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Víte, že...



 Unikátní expedice 
zkoumá řeku Dunaj

... v brněnské zoo jsou nové lišky?
Korsaci. Kolekci psovitých šelem
Zoo Brno rozšířily půvabné liščí
dámy. Novými sousedkami rysů
kanadských jsou dvě samice korsaka. Korsaci jsou doma ve stepích a polopouštích střední Asie
od Íránu až po Mongolsko. Mezi
liškami patří mezi drobnější druhy,
s délkou těla 45 až 65 centimetrů
a hmotností kolem 2,5 kilogramu
nedosahují ani velikosti lišky obecné. Mají hustou a měkkou srst,
která bývá nejčastěji šedá nebo
červenošedá se stříbrnými tóny na
hřbetu, spodní část těla je světlejší
se žlutými odstíny.
zb

Neprůjezdné Brno
Cejl, okolí Zvonařky nebo Lužánecká – Brno je už delší dobu jen ztuha
průjezdné, o prázdninách se situace ještě zhoršila uzavřením Husovického tunelu. Nabízíme vám objízdné trasy a upozorníme, kam se
autem nedostanete. více na straně 3

Kde se vykoupeme?

Článek na stranách 8–9
Docent Branislav Vrana, který vede v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pracovní skupinu Kontaminace vody a související rizika, se před šesti lety zúčastnil vědecké
expedice, která již potřetí zkoumala znečištění Dunaje. Výraznými zdroji znečištění Dunaje jsou
velká města a některé jeho přítoky, z nichž mnohé připomínají spíše stoky. Na základě výzkumu by
se měl průmysl, zemědělství či lodní doprava do budoucna rozvíjet tak, aby co nejméně negativně
ovlivňovaly říční ekosystém.

Přinášíme vám 15 tipů na brněnská koupaliště, bazény, ale i koupání v přírodě. více na straně 10

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

Jedenadvacet milionů korun ukrýval v gauči
Brno – Brněnští kriminalisté téměř tři roky intenzivně pracovali na podnětu z ﬁnančního úřadu, podle kterého měl docházet k podvodům s DPH. Dvaapadesátiletý cizinec zde zprostředkovával zaměstnání cizincům
v různých továrnách a provozovnách. Podezřelý si jejich práci řádně fakturoval. Mimo zákon se dostal řetězením ﬁrem a ﬁktivních faktur, povinnost platby DPH pak zůstala na posledním článku řetězce. Koncem
června se na pěti místech v ČR rozběhla policejní akce, při které byl ve spolupráci se zásahovou jednotkou
zadržen později obviněný cizinec z východní Evropy. Při domovních prohlídkách pak kriminalisté objevili
v gauči uložených 21 milionů korun a 8 tisíc amerických dolarů. Vzhledem k množství peněz si policisté museli od jedné z bank ve Velkém Meziříčí zapůjčit počítačku bankovek. Muž byl obviněn ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a skončil ve vazbě. Kriminalisté budou na případu i nadále pracovat. Cizinci
PČR
za jeho protiprávní jednání hrozí v případě prokázaní viny až desetiletý pobyt za mřížemi.

Inzerce
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Vitamín C podávaný ve vysokých dávkách
Proč je pro nás vitamín C tak důležitý? Proč ve vysokých dávkách pomáhá léčit závažné
choroby a proč mají vysoké dávky vitamínu C smysl, i když netrpíme závažným onemocněním? To vše se můžete dozvědět v následujících řádcích...
dií se ukazuje, že vysoké dávky vitamínu C
působí také protinádorově.
Pro koho je nitrožilní léčba vitamínem C určená? Vitamín C ve vysokých dávkách působí
příznivě při poruchách imunity, při akutních
i chronických infekcích, při revmatických
onemocněních, ale také např. při hojení ran.
Dále se doporučuje při léčbě onemocnění
spojených s přítomností chronického zánětu – například borelióza ve vyšším stádiu,
revmatická onemocnění. Také únava, opakovaná nachlazení a recidivující herpetická
onemocnění jsou stavy, kdy vitamín C pomáhá zmírnit příznaky nebo dokonce úplně tyto
stavy eliminovat.
Vitamín C se také využívá jako podpůrná
léčba při onemocněních s poruchou imunitní
reakce, jako je astma, alergické a autoimunitní onemocnění, má také svoje uplatnění
při onemocněních spojených s degenerací
kolagenu – např. při degenerativních onemocněních pohybového ústrojí – onemocnění kloubů nebo páteře, či při parodontóze.
Klinické studie a praxe také potvrzují
úspěšné využití vysokodávkové léčby vitamínem C jako doplňkové léčby při onkologic-

kých onemocněních. Vitamín C posiluje protinádorový účinek klasické onkologické terapie
a zároveň ochrání před jejími účinky zdravé
buňky. Vysoké dávky vitamínu C nesporně
zkvalitňují život onkologických pacientů.
Preventivní podávání vysokých dávek vitamínu nitrožilně je také možné vždy doporučit
u lidí ve stavu oxidačního stresu – jedná se
o pacienty, kteří jsou přepracovaní, špatně se
stravují, jsou chronicky unavení. Z aplikace
mají prospěch i lidé pracující ve stresových
podmínkách – sportovci, manažeři.
Léčba vysokými dávkami vitamínu C je
nevhodná pouze pro pacienty s porušenou
funkcí ledvin a ledvinovými kameny.
S nitrožilním podáním vitamínu C máme již
několikaleté velmi dobré zkušenosti v našem
zařízení Doktor Brno s.r.o. A přestože zdravotní pojišťovny infuze vitamínu C nehradí, máme
velké množství spokojených klientů, kteří se
k této podpůrné léčbě do našeho zařízení opakovaně vrací a své osobní zkušeností potvrzují
závěry ze světových klinických studií.
MUDr. Lenka Dybová
www.doktorbrno.cz
tel.: 606 764 407

SC-391529/01

Na vzniku množství různých závažných
onemocnění se podílí chronický zánět. K jeho
vzniku významně přispívá také oxidační stres,
který vede k oslabení funkce imunitního systému a zvyšuje náchylnost k infekcím. Oxidační
stres je charakterizován jako nerovnováha
mezi tvorbou reaktivního kyslíku (jinak též volných radikálů) a schopností organismu rychle
odbourávat a detoxikovat tyto reaktivní meziprodukty. Nové poznatky ukazují, že vitamín C
má svoji úlohu nejenom v prevenci mnohých
onemocnění, ale má i významný léčebný potenciál, a to hlavně kvůli své schopnosti působit právě proti oxidačnímu stresu.
Proč nám nestačí pouze tabletky? Běžné
dávky vitamínu C pokryjí jen běžné fyziologické potřeby. Z jednoho gramu klasického
vitamínu C se dokáže střevní sliznicí vstřebat
pouze menší část (přibližně 200 mg), zbytek
se z těla vyloučí. Pokud podáme vitamín C ve
zvýšené dávce nitrožilně, zvýšíme zásadně
jeho koncentraci v buňkách a toto navýšení
ihned pozitivně ovlivní fungování imunitního
systému. Organizmus se stane takto výrazně
odolnější proti infekcím a zánětům obecně.
Podle posledních amerických klinických stu-
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Beton bílý

Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2019
Lze kombinovat s akcí 210 cm za cenu 197 cm

Aktuality

Editorial
Ledové nebezpečí
Tak jsme konečně doletěli do vytoužené země s mořem a dostali se do hotelu.
Plni očekávání se jdeme poprvé najíst a napít, zaplatili
jsme si přece „All Inclusive“.
Tady číhají různá nebezpečí.
To největší je asi v ledu, který
domorodci vytvářejí z místní
nepřevařené vody. A to může
být průšvih. Je jasné, že led
je osvěžující, ale pro ideální
zavlažení těla je daleko lepší vlažná tekutina, například
čaj. Z něj se totiž na rozdíl od
ledu nenachladíme a neškrábe nás v krku.
Může se stát, že nás domorodci pozvou na ochutnávku místních nápojů. Měli bychom si
pamatovat, že nám určitě hrozí
menší riziko, pokud prošly varem anebo jsou přinejmenším
horké. U studených nápojů bychom měli být opatrní, a když
už se rozhodneme pro konzumaci, tak mít skutečně po
ruce například aktivní (dříve se
říkalo živočišné) uhlí, které na
sebe váže škodlivé látky, plyny, bakterie, hnilobné produkty, toxiny a chemické sloučeniny ze zažívacího ústrojí.
Když jsme v situaci, že už je
nám špatně od žaludku, neměli bychom podle expertů
čekat, že to „nějak“ vydržíme.
Potíže se můžou totiž zhoršit.
Pokud už máme křeče v břiše
a zvracíme, pomůžeme si aktivním uhlím, pokud to zvládneme, je dobré ho pokousat před
polknutím. Jestliže k této situaci dojde v tropických krajinách,
měli bychom na to být vybaveni střevním prostředkem do
tropů, který jsme předtím zakoupili v lékárně u nás.
Když s námi cestují děti, vhodné léky jistě doporučí lékárník.
Tak si tedy užijte hezkou
a bezpečnou dovolenou bez
zdravotních problémů.
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz
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Dopravní uzávěrky a objízdné trasy
 Brno – Cejl, okolí Zvonařky nebo Lužánecká – Brno
je už delší dobu jen ztuha
průjezdné, o prázdninách se
situace ještě zhoršila uzavřením Husovického tunelu.
Nabízíme vám objízdné trasy
a upozorníme, kam se autem
nedostanete.
Jan Matějovský

Husovický tunel
Tunely jsou uzavřeny, protože
je zde nutná obnova části technologických zařízení. Technologické a řídicí části totiž
dosáhly hranice své životnosti.
V důsledku toho se nepřiměřeně
zvyšuje riziko ohrožení bezpečnosti provozu tunelu. Tunel čeká
výměna osvětlení, oprava telefonního spojení, modernizace
a doplnění zařízení pro rádiové
volání pro soulad frekvencí, které užívá integrovaný záchranný
systém, částečná obnova systému napájení a kabeláže, úprava
systému měření fyzikálních veličin v tunelu, instalace systému
detekce přepravy nebezpečných
látek, doplnění kamerového systému a systému videodetekce
incidentů.
Uzavření obou tubusů tunelu je
plánováno do 31. srpna 2019.
Je nutné uzavřít oba tubusy najednou, protože stávající zařízení je ovládáno z jednoho místa
a neumožňuje nechat v provozu
jen jeden.

Pro veškerou dopravu budou oba du, který je v Brně aplikován
pro zlepšení jak tramvajové, tak
tubusy tunelu neprůjezdné.
osobní dopravy. Lidé, kteří žijí
Cejl
v blízkosti trati, ocení zejména
Na Cejlu se realizuje další část její nižší hlučnost.
projektu transformace parovodů Zachována zůstane s výjimkou
na moderní horkovody. Výměna letních prázdnin MHD, dočasně
zastaralých parovodů napomůže zrušena však budou některá parlidem k zajištění efektivnějších kovací místa.
a kvalitnějších dodávek tepla.
V termínu červenec–srpen bude Lužánecká
uzavírka v úseku od ulice Soud- Na Lužánecké ulici dochází k rení po ulici Francouzská, kde se konstrukci vodovodu a kanalizace,
budou opravovat tramvajové ko- obnoví se povrchy silnice i chodníleje. Dokončovací práce by měly ků. Cílem je zlepšení nevyhovujíbýt podle plánu hotové nejpozději cího stavu kanalizace a vodovodu
v lokalitě Lužánecká.
v říjnu 2019.
Výměna přinese také odlehče- Vodohospodářské práce by měly
ní životnímu prostředí, protože skončit podle plánu 24. května
horkovody nezanesou ovzduší 2020. Celá stavba včetně dokontak velkým množstvím oxidu uh- čení povrchů by měla být dokonličitého. V období letních prázd- čena do 8. září 2020.
nin projde modernizací také více Celá ulice Lužánecká bude po
než 500 metrů tramvajové trati, dobu oprav pro řidiče uzavřena,
která je momentálně ve špatném opravy se dotknou také napojení
technickém stavu. Opravená trať do ulice Antonína Slavíka a na
bude zahrnovat všechny souvi- třídu Kapitána Jaroše. Objízdná
sející konstrukce – odvodnění, trasa vede obousměrně přes ulici
odhlučnění, získá asfaltový kryt. Lidickou, Pionýrskou a DrobnéBude tak v technickém standar- ho, viz přiložená mapa.

Autobusem po bohunické nemocnici
Bohunice – Ve Fakultní nemocnici Brno jezdí ﬁremní autobus
umožňující bezplatnou dopravu
pacientů i zaměstnanců napříč
areálem Bohunic. Jedná se o ekologickou dopravu, neboť bus na-

pájí baterie. Kapacita je 19 sedících a 10 míst pro stojící. Autobus
je vybaven elektrickou sklopnou
nástupní plošinou pro invalidní
vozík s doprovodem, případně
pro jedno lehátko s doprovodem.

Jezdí pouze v pracovní dny.
Celkově devět zastávek autobusu je označených a opatřených
jízdním řádem. Začátek první
jízdy je v 6.00 hodin ze zastávky
u pavilonu X (ambulance – Diagnosticko-terapeutické
centrum, vstup z ul. Netroufalky
– zastávky MHD). Elektrobus
jezdí v intervalu každých 20 minut. To znamená s časem odjezdu od pavilonu X v … 00; …20
a …40 min.
Přesně stanovený čas odjezdu ze
zastávky „Lékárna Jihlavská“ je
v …08; …28 a …48 min.
První jízda začíná v 6.00 hodin,
poslední odjezd od pavilonu X
je v 15.20 hod. Autobus nejede
pouze v čase odjezdu 13,40 hod.,
a to z důvodu přestávky na oběd.
Po přestávce následuje odjezd ve
pž
14.00 hod. od pavilonu X.
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Rozhovor

Petr Hladík: Studie ICARUS jsem se osobně účastnil
 Přinášíme rozhovor s prvním náměstkem brněnské primátorky Petrem Hladíkem, zaměřili jsme se hlavně na ekologii.

Sám jste se zúčastnil studie ICARUS, můžete
to přiblížit?
Byla to zajímavá zkušenost. Cely týden byl
v našem obývacím pokoji stacionární přístroj
na měření prachových částic a vybraných
škodlivin. Podobné zařízení jsem měl také
celý týden u sebe při veškeré činnosti. Zároveň jsem zaznamenával po hodinách, v jakém prostředí jsem byl. Zda uvnitř, venku,
s otevřeným oknem či v autě. Další důležitou
součástí byly hodinky, které měřily moji aktivitu – tep či počet nachozených kroků. Při
fyzické námaze člověk dýchá hlouběji a s větší
frekvencí, a tedy vdechne i více prachových
částic. A silikonový náramek do sebe po celou
dobu vstřebával chemické látky, se kterými
jsem přišel do styku.

Martin Ježek

Jaký je současný vztah města Brna k životnímu prostředí, co město nejvíc trápí, s jakými
dluhy minulosti se musíte potýkat?
Životní prostředí v Brně ovlivňuje vzrůstající
plošná zastavěnost území, zejména zpevnění
volných ploch na úkor zeleně. Nová výstavba
musí být do budoucna plánovaná tak, aby
byla šetrná k životnímu prostředí a byla energeticky úsporná. Je žádoucí zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v návaznosti na změnu
klimatu a její využití na podporu zeleně ve
městě. Je třeba ve městě více vysazovat zeleň,
která současně působí jako klimatizace ve
městě. Bezpečně zajistit velké skleněné plochy před nárazy ptáků. Podpořit biodiverzitu
ve volné krajině, ÚSES. Dokončit poslední
etapu systémového opatření pro bezpečnou
migraci obojživelníků v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník (opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků se postupně
zajišťuje od roku 1999).
Město Brno v rámci svých možností realizuje
technická a organizační opatření k ochraně
ovzduší. Konkrétně se jedná např. o kropení a čištění komunikací, obnovu vozového
parku apod. Z hlediska ochrany ovzduší je
velkým problémem velké množství tranzitní
dopravy na významných komunikacích ve
městě, intenzivní stavební činnost a staré lokální spalovací zdroje na tuhá paliva.
V oblasti zeleně je problémem nedostatek
srážkové vody, který vychází z množství
zpevněných ploch a odtoku srážkové vody do
kanalizace. Druhým problémem jsou inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, jenž znemožňují masivnější výsadbu vzrostlých stromů v ulicích, ale i v plochách zeleně za účelem
ochlazování veřejného prostoru.
Zmiňme spolupráci města s centrem Masarykovy univerzity RECETOX…
S RECETOXem spolupracujeme na několika
úrovních. Nejrozsáhlejší je naše spolupráce
na projektech ICARUS a SMURBS evropského programu Horizon 2020 při přechodu na
zdravá a chytrá města, která běží už 4 roky.
V rámci zdravotnictví bychom chtěli využít
výstupy projektu CELSPAC, což je brněnská
část evropské dlouhodobé studie rodičů a dětí.
V první fázi bylo formou dotazníkových šetření i lékařských a psychologických vyšetření od
roku 1991 do roku 2012 sledováno cca 7500
rodin v Brně a Znojmě. Studovaly se děti a jejich rodiny od narození do 19 let: jejich zdraví, socioekonomická situace, bydlení, životní
styl, životní prostředí atd. Druhá fáze probíhá právě teď a sleduje se, jak se vyvíjí zdraví,
fyzická kondice a životní podmínky u těchto
mladých dospělých ve věku, kdy zakládají rodiny. Zároveň se v brněnských porodnicích
zahájilo sledování další generace brněnských
dětí. V obou běžících studiích se už nejedná
jen o dotazníkové šetření, ale i o získávání biologických vzorků, které se ukládají v biobance
a budou sloužit pro další výzkum zaměřený na
vliv životního prostředí na zdraví.

PRVNÍ NÁMĚSTEK brněnské primátorky Petr Hladík

V oblasti školství zase spolupracujeme na
monitoringu vnějšího i vnitřního prostředí
brněnských mateřských a základních škol.
Celkem do 5 mateřských a 5 základních škol
jsme nechali v zimě umístit vzorkovací zařízení po dobu čtyř týdnů a kampaň se bude
opakovat ještě v letním období po nástupu
dětí do školy v září.
Nakolik je spolupráce s městem a RECETOXem prospěšná, co si od ní slibujete?
Ve vnitřních prostorách škol jsou často horší
podmínky než venku. Je důležité, aby prostředí, ve kterém děti tráví značnou část dne,
nebylo přítěží pro jejich zdraví a bylo dobře
odvětrávané. Kromě monitoringu prachových částic je sledována také koncentrace
škodlivých látek ve vzduchu. Poté, co řada
škol prošla rekonstrukcí, při kterých byly
zatepleny a byla jim vyměněna okna, je zapotřebí častějšího větrání. Chceme proto zjistit,
v jakých školách je reálně problém, a následně ho budeme řešit. Výsledky z tohoto měření
však stále nemáme k dispozici. Pokud se spolupráce osvědčí, umím si představit, že by v ní
město mohlo i v tomto směru pokračovat.
Data z projektu CELSPAC, ale zejména z projektů ICARUS a SMURBS pak lze využít při
strategickém plánování, ochraně životního
prostředí, zajištění kvality bydlení i služeb.
Projekt ICARUS je přímo zaměřen na to, aby
město získalo data pro další strategické plánování a rozvoj. Brno je v něm jedním z pilotních měst, kde se analyzují zdroje znečištění,
platná legislativa, kvalita ovzduší i expozice
obyvatel a modelují možné budoucí scénáře
vývoje znečištění ve vazbě na přijatá opatření. Závěry odborných studií lze využít jako
podklad pro další rozhodování města v oblasti
životního prostředí, dopravy či bydlení. Centrum RECETOX dále může být zpracovatelem
konkrétních odborných studií pro město zaměřených např. na stanovení toxických látek
ve vodách nebo půdě a vliv těchto látek na živé
organismy včetně člověka.

Velký úspěch zaznamenal RECETOX v posledních týdnech ve druhé fázi výzvy Teaming,
která v rámci programu Horizon 2020 podporuje významné rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy. Brno
uspělo hned se dvěma projekty, kromě RECETOX bylo se svým projektem úspěšné i VUT.
Co to znamená pro město?
Brno je městem vědy a inovací. Jsme rádi za
každé takové pracoviště, které zde vzniká.
Týmy z MU i VUT dokázaly, že excelentními
pracovišti jsou a nové zázemí si opravdu zaslouží.
Jaké další akce s centrem chystáte?
Pro měsíce září a říjen letošního roku společně připravujeme blok osvětových akcí na
téma „Kvalita ovzduší v Brně a vůbec“, kde
bude veřejnost seznámena s problematikou
znečišťujících látek v ovzduší a monitoringem kvality ovzduší. Představí se tam už také
výsledky některých zmíněných společných
projektů. V příštím roce dostane město k dispozici souhrnné výstupy projektu ICARUS
i závěry ze studie brněnských škol a proběhnou i další akce, kde budou výsledky prezentovány veřejnosti.
Kdy očekáváte výrazné zlepšení stavu životního prostředí v Brně, na co a kdy se mohou
občané těšit?
Očekáváme, že životní prostředí Brna se bude
postupně zlepšovat i díky lepší osvětě a změně
přístupu každého z nás k této problematice.
Na úseku ochrany přírody se opatření přijímají průběžně, záleží na okolnostech, příležitostech a podmínkách. Aktuální případy
vyvolané zejména stavební činností, které
mají dopad na zájmy ochrany přírody, se řeší
operativně případ od případu, aby nedošlo
k ohrožení zájmů ochrany přírody a k negativnímu ovlivnění ekologické stability území.
Co se týče ochrany životního prostředí a přizpůsobení města na klimatickou změnu,
zpracovává město akční plán, který zajistí
snížení oxidu uhličitého minimálně o 40 % do
roku 2030. Tento plán bude schvalovat ZMB
pravděpodobně v říjnu letošního roku. Dalším velkým tématem je hospodaření s dešťovou vodou, v rámci kterého jsme aktuálně
v červnu spustili dotace na tvorbu zelených
střech a na zadržování dešťovky, ale plánujeme i další opatření, která pomůžou zadržovat
vodu v krajině tak, aby co nejméně odtékala
do kanalizace.

Letíme na dovolenou

5

Jak zvládnout dlouhé lety k moři?
 Letní dovolenou plánují dvě
třetiny Čechů. Nejčastěji volí
mořské destinace a více než
31 procent preferuje leteckou
dopravu. Cestování letadlem
má však svá úskalí a ne každému dělá dobře. Mezi nejčastější problémy patří oteklé
nohy nebo pískání v uších. Jak
se jich vyvarovat?

kdy si člověk zacpe nos a přes něj
se pak snaží vydechnout,“ popsala fyzioterapeutka.
Pokud je to jen trochu možné, člověk by se měl alespoň jednou za hodinu postavit a projít v uličce. Důležitý je také dostatečný pitný režim.
V případě oteklých nohou nebo bolesti krční páteře jsou vhodné následující cviky, které se provádějí vsedě a nevyžadují mnoho prostoru.

Cévní gymnastika
na otoky nohou
Vsedě opřete chodidla o zem a střídavě je stavte na paty a co nejvýše
na špičky. Udržujte svižné tempo.
krční páteře, bolestem hlavy a dal- Můžete střídat polohy – jedna noha
ším potížím. Pokud někoho trápí na špičce, druhá na patě a naopak.
bolesti kostrče, existují i nafukovací polštářky na sezení. V případě, Protahování a napřímení
že člověk trpí na otékání dolních krční páteře
končetin, měl by před nástupem Vsedě napřimte páteř, ramena jsou
na palubu zvážit kompresní pod- stažená dolů, bedra mírně dopředu, dlaně položené na stehnech.
kolenky,“ uvedla Iva Bílková.
S dlouhým výdechem pusou rukaZalehnutí uší
ma zatlačte do stehen a „odtlačte“
Při vzletu a přistávání trápí mno- se za hlavou vytaženou co nejvýše,
ho lidí vinou vyrovnávání tlaku napřimte páteř, hlavu vytáhněte
v kabině nepříjemné, někdy až co nejvýše a bradu zasuňte mírně
velmi bolestivé zalehnutí uší. zpět k páteři, ramena jsou stále
„Tyto stavy zmírní žvýkačka nebo dole. S dalším výdechem hrudník
takzvaný potápěč, snadný cvik, „sjíždí“ dolů k pánvi.

Eliška Crkovská

Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK považuje bezmála 26 procent Čechů za ideální
dovolenou pobyt u moře. Další třetina populace pak preferuje moře
v kombinaci s městem či přírodou.
Taková místa leží stovky až tisíce
kilometrů daleko, proto bezmála
třetina obyvatel považuje za nejlepší na dovolenou letět. Navzdory
obtížím, se kterými bývá takové
cestování spojováno.

je náročné především pro dolní
končetiny, které bolestivě tuhnou
a otékají. Dále jsou obvyklé bolesti
krční páteře nebo hlavy kvůli nevyhovující poloze hlavy ve spánku.
Při dlouhém sezení se může navíc
ozvat také bolest v kostrči,“ říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
Svalové problémy z cestování letadlem pomáhá eliminovat řada jednoduchých pomůcek, dostupných
i v obchodech na větších letištích.
„Do letadla bych doporučila krčNohy tuhnou a otékají
ní polštář pro podporu hlavy při
„Statické sezení i několik hodin spánku a odpočinku. S ním lze
ve stísněném letadlovém prostoru předejít přetížení či zablokování
INZERCE

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

10.12.
OBNOVENÝ PROGRAM

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

BRNO

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.

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!
SC-391661/01

vstupenky:

SC-391591/80

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

Zpravodajství
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Dva z pěti Čechů neumí chodit, působí si bolest
 Chůze je pro člověka
nejpřirozenější pohyb. Její
správné provedení působí
blahodárně na celý lidský
organismus, naopak špatný
stereotyp chůze může vést
až k bolestivým stavům nohou, zad či kloubů. Jaká chůze je ale podle fyzioterapeutů ta zdravá?

spělosti jsou rizikovými faktory
chronické přetěžování nohou, dědičnost, sklon k uvolněnosti vazů,
obezita nebo neustálé uzavírání
nohou do těsných bot.
„Takzvaná ‚plochá noha‘ může
působit fyzické obtíže v celém pohybovém aparátu, bývá skrytou
příčinou křečí v lýtkách, bolesti
kolen, kyčlí, hlavy i krční páteře.
Při vyšším stupni plochonoží je
důležité používat kvalitní vložky
do bot, ty jsou však pouze pasivní
doplněk, který nohu nijak neléčí. Napravit řadu obtíží je možné
vhodným fyzioterapeutickým cvičením. Ideální prevencí je chůze
na boso po různých druzích povrchu,“ doporučila Iva Bílková.

Eliška Crkovská

„Chůze je jako lék, který podporuje pohybovou soustavu i oběhový systém. Při správné chůzi
posilujeme dolní končetiny, svalstvo lopatek, ramen, šíje a další.
Napomáhá prokrvení celého těla
a tím i odplavování odpadních látek z tkání a jejich detoxikaci. Jako
anaerobní aktivita je ideální pro
spalování kalorií a v neposlední
řadě má kladný vliv na psychiku
a podporu peristaltiky. Příznivě
působí proti vzniku křečových žil
a urychluje tok lymfy, jelikož aktivní svaly na nohách působí jako
pumpa, která čerpá krev i lymfu
proti gravitaci zpět k srdci,“ vyjmenovala nesporné výhody chůze fyzioterapeutka Iva Bílková.
Pro zdravou chůzi je však třeba
dodržovat několik zásad.

Pouze vzpřímená
chůze pomáhá
Pokud se člověk hodiny hrbí
u počítače nebo zatěžuje jen určité svalové skupiny ve fyzicky
náročném zaměstnání, je chůze ideální příležitostí k tomu se
napřímit a aktivovat střed těla.
„Každý krok by měl doprovázet
i takzvaný nutační (kývavý) po-

Jeřábi mají
vysílačky z Brna

Klady Nordic Walking
hyb pánve, díky kterému získává
trup stabilitu. Pak pracují svaly
středu těla v harmonické rovnováze a u žádné skupiny nedochází k přetížení. Napřímená páteř
umožňuje rovnoměrné rozložení
nárazů z došlapu a správné fungování pánve zajišťuje optimální
podmínky také pro kyčel. Vzpřímené chůzi brání především těžké tašky nošené přes jedno rameno nebo návyk předsunuté hlavy
ze sedavého zaměstnání. Každý
centimetr takového předsunutí
znamená až osmikilovou zátěž
navrch na trapézové svaly,“ popsala Iva Bílková.

který určí chyby a jejich korekci
při chůzi, je proto na místě. „Nějakým zlozvykem při chůzi trpí
odhadem 40 procent Čechů, snad
každý má vsedě nebo při chůzi
předsunutou hlavu. Už u dětí
můžeme vidět vbočená kolena,
ochablá bříška, odstáté lopatky,
ramena tažená k uším. Dospělí
pak často trpí bolestí hlavy nebo
i brněním do rukou od zvýšeného
napětí trapézového svalu, který
ještě nese váhu batohu při turistice. Pokud má dotyčný potíže
s páteří nebo klouby, bolesti se
při chůzi mohou zvýraznit,“ poukázala Iva Bílková.

Bolesti nohou je třeba
řešit, nepřehlížet

Ortopedické vložky chodidla
neléčí, cvičení ano

Chůze by neměla bolet. Jakýkoli
diskomfort nebo bolest signalizují problém, který způsobuje špatný stereotyp chůze nebo poškození tkání (chrupavka, sval, šlacha,
vazy) a těžko lze „rozchodit“.
Konzultace s fyzioterapeutem,

Alespoň jednu z mnoha deformit
chodidel má podle fyzioterapeutů polovina dospělých lidí. Mezi
nejrozšířenější patří vbočený palec nebo propadlá klenba. Příčiny mohly vzniknout už v dětství,
například špatnou obuví. V do-

Fenoménem poslední doby je
Nordic Walking – chůze s holemi, která díky zapojení horní
poloviny těla odlehčuje zátěži
na dolní končetiny a ve srovnání
s klasickou chůzí vyžaduje zhruba o pětinu vyšší energetický
výdej. Při správném provedení
aktivuje až 90 procent svalů celého těla, lidem s nadváhou šetří
bederní páteř a kolenní klouby
a je celkově efektivnější.
„Z pohledu fyzioterapeuta má
Nordic Walking pozitivní dopad
na trénink svalů na rukou, ramenních svalů a zad. Stabilizuje opěrnou soustavu a díky rozložení
zátěže na celou kosterní soustavu
pomáhá při bolestech kloubů. Zapojení horních končetin při chůzi
nutí mít dostatečně napřímenou
hrudní páteř, která tak umožňuje
rotaci horního trupu a tím i lepší
souhyb horních končetin. Dosáhnout napřímené a ohebné páteře
je přitom jedním z hlavních cílů
terapie například u osteoporózy,“
doplnila Iva Bílková.

Chcete znát hladiny toxinů ve svém těle?

Bohunice – Výzkumné centrum Přírodovědecké vašeho těla? Chcete znát hladiny toxinů nebo něktefakulty MU RECETOX shání Brňany narozené rých důležitých hormonů? Najděte si čas na několik
Kníničky – Tradičně vozí brněnská v letech 1991 až 92 do celoevropské studie rodičů nenáročných vyšetření a tato data zdarma získáte.
zoo vajíčka jeřábů mandžuských a dětí ELSPAC (www.elspac.cz). Chcete zjistit, jak Umožníte porovnat Brno s Evropou. Přihlaste se
jam
a daurských z českých zoologických jste na tom se svou fyzickou kondicí? Jaké je složení e-mailem na adresu info@celspac.cz.
zahrad do Khinganské státní přírodní rezervace. Tam narození ptáci
po období adaptace opustí speciální
voliéry a vydají se poznávat krásy
divoké přírody. Od letošního roku
Brno – SAKO vylepšilo aplikaci hledat nejbližší sběrné středisko V mapě se zobrazí, kde se konmají tři jeřábi speciální vysílačky.
Za poslední rok se projekt repatria- na ohlašování plných kontejnerů. nebo stanoviště barevných kon- krétní kontejner nachází, jaký má
ce jeřábů do volné přírody posunul Jednoduše je vyfoťte a brněnští tejnerů. Má název „Třídění odpa- objem a jak často se vyváží. Pokud
do další, velmi významné fáze. Kou- popeláři se už o ně postarají.
du v Brně“ a je volně ke stažení na je nádoba plná, stačí jednoduše
pili jsme tři telemetrické vysílačky, Na začátku července společnost App Store nebo Google Play.
rozkliknout příslušné kontejnerokteré sledují veškerý pohyb jeřábů SAKO spouští novou aplikaci na Mobilní aplikace je nejpohodlněj- vé stání, přímo v aplikaci pořídit
po jejich vypuštění. Na konci dubna ohlašování plných kontejnerů ší způsob, jak v Brně občané mo- fotku a hlášení odeslat. Dispečer
je v Khinganské přírodní rezervaci na tříděný odpad. Ta umožňu- hou ohlásit přeplněný kontejner. svozu potom může bezprostředně
dostali dva jedinci jeřába mandžus- je rychle informovat dispečink Umí rychle dohledat odpadovou reagovat zařazením stanoviště do
zoo svozu o plné nádobě, pomůže vy- nádobu, u které právě stojíte. nejbližší svozové trasy.
md
kého a jeden jeřáb daurský.

Máte plný kontejner? Vyfoťte ho a pošlete

Volný čas
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Horoskopy – červenec

 Beran

jovat. Hodně věcí se může odehrávat uvnitř.
Užívejte pohodlí domova a rodinného zá- Na to správné sebevědomí, radost a hravost
zemí. Sami asi cítíte, že už to potřebujete. si budete muset počkat až na konec měsíce.
V druhé polovině měsíce vás opět zaplaví
energie a chuť sportovat, cestovat, věnovat  Panna
Máte oslav a večírků už dost? Nedivím se,
se koníčkům a zábavě.
ale ještě nějakou chvíli to potrvá. Koneckon Býk
ců je jen na vás, zda pozvání přijmete, nebo
Okolí nemá pro vaše originální nápady po- ne. Potřebujete dát prostor i sobě a svým záchopení? Nevadí. To není důvod k rozčilová- jmům, není nutné být všude.
ní nebo hádce, ušetříte své srdce. Býci narození v první třetině znamení kontrolujte svoji  Váhy
zbrklost zejména na cestách nebo při sportu. Pro mnohé mohou být na pořadu dne strategická profesní rozhodnutí. Šance na úspěch
 Blíženci
mají pouze tehdy, zohledníte-li i soukromý
Jak jinak trávit léto než na cestách, na ak- život. Práce vás může naplňovat, ale zárocích, při sportu či v sousedských debatách. veň i vyčerpávat, takže platí „zlatá střední“
Bude to pohodička. Jen občas věnujte pozor- cesta!
nost i drahé polovičce, mohla by se cítit na
 Štír
druhé koleji a dávat to patřičně najevo.
Plánujete vycestovat? Proč ne. Připravte
 Rak
se však na možné komplikace či překážky
Konečně se můžete naplno věnovat sobě. či ukvapená jednání nejrůznějšího druhu.
Na pořadu dne budou zejména ﬁnance a je- Vyřizování na úřadech odložte až na srpen.
jich plánování. Společný rozpočet a inves- Ušetříte si nervy a čas.
tice projdou pouze s oboustrannými kom Střelec
promisy.
Velké výdaje do koníčků a společného cesto Lev
vání mohou udělat tornádo ve vašem rozpočTak konečně můžete vnímat energii a elán tu. Vyberte méně riskantní aktivity a přijmězase něco podniknout. Dokonce můžete se- te odpovědnost. Vaše spaní bude mnohem
brat odvahu a prosadit se nebo něco vybo- klidnější.

 Kozoroh
Partnerství. Co vám přináší? V čem vás
blokuje? Je na pevných základech? Nebo
chcete zásadní změnu? Takovéto otázky
a mnoho podobných vám tento měsíc mohou běhat hlavou. Pozorujte, mnohé se
dozvíte.

 Vodnář
Plné pracovní nasazení, řešení úkolů, výsledky. Gratuluji. Ovšem v jednání si dvakrát rozmyslete, než něco řeknete. Rozčilení
a zbrklost se nevyplácí. Diplomacií se dostanete mnohem dál.

 Ryby
Příjemné období plné radosti a rodinné pohody. Budou vás hřát u srdce úspěchy dětí
a užijete si dovolenou a nejlépe někde u vody.
Někteří mohou začít i zajímavou aktivitu či
ﬁnanční projekt.

INZERCE

KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 8. 2019.

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

SC-391660/01

SC-391591/81

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.
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Unikátní expedice zkoumá pravidelně
 Docent Branislav Vrana, který vede v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pracovní skupinu Kontaminace vody a související rizika, se před šesti lety zúčastnil vědecké expedice,
která již potřetí zkoumala znečištění Dunaje. Výraznými zdroji znečištění Dunaje jsou velká města a některé jeho přítoky, z nichž mnohé připomínají spíše stoky. Na základě výzkumu by se měl průmysl, zemědělství či lodní doprava do budoucna rozvíjet tak, aby co nejméně negativně ovlivňovaly říční ekosystém.
Martin Ježek

Zúčastnil jste se největší vědecké
expedici svého druhu JDS – Joint
Danube Survey. Můžete ji trochu
přiblížit?
Společný dunajský průzkum, známý také jako Joint Danube Survey,
je největší říční vědeckou výpravou
na světě. Jejím hlavním cílem je získání spolehlivých a mezinárodně
porovnatelných informací o kvalitě
a znečištění vod Dunaje a jeho významných přítoků a zvýšení povědomí veřejnosti o významu Dunaje
z hlediska jedinečnosti jeho přírody
a potřeby její ochrany při využívání
zdrojů, které řeka poskytuje. Expedici zastřešuje a ﬁnancuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
(ICPDR), v jejímž rámci spolupracuje 14 zemí nacházejících se v povodí řeky, a Evropská komise.
Kdy se tedy konala poslední expedice?
Během šestitýdenní plavby od
13. srpna do 26. září 2013 expediční lodi Argus, která byla
plovoucí laboratoří. Plavba začala v německém Regensburgu
2375 kilometrů dlouhým tokem
Dunaje, přes území deseti států až
do delty Dunaje v Rumunsku a na
Ukrajině. Za odběr vzorků, jejich
zpracování, analýzy na palubě
byla zodpovědná mezinárodní
skupina 20 vědců, kterou podporovaly na jednotlivých úsecích
národní týmy. Během plavby byly
odebírány vzorky na 68 místech,
a to zejména vzorky vody, říčního
sedimentu a plavenin, ryb a dalších vodních živočichů a rostlin.
Vědci – chemici, biologové, ale
např. také hydrologové, zkoumali
sedm hlavních skupin ukazatelů
kvality Dunaje: vodní živočichy
a rostlinstvo, ryby, chemické znečišťující látky, fyzikálně-chemické
ukazatele, např. teplotu vody, pH,
vodivost nebo živiny, mikroorganismy – bakterie, přirozenou
radioaktivitu a fyzikální charakteristiky toku řeky.
Zjišťovali jste, jak je Dunaj od
pramenů stále znečištěnější. Jaká
je tedy situace?
Dunaj je velká řeka. Její povodí
pokrývá území desetkrát větší,
než je Česká republika, asi 10 %

BĚHEM PLAVBY byly odebírány vzorky na 68 místech. Foto: 2x archiv Branislava Vrany

plochy kontinentu. Povodí Dunaje
se rozprostírá na území 19 zemí,
což je světový unikát. Od pramene
v Černém lese v Německu až po
ústí sklízí Dunaj prostřednictvím
svých přítoků vodu z velké části
střední Evropy a Balkánu a odvádí
ji do Černého moře. Do jeho vod
se dostávají komunální splašky,
emise z průmyslu, hnojiva a pesticidy zemědělské činnosti a další
cizorodé člověkem vytvořené látky: biocidy, kosmetické přípravky,
léčiva, aditiva do potravin, textilu
a plastů, spolu se zakázanými chemikáliemi, které se už dávno ani
nevyrábějí a neměly by se používat. Dalším faktorem znečišťujícím Dunaj jsou občasné havárie,
např. úniky ropných látek nebo
jiného znečištění z lodí. Obrazně
řečeno, Dunaj je jakousi sběrnou
stokou emisí znečištění ze střední
a jihovýchodní Evropy.
Koncentrace škodlivých látek s délkou řeky stoupají?
Štěstím je, že emise z lidské činnosti
se v Dunaji účinně ředí narůstajícím
průtokem vody, takže hladiny chemických látek až na občasné stavy
havárií nejsou v hlavním toku řeky
znepokojivě vysoké. Koncentrace
látek ve vodě s rostoucí vzdáleností
od pramene až na výjimky nestoupají. Po porovnání dat z minulých
průzkumů lze konstatovat, že např.
organické znečištění a znečištění
živinami – dusíkem a fosforem, má
dlouhodobě klesající trend, hlavně díky aktivním opatřením zemí
v povodí, zaměřeným na čištění

odpadních vod. Dalším pozitivním
faktorem v povodí Dunaje je, že tato
oblast Evropy není tak hustě osídlena jako západní Evropa. Znečištění
některými perzistentními organickými látkami, například polychlorovanými bifenyly, je tak v Dunaji
nižší než např. v Labi.
Vypadá to, že Dunaj vlastně problémy se znečištěním nemá…
Je nutno podotknout, že zředění
znečištění ve vodách Dunaje není
vůbec řešením problému. Znečištění, byť zředěné, zůstává faktem
a průzkum upozornil na některé
problémy, které se do budoucna
budou muset řešit. Např. koncentrace rtuti nebo perﬂuoroktansulfonátu (PFOS) v rybách na celém
toku řeky překročily až několikanásobně normu environmentální
kvality, stanovenou evropskou
Vodní rámcovou směrnicí. PFOS
se v minulosti používal jako součást polymerů a jako přísada do
voděodolných textilií a jako komponenta do pěnových hasicích prostředků. U ryb bylo prokázáno, že
PFOS může poškodit játra, narušit
rozmnožování nebo způsobit poruchu ve vývoji plodu. Pravidelné
monitorování pomáha identiﬁkovat trendy stavu znečištění, tzn.
zda se situace nezhoršuje nebo jak
dlouho bude trvat, než hladina znečištění klesne pod kritickou mez.

je přímo do řeky vypouštěna nečištěná komunální odpadní voda
z velkých městských aglomerací,
jakými jsou např. Bělehrad nebo
Bukurešť. Oproti hlavnímu toku
jsou mnohem více znečištěny
střední a malé přítoky, na kterých leží města, např. řeka Arges
v Rumunsku nebo Rusenski Lom
v Bulharsku, kde je kromě chemického znečištění markantní
i bakteriální znečištění splaškovou odpadní vodou. Velkým problémem je, pokud velká městská
aglomerace leží na vodním toku,
který má pouze malý průtok a ve
kterém se znečištění nemůže
zředit. Negativním příkladem je
např. bosenské město Sarajevo,
ležící při prameni řeky Bosna,
jež také leží v povodí Dunaje.
Nádherný krasový pramen, který
vytéká přímo ve městě velkou silou ze skály, se pod městem mění
na stoku obsahující chemický
koktejl. Jiná města, která leží na
velkých tocích, jakým je Dunaj,
kde se lokální emise rychle zředí,
tento problém nevnímají až tak
zřetelně, ačkoli možná vypouštějí
mnohem více znečištění.
Zmínil jste, že se do řeky dostávají
i látky, které se nesmí dlouho používat, např. DDT. Jak je to možné
a odkud se do vody dostávají?
Některé látky, jako např. DDT
a jeho rozkladné produkty, jsou
velmi obtížně rozložitelné a mohou přetrvávat v prostředí i dlouho
poté, co se přestaly používat. Mnohé nejsou prakticky rozpustné ve
vodě, řekou jsou unášeny na pevných částečkách plavenin a kalu.
V oblastech toku, kde se řeka zpomalí, se plaveniny usadí a vytvoří
sediment, který může časem uvolňovat chemické látky zpět do řeky,
např. při povodních. Část kontaminovaného sedimentu se ukládá
např. v oblasti delty Dunaje.

Delta je blízko Konstance a pláží
s turisty, kde si jistě lidé dávají
ryby. Mohou být tyto ryby nebezpečné?
Nemyslím si, že by mořské ryby
byly kriticky kontaminovány. NaKde všude je znečištění skutečně víc riziko, které hrozí turistovi, je
vysoké?
minimalizováno tím, že si lokální
Problematické jsou zejména tzv. ulovenou rybu dá na oběd jednou
Hot – spots. To jsou místa, kde nebo dvakrát během dovolené.
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znečištění řeky Dunaj
Kdyby jedl kontaminované ryby
pravidelně během delšího období, mohlo by to být rizikové pro
jeho zdraví.
Zkoumali jste i kvalitu Černého
moře. Jak to tam se znečištěním
vypadá?
Kvalita vody v Černém moři je zejména v jeho západní části ovlivněna imisemi, které z kontinentu přináší Dunaj. V povrchové
mořské vodě nacházíme podobně
jako v Dunaji širokou paletu látek,
které zahrnují mimo běžně sledovaných látek, jakými jsou ropné
uhlovodíky, i perzistentní látky –
bromované zhášeče hoření nebo
perﬂuorované látky, dále stopy
léčiv, umělých sladidel a kofeinu.
Ačkoli tyto látky jsou v mořské
vodě přítomné v nízkých koncentracích, je třeba je sledovat a dále
zkoumat, zda některé z nich nezpůsobují problémy zranitelným
mořským ekosystémům.

ŠTĚSTÍM JE, že emise z lidské činnosti se v Dunaji účinně ředí narůstajícím průtokem
vody, takže hladiny chemických látek nejsou v hlavním toku znepokojivě vysoké.

Zmíněné chemické látky mají dva
potenciálně negativní účinky:
na životní prostředí a na zdraví
člověka. V řekách a jezerech jsou
vodní rostliny a živočichové, kteří trpí znečištěním. Škála účinků
Jak je ohrožena vodní fauna, ale je široká. Viditelné jsou akutní
třeba i ptáci, kteří ryby chytají? účinky, které mohou decimovat
Má to ještě další konsekvence na populace organismů. Vzpomeňme
životní koloběh?
např. na únik kyanidu na řece Tise

v Rumunsku v roce 2000, který
zahubil celou populaci ryb v této
velké řece. Mnohem více zůstává
skrytého – jde o chronické účinky.
Organismus nezabijí, ale pozmění
jeho metabolismus, hormonální funkce, chování apod. Např.
ryby vystavené účinkům nízkých
koncentrací některých léčiv nebo
drog ztrácejí přirozenou plachost

a snadněji se pak stanou obětí
dravců. Výsledkem může být vymizení některých citlivých druhů
a ztráta biodiverzity. Některé látky, např. některé bromované zhášeče hoření, se málo rozpouštějí ve
vodě, ale mají tendenci kumulovat
se v tkáních ryb. Podobné je to
i např. s rtutí nebo některými perﬂuorovanými látkami. Smůlu mají
potom predátoři, jako např. draví
ptáci krmící se rybami, u kterých
může konzumace kontaminovanou potravou způsobit druhotnou
otravu. V nejhorším případě dojde k vyhynutí některých citlivých
druhů, čímž se naruší normální
fungování ekosystému. Hovoříme
o chemickém znečištění. Na Dunaji ale paradoxně za ztrátu rozmanitosti druhů na některých úsecích
není zodpovědné znečištění vody,
ale výstavba vodních děl, která
zabraňují migraci ryb. Nepřekonatelnou bariéru tvoří např. přehrada
Železná vrata, která již 50 let znemožňuje, aby se největší dunajská
ryba, jeseter - vyza velká, dostala
z dolního toku proti proudu do oblasti Dunaje pod Bratislavou, kde
se v minulosti rozmnožovala.

SC-391017/06

SC-391606/05
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Letní speciál

Kam v horkých dnech? K vodě!
 Přinášíme vám 15 tipů na
brněnská koupaliště, bazény
i koupání v přírodě.

• dospělí celý den (180 Kč), do
13:00 (75 Kč), od 13:00 (150 Kč),
od 17:00 (75 Kč)
děti 3–15 let, studenti 15–25 let
senioři od 65 let, ZTP/P +
doprovod celý den (120 Kč),
do 13:00 (60 Kč), od 13:00
(100 Kč), od 17:00 (60 Kč)
rodinné vstupné (2 dospělí
a 2 děti + cena za další dítě):
celý den (540 + 60 Kč), do
13:00 (200 Kč), od 13:00 (450 +
50 Kč), od 17:00 (240 Kč)
• Plavecký bazén se skokanskými můstky (25 m), bazén pro
neplavce se skluzavkou (25 m),
Koupaliště
brouzdaliště s předehřívanou
Dětské koupaliště Juliánov
vodou + skluzavka, bazénové
• Juliánovské nám. 1, Brno-Žide- nafukovací atrakce pro děti,
nice, tel.: 728 344 397
hřiště, sportoviště, zapůjčení
• otevřeno červenec, srpen 9:30– lehátek zdarma. Dopolední
18:30
koupání je možné pouze ve vše• dospělí celý den (70 Kč), od 15:00 dní dny.
(50 Kč)
děti 3–15 let celý den (50 Kč), od Koupaliště Kraví hora
15:00 (40 Kč)
• Údolní 76, Brno - Masarykova
senioři od 17:30: zdarma
čtvrť, tel.: 543 216 434
• dva bazény, úprava vody je zajiš- • otevřeno červenec, srpen PO–NE
těna bezchlórovým přípravkem, 9:00–22:00, ÚT, ČT a PÁ od 7:00
voda nedráždí oči, dětské hřiště • dospělí celý den (150 Kč), od
14:00 (100 Kč)
Koupaliště „Biotop“ Brno-Jih
děti 6–15 let, senioři od 65 let
• K Lávce 13, Brno - Horní Her- ZTP/P celý den (80 Kč), od
špice, tel.: 778 726 953
14:00 (50 Kč)
• otevřeno červenec, srpen 9:00– • dohřívaný plavecký bazén
20:00
(50 m), dětský bazén, v obou
• dospělí celý den (120 Kč), od bazénech skluzavky do vody,
15:00 (70 Kč)
dětské hřiště, zapůjčení leháděti 6–15 let, studenti
tek zdarma. V červenci a srpnu
senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P je krytá plavecká hala na Kraví
+ doprovod celý den (60 Kč), od hoře mimo provoz.
15:00 (40 Kč)
• koupací biotop se systémem pří- Koupaliště Riviéra
rodního způsobu čištění vody, • Bauerova 7, Brno-Pisárky, tel.:
bazén ve tvaru nepravidelného 730 106 914
oválu s plaveckou i neplaveckou • otevřeno červenec, srpen 9:00–
částí, brouzdaliště se skluzavkou 19:30
• dospělí celý den (200 Kč), do
Koupaliště Dobrák
14:00 (100 Kč), od 15:00 (120 Kč)
• Dobrovského 29, Brno – Králo- děti 6–14 let
vo Pole, tel.: 733 676 566
senioři od 65 let, ZTP, ZTP +
• otevřeno červenec, srpen 9:30– doprovod celý den (100 Kč), do
22:00
14:00 (50 Kč), od 15:00 (60 Kč)
• dospělí celý den PO–PÁ (150 Kč), rodinné vstupné (2 dospělí + max.
SO–NE (170 Kč), do 14:00 3 děti): celý den (450 Kč), do 14:00
(80 Kč), od 14:00 (100 Kč), od (není), od 15:00 (350 Kč)
16:00 (80 Kč), od 20:00 (50 Kč)
• kaskáda tří bazénů (brouzdališděti 3–15 let + FunPark: celý den tě, bazén pro neplavce, plavecký
(80 Kč), do 14:00 (40 Kč), od bazén) v umělém říčním korytě
14:00 (60 Kč), od 16:00 (40 Kč)
o celkové délce 390 m, tobogán,
studenti celý den (60 Kč), od skluzavka do vody, lezecká stě20:00 (50 Kč)
na u bazénu, dětské hřiště, sporZTP (bez doprovodu): 50 Kč
toviště
• plavecký bazén (40 m), malý plavecký bazén, dětský bazén, brouz- Koupaliště Starý Lískovec
daliště, dětské hřiště, FunPark, • Klobásova 79, Brno - Starý Líssportoviště
kovec, tel.: 608 020 108
• otevřeno červenec, srpen 9:00–
Koupaliště Královo Pole
22:00
• Křižíkova 9d, Brno - Královo Pole, • dospělí celý den (120 Kč), od
tel.: 731 445 111
15:00 (70 Kč)
• otevřeno červenec, srpen 9:00– děti 3–12 let celý den (70 Kč), od
21:00
15:00 (50 Kč)

studenti, senioři celý den (100 Kč), • otevřeno PO–PÁ 6:00–22:00,
SO–NE a svátky 8:00–20:00
od 15:00 (50 Kč)
• plavecký bazén (25 m) se sklu- • dospělí 1,5 hod. (70 Kč)
děti 6–14 let
zavkou, brouzdaliště.
senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P +
doprovod 1,5 hod. (50 Kč)
Koupaliště Zábrdovice
• Zábrdovická 13, Brno-město, rodinné vstupné (2 dospělí
+ max. 3 děti) 1,5 hod. (160 Kč)
tel.: 730 157 525
• otevřeno červenec, srpen 9:00– • oválný plavecký bazén (18 m)
s hloubkou 0,6–2,2 m, vířivka.
20:00
• dospělí celý den (130 Kč), od
Městský plavecký
16:00 (70 Kč)
děti 3–5 let celý den (30 Kč), od bazén Lužánky
• Sportovní 4, Brno-Ponava, tel.:
16:00 (30 Kč)
děti 6–14 let celý den (70 Kč), od 533 033 881
• otevřeno 6:00–22:00
16:00 (50 Kč)
senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P + • dospělí PO–PÁ do 19:00
doprovod celý den (70 Kč), od (80 Kč/hod.), PO–PÁ od 19:00,
SO–NE a svátky (90 Kč/hod.)
16:00 (50 Kč)
rodinné vstupné (2 dospělí děti 6–14 let, senioři od 65 let
+ max. 3 děti) celý den (360 Kč), ZTP, ZTP/P + doprovod: PO–
PÁ do 19:00 (65 Kč/hod.),
od 16:00 (není)
• plavecký bazén (50 m), bazén pro PO–PÁ 19:00, SO–NE a svátky
neplavce, brouzdaliště, plavecký (70 Kč/hod.)
bazén s umělým vlnobitím, tobo- senioři od 80 let PO–PÁ 6:00–
gán, sportoviště, dětské hřiště
12:00, SO–NE a svátky 8:00–
12:00 (25 Kč/hod.)
Kryté bazény
rodinné vstupné (2 dospěAquapark Kohoutovice
lí + max. 3 děti) PO–PÁ do
• Chalabalova 2a, Brno-Kohouto- 19:00 (205 Kč/hod.), PO–PÁ
vice, tel.: 533 033 863
od 19:00, SO–NE a svátky
• otevřeno PO–PÁ 6:00–21:30, (230 Kč/hod.)
SO–NE a svátky 8:00–21:30
• plavecký bazén (50 m), rela• dospělí PO–PÁ 1,5 hod. (100 Kč), xační bazén, dětský vodní svět
2,5 hod. (175 Kč), SO–NE a svát- s přebalovacími pulty, postýlkaky 1,5 hod. (110 Kč), 2,5 hod. mi a s herničkou
(190 Kč)
děti 6–14 let PO–PÁ 1,5 hod. TJ Tesla Brno
(50 Kč), 2,5 hod. (90 Kč), SO– • Halasovo nám. 7, Brno-Lesná,
NE a svátky 1,5 hod. (50 Kč), tel.: 545 222 600
2,5 hod. (95 Kč)
• otevřeno
červenec,
srpen
senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P 10:00–19:00
+ doprovod 1,5 hod. (80 Kč), • dospělí celý den (80 Kč)
2,5 hod. (135 Kč)
děti do 15 let celý den (30 Kč)
vozíčkáři: 1,5 hod. (45 Kč), studenti, senioři od 60 let, ZTP,
2,5 hod. (80 Kč)
ZTP/P + doprovod celý den
senioři od 80 let PO–PÁ 6:00– (50 Kč)
12:00, SO–NE a svátky 8:00– • plavecký bazén (25 m), venkov12:00 1,5 hod. (25 Kč)
ní brouzdaliště se skluzavkou,
• plavecký bazén (25 m), rekreač- dětské hřiště
ní bazén, brouzdaliště, tobogán,
Koupání v přírodě
střešní bazén.
Pláže Brněnské
Krytý plavecký bazén Ponávka přehrady
• Ponávka 3a, Brno-město, tel.: Rakovec: Zastávka MHD, dřevěné koupací molo, dětské hřiště.
730 157 523
• otevřeno PO–PÁ 6:00–22:00, Kozí Horka: Zastávka MHD +
přístaviště, travnaté pláže.
SO–NE a svátky 8:00–20:00
Rokle: Přístaviště, romantické
• dospělí 70 Kč/hod.
děti 6–14 let, senioři od 65 let, ZTP, pláže, dětské hřiště.
Osada: Přístaviště, nudistická pláž.
ZTP/P + doprovod 50 Kč/hod.
rodinné vstupné (2 dospělí Sokolské koupaliště: Přístaviště, areál plážových sportů, dětské
+ max. 3 děti) 200 Kč/hod.
• bazén (25 m) s hloubkou 1,15– hřiště.
1,6 m, sauna. Každý čtvrtek od Kvalitu vody na jednotlivých plá12:00 do 15:00 probíhá plavá- žích si můžete ověřit na webu
ní seniorů s cvičením ve vodě Krajské hygienické stanice JmK se
(v ceně základního vstupného). sídlem v Brně (www.khsbrno.cz).
Rybníky v Mariánském údolí
Lázně a relaxační
Soustava vodních nádrží, kvalitu
centrum Rašínova
• Rašínova 12, Brno-město, tel.: vody zde Krajská hygienická stanice nesleduje.
533 033 821

Fotoreportáž
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 Obřanský hrad

Devět fakult Masarykovy univerzity
přivítalo své absolventy
U příležitosti oslav stého výročí pozvala Masarykova univerzita všechny své absolventy i jejich rodiny a blízké na Den absolventů, který se konal v sobotu 15. června od 9 do 15 hodin na jednotlivých fakultách. Fakulty
připravily program zahrnující nejen prohlídky současných budov, ale i přednášky či nově vydané knihy přibližující historii školy. „Kvalitní absolventi jsou vizitkou každé vysoké školy. Vážíme si všech našich více než
dvou set tisíc absolventů, ať již mají na svém diplomu název Masarykovy univerzity, nebo Univerzity Jana
maj
Evangelisty Purkyně,“ uvedla prorektorka MU pro vnější vztahy Hana Svatoňová.

Pokud chcete v Brně navštívit hrad,
máte hned dvě možnosti. Špilberk,
který se nabídne jako první, přitom
nemusí uspokojit každého.
Pro dobrodružnější část brněnské
populace zbývá pouze ten druhý
hrad v katastru města Brna, hrad
obřanský. A zde turisté nebudou
zklamáni, naplňuje všechny tři
požadavky na hradní výlet – nekonečnou chůzi do kopce po lesních
stezkách zarostlých kapradinami,
výhledy do korun stromů a propocené tričko na zádech po výstupu.

Objev hradu Obřany
Antonín Kříž byl mistr ve výrobě kabelů v Židenicích a poté, co
odešel do penze, se rozhodl objevit
středověký hrad. Dlouhá léta kopal na kopcích nad Obřany a v roce
1957 ohlásil, že hrad byl nalezen.
A i když mu byla činnost úředně
zakázána, kopal stále dál. Po neodborném průzkumu zůstala většina
zdí odhalena a nezakonzervována,
zbytky hradu tudíž rychle chátrají.

Historie hradu
V roce 1278 přesunul pán Gerhard
ze Zbraslavi a Obřan své sídlo na
protáhlý hřeben obklopený srázy
nad řekou Svitavou. Po jeho smrti
získal hrad jeho syn Boček a poté
syn Smil. Ten byl významnou postavou moravské šlechty, v roce 1310
dokonce moravským zemským
hejtmanem. V tu dobu obřanský
hrad nakrátko zazářil, neboť se zde
scházela šlechta a kula pikle proti
bezcharakternímu a nerozhodnému králi Jindřichu Korutanskému.
Z této funkce byl Smil po nástupu
Jana Lucemburského odvolán, zapojil se do odporu proti králi, který
se více než o povznesení země zajímal o turnaje a hostiny, a následně odešel do rakouské emigrace
a v roce 1313 zemřel. Protože po
sobě nezanechal mužského potomka, rod pánů z Obřan vymřel
po meči a obřanský hrad se dostal
do rukou představitele šlechtické kliky Jindřicha z Lipé. Protože
v těch dobách byl hrad prázdný,
obsadila jej tlupa loupežníků, kteří sužovali kraj. V roce 1315 proto
podnikli rozezlení brněnští měšťané trestnou výpravu, při které byl
hrad dobyt a rozbořen.
Boček z Kunštátu a Poděbrad
v roce 1365 založil hrad nad Bystřicí pod Hostýnem, který nazval
podle zaniklého rodového sídla
luk
Obřany.
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Zajímavé akce

Co by vám nemělo v Brně ujít?

Měsíc autorského
čtení 2019
(čestný host Rumunsko)
1.–31. července
Divadlo Husa na provázku
100 let Velkého Brna
12. července – 11. srpna
Nová radnice – Křížová chodba
Aneta Langerová
14. července od 20:30
Venkovní prostor mezi Galerií Vaňkovka a Fait Gallery
Částečné zatmění Měsíce
16. července od 21:30
Hvězdárna a planetárium Brno
BuranTeatr: Domeček
23. července od 19:30
ORTEN_100_Ohnice:
Římské náměstí
Kde tančí vítr
18. července od 20:00
Mistrovství Evropy
Káznice na Cejlu
horských kol
25.–27. července
Mendel je... včelař
Jundrov, Pisárky
19.–21. července
Mendlovo náměstí
Mistrovství České republiky
mužů a žen v atletice
Brněnské drak 2019
26.–27. července
20. července
Sportovní areál VUT v Brně Pod
Brněnská přehrada
Palackého vrchem
SWINGová tančírna
Špitálka: Proměny chytré čtvrti
pod Petrovem
do 31. července
23. července od 18:00
altán v Denisových sadech
Stará radnice – Urban centrum

Grand Prix
České republiky 2019
2.–4. srpna
Masarykův okruh
Mezinárodní kytarový
festival Brno 2019
4.–10. srpna
Nová radnice,
Biskupský dvůr
Moravské hrady.CZ
9.–10. srpna
hrad Veveří
Boudník
do 11. srpna
Pražákův palác


Brno Art Open
– Sochy v ulicích 2019
do 11. srpna
Brno – různá místa
The Klezmatics /
MHF Špilberk
15. srpna od 20:00
Velké nádvoří hradu Špilberk
Den Brna
15.–17. srpna
Brno – různá místa
Letní ovínění
16. srpna od 15:00
Björnsonův sad
LétoFest Brno 2019
16.–18. srpna
Výstaviště Brno
Food & Drink Fest
Svoboďák
20.–24. srpna
náměstí Svobody
Hip hop na Moraváku
30. srpna od 19:00
park na Moravském náměstí
Streetparty150
Vyvrcholení oslav 150. výročí
MHD v Brně
31. srpna od 13:00
ulice Lidická

SC-391606/04

INZERCE

Evropské hry handicapované mládeže
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O medaile bojovalo přes 500 handicapovaných
 Desítky medailí získaly
děti při Evropských hrách
handicapované mládeže Emil
Open, které se konaly v červnu v Brně. Více než 500 mladých sportovců ze 17 zemí
Evropy změřilo své síly v atletice, plavání či stolním tenise. Kromě medailí a nových
přátelství si závodníci odvezli
domů i vzpomínky na setkání
se svými vzory – paralympijskými vítězi.
Dominika Cardová, Markéta Pudilová

Zlatou medailí se může pochlubit
například dvanáctiletá Kristýna
Markvartová z Hradce Králové.
Své soupeře porazila v závodu
vozíčkářů. „Emil Open se letos
účastním poprvé a jsem nadšená.
Dokonce mi nevadilo ani horko,“ zúčastnily také děti z dalších ev- s týmem jsme soutěžili v boccii,
komentovala hned po závodu ropských zemí. Byla mezi nimi což je sport podobný pétanque.
vítězka. Sportovních klání se i Rakušanka Laura. „Společně Doufám, že přijedu i příští rok,
protože atmosféra her byla úžasná,“ komentuje Laura.

Tři kategorie
Handicapovaní sportovci se do
her zapojili ve třech kategoriích
– Open, Masters a Mixed. Začínajícím i pokročilým účastníkům
her byla určena kategorie Open.
V Masters mohli zápolit pouze
kvaliﬁkování závodníci. Soutěžení zdravé a handicapované mládeže propojila kategorie Mixed.
„Jsem moc rád, že se do akce zapojili žáci základních a středních
škol a všichni společně s handicapovanými dětmi sportovali a bavili se. Tohle je poselství, které
bychom chtěli prostřednictvím
Emil Open předávat dál,“ říká
prezident organizačního výboru
Pavel Zbožínek. Klání se odehrála na několika brněnských
sportovištích. Ve stolním tenise
a boccii se sportovci utkali na
Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v brněnských
Bohunicích. Plavcům poskytl
zázemí Sportovní areál na Kraví
hoře. Atleti bojovali o medaile
i ve Sportovním areálu Vysokého
učení technického (VUT) pod
Palackého vrchem.

Slalom na vozíčku
Kromě hlavních soutěžních disciplín se rakouští a čeští sportovci
utkali například ve slalomu na vozíčku. Zpestření čekalo účastníky
letních her i na Brněnské přehradě. Handicapovaní sportovci
si tam vůbec poprvé vyzkoušeli

nový sport parapaddleboarding.
„Je to vodní sport, při němž se
jezdec na prkně podobném surfovému longboardu pohybuje
záběry dlouhého pádla. A díky
speciální sedačce připevněné
na prkno se nyní můžou tomuto
sportu věnovat i vozíčkáři. Parapaddleboarding je vhodný pro
všechny handicapované, kteří
jsou schopní používat ruce,“ popisuje Pavel Zbožínek.
Letošní osmý ročník Emil Open
odstartoval 13. června a skončil
o čtyři dny později.

Víte, že...



• Akce navazuje na úspěšné
a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.
Letní evropské hry handicapovné
mládeže se tradičně konají v Brně
v České republice. V roce 2019 se
bude jednat již o 8. ročník tohoto
jedinečného projektu. Doposud se
her zúčastnilo přes 3600 mladých
sportovců s doprovodem. Závodníci
si změřili své síly celkem ve více než
10 sportech v různých kategoriích
a měli možnost setkat se se spoustou významných osobností z oblasti
sportu, kultury i veřejného života.
• Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním
a společenským setkáním mladých
lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.

Volný čas
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Horoskopy – srpen

te muset volit úspornější variantu. Nevadí, se, že si to myslí partner/ka dřív, než přistounepotrpíte si na luxus, důležité jsou přeci pí k radikálním krokům. Jinak se nebudete
zážitky!
mít s kým podělit o svou radost.

 Lev

 Střelec

Čas věnovat se sobě a svým plánům. Je čas
 Beran
investic. Mnozí mohou udělat radikální krok
V srpnu budete ve svém živlu. Radost, aktivita v práci. Každopádně sebevědomí budete mít
a nadšení vám nebudou chybět. Může se vám na rozdávání a chvíle zábavy si užijete na
dařit ve všem, do čeho se pustíte. Budete mít plný pecky!
štěstí. Směle do toho. Pozor jen na pravidla.

 Panna

Pohoda, džez, párty, oslavy či zahraniční
dovolená, prostě bezstarostný měsíc. Užívejte, protože zbytek roku už může být úplně jiný.

 Kozoroh

Chvíle oddechu v soukromí po předcházejíOceníte klid a soukromí. Potřebujete si cím vyčerpávajícím měsíci. Je čas plánovat
Srpen může být poměrně konﬂiktním měsí- spoustu věcí promyslet a naplánovat. Na společné ﬁnance, abyste na konci roku nezacem. Snadno vás něco může rozčílit. Venti- konci měsíce budete mít větší vitalitu a odva- žívali zbytečný stres.
lujte vnitřní napětí raději sportem nebo něja- hu rozběhnout to, co jste dlouho odkládali.
 Vodnář
kou zábavou, ale nepřepínejte své síly.
Budete schopni i konfrontace.
Rádi budete vyhledávat společnost přátel.
 Blíženci
 Váhy
Potřebujete zpomalit a oddechnout. OcePříjemná dovolená či chvíle pohody v rodin- Léto si užíváte ve společnosti přátel nebo níte pomoc druhých. Užívejte pohodové
ném kruhu, co víc si přát. Budete rádi a ochot- na cestách nebo nejlépe obojí. Bude jen letní dny.
ně organizovat nejrůznější aktivity a výlety. nutné dobře zorganizovat práci a povinJen kdyby do vás pořád někdo nerýpal a nepo- nosti doma, abyste neměli výčitky, že něco  Ryby
Netrapte se povinnostmi, ty hravě zvládučoval, to by se žilo mnohem lépe, že?
zanedbáváte.
nete. Vyvarujte se zbytečných výdajů na
 Rak
 Štír
zdánlivě nepostradatelné věci. Spíše invesIdeální doba pro cestování nebo dovole- Dlouhodobé snažení v práci konečně přináší tujte do svého zdraví, mnohonásobně se
nou. Užijete si ji naplno, i když někdy bude- své výsledky. Stálo to za ta omezení. Ujistěte vám to vrátí.

 Býk

INZERCE

Tiskárna MJ servis s.r.o. Vám nabízí:
y

nabízíme účetní služby pro
SVJ i bytové domy.
Sestavování účetních
závěrek, vedení mezd,
zveřejňování na OR.
Provádíme komplexní správu
domů včetně úklidu.
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Brněnský
zpravodaj

HAUSE SERVICE, s.r.o.

MJ SERVIS

zdarma
do vašich
schránek
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www.hauseservice.cz
e-mail: info@hauseservice.cz
tel.: 602 591 393

SC-391685/01
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SC-391680/01
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Saň Day
Guláš Fest 2019»

www.sandayfest.cz
&,+ƎOƍ

14:00

PSBANDERS
15:30

17:00
21:30

18:30

BOBRBEND

MORČATA NA ÚTĚKU

ALVARÉZ PERÉZ 20:00 ALBAND

ROMAN HORKÝ KAMELOT

23:00

ALEŠ BRICHTA PROJECT

SC-391671/01

Futsal arena u rybníka
Sokolnice
31. 8. od 8.00 hod.

Inzerce

Neváhejte a přijďte se do prodejny
v Brně podívat ve všední dny
10–18 hod., po dohodě kdykoliv.
Prvních 50 zákaznic od nás obdrží
dárkový šek na příští nákup.

Telefon prodejna:
+420 603 458 913
Metodějka Stoklásková
+420 602 534 186
E-mail:
prodejna: info@femms.cz
majitelka: metodejka@femms.cz

SC-391679/01

Hledáte-li krásu a vyjímečnost, jež podtrhne
Vaši osobnost a dodá sebevědomí, navštivte
náš salon FEMMS v Brně, na ulici Horní 1,
v klidné vilové čtvrti pod Červeným kopcem.
Potěší Vás nádherné prostory salonu FEMMS
a nadchne nepřeberné množství typů
podprsenek, kalhotek, plavek, šatů i halenek.
A to ve všech velikostech!
Naše nabídka prádla a plavek je určena
zákaznicím, které očekávají nejen kvalitu,
funkčnost a pohodlí, ale i styl a dlouhodobý
estetický zážitek. Odborně Vám poradíme
a spolu s Vámi dokážeme, že oblékání je
nádherná poezie v životě ženy.

Brno, Horní 1
Parkování bez problémů!

SC-391687/01

velikosti: 65–115 CUP A–H

Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz
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SC-391687/02

PRÁDLO – PLAVKY – DOPLŇKY

Máte v oblibě krásné a kvalitní prádlo?
Toužíte být elegantní, sexy, dobře
oblečená a přitom se cítit pohodlně?
Nebo byste si ráda pořídila nové plavky,
bikiny nebo tolik módní tankiny?
Možná už znáte naši specializovanou
prodejnu dámského značkového prádla
a plavek všech velikostí
v Brně.
Srdečně Vás zveme k pohodlným a ničím
nerušeným nákupům v elegantním
a diskrétním prostředí s osobním
odborným přístupem majitelky a jejím
týmem odbornic v prádle.

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

FEMMS

Vážené paní, ženy a dívky.

www.femms.cz

Vaše prodejna

15

10 LET

SC-391662/01

KRÁSA POMOCI
S VÁMI POMÁHÁ
6(1,25Ś08æ

SC-380266/01

POMÁHEJTE
61É0,6(1,25Ś0

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

www.krasapomoci.cz

