
žádných politických akcích, na 
večírcích a oslavách politiků, tře-
baže by to bylo v Emirátech, jak 
jsme viděli nějaké muzikanty… 
Nikdy nebudeme zneužiti pro po-

litickou akci a to je jedna z věcí, co 
nás drží pohromadě, protože ať 
chcete, nebo nechcete, ta politika 
vás pak vždycky dožene a vždyc-
ky na vás někde vykoukne. 

A to jste neměli žádné nabídky, to 
na vás nikdo netlačil?
Skoro pořád tlačí, ale jde i o to, že 
dnes politici vlastní média, tele-
vizi, tisk, rádia… Ale Kabát pro-
stě s politikou nejde dohromady. 
Musíme se smířit s tím, že nás ně-
která rádia nehrajou, no v under-
groundu už jsme byli částečně za 
koumoušů, takže co... Mně bylo 
v roce 89 osmnáct let, chytil jsem 
to fakt úplně krásně, co lepšího 
si přát jako vstup do života. Toho 
si neskutečně vážím. Třeba jen 
to, že tu můžeme sedět a bavit se 
o čemkoliv. A doufám, že to tak 
i vydrží a zůstane. Říká se, že se 
nám zužují mantinely, ale za to si 
můžeme sami, musíme ctít pravi-
dla demokracie a řekl bych, že by-
chom měli mít i víc sebevědomí.

Zanedlouho budete koncertovat 
v Brně, máte nějaký brněnský 
speciál? 

Přiznávám, že fanoušky nerozli-
šujeme, vážíme si každého, ať je 
odkudkoliv. Už proto, že si na to 
musí udělat třeba volno v práci, 
musí někam dojet a třeba nedat si 
pivo, protože musí řídit. Hrajeme 
nejen Brnu, ale vlastně celé Jižní 
Moravě. Přijedou lidi ze Znojma, 
z Třebíče, z malých měst a ještě 
menších vesnic a to je skvělé… 
Těšíme se a hrát budeme na plno 
stejně jako v Praze, jako v Brně, 
v Bratislavě a kdekoliv, kam přije-
deme. To, že lidi na nás přijdou, je 
pro nás velké vyznamenání…

Poznal jste Brno jako město?
Jistě. Vzpomínám, jak jsme tam 
jezdili na koncerty a byli jsme 
rádi, že se nám podařilo vypro-
dat Rondo, které se nám v té době 
zdálo obrovské. Byla to fantastic-
ká atmosféra. Po Brně se toulám 
rád, když mám před koncertem 
trochu času. Několikrát jsem 
prošel Špilberk a celé jeho okolí. 
Město má zajímavou atmosfé-
ru, konec konců je to křižovatka 
spojení Východu a Západu i Se-
veru a Jihu. 
 Děkuji za rozhovor

Rozhovor

Ota Váňa
Narozen 1971 v Teplicích, kytari-
sta skupiny, hraje zřejmě na vše, 
co má struny, od banja po dvanác-
tistrunku. Za nejlepší desky pova-
žuje například Beatles – White 
album, AC/DC – Highway to hell, 
Metalica – Master of puppets, 
Queen – The Game. Má rad slo-
venskou kuchyni, kterou mu při-
pravuje jeho manželka. A  k  tomu 
dobré české pivo. Fandí Teplicím, 
když se v mezinárodních soutěžích 
objeví český nebo moravský klub, 
tak prostě fandí jemu.

Víte, že... 

S
C-

3
9

13
92

/0
4

 nebudou hrát politikům

17. – 19. 5. 
2019
Výstaviště Praha 
Holešovice

110 LET BUGATTI / 60 LET SUBARU / 100 LET CITROËN

MADE IN USA
HLAVNÍ TÉMA SLAVNOSTI

NOVINKY AUTOMOBILEK / LUXUSNÍ SUPERSPORTY / ZÁVODNÍ SPECIÁLY / HISTORICKÁ VOZIDLA

FMX SHOW PETRA PILÁTA A BRATRŮ PODMOLŮ / PŘEDNÁŠKY / INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA PRO MLADÉ

KUPUJ  VSTUPENKY
ONLINE na

www.legendy.cz

INZERCE
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Kam v Brně na 
májové rande?
S  nastávajícím jarem a  teplým 
počasím jsme vyšli do brněn-
ských ulic, abychom se zeptali: 
Kam byste vzali svého partne-
ra/partnerku v  Brně na májové 
rande?

Dušan Binka,
OSVČ, 40 let
Vzal bych ji na 
nákupy, ať si udělá 
radost a  koupí si 
něco pěkného.

Denisa Jílková,
zdravotní sest-
ra, 25 let
Ideální místo na 
májové rande si 
představuji jako 
slunné místo v  přírodě, ideálně 
kde se neprochází davy lidi. Proto 
bych volila Stránskou skálu.

Ondřej Bareš,
soustružník, 
27 let
Nejspíš bych vymy-
slel nějakou skvě-
lou večeři v  dob-
rém podniku, možná pak i  nějaké 
kino.

Jan Koleňák,
obchodník, 
30 let
Hrozně rád part-
nerku překvapuju, 
takže bych určitě 
vymyslel den, kdy by těch překvá-
pek bylo víc, a nejspíš bych ji vzal 
třeba na přehradu na elektroloďky.

Jana Havlíková,
v důchodu, 
63 let
Manžel už hůř 
chodí, takže bych 
ho třeba vyvezla 
někam autem, do Bílovic nebo na 
parník na přehradu.

Petra Hokszová,
OSVČ, 40 let
Mám jedno tajný 
místo, kde je třeš-
ňová alej a  skoro 
nikdo tam nebývá, 
ale to nemůžu prozradit.

Tomáš Cvrkal,
celní deklarant, 
38 let
Když babičky pohlí-
dají děti, tak asi 
večerní procházku 
centrem, dobrá večeře a pak určitě 
divadlo.

Anketa 

Duckbar v Kamenné kolonii
Duckbar je specifi cká hospůdka 
v Kamenné čtvrti na Červeném 
kopci v Brně – v jedinečné ur-
banistické lokalitě, která je po-
zoruhodným příkladem obytné 
městské dělnické zástavby z 20. 
let 20. století vzniklé ve vytě-
ženém kamenolomu. Prostor, 
kde se konají výstavy, koncerty, 
autorská čtení, divadelní před-
stavení, ale i klasické mejdany 
a „večerní pivka“.
Hospoda je živým společen-
ským centrem Kamenné čtvrti, 
k čemuž přispívá pravidelné 
pořádání nejrůznějších kultur-
ních a společenských programů 
organizovaných jejími obyvateli 
a příznivci. Za mnohé uveďme 
například oživení tradice pořá-

dání hodů, jejímž iniciátorem 
je známý brněnský architekt 
a urbanista Petr Hurník. Již sed-
miletou tradici má také festival 
mladé hudby, divadla a výtvar-
ného umění Nespoutaný život 
v Kamence, který každoročně 
koncem června přivádí do Ka-
menné čtvrti množství návštěv-
níků z celé republiky.
Duckbar je také dlouholetým 
zázemím studentů brněnských 
vysokých škol – jeho ideální po-
loha mezi fakultou architektury 
a pedagogickou fakultou na uli-
ci Poříčí a fakultou výtvarných 
umění v Rybářské ulici k tomu 
přímo vybízí. Červený kopec, 
z něhož se otevírají nádherné 
výhledy na město, je také oblí-

beným cílem procházek a sou-
částí běžeckých i cyklistických 
tras, které lze příjemně zakončit 
právě v Duckbaru.
Nejen přímo v baru, ale i na 
přilehlé svérázné zahrádce se 
můžete občerstvit od pondělí do 
pátku od 16 do 2 hodin a o víken-
du už od 14 hodin. peh

Brněnský pijan 

Vitka – první česká dirigentka
 Vítězslava Kaprálová se 

narodila 24. ledna 1915 v Brně 
jako dítě hudebního sklada-
tele Václava Kaprála a Vikto-
rie Kaprálové, která byla zpě-
vačkou a učila na manželově 
hudební škole.

Petra Hokszová

Kaprál narukoval do války a po 
jeho návratu už se mu vztah se že-
nou nepodařilo obnovit. Vitka, jak 
jí rodiče říkali, tak vyrůstala v ne-
hostinném prostředí až do svých 
osmi let, kdy se rodiče rozešli.

V devíti první skladba
Její velkou vášní a útěkem z reali-
ty byla už od dětství hudba. Bylo 
jí pět let, když poprvé s otcem 
hrála čtyřručně na piano, v devíti 
napsala první skladbu V říši bájí. 
Mezi notami jsou poznámky, co 
hudba vlastně vyjadřuje: Noc. 
Příšery. Příchod rusalek. Rusalky 
tančí. O rok později napsala sklad-
bu „Po bitvě bělohorské“, kterou 
věnovala a také poslala preziden-
tu Masarykovi. Bylo jí třináct let, 
když napsala tříhlasý dětský sbor 
„Matičce“ na slova Jana Nerudy. 

Jediná absolventka
Otec si nepřál, aby studovala 
hudbu, nebo dokonce se jako 
muzikantka živila. Nicméně 
když byla na konzervatoř přija-
ta, otec se s tímto faktem smí-
řil. Zvolila si, v té době pro ženu 

velmi netypický obor, skladbu 
a dirigování. Byla jedinou dív-
kou mezi deseti nově přijatými 
posluchači konzervatoře, sklad-
bu studovala u Viléma Petrželky 
a od druhého ročníku dirigování 
u Zdeňka Chalabaly. Byla nada-
ná a nakonec absolvovala z celé 
skupiny jediná.

U Bohuslava Martinů
Obecně se ví o tom, že rodiče 
Vitku nepodporovali a zanedbá-
vali. Neposkytovali jí citové ani 
fi nanční zázemí. Byla stále bez 
prostředků, v dopisech z Prahy 
neustále žádala o podporu.
Díky francouzskému státní-
mu stipendiu odjela studovat 
v roce 1937 na École Normale 
de Musique do Paříže, kde se za-
psala do třídy dirigenta Charlese 
Muncha. Soukromě pak ještě stu-
dovala skladbu u Bohuslava Mar-
tinů, jehož cemballový koncert 

dirigovala 2. června 1938 v Paříži. 
Krátce poté odjela na festival Me-
zinárodní společnosti pro soudo-
bou hudbu (ISCM), který se konal 
v Londýně, a 17. června jej zahá-
jila svou symfonietou, kterou opět 
dirigovala – tentokrát byl jejím tě-
lesem BBC Orchestra. Poté odjela 
na několik měsíců zpět do Brna. 
Tehdy ovšem nemohla tušit, že to 
bude její poslední návštěva domo-
va a že jí byly odměřeny již jen dva 
roky života, který se ukončí v exi-
lu ve Francii.

Elegie pro Čapka
Vztah s ženatým a o mnoho let 
starším Bohuslavem Martinů ne-
měl budoucnost. V této napjaté 
atmosféře však vznikala oslňující 
díla, Vojenská symfonieta nebo 
Variace na zvonkohru kostela 
Saint – Etienne du Mont. Na po-
čest Karla Čapka například na-
psala Elegii. Vše, co napsala, se 
okamžitě hrálo. O Vánocích 1939 
dirigovala ve francouzském roz-
hlase své „Vánoční preludium“, její 
díla hrál s velký úspěchem Rudolf 
Firkušný. V tu dobu se zasnoubila 
se spisovatelem Jiřím Muchou, sy-
nem Alfonse Muchy.
Zemřela v pětadvaceti, ofi ciálně 
na tuberkulózu, ale přesná příči-
na smrti známa není. V tu dobu 
ji znaly desítky odborníků a ně-
kolik tisíc posluchačů v Evropě. 
Kdyby žila déle, psali by o ní kri-
tici a obdivovali by ji zástupy mi-
lovníků vážné hudby. I tak se ale 
Vítězslava Kaprálová vyšplhala 
na Olymp hudby jako nejznáměj-
ší česká hudebnice.
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Dopravní podnik zahájil plavební sezónu
Slavnostní zahájení 73. plavební sezóny se konalo v sobotu 13. dubna od 10 hodin za účasti primá-
torky města Brna Markéty Vaňkové a generálního ředitele dopravního podniku Miloše Havránka. 
V 10:30 hodin se zájemci přesunuli do areálu Lodní dopravy, kde pracovníci podniku spustili na hla-
dinu přehrady loď Stuttgart. Pak byly vypraveny lodě na krátkou společnou plavbu pro veřejnost, sve-
zení bylo zdarma. V 11:30 hodin vyjela první loď dle pravidelného jízdního řádu a už také s běžným 
jízdným. Pro návštěvníky byly až do 17 hodin otevřeny prostory technického zázemí Lodní dopravy. 
V přístavišti byl pro rodiny s dětmi připraven doprovodný program. ham

Zuřivý reportér informuje Park s vůní venkova
Kraví hora určitě není nejdůležitěj-
ším ani nejzajímavějším parkem na 
území Brna. Je to ale místo, kam 
si můžete zajít s rodinou či přáteli 
na procházku nebo piknik a cítit se 
zde díky lučnímu rázu krajiny velmi 
svobodně a uvolněně. Můžete sem 
vyrazit s dětmi na hřiště i se psem 
na cvičák, zaplavat si v bazénu 
s nejluxusnějším výhledem na hrad 
Špilberk i katedrálu svatého Petra 
a Pavla nebo si ulítnout na progra-
mu jedné z nejmodernějších hvěz-
dáren v Evropě. Je tu také baseballo-
vé hřiště, otisky rozsáhlých cihelen, 
„provizorní“ baráky německých 
okupačních jednotek, ale i rozkvetlé 
zahrádkářské kolonie.

Do relativně velkého městského 
parku, který se nachází prakticky 
v centru města, se pohodlně dosta-
nete za deset minut tramvají číslo 
čtyři. Jeho svahy jsou směrovány na 
jihozápad, tedy ideálně pro všechny, 
kteří si chtějí dopřát trochu odpoled-
ního sluníčka při sportu či lenošení. 
Tento park je známý také tím, že je 
jedním z mála kopcovitých terénů 
v Brně, a tak se tu už při prvním po-
prašku sněhu objevují sáňkující děti, 
které mají to štěstí, že bydlí v okolí.
Kraví hora byla původně skalnatá 
a více méně holá louka, pokrytá 
pouze nízkým a řídkým travna-
tým porostem. Návrší sloužilo 
jako pastvina, na jejímž okraji 
vyvěral silný pramen vody. Lze 
proto předpokládat, že se právě 
odtud odvozuje i sám název „Kra-
ví hora“ (německy Kuhberg).
I nejstarší vyobrazení Brna od Jana 
Willenberga z roku 1593 zachycuje 
nejen pevnost Špilberk, rozestavě-
ný chrám svatého Petra a Pavla či 
starou radnici a kostel svatého Ja-
kuba, ale v pozadí i Kraví horu.
Pokud už se tedy na Kraví horu vy-
dáte, tak přesto že je její nadmoř-
ská výška jen 350 m n. m, užijete 
si výhled, který vám směrem na 
severovýchod nabídne zalesně-
né vrcholy Drahanské vrchoviny 
a Moravského krasu, směrem na 
jih pak pohled na panorama Špil-
berku, a především roviny Dyj-
sko-svrateckého úvalu. peh
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Homo zabijens: 
Konec lovců mamutů
10. květen 
17:30–18:45
Divadlo polárka

Studentský Majáles Brno 2019
10.–11. květen 
13:00–02:00
Areál Hněvkovského, 
Brno-Komárov

Glen Hansard
11. květen od 20:00
Sono centrum 

Mezinárodní turnaj fanoušků 
ledního hokeje
11.–12. květen 
10:00–16:00
Sportcentrum Lužánky

O Josefíně včelce a její 
křehké dušence
12. květen od 14:00 
Hadivadlo

TO JE Brno II. živě – komentova-
né procházky s autory
12. květen – 16:00
25. květen – 14:30

Slavnosti dobrého jídla
15.–18. květen 

10:00–24:00
náměstí Svobody, Brno

Slavnosti piva Františka 
Ondřeje Poupěte
16.–18. květen
Brno Riviéra

Milan Kundera (neztracen) 
v překladech
do 17. květen
Moravská zemská knihovna

O pohár primátorky města Brna
18.–19. květen

Městský fotbalový stadion 
na Srbské

Brněnská muzejní noc
18. květen od 18:00

Brněnská muzejní noc ve VIDA!
18. května 
16:00–23:00
VIDA! science centrum

19. Filmový festival Fakulty infor-
matiky Masarykovy univerzity
19. květen, od 19:00
kino Scala

Noc kostelů
24. květen od 18:00

Animefest.CZ
24.–26. květen
Výstaviště Brno

Ignis Brunensis
světová soutěž ohňostrojů s  festiva-
lem zábavy
24. květen – 16. červen

Pojďme slavit spolu. 
120 let VUT
25. květen
Prostranství u areálu 
Technická 12, Brno

Extrem food 
a travel festival 
Brno 2019
25. květen
10:00–18:00
Fotbalový stadion 
za Lužánkami

Best 3 Cest
25. květen
08:00–12:00
Mariánské údolí

Riviéra běh 2019
25. květen od 11:00
Koupaliště Riviéra

Co by vám nemělo v Brně ujít? 
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  Porucha příjmu potravy je psychické onemocnění, do něhož zahrnujeme mentální anorexii, bu-
limii a záchvatovité přejídání. Jsou to velmi zákeřné nemoci. Přístup k nemocným je individuální 
a komplexní s vědomím, že může jít o běh na dlouhou trať, který nemusí být vítězný. Porucha může 
udeřit v jakémkoliv věku u kohokoliv, ale zranitelnější jsou 10x častěji ženy než muži, mladí lidé oko-
lo puberty, ale i perfekcionističtí čtyřicátníci.

Regina Rothova

Příčiny vzniku některé z poru-
chy příjmu potravy (PPP) nejsou 
stále objasněné, ale naprostá vět-
šina teorií je založena na biopsy-
chosociálním pojetí. Základem 
patologického chování mohou 
být problematické rané vztahy 
s nejbližšími osobami, přede-
vším s matkou. V současnosti 
přibývají další moderní spouště-
če: negativní inspirace sociální-
mi sítěmi, identifi kace s „doko-
nalým“ idolem a nepřiměřenými 
nároky na vlastní osobu. Jasnými 
příznaky onemocnění je naruše-
né vnímání vlastního těla. Ne-
spokojenost, odmítání vlastního 
těla a zkreslený obraz proporcí 
nebo například neschopnost 
identifi kovat vnitřní pocity, jako 
je například hlad. 

Hrozba psychická i somatická
Jisté je, že onemocnění může být 
dlouho skrývané, okolí a blízcí si 
dlouho nemusí všimnout nebez-
pečí, ale nemocní jsou ohroženi 
nejen psychicky, ale i somaticky. 
Až 5 % pacientů s anorexií na ná-
sledky nemoci umírá, pacient-
kám hrozí kardiovaskulární se-
lhání. U obou typů onemocnění 

je výrazně častější nebezpečí se-
bevražedného chování. Léčba je 
obtížná a vyžaduje kombinaci lé-
kařské, psychologické a sociální 
podpory okolí. Zásadní roli hra-
je rodina. „Stále víc zařazujeme 
do léčby názory a postoje nejen 
samotných pacientů, ale i ro-
dinných příslušníků. Diskuze 
s nimi a jejich psychoedukování 
o všech aspektech nemoci po-
máhá. Do této psychoedukace 
patří i nové poznatky z neuro-
věd, například o vzniku patolo-
gického jídelního chování. Blízcí 
mohou lépe pochopit, proč prá-
vě jejich dítě má problém s pří-
jmem potravy,“ vysvětluje prof. 
MUDr. Hana Papežová, CSc., 
vedoucí lékařka Psychiatrické 
kliniky Všeobecné fakultní ne-

mocnice v Praze a 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy.

Nová témata = nové přístupy
V přístupu k léčbě některé z fo-
rem poruchy příjmu potravy je 
třeba individualizovat ověřené 
klinické postupy s cílem zkra-

covat léčbu u krátkodobých 
onemocnění. Nejčastěji použí-
vaná kognitivně-behaviorální 
terapie je KBT – T. Ta obsahuje 
10 sezení, při nichž se terapeut 

snaží pojmenovat s pacientem 
jeho negativní vzorce uvažování 
a chování. Tím měnit a odbou-
rávat jeho maladaptivní postoje 
a hledat společně řešení obtíží. 
Časná intervence tak může být 
účinná a dostupná i pro další pa-
cienty s krátkodobým průběhem 
onemocnění. Hledat alternativní 
postupy pro chronický průběh 
onemocnění, případně poruchu 
spojenou s dalšími onemocně-
ními. Jejich výskyt v populaci 
narůstá. Objevují se nová spole-
čenská a zdravotní témata, na-
příklad poruchy příjmu potravy 
a nespokojenost s vlastním tělem 
u transgender populace. Mění se 
i přístupy k léčbě. Programy za-
měřené na kognitivní funkce se 
zabývají dysfunkčními myšlen-
kami navozujícími úzkost a pa-

tologické jídelní chování (napří-
klad když nebudu držet diety jako 
ostatní, budu tlustá a nikdo mě 
nebude mít rád). Narůstají otáz-
ky rizikového vlivu sociálních sítí 
a možností, jak je využít v pre-
venci onemocnění mezi mladými 
lidmi. Diskutuje se i otázka vlivu 
rodiny, blízkých a přátel na moti-
vaci pacienta k léčbě a jejich vlivu 
na průběh léčby a onemocnění. 
Stále platí, že při dlouhodobé 
práci s pacienty je třeba využí-
vat všech možností: především 
soustavných psychologických 
terapií a farmakoterapie. K se-
známení s problematikou tohoto 
komplikovaného onemocnění lze 
využít dokument 9 pravd o poru-
chách příjmu potravy, který shr-
nuje odborné názory na onemoc-
nění a uzdravení. 

Lifestyle

Mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a rodinným 
příslušníkům. Patří k nim tyto skutečnosti:
1.  Mnoho lidí s PPP může vypadat dobře i přes extrém-

ně vážné onemocnění.
2.  Rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nej-

lepším spojencem pacientek i zdravotníků.
3.  Diagnóza PPP je zdravotní krizí, která poškozuje 

osobní i rodinné vztahy.
4.  PPP nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou, 

biologicky ovlivněnou nemoc.
5.  PPP postihují v současnosti lidi všech věkových kate-

gorií, etnicit, tělesných tvarů a váhy, sexuálních orien-
tací a socioekonomických úrovní.

6.  U PPP narůstá riziko sebevražd i zdravotních komplikací.
7. Geny a prostředí hrají důležité role v rozvoji PPP.
8. Geny samotné však neodhalí, kdo PPP onemocní.
9.  Úplné uzdravení je možné. Proto jsou včasné roz-

poznání a  intervence velmi důležité. Čeští odborníci 
přidávají desátou pravdu. Nespokojenost s  vlastním 
tělem souvisí často s nespokojeností se sebou, níz-
kým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního 
těla, prožívaným stresem a rizikem pro vznik PPP.

9 pravd o poruchách příjmu potravy 

Onemocnění může být dlouho skrývané, 
okolí si dlouho nemusí všimnout nebezpečí

Poruchy příjmu potravy – nejen narušené emoce
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INZERCE

Tak hořký konec nechce zažít 
nikdo. Dětem často obětujeme 
kus života, šetříme a odpírá-
me si, abychom po sobě něco 
zanechali. Jenže život není vždy 
pohádka s dobrým koncem. 
„Synové zdědí dům se zahradou, 

a nás to trápí. Nevycházejí spolu 
dobře a dědictví je ještě víc roz-
kmotří. Dřeli jsme se zbytečně. 
Oba jsou nevděční, sobečtí. Kdy-

by šel vrátit čas, raději bychom 
si užívali života, za ničím se 
nehonili a žádný dům nestavěli,“ 
postěžuje si nejeden senior.

Nic nelze vzít zpět, ale udělat ra-
dikální řez a žít naplno se dá i na 
stará kolena. Mít vlastní bydlení 
je obrovská výhoda. Senior si 
totiž může vzít půjčku, ale bydlí 
dál ve svém domě nebo bytě 
a nikomu ho neprodává. Plní si 
své sny, a přitom během svého 
života nic nesplácí. 
 
Díky Rentě z nemovitosti může 
důchodce cestovat, dopřát si 
kvalitní jídlo, přilepšit vnouča-
tům, jezdit do lázní, koupit si 
auto nebo vytouženou malou 
zahrádku za městem. A splácení 
Renty? To čeká na dědice. Ne, 

není to vůči nim sobecké. Dům 
prodávat nemusejí, pokud mají 
dost peněz. 

Doba se změnila. Dožíváme se 
vyššího věku a otevírají se před 
námi nové, atraktivní možnosti. 
Tak proč si stáří nezpříjemnit, 
když to jde? Renta z nemovitosti 
je určena seniorům od 60 let 
výše, kteří mají to nejlepší ještě 
před sebou. 

 Až umřeme, všechno bude vaše... Staří rodiče mávnou 
rukou k domu a smutně se dívají na dospělé syny. Ti se 
nestýkají, závidí si, a dokonce se hádají, kdo pomůže 
rodičům, až přijde nemoc nebo jiná vážná komplikace. 

Výhody Renty z nemovitosti:

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

Chcete vědět více?

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

Musí senioři odkázat vše dětem?

  Plavky již dlouho nejsou 
brány jen jako nutné zakrytí 
těla při pobytu o vody. Na-
opak, i toto oblečení provází 
vývoj a plavková móda snad 
nikdy nebyla tak různorodá, 
jako je právě teď. Jaké plav-
ky tedy ale budou letošní 
sezonu in? 

Přestože na trhu najdeme ne-
spočet bohatě zdobených a pes-
trých plavek, tuto sezonu jsou 
v kurzu především plavky jedno-
duchých střihů a tvarů a s kom-
binací barev se tolik neexperi-
mentuje. Navíc začínají módní 
návrháři laborovat nad tím, jak 
být i v plavkách elegantní, což se 
odráží na aktuálně dostupných 
kolekcích.

V jednoduchosti je krása
Asi nejoblíbenější elegantní plav-
ky jsou tuto sezony dvoudílné 
i jednodílné jednoduché plavky 
z dílny francouzských návrhá-
řů. Zaměřují se především na 
perfektní nositelnost, návrháři 
využívají nejnovějších poznatků 
u materiálů a vždy je skvěle sklou-
bí s estetickou stránkou kolekce. 
Nejinak je tomu letos u nové ko-
lekce plavek, kterou ocení přede-
vším ženy upřednostňující jedno-
duchost a eleganci.
Chcete-li tak dát raději přednost 
jednodílným plavkám a zakrýt 

například některé nedostatky, do-
poručujeme luxusní šedé plavky 
s jemným zdobením a nádherným 
designem. Dáváte-li přednost bi-
kinám, neotálejte a nakombinujte 
si na některém z e-shopů horní 
i dolní díl plavek dle vašich prefe-
rencí. 

Retro styl
Kromě jednoduchých střihů 
a něžných barev i nadále letí re-
tro styl a je jen na vás, která léta 
si z předešlého století vyberete. 

Zatímco padesátá léta se vyzna-
čují vysokým pasem kalhotek 
a cudnou podprsenkou, pro od-
vážlivce budou spíše vhodnější 
plavky z dob osmdesátek, které 
jsou většinou odvážněji vykro-
jené a mívají výraznější střih. 
Dámám, které upřednostňují vý-
střednost, se doporučuje napří-
klad kolekce Désir D´Evasion. 
Nádherně kombinuje bílý pod-
klad s pestrobarevnými květy, 
kterými jsou zdobené plavkové 
podprsenky, kalhotky, ale i krás-

ně zpracovaná tunika. Tuto znač-
ku navíc ocení všechny ženy, kte-
ré chtějí udělat dojem a zároveň 
se cítit pohodlně.
Milovnice puntíků poté zcela jis-
tě ocení např. kolekci Escale a st 
barth, ve které se povedlo přetvo-
řit klasický puntíkatý vzor do ve-
lice moderního designu, který do-
plňuje jemné zdobení. Tyto plavky 
jsou k dostání v moderní tmavě 
modré barvě a výrazné červené, 
přičemž každá z barev je doplně-
na o kontrastní bílý puntík.  red

Jaké plavky budou letos in?
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Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 15. 5. 2019.
Máte-li zájem o umístění inzerce,

prosím volejte nebo pište 
na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

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

S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 
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