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...ve fotosoutěži #velkebrno nejví-
ce zaujal maloměřický komín? Sté 
výročí vzniku Velkého Brna oslavuje 
město kromě jiných aktivit i  foto-
soutěží na ofi ciálním facebooko-
vém profi lu BRNOmycity. Po dvou 
týdnech zná soutěž své vítěze. Nej-
více zabodovala fotka z Maloměřic. 
Jako nejoblíbenější fotku vybrali 
fanoušci na facebooku snímek od 
Zdeňka Adlera. Ten zachytil malo-
měřický komín, který lidé ocenili 
téměř pěti sty reakcemi. red

Víte, že... 

Muž, který kradl, měl být dávno ve vězení
Brno-střed – Někteří zloději jsou snad nepoučitelní, tak tomu bylo i koncem května před polednem 
v jednom supermarketu v městské části Brno-střed. Zaměstnanci zde přistihli osmadvacetiletého 
muže při krádeži zboží. Na místo si proto přivolali policii. Zloději se však na hlídku čekat nechtělo 
a ostraze supermarketu se pokusil utéct. Štěstí však nenechavci nepřálo, když po pár metrech zakopl 
a upadl. Při pádu si navíc poranil ruku. Proč se s policií nechtěl setkat vyšlo, brzy najevo. Policisté zjis-
tili, že muž je v celostátním pátrání, měl nastoupit do vězení, výkonu trestu se však vyhýbá. Nyní už je 
v péči vězeňské nemocnice. Pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
mu navíc hrozí, že si ve vězení pobyde déle.  PČR

Kurt Gödel 
– nejznámější Brňan 20. století

Znáte Kurta Gödela? Nevím, neslyšel jsem. Takhle by nejspíš dopadla anketa v dnešních brněn-
ských ulicích. Gödel je navzdory tomu možná ve světě nejznámější Brňan, mezi matematiky a fy-
ziky 20. století jistě. Z anglických zdrojů se můžeme dozvědět, že to byl „samotářský génius, jehož 
věty o neúplnosti a důkazy konzistence teorie množin patří k nejslavnějším výsledkům matematiky 
dvacátého století. Proč ho tedy většina z nás nezná?

 

Článek na stranách 8–9

Židenicemi už 
tramvaje projedou
V Židenicích se 24. května sešli 
zástupci Dopravního podniku 
města Brna, Brněnských ko-
munikací, Židenic, Policie ČR 
a Městské policie Brno i města. 
Cílem bylo navrhnout řešení 
komplikované dopravní situace 
v ulici Táborská. Z diskuze vzešly 
kroky, které by měly napomoci ke 
zlepšení. více na straně 3

Brněnské dny 
bez úrazů
V rámci projektu Brno – Zdravé 
město se do 22. června uskuteční 
Brněnské dny bez úrazů. Pro veřej-
nost je připraveno 18 akcí zaměře-
ných na bezpečnost v dopravě, pre-
venci tonutí s ukázkami záchrany 
a další témata. více na straně 4
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Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz

Facka zleva, 
facka zprava
Za námi je další volební kam-
paň, tentokrát se zájemci 
o  křeslo v  europarlamentu. 
Mohli jsme si vybrat z 39 usku-
pení. Nejvíc mě pobavilo, že se 
evropskými poslanci chtějí stát 
i ti, kteří jsou pro odchod z EU. 
Asi chtějí partyzánsky škodit 
zevnitř. No, za ty statisíce mě-
síčně by se to asi vydržet dalo, 
i kdybyste byli členy například 
EU – TROLL – ANO, vytrollíme 
europarlament.
Taky názvy stran a spolků byly 
poměrně legrační – Brněnští 
senioři, Čisté Budějovice, Haví-
řovský družstevník, Frýdečané 
a Místečané, Hnutí nezávislých 
za všestranný rozvoj Slatiny…, 
to by v Bruselu teprve koukali!
A  pro co všechno ta sdruže-
ní jsou? Pro Plzeň, pro zdraví 
a sport, pro Ústecký kraj, pro 
Česko, pro Hodonín, Kdyňsko, 
Most a taky prozměnu – sku-
tečně psáno dohromady.
A  je zajímavé, kolik lidí je 
vlastně členy často až obsku-
rních sdružení nebo spíš kolik 
občanů vůbec ví, že jsou čle-
ny nějakého spolku. Ale ono je 
to nakonec fajn. Lidé kandidu-
jí, někteří to myslí vážně, u ji-
ných je to recese. Stejně tak je 
můžeme brát my.
S volbami je spojena kampaň. 
Ve městě jsme na billboardy 
s politiky a dalšími „perzóna-
mi“ zvyklí. Do schránek nám 
taky chodí pozvání na popo-
vídání si s člověkem, který to 
chce v Brusel pořádně rozsvítit 
– jen mu dejme šanci a hlas. 
Na venkově je to jiné. Na ten 
velké strany zapomněly. A tak 
tam dostali lidi do schránek 
jen volební noviny komunistů 
a  okamurovců. Facka zleva, 
facka zprava. A  teď si vyber-
te! Aby nám to jednou venkov 
nevrátil a  my se ve městech 
nestačili divit.

Editorial Začínají Brněnské dny bez úrazů
 V rámci projektu Brno – Zdravé město se do 22. června uskuteční Brněnské dny bez úrazů. Pro 

veřejnost je připraveno 18 akcí zaměřených na bezpečnost v dopravě, prevenci tonutí s ukázkami 
vodní záchrany, nácvik první pomoci, sebeobranu, prevenci úrazů při sportu či hrách a další témata.

Jan Matějovský

Brno – Už v pátek 24. května se 
v mateřském centru Sedmikrás-
ka v Novém Lískovci konal kurz 
první pomoci pro rodiče. „Naučit 
rodiče správně poskytnout po-
moc dítěti v případě nenadálých 
situací je rovněž cílem seminá-
řů, které pravidelně pořádáme 
přímo v mateřských centrech. 
O tyto semináře je velký zájem. 
Proto jsme se rozhodli tuto akti-
vitu nově rozšířit i na pedagogy 
mateřských škol a zaměstnance 
magistrátu. Celkem se od jara do 
podzimu uskuteční 40 seminářů, 
z toho 16 v mateřských centrech, 
15 pro zaměstnance magistrátu 
a 9 pro pedagogy mateřských 
škol," uvedl náměstek primátor-
ky Petr Hladík.

Další akce
V sobotu 1. června se na doprav-
ním hřišti na Riviéře uskutečnila 
preventivní akce s názvem „Na 
koloběžce bezpečně a podle pra-
videl“ určená všem, ktěří rádi 
využívají tento stále oblíbenější 
dopravní prostředek. 
Atraktivní program je připraven 
v sobotu 15. června na akci „Dět-
ský den v Technickém muzeu 

v Brně" na téma Aby první pomoc 
nebyla poslední. Děti si na zábav-
ně-naučných stanovištích vyzkou-
ší, jak se vyráběly léky, budou oše-
třovat nemocné plyšáky, poznávat 
bylinky a plnit řadu dalších úkolů. 
Na akci budou přítomni hasiči 
i záchranáři, kteří nejen děti se-
známí se zásadami poskytování 
první pomoci a ukážou různé mo-
dely vozů záchranářské techniky. 

Záchranáři na vodě
„Znáte práci vodních záchraná-
řů?“ nese název akce na Brněn-

ské přehradě, která je zaměřena 
na seznámení veřejnosti s čin-
ností Vodní záchranné služby 
Brno-město. Děti i dospělí se 
zde dozvědí důležité informace 
o bezpečnostních zásadách cho-
vání u vody, které budou spojeny 
s ukázkami záchrany tonoucí-
ho a poskytování první pomo-
ci. Akce se uskuteční v sobotu 
22. června na Kozí horce.
Podrobný program je k dis-
pozici na webu www.zdrave-
mesto.brno.cz v sekci Akce 
a kampaně.

Nové sběrné 
středisko odpadu 
Žabovřesky – Nové sběrné stře-
disko by mělo vzniknout na ulici 
Sochorova do roku 2020. Plánova-
né zařízení má nahradit provizorní 
sběrné středisko, které je na této 
ulici dočasně v provozu. Cílem je 
vybudovat nové, které bude od-
povídat všem technickým i hygie-
nickým standardům a umožní ob-
čanům pohodlně odkládat různé 
druhy odpadů. Vybudování plno-
hodnotného střediska Rada města 
Brna schválila v letošním roce. 
„Nově budované zařízení bude od 
stávajícího provizorního vzdáleno 
asi 150 metrů a vznikne v prostoru 
vymezeném ulicemi Sochorova, 
Kníničská a tramvajovou tratí. Sta-
vební pozemek je v současné době 
bez využití a nabízí manipulační 
plochu o rozloze necelých 1600 m2. 
Kromě modernizace střediska tak 
dojde i k navýšení jeho kapacity, 
aby občané v případě přeplněnos-
ti kontejnerů nemuseli hledat jiné 
sběrné středisko,“ řekl předseda 
představenstva společnosti SAKO 
Filip Leder. mad

Dejte si pozor na zánět oka
Brno – I zdánlivě banální oční 
onemocnění – zánět oka, může mít 
vážné následky. Během léta jsou 
záněty očí častější. Jak se projevují 
a kdy zamířit k očnímu lékaři?
Letní měsíce bývají pro oči nej-
náročnějším obdobím. Na vině 
je intenzivnější sluneční záření, 
častěji zapnutá klimatizace, nad-
měrně chlorovaná nebo naopak 
znečištěná voda. Veškeré tyto fak-
tory jsou pro oči velmi zatěžující 
a často jsou příčinou zánětlivého 
onemocnění očí. „Záněty očí jsou 
nejčastěji připisovány bakteriál-
ní nebo virové infekci. Ojediněle 
však můžou být i nespecifi cké. 

Průběh a klinický obraz se liší po-
dle toho, která oční struktura je 
zasažena. Mezi nejznámější patří 
záněty spojivek, rohovek, víček 
nebo nitrooční záněty. Hlavními 
projevy zánětů jsou zarudnutí 
oční spojivky, pocit cizího tělíska 
v oku, svědění, pálení. Může se 
však objevit i bolest oka, zamlže-
né vidění, citlivost na světlo nebo 
otoky očních víček,“ popsal Pavel 
Stodůlka, přednosta sítě očních 
klinik Gemini.
S návštěvou lékaře by člověk ne-
měl otálet. „Už při lehkém pro-
jevu zánětu je na místě navštívit 
očního lékaře. Mohlo by se jednat 
jak o banální záležitost, tak i o zá-
nět většího rozsahu. Při lehčích 
formách stačí aplikace očních 
kapek. Těžší formy mohou vyža-
dovat aplikaci nitrooční injekce 
nebo operativní řešení. Lékařské 
ošetření by měl člověk vyhledat 
při každém, byť i menším projevu 
očního zánětu, neboť neléčený 
zánět může vést i k trvalému po-
škození zraku,“ upozornil primář 
Stodůlka. Petra Ďurčíková
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4749
Brno vydalo už třetí Zprá-
vu o  stavu města 2019. Na-
příklad uvádí, že celkově 
v  Brně přibývá obyvatel, což 
je základní indikátor atraktivi-
ty města. Za rok se jejich po-
čet zvýšil o  1154. Brněnský 
babyboom pokračuje. Loni se 
narodilo nejvíc dětí (4749) od 
roku 1984. Osm z deseti do-
spělých lidí v Brně se nechce 
z Brna nikdy odstěhovat. Zá-
roveň 7  z  10  lidí by doporu-
čilo Brno jako místo pro život 
svým blízkým a známým. Evi-
duje se ale malý zájem obča-
nů o dění v Brně. Téměř po-
lovině lidí (42 %) je jedno, co 
se v  Brně děje. Zde je velký 
potenciál pro zlepšení situace 
a  větší občanskou participa-
ci. Nákupní centra koncentrují 
více než jednu čtvrtinu celkové 
prodejní plochy Brna (27 %).

Změřte si fyzičku
Bohunice – Výzkumné centrum 
Přírodovědecké fakulty MU RE-
CETOX shání Brňany narozené 
v letech 1991 až 92 do celoevrop-
ské studie rodičů a dětí ELSPAC 
(www.elspac.cz). Chcete zjistit, 
jak jste na tom se svou fyzickou 
kondicí? Jaké je složení vašeho 
těla? Chcete znát hladiny toxinů 
nebo některých důležitých hor-
monů? Najděte si čas na několik 
nenáročných vyšetření a tato 
data zdarma získáte. Umožníte 
porovnat Brno s Evropou. Při-
hlaste se e-mailem na adresu 
info@celspac.cz. jam

Noc kostelů
Brno – Už pojedenácté se v květ-
nu vydali lidé v Brně a okolí do 
kostelů, kaplí a klášterů. Řada 
z nich nikoli za modlitbou, ale za 
zážitkem. Ten pro ně organizáto-
ři letos připravili na rekordních 
204 místech v celé diecézi. Var-
hanní hudba, gospely a grego-
riánské chorály, ale také taneční 
vystoupení či dokonce soutěžní 
stezky. Takové jsou podle orga-
nizátorů nejvyhledávanější ak-
tivity během Noci kostelů, s loň-
skou návštěvou 90 000 lidí. MB

Číslo vydání

Krátce 
Odešel J. E. Frič

V nedožitých 
sedmdesáti 
letech zemřel 
24. května 
Jaroslav Erik 
Frič, který stál 
u zrodu nakla-
datelství Voto-

bia a Vetus Via. Jako významný 
intelektuál, básník, nakladatel, 
hudebník a propagátor under-
groundové kultury mnoho let po-
zitivně ovlivňoval kulturní a spo-
lečenské dění v Brně a na Moravě. 
Od konce šedesátých let vydával 
s přáteli samizdaty, později vy-
tvořil ediční řadu Texty přátel, 
vydával i vlastní sborníky. V roce 
1973 byl v Brně jedním z iniciáto-
rů bytové scény Šlépěj v okně. Po 
sametové revoluci založil nakla-
datelství Votobia, které však záhy 
opustil, a v roce 1993 zřídil v Brně 
nakladatelství Vetus Via. Založe-
ním občanského sdružení Proxi-
mus (2002) a obecně prospěšné 
společnosti Christiania (2006) 
se rozhodl podporovat menšiny, 
kulturu a národní paměť. V roce 
2016 byla Jaroslavu Eriku Fričovi 
udělena Cena města Brna za lite-
rární činnost a publicistiku. bm

Židenicemi už tramvaje projedou
Židenice – Na popud vedení 
městské části Brno-Židenice se 
24. května sešli zástupci Doprav-
ního podniku města Brna, Br-
něnských komunikací, Židenic, 
Policie ČR a Městské policie Brno 
i města. Cílem bylo navrhnout 
řešení komplikované dopravní si-
tuace v ulici Táborská. Z diskuze 
vzešly kroky, které by měly na-
pomoci ke zlepšení. Účastníci se 
shodli na hlavní prioritě, kterou 
je uvolnění tramvajové dopravy 
v lokalitě. 

Opatření proti zácpám
Dopravní zácpy, se kterými se 
potýkají lidé v Táborské ulici, 
by mohla zmírnit řada opatření, 
na kterých se zástupci zúčast-
něných stran dohodli. Priori-
tou zůstává uvolnění ulice pro 
tramvajovou dopravu. Tábor-
skou totiž projíždí páteřní linka 
číslo 12, kterou využívají stovky 
cestujících a jejíž zpoždění se ne-
gativně projevují v dalších čás-
tech města. Lokalitou projíždí 
i tramvaj číslo 8. Protože na do-
pravní situaci v lokalitě má vliv 
více faktorů a dochází k rychlým 
změnám, přistoupili po dohodě 

zúčastnění k řešení s vysokou 
mírou operativnosti.

Spičky mezi sedmou a devátou
Informace o aktuálním stavu do-
pravy v ulici bude sdílet Dopravní 
podnik města Brna s Policií ČR 
a Městskou policií Brno. Zejmé-
na v době dopravní špičky mezi 
7. a 9. hodinou ranní budou v pří-
padě tvoření kolon policisté ve 
spolupráci se strážníky uzavírat 
Táborskou ulici obousměrně pro 
individuální dopravu. Současně 

budou organizovat dopravu v okol-
ních ulicích. Je to jediný způsob, jak 
eliminovat zpoždění tramvají, které 
na Táborské nemají vlastní vyčleně-
ný pruh a kvůli autům tak nabíraly 
desítky minut zpoždění. Opatření 
začnou platit od pondělí.
Všechny zúčastněné strany bu-
dou situaci dále monitorovat 
a operativně řešit případná další 
opatření. Hned 25. května měst-
ští strážníci zabránili ráno vjezdu 
aut a městská doprava měla jen 
malá zpoždění. MB

Zoo představuje Ukradenou divočinu
Novou výstavu připravila brněn-
ská zoo. V Radnické ulici zača-
la 2. května expozice s názvem 
Ukradená divočina. Jejím cílem je 
upozornit na to, že odpovědnost 
za ohrožené druhy fauny a fl óry 
může mít každý z nás.
„Ilegální obchod se zvířaty a je-
jich částmi je jednou z nejzávaž-
nějších příčin ohrožení divokých 
zvířat. Problém a zodpovědnost 
Asie, Afriky či Ameriky? Ano, 
samozřejmě, ale stejně tak jsou 
na vině státy Evropy, a dokonce 
i mnoho občanů České republiky. 
Nevěříte? Nyní se můžete dozvě-
dět více díky nové, unikátní kam-
pani Ukradená divočina. Jedná 
se o první komplexní kampaň 

v České republice poodkrývají-
cí přehlížená fakta o ilegálním 
obchodu se zvířaty," vysvětlili 
zakladatelé projektu na webu 
ukradenadivocina.org.
Výstava v Radnické 6 přesně a su-
gestivně ukazuje, proč není vhod-
né přivézt si z dovolené šálu shas-
toosh, jak nebezpečná může být 
tradiční asijská medicína, jakým 
pokrmům je lepší se vyhnout, ale 
také to, jaké suvenýry v exotických 
destinacích raději nepořizovat.
Výstava začala ve čtvrtek 2. květ-
na a potrvá minimálně do do 
konce července. Otevřena bude 
od úterý do neděle, a to vždy od 
10 do 18 hodin. Vstupné je 50 ko-
run. zoo

Ztvární sochu Marie Restituty
Husovice – Nové sochy se dočkají obyva-
telé Husovic. Radní souhlasili v lednu 2017 
se zařazením Marie Restituty Kafkové do 
seznamu osobností, které budou ztvárně-
ny v rámci projektu Sochy pro Brno. „Za-
řadit do projektu Sochy pro Brno i Marii 
Restitutu Kafkovou navrhli Radě města 
Brna radní z městské části Brno-sever, kte-
ří tento návrh jednomyslně schválili. Jsem 
moc rád, že ve městě vznikne nová socha, 
navíc ženská. Asi nikoho nepřekvapí, že 
bude umístěna v parku Marie Restituty 
v Husovicích,“ vysvětlil druhý náměstek 
primátorky Tomáš Koláčný. MB
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Připravte své vlasy – léto přichází
  Poslední květnové týdny 

nám přinesly spíše studené 
a nevlídné počasí. Na otep-
lení si ještě chvíli počkáme, 
ale mezitím můžete využít 
tento čas na přípravu vlasů 
na nadcházející období. První 
hřejivé paprsky se totiž umí 
rychle proměnit v téměř letní 
parno. Sluneční záření pří-
mo ovlivňuje kvalitu a zdraví 
naší kštice, proto chraňte 
své vlasy před ničivým do-
padem slunečních paprsků 
a zabraňte tomu, aby pozbyly 
pružnost, vláčnost a lesk.

Klára Výborná

Sluníčko je zdrojem životodár-
né energie, vitaminu D, radosti 
i dobré nálady, avšak může mít 
i řadu neblahých důsledků pro 
naše vlasy, pokud se nedosta-
tečně chráníme před jeho škod-
livými vlivy. Čeká nás ostré letní 

slunce, vodní radovánky a su-
chý vzduch z klimatizace, který 
kůži i vlasy vysušuje a namáhá. 
Abyste na konci léta nestáli před 
zrcadlem s krepatou změtí na 
hlavě, naučte se podobným kos-
metickým katastrofám efektivně 
předcházet.

Proč je důležité chránit vlasy 
před slunečním žárem?
Sluneční záření narušuje tzv. ku-
tikulu neboli vnější ochrannou 
vrstvu vlasu. Vlas vlivem toho 
ztrácí pružnost, vláčnost a lesk 
a třepí se jeho původně celistvá 
a hladká struktura. Nadměrným 
působením slunce dochází také 
k šupinkatění a svědění vlasové 
pokožky. Delší vystavení vlasů 
slunečním paprskům narušuje 
funkci mazových žlázek ulo-
žených v pokožce, čímž také 
dochází ke ztrátě poddajnosti 
a hebkosti. Výsledkem jsou pak 
suché, poškozené vlasy bez les-
ku s lámavou a třepivou vlasovou 
strukturou.

Jarní úbytek 
Většinu z nás na jaře postihuje 
takzvané sezónní vypadávání 
vlasů. Za sezónní výkyvy jsou 

podle vědců zodpovědné změny 
v hladinách hormonů prolaktinu 
a melatoninu, které mají přímý 
vliv na životní cyklus vlasu. Toto 
řídnutí je naštěstí jen dočasné 
a nemělo by trvat déle než dva 
měsíce. Opatřete si šetrnou vla-
sovou péči, která vlasy jemně 
umyje a posílí zevnitř. 
Pro posílení a revitalizaci vaší 
hřívy můžete využít blahodárné 
účinky minerálů z Mrtvého moře. 
Šampon s obsahem minerálů ne-
jen odstraňuje nečistoty, ale také 
pomáhá obnovovat přirozené pH 

pokožky a její ochrannou vrstvu. 
Vlasy také celkově revitalizuje, 
zpevňuje vnější i vnitřní struktu-
ru vlasu, vyživuje kořínky, posi-
luje je a tím zmírňuje nadměrné 
vypadávání vlasů. Pro dosažení 
maximálních výsledků ho kom-
binujte s kondicionérem ze stej-
né řady. 

Doplňková péče
Kromě základní péče o vlasy 
v tomto období vsaďte i na tu do-
plňkovou. Zatímco kůži stačí jen 
10 % hydratace, vlasy potřebují 
v průměru o 7 % víc. Zejména 
suché vlasy nechrání vrstva kož-
ního mazu, proto je jejich po-
vrch porézní a vlhkost se uvnitř 
vlasu rychleji ztrácí. Novinkou 
v péči o vlasy zaměřenou na 
tento problém je bezoplachový 
hydratační vlasový krém. Vy-
tváří na povrchu vlasu ochranný 
fi lm a udržuje vlhkost uvnitř, 
zatímco minerály a vitaminy B 
a E vyživují, posilují a chrání 
před působením vnějších vlivů. 
Krém se používá do umytých 
vlhkých vlasů nebo se aplikuje 
malé množství do vyfénovaných 
na konečky a uhlazení.
 Foto: archiv autorky
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Riviéra nabídne návštěvníkům snadnější přístup
  Přestože už dlouhé roky 

patří koupaliště Riviéra mezi 
nejoblíbenější letní odpočin-
kové destinace Brna, neváhá 
přicházet stále s dalšími ino-
vacemi. Pro letošní sezonu, 
která byla zahájena v sobotu 
25. května, byla připravena 
nová opatření usnadňují-
cí vstup do areálu i pestrý 
program animačních aktivit. 
Změny se dočká také ceník, 
držitelé čipových hodinek se 
mohou těšit na dvacetipro-
centní slevu na vstup.

Michaela Radimská

Pisárky – Díky loňské rozsáh-
lé rekonstrukci se areál lemující 
řeku Svratku v Pisárkách ocitl 
opět v prvotřídní kondici. Koupa-
liště pojme necelých osm tisíc ná-
vštěvníků a od letoška jim přístup 
ke svým pověstným bazénům 
připomínajícím tekoucí řeku vý-
razně usnadní.

Vstupenky na portálu BrnoID
K rychlejšímu odbavení pomo-
hou nově vybudované zděné po-
kladny 3 a 4 spolu se samoobsluž-
nou pokladnou, kde zákazníkům 
poslouží automat. Počet míst 
k zakoupení vstupenek u hlavní-
ho vchodu se tak rozrostl na pět, 
další pokladna je o víkendech 
a tropických dnech otevřena na 

druhé straně areálu. Pro lepší 
orientaci byla též přidána světel-
ná tabule. Vstupenky budou nově 
k dispozici rovněž na portálu Br-
noID, po jejich vytištění budou 
moct návštěvníci zamířit rovnou 
k turniketům a vyhnou se tak pří-
padným prostojům ve frontě.
„Věříme, že nová opatření vý-
razně zkrátí čekací dobu před 
vstupem do areálu. Společně 
s opravou koupaliště a přidáním 
nových atraktivních prvků se 
tím snažíme zákazníkům pobyt 
na Riviéře co nejvíc zpříjemnit,“ 
říká Martin Mikš, generální ře-
ditel společnosti, která areál 
provozuje.

Kabinky, lehátka, párty stany
Letos také nově přibudou dvě ven-
kovní převlékací kabinky, nová 
lehátka a devět párty stanů slouží-
cích pro oddech ve stínu. Rozšířila 
se i nabídka občerstvení. „V mi-

nulém roce fungovaly v areálu 
4 provozy, letos se rozšíří o stánky 
se zmrzlinou a palačinkami, po-
jízdnou kavárnu a stánky s nápo-
ji,“ uvedl 1. náměstek primátorky 
města Brna Petr Hladík.
Bohaté vyžití slibuje široká paleta 
animačních programů, jež budou 
letošní sezonu na Riviéře prová-
zet. Hned v sobotu 25. května, 
kdy bylo koupaliště otevřeno pro 
veřejnost, se uskutečnil Riviéra 
běh určený rodinám s dětmi. Od 
11 hodin vybíhali účastníci na 
tratě s délkami odstupňovaný-
mi podle věku, ve 13.30 vyrazili 
vstříc cíli dospělí běžci. Celoden-
ní program doplnilo vystoupení 
Adama Mišíka s kapelou. Vstup-
né do areálu bylo po celý den 
zdarma.
Následovaly další akce s širokým 
záběrem, od nejrůznějších forem 
sportování přes tanec a výtvar-
nou tvorbu až po deskové hry. 

Program nyl sestaven tak, aby se 
při něm pobavili jak ti nejmenší 
se svými rodinami, tak i senio-
ři. „Chtěli jsme návštěvníkům 
nabídnout příjemnou lokalitu, 
ale také pestrý program aktivit, 
které je zabaví. Tak, aby u nás 
rádi trávili nejen tropické dny,“ 
poznamenal radní města Brna 
Jaroslav Suchý.
Sportovní park nabídne od 27. čer-
vence do 4. srpna návštěvníkům 
také možnost si vyzkoušet širokou 
škálu sportů, například beach vo-
lejbal, beach fotbal, lukostřelbu, 
kolovou nebo disk golf. Letní sezó-
nu pak ve dnech 31. srpna až 1. září 
ukončí akce Rozloučení s prázd-
ninami s bohatým doprovodným 
programem.

Změna vstupného
Spolu s rozšířenou nabídkou se 
v letošním roce změní i vstupné. 
Celodenní vstup pro dospělou 
osobu bude činit 200 Kč, tedy 
17 Kč na hodinu, což je cena, kte-
rou zákazníci nenajdou na žád-
ném jiném sportovišti. Za pobyt 
do 14 hodin zaplatí návštěvníci 
100 korun, odpoledne od 14 ho-
din vyjde na 120 korun. Dvaceti-
procentní úsporu umožní zakou-
pení čipových hodinek s kreditem 
minimálně 1000 korun. Pro jejich 
majitele budou také připraveny 
nové skříňky pro úschovu věcí, 
které se budou zamykat právě ho-
dinkami. Těmi rovněž půjde uhra-
dit útratu v bufetu u Kaskád.
Podrobné informace nejen o Rivié-
ře, ale i o dalších brněnských spor-
tovištích lze dohledat na novém 
webu www.sportujemevbrne.cz.

Pohořelec na tři 
týdny ožívá
Brno-střed – Koncem května 
vyrostla na Pohořelci vedle ob-
chodního domu Centrum ar-
chitektonická instalace, která 
pomůže zanedbaný kout na pár 
týdnů přeměnit na živé místo ur-
čené k setkávání. Připravovaný 
festival „Kam kráčíš, Brno“ se 
zaměří na budoucnost Brna a Br-
ňanů, kterou přiblíží sérií výstav, 
přednášek, workshopů a tematic-
kých procházek. V odpoledních 
a podvečerních hodinách se tu 
budou konat přednášky či pro-
jekce, které obyvatelům přiblíží 
budoucí cíle Brna. Dotknou se 
životního prostředí, bydlení nebo 
třeba sportu.
Ruch kolemjdoucí pozorují už 
teď. Architekti připravili instala-
ci, která vedle běžnějšího mobi-
liáře zahrnuje i netradiční „nafu-
kovadlo“. bm

Trať do kampusu se začne stavět příští rok
Bohunice – Na téměř 1,5 miliardy 
korun vyjde město spolu s Doprav-
ním podnikem města Brna pláno-
vané prodloužení tramvajové tratě 
k Univerzitnímu kampusu Bohuni-
ce. Radní na konci května vybrali 
zhotovitele, staly se jimi společně 
fi rmy FIRESTA-Fišer, a. s., a Met-
rostav, a. s. Ty se kvůli společnému 
zájmu o zakázku sloučily ve společ-
nost Tramvajová trať kampus – Fi-
resta + Metrostav.
Lidé, kteří cestují do bohunického 
kampusu, se od konce roku 2022 
svezou i tramvají. Ta by měla posí-
lit městskou hromadnou dopravu 
do této rozvíjející se lokality. Vý-
stavba jednoho ze strategických 
projektů města potrvá 41 měsíců 
a bude stát jeden a půl milionu ko-
run. Spoluinvestorem stavby bude 
Dopravní podnik města Brna. Ten 
také získá na výstavbu více než mi-
liardovou dotaci z operačního pro-

gramu Doprava Evropské unie. 
„Velmi mě těší, že realizace tak vý-
znamného a dlouho připravované-
ho projektu pokročila zase o něco 
blíže k dokončení. Prodloužení 
tratě především umožní pohodl-
nější cestování pro mnohem větší 
počet uživatelů městské hromadné 
dopravy,“ uvedla primátorka měs-
ta Markéta Vaňková.

Díky projektu se linka tramvaje 
číslo 8 prodlouží asi o 900 metrů. 
Nová trať se odpojí na uzlu Oso-
vá, kde budou lidé moci přestupo-
vat na další tramvajové a trolejbu-
sové linky. Na trati pak vzniknou 
dvě nové zastávky a také tunel, 
který bude dlouhý přes šest set 
metrů a povede devět metrů pod 
povrchem. bm
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 Beran
Vyhýbejte se rodinným názorovým střetům. 
Nenechejte se vmanipulovat tam, kam už 
nechcete. Udržujte si odstup a nadhled, pře-
dejdete napětí a konfl iktům. Platí pravidlo 
méně je více.

 Býk
Velkorysost vás možná donutí sáhnout 
hlouběji do kapsy. Co už. Druzí to určitě 
ocení. Někdy něco udělat nezištně můžete, 
no ne?

 Blíženci
Budete nabití energií a chutí dělat všechno zá-
roveň a hned a nejlépe ještě včera. Nohu z ply-
nu. Váš organismus není perpetuum mobile. 
Nechte ho také chvíli vydechnout.

 Rak
Užívejte odvahy a průbojnosti, která se vám 
tento měsíc dostává. Pomůže vám i tam, kde 
jste to dříve nezvládali. Na konci měsíce mů-
žete začít realizovat své sny.

 Lev
Můžete mít potřebu být chvíli mimo dění 
a hledat klidný kout. V pořádku. Práce bude 
až až a na zábavu už nemusí zbýt síly. Večír-
ků a přátel si užijete v létě dosytosti.

 Panna
Druzí vás mohou inspirovat, kam dlouho-
době investovat. Poslouchejte, vyplatí se to. 
Avšak snaha přizpůsobit se vás může vyčer-
pat a kolemjdoucí bacil by toho mohl využít.

 Váhy
Ani v práci, ani doma nic moc? Někdy to tak 
je. Dělejte si plány na dovolenou nebo cesty 
do zahraničí, pomůže vám to přežít.

 Štír
Vaše rozběhnuté investice či fi nanční plá-
ny může hatit partner/ka. Možná by nebylo 
špatné ho/ji do toho zasvětit, abyste „pluli“ 
stejným směrem.

 Střelec
Exkluzivně vypadající spolupráce se může 
ukázat jako lichá či až ztrátová. Důvěřujte, 

ale prověřujte. Jinak se s vámi doma nebude 
bavit ani klika od dveří.

 Kozoroh
Mnoho radosti vám přinese zvelebená za-
hrádka nebo zkrášlení vašeho hnízdečka. 
Budete si užívat všemi smysly pohodlí, které 
jste si pracně vytvořili. Pomůže vám to pře-
konat náročné konfl iktní situace zejména 
v partnerství.

 Vodnář
Uklidnění hledejte za zdmi vašeho domova. 
Můžete konečně chvíli číst a studovat. S dět-
mi můžete také na chvíli uniknout před slo-
ženkami a úhradami. Hra léčí.

 Ryby
Je toho na vás moc? Zvolněte. Nemusíte 
všem vyhovět a pomáhat. I když pro děti to 
uděláte určitě rádi. Myslete i na sebe a na 
svou duchovní hygienu. Předejdete únavě.

Horoskopy – červen 

INZERCE

CCB, spol. s r. o.
Okružní 19, Brno
e-mail: zamestnani@ccb.cz
telefon: 545 222 585 
www.tiskarnabrno.cz

NABÍZÍME:
• dobré platové podmínky
• příspěvek na obědy
• příspěvek na dopravu
• věrnostní dovolenou
•  výbornou dopravní  

dostupnost    
(u zastávky MHD)

HLEDÁME 
OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE
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Nejznámější Brňan 20. století neuměl   
  Znáte Kurta Gödela? Nevím, neslyšel jsem. Takhle by nejspíš dopadla anketa v dnešních brněnských 

ulicích. Gödel je navzdory tomu možná ve světě nejznámější Brňan, mezi matematiky a fyziky 20. století 
jistě. Z anglických zdrojů se můžeme dozvědět, že to byl „samotářský génius, jehož věty o neúplnosti 
a důkazy konzistence teorie množin patří k nejslavnějším výsledkům matematiky dvacátého století. 
Proč ho tedy většina z nás nezná? 

Martin Ježek

Kurt Friedrich Gödel se narodil 
28. dubna 1906 v Brně, tedy ještě 
v Rakousku-Uhersku. Městu se 
tehdy říkalo moravský Manches-
ter. Byla tady fůra textilek a jednu 
z nich vedl Gödelův otec. Rodina 
bydlela na Pekařské ulici číslo 5, 
kde se Kurt narodil. Za pár let se 
ale Gödelovi přestěhovali do vily 
v dnešní Pellicově ulici 8 a. Vzhle-
dem k otcovu dobrému a zajiště-
nému postavení si rodina život ve 
vile mohla dovolit.
Ačkoli se to možná někde dočte-
te, Gödelovi nebyli Židé. Nebyli 
ale ani Češi. Patřili k německé 
části brněnského obyvatelstva. 
Kurt s bratrem Rudolfem cho-
dili do německých škol. Mohli 
se zapojit do nepovinné výuky 
češtiny, ale nevyužili toho. Měli 
však československé občanství. 
Toho se s pobytem na vídeňské 
univerzitě dobrovolně a nadob-
ro vzdali. Jedna z mnoha odpo-
vědí na otázku v úvodu je tedy 
zodpovězena.

Historické věty
Budoucí mladý génius tedy na-
stoupil v roce 1924 na vídeňskou 
univerzitu. Chtěl se stát fyzikem. 
Jenže k fyzice vede cesta přes ma-
tematiku a ta Kurtovi učarovala. 
Navíc se mu zalíbila logika. Dva 
roky po své dizertační práci, kte-
rou dokončil v roce 1929 (na téma 
úplnost predikátového počtu 
1. řádu), publikuje své nejslavněj-
ší objevy – dvě věty o matematic-
ké neúplnosti. Bylo mu 25 let.
Touto prací se Gödel zapisuje na-
trvalo do dějin matematické logi-
ky a úspěšně se začíná živit jako 
soukromý docent matematiky, 
působí na své alma mater – vídeň-
ské univerzitě.

Třicátá léta aneb 
sbohem, Evropo
Kurt Gödel ale přednáší také 
v Americe, kam jezdí poměrně 
často. Jeho cílem jsou univerzi-
ty ve Washingtonu, New Yorku, 
ale také Institut pokročilých stu-
dií v Princetonu. Je úspěšný, ale 
zdravotně na tom není nejlépe, 
časté cestování ho zmáhá. Domů 
ho také stále víc volá jeho zná-
most, o několik let starší tanečni-

ce Adéle Nimburská, s níž se na-
konec přes protesty vlastní rodiny 
v roce 1939 ožení. Rodiče mu vy-
čítali manželčin „světský“ původ, 
o něco vyšší věk, a dokonce i větší 
mateřské znaménko na tváři. 
Koncem 30. let je v Evropě poli-
tická situace nedobrá, nacismus 
hrozí, že se stane kontinentál-
ním problémem. Navíc Kurt 
dostává jako Rakušan povolá-
vací rozkaz od nacistické vlády. 
Může se tomu vyhnout a stát se 
„docentem nového pořádku“ 
na univerzitě. Jenže předtím by 
musel projít ponižujícími pro-
věrkami rasové čistoty. Někteří 
jeho učitelé za studií totiž byli 
Židé. A ačkoli matka a bratr žili 
nerušeně v Brně a Vídni, Kurt byl 
„podezřelý“, říkalo se o něm, že 
je Žid. Dost k důvodů k tomu, aby 
do Ameriky vycestoval natrvalo. 

Odjíždí rok po svatbě s Adéle 
poté, co bylo ofi ciálně vyhověno 
jeho žádosti o vystěhování.

Amerika a Einstein
V roce 1940 se tedy Kurt Gö-
del trvale usazuje s manželkou 
v Americe. Pracuje v Institutu 

pokročilých studií v Princeto-
nu. V roce 1948 získává americ-
ké občanství, za pět let poté je 
jmenován profesorem. Všechnu 

svou energii věnuje matematice, 
ale také fi lozofi i a fyzice, kterou 
chtěl původně studovat. K ní ho 
opět přivádí člověk nad míru po-
volaný, profesor Albert Einstein, 
který se také stává jeho přítelem. 
To má své důsledky, Gödel totiž 
v roce 1949 na Einsteinově teorii 
relativity dokazuje, že se pomocí 
tzv. časových smyček teoreticky 
dá cestovat časem do minulosti.
Gödel je v Americe celebritou, 
známé a slavné osobnosti má 
tenhle světadíl rád. Génius, kte-
rý prchl před Hitlerem z Evropy, 
je vyhledávanou atrakcí pro nej-
různější společenské příležitosti. 
Jenže četné party a okázalé slav-
nosti na něčí nebo nakonec i svou 
počest – to jsou věci, které Kurt 
Gödel dnešními slovy řečeno 
nejen nemusí, prostě je nesnáší 
a přítomnost na nich mu přiná-
ší vyložené utrpení. Musíme si 
uvědomit, že je to stále plachý, do 
sebe uzavřený, až pedantický člo-
věk, který těžce navazuje přátel-
ství a jehož zdraví se nedá nazvat 
právě železným.

Cesta do ústraní
A pak je zde další okolnost, která 
Kurta Gödela stresuje – všudy-
přítomný tlak na výkon a oče-
kávání špičkových výsledků. 
Gödel je přece fantastická hla-
va, tak jak to, že v poslední době 
s ničím nepřišel, ptají se mnozí. 
A geniální matematik se do sebe 
uzavírá čím dál víc. Ještě předtím 
ale stihne už v 50. letech převzít 
mj. Einsteinovu cenu a čestné 
doktoráty z univerzit v Yale nebo 
Harvardu, je zvolen do Národní 
akademie věd.
Může ho těšit, že Adéle, kterou 
mu chtěla rodina odepřít, se o něj 

v Americe perfektně stará. Gödel 
příliš nepotřebuje, takže dvojice 
bydlí v malém domku v Prince-
tonu, nikterak nad poměry. Když 

Gödel byl „podezřelý“, říkalo se o něm, 
že je žid. Dost k důvodů k tomu, aby 

do Ameriky vycestoval natrvalo

KURT GÖDEL se narodil v roce 1906 v Brně, tehdy ještě v Rakousku Uhersku. 
Městu se tehdy řikalo moravsky Manchester. Byla tady fůra textilek a jednu 
z nich vedl Godelův otec. Foto: archiv



9

je Kurtovi lépe, Adéle odjíždí do 
Evropy za rodinou, Gödelovi ro-
diče jezdí za synem do Ameriky.

Poslední léta a smrt hladem
Kurt Gödel byl na svou manžel-
ku Adéle velmi upnutý, miloval 
ji. V posledních desetiletích ni-

kdy nejedl jinde než doma, jídlo 
mu vždy připravovala Adéle. Měl 
totiž strach z otravy, což byl syn-
drom paranoii, která se u něj roz-
vinula. To se mu nakonec stalo 
osudným.
Adéle byla v roce 1977 po dvou 
atacích mrtvice na půl roku hospi-

talizována. Kurt byl paralyzován, 
naprosto rezignoval na stravu 
a byl v těžkých stavech několikrát 
odvezen na pohotovost. V nemoc-
nici ale nezůstal, protože se odmítl 
podvolit nemocničnímu režimu. 
Adéle se nakonec vrací domů a je 
vyděšena manželovým zbídače-
lým stavem. Přesvědčuje lékaře, 

aby Kurta vzali do nemocnice. 
Je ale pozdě. Podvyživený Göbel 
umírá 14. ledna 1978. Bylo mu 
71 let a vážil necelých 35 kilogra-
mů. Smrt podvýživou a vysílením 
způsobená poruchou osobnosti 
– tak zní úmrtní list. Pohřben byl 
na historickém hřbitově v Prince-
tonu. Foto: archiv

Téma

Kurt Gödel byl to, čemu bychom dnes-
ka řekli šprt. Téměř všechna jeho 
vysvědčení jsou popsána jedničkami. 
A protože má štěstěna smysl pro černý 
humor, jediná dvojka je…, no, z čeho 
jiného než matematiky.
Nezdá se, že by mladý Gödel dělal 
vůbec něco jiného, než se učil. S kama-
rády asi venku moc nebyl a na nějaké 
rošťárny ho skutečně nikdo neužil. Lze 
to poznat i  podle toho, že byl téměř 
stále omluven či osvobozen z  hodin 
tělocviku. Tam totiž jeho výkony bývaly 
dramaticky špatné. Sám Kurt to nenesl 
dobře a patrně se to na něm i podepsa-
lo, protože o něm zlé jazyky v dospělosti 
rozšiřovaly, že je hypochondr.

Víte, že... 

  česky a zemřel hlady –  Kurt Gödel
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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. 

KURT GÖDEL se mohl pochlubit přátelstvím s Albertem Einsteinem, přednášeli 
spolu na princetonské univerzitě. Foto: archiv
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 Miláček žen a dívek, herec, 
režisér, ale také producent 
a scenárista Hugo Haas se 
narodil 18. února 1901 v Brně 
na Bezručově ulici č. 5 v ži-
dovské rodině významného 
obchodníka s obuví a později 
vyrůstal na Biskupské č. 8. 

Martina Kotková

Po absolutoriu brněnské konzer-
vatoře získal Haas angažmá v Ná-
rodním divadle v Brně, jeden rok 
působil v Ostravě a pak již přesídlil 
do Prahy. Činil se na divadelních 
prknech i v němém a posléze zvu-
kovém fi lmu. A přestože již jako 
mladý často ztvárňoval postavy 
mrzoutů či staříků (Mravnost 
nade vše, Ulička v ráji, Andula 

vyhrála), vynikal i v rolích roztr-
žitých zamilovaných intelektuálů 
(Život je pes, Mazlíček, Jedenácté 
přikázání) a získával si srdce dam, 
mezi něž patřily i Adina Mandlo-
vá, Ljuba Hermanová nebo Olga 
Scheinpfl ugová. Chodil vždy ele-
gantně oblečen, jeho poznávacím 
znamením byl klobouk, bílá šála 
a dokonalé boty. A také jiskřil hu-
morem. Pořádal večírky a holdo-
val kokainu, který mu měl pomoci 
k sexuální výkonnosti. Jako ženatý 
muž se potom této drogy vzdal. 

Útěk před nacismem
Jeho nejvýraznější divadelní rolí 
byl doktor Galén v Čapkově Bílé 
nemoci v Národním divadle, va-
rující před diktátorskými režimy 
i krutou absurditou války. Tuto hru 
též adaptoval pro stejnojmenný 
fi lm, který dokonce sám režíroval 
(1937). Netrvalo to dlouho a ná-
stup nacismu postihl i jeho osobně. 
Po podepsání Mnichovské dohody 
mu jako židovskému umělci byla 
zakázána činnost a v Národním 
divadle dostává výpověď. 
Za dramatických okolností poté 
společně se svou ženou, o sedm-
náct let mladší herečkou a ba-
letkou Marií „Bibi“ Haasovou, 
opouští Československo a u švag-

rové zanechává svého teprve 
pětitýdenního syna Ivana, který 
onemocněl žloutenkou a cestu by 
nepřežil. Měli se s ním setkat za 
dva týdny. Trvalo to však celých 
šest let, než za nimi mohl přijet 
do USA, kam se po zastávkách 
ve Francii a Španělsku roku 1940 
uchýlili. Hugův otec Zikmund 
a bratr Pavel, úspěšný hudební 
skladatel, vycestovat ze země ne-
stihli a zemřeli v Osvětimi.

Nahá Marilyn
Začátky v USA byly pro Haase těž-
ké, neměl kontakty ani peníze, ale 
i tak dobyl Hollywood. Na diva-
delních rolích si vypiloval angličti-
nu a posléze jako herec ovládl stří-
brné plátno. Své zkušenosti pak 
mohl předávat i studentům ho-
llywoodské herecké školy. V roce 
1950 založil vlastní fi lmovou spo-
lečnost Hugo Haas Productions, 
v níž se opět ujal rolí scenáristy, 
režiséra, ale také producenta. 
Z Haasových amerických fi lmo-
vých počinů zmiňme adaptaci 
románu Josefa Kopty Hlídač č. 47 
(pod názvem Pick Up), v němž 
ztvárnil hlavní postavu ohluchlé-
ho železničáře. O práci se za Ha-
asem přišla ucházet i tehdy ještě 
neznámá Marilyn Monroe. Prý 

jen v kožichu, pod nímž byla zcela 
nahá. Ani to jí však k obsazení do 
fi lmu nepomohlo. 

Osudná vejce
Roku 1962 se Hugo Haas vrátil do 
Evropy. Usadil se ve Vídni a spolu-
pracoval s rakouskou televizí. Zpět 
do tehdejšího socialistického Čes-
koslovenska již nechtěl a odmítal 
i nabídky na role v nových českých 
fi lmech. S Bibi se rozvedl a posled-
ní léta svého života trávil v malém 
bytě se svým milovaným psem 
Dodouškem. Trpěl depresemi, ke 
kterým se přidalo i silné astma. 
Zemřel 1. prosince 1968 na srdeční 
infarkt v kombinaci s astmatickým 
záchvatem, když se nadechl kouře 
ze spálených vajec, která zapomněl 
na sporáku. Pohřben je na židov-
ském hřbitově v Brně-Židenicích.
Bibi Haasová svého muže přežila 
o 41 let a zemřela roku 2009 ve 
svých 92 letech.

Klobouk, bílá šála a dokonalé boty, to byl Hugo Haas

Hospoda Na Konečné
Hospodu Na Konečné najde-
te v Brně Obřanech a je zde 
skutečně příjemné posezení. 
Ochutnat zde můžete například 
7 druhů piv.
Vybudováním sklepa přímo pod 
pípou a každodenním čištěním 
pivního vedení hospody garantu-
je výbornou kvalitu piva. Pivo se 
čepuje ze 7 píp, standardně Sta-
robrno tradiční a Medium a Pout-
níka, Svijany nebo Poličku – tato 
piva si vybudovala velkou oblibu 
u štamgastů a dalších návštěvní-
ků hospůdky. Pro větší pestrost 
nabídky je k mání možnost ochut-
návky jednak sezonních speciálů 
(zelené, svatojánské, dožínkové, 
svatováclavské, svatomartinské, 
adventní) a také produkty malých 

pivovarů, jako Rychtář, Klášter, 
Richard, Oslavany, Kout, Vyškov, 
Chotěboř, Bakalář, Rampušák 
a dalších „špeků“, které se vy-
skytnou na trhu. Aktuální nabíd-
ka ochutnávek se nedá určit do-
předu, je závislá na momentální 
dostupnosti piva a toho, co „frčí“. 
Proto neváhejte, přijďte a nechte 
se překvapit.

Můžete si zde také dát po domlu-
vě mj. grilované prase, šunko-
vou kýtu formou teplého bufetu 
s pečivem, chlebíčky šunkové, 
sýrové nebo salámové, domácí 
minikoláčky, dorty z cukrárny 
Kolbaba (sacher, čokoládový, va-
nilkový, pistáciový, karamel, oří-
šek, višeň + čokoláda, cookies, 
míša, jahoda, ovoce v želé) či 
jednotlivé zákusky.
Vedle zahrádky je dětské hřiště 
s pískovištěm a houpačkami. Od 
března do října si můžete pohla-
dit quessantské miniovečky.
A jak se do hospůdky Na Koneč-
né dostanete?
Jakýmkoli dopravním prostřed-
kem – tramvají č. 4 do Obřan – 
30 metrů od konečné, na kole, 
koloběžce nebo in- linech (je na 
začátku asfaltové cyklostezky 
do Bílovic), lodí či raftem – re-

staurace je 50 metrů od řeky 
Svitavy, nebo na bruslích, když 
v zimě zamrzne řeka. Ale pěšky 
je to samozřejmě také možné, 
když se vydáte na výlet údolím 
řeky Svitavy. kom

Brněnský pijan 
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Ohňostroje rozsvítily noční Brno
Brno slaví 150 let městské hromadné dopravy a součástí byl také ohňostroj v pátek 24. května. Trval deset 
a půl minuty a jako každoročně to byla ohromná podívaná. Okolí hradu Špilberk zaplnilo velké množství 
Brňanů a Mimobrněnských, které ohnivé divadlo přilákalo do jihomoravské metropole. Ohňostroje byly 
ale dobře viditelné i z kilometrových dálek. Tam ale nebyla slyšet hudba, která celou show doprovázela, 
tentokrát byly vybrány skladby Gioacchoma Rossiniho, Antonína Dvořáka a Hanse Zimmera. Další oh-
ňostroje mohli diváci sledovat v sobotu 1. června na Brněnské přehradě. Svoji show také předvedl český 
tým Flash Barrandov SFX, pětinásobný vítěz brněnské ohňostrojné přehlídky. Foto: Ignis Brunensis

Zuřivý reportér informuje Za vyhlídkou 
do Soběšic
Přijíždíte-li z brněnské Lesné do 
Soběšic, vaší pozornosti patrně 
neunikne zalesněný vrch po levé 
straně nedaleko zastávky Panská 
lícha. Je vysoký 404 m n. m., nese 
název Ostrá horka (nebo také 
Strom) a mezi stromy ukrývá roz-
hlednu. Rozhledna je celoročně 
volně přístupná. Má ocelovou kon-
strukci s vřetenovým schodištěm 
a dvěma vyhlídkovými plošinami. 
Pokud se rozhodnete pro výstup 
a vyšlápnete všech 90 schodů, ote-
vře se před vámi kouzelný výhled 
na Brno, Moravský kras, Dra-
hanskou vrchovinu, Pálavu a při 
zvlášť dobré viditelnosti až na horu 
Schneeberg v rakouských Alpách.

Loni oslavila dekádu
Rozhledna slouží veřejnosti od 
roku 2008. O její stavbu se zaslou-
žila iniciativa soběšických občanů 
s názvem „Soběšická garda“. Vy-
budovali ji nejenom proto, aby zís-
kali vyhlídkové místo, ale také aby 
upozornili na pozoruhodnou histo-
rickou lokalitu Ostré horky a vrátili 
jí její důstojnost. V místě rozhledny 
stávala v 18. století jezuitská kaple 
sv. Kříže (vystavěna 1716–1718, 
odsvěcena 1784, zbořena 1785), 
jejíž střed byl roku 1759 zvolen jako 
výchozí bod trigonometrického 
měření, které mělo zpřesnit údaje 
o skutečném tvaru Země, a je tedy 
prvním trigonometrickým bodem 
na našem území.

Po žluté
Na Ostrou horku vás pohodlně 
dovede žlutá turistická značka, 
a to buď od zmíněné zastávky 
Panská lícha (autobus 57), nebo 
od zastávky Dohnalova (auto-
bus 43). Z obou směrů je to na 
vrchol pouhých 500 metrů. Chce-
te-li si návštěvu rozhledny spojit 
s větším výletem, můžete vyrazit 
třeba již od zastávky Řečkovice-
-Žitná (autobusy 70 a 42) a po žlu-
té značce dojít až k zastávce Ob-
řany-Babická (tramvaj 4). Tato 
trasa měří 9,5 kilometru. mak
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Brno Art Open 
– Sochy v ulicích 2019
4. června – 11. srpna
Brno – různá místa

Festival Dokořán 
pro hudební divadlo
7.–12. června
Brno – různá divadla

Impro Džow (improshow)
12. června od 19:30
Café Práh

Toulky českou minulostí 
– beseda s tvůrci pořadu
12. června od 16:30
Společenský sál radnice Brno-střed

Laco Deczi & Celula New York
12. a 14. června od 20:00
Kabinet múz

Evropské hry handicapované 
mládeže Emil Open
12.–16. června
Brno – různá místa

ObrFest
14.–15. června
fotbalové hřiště na ul. Borky, Maloměřice

Sraz století 
– sraz absolventů MENDELU
15. června
Mendelova univerzita

Festival MUNI 100
15. června 
Výstaviště Brno

Brněnská Country 
Fontána 2019
15. června od 15:00
amfi teátr Starého pivovaru

Slavnosti moře – 10. vlna
15.–16. června
park Kraví hora

Voda v Brně 
– tematická procházka
16. června od 14:00
Stará radnice – nádvoří

Ignis Brunensis
světová soutěž ohňostrojů s  festiva-
lem zábavy
do 16. června

Léto v zahradě
– akce pro seniory
17. června, 9:30–13:00
Lipka, pracoviště Jezírko

Den otců
17. června od 15:00
Šelepka

T-Mobile Olympijský běh
19. června od 18:00
Koupaliště Biotop

Mariánské léto 
BRNO 2019
21. června
Mariánské údolí

Den Husovic
22. června od 10:00
náměstí Republiky

Emil Pirchan: „Malerfürst“ 
brněnské okružní třídy
do 23. června
Muzeum města Brna, Špilberk

Festival Ibérica
25.–30. června
Brno – různá místa

Ben Cristovao
27. června od 20:30
venkovní prostor mezi Galerií Vaň-
kovka a Fait Gallery

Brno Revival – festival rychlosti 
mezi pavilony v Brně
29.–30. června
Výstaviště Brno

Na návštěvě u panenek
do 30. června
Letohrádek Mitrovských

Chvála sběratelství: 200 let služ-
by moravské kultuře a vědě
do 30. června
Moravské zemské muzeum

Co by vám nemělo v Brně ujít? 
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  Stále populárnější je ces-
tování v seniorském věku. 
Existují cestovní kanceláře 
specializující se na tuto vě-
kovou kategorii a čím dál více 
seniorů cestuje také indi-
viduálně. Cestování přináší 
radost, ale u seniorů má i svá 
rizika. Jejich respektování, 
maximální snížení či elimina-
ce přináší větší jistotu a bez-
pečí na cestách. Není sta-
novena žádná ofi ciální horní 
věková hranice pro bezpeč-
né cestování, záleží na indi-
viduálním zdravotním stavu, 
fyzické a mentální kondici. 
Klíčový je charakter a vzdá-
lenost cílové destinace. 

Radka Lejčková

Počet cestujících seniorů se kaž-
doročně zvyšuje: V letošním roce 
si zahraniční zájezd rezervovalo 
již 70 tisíc osob ve věku 55+, z toho 
15 tisíc cestujících je starších 
65 let. Cestování lidí ve vyšším 
věku s sebou nese řadu rizik, pře-
devším zdravotních, kterým však 
lze pečlivou přípravou na zahra-
niční cestu předejít. V imunitním 
systému dochází během stárnutí 
ke změnám, tzv. imunosenescen-
ci, která se mimo jiné projevuje 
sníženou schopností lidského 
organizmu bojovat s infekcemi. 

Setkání s infekční nemocí může 
probíhat závažně i u do té doby 
zdravého seniora. Navíc u značné 
části z nich je organizmus oslabe-
ný chronickou nemocí (cukrovka, 
onkologické či autoimunitní one-
mocnění apod.) a/nebo její léčbou 
(kortikoidy, biologická léčba, ne-
dávná chemoterapie atd.). 

Chronické choroby 
rostou s věkem
„Osoby ve věku 55+ tvoří 17,1 % 
ze všech cestovatelů do zahraničí 
v našich centrech očkování a ces-
tovní medicíny,“ uvádí imunolog 
docent MUDr. Rastislav Maďar. 
„S přibývajícím věkem u nich 
evidujeme i častější přítomnost 
některých chronických nemocí. 
Většina (59 %) 75letých a starších 
cestovatelů do ciziny trpí zvýše-
ným krevním tlakem, zatímco ve 
věkové kategorii 55 až 64 let je 
to jen 27,3 % a u mladších 55 let 
v průměru dokonce jen necelá 

4 %. Podobný trend je i u cukrov-
ky, ve věkové skupině cestovatelů 
75+ je její výskyt více než 2,5ná-
sobný, než je tomu u cestují-
cích mezi 55. a 64. rokem života 
(12,3 % oproti 4,6 %), zatímco 
do 55 let věku se zjistila její pří-
tomnost jen u 0,6 % cestovatelů 
do zahraničí. Významný věkový 
nárůst se zaznamenal i u chorob 
žil a srdečných arytmií, naopak 
výskyt astmatu a nemocí štítné 
žlázy přímo úměrně s věkem ces-
tovatelů nestoupá. Infekční ne-
moci získané na cestách mají kro-
mě přímého dopadu i významný 
nepřímý, a to tím, že zhoršují 
průběh již předtím přítomného 
chronického onemocnění, které 
se už nemusí nikdy podařit vrátit 
do normálních hodnot,“ dodává 
docent Rastislav Maďar.
„Nejčastěji navštěvují očkovací 
centra cestovatelé starší 55 let 
před odjezdem do Asie, následně 
do Afriky a Jižní Ameriky. Je ne-

pochybné, že nejvíc cestovatelů 
seniorů zůstává v Evropě a právě 
tato skupina má tendenci hrozící 
rizika podceňovat. Zapomínat 
by neměli rozhodně na ochranu 
před nemocemi, které se vysky-
tují nejen u nás, ale i v dalších 
zemí našeho kontinentu, jako 
např. klíšťová encefalitida,“ vy-
světluje docent Maďar. 

Kde je zvýšené 
riziko nákazy?
Cestující musí počítat se zvýše-
ným rizikem nákazy v letištních 
halách i během letů, obzvláště 
dálkových. Kapénkové infekce se 
šíří do vzdálenosti dvou metrů od 
nakaženého jedince, v letadlech 
jsou tedy nejvíce exponované 
nejbližší 2 řady sedadel. Infekce 
se ale může šířit i nepřímo nedo-
statečně udržovanou klimatizací. 
Nejrychleji rostoucím segmen-
tem cestovního ruchu jsou delší 
výletní plavby. Plavba na těchto 
luxusních lodích přináší větší 
rizika než cestování letadlem. 
Zastávky v různých zemích 
a přístavech, tisíce cestujících 
a personálu (často z rozvojových 
zemí), delší doba pobytu na lodi 
a nezřídka i vysoký průměrný 
věk cestujících přispívají ke zvý-
šenému riziku šíření epidemií 
způsobených noroviry (gastroen-
teritidy), chřipky, ale i nebezpečí 
pneumokokové infekce. 
Velkou hrozbu pro seniory před-
stavují podceňovaná chřipka či 
pneumokokové infekce. Pneumo-
kokové bakterie mohou způsobit 
těžký zápal plic, meningitidu, 
infekci krevního řečiště, akutní 
zánět středního ucha nebo např. 
záněty vedlejších nosních du-
tin. K nejrizikovějším skupinám 
z hlediska možné infekce inva-
zivním pneumokokovým one-
mocněním patří děti do dvou let 
a právě senioři nad 65 let. Dále 
osoby trpící jiným chronickým 
onemocněním, jako je např. dia-
betes, astma, CHOPN, nemoci 
srdce a také lidé s oslabeným 
imunitním systémem. Očkování 
je přitom pro lidi nad 65 let věku 
zdarma. „Očkování představuje 
jednu ze zásadních možností, jak 
i v pozdějším věku snížit vyšší ri-
ziko nebezpečné infekční nemo-
ci,“ říká docent. Maďar.

Vyhodnoťte rizika
Prvním krokem před cestou je 
komplexní vyhodnocení zdravot-
ních rizik. Je třeba zjistit si maxi-
mum informací o plánované cestě 
– klimatické podmínky (teplota, 
vlhkost, nadmořská výška), kva-
litativní parametry ubytování, 
možnosti stravování s ohledem 
na dietní požadavky a podobně.

Cestujeme

Senioři cestují, ale nesmí podceňovat rizika

•  Seniorům, ale i  rodinám s  malými dětmi plánujícím 
zahraniční cestu se doporučuje s dostatečným časo-
vým předstihem navštívit očkovací centrum alespoň 
6–8  týdnů před odjezdem a  zkonzultovat povinné 
i nepovinné očkování vhodné do dané destinace.

•  Nezapomenout na antimalarika při cestě do rizikové 
oblasti.

•  Nezapomenout na cestovní lékárničku, repelenty, tab-
lety na fi ltraci vody.

•  Vzít si dostatečnou zásobu léků do příručního zavaza-
dla, ideálně všechny pravidelně užívané.

•  Napsat si názvy léků a užívanou dávku i generickou 
látku, nejen komerční název.

• Speciální potvrzení pro větší zásobu tekutých léků.
• Zajistit si kvalitní cestovní pojištění.

Myslete na bezpečné chování
•  Omezit konzumaci těžkých kořeněných jídel a  syce-

ných nápojů.
•  Dbát na dostatečný příjem tekutin, do celkového pří-

jmu tekutin se nepočítá alkohol, káva.
•  Dávat pozor na interakce léků a potravin – např. baná-

nů s ACE inhibitory.

•  Myslet na pohyb na palubě letadel, využít přestáv-
ku autobusů – zvýšené riziko hluboké žilní trombózy 
a  případné embolizace, zejména pokud je nadváha 
a nemoc srdce.

• Nezapomínat na dezinfekce rukou.
•  Vyhýbat se nadměrným fyzickým výkonům, zejména 

v teple, vlhku, vysoké nadmořské výšce. 
•  V  méně rozvinutých oblastech se nedoporučuje jíst 

nedostatečně tepelně upravené maso, plody moře, 
krémy, majonézy, listovou zeleninu či nepasterizované 
mléčné výrobky.

•  Při cestách do rozvojových zemí by se nejen senioři měli 
vyhýbat vodě z  neznámých zdrojů, ovocným džusům 
připraveným na ulici a neprověřenému ledu do nápojů.

„Doporučuji omezit podávání rukou a vyvarovat se kon-
zumace syrových či polosyrových potravin, kterých se 
dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je 
nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvá-
řejících vodní aerosol. Nepouštějte vodu z kohoutku sil-
ným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct 
a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě,“ dodává k hygie-
nickým doporučením doc. MUDr. Maďar.

Přehled kroků při plánování dovolené: 
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Miss Women Fitness, nově otevřené dámské studio pro ženy,
Orlí 27, v centru Brna, 200 m2, 18 strojů.

f: Miss Women Fitness
(PRÁVĚ SOUTĚŽÍME)

Bodyroll/Vacushape/Infrasauna/Rolletic

1 vstup 100/90* Kč 10 vstupů 800/700* Kč

VacuTherm/Ergometr SUN (jsme jediní v Brně, 
kdo ho má)/Kosmická loď/Lymfatické kalhoty
1 vstup 120/110* Kč 10 vstupů 1.000/900* Kč

Flabélos – miláček žen na 98 %
1 vstup 69/59* Kč 10 vstupů 474/427* Kč
20 vstupů 774/697* Kč 30 vstupů 1.074/967* Kč

* student do 26 let / senior od 65 let
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FiN
Ing. Jaroslav Novotný,

realitní kancelář
Tel.: 602 763 342 nebo 777 023 322

 Prodej OV 3+1 Brno-Medlánky, 
UP 78 m2, pokoje 21+16+12 m2, 
ob. kuchyň 12 m2, balkon, 
zd. jádro, 4. p, 4,5 mil. Kč, provize 
RK jen 2,5 %

 Hledáme pro evidované klienty 
ke koupi byty všech velikostí 
v Brně – nabízejícím naše služby 
včetně právního servisu zdarma

 Technické muzeum v Brně připravilo výstavu o historii 
i současnosti brněnského sportování. Výstavní prostory pro-
měnily na atletickou dráhu sportovního stadionu – nejen díky 
tomu bude mít návštěvník možnost zažít jedinečnou atmosfé-
ru. Tento dojem by měl zabezpečit i speciální celoplošný polep. 

Zuzana Betáková

Žabovřesky – Počátky sportová-
ní v našem městě sahají více než 
150 let zpátky. Zpočátku se mu 
věnovala aristokracie či nadšenci. 
V roce 1847 vznikla Stavovská aka-
demie moravská a o něco později 
byl založen například první ves-
lařský klub Brünner Ruderverein. 
V roce 1869 se v brněnských Lu-
žánkách na trati dlouhé 560 m ko-
nal vůbec první cyklistický závod 
v celé monarchii. Zájem o sport 
stoupal a v polovině 19. století za-
čínaly vznikat ofi ciální sportovní 
spolky. Cílem výstavy v Technic-
kém muzeu v Brně je připomenout 
tyto sportovní události, které se 
odehrály již před 150 lety, rovněž 
však ukázat vývoj technologií při 

tvorbě sportovního náčiní či ukázat 
návštěvníkům, jak se sportovalo 
kdysi a jak dnes. Veslování, cyklis-
tika, motorismus a šerm – to jsou 
čtyři nosná témata připravované 
výstavy. „Tyto čtyři sporty jsme si 
vybrali zejména proto, že chceme 
prostřednictvím výstavy návštěv-
níkům ukázat, jak sporty v našem 
městě vznikaly, ale zároveň pood-
halit i méně známou stránku, a to 
výrobu a vývoj - vybrali jsme pro-
to sporty, které se speciálně váží 
k technice,“ přibližuje charakter 
výstavy kurátor Petr Nekuža. 
Technické muzeum v Brně už po-
věsilo do vzduchu ve své největší, 
centrální části budovy 12,5met-
rovou nepárovou plátovou čtyř-
veslici z roku 1920, jejíž technické 
parametry mohou návštěvníci 

obdivovat z každého patra muzea. 
Samotná výstava se pak nachází 
na třetím poschodí, kde jsou vy-
staveny nejen historické kousky. 
K vidění bude například origi-
nální skif olympioničky Mirky 
Topinkové Knapkové, se kterým 
brněnská rodačka vybojovala na 
letních olympijských hrách v roce 
2012 tu nejvyšší příčku. Nejen 
skif, ale i její zlatá medaile z Lon-
dýna 2012 bude k vidění v prosto-
rách výstavy. Návštěvníci muzea 
budou také moci nahlédnout do 
speciální dílny, ve které kdysi ves-
lice vyráběl stolař či tesař. 

Cyklistika
„Neméně důležitým sportem, 
který představíme během výsta-
vy, je i cyklistika, která byla jed-
ním z nejstarších sportů v Brně 
vůbec, a jejíž obliba přetrvává 
mezi lidmi ve velkém dodnes,“ 
říká Petr Nekuža. Návštěvníci vý-
stavy si budou moci prohlédnout 
její historický vývoj od prvního 
dřevěného odrážedla „Draisina“ 
až po současná závodní kola. Vy-

stavena bude sbírka kol z doby 
kolem roku 1920, nebude chybět 
ani legedární Favorit.

Motorismus 
Dalším sportem výstavy Počátky 
sportu v Brně bude motorismus, 
který je jednou z domén Technické-
ho muzea v Brně. Věnována je mu 
zde i samostatná expozice „Brno na 
dvou kolech“, zabývající se historií 
Grand Prix a Masarykova okru-
hu. „Právě historie a předcházející 
události, které přispěly ke vzniku 
Masarykova okruhu, budou jedním 
z témat výstavy. Ještě před ní se však 
zaměříme na jednu z nejstarších 
forem motorismu v Brně, a to po-
pulární závod do vrchu Brno–Sobě-
šice. Vhodná trať pro tuto jízdu se 
v okolí Brna hledala dlouho, až ko-
nečně byla nalezena okresní silnice 
z Králova Pole do Soběšic. Tradice 
jízdy do vrchu zachovávají brněnští 
nadšenci dodnes, i v tom je proto 
unikátní. A nebylo by to opravdové 
technické muzeum, kdyby v něm 
nebyly k nalezení i historické moto-
cykly,“ dodává Petr Nekuža.

Počátky sportu v Brně: proměna muzea na stadion
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Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO ČERVENCOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO ZPRAVODAJE
JE JIŽ 14. 6. 2019. 

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište

na uvedený kontakt.

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

KONTAKT NA INZERCI
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, 
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Zprostředkuji Vám dlouhodobé 
investice do podílových fondů 

s ročním výnosem 8%.
Zdá se Vám to moc? 

Moji klienti ví, že je to reálné.
Nezávislý investiční specialista 
Daniel Knebl, +420 603 338 688, 

www.danielknebl.cz
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zdarma do vašich
schránek

604 220 025
www.miroslava-vodickova.cz

Bonus BrnoSPECIALISTA NA PRODEJ 
NEMOVITOSTÍ
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PRAHA | BRNO | KARLOVY VARY
WWW.ROYALCOMFORT.CZ

Nová pobočka v Brně.
Najdete nás v H-Parku!


