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Víte, že...



Markéta Vaňková:
Jsem brněnský patriot

5. 10. je Světový den zvířat?
Návštěvníci se zvířecím příjmením
zaplatí tento den za vstup do zoo
Brno jen 10 Kč. Pro děti a jejich
rodiče bude připravena naučná
stezka. Lákadlem je také nový
přírůstek – v září dorazila z Polska
samička pandy červené. Šestiletá
Oshin se seznamuje se samcem
Huanem. „Při prvním setkání se
oba chovali ostražitě. Zpočátku
se k sobě ani nepřibližovali, jen
se na sebe z dálky koukali,“ sdělil
kch
mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Martin Zaťovič
Nový kapitán Komety má jasný cíl, dovést svůj tým k titulu.
Co pro něj znamená nosit kapitánské céčko a jak si váží brněnských fanoušků? Jezdí za
ním členové rodiny na zápasy?
Co dále prozradil Brněnskému
více na straně 5
zpravodaji?

Zájmové kroužky

Jaké aktivity se hodí pro vaše
dítě? A jaké kroužky navštěvovala v dětství moderátorka Inna
více na straně 6
Puhajková?

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

Rozhovor na stranách 8–9
Markéta Vaňková je teprve druhou ženou ve funkci primátorky města Brna. Vystudovaná právnička a politička, která má ambici pomoci proměnit Brno k lepšímu, byla do čela druhého největšího města v republice zvolena loni v listopadu. V rozhovoru se věnuje nejpalčivějším otázkám,
které trápí Brňany. Hovoří o bytové situaci, dopravě, změnách v systému parkování či přesunu
nádraží. Ale prozrazuje také, kde byla letos na dovolené či jaké sporty ji baví.

Fotbalový svátek Brňanů: Bitva v Lužánkách
Legendární stadion Za Lužánkami znovu ožije fotbalem! Zbrojovka Brno, která nyní hraje druhou ligu,
se v říjnu vrátí na fotbalový svatostánek, kde slavila v roce 1978 svůj jediný titul. Nejde o návrat trvalý,
v exhibičním utkání zde domácí tým vyzve Sigmu Olomouc. Organizátoři zápas naplánovaný na čtvrtek
10. října nazývají Bitvou na Moravském poli. Na programu jsou hned dva duely moravských soupeřů –
v 17 hodin zápas legend, v 19 hodin pak přátelské utkání „A“ týmů. „Zbrojovka se po letech zase vrací
tam, kde je doma. Bude u toho průřez hráčů Zbrojovky od titulu až po současnost. Dostat fotbal zpět na
lužánecký stadion nebylo nic snadného a jsme moc rádi, že se nám to alespoň v této formě přátelského
utkání podařilo,“ sdělil marketingový pracovník Zbrojovky Petr Švancara. Stadion Za Lužánkami opustili ﬁlmaři, kteří tam v září natáčeli ﬁlm o Emilu Zátopkovi. „Filmaři po sobě zanechali velmi kvalitní
trávník. Těší mě, že se Zbrojovka dohodla s Olomoucí a sehrají přátelský zápas v době reprezentační
více na straně 10
pauzy,“ řekl Brněnskému zpravodaji radní Marek Fišer.
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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...
diích 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 borelioza ve vyšším stádiu,
revmatická onemocnění. Také únava, opakovaná nachlazení a recidivující herpetická
onemocnění jsou stavy, kdy vitamin 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 asthma, alergické a autoimunitní onemocnění, má také svoje uplatnění
při onenocněních spojených s degenerací
kolagenu – např. při degenerativních onemocněních pohybového ústrojí – onemocnění kloubů nebo páteře, či při paradentóze.
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 i přesto, že
zdravotní pojišťovny infuze vitamínu C nehradí, máme velké množství spokojených klientů,
kteří se k této podpůrné léčbě do našeho zařízení opakovaně vrací a svojí osobní zkušeností
potvrzují závěry ze světových klinických studií.
MUDr. Lenka Dybová
www.doktorbrno.cz
tel.: 606 764 407
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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 chrakterizován 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 svojí 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 vitamin 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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Nový systém parkování: pouze tři zóny
Od 30. září se v Brně mění
parkovací systém. Brno se rozdělí pouze na tři návštěvnické
zóny s odstupňovanou cenou
za parkování. Systém je jednoduchý, čím blíže jste k centru,
tím více zaplatíte za parkování.

V zónách A a B bude regulace celodenní, v zóně C noční (od 17 do
6 hodin). Regulace platí pouze
v pracovní dny.
• Navýšení parkovacích hodin pro
návštěvy rezidentů (v zóně A/B
200 hodin ročně zdarma a možnost dokoupení dalších 100 hodin).
• Zlevnění parkování pro abonenty (1. vůz 4000 Kč, každý další vůz 18 000 Kč na rok).
• Předplacené návštěvnické oprávnění do zóny B: může sloužit například zaměstnancům, aby nemuseli
každý den řešit platbu za parkování; cena je 400 Kč týdně, 1200 Kč
měsíčně, 12 000 Kč ročně. Platí
pouze pro zónu B od 6 do 17 hodin.
• Rozšíření oprávnění pro držitele ZTP/P na 3 hodiny parkování
ZDARMA v každé oblasti za den.
Více informací na webu parkovakch
nivbrne.cz.

Pro rezidenty a abonenty zůstanou pravidla parkování stejná
jako doposud. Přibude však několik výhod. Rezidenti z oblastí
s celodenní regulací získají dvojnásobný počet hodin pro návštěvy zdarma a abonentům se snižují
poplatky za parkovací oprávnění.

Důležité změny
v parkovacím systému:
• Rozdělení na návštěvnické zóny A
(červená), B (zelená), C (modrá). BRNO SE ROZDĚLÍ na tři parkovací zóny. Mapa: archiv města Brna

Editorial
Brno – město mnoha tváří
Primátorka Markéta Vaňková, která i přes vysoké pracovní vytížení poskytla našemu časopisu interview, o sobě hovoří jako o brněnské
patriotce. Jedna z nejvýznamnějších političek
v zemi si nedovede představit, že by byla spokojená jinde než v moravské metropoli. Není
divu, Brno je město mnoha tváří. Rozmanité a pestré, lze jej popsat mnoha přívlastky.
Studentské – nachází se zde několik významných škol, středních, jazykových i druhá největší univerzita v zemi (str. 6). Justiční – sídlí
zde např. Nejvyšší soud, Nejvyšší státní za-

stupitelství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tržní – Brněnské veletrhy a výstavy jsou stále jedničkou ve střední Evropě,
celoročně je navštíví více než jeden milion lidí
(str. 12). Zdravotnické – v Brně sídlí prvotřídní
lékařská zařízení a k brněnským odborníkům
se sjíždí pacienti z celé republiky i světa (str.
13, 14). Sportovní – ne nadarmo nový kapitán
Komety v rozhovoru pro Brněnský zpravodaj
nazývá naše fanoušky těmi nejlepšími (str. 5).
A v neposlední řadě, Brno je kulturní metropole. Populární Grammy ověnčené kapely si
jej vybírají pro své koncerty (str. 11), koná se

tu řada zajímavých festivalů (str. 12), slavností
jídla (str. 12), je také městem ﬁlmu. Jak zpravodaji potvrdil radní pro kulturu Marek Fišer,
nejenže se na lužáneckém stadionu v září natáčel ostře sledovaný ﬁlm o legendárním běžci Zátopkovi, ale i další kouty města lákají ﬁlmaře (str. 10). A jaké je vaše Brno? Pište nám
na e-mail či Facebook. Nejzajímavější názory
zveřejníme.
Markéta Malá,
šéfredaktorka
redakce@brnozprava.cz
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Drahé dluhy vyřešíte s Rentou z nemovitosti
bylo tak pohodlné a bezbolestné,
že peníze z účtu zmizely jako
mávnutím kouzelného proutku.
Paní Vlasta opět zápasila měsíc
Pracovala celý život, ale průměr- co měsíc s nedostatkem peněz.
ný důchod jí k důstojnému životu Navíc musela splácet stále rosnestačil. Pořídila si proto kreditní toucí úroky z kreditní karty.
kartu. I když se snažila mít výdaje
Bála se, že spadne do dluhové
pod kontrolou, placení kartou
pasti. Naštěstí narazila v novinách
Chcete vědět více?
na Rentu z nemovitosti. Vlasta
neváhala a Rentu z nemovitosti
̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odposi pořídila. Jednorázově získala
vědi na nejčastější dotazy na
150 000 Kč a dalších 10 let bude
www.rentaznemovitosti.cz.
dostávat každý měsíc téměř
̭͗Vyžádejte si orientační kalkulaci
10 000 Kč. Výhodou je, že jí patří
zdarma.
krásný byt v Praze v hodnotě
̭͗Můžete nám také zavolat na tel.
několika milionů. Chudá tedy
233 321 850.
není. Rentu splácet nemusí, tato
̭͗Jsme držiteli licence
povinnost přejde na dědice.
České národní banky
na poskytování spotřeNemusí ani prodávat byt, bude
bitelských úvěrů.
bydlet pořád ve svém.

Když i tento přivýdělek skončil, pracovala paní Vlasta tu
a tam jako průvodkyně po
Praze. Šlo ale o nepravidelné
sezónní brigády. Navíc čelila
konkurenci mladších kolegyň
a chození po památkách ji
začalo zmáhat.
Výhody Renty z nemovitosti:

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

Paní Vlasta opět pookřála.
Zbavila se dluhu a zase mohla
cestovat, zajít s přítelkyněmi do
cukrárny a do divadla, pořídit
si pěkné oblečení, chodit ke
kadeřníkovi a na jógu. „Doporučuji Rentu každému seniorovi,
který je aktivní, má se zdravě rád
a nemyslí jen na děti a na vnoučata, ale i na sebe,“ uzavřela svoji
životní zkušenost paní Vlasta.

SC-381447/19

 Paní Vlasta je 71 letá aktivní seniorka. Celý život učila
na vysoké škole v Praze a po odchodu do důchodu na
zkrácený úvazek přednášela na univerzitě.

Zpravodajství
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Legendární kino Art v novém kabátu slaví stovku!
Po více než dva roky trvající
rekonstrukci plné komplikací
se znovu slavnostně otevřelo
populární kino Art, které nabízí i alternativní a méně mainstreamovou ﬁlmovou produkci.
Kino navíc slaví 100. narozeniny! „V roce 1919 začal Art
promítat vůbec poprvé, a proto jsme těchto 100 let oslavili právě 100 hodinami ﬁlmu,"
vysvětluje vedoucí kina Art
Milan Šimánek. Opravy kina,
které se několikrát protahovaly a prodražovaly, například
i kvůli nálezu azbestu ve zdech
budovy, nakonec stály 24 milionů korun. Budova je celkově
zpevněná, má nová okna, dveře a toalety, pokladnu a klimatizaci v malém sále.
ris

Dopravní omezení v Brně v říjnu
Brňané ocenili, že se s koncem prázdnin po celkovém
uzavření znovu otevřel Husovický tunel, stejně jako ulice
Dornych. Tunel prošel například
výměnou osvětlení, opravou
telefonního spojení či částečnou obnovou systému napájení
a kabeláže. V říjnu se dopravní
omezení budou týkat především oblasti ulice Zábrdovické
a Zábrdovického mostu.
Židenice a Husovice – Rekonstrukce Zábrdovického mostu ze
40. let minulého století je nutná
především kvůli jeho technickému stavu. Stavba neznamená ale
jen práce na mostě – ty vlastně
tvoří jen malou část toho, co je
potřeba udělat. Rekonstruovat se
budou všechny sítě na téměř půl
kilometru ulice. Tedy rekonstrukce havarijního stavu kanalizací,
vodovodu a trolejového vedení.

ZÁBRDOVICKÝ MOST bude rekonstruován. Foto: archiv města Brna

oprav uzavřena. Nebude možný
průjezd přes Zábrdovický most.
Přechod pro pěší však zůstane
zachován. Příjezd k Vojenské
nemocnici bude možný ze strany
od Staré osady. Přestupní uzel
MHD se přesune k Dělnickému
domu.
K vojenské nemocnici
Průjezd mezi křižovatkou Bělopřes Starou osadu
horská – Jamborova – Líšeňská
Ulice Zábrdovická a část Cejlu – Táborská a křižovatkou Gajdood křižovatky s Francouzskou šova – Otakara Ševčíka – Tábora Vranovskou bude po dobu ská bude možný pouze ve směru

z města do Líšně, v opačném směru (z Líšně do města) bude vyjma
MHD průjezd zakázán. Primární
objízdné trasy jsou navrženy po
silnicích I/42 a I/50 (VMO) Hladíkova, Olomoucká, Ostravská,
Otakara Ševčíka, Gajdošova,
Svatoplukova, Karlova, Provazníkova a dále po místních komunikacích Koliště, Křenová, Tržní,
Milady Horákové, Merhautova,
Drobného. Více informací na kored
pemezabrno.cz.

Kuriózní krádeže: Zloději kradou plenky i kartáčky s jemnými štětinkami
Líšeň a Staré Brno – V brněnských supermarketech, ale i v obytných domech se přivolaní policisté často nestačí divit, co všechno může zloděje
zajímat. Za nákup v hodnotě přes tři a půl tisíce
korun se počátkem září nechtělo platit čtyřiatřicetileté ženě.
Přes pokladny se bez placení pokusila pronést
nugátový croissant, holítka, 22 balení kartáčků s ultra jemnými štětinkami a čtyři kartáčky
s hrubším vláknem. Brněnský policejní mluvčí
Bohumil Malášek potvrdil, že přibližně ve stejné době se pokusil do kočárku s dítětem ukrýt
pětadvacetiletý muž čokoládovou pomazánku,

sladkosti a tavený sýr v celkové ceně 260 korun.
Toho přistihl v supermarketu na Staré osadě
pracovník ostrahy a přivolal strážce zákona. Podezřelý se přiznal a strážníci vzápětí zjistili, že se
nejedná o první podezření z krádeže. Do supermarketu v Brně-Židenicích pak proto zamířila
také hlídka republikových policistů.
Poměrně rozmanitý lup si odnesl zatím neznámý pachatel, který se v nedávných dnech vloupal
do sklepní kóje jednoho z panelových domů v brněnské Líšni. Majitelku obral například o balení
dětských plen. „Pachatel nejprve vynaložil značné úsilí k tomu, aby se do sklepa vůbec dostal.

Následně v jedné z kójí překonal zámek s petlicí,“
poznamenal policejní mluvčí David Chaloupka.
Kromě dětských plenek odešel zloděj také s konferenčním stolkem a s elektrickou pečicí pánví.
Způsobil přitom škodu za necelé tři tisíce korun.
Podivnou zálibu prokázal již v dubnu letošního
roku například zloděj, který se vloupal do sklepa domu na ulici Strakatého v Brně. Po překonání petlice s visacím zámkem odcizil tři piva,
tři lahve vína a dvě balení plenkových kalhotek
pro dospělé. Policejní mluvčí David Chaloupka
konstatoval, že škoda činí tisíc korun a záhadou
kch
zůstává, proč právě kalhotkové plenky.
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Nový kapitán Komety: Chceme hrát o titul!
 Jak je již zvykem, na Dni Starobrna pokřtila Kometa nový
dres. Současně se představil
fanouškům i nový kapitán Komety Martin Zaťovič. V rozhovoru pro Brněnský zpravodaj
se svěřuje se svými ambicemi
a prozrazuje také, jaké má rituály před zápasem a které
sporty kromě hokeje ho baví.

Jak probíhá obvykle váš letní trénink?
Mám pár týdnů volno, aby se tělo
dalo dohromady, zregenerovalo
se a hlava zase začala mít chuť
pracovat. Mám individuálního
trenéra, se kterým pracujeme na
tom, abych byl připraven na sezónu. Je to už pět šest let stejné.
Pocházíte z Přerova, což není daleko od Brna. Jezdí za vámi na zápasy hodně přátel a členů rodiny?
Jezdí hodně lidí z rodiny – vždycky šest lidí (směje se). Nejhorší
je, když začne play-off. Všichni
chtějí lístky, najednou jsou všichni Komeťáci. Nejde sehnat tolik
lístků naráz, je to těžké...

Markéta Malá

Jaký to byl pocit, když jste se dozvěděl, že jste kapitánem Komety? Už
jste tuto funkci v extralize zastával…
Funkci jsem v extralize už vykonával, čili převratná novinka to
pro mě není. Ale ve velkoklubu,
jako je Kometa, je čest céčko nosit. I když se podíváte na kapitány, kteří tu byli přede mnou, je
to čest. Ale k tomu také musí být
výsledky. Zatím je to jenom písmeno. Uvidíme, co přinese.
Nastupujete po Leoši Čermákovi,
který byl kapitánem šest let. Je to
výzva?
Já doufám, že vydržím stejně
dlouho jako on (směje se). Je to výborný kluk. Kabinu měl zmáklou,
všichni ho respektovali. Respekt
musí být přirozený, nedá se nijak
vynutit. Buď kabina šéfa bere,
nebo ne, uvidíme.

NOVÝM KAPITÁNEM KOMETY se stal Martin Zaťovič. Foto: PA

Jak budete hráče motivovat?
Myslím, že to není o motivaci.
Přijde zápas a musíme všichni
vydat maximum, co umíme. Jít za
jedním cílem a být stále na špičce.
Jaké máte ambice jako kapitán?
Mám pořád nejvyšší ambice.
Chci týmový úspěch, individuální statistiky mě nezajímají, chci
úspěch celého týmu. Chci zase
vyhrát titul.

Myslíte už nyní na titul?
Já myslím na titul vždycky, když
jdu do sezóny. Myslím, že s tím
týmem, který máme, a v jaké orDal vám nějaké tipy?
ganizaci působím, asi není potřeJá se s ním hodně kamarádím, ba se schovávat, že chceme hrát
dlouho jsme hráli spolu. Rady mi do desítky nebo něco takového.
nedává. On mě zná. Ví, co jsem za Chceme hrát o titul a musíme
člověka (směje se).
tomu podřídit všechno.

Bylo to zklamání, když jste skončili v semiﬁnále. Máte pořád hořkost v ústech?
Teď už asi ani ne. Ale dva tři týdny po sezóně jsem tomu pořád
nemohl uvěřit a byl jsem z toho
špatný. Člověku se rozpadne pod
rukama celý rok, trénink, všechny zápasy, které vybojuje, vše,
co tomu dává. Bohužel takový
je sport, zase nás to posune dál.
Musíme se dívat dál jenom nahoru, abychom zase nezažili tu hořkost. Musíme se na to připravit.

Jací jsou v Brně fanoušci?
Každý v České republice ví, že
Brno má nejlepší fanoušky. Já to
můžu jen potvrdit. Už když jsem
hrál extraligu za jiný tým, těšil
jsem se vždycky do Brna kvůli
atmosféře. Je jedno, komu lidi
fandí, hlavně, že fandí a je plný
stadion. Člověk na ledě si připadá
úplně jinak.

Máte nějaký rituál, kterého se
před zápasy držíte?
Rituálů mám víc. Snažím se
vše dělat ve stejný čas. Vždycky si dám kvalitní oběd, a to co
nejdříve, abych pak měl klid
a odpočinek. Výstroj si oblékám
stejně, všechno z levé nohy. Ale
Pak jste ihned neodpočíval, byl nemůžu říct, že bych na rituály
jste ještě v národním týmu..
trpěl, to ne.
Byl jsem v ještě v nároďáku, tři
týdny po vypadnutí. Vlastně se Stíháte i nějaké koníčky kromě
mi sezóna prodloužila až do ﬁná- hokeje?
le extraligy (usmívá se). Ale chuť Jen v létě. Občas golf anebo tenis.
do hokeje byla pořád.
Moje koníčky se točí okolo sportu.

Z deníku fotbalového fanouška (v originál brněnštině)
 Fejeton: Jak jsem fandil eskáčku
a přál vítězství Zbrojovce… a seděl
s čepkou SK Líšeň na zbrojovácké tribuně a nedostal do držky. Jak to dopadlo? A co tomu všemu předcházelo?

Začalo to tak, že mi ve středu zavolal Dada
(výkonný ředitel SK Líšeň, můj bývalý spoluhráč z futsalu a po panu předsedovi klubu Hladišovi druhý muž v eskáčku), jestli
nechcu na sobotu volňáska na první špíl
Marvanů v lize. Má to ale háček, potřebujeme, abys ten zápas hlásil, protože hlasatel odjel na dovolenou. Občas býváš v telce, mluvit umíš, na lidi seš zvyklé a fotbalu
trochu rozumíš, tak co? Po telefonu jsme si
plácli. Musím říct, že jsem při premiéře ve
druhé lize v roli stadionového hlasatele zažil
adrenalin jak prase.

Sobotní derby přezdívané brněnské EL Clasico mezi domácí Zbrojovkou Brno a hostujícími hráči SK Líšeň bylo nejen pro mne srdeční
záležitostí. Jak výstižně vyjádřil pán na plakátku před stadionem, byla to Soﬁina volba.
Nikdy bych si nepomyslel, že budu sledovat
fotbal na Zbrojovce a přitom držet palce sou- Hlásím fotbal – su hrdina
peři. Fandit Líšni musím, je to moja občanská Přišel jsem na Srbskou jako velký hrdina.
povinnost, protože tam bydlím hned za hřiš- Všude se psalo, že kdo de jinam, než do sektoru hostů, tak nesmí na sobě mět jakékoliv
těm a za eskáčko jsem hrával futsal.
symboly hostujícího klubu. Schválně jsem
Jak jsem dělal hlasatela
si vzal čepku es ká Líšeň, kterou jsem dostal
Nikdy v životě jsem předtím fotbal nehlásil, jako honorář za tři hlášení (Líšeň je chudý
ale Líšeň taky nikdy nehrála druhou ligu. klub, tam se všechno dělá skoro zadarmo,

v dobrém slova smyslu s nadšením a na koleně). Seděli jsme se švagrem, s Bobem a Dejvem na tribuně vedle zbrojováckýho kotla
a nebudu dělat machra, když řeknu, že to
nikomu nevadilo, tá moja čepica. Neslyšel
jsem od nikoho ani jednu poznámku, trochu
špatně teda ale slyším.

Dobré špíl
Jinak špíl byl dobré, borci jezdili a pré se měla
fóknót penalta, ale místo toho dostal Hladík žlutó za simulování ve vápně. Zbrojovka
vyhrála zaslóženě, byla lepší a ten druhé gól
Magery nůžkama byl taková paráda, že jsem
si to pak pustil doma v telce znova. Čerstvý posily Zbrojovky pomohly. Dopadlo to, jak mělo.
Oni totiž borci z ﬂinty body nutně potřebujou,
pokud chcou pomýšlet na postup do první
ligy, zatímco my Marvani máme úplně jiný
údržbový cíle a zatím máme nahraný.
Josef Machů, příležitostný hlasatel fotbalového
klubu SK Líšeň a velký fanda Zbrojovky Brno

Vzdělávání, zájmy
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 Anketa  Zkouška z češtiny pro cizince
Nastává sezóna drakiád, baví
vás tato aktivita i v dospělosti?
Marek Čiliak,
brankář Komety
Brno
V dětství mě to bavilo a chodím i teď
s dětmi, už se na to letos těšíme.
Když jsme jeli z Tater, projížděli jsme jednou vesnicí za Brnem
a viděli jsme, že tam prodávali
obrovské draky. Tak se tam budeme zase muset stavit, až začne
trochu foukat. Za domem máme
velkou louku, tak se na to s dětmi
moc těšíme.
Inna Puhajková,
moderátorka
TV NOVA
Vzpomínám si, že
jsme pouštěli draka
v rámci družiny, vyráběli jsme si ho
a pak odpoledne jsme šli ven, tato
činnost mě moc bavila. Od školy
jsem ale už draka nepouštěla, což
je škoda.
Zdeněk Junák,
herec Městského
divadla
Já jsem vyrůstal na
malé vesnici, takže
k podzimu neodmyslitelně patřilo
pouštění draků. Samozřejmě že
tenkrát si každý musel draka vyrobit sám. A protože můj tatínek byl
šikovný, tak s bráchou jsme vždycky měli nádherné draky. V dospělosti jsem se k pouštění draků už
nedostal. Narodila se nám dcera
a děvčátka mají jiné touhy, než
běhat s provázkem, na jehož druhém konci se zmítá drak. Možná
teď to zkusím s vnukem, ale to si
nejdřív budu muset nechat vyměnit koleno. Možná obě.

 Jednou z podmínek pro
získání trvalého pobytu cizinců v České republice je
složení zkoušky z českého
jazyka. V celé republice ji lze
skládat jen na jazykových
školách, které mají právo
státní jazykové zkoušky,
anebo v Praze na Ústavu jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy. V Brně ji
lze absolvovat pouze na Jazykové škole Kotlářská.
Mojmír Muzikant

Brno je jedním z přibližně tří
desítek míst, kde mohou cizinci
skládat zkoušku z českého jazyka. O trvalý pobyt si mohou žádat cizinci ze zemí mimo EU po
pětiletém pobytu v ČR a po složení zkoušky, která je na nejnižší jazykové úrovni A1. Složením
zkoušky cizinec prokazuje, že je
schopen se domluvit v nejjednodušších každodenních situacích
na úřadech, v obchodě, v zaměstnání, službách a s ostatními lidmi.

Potíže mají Vietnamci
Jak nám sdělila ředitelka této
školy Helena Ťoková, v každém
zkušebním termínu aprobovaní
učitelé zkouší jednou až dvakrát
měsíčně 15–20 uchazečů. Uvedla, že nejvíce zájemců je z Ukrajiny, Ruska, dalších bývalých republik SSSR, ale i z mnoha dalších
zemí včetně USA, Austrálie či Afriky. Hodně uchazečů je i z Vietnamu. „Ti však mají se zkouškou
největší problém a nejvíc neú-

HELENA ŤOKOVÁ, ředitelka Jazykové školy Koltlářská, a Don Sparling, bývalý
lektor školy. Foto SJŠ

spěšných pokusů. Spousta Vietnamců se totiž stýká jen s lidmi ze
své komunity a s Čechy komunikují pouze o cenách zboží, které
prodávají. Jakékoli jiné jazykové
situace jsou pro ně obtížné, češtině nerozumějí a nedokáží reagovat,“ vysvětluje Ťoková.

Poprvé zdarma
Zkoušejícími jsou učitelé, kteří mají v aprobaci český jazyk.
„Podmínkou je absolvování asi
40 hodin školení, které pořádá
Národní ústav pro vzdělávání
(NÚV) v Praze, který je garantem zkoušky a vytváří zadání písemné i ústní části zkoušky,“ dodává ředitelka. Zkouška má dvě
části, písemnou a ústní. Písemná

čítá zhruba 1,5 hodiny. Ti, kteří
uspěli, postupují k ústní zkoušce,
která trvá asi 10 minut. Uchazeč
odpovídá na jednoduché otázky
z běžného života a reaguje na dotazy na základě obrázků. Také se
testuje znalost číslovek – přečtení
ceny výrobku na obrázku nebo
tvoření jednoduchých otázek.
První pokus o zkoušku je bezplatný. Uchazeč si na cizinecké
policii vyzvedne tzv. poukaz, na
základě něhož je vyzkoušen ve
vybraném zkušebním centru. Pokud ve zkoušce neuspěje, může ji
opakovat, ale za každý další pokus již platí 1500 Kč. Úspěšný
uchazeč obdrží osvědčení, které
ho opravňuje k udělení trvalého
pobytu.

Kroužkobraní s Innou aneb jaké aktivity zabaví vaše dítě?
 Nadchnou mé děti spíše jen tradiční sportovní aktivity jako a kde se učí něco nového, je důležitý.
a hokej, ale i kroužky zamě- Zvláště v dnešní době, kdy děti mají
sportovní, nebo umělecké fotbal
řené na vědecké pokusy, včelaření sklony trávit svůj volný čas pasivně
kroužky? Jaké volnočasové nebo šachy,“ uvedla marketingová u televize nebo počítače,“ myslí si
AVIONu Kateřina Ka- sporťačka. Jako dítě absolvovala
aktivity jsou v Brně pro děti manažerka
foňková. V rámci doprovodného řadu kroužků. „Chodila jsem na
k mání? Nejen na tyto otázky programu se konala i Freestyle fot- gymnastiku, na tenis, tančila jsem.
odpověděl 14. ročník festiva- bal show mnohonásobného mistra Ráda na dětství vzpomínám,“ svěsvěta Honzy Webera.
řila se Brněnskému zpravodaji.
lu zájmových aktivit KroužUmění ji minulo
kobraní. Letos se uskutečnil Inna byla aktivní dítě
Akcí provázela populární moderá- A jaký kroužek ji nejvíc bavil? „Asi
v neděli 8. září v brněnském torka TV Nova Inna Puhajková, po- mažoretky, to mi bylo 13 let. Jezdily
dle níž je pro děti obzvlášť důležité, jsme i na soutěže, měly jsme krásné
AVION Shopping Parku.
Ojedinělá akce představila na
jednom místě více než 60 uměleckých, sportovních či jazykových
kroužků. „Zájemci zde nalezli ne-

pokud tráví svůj čas jakoukoli činností, která se neodehrává pouze
ve virtuálním světě. „Každý pohyb,
každý zájmový kroužek, kde děti
rozvíjí své schopnosti a dovednosti

kostýmy. Gymnastika, kam jsem
chodila od šesti do osmi let, byla
dobrou průpravou pro budoucí
sporty,“ říká moderátorka. „Podědila jsem talent po tatínkovi. Na co

PŘEDSTAVILY SE i netradiční kroužky
jako šerm. Foto: AVION Shopping Park Brno

jsem sáhla, to mi šlo,“ usmívá se
a zdůrazňuje, že je důležité dobře
vybrat a nenutit do ničeho. Jako dítě
ji například příliš nebavily umělecké aktivity. „Umění mě minulo. Malování, kreslení, tento typ kreativity
red
mne nezasáhl,“ svěřuje se.

Volný čas
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Horoskopy – říjen

bými problémy neuniknete. Hledejte systé- nehlídali hranice, můžete mít nyní dost
hluboko do kapsy. Sny jsou hezká věc, ale
mové řešení.
realita druhá.

 Lev

Konečně si vás užijí i doma. Jste vzácnější.  Kozoroh
Nicméně tíha každodenních povinností vás Nadhled je cestou ze situace, kterou nyní
může dostihnout natolik, že můžete chtít můžete vidět černěji, než je. Budete-li však
rychle někam jinam. Ovšem vyřeší to něco? prosazovat své plány „na sílu“, můžete tvrdě narazit.

 Beran
Můžete být vyčerpaní, zvolněte a raději posilujte imunitu, abyste se vyhnuli onemocnění.
Druzí vás budou štvát více než obvykle. Ale
co když mají pravdu a mohou být přínosem?
Přemýšlejte, než vystartujete.

 Býk

 Panna

Celkem pohodový měsíc. Narušit ho mohou pouze náročné požadavky partnera/
partnerky nebo dětí. Finanční stres pro vás
nemusí být příjemný. Může pomoci důslednost a plánování.

Práce nad hlavu, možná nebudete vědět, co  Váhy
dřív. Ke konci měsíce může přijít nečekaná Konečně energie, odvaha a průbojnost. Pozměna. Pečujte o své zdraví, nyní se to dvoj- kud něco potřebujete vyřešit, nyní je ta správná doba. Budete mít více kuráže. Počítejte
násob vyplatí.
však i s překážkami, takže než se rozběhnete,
 Blíženci
zjistěte, proti čemu a zda to má smysl.
Můžete mít více energie. To, co se předtím
nehnulo z místa, najednou může nabrat ten  Štír
správný směr. Ale i tak pro vás stále platí, že Chvilka klidu a rozjímání vám udělá dobře.
méně je více. Čerpejte síly na podzim, může Potřebujete soukromí. Aspoň si utřídíte myšlenky. Na konci měsíce bude vše veselejší,
být náročnější.
budete vědět, co potřebujete.

 Vodnář
Vhodný čas věnovat se soukromí, své drahé
polovičce, zvelebování domova. Pokud si
nebudete jistí společnou akcí či spoluprací,
dejte si načas, dokud se vše nevyjasní.

 Ryby
Z vašeho klidu vás může neustále někdo
vyrušovat. Můžete být unavení, ale přesto doporučuji aktivní odpočinek, pasivita
může ublížit vašemu zdraví. Inspirujte se
u druhých.

 Rak

Domácího úklidu bylo dost, je čas tvořit,  Střelec
bavit se, udělat si radost. Aspoň malou, Stresový měsíc máte za sebou, je čas věprotože sil může být méně a před dlouhodo- novat se práci a financím. Pokud jste si
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Rozhovor

Primátorka Markéta Vaňková: Jsem
 Markéta Vaňková je po Dagmar Lastovecké teprve druhou ženou ve funkci primátorky města Brna.
Vystudovaná právnička a politička, která má ambici pomoci proměnit Brno k lepšímu, byla do čela druhého největšího města v republice zvolena loni v listopadu. V rozhovoru se věnuje nejpalčivějším otázkám, které trápí Brňany. Hovoří o bytové situaci, dopravě, změnách v systému parkování či přesunu
nádraží. Ale prozrazuje také, kde byla letos na dovolené, jaké sporty ji baví a jak tráví volný čas.
Kristián Chalupa, Markéta Malá

Ve druhé polovině listopadu uplyne právě rok, co jste se stala primátorkou druhého největšího
města v České republice. Co se
vám za zmíněné období nejvíce
povedlo?
Navzdory některým prognózám
opozice fungujeme. Rok není
zase tak dlouhá doba, protože řídit velké město je obdobné jako
řídit velkou loď. Ale dokázali jsme
například napravit neuvážené
kroky našich předchůdců, došli
jsme k dohodě s architekty Janáčkova kulturního centra, kteří vzali zpět žalobu na město, a příští
rok v létě by se mělo opravdu začít
stavět. Spouštíme nová pravidla MARKÉTA VAŇKOVÁ je vystudovaná právnička. Foto: Kancelář primátorky města Brna
rezidentního parkování. V plném
proudu je příprava výstavby mul- taktu dnes a denně, i když z jiné a informací v jednotlivých oblastifunkční haly. Výrazně se poda- pozice než jako advokátka.
tech městské samosprávy. Prvotřilo zkrátit uzavírku Dornychu…
ním impulsem pro partnerství se
Jihomoravská metropole je jus- stala podpora letecké linky a rozExistuje něco, čím byste se raději tičním centrem České republiky. voj cestovního ruchu.
nechtěla příliš chlubit?
Sídlí zde rovněž třeba Nejvyšší
Tím se přece nebudu chlubit státní zastupitelství nebo Úřad Patříte k nejvýznamnějším poli(usmívá se). Určitě se nám hlav- pro ochranu hospodářské soutě- tičkám v zemi. Máte do budoucna
ně termínově nepovedlo všechno že. Jak vnímáte tuto skutečnost? ambici působit v celostátní polititak, jak jsme původně plánova- Pokud existovaly někdy něja- ce, lákala by vás třeba Poslanecká
li. Pozdrželo se hlavně spuštění ké pochybnosti, zda bude Brno sněmovna nebo Senát?
nových pravidel rezidentního vhodným sídlem těchto význam- Jsem brněnský patriot a nedoveparkování, protože situace byla ných institucí, vzaly už dávno de- du si představit, že bych mohla
výrazně horší, než jsme podle ﬁnitivně za své. Brno vždy dělalo být spokojená někde jinde než
prohlášení minulé koalice oče- vše pro to, aby tu mohly pracovat v Brně. Do politiky jsem vstukávali. Ale nejsem zastáncem v důstojných podmínkách, a po- povala s ambicí vracet Brnu to,
projektů šitých horkou jehlou, ta- važuje si toho, že se postupně co dalo mně, pomoci s jeho prokových už museli obyvatelé Brna vypracovalo v justiční centrum. měnou k lepšímu. Nechci být
skousnout mnoho, takže myslím, Jako právník mám pak z tohoto primárně političkou kdekoliv,
že je lepší, když se sice čeká déle, vývoje radost dvojnásobnou.
chci pracovat v Brně a pro Brno.
ale výsledek pak stojí za to.
Samozřejmě nikdy neříkej nikdy
Mezi šestnácti partnerskými měs- – ale zatím mne nikdo a nic k odOslovují vás lidé na ulici s prosba- ty jihomoravské metropole ﬁgu- chodu neláká.
mi, žádostmi o radu, pomoc? Do ruje například i Moskva. V čem
jisté míry jste ztratila anonymitu konkrétně spočívá spolupráce V jednom rozhovoru jste před čaa najednou jste všem na očích. Je Brna s ruským hlavním městem, sem uvedla, že ODS se vymezuje
to nepříjemná daň vašemu úřadu? které je počtem obyvatel přibližně jako alternativa k hnutí ANO,
Ještě pořád pro mne není pro- třicetkrát větší než Brno?
zejména na celostátní úrovni. Po
blém se ztratit v davu. Ale když Partnerství Brna s Moskvou vní- volbách dala tedy ODS přednost
mě někdo pozná a osloví, zatím máme jako prestižní záležitost, jiným koaličním partnerům. Bylo
to bylo vždycky příjemné, a to i když dnes ruská metropole nepa- to tehdy jednoduché rozhodnutí?
i tehdy, když mi dotyčný říkal, co tří mezi aktivní města. Vzájemné Pokud má vzniknout koalice, není
se mu v Brně nelíbí. To je pro mě kontakty se datují od roku 2006, asi žádné povolební vyjednávání
rovněž důležitá informace.
kdy bylo z iniciativy vlády Mosk- jednoduché. Obtížnější než savy podepsáno memorandum za- motná dohoda bylo však v tomto
Vystudovala jste Právnickou fa- měřené na podporu vzájemných případě čelit potom nepravdivým
kultu Masarykovy univerzity, léta projektů ve sféře hospodářské- spekulacím a útokům médií či pojste pak působila v advokacii. Ne- ho rozvoje, cílených zejména na litických oponentů, kteří celou věc
stýská se vám po práci advokáta? malé a střední podnikání, a v ob- překrucovali. A co mne překvapuNemám čas na to, aby se mi stýs- lasti vzdělávání, kultury, školství je, i dnes ještě stále cítí potřebu šíkalo. S právem jsem navíc v kon- i sportu, na výměnu zkušeností řit různé smyšlenky, asi podle pra-

vidla o opakované lži… Pro mne je
podstatnější, že po roce lze říci, že
to bylo dobré rozhodnutí.
Jak po roce řízení statutárního
města Brna hodnotíte spolupráci v rámci stávající čtyřčlenné
koalice?
Naše koalice ze čtyř stran se logicky neshodne ve všem na první
dobrou. V manželství jsou strany
dvě, a taky musejí obvykle nalézat
kompromis. V zásadních věcech
jsme se však vždy domluvili a nevidím důvod, proč by tomu mělo
být jinak.
Jaké programové body jsou pro
vás nejdůležitější prosadit, abyste
si za čtyři roky mohla říci, že jste
spokojená se svou činností?
Zásadním je do konce roku 2022
dokončení a schválení územního plánu. Prodlevy předchozích
představitelů Brna nás dostaly
do časové tísně a musíme pracovat velmi intenzivně a efektivně.
Dále děláme vše pro to, aby se
příští rok začal stavět nový koncertní sál. Palčivým problémem
je v Brně doprava, takže věřím,
že v následujících třech letech se
nám podaří prostřednictvím skupiny koordinátora oprav a uzavírek, kterou jsme zřídili, plánovat
důležité stavby tak, aby Brno
i přes léto zůstalo průjezdným
městem. A že se nám na základě dalších opatření, jako je například plánovaná velká výluka
tramvajové dopravy směrem na
Bystrc, podaří urychlit budování
Velkého městského okruhu.
Brno patří vedle metropole Prahy
k městům s nejdražším bydlením
v našem státě. Daří se vám v tomto směru něco pozitivně měnit?
Město Brno vlastní jeden z největších bytových fondů v tuzemsku.
K 31. 12. 2018 mělo v majetku
28 381 bytů, z nichž většina byla
svěřena městským částem. Nájem
v těchto bytech se pohybuje v nižších relacích, než bývá zvykem
v privátním sektoru. Jeho výše se
odvíjí od typu zástavby, případně
někde i od stavu bytového domu.
Výše nájmu je každoročně upravována o míru inﬂace. Město se
také snaží pomoci mladým lidem,
kteří nedosáhnou na hypotéky.

Rozhovor
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brněnský patriot
Díky projektu družstevního bydlení si tito lidé budou moci pořídit
vlastní byt. Zájem o členství v bytovém družstvu projevilo v daném
termínu 713 lidí. V tuto chvíli se
podané žádosti vyhodnocují. Co
se týče cen za pronájem v soukromých domech, ty samospráva nemůže přímo ovlivňovat.
Kolik má být za rok 2019 postaveno nových bytů a jaké jsou plány
na rok 2020?
Přesně určit, kolik bytů bylo
v Brně postaveno, nelze, do tohoto počtu bychom museli zahrnout
i soukromý sektor. Brno jde ale
i cestou výstavby vlastních bytů.
V současné době se staví 116 bytů
na Vojtově, výstavba zhruba dvou
tisícovek bytů se připravuje v lokalitě na Kaménkách nebo v ulici
Terezy Novákové, kde vznikne
třiadvacet nových bytů. Část
bude vyhrazena jako startovací

v současné době? Myslíte, že je
stále místo kontroverzním tématem? Část Brňanů si přála ponechat nádraží v původní formě.
V přesunu nádraží jsou další kroky na vládě a ministerstvu dopravy. Na Brně zůstává připravit
potřebnou navazující infrastrukturu včetně dostupnosti nového
nádraží MHD. V dohledné době
by měla Kancelář městského
architekta vypsat veřejnou soutěž s oslovením i zahraničních
účastníků na podobu samotné
nádražní budovy. Podle mě se
jasně ukázalo, že spory kolem
polohy budoucího nádraží byly
spíše motivované politicky. Brnu
neprospívá, když je hříčkou v rukou aktivistů, důležité pro Brno
a jeho obyvatele je, aby konečně
získalo špičkové, moderní nádraží a neodřízlo se od spojení
se zbytkem republiky a hlavně
Evropy.

„Jsem brněnský patriot a nedovedu si
představit, že bych mohla být spokojená
někde jinde než v Brně.“
pro mladé páry a rodiny a noví
obyvatelé by se mohli podle plánu nastěhovat za tři roky. Výrazný posun si slibujeme od nového
územního plánu, díky kterému se
výstavba usnadní. Počítáme, že
bude hotový v roce 2022.
Jedním z vašich hlavních programových bodů před volbami byla
změna původního systému parkování. Můžete speciﬁkovat, jaké změny
nastaly proti původním plánům?
Nová pravidla jsou jednodušší,
a tím uživatelsky příjemnější, lidé
navíc ušetří. Návštěvnické zóny
budou jen tři, s odstupňovanou
cenou za parkování. Zjednodušeně: čím blíže k centru, tím více
zaplatíte za parkování. Pro rezidenty a abonenty zůstávají pravidla parkování stejná jako doposud. Přibude však několik výhod
a cena za další vozy bude nižší.
Podrobněji se mohli s novým
systémem lidé seznámit v tištěných manuálech, které byly distribuovány do schránek, proškolení pracovníci jim rádi poradí na
kontaktním centru na Zvonařce 5
anebo si lze vše dohledat na webu
www.parkovanivbrne.cz.

Jaká je aktuální situace se stavbou nové hokejové haly?
Našli jsme novou, lepší polohu
pro vybudování multifunkční haly
v areálu výstaviště, kde výstavbu
nic nepodmiňuje, takže je možné
začít co nejdříve. V červnu jsme se
spojili s Ředitelstvím silnic a dálnic při řešení dopravní obslužnosti v celé lokalitě kolem výstaviště
už s návazností na novou halu.
A nyní analyzujeme, jaký způsob
ﬁnancování bude nejvýhodnější.
Takže pořád věřím, že v roce 2024
bude Brno hostit mistrovství světa v ledním hokeji.
Kometa je v Brně hodně populární. Vy sama fandíte hokeji?
Hokej patří k mým oblíbeným
sportům, které sleduji. A ano,
samozřejmě, jsem fanouškem
Komety.

Účastnila jste se i brněnského půlmaratonu – charitativní desítky
pro ranou péči. Jaké další charitativní činnosti se věnujete?
Podobných „jednorázových“ akcí,
jako běh pro ranou péči, bylo mnohem víc a vždycky jsem ráda, když
mohu takto podpořit nějaký smysluplný projekt, nějakou dobrou věc.
Významný pro Brňany je přesun Za velmi důležitou ale v charitativnádraží. V jaké fázi jsou plány ní činnosti považuji dlouhodobost

a provázanost. Proto si velmi považuji toho, že mohu pracovat jako
předsedkyně správní rady Sociálního nadačního fondu města Brna
a Jihomoravského kraje. Ten cíleně
už čtvrt století pomáhá doplňovat
ﬁnancování sociálních služeb a zaměřuje se na ty, na něž z nejrůznějších důvodů současná legislativa
nemyslí, a na jinou pomoc by tak nedosáhli. Podpora z fondu tak putuje
například dětem v náhradní rodinné péči, se zdravotním postižením,
ohroženým sociálním vyloučením
stejně jako seniorům nebo matkám
samoživitelkám. Do fondu nemalými částkami přispívá město i kraj,
ale do sbírky se může zapojit každý.
Výhodou je, že není problém si na
transparentním účtu vše ověřit.
Je známo, že běh je váš oblíbený sport. Jaké další sporty máte
ráda?
Kolo, lyžování, in-line brusle či
kupříkladu plavání.
Máte dva syny. Už vás předběhnou? Jsou to také sportovci?
Jsme sportovní rodina a kluky
k pohybu vedeme od malička.
Lyžují, jezdí na kole. A vzhledem
k tomu, že ani nevím, kdy jsem si
já sama byla naposledy zaběhat,
jsou určitě v lepší formě než já.
Jak trávíte čas s rodinou, stíháte
se jim věnovat při vašich náročných povinnostech?
O večeře je schopen se postarat
manžel, kterého vaření navíc docela baví. Hlavně, bez jeho podpory a pochopení bych do aktivní
politiky nikdy nešla. S primátorskou funkcí však času na rodinu
logicky ubylo, tím víc a intenzivněji si všichni užíváme chvíle,
které spolu trávíme.
Je o vás známo, že ráda chodíte
do divadla. Upřednostňujete činohru, operu, pohybové divadlo
nebo si vybíráte podle titulu či autora inscenace?
Když jsem nastupovala na radnici,
říkala jsem jednomu ze svých zkušenějších radničních kolegů, že se
těším na to, jak z titulu své funkce
budu „muset“ chodit do divadla.
Pravda je taková, že se na nějaké
představení dostanu spíš výjimečně, limitující je hlavně čas, takže
o výběru nemůže být řeč. Ale jsem
ráda, že divadlu v Brně se mimořádně daří, a myslím, že neexistuje divák, který by si podle svého
gusta nedokázal vybrat.

Víte, že...



JUDr. Markéta Vaňková
(*15. 7. 1977 Brno)
Česká politička a advokátka,
členka ODS. Byla na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města
Brna dne 20. listopadu 2018
zvolena pro volební období 2018
až 2022 novou primátorkou
města Brna. V roce 2000 úspěšně ukončila studia na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity
v Brně a o dva roky později získala
titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo. V roce
2003 složila advokátní zkoušky.
V ODS působí od roku 2002, ve
stejném roce se stala zastupitelkou městské části Brno-střed.
V období mezi lety 2006 a 2010
působila jako zastupitelka města
Brna a členka Rady městské části
Brno-střed. Následující čtyři roky
pracovala jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed
pro oblast legislativy a životního
prostředí. Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje.
Ráda sportuji, stejně ráda chodím do kina i do divadla, na Vánoce nebo narozeniny mě nejvíc
potěší dobrá kniha… Ale volný
čas, co to je? (usmívá se) Letošní
prázdniny jsme si se syny a manželem užili krásný týden v karavanu ve Vysokých Tatrách.

Můj poslední dotaz se týká jednoho nákupního centra, jehož název
se nápadně podobá vašemu příjmení. Navštěvujete Vaňkovku? Je
nakupování vaše hobby?
Jsme si náhodně blízké jménem
i rodem a znáte ženu, která by si
nerada pořizovala něco na sebe?
Ale že by to bylo moje hobby, to
v žádném případě. Život je příliš
Jakým způsobem ještě ráda tráví- krátký na chození po obchodech,
te volný čas? A kde jste byla letos protože to nejcennější si tam stejv létě?
ně koupit nelze.

Téma
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Zapomenuté Brno: Lužánecký stadion ožil natáčením
 Ve snímku Davida Ondříčka nazvaném po hlavním hrdinovi „Zátopek“ bude hrát významnou roli někdejší brněnský fotbalový stánek, kde kdysi působila Zbrojovka. Ve ﬁlmu se promění rovnou ve dva olympijské stadiony a nahradí Londýn
a Helsinky. Snímek o oblíbeném českém sportovci je dobrou reklamou pro Brno. Jihomoravský ﬁlmový nadační fond, který
založilo město Brno a Jihomoravský kraj, proto přispěl na natáčení jedním milionem korun.
Markéta Malá

S troškou nadsázky lze říci, že
lužánecký stadion vlastně natáčení ﬁlmu o fenomenálním běžci
dlouhých tratí zachránil. „Produkce hledala stadion, který by
byl co nejvíce podobný stadionům konce 40. a začátku 50. let
a připomínal tak stánky v Londýně a Helsinkách. Původně chtěli
natáčet přímo v Helsinkách, ale
tamější stadion se rekonstruuje.
V rámci ČR padla volba právě na
Lužánky, protože nejvíce splňovaly daná kritéria, navíc jsme ﬁlmařům umožnili udělat potřebné
úpravy,“ vysvětluje brněnský radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Brno – ﬁlmová lokace
Město Brno pomohlo ﬁlmařům poněkud zchátralý stadion
proměnit, byla kupříkladu provedena rekultivace trávníku,
vybagrována zemina, vyčištěny
tribuny, vykáceny náletové keře.
V hlavních rolích sportovních
hvězd se představí herci z Dejvického divadla. Nezlomného běžce Emila Zátopka hraje Václav
Neužil a jeho manželku, slavnou STADION LUŽÁNKY a ﬁ lmoví manželé
oštěpařku Danu, Martha Issová. Zátopkovi. Foto: Tomáš Hájek



Aby byli herci ve svých rolích autentičtí, absolvovali několik sportovních tréninků. Neužil dokonce
kvůli ﬁlmu shodil několik kilo.
Snímek diváci uvidí ve druhém
srpnovém týdnu příštího roku.
Brno se v poslední době stává
atraktivní ﬁlmovou lokací i díky
Filmové kanceláři Brno a pobídkám Jihomoravského ﬁlmového
nadačního fondu. „Momentálně
se v Brně natáčí Zátopek, dále
Marťanské lodě, což je love-story
ze současného Brna režiséra Jana
Foukala v hlavní roli s Martinem
Kyšperským a Eliškou Křenkovou. Nedávno měla premiéru
pohádka Hodinářův učeň, kterou
rovněž podpořil JMNF a minulý
týden mělo v Benátkách premiéru Marhoulovo Nabarvené ptáče,
které se částečně natáčelo i v brněnské káznici na Cejlu,“ vypočítává Fišer.

Stadion bude využit
Samotný lužánecký stadion se
lokací ﬁlmu stal už poněkolikáté. Záběry z něj se kupříkladu
objevují i v Hřebejkově ﬁlmu Veterán nebo v dokumentu Tomáše
Hlaváčka, který získal ocenění
v Madridu. Město chce po natá-

čení upravený stadion využít pro
sportovní a kulturní akce. „V říjnu je v plánu dětský sportovní
den a exhibiční fotbalový den,
v rámci kterého se odehraje mistrovské utkání žáků Zbrojovky,
souboj legend Brna a Olomouce a dokonce i zápas A mužstev
Zbrojovky a Sigmy pod provizorním umělým osvětlením. Na
léto jsou již naplánovány kulturní
akce, například Československý
rockfest, koncert kapely Killer
Queen či 90´s Explosion Open
Air,“ říká radní.
V příštím roce uplyne 40 let od
památného zápasu čtvrtﬁnále
poháru UEFA proti Eintrachtu
Frankfurt, kdy na stadion přišlo
nejvíce diváků v jeho historii.
„Jsem v kontaktu s vedením fanklubu Eintrachtu, který má zájem
přijet sehrát při této příležitosti
exhibiční zápas fanoušků. Co se
týče sportovního využití, věřím,
že se nám podaří vybudovat na
stadionu studnu, pomocí které
bychom mohli udržovat trávník
v hratelném stavu do doby, než
se rozluští majetkoprávní spory
s panem Procházkou, které stále
brání vybudování nové sportovní
arény,“ vysvětluje Fišer.

Osobnosti spojené s Brnem



Jediný trenér Zátopka Jan Haluza zažil kruté mučení
Jan Haluza jako jediný pomáhal
s přípravou nejslavnějšímu českému běžci Emilu Zátopkovi.
Na rozdíl od něj nevstoupil do
KSČ a zažil nelidské mučení.
V komunistických vězeních a lágrech strávil osm let. „Vrcholový
sportovec musí vydržet víc,“
řekli estébáci Janu Haluzovi, když jej týrali.
Narodil se 12. července 1914 ve Šternově, dnešním Újezdu u Brna, do chudé rodiny s devíti dětmi. Dětství a studentská léta prožíval v bídě, tvrdě pracoval na rodinném hospodářství: „Z Brna
jsme přijeli ve čtyři hodiny, v pět hodin jsme se
dostali na pole, tam jsme museli být hodinu
nebo dvě a teprve potom jsme mohli jít na hřiště a studovat.“ Rodiče přesto dokázali děti vést
přitažlivou formou k vlastenectví, křesťanství,
sportu a kulturnímu cítění.

Porážel Zátopka
Po maturitě studoval práva a ve volném čase
se věnoval sportu. Dokonce na katolických
olympiádách (nejedná se o klasické olympiády, ale katolické sportovní akce) ve Vídni

a Lublani získal dvě medaile. Vybojoval mnoho rekordů a mistrovských titulů. V Atletickém klubu Baťa Zlín potkal o osm let mladšího Emila Zátopka. Společně vyhráli několik
štafetových běhů. Při vzájemném soupeření
ho Zátopek dokázal porazit jen jednou. Haluza jej trénoval v letech 1942–1944, pak už
se legendární maratonec připravoval sám.
Byl tak jeho prvním a jediným trenérem. Emil
na něj nikdy nezapomněl a ještě ve stáří řekl:
„Nebýt Haluzy, nebylo by Zátopka.“

Ideální kádr
Po válce se angažoval v politickém životě –
stal se členem Československé strany lidové.
Komunističtí agitátoři o něj jevili zájem jako
o „ideálního kádra“ – byl synem dělníka, měl
právnické vzdělání, byl populární a sklízel
úspěchy ve sportu. „Za členství v KSČ mně dokonce nabízeli místo ředitele Baťových závodů
ve Zlíně,“ vzpomínal Haluza. Komunisty však
vytrvale odmítal a v září 1948 přišla odplata –
byl zatčen. Zadrželi také jeho manželku Věru.
Jejich zlínský byt byl úředně zapečetěn a všechny věci zabaveny; kromě rodinných cenností

zmizel také sportovní archiv, fotograﬁe a medaile. Ve vykonstruovaném procesu dostal šest
let těžkého žaláře za podvratnou činnost proti
republice a hospodářskou špionáž.

Nelidské týrání
Vyslýchali ho za pomoci různých drastických
metod. Byl mučen i jedním z nejzrůdnějších estébáckých vynálezů – ve vysokých šněrovacích
botách, kam pouštěli proud. „Když jsem seděl,
strašně mi to svíralo srdce, působilo na mozek,
nohy se chvěly. Nakonec mě v těch botách nechali stát a pustili do mě elektriku. To mělo za
následek, že se mi podlomily nohy a okamžitě
jsem se zhroutil,“ popisoval. V pouštění elektrických šoků do jeho těla pokračovali i poté, co se
zhroutil na zem. Jeden z vyšetřovatelů cynicky
řekl: „Vrcholový sportovec přece musí vydržet
mnohem víc…“ Když jej po osmi letech věznění
v roce 1954 propustili, měl problém sehnat zaměstnání. Navzdory vzdělání a dřívějším sportovním úspěchům. Dožil se 97 let a do konce
svých dní vysvětloval žákům a studentům, jak
důležitá jsou lidská práva a svoboda.
Jana Háková, text byl vytvořen ve spolupráci s Pamětí národa

Kultura
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Slavní Evanescence: Uvidíme se brzo, Brno!
Americká rocková skupina
Evanescence se znovu po roce
vrátila do České republiky. Tentokrát si ale nevybrala Prahu, ale
Plzeň a Brno, kde koncertovala
5. září v hale Vodova. V Brně
zahrála i největší hity jako Bring
Me To Life či My Immortal.

 Anketa 
Je nezaměnitelný hlas frontmanky Evanescence důvodem, proč
jste přišli na koncert?
Josef Elias, 27 let
Ano, její hlas mě baví,
je opravdu atraktivní.
Jsem fanda kapely
asi deset let. Z hitů
Evanescence se mi nejvíc líbí My
Immortal a Bring Me To Life. Kromě
Amy Lee má velmi hezký hlas také
nizozemská zpěvačka Floor Jansen, nynější sólistka ﬁnské metalové kapely Nightwish.

Grammy ověnčená formace ve
svých písních mísí prvky gothic rocku, alternativního rocku a metalu.
V Brně oslavil bubeník kapely Will
Hunt narozeniny. „Vidíte to monstrum za bicími? Má narozeniny, tak
mu zazpíváme,“ křičela Amy Lee.
Will Hunt tak slavil přímo na pódiu
v hale Vodova, jeho kolegové z kape- GRAMMY OVĚNČENÁ kapela Evanescence ocenila brněnské publikum. Foto:AP
ly a celé brněnské publikum mu zpíMichal Kadánek,
valo poněkud upravenou písničku Happy Birthday. Zazněla pochopi- nástroj, aby předvedla sugestivní 31 let
performanci balady My Immor- Hlas není to, co mě
telně v rockovém provedení.
dojatě podotkla, že do písní nejvíc zaujalo. Spíš
Spali v luxusních autobusech tal,
vkládá své srdce a vlastní zážit- mě baví jejich písničSkupina spala ve svých luxusních ky, včetně těch smutných. Amy ky, kapelu poslouchám už deset
autobusech, čili nebylo nutné řešit Lee tuto píseň nepsala sama, ale let. Na jejich koncertu jsem dnes
Evanescence založila zpěvačka,
jejich ubytování. Členové kapely s bývalým členem kapely Benem poprvé. Poslouchám různé žánry,
pianistka a skladatelka Amy Lee
a doprovodný management však Moodym, který baladu věnoval nemám vlastně ani úplné oblíbenv polovině 90. let v Little Rocku
měli jiný zajímavý požadavek – oku- zesnulému dědečkovi – byl si ce mezi zpěváky a kapelami.
v americkém Arkansasu spolu
sit českou kuchyni. „Mají v dodatku s ním velmi blízký.
s kytaristou Benem Moodym. Mezi
smlouvy, že po koncertu budou chtít
Moris Canov,
lety 2001 a 2003 natočili zlomové
některé jídlo z lokálních restaurací. Brněnská předkapela
43 let
album Fallen, které kapele přineslo
V Plzni si prý dali guláš a pochvalo- Evanescence jsou skutečný- Evanescence je jednosvětovou popularitu. Prodalo se jej
vali si jej,“ usmívá se Band Manager mi miláčky českého publika. značně jedna z mých
celkem 17 milionů kusů a skupině
Rock for People David Nguyen a do- „Jsme nadšení, že tu můžeme oblíbených
kapel,
vyneslo v roce 2004 pět nominací
dává, že kapela byla pozvána v rámci být s vámi. Jste velkou částí na- poslouchám je už dlouho, od jejich
na Grammy. Dvě z nich dokázala
oslav čtvrt století existence festivalu šeho života a děkujeme, že jste začátků. Jedním z důvodů, proč jsem
Evanescence proměnit v zisk zlaRock for People. „Vystoupili na festi- nás přivedli do vaší krásné země.
přišel, je hlas frontmanky. Hlasově se
tých gramofónků. V současné době
valu v Hradci Králové, byli headline- Moc nás to s vámi bavilo, my
mi kromě Amy Lee líbí i kupříkladu
se kapela skládá z pěti členů –
ry v roce 2017, je to ověřená úspěšná vás milujeme, uvidíme se brzo,
ﬁnská zpěvačka Tarja Turunen.
kromě zmíněné zpěvačky Amy Lee
Brno!“ slíbila zpěvačka a česky
kapela,“ vysvětluje Nguyen.
a Willa Hunta, který hraje na bicí, je
přidala slovíčko – děkuji. Slavní
součástí skupiny Jen Majura (kytaDojatá frontmanka
Evanescence potěšili moravskou z České republiky a byli to Brňára), Tim McCord (baskytara) a Troy
Amy Lee zahrála v Brně i na kla- metropoli ještě jinak. Na turné ci, konkrétně rock-metalová skuMcLawhorn (kytara).
AP, mm
vír a ještě než usedla za hudební si vybrali jen jednu předkapelu pina Eponine.

Víte, že...



INZERCE

Před čtyřiceti pěti lety vyslali AC/DC nadupaný australský rockový blesk! Na
tuto historii se už stačilo nabalit mnoho mýtů a hudba AC/DC už je dávno
kultovní. Nyní můžete znovu prožít všechny etapy vzestupu legendární skupiny
k vrcholkům slávy! HIGHWAY SYMPHONY je rozsáhlá hudební show, která kombinuje
elektrizující australský rock s virtuózním vystoupením symfonického orchestru! Pojem
a duch hudby AC/DC je zde ztělesněn skupinou EASY DIZZY - oﬁcial tribute band.
Dokonalou profesionální úroveň hudebníků ocenil bubeník AC/DC Chris Slade.
„Jsou neuvěřitelní“, řekl po prvním společném turné. „Tohle je nejlepší album AC/
DC, které jsem slyšel!“ O úspěchu HIGHWAY SYMPHONY svědčí zaplněné koncertní
sály za poslední dva roky. Program zahrnuje celá období AC/DC, počínaje obdobím,
ve kterém jako blesk vyletěla přímo z australských garáží a londýnských hospod
na světovou scénu hvězda bratrů Youngových a jedinečného Bona Scotta. Odkaz
posledně jmenovaného v symfonickém pořadu představil Ital Matteo Giovannone
(Bon Scotch) - všeobecně uznávaný jako nejlepší hlas Bona Scotta! Takže pokud
vám nejsou cizí výbušné hudební proudy nejlepší rockové skupiny na světě, Black
In Black ani po létech neopustil váš playlist, kytarový riﬀ Thunderstruck ve vás stále
vyvolává touhu vydat se Angusovou slavnou chůzí do burácení hromů, stále celým
srdcem milujete skutečný rock nebo chcete pouze poslouchat originální znění AC/
DC, orámované neočekávanými symfonickými integracemi – pak je právě vám určena
jedinečná show HIGHWAY SYMPHONY!
Praha: 25.11.2019 od 19:00 hod., PRAHA, Divadlo HYBERNIA
www.artpartner.cz. Vstupenky možno zakoupit též na:
www.ticket-online.cz a www.ticketportal.cz

SC-391591/131

AC/DC Tribute Show se symfonickým orchestrem poprvé v ČR!

Zajímavé akce
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Světově proslulý brněnský veletrh
Mezinárodní strojírenský veletrh
je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Letos
proběhne ve dnech 7.–11. října. Ze
zahraničí přijíždí přes 50 procent
vystavovatelů a 10 procent návštěvníků. Zastoupeny jsou všech-



ny klíčové oblasti strojírenského
a elektrotechnického průmyslu.
MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost. Součástí
veletrhu je špičkový doprovodný
program odborných konferencí,
seminářů a workshopů na aktuální
technická, obchodní a ekonomickch, foto: BVV
ká témata.

Co by vám nemělo v Brně ujít?

Slow Food – Brno
3.–5. října
Zelný trh
Brno Design Days 2019
3.–6. října
Vlněna, Dornych 40/27
Partička
8. října od 17:30 a 20:00
OREA Hotel Voroněž Brno, Brno
Jakub Smolík „60“
10. října
Sono Centrum
Mezinárodní
komiksový festival
KOMA 2019
10.–12. října
Malá Amerika

Green Beauty Market 2019
10. října
Zelný trh 14
Food truck festival Brno
11.–13. října
Vaňkovka
Bratři Ebenové
13. října od 19:30
Sono Centrum
Podzimní Motortechna
19. října od 08:00
Kongresové centrum Brno,
Výstaviště 1
Psychologie masových
vrahů Brno I.
22. října 2019 od 17:30
Kino Scala



Zdeněk Izer:
Na plný coole
22. října od 19:30
Musilka
Jelen Tour 2019
23. října od 20:00
Fléda
Thajsko očima skeptického
dobrodruha
24. října od 19:00
Café Práh
Halloween v Zoo Brno
26. října od 14:00
Zoo Brno
Peter Nagy v Brně
29. října od 20:00
Sono Centrum

Brněnský
jedlík



Slavnosti dobrého
jídla a Trhy kávy
Podzimní Slavnosti dobrého
jídla proběhnou v termínu od
2. do 5. října 2019 na náměstí
Svobody v Brně. Představí se
restaurace, občerstvení, foodtrucky, regionální prodejci,
sladké i slané dobroty, pivo
a víno. Vstup je zdarma, otevřeno je každý den od 11 do 20 hodin. Letošní novinkou je, že se
Trhy kávy budou konat také na
tomto centrálním „rinku“. Letos se můžete těšit na více než
dvě desítky pražíren a jiných
prodejců s kávovou tematikou.
Pražírny si nachystají jak ﬁltrované kávy, tak kávové nápoje
na bázi espressa. Vstupné je
zdarma, jedna porce kávy bude
ris, foto:mm
stát 30 Kč.

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-391799/02

vstupenky:

SC-391591/86

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

Pomáháme
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Petra bojuje s nemocí motýlích křídel hudbou
 Petra (27) se narodila s nevyléčitelnou genetickou nemocí motýlích křídel, přesto
celý svůj život srdnatě válčí.
Dokázala, co málokdo s jejím
typem postižení – naučila se
řídit, má státnici z psaní na počítači, vytváří šperky, dokonce brnká na hudební nástroje.
Její stav se však bohužel s věkem zhoršuje.

z toho 2/3 jsou formy lehké, na
kterých nemoc nepoznáte, i když
pociťují omezení v běžném životě. O ty těžké pacienty, u kterých
kromě křehké kůže a sliznic jsou
postiženy vnitřní orgány a klouby, pečuje tým 24 specialistů
různých odborností, který předchází komplikacím nemoci. Těm
závažným formám činí potíže zapnutí knoﬂíku, nezvládnou osobní toaletu, sami se najíst, nemluvě
odemknout zámek,“ říká primářka EB Centra Hana Bučková.

Když se Petra narodila, lékaři ještě nedokázali nemocným pomoci
tolik jako nyní. „Veškeré mastičky a ošetřovací materiál jsme si
museli vymýšlet sami,“ říká dívka
a dodává, že lékaři se její maminky dokonce ptali, zda nepřišla na
něco, co pomůže. Když byla dítě,
nechápala, proč tolik věcí nemůže dělat. „Do školky jsem ji raději
nedala, aby jí některé malé dítě neublížilo,“ svěřuje se maminka Petry. Do školy dívka chodila a učitelé
byli chápaví. „Některé děti se se
mnou nebavily, jen když mě viděly. Jiným to nevadilo a dokonce mi
pomáhaly,“ vzpomíná dívka.
Celý svůj život se snaží s postižením bojovat a dokazovat, že
i přes obrovské bolesti, srůstající
prsty na rukou a nemožnost se
najíst jako běžný člověk dokáže
mnohé. Pomáhá jí láska k hudbě: „Když jsem neměla srostlé
prsty, hrála jsem na elektrické
klávesy, pak už to bylo složité.
V první a druhé třídě jsem hrála
na ﬂétnu, ale to už nemohu. Alespoň drnkám na basový nástroj.“
V rámci charitativního koncertu,
uspořádaného organizací Debra

Problémem je i příjem jídla. „Někteří pacienti mohou jíst více
druhů potravin, jiní jen mixovanou stranu. Na hltanu se jim totiž
tvoří puchýřky. Když má Petra hltan dobrý, spolkne i maso, i když
jí to déle trvá. Spíše jí tekutou,
rozmixovanou stranu,“ říká její
maminka. Sama Petra popisuje
svůj současný zdravotní stav následovně: „Ráno nemohu sama
vstát z postele či si sednout. Je to
tak bolavé. Musíte se ošetřit, než
vstanete. S tím mi musí pomáhat
maminka. To jsou tříhodinové
procesy. Sama se neobleču, nemám sílu, nezavážu si tkaničky.
Nepřipravím si sama jídlo, neotevřu ani ledničku, neotevřu láhev
s pitím. Když jsem zkolabovala, maminka nastoupila na péči
24 hodin denně. Nevím, co bych
si bez ní počala.“ Také bez DEBRY by se těžko obešla. Náklady
na ošetřování Petry se pohybují v řádu desetitisíců za měsíc.
„Jen speciální mastička o objemu
250 ml na rány určená na pár převazů stojí více než 1500 korun.
Část materiálu hradí pojišťovna,
většinu Debra,“ říká dívka. mm

Nejen kůže, ale i jídlo

TOMÁŠ KLUS se přátelí s Petrou už několik let. Foto: mm

pro postižené „motýlími křídly“,
vystupovala i Petra. V brněnském
Divadle Husa na provázku si zahrála 11. září s Tomášem Klusem,
a nebylo to poprvé.

Umělkyně Petra
„S Tomášem a jeho kapelou se
Petra seznámila na focení kalendáře pro Debru. Skamarádili se,
od té doby s nimi jezdila na koncerty, ono ji to nabíjí. Vyloženě
zářila, když přijela z koncertu.
Teď jí to chybí,“ říká maminka,
která vysvětluje, že za poslední
rok se Petřin stav výrazně zhoršil.
O minulých Vánocích zkolabovala. „Dohromady mě dávali v Brně,
úplně od nuly. Dali mi hadičku
do břicha s výživou. Nezvedla
jsem hrníček, neobrátila jsem se,
jen jsem ležela,“ svěřuje se. Její
maminka vysvětluje: „Já naštěstí

beru důchod, mohu se starat, ale
potřebovala bych někoho naučit
dceru ošetřovat, kdyby se mi něco
stalo.“ O nemoci Petra moc hovořit nechce, naopak o hudbě mluví
ráda. I jiný typ umění ji baví. Petra má sice srostlé prsty na rukou,
ale přesto dokáže vytvářet šperky.
„Dělá z korálků andílky. Fungují
jí palečky. Já nedokážu vzít ani deseti prsty, co Petra palečky,“ říká
pyšně její maminka.

Brno – druhý domov
Petra sice pochází z Mladé Boleslavi, ale Brno je jejím druhým
domovem. V něm totiž sídlí organizace Debra a také EB Centrum.
Zde se Petra léčí. „EB centrum
a Debra ČR při FN Brno jsou
jediné v České republice a mají
v cizině velmi dobré jméno. V registru máme přes 300 pacientů,

Tomáš Klus o „motýlcích“: Jsou to inspirativní bytosti
Zpěvák je pověstný svou angažovaností v aktivitách různého typu. Nedávno se kupříkladu
vyjádřil k tématu žen a jejich
významu. Důležité je podle něj
i šíření osvěty v oblasti charity.

Klus typ komornějších koncertů jako ten charitativní v Divadle
Husa na provázku upřednostňuje
před open-airy. „Chci s lidmi navázat rozhovor na bázi dialogu, proto
mám raději komorní publikum,“
tvrdí zpěvák, který nedávno vypravil svou ratolest do víru života.
„První školní den byl fantastický.
Klus není jediná celebrita, která se Potvrdilo se, že dceru už nezajímázajímá o nemoc motýlích křídel, me, že má svůj svět,“ usmívá se.
osobností Debry je i Jitka Čvančarová. „Jitka mě vlastně k tomu přitáh- Brány života
la. K partě dobrých přátel. Mám tady Zpěvák na svém instagramu nekamarády, není to jen kamarádšoft. dávno potěšil ženy, naopak některé
Myslím si, že je dobré šířit osvětu muže pobouřil. Vychválil význam
světu. Jednak o nemoci motýlích kří- žen. Jak vysvětlil: „Ženy jsou předel, ale i o tom, že je důležité naučit se devším brány života, skrze ně přivnímat lidi, kteří vypadají očividně chází život, jenže mnoho lidí si moje
jinak než my, nejen jako hrdiny, ale názory vykládá tak, že dehonestuji
i inspirativní bytosti,“ tvrdí zpěvák. pozici mužů, ale tak to není.“ Zpě-

vák bude nadále pokračovat v pomoci nemocným a ve spolupráci
s Debrou. S Petrou se mu, jak tvrdí,
hraje lépe: „Jsem vždycky šťastný,

Víte, že...

když je s námi na koncertě. Je to inspirativní. Člověk má tendenci být
ze života rozbitej a naštvanej a pak
vidí, že není, nač si stěžovat.“ mm



Nemoc motýlích křídel je vrozené puchýřnaté onemocnění kůže Epidermolysis bullosa congenita (EB). Dědičná choroba patří mezi tzv. vzácná onemocnění.
U nás jí trpí přibližně 300 lidí, ve světě žije okolo 500 000 pacientů s EB. Nemoc
je geneticky podmíněná a v současnosti ji nelze zcela vyléčit. Díky specializované lékařské péči se však daří život nemocných výrazně zlepšovat.
Charitativní organizace DEBRA ČR byla založena v roce 2004. Organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi s tímto vzácným onemocněním.
Chcete-li pomoci pacientům, můžete peníze zaslat na účet veřejné sbírky
anebo na běžný účet organizace. Z veřejné sbírky jsou hrazeny pomůcky, které
potřebují konkrétní pacienti, např. Petře hradí zdravotnický materiál. Číslo účtu
je: 2166032028/5500. Další informace na webu debra.cz.
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Bezlepková dieta opředená mýty
 Bezlepková dieta i sa- • osoby trpící tzv. neceliakální
senzitivitou (mají
motný lepek jsou opředeny glutenovou
vyloučenou jak celiakii, tak
mnoha mýty. Některé z nich alergii).
jste již určitě zaslechli. Třeba • Jmenované skupiny musí lepek ze své stravy vyřadit, aby si
to, že pokud vyřadíte lepek své zdraví dále nepoškozovaly.
nebo nebudete jíst klasické Bezlepková dieta je tedy vlastjedinou možnou léčbou. Pro
pečivo, tak vám bude lépe ně
ostatní jedince to však nemá
a navíc zaručeně zhubne- žádný smysl.
te. Opravdu by to tak mohlo A jak je to s hubnutím?
fungovat?
Z bílkovin naše tělo primárně
Lepek (gluten) je směsí bílkovin,
tzv. prolaminů, které se nacházejí
v pšenici, ječmeni a žitě. Existují
jedinci, kterým lepek skutečně
působí zdravotní potíže – z medicínských důvodů. Jedná se o:
• celiaky (osoby trpící tzv. nesnášenlivostí lepku, u nichž vlastní
imunitní systém díky přítomnosti lepku napadá stěnu střeva
a poškozuje ho);
• alergiky na lepek (osoby, u nichž
lepek vyvolá typickou alergickou reakci – svědění, vyrážku,
rýmu aj.);

jistě to povede k úbytku hmotnosti rovněž a žádný lepek vyřazovat
nemusíme.

Bez lepku nerovná se zdravě

energii nezískává. Tvrdit tedy, že
je lepek zodpovědný za tuk ukládající se v našem těle, je nesmysl.
Ani tvrzení, že lepek „lepí“ naše
střeva, ve kterých pak máme
„nánosy“ natráveného jídla a vážíme více, není pravdivé. Pokud
by to tak bylo, jistě by všichni
běžní „lepko-žrouti“ díky těmto
„nánosům“, které by znemožňovaly vstřebávání živin, tedy i využití energie, museli být de facto
hubení.
Pokud člověk přibírá, je to v důsledku nadměrného příjmu ener-

LEPEK střeva „nelepí“.
Foto: archiv H. Pernicové

gie a malého výdeje. A vyřazení
lepku, hlavně pečiva, jak hlásají
moderní „diety“, s tím nemá nic
společného. Když se místo pečiva vyřadí jiné energeticky bohaté
potraviny a nápoje, upraví se složení jídelníčku a velikosti porcí,

Bezlepkové potraviny jsou často
vysoce zpracované. Mohou obsahovat větší množství jednoduchých cukrů či nasyceného tuku.
Stravovat se bezlepkově se tedy
vždy rozhodně nerovná stoprocentně zdravé výživě.
V případě, že chce člověk skutečně udělat více pro své zdraví,
měl by zařadit do jídelníčku více
zeleniny, mořských ryb, kvalitních rostlinných olejů a neochucených mléčných výrobků, bílé
rohlíky nahradit celozrnným
pečivem a nezapomínat na luštěniny. Společně pak s pravidelným
pohybem, dostatkem spánku, nekouřením, abstinencí a vyhýbáním se stresu rozhodně prospěje
svému zdraví více než vyhýbáním
se lepku.
Ing. Helena Pernicová, ekotrofoložka,
specialistka na preventivní výživu
a potraviny, www.nutricelia.cz

INZERCE

KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,
Beskyd Gastro - Brn
no - Újezd

UZÁVĚRKA INZERCE
DO LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ

přijmou na pozice

PRODAVAČ/KA MASO/UZENINY

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 10. 2019.

prodej zboží potravinářského průmyslu
Požadujeme: spolehlivost | aktivní přístup k práci | schopnost komunikovat se zákazníkem | příjemné vystupování
Nabízíme: zajímavou a stabilní práci | příjemný kolektiv |
rádi vás zaškolíme

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.

Náborový příspěvek 10 000 Kč

VEDOUCÍ/HO MASO/UZENINY

Nabízíme: zajímavou a stabilní práci | příjemný kolektiv |
rádi vás zaškolíme

Více informací na tel.: 739 328 971 (p. Galoczová)

SC-391880/01

Náborový příspěvek 10 000 Kč

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

Titul BRNĚNSKÝ ZPRAVODAJ vydává Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha • IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Markéta Malá, e-mail: redakce@brnozprava.cz • Manažer inzerce:
Iveta Šavelová, tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • DTP: Tomáš Coufal • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz
• náklad 60 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 23122 • Vychází 4. 10. 2019 (č. 8) v Brně

VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM

Požadujeme: spolehlivost | aktivní přístup k práci | schopnost komunikovat se zákazníkem | příjemné vystupování

SC-391886/01

prodej zboží potravinářského průmyslu
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SC-391591/87

Inzerce

Heršpická 1009/11c,
BRNO
T: 541 421 672

Využijte
nabídku

FIRST
MINUTE

SC-391926/01

Akce platí od 1. 10. do 29. 11. 2019. Bližší pravidla akce na www.sapeli.cz

SC-391859/01

NAKUPTE
DO KONCE
LISTOPADU
A UŠETŘÍTE 12%

SC-391825/01

Seniori
v akci
ĜtMQD
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SC-391897/01

brno.avion.cz

