Listopad 2019 / Náklad 60.000

Brněnský zpravodaj
Bohunice • Brno-město • Černá Pole • Dolní Heršpice • Horní Heršpice • Husovice • Komárov • Komín • Královo Pole • Lesná
• Pisárky • Přízřenice • Soběšice • Staré Brno • Starý Lískovec • Stránice • Štýřice • Trnitá • Veveří • Zábrdovice • Židenice

Víte, že...



... na hřbitově bude
jezdit minibus?
Projet se můžete bezplatně, ovšem
pouze na Dušičky – od úterý
29. října do neděle 3. listopadu.
V období Dušiček navštěvují Ústřední
hřbitov stovky lidí. Město Brno proto
zajistilo bezplatnou dopravu. Minibus
bude jezdit denně v dvacetiminutových intervalech. Bude zastavovat na
znamení kdekoliv po trase, zastávky
nejsou striktně vyznačeny.
ris

 Arnošt Goldﬂam: 
Brno je jedinečné

Tomáš Plekanec

Kometa získala významnou posilu. Jak vnímá Tomáš Plekanec
brněnské fanoušky, bylo těžké
rozhodnout se mezi moravskou
metropolí a rodným Kladnem
a jaké je Brno město k životu?
více na straně 5

Brněnský
sedmnáctý
V Brně se připravují mohutné
oslavy 17. listopadu. Přinášíme
i unikátní vzpomínky na listopad
1989, o které se podělil místopředseda Poslanecké sněmovny
a předseda ODS Petr Fiala, dále
režisér, scenárista a ředitel Městského divadla v Brně Stanislav
Moša a další známé osobnosti.

Rozhovor na stranách 8–9
Brněnského rodáka Arnošta Goldﬂama si každý ﬁlmový fanoušek neomylně vybaví jako jednu
z nezapomenutelných postav nyní již legendárního snímku Dědictví aneb Kurvahošigutntag, který se natáčel na jižní Moravě. Mnoho lidí však kupříkladu neví, že známý herec a režisér pochází
z rodiny, která prožila velmi pohnuté osudy. A řada dalších skutečností není o slavném brněnském
rodáku také známa. Paradoxní je například to, že vlastně nemusel u herecké profese vůbec skončit.
S tím vším se svěřil Brněnskému zpravodaji.

více na stranách 10 a 11
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Masarykova univerzita má nového rektora
Symbolickým převzetím rektorského řetězu a tradičním slibem se 16. října 2019 ujal funkce nový
rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Převzal tak úřad od svého předchůdce Mikuláše Beka,
docenta hudební vědy na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity. Pod vedením nového rektora se
univerzita chce zaměřit zejména na fenomén stárnutí. Škola bude toto téma zkoumat z perspektivy
různých oborů, nejen v rámci exaktních věd, jako je biologie, ale i z hlediska zcela jiných oblastí, kterými jsou právo či sociální a humanitní vědy. „Stárnutí není nemoc. Chceme žít v zemi, kde budeme
důstojně žít všechny etapy života a budeme v kontaktu se společností,“ uvedl nový rektor. Počet obyvatel nad 65 let počátkem roku 2018 přesáhl dva miliony a bude se dále zvyšovat, stejně jako průměrný
věk populace. Martin Bareš je původní profesí neurolog. Od února 2018 do srpna 2019 vedl jako děkan
Lékařskou fakultu MU a má zkušenosti i s vedením univerzity, v letech 2011 až 2018 působil nejdříve
jako prorektor pro rozvoj a poté prorektor pro akademické záležitosti.
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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

SC-391529/03

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-

Aktuality

Editorial
Markéta Malá,
šéfredaktorka
redakce@brnozprava.cz

Živý a pestrý
listopad
Původ slova listopad netřeba
vysvětlovat. Charakterizuje jej
pestrobarevná krása pozvolna opouštějící korunu stromu.
Spojujeme si však listopad s veselými přívlastky? Podzim spíše evokuje pošmourno, deštivo
a vlezle. „Jaký si to uděláš, takový to máš,“ zpívá kapela Chinaski, která minulý měsíc v moravské metropoli pokřtila nové
CD (str. 6), a bohatá nadílka
v Brně (str. 3, 4, 5, 6, 12) dává
už dva měsíce jasně najevo, že
letošní podzim nebude nevlídný.
Listopad nebude jen ve znamení Dušiček (str. 1). Již proběhlo
a bude se konat řada poutavých
festivalů, ať už ﬁlmových, hudebních, nebo gastronomických
(str. 6, 12) a zajímavé sportovní
akce (str. 5, 12). Originální retro prohlídky Brnem připomínají
80. léta a již zapomenutá kina,
obchody, restaurace, včetně takové legendy, jakou byl Sputnik
(str. 6). Čekají nás i charitativní
akce, v rámci Týdne pro ranou
péči bude za účasti populární brněnské herečky Pavly Vitázkové pokřtěna nová knížka Černobílé pohádky (str. 13).
Když už mluvíme o pohádkách,
věděli jste, že známý herec Arnošt Goldﬂam je úspěšným literátem a píše i pro děti? Rodilý
Brňák a slavný představitel nejen bizarních rolí prozradil pro
Brněnský zpravodaj řadu zajímavostí o svém životě (str. 8, 9).
V tomto měsíci nás čekají také
oslavy 30. výročí 17. listopadu.
Speciálně pro Brněnský zpravodaj zavzpomínaly na listopadové události roku 1989 známé
osobnosti, včetně místopředsedy Poslanecké sněmovny
a předsedy ODS Petra Fialy (str.
10, 11). A co vaše vzpomínky na
listopad 1989? Jsou ještě živé?
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Lavička Václava Havla v Brně
 Na Kapucínských terasách
v Brně byla odhalena nová lavička Václava Havla. Brno se
tak zařadilo mezi velkoměsta. Lavičky Václava Havla jsou
nyní již v Dublinu, Washingtonu, Barceloně či Praze.
Brno-střed – O umístění lavičky v Brně se zasazoval mj. rektor
Janáčkovy akademie múzických
umění Petr Oslzlý, který měl s Havlem blízký vztah a jako dřívější dramaturg Divadla Husa na provázku
měl zásluhu na tom, že se Havlovy
hry hrály v Brně v utajení ještě před
listopadem 1989. Brno má již uličku Václava Havla, která vede od
Divadla Husa na provázku směrem
ke Kapucínským terasám. Tiskový
mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek Brněnskému zpravodaji potvrdil, že na sociálních
sítích se objevily ohlasy na vybu-

PRIMÁTORKA BRNA Markéta Vaňková a rektor Petr Oslzlý. Foto: Město Brno

dování této lavičky. „Hodnota myšlenek Václava Havla byla vysoká
už v době nesvobody, ale ani v současnosti neklesá. V atmosféře, kdy
má cenu jen to, co má cenu, tedy dá
se převést na peníze, kdy mravnost,
poctivost a zásady nejsou životním

cílem člověka, ale důkazem jeho
slabosti, si potřebujeme Václava
Havla o to víc připomínat. Lavička
je mementem a zároveň i praktickým doplňkem veřejného prostoru,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. kch

Značení nových parkovacích míst
Staré Brno, Veveří a Štýřice –
O několik nových oblastí placeného stání se rozšíří rezidentní
parkování v polovině listopadu.
Oblasti jsou postupně značeny.
Od 21. října do 15. listopadu přijde
na řadu oblast vymezená ulicemi
Mendlovo náměstí, Pekařská, Husova, Hybešova, Václavská a Křížová. Od 4. listopadu se bude dopravní značení postupně objevovat
v ulicích Pekařská (spodní část),
Pellicova, Úvoz, Sladová a v části
Údolní. Všechny zmíněné úseky
patří do oblasti 1–12. Nové značení
začne platit od 18. listopadu. Bližší
informace naleznete na www.parris NOVÉ ZNAČENÍ placeného stání. Foto: Město Brno
kovanivbrne.cz.

Taška se čtvrt milionem se našla!
 V přepočtu asi čtvrt milio- své dceři, aby jí pomohli s úhradou
a pronájmu bytu,“ uvedl
nu korun v tašce ztratila v říj- školného
mluvčí městských strážníků Jakub
nu v Brně žena z Kypru, která Ghanem. K nákupnímu středisku
vyrazila nejbližší hlídka městprý s manželem vezla peníze tak
ské policie a pátrala v okolí vchodu
dceři na školné a nájem bytu. i zastávky, kde předtím manželský
Brněnští strážníci pak tašku pár nastoupil do autobusu.
našli netknutou na lavičce Nalezena na lavičce
Městská policie zároveň kontaktou obchodního domu.
Bohunice, Modřice – „Jednačtyřicetileta žena z Kypru se slzami
v očích strážníkům řekla, že po
nákupu v jednom z brněnských obchodních center ztratila tašku, v níž
měla přibližně 10 tisíc eur. Společně
s manželem přivezli peníze z Kypru

vala i dispečery Dopravního podniku a snažila se zjistit, jestli zavazadlo nezůstalo ve voze. „Strážníci
tašku nakonec objevili na lavičce
u obchodního centra. Potkali tam
i manžela silně rozrušené ženy, který se vydal hledat na vlastní pěst,
aby zvýšil šance na její nalezení,“

popsal mluvčí. Muže pak strážníci odvezli i s nálezem na služebnu
a po ověření všech náležitostí ženě
zavazadlo i s penězi předali.
Nalezená taška v přepočtu se čtvrt
milionem českých korun patří
k nálezům s vyšší hodnotou, ale
strážníci v Brně objevili v minulosti
i vyšší obnosy. Mimořádný případ
se stal na začátku ledna 2017 v brněnských Bohunicích, kde strážnice během obchůzky našla pod
zaparkovaným autem pánskou
tašku přes rameno. V ní bylo mimo
jiné 1,75 milionu tureckých lir, tedy
v přepočtu více než 11 milionů korun, dále tři platební karty a 110 eur
v hotovosti. Potěšený majitel si taškch
ku vyzvedl ještě téhož dne.

Zpravodajství

4

Brněnské obří kolo
Brno-střed – Na Moravském náměstí se podobně jako v loňském
roce točí 33metrové vyhlídkové kolo. Brňané si ho užijí až do
23. prosince. Loni sloužilo kolo
pouze během adventu, letos se
točí od října.
Kolo totiž nebylo letos uvedeno
do provozu v souvislosti s adventem, ale s výročím 100 let
založení Velkého Brna a třiceti
let vyhlášení Městské památkové rezervace Brno. „Příjem
z provozu vyhlídkového kola využijeme k ﬁnancování kulturních
akcí a zařízení,“ uvedl Vojtěch
Mencl, starosta městské části
Brno-střed. V kabinách je instalováno schéma s popisem dominant. Informuje o významných
památkách města.
Už v loňském roce byl o kolo velký zájem veřejnosti. „O celoročním provozu však neuvažujeme.
Leden až březen není ideální pro
tyto atrakce,“ vysvětluje tisková
mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová. Kolo je připraveno k jízdě
denně od 10 do 20 hodin. Děti do
100 cm výšky jezdí zdarma, dored
spělí zaplatí 100 korun.

Více zeleně díky petici občanů
Od loňského září probíhá
v ulicích Gorkého a Arne Nováka rekonstrukce kanalizace
a vodovodu a s tím rovněž související kompletní oprava těchto ulic. Místní občané pomocí
petice vyjádřili nespokojenost
s budoucí podobou ulic a z tohoto důvodu se několikrát sešli
se zástupci města, brněnských
vodáren a stavbaři. Vzniklo
kompromisní řešení, díky kterému budou vytvořena nová
parkovací místa a rovněž budou vysázeny další stromy.
Veveří – Petice občanů požadovala zejména úpravu parkovacích stání na ulici Gorkého z kolmých na šikmá, dále více zeleně,
neosazovat zde lavičky v úseku
mezi křižovatkami s ulicemi
Jiráskova a Úvoz a jiný druh vysazovaných stromů nebo změnu
organizace dopravy. „Setkání se
uskutečnilo několik a iniciovali
ho jak občané, tak i město Brno.
Počet podpisů pod peticí bylo
k datu jejího předání 160,“ upřes-

ULICE GORKÉHO se opravuje. Foto: PA

nil tiskový mluvčí brněnského nakonec nebudeme umisťovat.
Protože už jsou ale objednané,
magistrátu Filip Poňuchálek.
využijí se v náhradních místech,
Bez laviček
která zatím nejsou určená. Pro„Jsem velmi rád, že se všechny jektant nyní prověří technolodotčené strany sešly a konstruk- gickou stránku návrhu a bude se
tivně diskutovaly o možnostech zabývat také možností úpravy reřešení. Kolmá parkovací místa žimu jednosměrného provozu,“
po dohodě se zástupci místních uvedl náměstek primátorky Roobyvatel nakonec zůstanou za- bert Kerndl. Celkově by na ulici
chována, a to i z bezpečnostních Gorkého a Arne Nováka mělo být
důvodů. Počet nově vysázených po úpravě 225 parkovacích míst.
stromů bychom chtěli navýšit až Stromů se má zde vysadit až 67.
o čtrnáct. Lavičky, které si obča- Detaily plánovaných úprav se buné nepřejí v úseku Gorkého mezi dou ještě upřesňovat v průběhu
kch
křížením s Úvozem a Jiráskovou, navazujících jednání.

Klácelova i Lerchova průjezdné o dva měsíce dříve
Stránice – Rekonstruované ulice Lerchova a Klácelova ulice se otevřou o dva měsíce dříve, než bylo
původně plánováno. Již na konci listopadu tohoto
roku by obě měly být průchozí pro chodce i průjezdné pro řidiče. „V ulicích prošla rekonstrukcí
kanalizace, vodovod i komunikace. Ta je navíc
odvodněná. Práce se podařilo dokončit ještě před

KOLO měří 33 metrů. Foto: PA

smluvně daným termínem, a tak nyní nic nebrání
tomu, aby se do zmíněných ulic po dlouhodobých
omezeních vrátil běžný provoz vozidel, ale i chodců. To usnadní život nejen místním,“ řekl radní pro
investice David Grund. Rekonstrukce ulic začala
v květnu 2018, celkové náklady se vyšplhaly na
ris
24 milionů korun.
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Tomáš Plekanec: Jsem v Brně maximálně spokojený
 Právě před rokem se Tomáš Plekanec vrátil zpět do
České republiky – po patnácti letech. V Americe byl
nesmazatelně spojen s klubem Montreal Canadiens.
Na podzim roku 2018 se mu
podařilo odehrát jubilejní tisící zápas v NHL, který navíc
ozdobil gólem. Na významný milník dosáhl jako jedenáctý český hokejista v zámořské soutěži.

Jaké je Brno jako město k životu?
Taky výborné. Já jsem tady maximálně spokojený. Tady je všechno, co člověk potřebuje. Brno je
krásné město, všechno super.
Byl jste na dvou olympiádách
a na jedenácti mistrovstvích světa
a získal jste dvakrát bronz a jednou stříbro, ale ještě vám chybí
zlato. Myslíte, že ho přidáte do
své sbírky?
Tak samozřejmě byl bych rád
(usmívá se).
A extraligový titul byste, předpokládám, také ocenil...
Také proto jsem si vybral Brno.
Tady jsou veliké ambice a šance je
tu asi vyšší než kdekoli jinde (získat
titul – pozn. autorky). Ale uvidíme
během sezóny, jak se nám bude dařit, a zlato chce víc týmů v extralize.

Markéta Malá

Třicetišestiletý útočník tehdy odehrál svůj jubilejní zápas
v NHL a tleskala mu vyprodaná
hala v Montrealu, na led za ním
přišli synové Adam s Matyášem.
Jak vzpomíná hokejista na tento
významný moment? Bylo těžké
se rozhodnout pro svůj domovský
tým a volit mezi rodným Kladnem
a brněnskou Kometou? Na tyto
a další otázky odpověděl v rozhovoru pro Brněnský zpravodaj.

„BRNO JE KRÁSNÉ MĚSTO,“ myslí si Tomáš Plekanec. Foto: 2x PA

Vždycky je to těžké rozhodnutí, něco, co mohu mladým klukům
když si někdo vybírá, kde bude poradit, tak se určitě nebráním
hrát, aby vybral správně. Takže a rád jim pomůžu.
těžké určitě.
Jací jsou v Brně fanoušci?
Lákaly vás i jiné týmy, třeba ze za- Výborní. Já jsem v Brně byl loni
hraničí?
nějakou dobu a vlastně jsem to
Měl jsem nějaké nabídky z Ruska věděl už předtím, takže v poda ze Švýcarska, ale pro mne ne- statě mě to nepřekvapilo, že jsou
Bylo pro vás těžké rozhodnout se hrálo zahraničí v tu chvíli žádnou tady jedni z nejlepších fanoušků
mezi Kladnem a Brnem?
roli a myslím, že už asi ani nebude. v extralize.
Jaké to bude hrát proti Kladnu
jako soupeři?
Těším se na to. Zde jsem vyrostl,
bude to zajímavé.

HOKEJISTA se spoluhráči z Komety.



Jaromír Jágr je mentorem pro
mladé hráče v Kladně, budete také
vy mentorem, ale pro Kometu?
Já? Ne (usmívá se). Myslím, že to
vždycky vyplývá ze situace a ze
zkušeností. Když se vyskytne

V listopadu 2018, téměř před rokem, jste odehrál jubilejní tisící
zápas v NHL a následovala oslava. Musel to pro vás být mimořádný zážitek. Vzpomínáte na to ještě
nyní s nostalgií?
Moc ne. Samozřejmě občas se
o tom s někým bavím, ale já sám
na to příliš nevzpomínám. Myslím,
že to přijde, až člověk skončí. Bude
mít čas zamyslet se nad kariérou
a potom teprve přijde toto dívání se
nazpátek, co člověk zažil a udělal.

Jak dopadlo první setkání Jágra
a Plekance jako soupeřů?

Z deníku hokejového fanouška (v originál brněnštině)

Fejeton: Kometa valí jak sviňa
Nedávno Kometa dostala doma
világoš od ševců sedum nula a teď
vede extraligu a Zlín je poslední.
Svět sportu je krásný a plný paradoxů. Nikdy jsem hokej závodně
nehrál, vyrůstal jsem na rybníku
v Mariánským údolí v Líšni, ale su
strašné talent od přírody a hrozně
dobré hráč a velké odborník na
hokej a výborně čtu hru, tak se
k tomu musím vyjádřit.

jsem jim: „V klidu borci, každé
někdy potřebuje dostat kartáč,
aby ho to nakoplo, uvidíte jak
povalijó za chvílu nahoru. Když
vás doma sprcá stará kvůli vychlemtaným škopkům, tak taky
dete raděj nahoru, i když to je
trochu blbé příklad.“ Kometa
teď valí jak sviňa.

Tepláková hokejová liga

Já sem na starý kolena začal
hrát špíly s normálníma hokejKamoši říkali, že po takové latě kama (to só hráči, keří to hráli
to s něma půjde z kopca. Řekl nebo eště hrajó závodně). Ještě

Povalijó nahoru



Rozhovor s Tomášem Plekancem byl natočen před zápasem Rytířů Kladno versus HC Kometa Brno, který se uskutečnil 22. října 2019. Rytíři
sice vedli po první třetině 2:0, ale hosté skóre otočili. Nakonec hokejisté
brněnské Komety porazili Kladno 2:3. Minisouboj velikánů Jaromíra Jágra
s Tomášem Plekancem však vyhrál z pohledu statistik díky jedné asistenci
majitel domácího klubu Jágr. Podle Jágra byla Kometa dosud nejtěžším
soupeřem Kladna mezi elitou.

nedávno, dokud sem se vešel
do hokejové výstroje, sem býval
obávaný střelec THL (teplákové
hokejové ligy). Dnes si už bohužel nezavážu přes pupek brusle
a zas taková hvězda, aby mně je
vázal nějaké pikolík, nejsu, takže
musím pár kilo počkat, než zas
nastópím.



úspěšné hokejové komentátor.
Dyž jsem se ho ptal, jak hraju,
tak pré jak typické Kanaďan ze
třetí lajny z roku 1985. První
střídání, můj první dotek s pukem, dostanu od něho přihrávku a střílím mezi nohy góloša
a je z toho fík. Končit se má na
vrcholu, řekl sem si a ten puk
sem si nechal (stejně byl můj)
Jak jsem dal góloša
a pak sem už v tom špílu dál neNení to žádná plácaná, jednou nastoupil a šel sem ten úspěch
tam s nama hrál aji bek Malec oslavit na Bláhovku. Tak takové
z Komety a já sem mu nahrál na já su strašné borec.
Josef Machů, velký fanda a znalec
góla. Anebo zas jindy si s nama
sportů, výborný hokejista a taky
šel zahrát Peťa Hubáček, mifutsalový brankář
str světa z roku 2010 a dnes

Zajímavosti
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Číslo měsíce

92

Vlasta Chramostová odešla
do divadelního nebe
Brněnská rodačka a signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová odešla 6. října v požehnaném věku 92 let do divadelního
nebe. Chramostová absolvovala
brněnskou Státní konzervatoř
a hrála za komunistické totality
ve ﬁlmech i v divadle. Po podpisu
Charty jí ale veškeré umělecké
aktivity komunisté zakázali. Od
roku 1991 byla členkou souboru Národního divadla v Praze. Na
dvacet let spojila svůj umělecký
život s Divadlem na Vinohradech,
kde hrála mimo jiné i Marii Stuartovnu. Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva obdržela
od prezidenta Václava Havla Řád
T. G. Masaryka III. třídy.
kch



Zapomenuté Brno: Legendární Sputnik
Mnozí z nás si na něj pamatujeme. Ve vyhlášeném automatu
Sputnik na České ulici se denně
vařilo 10 tisíc porcí jídla. Jitrnice,
gulášovka, dukátove buchtičky,
svíčková, španělský ptáček, to
vše se v největším restauračním provozu jihomoravské metropole prodávalo. Ve Sputniku
byly také zprovozněny první
jezdící schody v celém Brně.
Markéta Malá

Sputnik spadal pod RaJ Brno
a fungoval v letech 1959–1998.
V roce 1999 byla téměř celá obchodní jednotka pronajata zahraniční společnosti KFC. „Nyní je zde
obchod s oblečením. V 80. letech se
jednalo o největší restaurační provoz v Brně. Dole se nacházel samoobslužný bufet 4. cenové skupiny,
o patro výš restaurace 3. cenové
skupiny, kde jste si mohli dát české
jídlo jako guláš nebo vepřo-knedlo-zelo,“ říká manažerka TIC Kateřina Theissigová. Co se zde ještě pro-

LEGENDÁRNÍ vývařovna Sputnik.
Foto: Archiv města Brna

dávalo? Grilovaná kuřata, jitrnice,
gulášovka, dukátové buchtičky,
svíčková či španělský ptáček.
V této provozovně bylo otevřeno
od 5. do 22. hodiny. Jídelna v prv-

Osmdesátky v Brně

Proč si vybrali právě Brno? Chinaski si váží brněnských fanoušků
a oceňují klubovou atmosféru mored
ravské metropole.
• MIG natáčel videoklip a chystá
podzimní turné: Skladba Hyjé!,
která posluchače přenese na Di-



TIC BRNO připravil speciální retro turistickou nabídku, která přibližuje speciﬁcký
brněnský životní styl 80. let. Jak město vypadalo v době sametové revoluce, připomenuly tři speciální prohlídkové trasy – „Bony s sebou“, „Klíče s sebou“ a „Jízda
retro Karosou“. Stařičký autobus Karosa vás vyveze za mírovými slavnostmi, sídlišti, diskotékou či architekturou. Navštívíte třeba Mariánské údolí, výstaviště či letní
kino na Kounicové. V informačních TIC centrech můžete také vybírat „retro“ dárky
pro sebe či své blízké – kupř. céčka či igráčci, mýdlo s jelenem atd. Prohlídková
trasa „Jízda retro Karosou“ se koná v následujících listopadových termínech –
16. 11. 2019 a 17. 11. 2019. Stojí 100 korun pro dospělého, děti od 7 let, studenti,
senioři, ZTP, ZTP/P platí o polovinu méně. Více informací na Ticbrno.cz

Hudební noticky

• Kapela Chinaski letos v říjnu vydala už jedenácté řadové album
a pokřtila ho ve třech městech –
jedním z nich bylo Brno. Kapela
se 4. října zastavila v Sono centru.
Součástí vstupenky bylo i nové CD,
které obdržel každý návštěvník.

ním patře končila o něco dříve.
V suterénu se nacházel ještě známý modní gril bar s malou cukrárnou, který skončil krátce po
roce 1989. Na konci 80. let v tomto baru každý týden hrával tehdy
oblíbený soubor Jiřího Štěpánka.
„Do automatu Sputnik Brňané
chodili klasicky na řízky a uzená
kolena. V této restauraci se také
natáčel ﬁlm s názvem Malinový
koktejl. Hrála v něm Iveta Kornová a Sputnik byl hlavním dějištěm
této komedie ze 70. let. Film pojednával o trampotách dospívající
dívky, která prodávala koktejly,“
říká průvodce Martin Koplík.

voký západ, zároveň slouží jako
předzvěst chystaného alba, na
kterém kapela aktuálně pracuje,
a je i pozvánkou na podzimní turné. Kapela vystoupí po tři večery
také v Brně: 14., 15. a 16. listopadu. Na tour skupina představí


nový singl a během téměř dvouhodinových show odehraje své
největší hity. „Kluci z Migu zrajou
jakou víno. Stačilo jen zachytit jejich skutečný šarm,“ glosuje natáčení videoklipu režisérka Kamila
ris
Vondrová.

INZERCE

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

26. 11. 2019 od 19:00 hod., BRNO, Zoner BOBYHALL
www.artpartner.cz. Vstupenky možno zakoupit též na:
www.ticket-online.cz a www.ticketportal.cz

SC-391591/144

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!

Volný čas
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Horoskopy – říjen

 Beran
Oceníte pomoc druhých, protože nyní si budete schopni přiznat, že ji občas potřebujete. V listopadu vás čeká i plno romantických
a pohodových chvil s drahou polovičkou.
Užijte si jich! Mnohým se může zásadně
změnit život.

 Býk
V klidu přihlížíte, jak dříve rozběhnuté věci
plynou, byť se možná drobné nepříjemnosti
nevyhnete. Nicméně budete mít více času
na dávné přátele a příjemná setkání. Proč
ne. Mohou nastat opravdu velmi nečekané
chvíle.

 Blíženci
Počátek měsíce může být ještě poměrně hektický, nenechte se vyvézt z rovnováhy. Když
si vše dobře zorganizujete, zbude čas i na koníčky a přátele.

 Rak
Listopad vám vyloženě přeje. Využijte tvůrčí
vlnu. Konečně máte více energie a zvládáte
hodně práce. Ale vše má své hranice, neberte
si víc, než zvládnete. Občas je dobré zajít někam třeba jen s kolegy z práce a vyčistit hlavu.

povědnost je sice chvályhodná, ale okolí by se setkat i se svými nevyřešenými problémy
si mohlo stěžovat, že se vám vytratil humor. hluboko ve svém nitru.
Neberte se tak vážně! Někomu může přijít
 Kozoroh
nečekaná pracovní změna.
Práce je nyní pro vás prioritou. Díky ní mů Panna
žete zahánět svůj pesimismus. Ke konci měŘešíte jednu věc za druhou, rychle a preciz- síce mohou přijít i výsledky. Najděte si čas
ně. Energie vám nechybí. Zejména doma to i na své přátele a koníčky. Na chvíli zapomeocení. Mnohé čeká začátek něčeho většího, nete na starosti.
co má v dlouhodobém horizontu velmi dob Vodnář
rou perspektivu úspěchu.
Plán či krátkodobá cesta do zahraničí vám
 Váhy
udělá radost. Konﬂikt kvůli společným ﬁPřestože máte stále energie dost, můžete nancím či investicím se vás může sice velmi
pořád narážet na nějaké překážky, zejména dotknout, ale než uděláte radikální kroky,
doma. Věci nemusí jít úplně podle vašich dejte si na čas. Spousta věcí už nejde vrátit.
představ. Nepochybujte o sobě, druzí nemu Ryby
sí mít pravdu. Stůjte si za svým názorem!
Pohoda, džez. Příjemné chvíle, pracovní
 Štír
výkon, co víc si přát. Užívejte života plnými
V listopadu vám přijde energie navíc. Budete doušky. Nebude chybět ani špetka romantisi dobře vědomi toho, co chcete. Je čas reali- ky, dojetí či duchovní inspirace.
zovat nebo dokonce i radikálně měnit. Vnitřní pochybnosti a potlačený hněv ventilujte
fyzickým pohybem a nenechte se názorově
zviklat.

 Střelec

Budete dělat to, co vás baví. Pokud u toho
zapomenete na své pracovní či ﬁnanční poListopad je pro vás každoročně měsícem, vinnosti, můžete zažít konﬂikt s autoritakdy se můžete cítit unavenější. Pracovní od- tivní osobou a nemusí být příjemný. Můžete

 Lev

INZERCE

KONTAKT
NA INZERCI



Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ

Středa, 20. listopadu

Polní 1011/37
Úřad práce ČR

SC-391974/06

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-392025/01

Brno

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 15. 11. 2019.

Rozhovor
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Arnošt Goldﬂam: Brno je jedinečné
 Brněnského rodáka Arnošta Goldﬂama si každý ﬁlmový fanoušek neomylně vybaví jako jednu z nezapomenutelných postav nyní již legendárního snímku Dědictví aneb Kurvahošigutntag, který se natáčel na jižní Moravě. Mnoho lidí však kupříkladu neví, že známý herec a režisér pochází z rodiny, která
prožila velmi pohnuté osudy. Dědeček a babička Arnošta Goldﬂama zemřeli v koncentračních táborech.
Otec byl za války dvakrát postřelen. A řada dalších skutečností není o slavném brněnském rodáku také
známa. Paradoxní je například to, že vlastně nemusel u herecké profese vůbec skončit. Goldﬂam se mohl
stát lékařem, původně tuto disciplínu studoval na brněnské lékařské fakultě, pak pracoval v řadě jiných
oborů, včetně dělnických profesí, a především se intenzivně věnoval výtvarnému umění. K herectví ho
dovedla nešťastná láska. O tom všem vypráví v následujícím rozhovoru.
Jste rodilý Brňák, ale vaše děti vyrůstají v Praze, jaký mají k Brnu vztah?
Jsou to dnes Pražáci… Říkají nikoli „tato“, ale táto.

Kristián Chalupa, Markéta Malá

Málokdo ví, že vaše rodina prožila
velmi pohnuté osudy. Vaše babička i dědeček zahynuli v koncentračním táboře. Byl jste se z piety
podívat na místo jejich posledního
pobytu?
Nebyl, jen na brněnský židovský
hřbitov chodím a taky jsem trochu bádal v terezínském archívu.
Vašeho tatínka a jeho tři bratry zatklo gestapo v Brně již v září 1939.
Kde byli následně internováni?
Tata mi říkal, že je zavřeli nejdříve v Kounicových kolejích, pak
na Špilberku. Pak (18. října 1939
– pozn. autorů) byli odvezeni takzvaným Niskotransportem do
koncentračního tábora na území Polska do Niska nad Sanem.
Neměli tam pro ně postavené
baráky, nebylo tam nic. Přitom
přivezli do oblasti hodně vězňů,
čili se nacisté rozhodli je střelbou
vyhnat za hranice do Sovětského
svazu. Stráž vězňům vyhrožovala, že kdo se vrátí zpět, bude zastřelen.

Smějí se někdy tomu, jak příbuzní
či přátelé z Moravy hovoří? I vy například ještě stále říkáte tramvaji
šalina…
Zvykli si na to. Já říkám stále su
a šalina.
V Brně jste se narodil a prožil
54 let, cítíte se stále být Brňákem?
Ano, srdcem se cítím víceméně
stále Brňákem. Brno je jedinečné
svou atmosférou, krásným okolím, prostě je to Brno. Rád a relativně často se sem vracím.
HEREC se synem. Foto: archiv A. G.

Jaký byl osud vašeho tatínka v Sovětském svazu?
Můj strýc Viktor o gulagu nikdy
nemluvil a druhý strýc Rudolf,
který v gulagu byl, emigroval po
válce do Terstu v Itálii, čili já jsem
ho v životě nepotkal. Vím ale, že
tata pracoval ve strojní traktorové
stanici někde v Kazachstánu, než
Jejich osudem se nestaly nacistic- ho povolali do takzvané Svoboké koncentráky, strážní je vyhnali dovy armády, čili do českoslovenza hranice do Sovětského svazu. ské vojenské jednotky v SSSR.

Režisér, dělník i výtvarník



Arnošt Goldﬂam vykonával mnoho různých profesí, např. pracoval jako dělník
a technický úředník. Krátce studoval na lékařské fakultě v Brně. Intenzivně
se věnoval výtvarnému umění, v roce 1977 absolvoval studia činoherní režie
na JAMU u Pravoše Nebeského. Během studií hrával menší role v Divadle
na provázku, učil se intenzivně u tamních herců a režisérů. Po absolutoriu
na JAMU a ročním působení v satirickém divadle Večerní Brno dlouhodobě zakotvil v původně prostějovském, později brněnském HaDivadle. Jako
režisér a autor scénářů spoluvytvářel poetiku HaDivadla, která se projevila
např. v inscenacích Písek, Život ze sametu barvy lila, Dcery národa, Lidská
tragikomedie, Idiot aj. Od roku 1993, kdy opustil toto angažmá, pohostinsky
občas režíruje nebo režíroval např. v Divadle v Dlouhé, Dejvickém divadle,
Divadle Archa, Divadle Na zábradlí, divadle Komedie, Klicperově divadle
Hradec Králové, Ypsilonce, Národním divadle Brno a Praha, Městských divadlech pražských, ale také v Německu nebo Rakousku. Kromě toho vyučoval
režii a tvůrčí psaní na divadelní fakultě JAMU, kde byl jmenován profesorem,
posléze i jinde, např. v Praze a Lodži.

Po amnestii pro československé občany vězněné v SSSR v roce 1942
bojovali váš otec i strýcové v československé vojenské jednotce v SSSR. Váš
otec byl dvakrát raněn. Vzpomínal
na svá válečná zranění nerad, nebo
byl pyšný, že bojoval za osvobození?
Svá zranění mi ukazoval, respektive
jizvy po nich. Poprvé byl postřelen
do stehna, podruhé do předloktí.
O nějaké pýše se ale dá těžko hovořit.
Váš strýc Bedřich, který v armádě
zůstal, byl perzekvován za komunismu a v 50. letech ve vykonstruovaném
procesu odsouzen. Čím se měl provinit a jak dlouho zůstal ve vězení?
Byly to procesy v době padesátých
let. Doma se říkalo, že ho obvinili,
že chtěl být prezidentem. Nechali
ho stát v zimě na betonu a polévali
studenou vodou, proto pak ochrnul a byl ve stáří na vozíku. Ale
předtím ještě žil, měl děti a pracoval, takže měl i trošičku štěstí.
Určitě se vás vaše děti ptají na
osudy rodiny – co je nejvíc zajímá?
Koho jsem měl rád a koho ne, zatím takové obecné věci. Občas se
ptají na nějaké zajímavosti z osudů rodinných příslušníků, dědečka, babičky, vůbec naší rodiny.

Na jižní Moravě, včetně v Brně, se
natáčel nyní již kultovní ﬁlm Dědictví
aneb Kurvahošigutntag, v němž jste
hrál. Jak vzpomínáte na natáčení
s Bolkem Polívkou a dalšími herci?
Bylo to krásné, hráli v tom samí kamarádi, Bolek (herec Bolek Polívka
– pozn. autorů), režírovala Věra
Chytilová, to se těžko zapomíná.

Bizarní typ



Jeho herecké začátky jsou spojeny
účinkováním v Divadle na provázku (Alenka v říši divů za zrcadlem,
Terapie aj.), nejčastěji bývá obsazován jako bizarní typ v televizi
a ﬁlmu (Něžný barbar, Vyžilý Boudník, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Lotrando a Zubejda, Nuda
v Brně, atd.). V posledních letech
hrál v Divadle v Dlouhé (Epochální
výlet pana Broučka do XV. století
atd.) nebo v Ypsilonce (Faust).
Moderoval v televizi sérii vlastních
pořadů s obecně kulturní tematikou. Byl oceněn řadou významných cen, literárních i divadelních
– Magnesia Litera 2005, Cena
A. Radoka, Sukova cena, Cena
křepelek a řada dalších. Naposledy
roku 2011 byl oceněn jako „Živoucí
poklad“ českého divadla.

Rozhovor
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svou atmosférou a krásným okolím
Je nějaká divadelní nebo ﬁlmová
role, kdy jste měl pocit, že se nemusíte vžívat do někoho jiného,
ale hrajete sám sebe?
Skoro všechny, taky mě proto tak
obsazují (usmívá se).
V Brně jste studoval také medicínu,
jste režisér, herec, dramatik, pedagog, pracoval jste jako dělník i technický úředník. Chybí něco v tomto
výčtu? Stíháte vůbec ještě nějaké
další koníčky? Co vy a sport?
Jako kluk jsem chodil na Zbrojovku, kde hrály tehdejší hvězdy, i když já sám nesportuju. Ale
chodil jsem taky rád na výlety do
brněnských lesů, do okolí.
V jednom z rozhovorů jste prohlásil, že jste se k divadlu dostal kvůli
nešťastné lásce. Můžete vysvětlit,
jak jste to myslel?
No, opustila mě moje první láska a já jsem cítil potřebu změny,
a tak jsem se přihlásil na režii na
Janáčkovu akademii múzických
umění a oni mě přijali. Začal jsem

Autor A. G.

pak i hrát a od té doby se tomu Samozřejmě, že je znám a mám
všemu věnuju.
je rád. Dost se bavím, když je
poslouchám. Mám dojem, že ale
S nedávno zesnulým hercem Jiřím jsou mnohem populárnější mimo
Pechou vás desítky let pojilo pevné území dnešní Arménie. Lidé je
přátelství. Co se vám okamžitě vy- znají pravděpodobně v celé Evrobaví, když někdo zmíní jeho jméno? pě. Vlastně jsou to vtipy ze země
Výborný herec, věrný přítel, krás- minulosti a bývalého režimu.
ný a dobrý člověk.
Navštívil jste určitě řadu cizích zemí.
Přátelil jste se rovněž s další zají- Který z národů má podle vašeho námavou brněnskou postavou. He- zoru největší smysl pro humor?
rec, bavič, silák Franta Kocourek To nejsem schopen říct. Je to spíš
zemřel počátkem 90. let…
závislé na lidech, se kterými se
Zažili jsme spoustu kuriózních setkám. Slovo národ nemám moc
situací, příhod, zážitků. Nedá se rád, já mám rád různé jednotlivce
na něho zapomenout.
různých národů.
U nás i ve světě jsou velmi populární židovské anekdoty. Kterou
z nich máte nejraději?
To hodně záleží na tom, kdo je
zpracoval. Nejraději mám ty od
Karla Poláčka.

Kde jste byl letos na dovolené?
V Itálii, v Benátkách, v Lidu.

Víte, že...



Arnošt Goldﬂam
(* 22. září 1946, Brno)
Osud byl k rodině režiséra a herce
krutý. Většina příbuzných známého Arnošta Goldﬂama nepřežila
druhou světovou válku, zahynuli
během holocaustu v nacistických
vyhlazovacích táborech, včetně babičky. Čtyři bratři – Viktor,
Otto, Rudolf a Bedřich – byli už
v září 1939 v Brně zatčeni gestapem a internováni. Válku strávili v Sovětském svazu a později
v řadách Svobodovy armády, otec
byl dvakrát raněn. Arnošt Goldﬂam
se narodil až v září 1946.

Jste autorem knih pro děti i dospělé. Která z těchto vašich publikací
se dá označit jako nejúspěšnější?
Asi kniha „Tatínek není k zahoPředpokládám, že také znáte ve zení“, to jsou pohádky pro děti,
světě velmi populární anekdoty a myslím, že špatná taky není
o Radiu Jerevan...
„Tata a jeho syn“, která je určena
zase dospělým a je o mém tatovi
a o mně.



Je autorem přes 40 divadelních dramatizací (např. Kafkova Procesu, Proměny
a Ortelu, Poláčkova Okresního města, Rothova Hotelu Savoy atd.) a napsal více než
40 divadelních her. Mezi ně řadíme například Písek, Horror, Ředitelská lóže, Dámská šatna, Doma u Hitlerů, Ženy a panenky atd. Část této tvorby je zaměřená na
tzv. monodramata (Agatománie, Biletářka, Červená knihovna, Jeden den aj.). Píše
i knížky. Vyšly čtyři jeho povídkové publikace (Pořád o jednom, Osudy a jejich pán,
Tata a jeho syn, Podivné historky ze života) a několik svazků divadelních her. Píše
také pohádky pro děti, jmenujme např. Standa a dům hrůzy, Tatínek není k zahození
či Sny na dobrou noc, celkem 10 knih. Jeho texty byly přeloženy do němčiny, angličtiny, ruštiny, dánštiny, bulharštiny, rumunštiny a polštiny. Některé se v zahraničí
také hrály, například v Londýně, Bukurešti, New Yorku, Vídni, Čeljabinsku či Varšavě.

Zmínil jste povídkovou knihu „Tata
a jeho syn“. Jak jste vlastně vycházel s otcem, co pro vás znamenal?
On byl dost přísný, ale naučil
jsem se od něho pořádkumilovnosti, důslednosti a pracovitosti.
To bylo důležité a je dodnes.

ARNOŠT GOLDFLAM jako malý
klučina. Foto: archiv A. G.

A co maminka?
Maminka byla láskyplná, tu jsem
miloval a nikdy jsem na ni nezapomněl. Bohužel brzy zemřela, to
jsem měl teprve před maturitou.

Jakým uměleckým projektům se
nyní věnujete?
Teď něco píšu, takové povídky,
právě hlavně o mamince.

INZERCE

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc,
než pouhý koncert, to je skutečná show!
BRNO, 10. prosince, Zoner BOBYHALL od 19:00 hodin
Projekt sdružuje talentované hudebníky, kteří hrají hudbu moderních autorů.
K tomuto “skromnému” názvu tvůrce inspirovala trilogie «The Lord of the
Rings» («Pán prstenů»). Hudebníci říkají, že název týmu je zároveň odkazem na
jejich repertoár a také svého druhu výzvou pro ně samotné. Hlavní zvláštností
LORDS OF THE SOUND je to, že jejich vystoupení není jen hudba, ale kompletní
plnohodnotná show, kde je každé číslo doprovázeno jedinečnými vizuálními
a světelnými efekty a živými vokály. Je téměř nemožné navštívit dvakrát stejné
vystoupení tohoto orchestru. Neustále rozšiřuje svůj repertoár, přidává nové
prvky, divadelní aranžmá a speciální efekty. Charakteristickým rysem LORDS OF
THE SOUND se staly tematické koncerty. V pořadu „Oscar Music Awards“ zazní
hudba z oscarových filmů a vystoupení je provedeno ve stylu obřadu udělování
slavné filmové ceny. Zazní hudba z takových filmů, jako například “Moulen Rouge”,
“007: Skyfall”, “Avatar”, “Hvězdné války”, “Gladiator”, “Matrix”, “Titanic”, “The Artist”,
„Pátý element“, “Hra o trůny” a mnohých dalších. Koncert se bude konat za účasti
talentovaných zpěváků, přičemž každé jednotlivé vystoupení bude doprovázeno
video projekcí. Celková délka programu je zhruba 2 hodiny.
Informace a vstupenky na www.artpartner.cz.
Vstupenky je možné koupit i na www.ticket-online.cz a www.ticketportal.cz

SC-391591/132

Orchestr LORDS OF THE SOUND se svým obnoveným programem
«Oscar Music Awards»
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Oslavy 17. listopadu
Brno slaví 30. výročí sametové revoluce a zve na výstavy, debaty, koncerty, projekce a happening – rekonstrukci lidského řetězu rukou. Na připomínku znovu získané svobody budou 17. listopadu znít v celém Česku zvony, a to v symbolických 17:11 hodin.

OSLAVY VÝROČÍ 17. listopadu budou pestré. Foto: Festival svobody
Kristián Chalupa

„Rok 1989 pro mě byl významný
ze dvou důvodů. Nabyl jsem plnoletosti a aktivně jsem se účastnil
v rámci stávkového výboru studentů politických aktivit. Byla to napjatá doba, do posledního okamžiku
nebylo jasné, jak vše dopadne. O to
smutnější je pro mne setkání s každodenní realitou, kdy se komunisté
vrací k moci prostřednictvím Andreje Babiše,” řekl brněnskému
zpravodaji náměstek primátorky
Robert Kerndl. Festival „Brněnský
sedmnáctý“ se na náměstí Svobody koná 17. listopadu již tradičně
v režii brněnských studentů. Nejsou však jedinými organizátory
jubilejního 30. výročí sametové
revoluce. Letos se aktivně zapojují
neziskové organizace a iniciativy,
jako iniciativa Společně Brno či organizace Paměť národa.

SC-392033/01

Mnoho akcí v Brně

například slavnostního koncertu
Antonína Dvořáka Svatá Ludmila
v katedrále sv. Petra a Pavla. V neděli 16. listopadu se těším na jízdu
retro karosou, která projede osm
zastávek napříč Brnem a 20. listopadu na Velvet Club revolution,
kdy si revoluci připomeneme naráz v sedmi brněnských hudebních
klubech,“ říká brněnský radní pro
oblast kultury Marek Fišer.

Řetěz rukou
Zajímavostí jubilejních oslav
bude rekonstrukce dobového řetězu rukou, kterým 26. listopadu
1989 tisíce lidí spojily náměstí
Svobody s vězením v Bohunicích.
„Tam byl tehdy víc než rok vězněn
Petr Cibulka. O třicet let později
– 20. listopadu 2019 – bude symbolický řetěz utvořen znovu a má
v rámci happeningu propojit
náměstí Svobody s místem dění
závěrečného koncertu a velkoplošné projekce na Malinovského
náměstí,“ říká Martin Kroupa,
vedoucí regionálního rozvoje
Post Bellum. Podstatnou součástí oslav budou také výstavy, např.
Výstava Nezapomeňme Brno,
připomínající události roku 1989
očima brněnských pamětníků.

„Třicáté výročí událostí z listopadu
roku 1989 si letos Brno připomene
řadou kulturních a společenských
akcí. Mnoho z nich město ﬁnančně podpořilo a jsem rád, že je o ně
podle ohlasů, které se ke mně
dostaly, nejen mezi Brňany velký
zájem. Já osobně se zúčastním
vzpomínkového aktu konaného 11 ﬁlmů o listopadu
právě 17. listopadu od 13. hodiny V Univerzitním kině Scala předstana Rooseveltově ulici, dále pak ví období sametové revoluce Kino
pravdy a lásky. Jedenáct ﬁlmových
večerů na téma Listopad 1989 bude
probíhat až do poloviny prosince.
Kino pravdy a lásky doprovází do
18. listopadu také výstava fotograﬁí StáFFka 1989, která se zaměřuje
na průběh studentské stávky na
brněnské Filozoﬁcké fakultě MU
v listopadu 1989. Výstava je k vidění v čítárně Filozoﬁcké fakulty MU
RETRO prohlídky s karosou. Foto: TIC Brno na ulici Arne Nováka.

Téma
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Jaká je vaše osobní vzpomínka na 17. listopad 1989?
Petr Fiala,
místopředseda
Poslanecké
sněmovny,
předseda ODS
V pátek 17. listopadu 1989 jsem
byl v Kroměříži,
kde jsem tehdy pracoval jako historik v místním muzeu. V podvečer
jsem odjel do Hrádku u Znojma,
kde tehdy působil tajný biskup Stanislav Krátký a kde jsme s přáteli
trávili následující víkend. Sledovali jsme pražské události a v neděli jsme se vrátili do Brna a začali
se podílet na přípravě protestních
akcí. Dobře si pamatuji neděli
večer, kdy jsme se setkali v bytě
manželů Hanušových, kteří pořádali doma různé akce, kterých se
účastnili brněnští disidenti, jako
třeba Radomír Malý nebo Jaroslav Šabata, kde jsme přemýšleli
nad tím, kolik lidí přijde v pondělí na shromáždění na náměstí
Svobody. Naše zkušenost z demonstrací k nedávnému 28. říjnu
nebyla příliš povzbudivá. Ráno
jsem odjel do Kroměříže, a když
jsem začal organizovat protesty
v rámci muzea, tak mi jeho mladý
ředitel, komunista, řekl: „Pane
doktore, já nikdy nepůjdu pro-



ti pracujícímu lidu.“ Možná i to
připomíná, že situace tehdy pro
mnoho lidí nebyla zdaleka tak
jednoznačná, jak se nám to dnes
jeví při zpětném pohledu. V pondělí odpoledne – na ten okamžik
si pamatuji velmi přesně – jsem si
pustil Svobodnou Evropu, kde říkali, že na Václavském náměstí je
sto tisíc lidí. V tu chvíli jsem věděl,
že komunistická diktatura skončila. Pak následovaly hektické,
ale krásné dny mezi Kroměříží,
Brnem a Prahou a přede mnou se
otevřel život ve svobodě, jaký jsem
si dlouho přál. Chtěl bych ještě
připomenout, že v ODS si události roku 1989 připomínáme již
celý rok. O prázdninách jsme se
zaměřili na outdoorovou kampaň
s heslem „Svoboda a demokracie
nejsou samozřejmost“, od září
pořádáme diskuse „BYLI JSME
PŘI TOM“ s disidenty, lidmi listopadových dnů a těmi, kteří aktivně v dobách totality vystupovali
proti komunistickému režimu.
Na diskusích vzpomínají na tuto
dobu spolu se mnou Alexandr
Vondra, Marek Benda, František Čuňas Stárek a Pavel Žáček.
Samozřejmě si toto výročí 30 let
svobody připomeneme i v den
samotný. V neděli 17. listopadu se

sejdeme se všemi příznivci a členy
ODS v Praze a všichni společně
půjdeme na Národní třídu zapálit svíčky a položit květiny. Od
12 hodin se pak tradičně setkám
s disidenty a lidmi listopadových
dnů na slavnostním obědě, letos
již popáté.
Stanislav
Moša, režisér,
scenárista,
ředitel
Městského
divadla v Brně
V Národním divadle v Praze jsem
tehdy zrovna režíroval hru maďarského autora Györgyho Spiró
„Zahrada“. Premiéra měla být
24. listopadu… Od května 1989 se
tam hrála jiná má inscenace „Ptákoviny podle Aristofana“, kterou
napsal Jirka Žáček a hudbu pro ni
složil Zdenek Merta. Z premiéry
odešla na protest „středem“ hlediště demonstrativně mezi ve stoje
aplaudujícím obecenstvem Jiřina
Švorcová a přes různá omezení,
která diktoval tehdejší ředitel divadla, se inscenace hrála i nadále.
Na každé z repríz sedělo vyprodané hlediště a na schodech Nové
scény cca 200 diváků – patronaci

nad tímto úkazem převzali sami
hasiči… Hned další den (18. 11.)
proběhlo setkání uměleckého
souboru Činohry Národního divadla, které rozhodlo o připojení se
ke stávce. Rozhodli jsme se, že si
budeme s jinými divadly vzájemně
pomáhat při různých debatách,
které se hned ten večer organizovaly na všech pražských jevištích
namísto představení. Chtěli jsme
divákům vysvětlit důvody, které
nás vedly k rozhodnutí stávkovat,
a tedy nehrát. Rozdělili jsme se
a ve dvojicích, ve trojicích jsme
vyrazili do jiných divadel. Mně
bylo společně s Jirkou Štěpničkou
„přiděleno“ Divadlo Pod Palmovkou. A ono vysvětlování, proč se
dnes večer a asi i v dalších dnech
nebude na českých a slovenských
jevištích hrát, zpočátku vůbec
nebylo jednoduché. Docela hodně
diváků si ten prvý večer připadalo
podvedeno a mnohdy se (nejenom
Pod Palmovkou) nevybíravým
způsobem dožadovalo svého.
Ovšem tak, jak se vyvíjela situace
v naší zemi v následujících dnech,
bylo ono vysvětlování stále snazší
a rozhodnost publika se k nám
připojit stále větší… ovšem o tom
se už obecně moc dobře ví. Stejně
i tom, jak to všechno dopadlo.



Osobnosti spojené s Brnem

Zdrhla jsem estébákům na demonstraci, popisuje Jana Soukupová
Jana Soukupová patřila mezi
brněnské disidenty, které
Státní bezpečnost v prvních
dnech sametové revoluce
preventivně zatýkala, aby nechodili na demonstrace. Janě
se podařilo utéct a od středy
22. listopadu moderovala několik dní demonstrace na náměstí Svobody.
Narodila se v roce 1958 v Brně do silně protikomunisticky naladěné rodiny. „Já jsem
měla obrovskou kliku, protože moji rodiče
a všichni moji prarodiče byli úplně jasně
protikomunistického smýšlení. Odmala
jsem vyrůstala v tom, že komunismus je
amorální.“ Její otec i bez členské knížky
KSČ dosáhl díky technickým schopnostem
a znalostem jazyků velkých úspěchů. V šedesátých letech odjel s rodinou do Sýrie budovat továrnu a Jana ve svých deseti letech
prožila rok života v Sýrii. Soukupovi se tam
dozvěděli o okupaci Československa v srpnu 1968 a uvažovali o emigraci: Nakonec se
rodina na přání maminky vrátila v létě 1969
do Československa.

la s chartistou Dušanem Skálou. Skála Soukupovou v roce 1985 oslovil, aby přispívala
do samizdatového časopisu Host, který právě
založil a začal vydávat. Nabídku přijala a natočila i rozhovor s disidentem Petrem Cibulkou, kterého nedlouho poté zavřeli do vězení.
Zatčení čekalo i Janu, během dlouhého výslechu po ní příslušníci StB chtěli podepsat různá prohlášení. Ona odmítala. „Já jsem byla už
poučená a nikdy jsem neřekla ani slovo.“
Tak ji odvezli zpět do bytu v Jaselské ulici, kde
se pravidelně scházeli disidenti. Tam poté
při čtrnáctihodinové domovní prohlídce StB
našla archiv materiálů Petra Cibulky, který si
u ní schoval. Od té doby chodila k výslechům
pravidelně jednou za dva týdny. StB jí vyhrožovala tím, že jí sebere dceru a syna.

Sametový zázrak

O revolučních událostech se jako první dozvěděla Jana Soukupová v Divadle na provázku. V pondělí 20. listopadu 1989 šly Jana
Soukupová s Hanou Holcnerovou roznášet
letáky a další informační tiskoviny na koleje.
Druhý den, v úterý 21. listopadu, probíhal
v Brně soud s Petrem Cibulkou. Cibulku přiPsaní pro samizdat
šlo podpořit velké množství lidí. Když přiJana pracovala jako učitelka v mateřské škole. jelo auto s ním, sešla Jana Soukupová dolů
Po narození dcery začala pracovat jako šat- a začala bouchat do auta a křičet: „Pusťtě
nářka v Divadle na provázku, kde se seznámi- Cibulku!” Ještě ten den byla zatčena. Když ji

převáželi do Bohunic, nastal zmatek a Janě
Soukupové se podařilo utéct. „Já jsem se
jim vyškubla a běžela jsem přes ten park, jak
je za tím kostelem, a tam přibrzdil autobus.
Naskočila jsem a zařvala: ,Zavřete, honí mě
estébáci!‘ A on fakt zavřel.“
Ten večer se dostala zpět na demonstraci
a byla to ona, kdo vyjednával s tehdejším
primátorem Josefem Pernicou, který ač
komunista, vyšel demonstrujícím vstříc.
Povolil ozvučení náměstí Svobody a zabránil útoku zásahových jednotek proti demonstrantům tím, že přehlasoval místního
velitele StB a tajemníka okresního výboru
komunistické strany.
Sametová revoluce představovala pro Janu
zázrak. „Hodně mých přátel šlo dělat politiku. Já jsem nikdy do politiky nechtěla, to
mě nebavilo. Chtěla jsem dělat novinařinu.“
Okamžitě po sametové revoluci založila
s Jiřím Voráčem Moravské noviny. Vyšly už
v prosinci 1989 jako vůbec první nezávislý
tisk v Československu.
Markéta Reszczyńská, Lucie Hlavicová

Vzpomínky pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa,
kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete
i vy – a to přímo v Brně, v místě, kde funguje Paměť národa
Jihomoravský kraj. Více na www.pametnaroda.cz.

Zajímavé akce
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Brněnský Oktoberfest plný překvapení 
Začátek univerzitního semestru
oslavili studenti zlatavým mokem.
Na Zelném trhu a nově i na náměstí u Staré radnice mohli Brňané
ochutnat piva čtyř různých bavorských pivovarů. Brněnský Oktoberfest je největší slavnost bavorského
piva v republice. Lákadlem je participace nejstaršího fungujícího pivo-



varu na světě Weihenstephan. Vařil
už ve středověku od roku 1040. Další zajímavostí je „Helga“ – mok uvařený speciálně pro tuto příležitost,
který jinde neochutnáte. „Speciál
vytvořil český pivovar Clock. Lze
jej zakoupit jen na Oktoberfestu na
Zelňáku,“ říká Daniel Budík ze společnosti CRAFTBEER Import. red



Co by vám nemělo v Brně ujít?

Barbora Poláková
Tour 2019 – Brno
2. listopadu
Sono Centrum
Snow Film Fest Brno 2019
6.–7. listopadu
Kino Scala
Eko-hudební festival
8. listopadu
Otevřená zahrada, Údolní 33
Buty & ﬁnále soutěže
Čs. beat-festivalu
8. listopadu od 18:00
Sono Centrum
Vypsaná ﬁXa – Brno
28. listopadu od 20:00
Sono Centrum

Rozsvícení vánočního
stromu v Brně
29. listopadu od 17:00
náměstí Svobody
Sama pěšky z Mexika
do Kanady
11. listopadu od 18:00
Moravské náměstí 3
Svatomartinský košt v Brně
11. listopadu od 11:00
náměstí Svobody
Gaia Mesiah
12. listopadu od 20:00
Fléda
Radůza
19. listopadu od 19:30
Musilka

Gruzie a Arménie – Brno
– Pavel Svoboda
20. listopadu od 20:00
Galerie Vaňkovka
Bítls – Brno
23. listopadu
Městské divadlo Brno
Mirai Tour 2019 – Brno
26. listopadu od 20:00
Sono Centrum
Indie: Těžko uvěřitelná
země (Brno)
27. listopadu od 19:00
Galerie Vaňkovka
Monty Python´s Spamalot – Brno
27. listopadu
Městské divadlo Brno

Brněnský
jedlík



Svatomartinské
v centru Brna
Ve dnech 12. až 15. listopadu
proběhne na náměstí Svobody
v Brně již 4. ročník Vin(n)ostí
svatého Martina. Na jednom
místě, v centru jihomoravské
metropole, se tak setkají nejen
vinaři a farmáři, ale také řemeslníci, obchodníci s tradičním
občerstvením a samozřejmě
domácí i zahraniční návštěvníci Brna. Jihomoravská vinařství představí zejména
vlastní nabídku mladých svatomartinských vín. Návštěvníky náměstí Svobody určitě
potěší, že v rámci doprovodného programu zahraje cimbálokch
vá muzika.

INZERCE

SVĚTOVÝ MUZIKÁL POPRVÉ V ČEŠTINĚ
uvádí

Hudba a texty

Příběh a libreto

Překlad a české texty

QUEEN

BEN ELTON

ADAM NOVÁK

MUZIKÁL S HITY

DRFG ARÉNA
É BRNO

SOBOTA 23. 5. 2020 VE 14:00 A 19:00 HOD.
JAN KOPEČNÝ, BOHOUŠ JOSEF, KAMILA NÝVLTOVÁ, MICHAELA NOSKOVÁ
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, VERONIKA VYORALOVÁ, PETR KUTHEIL
PETER PECHA, ANDREA GABRIŠOVÁ, TEREZA MARTINKOVÁ a další...
www.WE-WILL-ROCK-YOU-MUZIKAL.cz

SC-392041/04

SC-391591/90

Hrají:

Pomáháme
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Nemocný Martínek (4) miluje cvičení
Martínek z Brna jen pár hodin
po narození bojoval o život. Krvácel do mozku, už jako týdenní
chlapeček musel být operován,
což mu zřejmě zachránilo život.
Bohužel vážné zdravotní potíže se neobešly bez následků.
Chlapeček trpí dětskou mozkovou obrnou, středně těžkou
mentální retardací, je částečně
ochrnutý na levou část těla a má
poruchu očních svalů (obrnu
konjugovaného pohledu).

nebylo potřeba další operace. Po 2015. „Raná péče je důležitá,
půl roce Martínkovi vyoperovali opravdu pomáhá rodičům, kteří
mají dítě s kombinovaným postii port,“ říká Jana.
žením, pomáhá jak po psychické
Má rád pohádky
stránce, tak i po stránce sociální.
Nyní čtyřletý chlapeček se bez po- Informuje nás o tom, jaké máme
moci neobejde, u všeho potřebuje nároky na příspěvek na péči, na
asistenci. „Martínek nosí pleny, za- mobilitu, pomáhá vyhledat počal chodit, ale špatně, ujde jen krát- třebné formuláře, poradí, kde
ké vzdálenosti, používáme rehabi- o příspěvky požádat. Každý měsíc
litační kočárek, nemluví,“ svěřuje si můžeme půjčit nové interaktivní
se maminka a dodává: „Každoden- hračky, které Martínka vždy zaně navštěvuje rehabilitační cent- ujmou,“ vypočítává Jana.
rum Medvídek, kde má i speciální
mateřskou školku, vyzvedáváme
ho o půl třetí, poté jdeme domů
nebo na procházku.“
Co chlapečka baví? Jeho oblíbenci Raná péče je bezplatná služba
jsou plyšové postavičky z pohádek, pro všechny rodiny, které vychorád si hraje s hasičským autem. vávají doma děti s postižením.
Baví ho, když mu někdo z rodiny Poradkyně dojíždí pravidelně do
zpívá, a poslouchá i audio nahráv- rodin domů a pomáhají tam, kde
ky. „Rád sleduje kreslené pohádky je to nejefektivnější. Věnují se jak
a hraje si, u ničeho ale moc dlouho dětem, tak i rodičům, které při
nevydrží,“ upřesňuje Jana. Rodi- náročné péči o dítě všestranně
na navštěvuje pravidelně placené podporují a pomáhají jim vzájemně
neurorehabilitace, kam se Martí- k sobě hledat cestu. Pokud máte
nek vždy moc těší, rád totiž cvičí.
zájem pomoci Martínkovi a jiným
dětem, můžete zaslat příspěvek
Raná péče pomáhá
na transparentní účet Společnosti
Velkou pomocí je brněnská po- pro ranou péči, pobočka Brno –
bočka Společnosti pro ranou péči, číslo účtu 213258785/0300.
kam je rodina zařazena od roku

Víte, že...

Markéta Malá

MARTÍNEK už jako novorozeně bojoval o život. Foto: archiv rodiny

„Těhotenství probíhalo v naprostém pořádku, neměla jsem žádné
komplikace až na to, že byl Martínek koncem pánevním,“ říká
maminka Jana. Porod nakonec
zvládla přirozenou cestou, i když
byl vyvolaný. Martínek byl po narození úplně v pořádku. Již několik hodin po porodu však musel
být převezen na JIP. Diagnóza: obstrukční hydrocefalus. „Martínek
krvácel do mozku a ucpaly se mu

odvody mozkomíšního moku,“
vysvětluje maminka. Osmý den
po porodu chlapce operovali
v Dětské nemocnici v Brně. „Voperovali mu do hlavičky port, ze
kterého každý den injekční stříkačkou a jehlou odsávali mozkomíšní mok, tzv. likvor. Asi po
třech týdnech Martínka propustili
domů, krevní sraženina se pomalu
vstřebávala a odvody mozkomíšního moku se zprůchodnily, proto



INZERCE

 Týden rané péče je osvětovou kampaní o bezplatné pomoci rodinám vychovávající děti s postižením. Několikadenní akce začíná pohádkovým odpolednem pro rodiny s dětmi
nazvaným „Z pohádky do pohádky“, na němž bude pokřtěna
nová knížka Černobílé pohádky.
„Velmi mne zaujala pohádka o holčičce, která jede za babičkou na vesnici a myslí si, že se tam bude nudit,
ale setká se s trpaslíky. Trpaslíci nevidí a ona jim pomáhá poznat svět.
Pohádka je humorně napsaná, mé
děti určitě zaujme,“ usmívá se herečka Pavla Vitázková. Pohádkové
odpoledne se koná v pondělí 4. listopadu od 16. do 18. hodiny v Café
Práh ve Vaňkovce Brno. Součástí
programu je i divadelní představení
pro děti. Křtu se zúčastní herečka
Pavla Vitázková a spisovatelky Lucie Hlavinková a Šárka Kadlečíková.
Vstupné je dobrovolné. Návštěvníci
si mohou zakoupit knihu Černobílé
pohádky a adventní kalendář. Výtěžek z akce bude využit na pomoc
rodinám s nemocnými dětmi.

Pro dobrou věc
Společnost podporuje především
děti se zrakovým či s kombinovaným postižením, jako v případě
Martínka. „Odtud také název Černobílé pohádky, při stimulaci zraku
k lepšímu vidění se využívá černobí-

lých kontrastů. Myšlenka se promítá
i do ilustrací Jakuba Cenkla, který se
inspiroval také skutečností, jak malé
děti od narození vnímají barvy. Nejprve jen černou a bílou, postupně se
jim okolní svět začíná rozjasňovat,
až nakonec hraje barvami. Proto se
ilustrace v průběhu knihy postupně
mění z černobílých na barevné,“ říká
mluvčí Irena Jelínková. Kniha obsahuje pohádky i od Zdeňka Svěráka
či Aleny Mornštajnové. „Všichni
pohádku věnovali bez nároku na honorář, knihu vydává Albatros a část
výtěžku z prodeje získá Společnost
pro ranou péči,“ říká mluvčí.
Týden rané péče bude pokračovat
v úterý 5. listopadu dnem otevřených dveří v novém sídle Společnosti v Brně-Bohunicích, kde si
návštěvníci otestují své smysly.
„Středa 6. listopadu bude věnována
telefonické a on-line poradně pro
dotazy rodičů například na téma,
jak postupovat při podezření, že
moje dítě se nevyvíjí správně. Uskuteční se také vzdělávací seminář,“
mm
vypočítává mluvčí.

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

10.12.
OBNOVENÝ PROGRAM

BRNO

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

vstupenky:

SC-391591/89

Týden rané péče

Výživa
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Jak vyzrát na podzimní nachlazení?
 Chladné podzimní dny se kvapem blíží, jak v takovém
počasí účinně bojovat proti nachlazení? Kromě termo oblečení a horkého čaje je možné prohřát organismus zevnitř
i za pomoci potravin, které vašemu tělu dodají nejen hřejivý pocit, ale současně i cenné účinné látky. Ač nachlazení
či chřipku žádné potraviny nevyléčí, mohou vám pomoci
rychleji se s nimi vypořádat.
Skvělým pomocníkem při nachlazení je poctivý, dlouho tažený masový vývar. Obsahuje
některé důležité aminokyseliny,
jež spolu s doplněním chybějících tekutin podpoří vaši celkovou imunitu. A co je lepší než
talíř domácího silného vývaru?
Pokud chcete vývar ještě více
vylepšit, přidejte do něj sušenou
majoránku a těsně před podáváním i čerstvě utřený česnek, jenž
obsahuje látku allicin – přírodní
antibiotikum.

kuma – to jsou jen jedny z mnoha
potravin, které vám pomohou postavit se opět na nohy, ale zároveň
podpoří i vaše trávení. Naproti
tomu třeba chilli papričky, jež
obsahují látku zvanou capsaicin,
pomohou uvolnit ucpaný nos, podobně jako nastrouhaný křen.
Namísto citronů či pomerančů, které do Česka musely vážit
cestu i přes půlku světa, sáhněte
při nachlazení raději po místním
ovoci a zelenině bohaté na vitamin C, jako jsou např. šípky, černý rybíz, arónie či červená papChilli, zázvor, kurkuma
rika. Vitamin C funguje v našem
Dalším mocným spojencem v zá- těle jako štít proti negativnímu
pase s nachlazením je koření. působení volných radikálů, ale
Zázvor, cejlonská skořice či kur- zároveň je také skvělým pomoc-

minu C se totiž v jejich důsledku
výrazně snižuje.

Déčko a omega-3
Dny se začínají krátit a noc se
prodlužuje. Spolu s nižšími teplotami a deštivým, pochmurným
počasím se často mění i nálada
a někteří se cítí tak trochu „pod
psa“. To může být způsobeno
nedostatkem světla, a tedy i vitaminu D. Pro větší psychickou pohodu a doplnění nejen vitaminu
D, ale i pro organismus nezbytných omega-3 mastných kyselin
zařaďte do svého jídelníčku dvakrát týdně tučnou mořskou rybu.
Kromě zařazování protizánětlivých potravin dbejte i na dostatek
spánku a pohybové aktivity na
JAK ZATOČIT s chřipkou.
čerstvém vzduchu, které pomáFoto: archiv Heleny Pernicové hají nejen při prevenci nachlazení, ale právě i zmírnění „sezónní
níkem právě při nachlazení, kdy deprese“. Vyzkoušejte tato jednopomáhá tělu rychleji se uzdra- duchá doporučení a uvidíte, že se
vit. U potravin bohatých na vi- budete cítit lépe!
tamin C však dávejte pozor na Ing. Helena Pernicová, ekotrofoložka,
specialistka na preventivní výživu
působení vyšších teplot a dloua potraviny, www.nutricelia.cz
hodobé skladování, obsah vita-
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