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Inzerujte
Inzerce v našem 

časopise oslovuje 
nejširší okruh 

čtenářů z Brna!
Volejte:

724 274 181

... v Brně vzrůstá porodnost?
V Gynekologicko-porodnické klini-
ce brněnské Fakultní nemocnice 
proběhlo za prvních šest měsíců 
letošního roku již 3 118 porodů, 
což je o  85 více než za stejné 
období loni. Loňský rok byl přitom 
rekordní. Během letních měsíců 
navíc nemocnice čelí tzv. porodní 
vlně. V červenci 2019 se narodilo 
601 dětí – z toho 18 dvojčat. Klini-
ka je největším pracovištěm svého 
druhu v České republice. pž

Víte, že... 

Získá Kometa další titul? Hokejová sezóna začíná
Hlavní trenér Komety Brno Petr Fiala, který tým vede od konce dubna, se v médiích netají nejvyššími 
ambicemi. Zároveň však dodává, že stejnou metu má i několik dalších mužstev. Letos Kometa nastou-
pí s novým kapitánem. Hokejový útočník Leoš Čermák, který šest let nosil na hrudi kapitánské céčko, 
ukončil v 41 letech kariéru. Odchovanec Třebíče dovedl Kometu jako kapitán k dvěma titulům a bude 
v týmu působit nadále jako manažer pro hráčský rozvoj. „Kometa je to nejlepší, co mě v kariéře mohlo 
potkat. Byla to fantazie. Brněnští fanoušci jsou nejlepší v republice a jsem šťastný za to, co se nám všem 
společně s Liborem Zábranským podařilo dokázat,“ uvedl loučící se kapitán na webu svého týmu. První 
kolo Tipsport extraligy 2019/2020 začíná pro Kometu v pátek 13. září, kdy si zahraje s Litvínovem od půl 
šesté odpoledne. Týden předtím pokřtí hokejisté nové dresy. „Tato akce proběhne již tradičně v rámci 
Dne Starobrna, který se letos koná 7. září, pokřtíme dresy a bude probíhat jako každým rokem také auto-
gramiáda hokejistů,“ říká tiskový mluvčí Komety Michal Chylík.  více na straně 3

Anna Šabatová
nejen o svobodě žen

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová má, podobně jako její předchůdci, obrovské množství 
práce. Ročně musí její úřad řešit neuvěřitelných osm tisíc podnětů – neboli stížností občanů. 
Kromě prověřování stížností na nezákonný postup úřadů má řadu dalších úkolů. V rozhovoru 
Šabatová hovoří o otázce diskriminace žen, vzpomíná na výslechy StB, ale také na svého před-
chůdce Otakara Motejla.

 

Rozhovor na stranách 8–9

Oblíbený učitel?
Jaký měl Tomáš Klus vztah s ře-
ditelem a jak prožíval předseda 
ÚOHS Petr Rafaj návrat zpět do 
lavic? více na straně 4

Marek Ztracený

Populární zpěvák se Brněnské-
mu zpravodaji svěřil s tím, kdo jej 
„vrací zpátky do reality“ a proč 
není dobré „trápit se tím, co bylo“. 
Prozradil také, že jeho kapela už 
zpívala na opravdu neobvyklých 
místech. více na straně 11

Září 2019 / Náklad 60.000



2 Inzerce

S
C-

3
9

10
17

/0
7

S
C-

3
9

15
9

1/
8

2
S

C-
3

9
17

8
4/

0
1



3Aktuality

INZERCE

Mnozí důchodci jsou bohatí. 
Patří jim dům nebo byt, ale 
života si moc neužívají, protože 
berou nízký důchod. Společnost 
FINEMO.CZ, která vznikla před 
5 lety, se inspirovala v zahraničí 
a našim seniorům chce na stará 

kolena přilepšit. Díky licenci, 
kterou jí udělila Česká národní 
banka, může důchodcům zatím 

jako jediná nabízet Rentu z ne-
movitosti. Říká se jí také zpětná 
hypotéka a její obliba ve světě 
a teď i v Česku raketově roste. 

Zásadní je, že dům nebo byt 
nadále zůstává majetkem 
seniora. Senior nic nesplácí, tato 
povinnost přechází až na dědice. 
Ti se ale nemovitosti vzdávat 
nemusejí. Je úplně lhostejné, ja-
kým způsobem hypotéku splatí. 
Klidně mohou použít své úspory 
nebo situaci vyřešit jinak, po 
svém, většinou však prodejem 
nemovitosti.

Senioři si buď zažádají o jedno-
rázovou výplatu peněz, nebo 
dostávají každý měsíc předem 
dohodnutou částku. Někteří 
dávají přednost kombinaci obou 
těchto forem. A na co všechno 
se dá hypotéka využít? Na cokoli. 

Žádné limity neexistují. Spoko-
jení důchodci cestují, setkávají 
se s přáteli, sportují, dopřávají si. 
Podporují vnoučata na studiích, 
věnují se finančně náročným zá-
libám, jejich životní úroveň roste.

Zkušenosti se zpětnou hypoté-
kou ze zahraničí jsou pozitivní. 
Dědictví je sice kvůli splátce 
půjčky nižší, ale pokud důchod-
ce nemovitost zvelebil, může 
i díky tomu hodnota zvelebené 
nemovitosti vzrůst.

 I český senior může prožít důstojný život a nebýt od-
kázán pouze na starobní důchod. Stačí, když si vezme 
půjčku, kterou nemusí splácet. Už stovky klientů v naší 
zemi mají zkušenosti s Rentou z nemovitosti, další se 
o ní postupně dozvídají a přidávají se. Oč vlastně jde?

Výhody Renty z nemovitosti:

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

Chcete vědět více?

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

Čeští senioři přišli Rentě z nemovitosti na chuť
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Markéta Malá, šéfredaktorka 
marketa.mala@ceskydomov.cz

Něco končí, něco začíná
Když jsem zpěváku Tomáši Klusovi (str. 4) 
sdělila, že mé dvě pětileté děti znají jednu jeho 
píseň nazpaměť, potěšilo jej to. Jenže proč? 
Kvůli slůvku v  textu, které označuje sedací 
část těla – „pr…el“. Klus vyjádřil politování 
a pak s humorem sobě vlastním řekl: „Ale to 
jste ráda, že se naučili brzo říkat písmeno R." 
Název editorialu je parafrází slov písně Marka 
Ztraceného (str. 11) a zároveň citátem polské-
ho spisovatele Andrzeje Sapkowského. Dobře 
se hodí k  charakteristice tzv. přechodového 

rituálu – průlomového období, kterým může 
být narození, svatba, ale i  začátek školního 
roku. Změnami prochází i  náš časopis. Jak 
tvrdil americký spisovatel Edgar Allan Poe: 
„Tajemství šťastného života spočívá v  tom, 
s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu.“ 
Plně doufáme, že čtenáři změnu tváře časopi-
su uvítají. I když není 1. leden, jen začíná nový 
školní rok, vytyčili jsme si předsevzetí. Chce-
me vám více přiblížit osobnosti spjaté s Br-
nem, jako je hokejová legenda Josef Černý 
(str. 4, 8, 9, 10, 11, 15), zajímavá místa, kul-
turní a sportovní akce (str. 1, 3, 5, 10, 11, 12). 

Zajímá nás, co vás trápí a naopak těší. Rádi 
zveřejníme vaše názory či nápady. Budeme 
se pravidelně věnovat těm, kteří potřebují naši 
podporu, a těm, kteří se snaží podat pomoc-
nou ruku (str. 13). Maminka nevyléčitelně ne-
mocné Adélky ocenila náš zájem, což je pro 
novináře vyšší uznání než nějaká žurnalistic-
ká cena. Také ombudsmanka Anna Šabatová 
(str. 8, 9) si myslí, že metály nejsou tak důleži-
té jako vděčnost konkrétního člověka.

Editorial

 Na tradiční podpisové akci 
a křtu dresů Komety by neměl 
chybět ani nový kapitán týmu 
Martin Zaťovič. Rodák z Pře-
rova svou železnost prokázal 
i v ročníku 2017/2018, kdy 
společně s Jakubem Krejčíkem 
nechyběl v jediném soutěžním 
utkání a dopomohl Kometě ke 
druhému titulu v řadě.

Kristián Chalupa

Brno-střed – Sestava je silná 
také díky Tomáši Plekanci, kte-
rý kývl na nabídku Brna. Hodlá 
i nadále spolupracovat s Mar-
tinem Eratem, který nepověsil 
brusle na hřebík, i když na prv-
ním místě je u něj nyní zdraví.

Pivovar Starobrno v ulici Hlinky 
otevře návštěvníkům své brány 
v sobotu 7. září, přesně v poledne. 
Na slavnost přijede i populární 
skupina Chinaski a chybět nebu-

dou soutěže, pivní škola či exkur-
ze. To vše si návštěvníci letos užijí 
bez vstupného. „Z novinek bych 
upozornila na nefi ltrovaný ležák, 
speciálně uvařený ke Dni Starobr-

na. Jde o pivo velmi originální, 
protože jeho recepturu připravila 
vítězka soutěže o nejlepší doma 
vařený ležák Zdeňka Lukášková,“ 
říká tisková mluvčí společnosti 
Heineken Kateřina Veitová. 

Přijedou i Chinaski
Návštěvníkům udělá radost i vý-
běr účinkujících kapel. „Myslí-
me si, že pozvat po delší době do 
Brna Chinaski je prostě dobrý ná-
pad a všichni ho patřičně ocení,“ 
zdůrazňuje Veitová. Velký úspěch 
u diváků slibuje také vystoupení 
skupiny Queenie, zahraje i Ed-
die Stoilow a další interpreti. Na 
Den Starobrna se chodí nejen za 
hudbou, hokejisty a ochutnávkou 
tradičního českého moku. I letos 
budou zájemci pozvaní na exkur-
ze do vybraných provozů pivova-
ru, aby na vlastní oči viděli, jak se 
jejich oblíbené pivo vaří. 

Nový kapitán Komety se představí na Dni Starobrna

KŘEST DRESŮ v loňské sezóně. Foto: PA
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7,2
milionu korun
Ministerstvo obrany České 
republiky dostalo sedmimi-
lionovou pokutu. Předseda 
Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže Petr Rafaj potvr-
dil ve druhé polovině srpna 
svým pravomocným rozhod-
nutím uložení pokuty ve výši 
7 200 000 korun za poruše-
ní zákona při zadávání veřej-
né zakázky týkající se náku-
pu munice, konkrétně ručních 
útočných granátů. Minister-
stvo se dopustilo pochybe-
ní tím, že uzavřelo smlou-
vu s  vybraným dodavatelem, 
jímž je společnost Česká 
zbrojovka a. s., aniž by ode-
slalo oznámení o  výběru do-
davatele ostatním účastní-
kům zadávacího řízení. kch

Číslo vydání

Jízdní kola jsou pro 
chmatáky stále 
atraktivní zboží 
Královo Pole – V letním obdo-
bí evidovala Policie ČR v Brně 
zvýšené množství krádeží bi-
cyklů. Úspěšní při objasňování 
těchto krádeží byli policisté 
v Brně-Žabovřeskách i Králově 
Poli. Podařilo se odhalit i sedm-
advacetiletého mladíka, který 
v průběhu července odcizil na 
různých místech města pět hor-
ských kol v hodnotě bezmála 
160 tisíc korun. Jak uvedl mluvčí 
brněnského policejního ředitel-
ství Bohumil Malášek, majitelé 
často přijdou o svá kola kvůli 
nepozornosti, když si nezajiště-
ný bicykl nepohlídají. Mnohdy 
však nepomůže ani kvalitní zá-
mek. Výjimkou nejsou případy, 
kdy zloději odcizí kolo přímo 
z uzamčeného nosiče připevně-
ného na automobilu. kch, PČR

Měli jste oblíbeného učite-
le, kvůli kterému jste se po 
prázdninách těšili do školy?

Petr Rafaj, 
předseda ÚOHS
Moje prázdninové 
zážitky byly vždy tak 
zajímavé, že jsem 
nechtěl, aby volno skončilo. Na návrat 
do školních lavic jsem se tedy nijak 
netěšil, a to ani kvůli oblíbeným uči-
telům. Užíval jsem si spoustu zábavy 
v přírodě a strávil vždy několik týdnů 
na táboře. Po tom všem se mi do 
školy po prázdninách nechtělo, pro-
tože to znamenalo konec volnosti 
a přísný školní režim. Foto: archiv kch

Tomáš Klus, 
hudebník
Měl jsem hodně oblí-
bených učitelů. Byl 
jsem studentem, který 
zprostředkovával vztahy mezi učiteli 
a žáky. Měl jsem dobrý vztah s ředi-
telem základky, ale i se školnicí. Když 
jsem chodil brzy ráno do školy, nene-
chala mě stát venku. Foto: PA

Ondřej Chalupský,
ředitel Divadla 
Bolka Polívky
Vzpomínám si na 
češtinářku Hobzo-
vou, dějepisáře Rozhona, učitelku 
výtvarky Kalinovou nebo fyzikářku 
Hradeckou ze základní školy, na 
střední pak na našeho třídního 
profesora Marka, na DAMU pak na 
téměř všechny. Největší školou pro 
mě ale vždycky byl a je život sám, 
který na prázdniny nečeká. Neu-
stále mi klade do cesty překážky, 
životní výzvy a nástrahy, kterým se 
snažím čelit a překonávat je někdy 
s větší a někdy s menší úspěšností. 
Učiteli pak jsou ti nejbližší – moje 
děti, žena a principál našeho diva-
dla Bolek Polívka nebo již v nebi na 
mě dozírající babička Vlasta.
 Foto: archiv Divadla Bolka Polívky

Anketa Dopravní omezení v Brně v září

Brno – Jak potvrdila Brněnskému 
zpravodaji mluvčí Dopravního pod-
niku města Brna Hana Tomaští-
ková, většina stávajících uzavírek, 
které ovlivňují MHD, bude k po-
slednímu srpnu končit. Dále bude 
trvat výluka na ulici Zábrdovická, 
a to až do konce listopadu. Od so-
boty 31. srpna 2019 dojde k otevření 
„nové“ ulice Dornych. „Budou sem 
přeloženy všechny autobusové lin-
ky aktuálně vedené z centra do Ko-
márova ulicí Plotní. Změna se tedy 
týká linek 40, 48, 50, 63, E63, N95. 
Pro uvedené linky budou na ulici 
Dornych zřízeny dočasné zastávky 
Zvonařka a Kovářská,“ říká mluvčí.

Ulice Bohunická
Pod Bohunickou ulicí bude pro-
váděna rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu. Od 1. září do poloviny 
října bude proto ulice průjezdná 
jen s omezením. V každém smě-
ru bude možné jet pouze jedním 
jízdním pruhem. Auta ulicí nepro-
jedou až od poloviny října v úseku 
mezi Řehákovou a Pražákovou. 
Objízdná trasa povede po Hněv-
kovského, Dornychu a městském 
okruhu zpět na Vídeňskou. Mezi 
ulicí Pražákovou a mimoúrovňo-
vým křížením s Vídeňskou bude 
i v průběhu stavebních prací za-
chován průjezd aut v režimu 1+1. 
Po celou dobu bude umožněn 

tranzit vozidel integrovaného zá-
chranného systému a na základě 
domluvy se stavbou také majite-
lům nemovitostí v uzavřeném úse-
ku. Do poloviny října budou vozy 
městské hromadné dopravy pro-
jíždět stavbou bez omezení, poté 
bude stanovena objízdná trasa. 

Ulice Lužánecká
Rekonstrukce na ulici Lužánecká 
mají za cíl zlepšit nevyhovující stav 
kanalizace, vodovodu, odtokových 
poměrů a zásobování pitnou vodou 
v lokalitě. Obnoví se povrchy silni-
ce i chodníků. Celá ulice Lužánec-
ká bude po dobu oprav pro řidiče 
uzavřená. Opravy se dotknou také 
napojení do ulic Antonína Slavíka 
a třídy Kapitána Jaroše. Objízdná 
trasa povede obousměrně přes uli-
ci Lidickou, Pionýrskou a Drobné-
ho. Povolení k vjezdu si mohou lidé 
vyřídit u stavbyvedoucího. Kon-
takt na něj najdou na cedulích na 
stavbě. Práce budou probíhat v eta-
pách. Dostupnost pro složky IZS 
zůstane zachována. S touto uzavír-
kou nejsou spojená žádná omezení 
městské hromadné dopravy.
Podrobnosti a aktuality k provo-
zu MHD naleznete také na webu 
Dopravního podniku města 
Brna a stránkách www.kopeme-
zabrno.cz. red
 Foto: archiv mm

Mláďata sovice sněžní se mají k světu
Bystrc – V zoo Brno se po dlou-
hých 21 letech podařil úspěšný 
odchov mláďat sovic sněžních 
(Bubo scandiacus). Čtyři malé 
soví přírůstky mohou vidět ná-
vštěvníci Mniší hory ve voliéře 
v expozičním celku Beringie. 
„Samice Helga se starala o tři 
malé sovice už loni. Byli to ale 
její první potomci a bohužel 

nepřežili. Letos si k vylíhnutí 
a péči o mláďata vybrala jiné 
místo a zatím to vypadá, že je 
vše na dobré cestě ke zdárnému 
a úspěšnému odchovu,“ řekl ku-
rátor Petr Suvorov. Chov sovic 
má v brněnské zoo dlouholetou 
tradici. První mláďata tu přišla 
na svět v roce 1985. mm, zoo Brno
 Foto: zoo Brno
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7 módních trendů nastávajícího podzimu…
  Týdny módy v Paříži, Lon-

dýně, Miláně, New Yorku, 
Tokiu a Berlíně nadiktovaly 
trendy na nadcházející pod-
zimní sezónu. Co si oblečeme 
do školních lavic a v čem za-
sedneme za desky pracov-
ních stolů?

Markéta Malá

Psychedelické barvy
Už se nemusíte bát, že vás na pře-
chodu porazí auto. V trendových 
barvách vás totiž nikdo nepře-
hlédne. Kdo je „in“, musí si letos 
na podzim koupit alespoň jeden 
kousek oblečení neonově žlutý, 
růžový či zelený. Až oči přechá-
zejí. Psychedelické pásky, svítící 
boty a neonově žluté šaty jsou 
poněkud paradoxně na přehlíd-
kových molech doplněny úplně 
jinou trendovou barvou, kterou 
je tlumená fi alová v nachovém 
odstínu. Do ulic tedy „purple“ či 
„psychedelic“.

„Kbelíkové“ čepice
Kdo si na hlavu nasadí čepici ve 
tvaru kyblíku či kbelíku (anglic-
ky Bucket Hat), nemusí se bát, 
že zmokne. Praktická hučka 
je letos prvotřídním trendem, 
přestože vypadá poněkud směš-
ně a trošičku připomíná pokrýv-
ky hlavy bezdomovců. Desig-
néři jsou letos těmito čapkami 
doslova posedlí, objevily se do-
konce na přehlídkách takových 
vyhlášených značek, jako je Dior 
či Burberry. Ráno se nemusíte 
ani malovat, do očí vám nikdo 
neuvidí.

Kůže
V této sezóně je nesmírně po-
pulární kůže. Nepředstavujte 

si však jen klasické černé sáčko 
či křivák. Trendem letos není 
„black leather“, ale naopak bar-
vená kůže – od bleděmodré přes 
béžovou po červenou a fi alovou. 
Novinkou je také vrstvení, ob-
doba v loňských sezónách popu-
lárního „denimu na denim“, tedy 

nošení více kousků oblečení ze 
stejného materiálu.

Zebra
Od lva přes geparda až k hadovi. Le-
tos, podobně jako v loňském roce, 
jsou v módě zvířecí motivy. Téma 
živočišného printu je tak trendy, že 

berlínští módní návrháři na týdnu 
módy své manekýny oblékli do zví-
řecího vzoru doslova od hlavy až 
k patě. Největším hitem tohoto pod-
zimu však překvapivě nejsou typic-
ké vzory jako gepard, ale netradičně 
pruhovaná černobílá zebra.

Peří kdekoliv
Hebký dotek peří dodá texturu va-
šemu oblečení. Halenky a šaty oz-
dobené tímto módním doplňkem 
působí dojmem, jako by si s nimi 
neustále pohrával jemný vánek. 
V peří není nutno se omezovat jen 
na „princeznovské“ typy ošacení. 
Dokonce džíny může ozdobit něko-
lik třeba pštrosích pírek. Na molu 
tyto denimové kreace předvedly vy-
hlášené značky Valentino a Prada.

Futuristická stříbrná
Cílem návrhářů je letos „prosvět-
lit“ ponurý podzim. Zářit můžete 
i jinak než prostřednictvím neo-
nových barev. Známé módní domy 
radí kombinovat klasické béžové 
a tmavé barvy – anebo se rovnou 
celičcí nastrojit – „metalicky“. Nej-
víc trendy je stříbrná barva, která 
v kombinaci s moderními netradič-
ními střihy oblečení (asymetrické 
střihy) vytváří až futuristický ob-
rázek ve stylu jakési mimozemské 
civilizace. Stále populární je i barva 
zlatá, a to nejen ve formě doplňků.

Pláštěnka
Na podzim můžete jít ve stopách 
Červené Karkulky, Supermana 
a Batmana. Ti všichni potřebova-
li svrchník, aby mohli vykonávat 
své odvážné činy, ať už to bylo 
zachraňování planety nebo boj se 
zlým vlkem. Pláštěnka, nikoliv ve 
smyslu nepromokavého kabátku, 
je letošní nutností. Tento lehký 
svrchník se zavazuje přes šaty 
a působí nesmírně elegantně. Na 
mola jej uvedl kupříkladu známý 
módní návrhář Marc Jacobs.

FUTURISTICKÁ stříbrná je trendy. Foto: Unsplash, Ksenia Polovodova

Dětská univerzita v Brně nově pro středoškoláky 
Brno – Pilotní ročník dětské Masa-
rykovy univerzity (MjUNI), určený 
pro středoškoláky, otevírá brněnská 
vysoká škola v pátém roce fungová-

ní tohoto programu. Spolu s dětmi 
ve věku od 9 do 14 let letos poprvé 
mohou studovat i náctiletí (15 až 
17 roků). Zápis do nového ročníku 
se spustí v pondělí 17. září přesně ve 
20 hodin na webu univerzity.
„Fakulty a univerzitní pracoviště 
budou pro obě skupiny přístupné 
ve stejné dny, vždy druhou sobotu 
v měsíci. Mladší děti budou mít 
přednášky a aktivity dopoledne 
a starší pak v odpoledních hodi-
nách,“ uvedla prorektorka pro 
vnější vztahy Hana Svatoňová. 
Kapacita dětské univerzity pro 
mladší děti je letos 170 míst, pro 
středoškoláky je v pilotním roční-

ku dalších 50. Celkem 20 míst je 
zároveň rezervováno pro sociál-
ně znevýhodněné. Organizátoři 
radí zápis nepodceňovat, protože 
každoročně je kapacita naplněná 
během několika minut.
Podle ředitelky pro komunikaci 
Masarykovy univerzity v Brně Tere-
zy Fojtové bude nový ročník MjUNI 
slavnostně zahájen v sobotu 20. říj-
na imatrikulací v Univerzitním kině 
Scala. V následujících měsících se 
účastníci tohoto studia postupně 
seznámí se všemi devíti fakultami 
MU a s dalšími pracovišti vyso-
ké školy, která si letos připomíná 
100 let od svého vzniku. kch

Přes půl milionu 
na nové stromy
Celá ČR – Spolky, radnice i ha-
siči vysadí na 23 místech repub-
liky tisíce nových stromů a keřů. 
„V přehřátých ulicích i strádající 
krajině vytvoří přirozenou hráz 
proti suchu, erozi i dalšímu utu-
žování půdy,“ říká Miroslav Kun-
drata z Nadace Partnerství, která 
na podporu výsadeb rozdělila půl 
milionu korun. Budou obnoveny 
ovocné sady, aleje kolem polních 
cest a cyklostezek. Stromy po-
máhají každoročně sázet stovky 
dobrovolníků. Podporu získaly 
i dva brněnské projekty na výsad-
bu jabloní. redZÁPIS začne od 17. září. Foto: archiv MUNI
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Burgerfestival s lanýži a pštrosy
Hamburger je tradičně jednou 
z nejvyhledávanějších specialit 
posledních let. V galerii Vaňkovka 
od 6. do 8. září již pošesté změří 
prodejci své síly v soutěžním klání 
o nejchutnější burger. V minulosti 
se festival chlubil takovými ex-
trémy, jako je humří, žabí či šnečí 
„hambáč“, tento ročník přinese 
burger s lanýži či pštrosí a anana-
sovou variaci.

Zajímavostí je také corndog. „Fes-
tival burgerů je původem americký 
svátek. Proto nabízíme také corn-
dog, párek v kukuřičném těstíč-
ku. Pro vegetariány je připravena 
sýrová varianta. Kromě toho jsou 
k dispozici také tzv. American 
drinks. Mladí tyto speciální drin-
ky zbožňují. Jsou k dostání v ple-
chovkách a nabídka je obrovská,“ 
poukazuje organizátor festivalu 

Bedřich Snášel na pestrobarevné 
plechové nápoje z ovoce, kokosu, 
aloe vera či chia semínek.
Pokaždé festival nabídne nějaké 
kuriozity. Paradoxně ale o klasické 
hamburgery s trhaným vepřovým 
či hovězím masem je větší zájem. 
„Nabízeli jsme šnečí či humří bur-
ger, hamburger z žabích stehýnek. 
Speciality nalákají, ale lidé si koupí 
raději klasiku. Z těch méně typic-

kých jsou však dva velmi populár-
ní – hamburger s lanýži a pštrosí. 
Jsou to speciality, ale cenově do-
stupné,“ tvrdí Snášel. V nabídce 
nechybí ani vegetariánské burgery 
a bezlepkové housky.  mm

Brněnský jedlík 

Neznámé Brno: Káznice na Cejlu
  Bývalá krajská věznice 

v Brně je výjimečný objekt 
s historií sahající až do konce 
18. století. Stavba je skry-
ta v oblasti tzv. brněnského 
Bronxu – leží mezi ulicemi 
Bratislavská a Cejl. Málo-
kdo dnes ví, jak dlouhou má 
historii a že ještě v průbě-
hu 20. století zde docházelo 
k popravám politických od-
půrců nacismu a komunismu.

Markéta Malá

„Káznice není na první pohled 
vidět, vždy to byl spíše skrytý ob-
jekt. Kupříkladu Pankrác v Praze 
je známá věznice, naopak o této 
zástavbě na Cejlu málokdo ví. 
Přitom s sebou nese poselství – 
člověk si uvědomí, že svoboda 
nebyla vždy automatická a muse-
lo se za ni trpět. Zde tkví síla sdě-
lovacího prostředku. Lidé se sem 
chodí poklonit a poděkovat našim 
hrdinům, kteří bojovali za svobo-
du a demokracii,“ říká historik 
Zbyněk Rederer, který objektem 
káznice již tři roky provádí. Často 
sem prý přicházejí lidé, kteří zde 
byli žalářováni nebo měli vězně-
ného příbuzného – zavzpomínat, 
podělit se se zkušenostmi. 

Bezruč i Gajda
Věznice stála vždy ve stínu slav-
nějšího žaláře na Špilberku, 
přestože její osudy jsou neméně 
zajímavé. Její historie sahá až do 
roku 1770, kdy byla zřízena jako 
káznice pro celou Moravu. V roce 
1778 se sem ovšem místo trestan-
ců nastěhovalo 147 sirotků z br-
něnské jezuitské koleje. O šest let 
později císař Josef II. sirotčinec 
zrušil a areál získal zpět svou pů-

vodní funkci – během následují-
cích desetiletí sem byli přemístě-
ni trestanci ze Špilberku. 
Věznicí prošla řada známých 
osobností. „Na počátku 20. sto-
letí v káznici krátkou dobu strávil 
básník Petr Bezruč, který byl po-
dezříván z autorství protirakous-
ké básně. Známým vězněm z prv-
ní republiky je Radola Gajda, 
který se pokusil o puč a zaútočil 
na židenické kasárny v Brně 
v roce 1933,“ říká Rederer. Nej-
temnější období nastalo během 
protektorátu a poté po roce 1948, 
kdy zde byli internováni, mučeni 
a popravováni političtí trestanci. 
Vězněn zde byl kupříkladu bás-
ník Jan Zahradníček či dramatik 
Václav Renč. Také známý spiso-
vatel Zdeněk Rotrekl, který byl 
odsouzený na doživotí za údajné 
protistátní spiknutí, pobýval na 
Cejlu v roce 1951, než byl přesu-
nut do jiných nápravných zaříze-
ní a v roce 1962 amnestován.

Síla od pánaboha
Vlasta Černá (86) byla vězněna na 
Cejlu jako mladá studentka, bylo 
jí teprve osmnáct let a zavřená zde 
byla dva měsíce. Proč byla v 50. le-
tech odsouzena? „Pomáhala jsem 
ukrývat jednoho kněze obviněného 
z velezrady, jmenoval se páter Felix 
Davídek. Sháněla jsem mu různé 
úkryty, neboť nemohl zůstat na 
jednom místě. Naše skupina byla 
rozsáhlá. Když jsme byli vyzrazeni, 
chtěli jsme uprchnout do zahraničí, 
ale dostali jsme se do rukou konfi -
dentů,“ vzpomíná. Z okna své cely 
neměla příjemný výhled – za zamří-
žovanými okny byl dvůr, na němž se 
popravovalo. Černá se na Cejlu ocit-
la už jako osmnáctiletá. „To byla síla 
od pánaboha, že jsem to vydržela 
bez psychické újmy,“ říká. 

Oltář zmizel
Většina vězňů byla popravena 
po druhé světové válce, za naci-

smu Cejl fungoval jako věznice 
pro ženy a popraveni zde byli dva 
mladí partyzáni až úplně ke konci 
války. Nacistickým ani komunis-
tickým vládcům nebyla vhod zdej-
ší kaple. Ze svatostánku se stala 
agitační místnost. Ještě nyní je 
vidět malba nacházející se v místě 
dřívějšího oltáře – obrázek úder-
níků a rudoarmějců. „Oltář zmi-
zel, lavice byly odebrány, místo 
dehonestováno. Komunisté se 
zde snažili vězně převychovat, 
agitovali,“ tvrdí průvodce.
V 90. letech minulého století 
sloužily budovy káznice různým 
účelům, například Moravskému 
zemskému archivu nebo Policii 
ČR. V současnosti zde probíhají 
pravidelné komentované prohlíd-
ky TIC BRNO. Na podzim se pro-
hlídky konají také – 14. a 28. září 
a 12. a 26. října, vždy od 15 ho-
din. Káznice hostí také divadla, 
výstavy, koncerty, workshopy či 
semináře.

NEJTEMNĚJŠÍ OBDOBÍ nastalo během protektorátu a po roce 1948. Foto: autorka
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 Beran
Práce vás bude prostě bavit. Konečně za 
vámi budou vidět výsledky. Nabídnou se 
nové postupy a metody. Nesmíte je ovšem 
prosazovat za každou cenu, jinak tvrdě na-
razíte! Září je vhodná doba pro péči o tělo 
a zdraví.

 Býk
Září je pro vás jeden z nejlepších a energetic-
ky nejsilnějších měsíců. Doba pro velké pro-
jekty a životní změny. Směle do toho! Odva-
ha, invence a reálný cíl vám nebudou chybět.

 Blíženci
Kdybyste mohli tento měsíc prostě přesko-
čit, asi by vám bylo líp. Ale bohužel. Mno-
ho věcí najednou, nervozita, nereálné vize 
a očekávání, zmatek a špatné hodnocení si-
tuace. To vše můžete potkat. Počkejte proto 
s důležitými rozhodnutími až na další měsíc.

 Rak
Přestože může být spousta příležitostí, kam 
a s kým někam vyrazit, lépe vám bude doma, 
v klidu s rodinou. Proč ne. Někdy je třeba 
zvolnit a prostě jen tak být. Máte za sebou 
náročné měsíce, takže je to na místě.

 Lev
Otevřenost novým názorům a znalostem 
vám pomůže ve změnách v práci a konkrét-

ních postupech. Inspirovat vás může bez-
prostřední okolí, sousedé, spolupracovníci, 
sourozenci. Mějte oči otevřené.

 Panna
Budete nabití energií, budete schopni pro-
sadit se, budete akční a přitažliví. Budete 
mít radost z výsledků svého snažení. Mno-
zí mohou najít nový, perspektivní vztah, 
budou-li ho vidět reálně. Pozor na iluze 
a podvody.

 Váhy
Neutápějte se v domněnkách a nepodlože-
ných obavách. Konec měsíce vnese světlo 
do nejasností. Nyní je vhodný čas pro po-
chopení, z čeho máte skutečně strach nebo 
s čím jste se nevyrovnali. Může to souviset 
s rodinou.

 Štír
Práci vystřídají občasná setkávání s přáteli, 
a dokonce se překonáte i ve vaší aktuální ne-
chuti cestovat. Finanční transakce či půjčky 
známým si nyní více rozmyslete, mohli bys-
te prodělat.

 Střelec
Čas na změnu životní fi lozofi e. Pokud ji ne-
uděláte, můžete spoustu lidí ze svého okolí 
ztratit. Čas odhodit iluze a ego a podívat se 
na věci reálně. Jedině tak se nezapletete do 

dalších iluzí a podvodů. Buďte upřímní pře-
devším sami k sobě.

 Kozoroh
Blízkost druhé osoby a společné projekty 
a investice s ní, téma měsíce. Je velká šance 
na úspěch, pokud vaše plány nebudou posta-
veny na vodě. Jinak můžete naopak mnoho 
ztratit, a to nejen z vaší vlastní kapsy.

 Vodnář
Přátelé vám mohou pomoci s vašimi sta-
rostmi. Mohou vnést nové světlo do vašeho 
myšlení. Dál už musíte sami. Ve všem na ně 
raději nespoléhejte. Naopak jim nyní může-
te pomoci vy.

 Ryby
Užijete si i s přáteli. Přílišná obětavost vás 
ale může vyčerpat. Naučte se přijímat. My-
slete i na sebe. Díky rovnováze předejdete 
nejednomu duševnímu problému.

Horoskopy – září 
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Ombudsmanka Anna Šabatová: Termín  
 Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová má, podobně jako její předchůdci, obrovské množství prá-

ce. Ročně musí její úřad řešit neuvěřitelných osm tisíc podnětů – neboli stížností občanů. Kromě prově-
řování stížností na nezákonný postup úřadů má i další úkoly. Naposledy jí zákon uložil zabývat se právy 
lidí se zdravotním postižením. Vedle toho se například věnuje ochraně lidí zbavených osobní svobody 
před špatným zacházením, proto navštěvují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv třeba léčebny 
dlouhodobě nemocných, dětské domovy, ale i věznice. V rozhovoru Šabatová hovoří o otázce diskrimi-
nace žen, vzpomíná na výslechy StB, ale také na svého předchůdce Otakara Motejla. 

Markéta Malá

Jste držitelkou řady ocenění, 
mimo jiné Ceny OSN a Ceny Ali-
ce Garrigue Masarykové. V roce 
2018 vám francouzský prezident 
Emmanuel Macron propůjčil 
nejvyšší státní vyznamenání Řád 
čestné legie v hodnosti rytířky. Lze 
vůbec říci, které ocenění vám udě-
lalo největší radost?
Úplně se to nedá porovnat, člově-
ka to vždy potěší. Cena OSN za 
obranu lidských práv se uděluje 
jen jednou za pět let pěti subjek-
tům ve světě, je to hodně raritní 
záležitost. Těší mne i Cena Ali-
ce Masarykové, byla to velmi 
zajímavá žena a jsem ráda, že 
ocenění lidských práv existuje. 
Mám radost i z polského státního 
vyznamenání, které také uděluje 
prezident – za aktivní spolupráci 
s polským disentem.

Využiji toho, že zmiňujete disent, 
a zeptám se vás na dobu minulou. 
Byla jste signatářkou Charty 77 
a v roce 1986 jste pak působila 
jako její mluvčí. Jak vzpomínáte 
na toto období?
Žiji výrazně ukotvena v součas-
nosti a snažím se i přemýšlet 
o budoucnosti, přesto mě po-
těší, když se mě někdo zeptá na 
toto období. Vzpomínám ráda na 
přátelské a úzké vazby, na atmo-
sféru blízkosti. Společně jsme 
dělali to, o čem jsme byli hlubo-
ce přesvědčeni, že má velký vý-
znam. Charta 77 hodně zasáhla 
do našich životů.

Byli jste s Petrem Uhlem jedna 
z mála dvojic, kde oba partneři 
podepsali. Diskutovali jste doma 
o dopadech? Nebáli jste se, že bu-
dete oba uvězněni?
Musím říct, že jsme takto nepře-
mýšleli. Nebyla to první petice, 
kterou jsme podepsali. I když její 
význam vysoce přesáhl všechny 
petice předcházející i následné. 
Ale neměla jsem pocit absolutní-
ho začátku, že se vše změní. Měla 
jsem dojem, že to bude jen jeden 
z dalších počinů. I když jsem vě-
děla, že bude důležitý.

Vy jste měla už tehdy zkušenost 
nejen s výslechy, ale i s vězením. 
Jako mladá žena jste byla odsou-
zena a uvězněna v roce 1971, ještě 
před podpisem Charty. Za letáko-
vou akci proti volbám…
Byla to výzva, aby lidé nešli volit 
a dali tím najevo, že nesouhlasí 
s vývojem po roce 1968. Když 
jsem podepisovala Chartu 77, vě-
děla jsem, že mohu být uvězněna 
znovu. To rozhodně nebyl příjem-
ný pocit, ale na druhou stranu 
už jsem měla tu zkušenost, která 

sice nebyla příjemná, ale věděla 
jsem, že to případně zvládnu. 

V 60. a 70. letech nebylo u výsle-
chů fyzické násilí běžné jako v le-
tech padesátých, spíše se jednalo 
o psychický nátlak, vyhrožování...
Ano. Já jsem se ve vězení vůči 
sobě nesetkala s fyzickým nási-
lím, ale z našich procesů vím, že 
se k Jiřímu Millerovi chovali způ-
sobem, který už tou dobou nebyl 
obvyklý, tedy že použili fyzické 
násilí.

Vnímala jste tenkrát, že StB pou-
žívá vůči ženám jiné metody, gen-
derově specifi cké výhružky?
Minimálně mohu jmenovat dvě 
metody, které užívali vůči ženám. 
Jednak pracovali s tím, že mám 
děti. Nepřímé narážky, člověk 
měl kupříkladu obavu, že by děti 
dali do dětského domova. Druhá 
věc je, že specifi cky uráželi. Při 
jednom výslechu se snažili, abych 
jim řekla, z čeho žiji. Já jsem byla 
s dětmi doma, manžel byl zavře-
ný, dostávala jsem přídavky na 
děti a manžel mi z Mírova posílal, 
když pracoval, nějakou částku. 
Nebylo to dostatečné k zajištění 
živobytí. Žila jsem z peněz, které 
jsem dostala od přátel z Česka, 
od Solidarity z Polska, odjinud 
ze zahraničí. Dobře jsem vědě-
la, že to nesmím říct, existovalo 
ustanovení o příživnictví. Na tuto 
otázku jsem řekla vždycky, že 
odmítám odpovědět, a oni vedli 
takové urážlivé řeči, že se asi ži-
vím nejstarším řemeslem. To by 
muži neudělali. Já jsem věděla, 
že musím vydržet, seděla jsem 
a usmívala jsem se a říkala jsem – 
já nebudu odpovídat.

To byla asi nejlepší taktika, s StB 
nehovořit…
Je osvobozující, že si nemusíte 
nic vymýšlet, nic si pamatovat. 
Kdybyste si řekla, budu něco 
vypovídat, abych je zmátla, oni 
měli protokoly a člověk se mohl 
snadno zamotat. Toto byl daleko 
praktičtější postup, můj muž mi 
poradil, že je to nejlepší strategie.

Po revoluci chvilku trvalo, než 
vznikla Kancelář veřejného ochrán-
ce práv. Už s prvním ombudsma-
nem Otakarem Motejlem jste úzce 
spolupracovala, zastupovala jste 
jej. Jak na něj vzpomínáte?
Velmi pozitivně a na celou insti-
tuci také, nostalgicky. Kdybyste 
se prošla po jednotlivých patrech 
Kanceláře, uvidíte, že celá řada 
právníků si vystavuje společnou 
fotografi i s Otakarem Motejlem. 
Velmi si považují, že začínali pod 
jeho vedením. Byl velmi pracovi-
tý, byl tady pořád, i v noci.

ANNA ŠABATOVÁ byla mluvčí Charty 77. Foto: 2x archiv Kancelář veřejného ochránce práv
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Změnilo se od té doby vnímání 
funkce ombudsmana? Dříve byli 
lidé skeptičtí…
Politici ji nechtěli na začátku, 
v roce 2003 se hodně urážlivě 
vyjádřil prezident Klaus a byla 
z toho mediální přestřelka mezi 
doktorem Motejlem a tehdejším 
prezidentem, ale to je už za námi, 
zapomenuto. Domnívám se, že 
nyní má instituce respekt ve spo-
lečnosti.

Kolik podnětů za rok obvykle ře-
šíte?
Prvních šest let, kdy jsem tady pů-
sobila jako zástupkyně, postupně 
stoupl počet podnětů zhruba ze 
dvou a půl tisíc až na čtyři až pět 
tisíc ročně. Nyní stabilně několik 
posledních let dostáváme asi osm 
tisíc podnětů za rok.

Z jižní Moravy, předpokládám, 
bude podnětů nejvíc, když tady 
instituce sídlí…
Předpokládáte správně. Nejenže 
se jedná o velký kraj, ale je to dané 
blízkostí a snadnou dostupností.

S čím se na vás lidé nejčastěji ob-
racejí?
Nejvíce podnětů přichází z oblas-
ti sociálního zabezpečení a druhá 
největší oblast je stavební právo, 
ve kterém se často promítají sou-
sedské spory. Do sociální oblasti 
patří nejen důchod, ale všechny 
druhy dávek – rodičovské či pro 
lidi se zdravotním postižením.

Můžete uvést konkrétní příklad, 
s čím chtějí lidé pomoci?
Nedávno se uzavíral případ, 
kde byl špatně datován počátek 
invalidity, byl nesprávně stano-
ven. Jednalo se o psychiatrickou 
diagnózu a bylo zjevné, že onen 
člověk měl už předtím potíže. Po-
dařilo se nám prokázat, že byla 

chyba na straně úřadu. Tento člo-
věk dosáhl na invalidní důchod 
z mládí, který je výhodnější. Měli 
jsme radost, tito lidé žijí často ve 
velké nouzi.

Mimo jiné se věnujete i problema-
tice diskriminace z důvodu pohla-
ví. Uspořádala jste i mezinárodní 
konferenci k danému tématu. Co 
považujete v tomto směru za nej-
důležitější, kam by debaty měly 
směřovat?
Diskriminace může být založena 
nejen na pohlaví, ale i jiných dů-
vodech. Co se však pohlaví týče, 
debaty by měly být vedeny dvěma 
směry. Jednak posilovat vědomí 
ve společnosti, že o děti se nesta-

rá jen žena, ale má pečovat i otec 
a širší rodina. Dále je důležitým 
směrem debat otázka pracovní. 
Zaměstnavatelé by neměli být tak 
striktní a měli by nabízet ženám, 
které pečují o děti, tzv. slaďovací 
opatření. Je jich celá řada – zkrá-
cené úvazky, klouzavá pracovní 
doba, práce z domova apod. To 
je v České republice zatím ještě 
v plenkách.

Jakým způsobem funguje kontakt 
s maminkami-zaměstnankyněmi 
na vašem úřadě?
Pro ženy na mateřské bývá důle-
žité zůstat v kontaktu se zaměst-
navatelem. My tu máme takovou 
laboratoř právě pro kolegyně, 
které odcházejí na mateřskou. 

Zůstávají díky ní v kontaktu s in-
stitucí, dostávají informace, mo-
hou se účastnit některých vybra-
ných aktivit. Kupříkladu přijedou 
moderovat kulatý stůl k tématu, 
které dobře znají. Snažím se, aby 
se tento problém stal tématem. 
Zákoník práce už počítá s tzv. ho-
meworkingem, tedy s prací z do-
mova. Služební zákon slaďovací 
opatření taky umožňuje, neboť 
jde o docela nový předpis.

Vaše dcera Saša Uhlová řekla, že 
„feminismus má přinášet i mož-
nost být bez obav o peníze doma 
s dětmi“. Jaký máte názor na toto 
tvrzení, které v naší společnosti 
často vyvolává nechuť? 
Feminismus by měl znamenat 
svobodu. Na ženy by neměl být 
kladen takový společenský tlak. 
Na jedné straně je vnucováno, že 
jedině správné je jít do zaměstná-
ní, když žena chce zůstat s dětmi 
doma déle než do jejich tří let. Na 
druhou stranu se díváme přes 
prsty na ženy, které jdou do práce 
ještě dříve. Důležitá je svoboda, 
feminismus má znamenat svo-
bodu. Já sama jsem byla dlouho 
s dětmi doma. Nemohla jsem 
před listopadem 1989 ani pomy-
slet na kvalifi kovanou práci. Inte-
lektuální vyžití jsem si našla v ne-
placených aktivitách pro Chartu. 
Má situace ale není model. Umím 
si představit velmi odlišné životní 
strategie. Měla by být svoboda 
pro všechny.

Jaké případy diskriminace žen 
nejčastěji řešíte?
Nejvíc problémů je v oblasti prá-
ce. Především se na nás obracejí 
starší ženy. Mohu jmenovat dva 
příklady, kdy se diskriminaci po-
dařilo prokázat, i když je to složi-
té. Dvěma ženám jsme poradili, 
zkusily jít k soudu a ony uspěly. 
Jednalo se o obtěžování na praco-
višti a diskriminaci u první ženy 
a tu druhou propustili z práce 
z důvodu věku.

Můžete jmenovat ještě nějaký po-
dobně pozitivní příklad?
Matce s mírnou retardací chtěli 
vzít dítě. My jsme se k případu 
naštěstí dostali dosti brzy, našli 
jsme jí azylový dům, kde mohla 

být jako matka s dítětem a měla 
zajištěnou pomoc. V nejútlejším 
věku je vztah matky a dítěte velmi 
důležitý.

Co se naopak z vaší agendy nedaří 
prosazovat?
Některé záležitosti trvají dlouho, 
než se podaří prosadit. Kupříkla-
du navrhuji zrušení tzv. zvláštní 
matriky, podle mne je to přežitek 
z minulé doby. Matriční událos-
ti, které se odehrají v zahraničí, 
se nezapisují do běžné matriky, 
ale do zvláštní, která má velmi 
dlouhé lhůty. Kupříkladu, když se 
vám v Německu narodí dítě, trvá 
několik měsíců, než vám vydají 
rodný list a vy získáte základní 
doklady dítěte.

Do konce šestiletého mandátu 
vám zbývá několik měsíců. Těšíte 
se, že budete mít méně práce a více 
času na rodinu, nebo se vám bude 
stýskat?
Obojí. Těším se hodně, ale na 
druhé straně si uvědomuji, že to 
bude pro mne i ztráta. Bude se 
mi stýskat po lidech i po práci. 
Odjedu do Prahy, ale určitě občas 
přijedu na návštěvu.

Jak jste se v Brně cítila? Je to pře-
ce jen vaše rodné město.
Výborně. Zde jsem zakotvená, 
chodila jsem zde na gymnázium 
na Slovanské náměstí, které bude 
slavit sto let. Studovala jsem 
v Brně na vysoké škole. Jsou tu 
ještě mí přátelé, každý rok se ku-
příkladu účastním výletu gymná-
zia. Děkuji osudu, že mi dvakrát 
umožnil vrátit se do města mého 
dětství a mládí.

  feminismus by měl znamenat svobodu

V BRNĚ SE ombudsmanka narodila.

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., 
(nar. 23.  června 1951 v  Brně) 
se celoživotně zabývá ochranou 
lidských práv. V  roce 1971 byla 
trestně stíhána kvůli účasti na 
letákové akci proti volbám, vzata 
do vazby a odsouzena za podvra-
cení republiky na tři roky. Stala 
se signatářkou Charty  77 a  její 
mluvčí v  roce 1986. Vydávala 
periodikum Informace o  Char-
tě  77 (INFOCH) a  byla spoluza-
kladatelkou Výboru na ochranu 
nespravedlivě stíhaných (VONS). 
V  letech 2008–2013 působila 
jako předsedkyně Českého hel-
sinského výboru, v  letech 2001 
až 2007 byla zástupkyní veřejné-
ho ochránce práv, od roku 2014 
tuto funkci vykonává sama.

Víte, že... 

Děkuji osudu, že mi dvakrát umožnil 
vrátit se do města mého dětství 

a mládí – Brna.
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Netvař se tak na mě, že jsi úplně zlá…    
  Brňané si notovali. Léto zastihlo moravskou metropoli překypující melo-

diemi, které doslova sršely ze všech koutů města. V červenci a srpnu se ko-
nalo hned několik hudebních festivalů, ale také přijeli buskeři neboli pouliční 
umělci, rozezněli své nástroje. Hráli na kytaru, své tělo i s plyšáky.

Komik Steve Aruni z Velké Britá-
nie sám sebe nazývá trubadúrem 
21. století a proslavil se plyšovou 
opičí kapelou. Opice zpívají a hrají 
na činely a bubny. „Klaun“ Aruni 
zahrál u brněnského nádraží 
a jeho opičky vzbudily velký roz-

ruch. Poněkud vážnější muziku 
tvoří Daniel Docherty z Glasgow, 
který si písně sám skládá. Hraje je 
nejen na ulicích po celém světě, ale 
často i na festivalech a v divadle – 
objeven byl ve známém Carré The-
tre v nizozemském Amsterdamu. 

Přestože cestuje po celém světě, 
Brno je pro něj zcela novou neob-
jevenou lokalitou. „Jsem tu poprvé 
a hned jsem si toto místo zamilo-
val! Je velmi živé a přátelské. Město 
je krásné a bylo opravdu zajímavé 
si je prohlédnout. Také jsem hned 

navázal kontakty a získal pár no-
vých přátel. Chci Brno určitě zno-
vu navštívit,“ usmívá se umělec. 
Podle Dochertyho je pouliční 
muzika svobodná a kreativní. 
„Busking je jednou z mých ob-
líbených činností. Je to intim-
ní a bezprostřední setkávání 
s lidmi. Na ulici panuje opravdu 
zvláštní atmosféra, jedinečná 
a krásná,“ tvrdí muzikant. Své 
písně si tvoří sám. Co jej inspi-
ruje? „Mé osobní zkušenosti, 
prožitky druhých lidí anebo věci, 

Th e Off spring poprvé v Brně: Jste nejvíc sexy publikum!
 V Brně vybuchla americ-

ká punkrocková bomba. Br-
něnské výstaviště ve středu 
21. srpna „zbořila“ skupina Th e 
Off spring. Moravskou metro-
poli navštívila poprvé a vyjád-
řila přání vidět místní památky.

Koncert se konal jako součást 
oslav čtvrt století existence fes-
tivalu Rock for People, v jehož 
rámci Offspring již několikrát vy-
stoupili. Kapela má u nás silnou 
fanouškovskou základnu. Na fes-
tivalu Rock for People před třemi 
lety působili vedle kapely Massive 
Attack v hlavní roli a obrovský 
úspěch zaznamenali i na loňském 
koncertě v Praze.
Hlavní kytarista a doprovodný 
zpěvák skupiny The Offspring 
Kevin „Noodles“ Wasserman byl 
nadšený z brněnského publika. 
„Toto obecenstvo mě vyloženě 
přitahuje, vy jste nejvíc sexy pu-
blikum, jakému jsme za celý rok 
hráli! A taky jste nejhlučnější 
diváci celé letošní tour!“ křičel 
kytarista. Podobný názor vyjá-

dřil i hlavní zpěvák kalifornské 
party Brian „Dexter“ Holland, 
když řekl: „Nemůžu uvěřit to-
muto davu, jak nám fandíte, jste 
neskuteční!“
Kapela hrála letos v ČR jen na 
dvou místech – v Brně a na hradě 
Loket. Proč zvolili právě tyto lo-
kality? „Bavili jsme se s manaže-
ry kapely, že Česká republika není 
jen Praha, máme tu další krásná 
místa a města. Nápad se jim líbil. 

Loket se pyšní nádhernou scene-
rií a v Brně je ideální zázemí pro 
velkou kapelu,“ říká Milan Paul 
z pořádající agentury Ameba. 
V případě tak známé kapely by 
se dalo čekat, že budou mít po-
někud extravagantní požadavky, 
co se jídla a ubytování týká. Podle 
organizátorů ale populární punk 
rockeři jsou vlastně nenároční 
kalifornští hoši. „Na to, o jak vý-
znamnou kapelou se jedná, tak 

Z BRNĚNSKÉHO PUBLIKA byla kapela nadšená.  Foto: David Bica

Proč jste si přišli poslechnout 
Offspring a kterou další kapelu 
byste v Brně rádi viděli naživo?

Andrej Bělohrad,
20 let
Na koncerty jsem 
začal chodit teprve 
nedávno. Toto je 
vlastně můj druhý koncert v živo-
tě, i  když Offspring znám celý 
život. Pokud bych si měl vybrat, 
koho bych chtěl v  Brně ještě 
vidět, byla by to americká skupina 
Linkin Park.

Andrew Attewell,
32 let
Offspring poslouchám 
už dvacet let. Jsou 
taky z Ameriky jako já, 
ale vidím je poprvé tady. Mám britské 
jméno, ale jsem Američan. Přicesto-
val jsem pouze z Prahy, kde nyní už 
rok pracuji. Naživo bych chtěl vidět 
ještě legendární britskou kapelu Pulp.

Jan Tison,
18 let
Kapelu Offspring znám 
už od dětství, čili jsem 
přišel hlavně z  nos-
talgie, ale také jsem 
chtěl vidět předkapely. Především 
mě zajímají česká punk-rocková 
kapela Burning Steps. Pokud bych 
si měl vybrat, kdo by měl přijet 
koncertovat do Brna, tak bych zvolil 
méně známou punkovou skupinu 
Neck Deep.

Anketa 

jsou požadavky velmi skromné. 
Nemají žádné zvláštní nároky. 
Kuchaře jsme dodali my a jíd-
lo je v duchu domácí kuchyně,“ 
usmívá se David Nguyen, Band 
Manager Rock for People.

The Offspring založil v polovině 
80.  let kytarista Bryan „Dexter“ 
Holland a  basista Greg K, tehdy 
ještě pod názvem Manic Sub-
sidal. Jejich první velký úspěch 
přišel v roce 1994 s vydáním tře-
tího studiového alba Smash. Pro-
dalo se jej přes 12 milionů kusů 
a dočkalo se hned šesti ocenění 
platinové desky. Kapela se skládá 
ze čtveřice členů – Brian „Dex-
ter“ Holland (kytara, zpěv), Kevin 
„Noodles“ Wasserman (kytara, 
doprovodný zpěv), Greg Kriesel 
(basová kytara, doprovodný zpěv) 
a Pete Parady (bicí).

Víte, že... 
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které jsou jen v mé představi-
vosti. Láska je něco, o čem píšu, 
stejně jako strach ze ztráty těch, 
které miluji,“ říká. 
Kromě pouličních umělců hostilo 
Brno dva velké hudební festivaly 
– Hrady.cz a Létofest. Letošní hu-
dební sestava obou dvoudenních 
akcí byla opravdu silná. Zatím-
co na Hradech zazpívala kapela 
Kryštof či Lucie Bílá, Létofest oz-
dobily takové hvězdy jako Tomáš 
Klus, Marek Ztracený, Divokej 
Bill či Wanastowi Vjecy. 

Na Létofestu si Robert Kodym s di-
váky zanotoval „srdcovku“ mno-
hých – „Sbírku zvadlejch růží“. Br-
něnské publikum ukázalo, že slova 
zná, a zpívalo unisono: „Netvař 
se tak na mě, že jsi úplně zlá, jsou 
rána, kdy to nekončí, na stole zbylo 
trochu v láhvi vína, sklenici dolej-
vám…“ Kapela hrála na festivalu už 
potřetí a letos naplánovala novou 
vizuální show i playlist. „Doplnili 
jsme ho o písničky, které jsme dlou-
ho nehráli a o které si sami fanoušci 
píšou,“ prozradil Kodym. PA, mm

 Brno ve víru hudby!

Marek Ztracený hrál v iglů i ve věznici
  Brněnský Létofest hostil i zpěváka a skladatele původem ze západních Čech Marka Ztraceného. Narodil se před 34 lety 

v Železné Rudě jako Miroslav Slodičák. Vystudoval skladbu na konzervatoři Jaroslava Ježka a v roce 2008 se proslavil hitem 
„Ztrácíš“. Ze soutěže Český slavík si odnesl cenu Objev roku. Dnes vyprodává největší haly v republice a skládá písničky 
například i pro Martu Jandovou, Janka Ledeckého či Karla Gotta. Má osmiletého syna Marka a s rodinou žije na Šumavě.

O vystoupení v Brně řekl publiku, 
že to byl pro něj nejpříjemnější 
koncert tohoto roku. Vymýšlel si? 
„Nevedlo mě k tomu nic podbízivé-
ho. Tak jsem se cítil v té chvíli. Měl 
jsem pocit, že jsme všichni na jedné 
lodi. Byl jsem v úplné extázi. Hráli 
jsme jen za tento týden šest koncer-
tů. Dnes poprvé jsem se po dlouhé 
době vyspal 11 hodin v kuse, tak 
jsem takový optimistický. A když 
ten kluk žádal během koncertu 
svou holku o ruku, to mě dojalo,“ 
usmál se zpěvák. Podobné věci se 
na jeho koncertech občas dějí. Jaké 
to je být součástí intimních oka-
mžiků jiných lidí? „Hrozně hezké. 
Mám rád emoce, jsem emotivně 
založený člověk, a když jsem viděl 
toho kluka jako horu, takového ra-
naře, jak se mu třásl hlas… to neby-
lo hrané,“ myslí si Ztracený. 

Hráli i v iglú a ve věznici
Z ofi ciálních webových stránek 
zpěváka je zřejmé, že se opravdu 
jen tak nepofl akuje. Jedno vystou-
pení střídá druhé. Na únor příštího 
roku je navíc naplánován koncert 
v pražské O2 areně, už nyní téměř 
vyprodaný. Jak takovou pracovní 
„nálož“ umělec zvládá? „Každý 
koncert je jiný. Někdy hrajete jen 
s kytarou na svatbě, kde chcete 
udělat radost, jindy pro deset tisíc 
lidí, pak zase na lodi nebo v iglú 
v Krkonoších. I takové extrémy 
máme, nemáme šanci zapadnout 
do stereotypu,“ tvrdí.
Kapela si zahrála ještě v jiném ne-
tradičním prostředí – v ženské věz-
nici v Ostravě: „Věznice nás oslovi-
la. Vězeňkyně dělaly panenky pro 
zdravotní účely. Pro děti, které leží 
v nemocnici, a za odměnu si mohly 
něco vybrat, zvolily náš koncert, to 

nás potěšilo. Byly tam hezké holky, 
které koukaly, že by nás snědly. 
No když jste ve věznici dlouho… 
Člověku to tam nažene respekt, já 
o tom mluvím vtipně, ale byla to 
vážná situace, byla tam paní, kte-
rá zabila muže. Přijdete a vidíte 
v očích beznaděj, ale pak tam byla 
i řada žen za banality.“

Kdo jej vrací zpět do reality
Ztracený v jedné ze svých písní 
zpívá – „proč se trápit tím, co 
bylo minulost…“. Je podle něj 
tedy lepší nezabývat se tím, co 
už se stalo? „Někdo si to tak umí 
nastavit, to je skvělá povaha, pak 
je šťastný. Já mám problém, že 

si všechno dlouho pamatuju, ty 
špatné, ale i hezké věci. Jsem ta-
kový řešič. Když někdo umí hodit 
věci za hlavu, tak se mu prostě líp 
žije,“ myslí si zpěvák. 
Kdo jej dokáže, abychom opět 
citovali slova jeho vlastní písně 
– „vrátit zpět do reality“? „Sto-
procentně můj syn a moje rodina 
okolo mě, ne že by byla přísná, 
ale člověk má občas tendenci 
si ulítnout. Když hrajete deset 
koncertů a na každém je deset 
tisíc lidí, tak máte sklon trošku 
plout na obláčcích, i když jste 
pokorní. Pak ale přijde člověk 
domů a syn na vás skočí a jedi-
ná možnost je hrát si na vojáky. 

A pak žena vám dá do ruky koš, 
běž to vynést. Tak si člověk uvě-
domí, že vše je stejné jako před 
deseti lety a vystřízliví.“ 

Něco končí, něco začíná
Ztracený ve známém songu zpí-
vá, že „něco končí, něco začíná“. 
Co se pro něj nyní završilo a co jej 
naopak aktuálně čeká? „Troufám 
si říct, že končí období plné ve-
čírků, kdy byly priority jinde. Co 
začíná? Já si vždy vymyslím něco 
v životě, na co se těším. Vyprodali 
jsme Forum Karlín, teď asi vypro-
dáme O2 arenu. A taky se těším 
na dovolenou s malým, uděláme 
si pánskou jízdu,“ usmívá se.

MAREK ZTRACENÝ a Patrik Bartko na Létofestu v Brně. Foto: PA

DOCHERTY na festivalu Busking v Brně. Foto: PA
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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. 

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO ŘÍJNOVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 16. 9. 2019.
Máte-li zájem o umístění inzerce,

prosím volejte nebo pište 
na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

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

Koncert kapely Evanescence 
5. září od 18:00
Hala Vodova

Koko Comedy Stand-up Show
6. září od 20:00
Stará Pekárna

Roklefest s Dětským dnem 
6.–7. září od 13:00
Amfi teátr Čertova rokle Brno-Lesná

Hantezoo
7. září
Zoo Brno Foto: archiv ZOO Brno

Chillibraní a Chilližrout 2019
7. září od 11:00
Koupaliště Riviéra

Den Starobrna 2019
7. září od 12:00
Pivovar Starobrno

Brněnskýstoock 2019
7.–8. září od 14:00
Starý Pivovar, Palackého náměstí 9a

Festival Aromaterapie 
& Bylinky 2019
8. září od 10:00
Otevřená zahrada, Údolní 33

Slavnosti vína
11.–15. září od 11:00
Náměstí Svobody v Brně Foto: archiv mm

Degustace šesti 
špičkových rumů
12. září od 18:45
Trnitá 500/7

Legendární Stromboli v Brně
12. září od 19:30
Hrad Špilberk

Premiéra představení 
Žebrácká opera
14. září od 19.00
Městské divadlo Brno

Dny evropského 
dědictví v Brně
14. září
Brno – různá místa

Závod brněnskou zoo
14. září od 9:30
Zoo Brno

Minimalistický festival 
STAČÍ MÁLO
15. září od 10:00
Lidická 1880/5

Sweet Dream Fest
15. září v 10:00 
Náměstí Svobody

GusGus v Brně
18. září od 20:00
Fléda

Cestovatelské kino: 
Bali
19. září v 20:30 
Moravské náměstí 3

Svatováclavské 
slavnosti 
20.–22. září
Brno Medlánky, Hujíčkova 247/14

Premiéra představení 
Hoffmannovy povídky
20. září od 19:00
Janáčkovo divadlo

Noční charitativní běh
21. září od 20:00 
Ulice Husova

Sportovní Wannado 
Festival 2019 
22. září od 10:00
Koupaliště Biotop, K Lávce 13
 Foto: archiv mm

Noc vědců v Brně
27. září 
Brno – různá místa

Svatováclavské hody – Petrov
27.–29. září
Petrov

Co by vám nemělo v Brně ujít? 
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Šestiletá Adélka trpí vzácnou nemocí
 Adélka (6,5) z Brna vypadá 

jako zdravá holčička, ale zdá-
ní klame. K tomu, aby si něco 
zlomila, stačí, aby uklouzla na 
kapce vody nebo si hrála se se-
střičkou. Drobná holčička to-
tiž trpí vzácným neléčitelným 
onemocněním Osteogenesis 
imperfekta, které způsobuje 
vysokou lámavost kostí. Ujde 
jen kratší vzdálenosti, často 
trpí bolestmi končetin, na delší 
procházku musí sedět v inva-
lidním vozíčku.

Markéta Malá

Těhotenství maminky Kamily bylo 
bezproblémové. Také porod probí-
hal hladce, krátce po něm však ro-
diče zarazilo, že jejich novorozená 
holčička má nehezky vpáčené no-
žičky do středu. Nejednalo se však 
o polohovou vadu, jak se lékaři 
domnívali, a nožičky šly rozcvičit. 
Maminka Kamila si mohla od-
dychnout. Bohužel ne na dlouho. 

Sádra v osmi měsících
„První zlomeninu měla Adélka 
cirka v osmi měsících, kdy se 
děti učí sedět. Neudržela v sedu 
balanc a po pádu na koberec tak 
strašně plakala, že jsme s ní jeli 
do nemocnice,“ svěřuje se Kami-
la. Lékaři si nejdříve mysleli, že 
má jen „vyhozenou ruku v lokti“, 
následný rentgen však prokázal, 
že Adélku čekala první sádra. Pak 
následovaly další zlomeniny po 
banálních úrazech. 
„Diagnózu jsme zjistili v roce 
a půl věku Adélky, kdy si při neu-
rologickém vyšetření všimla paní 
doktorka namodralého bělma 
typického u tohoto onemocně-
ní a poslala nás na genetiku. Do 
dnešního dne jsem jí za to velmi 
vděčná,“ říká maminka.

Nemůže běhat, 
skákat, sportovat
Spousta lidí se mylně domnívá, 
že Adélce chybí vápník. Není 

tomu tak, chybí jí kolagen a tělo 
jej ani nepřijme, ani nezpracuje. 
„Pro tuto nemoc je typická křeh-
kost kostí, hypermobilita kloubů, 
ochablé svalstvo, může dojít ke 
ztrátě sluchu, kdykoliv se u Adél-
ky může objevit i srdeční vada,“ 
tvrdí Kamila. Dívenka neujde 
delší vzdálenosti, nemůže běhat, 
skákat, sportovat a provádět dal-
ší aktivity, u nichž by si případně 
mohla ublížit nebo upadnout.
Adélka tráví v nemocnici hodně 
času. „Je sledována na mnoha spe-
cializovaných pracovištích. Hos-
pitalizace snáší velmi dobře, je to 
statečná holčička, bez problémů 
si nechá vzít krev, na RTG se ani 
nehne, dokonce denzitometric-
ké vyšetření (vyšetřovací metoda 
zjišťující hustotu a obsah minerá-
lů v kostní hmotě – pozn. autor-
ky) zvládne zcela bez hnutí již od 
svých čtyř let,“ tvrdí maminka.

Dobrý anděl pomáhá
„Adélka je chytrá, už umí krás-
ně číst. Milá, láskyplná, jako 
pro každou maminku je i pro mě 
moje dcera krásná. Ale protože 
dokonalost neexistuje, dostala 
do vínku onemocnění,“ říká Ka-
mila, která se rozhodla pracovat 
z domova na OSVČ, neboť kvůli 
neustálým hospitalizacím dcery 
ji nikdo na plný úvazek nezaměst-
ná. „Chci být Adélce kdykoliv 

k dispozici, být s ní doma, když 
je potřeba, v nemocnici nebo 
v lázních, takže svou práci vždy 
přizpůsobím jejím potřebám. Po-
bírám příspěvek na péči a velmi 
nám také pravidelnými měsíč-
ními příspěvky pomáhá nadace 
Dobrý anděl,“ děkuje maminka 
organizaci.

Sama se nevykoupe, 
neobleče
Běžný den pro Adélku a její rodi-
če znamená být neustále ve stře-
hu: „Sama se nevykoupe, neobu-
je a neobleče, nemá v prstíkách 
sílu na zipy a knofl íky. Ve školce 
má asistentku, která by měla fun-
govat stejně, jako když je dcerka 
s námi, aby se co nejvíce zamezi-
lo úrazům.“ Do šesti a půl roku 
prodělala už 11 zlomenin, z toho 

nejvážnější bylo několik zlome-
ných obratlů. 
Podle Adélčiny rehabilitační lékař-
ky Lucie Grünwaldové je důležitá 
dlouhodobá rehabilitace k posíle-
ní svalstva a opakovaná lázeňská 
léčba s využitím vodoléčby. 
Lázeňský pobyt zdravotní pojiš-
ťovna hradí jen jednou v roce, bez 
nutných doplatků. Jeden pobyt 
stojí 42 tisíc korun na 14 dní. In-
tenzivnější cvičení, které je pro 
ni vhodné, pojišťovna neplatí – 
stojí okolo 20 tisíc korun navíc. 
Adélčini rodiče mají velké výdaje 
i kvůli „drobnostem“, jako jsou 
léky a vitamíny bez předpisu, 
senzomotorické vložky do bot, 
kvalitní zdravotní obuv, odlehče-
ná sádra atd. Problémem je také, 
že rodině před rokem dosloužilo 
auto a nemají peníze na nové.

Milovnice koček
„I když nám byl schválen státní 
příspěvek na kompenzační po-
můcku, máme problém vybrat 
takové auto, aby nám vydrželo dle 
podmínek Úřadu práce 7 let. Mo-
mentálně obepisuji různé autoba-
zary a prodejce vozidel s žádostmi 
o dofi nancování vozidla, bohužel 
zatím neúspěšně. Ke státnímu 
příspěvku totiž nelze automobil 
dofi nancovat formou úvěru. Ne-
musím ani dodávat, jak je pro nás 
auto potřebné. Prozatím zneuží-
váme dobroty sousedů a záchran-
né služby,“ říká maminka.
Adélka je velká milovnice koček 
všeho druhu. „Hraje si s kočičkami 
a jednou, až bude velká, chce být 
veterinářkou,“ prozrazuje Kamila 
a dodává, že dívka by se také ráda 
alespoň na den stala modelkou.

Pokud byste chtěli Adélku fi nanč-
ně podpořit, můžete poslat pení-
ze na transparentní účet číslo 
286535018/0300 (více na webo-
vých stránkách www.pomocproa-
delku.cz). Je možné také přispět 
nadaci Dobrý anděl, která pomáhá 
Adélce i jiným rodinám.

Jak pomoci?

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dob-
rých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravi-
delnými měsíčními příspěvky. Cílem je, aby rodiny nemocných dostávaly 
pravidelnou měsíční fi nanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způ-
sobem je navýšen měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc 
do fi nanční tísně. Příspěvky Dobrých andělů jsou přerozdělovány každý 
měsíc do posledního haléře. Chod nadace je fi nancován ze soukromých 
peněz zakladatelů a dalších fi lantropů. Dobří andělé přispívají každý měsíc 
libovolnou částkou. Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský 
účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.

Dobrý anděl 

Osteogenesis imperfekta: vzác-
né neléčitelné dědičné onemocnění, 
u kterého je základním projevem zvý-
šená lomivost kostí. Nemoc se pro-
jevuje namodralým bělmem, křeh-
kostí kostí, hypermobilitou kloubů, 
ochablým svalstvem, může dojít ke 
ztrátě sluchu, srdeční vadě, invaliditě. 

Víte, že... 
POPISEK?
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Janáčkovo divadlo
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 Mimořádná osobnost, statečný člověk, vzdělaný a inspi-
rativní tvůrce, velký herec s nezapomenutelným hlasem. 
František Derfl er, profesor Divadelní fakulty JAMU, zemřel 
ve druhé polovině letošního srpna. Přátelům, kolegům i divá-
kům bude charismatický a noblesní muž mnoha talentů chy-
bět. Na Derfl era vzpomínají tři osobnosti brněnské divadelní 
scény, Petr Oslzlý, Arnošt Goldfl am a Vladimír Krátký. 

František Derfl er, herec, režisér, 
dramaturg a signatář Charty 77, 
odešel do divadelního nebe čty-
ři dny před 51. výročím srpnové 
okupace, přesně 17. srpna. Bylo 
mu 77 let. Plzeňský rodák vy-
studoval herectví v Brně. Deset 
let působil v pražském Divadle 
Jiřího Wolkera. Poté se vrátil do 
Brna a hrál ve zdejším Divadle 
Husa na provázku, aby počát-
kem 80. let zakotvil v Mahenově 
činohře, kde vytvořil desítky rolí. 
Pro své postoje za komunistické-

ho režimu, stvrzené podpisem 
Charty 77, nemohl ale vystupovat 
v televizi. V roce 1988 Derfl er za-
ložil a vedl „podzemní“ Divadlo 
U stolu. Jeho činnost byla úzce 
spjata s brněnskou samizdato-
vou edicí Studnice, vycházející 
v letech 1984–1989. U zrodu 
zmíněné divadelní scény stál kro-
mě Derfl era např. fi lozof Josef 
Šafařík, dramatik Milan Uhde či 
výtvarník Rostislav Pospíšil. Pád 
komunismu znamenal nejen „le-
galizaci“ Divadla U stolu, které 

se stalo součástí Centra experi-
mentálního divadla, ale i novou 
pozici pro jeho tvůrce. Derfl er 
působil v letech 1990–1997 ve 
funkci uměleckého šéfa brněnské 
Mahenovy činohry. Účinkoval 
v řadě televizních fi lmů a seriálů, 
kupř. v Četnických humoreskách 
a mnoha dalších. Spolupraco-
val také s Českým rozhlasem, 
např. na cyklu Toulky českou 
minulostí.
„Byli jsme si blízcí už od jeho 
působení v Divadle na provázku. 
V 80. letech jsem pak byl odbě-
ratelem jeho samizdatové edice 
Studnice a navštěvoval jsem 
některá setkání s autory u něho 
doma, on se naopak účastnil 
u nás některých seminářů Pod-
zemní univerzity,“ vzpomíná 
rektor JAMU a ředitel Centra 
experimentálního divadla Petr 
Oslzlý. Dodává, že nabídl, aby 

Divadlo U stolu obnovil pod 
hlavičkou Centra experimentál-
ního divadla. Připomíná také, že 
od roku 1997 zde Derfl er vytvo-
řil velkou řadu pozoruhodných 
inscenací a Divadlo U stolu se 
stalo jedinečným fenoménem 
počátku nového tisíciletí. Na 
uměleckou spolupráci z doby, 
kdy Derfl er vedl Mahenovo diva-
dlo, rád vzpomíná také režisér, 
scenárista a herec Arnošt Gold-
fl am a lituje, že tato „spoluprá-
ce nemohla být delší“. Rovněž 
dlouholetý herec Mahenovy 
činohry v Brně Vadimír Krátký 
o Derfl erovi rád hovoří: „Vždy 
jsem si vážil jeho odvahy, když 
třeba četl Dopisy Olze ve Vyso-
koškolském klubu v době, kdy to 
bylo nebezpečné.“ Krátký v této 
souvislosti připomíná, že vlast-
ně tam svoje Divadlo U stolu 
Derfl er zakládal.  kch

Zemřel známý herec František Derfl er

FRANTIŠEK DERFLER pořádal autorská čtení. Foto: 2x Jaroslav Bobek

HEREC s nezapomenutelným hlasem František Derfl er.
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Slavný český hokejista Josef Černý: Talent se projeví, jen když je spojený s dřinou
Známý hokejista, 
jehož velká část 
kariéry je spjata 
s Brnem, se naro-
dil 18. října 1939 
v Rožmitále pod 
Třemšínem jako 
jediný syn do je-

denáctičlenné rodiny, měl osm 
sester. Na dětství vzpomíná 
s láskou, přestože tvrdě pracoval. 
„Naučil jsem se plést, šít, vařit, 
protože holky to dělaly. Zároveň 
jsem dělal veškerou fyzickou prá-
ci kolem domu. Měl jsem na sta-
rost králíky, slepice. S tatínkem 
jsem každé léto musel do lesa 
zabezpečit dřevo na celou zimu, 
to znamená přivézt ho, naštípat. 
Já jsem vlastně od čtrnácti dělal 
práci jako kůň v lese,“ říká.
Černí bydleli blízko rybníka a Jo-
sef na něm s ostatními kluky 
z Rožmitálu v zimě často bruslil. 
Tehdy netušil, jakou výhodu pro 
něj ona zkušenost skýtá: „Klu-
ci, kteří dnes začínají s hokejem, 
musí mít led jako zrcadlo. Ale tam 
byly stromy, listí. Když jsem brus-

lil, stále jsem na něco najížděl. 
Naučil jsem se držet rovnováhu. 
Nepadal jsem. Když jsem na něco 
najel, tak mě to rozhodilo, ale ne-
spadl jsem. Do budoucna to pro 
mne byla obrovská výhoda. Když 
jsem pak na ledě někomu škrtl 
o hokejku nebo mně někdo chtěl 
podrazit nohu, uměl jsem v tom 
pracovat. Mně to nevadilo.“

Nová domovina – Brno
Byl tak dobrý hokejista, že mohl 
absolvovat povinnou vojenskou 
službu v klubu Rudá hvězda Brno 
– ani na vojně tedy nepřestal hrát 
hokej. Když dostal povolávací roz-
kaz, byl mile překvapený, že ho 
chtějí do tak elitního mužstva. Zá-
roveň v něm poznal náročné tré-
ninky a disciplínu. „Hodně se tré-
novalo na suchu i na ledě, hodně se 
běhalo. Neuvědomoval jsem si, že 
jsme sledovaní i v tom směru, jak 
se chováme mimo led. Já nekouřil 
a piva jsem se napil poprvé, když 
mi bylo třiadvacet,“ vzpomíná.
Klub Rudá hvězda Brno si ho ne-
chal i poté, co mu vojenská služ-

ba skončila, a Brno se mu stalo 
novým domovem. Mimo jiné 
proto, že se seznámil se svou bu-
doucí ženou Martou, která pro-
dávala v mléčném baru, kam se 
spoluhráči často chodil. „Vždyc-
ky mi dala větší porci nebo trošku 
víc kakaa. Dokrmovala mě, takže 
jsem mohl dobře hrát,“ usmívá 
se. V roce 1961 měli svatbu.

Dvanáctkrát na 
mistrovství světa
V týmu Rudá hvězda Brno (poz-
ději Kometa Brno) působil v le-
tech 1958–1978. Rád vzpomíná 
na to, jak dobře se k němu chovali 
starší zkušení hokejisté. Dostal 
možnost při hokeji vystudovat 
střední školu elektrotechnickou. 
Po jejím ukončení se přihlásil na 
pedagogickou fakultu, na obor tě-
lesná výchova. „Byla to dřina při 
hokeji, ale zvládl jsem to,“ říká.
Brzy byl zařazen do reprezenta-
ce. V 60. a 70. letech mohl díky 
tomu procestovat svět, což neby-
lo pro běžné občany socialistic-
kého Československa myslitelné. 

Hned v roce 1959 poprvé repre-
zentoval Československo na mis-
trovství světa a účastnil se ještě 
dalších jedenácti mistrovství 
světa. Stal se prvním českoslo-
venským hokejistou, který v lize 
nastřílel více než 400 branek.

Nikdy se nepoddat bolesti
V roce 1972 z vlastního rozhod-
nutí v reprezentaci skončil a ná-
sledně působil jako hráč a trenér 
v zahraničních klubech, pět let 
trénoval hokejisty v Itálii. Po lis-
topadu 1989 se vrátil do Brna 
a dál pomáhal rozvoji hokeje. 
Přestože má z doby, kdy byl ak-
tivním hokejistou, spoustu zra-
nění a opotřebovaná kolena, lok-
ty a ramena, zakládá si na tom, že 
se bolesti nikdy nepoddal. „Hlav-
ní je nemyslet si, že když má člo-
věk k něčemu talent, stačí to. Ne-
stačí. Talent se projeví, jen když 
je spojený s dřinou,“ myslí si.
 Markéta Malá, Paměť národa
 Foto: Archiv Paměti národa

Text vznikal v součinnosti s veřejně přístup-

nou sbírkou pamětníků Paměť národa.

Osobnosti spojené s Brnem 

Jak Češi před padesáti lety porazili „Rusáky“
 Málokdy zažila pražská 

Ruzyně takové vítání jako 
31. března 1969, kdy se ze 
Stockholmu vrátili hokejoví 
reprezentanti, vítězové nad 
SSSR. Dvě porážky sovět-
ských hokejistů během je-
diného týdne na mistrovství 
brala veřejnost jako sym-
bolické vítězství nad Sovět-
ským svazem v době, kdy 
jeho vojska okupovala Čes-
koslovensko.

Markéta Malá, Paměť národa

Náš hokejový soupeř reprezento-
val okupační velmoc, pro většinu 
českého i slovenského národa po 
roce 1968 nenáviděnou a pro-
klínanou. V hledišti bylo možno 
zhlédnout nápisy: „Dnes vám ne-
pomůžou ani tanky!“
V reprezentačním družstvu byl 
i Josef Černý, hráč brněnského 
týmu. Motivací k vítězství se mu 
stala také událost z roku 1968, 
kterou zažil s manželkou, když 
vezli několikaměsíční dcerku 
v kočárku. „Šli jsme se projít 

a najednou se proti nám ulicí 
vyřítil tank s Rusama. Všechno 
bylo vylidněné, auta schovaná 
a proti nám najednou v prázd-
né ulici jel tank a na něm Rusi 
s kalašnikovama. V takové chvíli 
nevíte, jestli někomu nerupne 
v hlavě a nezmáčkne kohoutek. 
Minuli nás, nechali nás projít. 
Když jsem pak hrál v roce 1969 
proti Rusákům ve Stockholmu, 
vzpomněl jsem si na to. Říkal 
jsem si, že je musíme porazit,“ 
vypráví Černý.

Ruce si nepodali
V prvním zápase nakonec střelil 
jednu z vítězných branek: „A vy-
hráli jsme 2:0. Dal jsem ten druhý 
gól a přitom myslel na to, jak tehdy 
na té naší ulici proti mně jeli. Pak 
jsem si v kabině říkal, že to mají za 
to, že na moji manželku a děcko 
mířili kalašnikovama.“ V pátek 
21. března 1969 tedy české muž-
stvo zvítězilo a zápas vzrušil i ty, 
kterých se tolik netýkal. Kupří-
kladu trenér švédského mužstva 
Arne Stromberg po našem vítěz-

ství plakal. Hokejisté vyjádřili ná-
zor na okupaci po svém. Nepodali 
soupeři ruku po skončení prvního 
utkání a na druhé střetnutí si ně-
kteří dokonce zalepili hvězdu na 
prsou. Takové jednání bylo tehdy 
trestné – jednalo se o hanobení 
státního znaku.

Demonstrace a normalizace
Po hokejových vítězstvích vyšli 
v Československu lidé do ulic. Vyu-
žili toho, že mohli dát najevo, co si 
myslí o sovětské okupaci ze srpna 
1968. Největší demonstrace se ko-
nala v Praze na Václavském náměs-
tí, kam po druhém zápase v pátek 
večer 28. března 1969 přišlo více 
než sto tisíc lidí. „Když jsem zjistil, 
že u nás kvůli tomu na Václavském 
náměstí vypukly demonstrace, ří-
kal jsem si, že já jsem vlastně disi-
dent,“ usmívá se hokejista.
Provokatéři – agenti StB – začali 
rozbíjet sovětskou leteckou kance-
lář Aerofl ot a někteří demonstranti 
se přidali. To využilo sovětské ve-
dení a dalo československým ko-
munistům ultimátum: Udělejte si 
pořádek, nebo znovu vyjedou tan-
ky! Už 17. dubna se sešel ústřední 
výbor KSČ, na kterém rezignoval 
první tajemník Alexander Dubček. 
Na jeho místo nastoupil Gustav 
Husák a začala normalizace.

Foto: Archiv Paměti národa
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