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... žirafy uvidíte v zoo 
i v zimě?
A  to díky přístavbě stájí. „Město 
vyčlenilo v  rozpočtu osm milionů 
korun. Návštěvníci ocení krytou 
vyhlídkovou plošinu pro pozorování 
zvířat ve vnitřních stájích,“ popisu-
je první náměstek primátorky Petr 
Hladík. Zoo tak bude atraktivnější 
v chladných měsících. „Dosud bylo 
v zimě možné se do tepla schovat 
pouze v  exotáriu a  v  Tropickém 
království,“ dodává Miroslav Jano-
ta ze Zoo Brno. mv

Víte, že... 

Park Danuše Muzikářové
Osmnáctiletá Danuše Muzikářová byla zastřelena před padesáti lety v Brně, když demonstrovala proti 
okupaci Československa sovětskými vojsky. Nyní její jméno ponese park v Brně. Pojmenování parku 
schválili v uplynulých dnech brněnští zastupitelé. „Chceme tímto gestem uctít památku Danuše Muzi-
kářové a připomínat složitou dobu v historii naší země,“ řekla primátorka Markéta Vaňková. Pro návrh 
na pojmenování parku zvedlo ruku 46 zastupitelů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. „Krutost a zou-
falost té doby je pro nás, kteří jsme to nezažili, jen těžko představitelná. Jsem velmi rád, že park ponese 
Danušino jméno a připomene tak památku jejího vyhaslého mladého života. Ohavné činy komunistic-
kého režimu je potřeba si neustále připomínat, aby se již nikdy neopakovaly,“ říká radní pro kulturu 
Marek Fišer. Park se nachází mezi Rooseveltovou ulicí a Místodržitelským palácem Brno u průchodu 
do Běhounské ulice. Návrh na pojmenování parku po Muzikářové napadl občanku Brna Simonu Hra-
dílkovou symbolicky k letošnímu padesátému výročí tragické události. „Připomínat oběti komunismu 
je stále velmi potřebné,“ uvedl také starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.  kch

Jiří Mihola: Svoboda 
není samozřejmá

Brněnský rodák, poslanec, zastupitel města Brna a Jihomoravského kraje Jiří Mihola (KDU-ČSL) 
je už 27 let věrný učitelské profesi a čtvrtstoletí se věnuje politice. Cení si toho, že se vypracoval 
postupně. Zkušenosti sbíral jako zastupitel městské části Brno-sever, poté jako zastupitel města 
Brna a od roku 2012 Jihomoravského kraje. Jako lídr jihomoravské kandidátky KDU-ČSL ji v před-
časných volbách 2013 pomohl vrátit na nejvyšší politickou scénu, získal tehdy nejvyšší počet prefe-
renčních hlasů ze všech lidoveckých poslanců, devět tisíc.

 

Rozhovor na stranách 8–9

Vánoční průvodce
Vydáme se do Betléma za hro-
bem Ježíše Krista. Poradíme, 
kam se podívat na trhy do zahra-
ničí, a dozvíte se také, co si zná-
mý lékař a přednosta chirurgické 
kliniky Vladimír Čapov a další 
osobnosti přejí pod stromeček.
 více na stranách 10–11

Barbora Poláková 
pomáhá
Populární zpěvačka a herečka 
podpořila prodej obrázků. Jeho 
výtěžek poputuje na pomoc po-
stiženým a nemocným dětem.
 více na straně 13
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Vážení obyvatelé Brna.

Obracím se především na ty, kteří bydlí v bytových domech napojených na brněnské teplárny.
Jistě jste zaregistrovali, že teplárny budou muset zdražovat, to už je veřejné tajemství.
A jistě jste slyšeli o tom, že pomocí dobrých (zdůrazňuji dobrých, ne nekvalitních) tepelných čerpadel můžete na 
platbách za teplo a TUV ušetřit 60 %?
Jistě, chce to nějakou investici, ale ta se rychle vrátí, pokud vás zaujme tento náš luxusní balíček:
TČ + JOM + FVE.
TČ = tepelné čerpadlo, v našem případě typu vzduch voda, čili zařízení, které je poháněno elektřinou a které umí 
využít energii, která je ve vzduchu, k tomu, aby topilo a vyrábělo TUV, podobně jako lednička umí využít energii, 
která je ve vzduchu, aby chladila.
JOM = Jednotné Odběrné Místo v bytovém domě = sjednocení bytových elektroměrů.
FVE = známá zkratka FotoVoltaická Elektrárna, na kterou jsou v současné době dokonce dotace.

Když si od nás pořídíte JOM, máme na něj registrovaný užitný vzor, tak přestanete platit distributorovi elektřiny za to, 
že máte jeho elektroměr, a uvidíte, kolik ušetříte.

Když si k tomu vezmete na střechu vašeho bytového domu přiměřeně velkou FVE, tak vám ji s dotací nainstalujeme 
levně a vy si elektřinu vyrobenou ze slunce budete pouštět do vašich bytů – za elektřinu ze sítě vašemu dodavateli 
elektřiny budete platit o to méně.

A pokud budete mít celý náš úsporný balíček, čili i TČ, tak elektřinu vyrobenou na střeše pomocí vaší FVE budete 
využívat i na předehřev TUV, takže budete šetřit vaše TČ – kompresory v TČ nebudou muset být tolik namáhány pro 
každé vaše sprchování, a déle vám vydrží.
Zde stojí za zmínku vyvrátit jeden velký omyl: 
TČ není levná záležitost a jsou obavy, že za pár let doslouží a bude se muset pořizovat nové.
Nikoliv: Vše, co toto moderní a ekologické zařízení obnáší, vydrží mnoho let, jediné, co se po opotřebení musí 
vyměnit, je právě kompresor a ten stojí zlomek celé investice do TČ.

Všechno se teď měří na peníze, tak teď o penězích:
Máme v Brně celou řadu domů, které od nás naše produkty vzaly a teď si je užívají, protože šetří náklady na teplo 
a na elektřinu v bytech.
Typický dům v Brně, který to od nás má, je dům s 32 byty.
Máme ovšem jako reference i bytové domy s 16, 24, 48, 60, a dokonce se 150 byty.
Ale budeme se držet domu s 32 byty.
Investice do TČ včetně DPH  cca 2.000.000
Investice do JOM včetně DPH  cca 300.000
Investice do FVE včetně DPH  cca 500.000
Celkem tedy včetně DPH  cca 2.800.000

Ceny, které uvádím, jsou orientační, každý dům je jiný, může to být o trochu méně i o trochu více.
Zvláště ceny za TČ i za FVE jsou závislé na tom, kolik je dům ochoten investovat. Platí jednoduchá úměra – čím víc 
investuji, tím víc potom každý měsíc šetřím a naopak.
Když 2.800.000 podělíme počtem bytů, tj. 32, dostaneme číslo 87.500 – tolik by to v tomto modelovém případě 
stálo průměrně každý byt.

Úspory, které tento balíček přinese, jsou orientačně tyto:
TČ 60 % samostatně návratnost investice samostatně 6 let
JOM 30 % samostatně návratnost investice samostatně 4 roky
FVE zde se o úsporách samostatně psát nedá, FVE přispívá k tomu, že celý balíček je úspornější než jeho 
jednotlivé části.

Takže celý balíček: úspory orientačně 70 % a návratnost 5 let.
RNDr. František Josef Krejčí, CSc.

technický ředitel
BLUENET NTS a.s.

pracoviště Čápkova 37/34 
Brno 602 00

Pro více informací navštivte webové stránky www.bluenet.as nebo nás kontaktujte na tel. čísle: 
+ 420 774 589 252, případně na 
email: krejci@bluenet.as

UNIKÁTNÍ A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ 
NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  
BYTOVÝCH DOMŮ A DOMÁCNOSTÍ
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3Aktuality

Markéta Malá, 
šéfredaktorka 
redakce@-
brnozprava.cz

Máte padáka, 
hektické Vánoce!
„Ježíšek vyrostl, zestaral, na-
rostly mu vousy a  stává se 
z něho Děda Mráz,“ to jsou le-
gendární slova předsedy vlády 
Antonína Zápotockého z vánoč-
ního projevu roku 1952, v němž 
se snažil vemluvit velkému so-
větskému bratrovi natolik, že byl 
schopen nahradit Ježíše Krista 
rudým Dědou Mrázem. Nepo-
dařilo se, v  českých domác-
nostech stále nosí pod stromek 
dárky Ježíšek. Jak vlastně tra-
dice stromů v  našich zemích 
začala a  mnohé další zajíma-
vosti se dočtete na speciální 
dvoustraně věnované vánoční-
mu období (str. 10 a 11). Sou-
těživost dnešní doby velí, aby-
chom místo Vánoc pohodových 
zažívali jakýsi závod o  to, kdo 
napeče víc nezdravého cukroví 
(str. 14) a koupí víc zbytečných 
dárků. Máte padáka, hektické 
Vánoce! Raději si vychutnej-
me adventní období, zajděme 
na koncert, do divadla, kina, 
na výstavu, sportovní utkání 
(str. 5, 12) nebo se vzdělávejme 
(str. 6). A nezapomeňme udělat 
něco pro dobrou věc (str.  13), 
neboť jak pravila spisovatelka 
a aktivistka Helen Keller: „Snad 
slepý je člověk ten, který nemá 
Vánoce ve svém srdci.“ V Brně 
byla uctěna památka Danuše 
Muzikářové, teprve osmnáctile-
té dívky, která byla zavražděna 
v roce 1969 (str. 1). Jak shod-
ně prohlásili primátorka města 
Brna Markéta Vaňková (str.  4) 
a poslanec Jiří Mihola (str. 8, 9) 
v souvislosti s výročím sameto-
vé revoluce, demokracie není 
samozřejmá. Právě proto byl 
park u Rooseveltovy ulice slav-
nostně pojmenován po hrdince 
Danuši, která zemřela, neboť 
toužila po svobodě. Přejeme 
klid a mír nejen o Vánocích!

Editorial Den předčasně narozených dětí
  Světový den předčasně 

narozených dětí, který připa-
dá na 17. listopad, upozornil na 
problematiku nedonošených 
dětí a jejich nelehký start do 
života. V České republice se 
narodí přes 9 tisíc nedonoše-
ných dětí ročně. 

Brno-střed, Bohunice – „V naší 
nemocnici přijde ročně na svět 
přes 6 tisíc dětí a o všechny se 
v prvních hodinách a dnech po 
narození starají neonatologové, 
zhruba 700 z nich se narodí před-
časně. Tyto děti vyžadují vysoce 
specializovanou péči, díky které 
dokážou svůj boj o život vyhrát. 
Úsilí lékařů, nelékařského zdra-
votnického personálu i rodičů 
o záchranu jejich života každo-
ročně připomíná tzv. Světový 
den předčasně narozených dětí,“ 
uvedl ředitel Fakultní nemocnice 
Brno Roman Kraus. 
Symbolickou barvou předčasně 
narozených dětí je purpurová, 
tedy barva králů a statečných bo-

jovníků, do které se v tento den 
zahalily významné historické 
památky po celém světě – v Brně 
byl purpurový hrad Špilberk 
a poprvé také Mahenovo diva-
dlo. „Nasvícení hradu Špilberk 
purpurovou barvou k příležitosti 
Světového dne předčasně naroze-
ných dětí se stává již tradicí a jsem 
za to rád, neboť vyjadřuje ocenění 
všem rodinám, které musí čelit 

nepříznivým okolnostem, které 
předčasný příchod nového člena 
rodiny na svět přináší. Purpurový 
Špilberk také vyjadřuje ocenění 
kvality péče o nedonošené děti 
ve městě Brně, která je díky týmu 
pracovníků neonatologie Fakult-
ní nemocnice Brno na světové 
úrovni,“ přiblížil význam této 
akce první náměstek primátorky 
města Brna Petr Hladík. ris

PURPUROVĚ nasvícený Špilberk. Foto: archiv nemocnice Bohunice

Změny v dopravě v adventním Brně
Židenice, Líšeň, Husovice – Od 
soboty 30. listopadu 2019 do so-
boty 14. prosince 2019 nebude 
v provozu vlaková doprava mezi 
stanicemi Brno-Židenice a Brno, 
hlavní nádraží. Pro cestu mezi 
stanicí Brno-Židenice a centrem 
města bude místo vlakové dopra-
vy nutné využít tramvajové lin-
ky 2, 3 a P3.

Husovice a Maloměřice
Od 30. listopadu do 12. prosin-
ce příštího roku bude změněna 
trasa linky 57 v oblasti Huso-
vic a Maloměřic. Linka 57 bude 
v provozu po trase Vranov, smyč-
ka – Útěchov – Klarisky – Haško-
va – Tomkovo náměstí. Zastávky 
budou v ústí ulice Valchařské. 
Část spojů ve špičce pracovních 
dní bude z Tomkova náměstí pro-
dloužena přes Maloměřický most 

a po trase a zastávkách linky 75 
do Obřan, sídliště.

Líšeň a Vinohrady
Linek 25, 26, 27, 55, 78 a 202 se 
týkají změny tras autobusových 
a trolejbusových linek v oblasti 
Líšně a Vinohrad. Linky 25 a 26 
budou od 30. listopadu prodlou-
ženy o úsek Novolíšeňská – Bar-

tákova – Rotreklova – Jírova. Lin-
ka 27 obnovuje provoz v původní 
trase Stará osada – Svatoplukova 
– Údolíček – Akátky – Vlčnovská 
– Prušánecká – Bzenecká – Pá-
lavské náměstí. Naopak linka x27 
ukončuje provoz. V celé trase je 
nahrazena linkou 78, která za-
jistí přímé spojení sídliště Líšeň 
a Vinohrady a navíc obsluhu bu-
dovy pošty u zastávky Strnadova 
a přímé spojení sídlišť Vinohrady 
a zastávky Dělnický dům. Linka 
55 v centrální části sídliště Lí-
šeň nahradí linku 78. Linka 202 
na území Brna obslouží pouze 
zastávky Na Spáleništi, Velká 
Klajdovka, Strnadova, Prušánec-
ká, Stará osada, Kuldova a Žide-
nice, nádraží. Na lince budou za-
chovány pouze spoje mezi Brnem 
a regionem. Více informací na 
www.dpmb.cz. ris

DOPRAVNÍ výluky v prosinci. 
 Foto: archiv DPMB

Zloděj otevřel řemeslníkům a zamával jim
Černá Pole – Zatím neznámý pachatel si v brněn-
ských Černých Polích v ulici Hoblíkova vyhlédl re-
konstruovaný bytový dům. Podle tiskového mluv-
čího jihomoravské policie Bohumila Maláška se 
celkem jednoduše dostal dovnitř neuzamčenými 
dveřmi. Postupně prohledal skoro celý objekt, včet-
ně jednoho rekonstruovaného bytu. Z něj sebral 
kufr s nářadím, ve kterém byla mimo jiné i zkoušeč-
ka napětí, ampérmetr a laserový měřič. Během jeho 
výpravy k domu přijeli najatí řemeslníci. Pachatel si 

jich všiml a nedal na sobě nic znát. Dokonce na jed-
noho řemeslníka zamával a šel mu otevřít vchodové 
dveře. Prošel kolem něj, a než se muž vzpamatoval, 
byl už pachatel s kořistí pryč.
Zloděj způsobil osmačtyřicetiletému majiteli kufru 
škodu za nejméně šestnáct tisíc korun. V současné 
době je věc prošetřována jako trestný čin krádeže. 
Policisté zajistili z domu záběry, na kterých je za-
chycen muž, který se v inkriminovanou dobu pohy-
buje na místě činu. kch
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Rezidentní parkování: nové oblasti

30
Brno prožilo mohutné oslavy 
30.  výročí sametové revoluce. 
Zajímavostí byla rekonstrukce 
lidského řetězu rukou, kterým 
26.  listopadu 1989 tisíce lidí 
spojily náměstí Svobody s věze-
ním v Bohunicích, kde byl tehdy 
více než rok vězněn Petr Cibul-
ka. Tisíce občanů demonstro-
valo před věznicí tak dlouho, až 
bachaři vyhodili Cibulku rovnou 
mezi ně. Brňané po třiceti letech 
znovu řetez utvořili. Putoval z ná-
městí Svobody přes Kobližnou 
ulici, která byla speciálně nasví-
cena jako trikolóra. „Byla to pů-
sobivá, emotivní akce. Už třicet 
let máme možnost žít v  zemi, 
která je svobodná a kde je mír. 
Demokracie není věc samozřej-
má,“ řekla primátorka města 
Brna Markéta Vaňková. mm

Číslo měsíce

 Od pondělí 18. listopadu za-
čala platit pravidla rezidentního 
parkování ve čtyřech nových 
oblastech. Dotvořily tak po-
myslný prstenec kolem histo-
rického centra města. Všech-
ny čtyři nové oblasti spadají do 
zóny B, regulace parkování zde 
platí v pracovní dny celodenně. 

Jedná se o oblast Bratislavskou, Koli-
ště, Kopečnou a Pellicovu. Lidé, kte-
ří zde bydlí nebo vlastní nemovitost, 
mohou využívat rezidentní opráv-
nění, které stojí 200 korun ročně za 
první vozidlo. Abonenti, kteří zde 
mají sídlo nebo provozovnu fi rmy, 
zaplatí za roční oprávnění u prvního 
vozidla 4 tisíce korun. Jako návštěv-
níci jsou v systému označeni všichni 
ostatní, kteří zde budou potřebovat 

parkovat. O víkendu nebo státních 
svátcích se za parkování neplatí. 
V pracovní dny mohou lidé jednou 

za den parkovat v zóně prvních 
60 minut zdarma. Za každou další 
hodinu hradí poplatek 30 korun. red

ČTYŘI nové oblasti. Mapa: město Brno
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Dobrá zpráva: Most Kníničská opět průjezdný
Jundrov – Brněnští řidiči se radují, po téměř osmi 
měsících byl 19. listopadu opět zprůjezdněn most 
na mimoúrovňovém křížení Kníničská, a to v obou 
směrech. Most Kníničská bude možné projet jak ve 
směru od Pisárek, tak od Bystrce. Most procházel 

opravami od konce března letošního roku, opravy 
souvisely s výstavbou velkého městského okruhu na 
Žabovřeské ulici. Uzavřena ale zatím zůstává spojo-
vací větev ve směru od Bystrce na Žabovřeskou. Více 
informací na www.kopemezabrno.cz. ris
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  Slovenský gólman od října hostuje ve Zlíně, ale do Komety 
by se měl vrátit už na konci roku. Usměvavý brankář Marek 
Čiliak, jehož rodným městem je Zvolen, v rozhovoru mluví 
o svém vztahu k Brnu a také vzpomíná na nominaci na mist-
rovství světa v domácím slovenském prostředí. 

Markéta Malá

Z Komety jste odešel do Zlína, ale 
jen na hostování do konce prosin-
ce. V předchozím roce o vás Brno 
také přišlo, to jste zase chytal 
v Bratislavě. Jaké jsou vaše ná-
vraty do Brna?
Výborné, jako návrat domů. Tedy 
vlastně, někteří spoluhráči mě 
tady štvou… (směje se). Ne, to byl 
vtip, je to tady výborné.

Znamená pro vás Brno něco jako 
druhý domov?
No, už je to skoro takový první do-
mov (směje se). Jsem tu téměř po-
řád. I má rodina, všichni jsme tu. 

Děti tu chodí do školy, do školky, 
takže všichni jsme tu jako doma. 
Ale těšíme se vždycky, když jede-
me na Slovensko. Děti to ale asi 
berou tak, že domů se vrací sem.

Na Slovensku ve Zvolenu máte šir-
ší rodinu…
Ano, tam bydlí máma, otec, bra-
tři, babičky... Jezdíme tam pra-
videlně, vždycky si najdeme čas, 
není to tak strašně daleko.

V čem je Zvolen lepší než Brno?
Ve Zvolenu žije méně lidí, není 
tam tolik příležitostí na program 
pro děti, ale už se to také mění. Já 
teď hledím hlavně na děti a mys-
lím, že v Brně je pro ně více vyžití. 
Do Zvolenu se ale vždycky straš-
ně těšíme, když tam jsme, tak si 
to velmi užíváme. Já se do Zvole-
nu vždy těším, mám tam rodinu, 
kamarády. Děti jsou také vždycky 
nadšeny. 

Co pro vás znamenala nominace 
za Slovensko na mistrovství světa?
Bylo to skvělé, jsem rád, že jsem 
se do nominace dostal. Hrálo se 

doma, o to vetší to bylo lákadlo. 
Mohu nyní vzpomínat na něco, 
co se nepodaří mnoha hráčům, 
zahrát si doma na šampionátu.

Mrzelo vás relativně brzké vyřaze-
ní Slovenska?
Samozřejmě, mrzelo, byla to smů-
la, ale s tím už se nedá nic dělat. 
Zpětně bych o tom mohl přemýš-
let, ale už to nezměním, škoda.

Určitě jste se těšil, že si zahrajete 
proti Česku, což se nestalo…
Určitě by to bylo něco výjimeč-
ného.

Mohl jste si zahrát i proti týmo-
vým spoluhráčům s Komety…
Zahrál jsem si proti nim v přípra-
vě. Zaťovič (současný kapitán Ko-
mety – pozn. autorky) mi dal gól 
(směje se).

I když nyní budete hostovat jinde, 
jaké máte s Kometou ambice do 
další části soutěže?
Jako vždy nejvyšší. My chceme 
pohár. Kometa si vždy musí dávat 
nejvyšší cíle…

Rozhovor se slovenským brankářem byl 
přepsán ze slovenštiny do češtiny.

Sport

ČILIAK PŘI KŘTU dresu Komety v září 
2019. Foto: PA

Brankář Marek Čiliak: V Brně jsem jako doma

Fejeton: Stárdens nebo kerýho šlaka co
Aj když někdy nechcu, tak se 
v sobotu večer musím dívat 
na Stárdens, nejsu doma pán 
ovladača. Tancu rozumím jak 
sviňa, chodil sem na gymplu do 
stříbrných tanečních a v kanclu 
se mnó sedí mistryňa republiky 
ve starých amatérkách ve valcu. 
Skoro dycky proto uhádnu, kdo 
vypadne, akorát sem si na to bl-
bec ani jednó nevsadil, sem mohl 
už mět lováčů jak prase. 

Ta pude a šla hneď
Minule sme byli na návštěvě 
a říkám děckám, uvidíte, že 
vypadne ta Třeštíková, vsaď-
te si na to, je to tutovka, aspoň 
litr na ňu škrábněte. A oni pré, 
že ještě sázat nemůžou. Ale 
vypadla, to sem trefi l a minule 
taky říkám teď pude ten Hanuš 
a šel a předtím sem taky trefi l, 
kdo pude, říkám tá Nora, ten 

její pořad se někerém nelíbí, ta 
pude a šla hneď. Nežeru to sice, 
jag moje děcka, ale do konca sa 
zpravidla vydržím dívat dycky.

Staré mlsné kocór
Tanec pro mě sice není žád-
né sport, ale teď když bude na 
olympiádě nějaké strýtdens 
nebo brejkdens nebo kerýho 
šlaka co, tak se budu teda chvílu 
tvářit, že tanec sport je. A proto-
že mě minule namíchl ten tele-
vizní kritik, co kritizoval Ebena, 

že je pré staré mlsné kocór a že 
už není vtipné, tak tomu borco-
vi Filovi chcu říct, že je pěkné 
lojza, protože kultivovanější-
ho a vtipnějšího uvaděča, teda 
kromě sebe, žádnýho jinýho ne-
znám. Jeho hlášky só furt dobrý 
a vtipný jak hrom, a když někdy 
trošku lehce zajiskří na baby, no 
tak co, furt se drží v mezách a je 
důstojné pán.

Josef Machů, absolvent kurzu 
stříbrných tanečních a obdivovatel 

ladných pohybů

Z deníku tanečního fanouška (v originál brněnštině) 

Ve vzájemném zápasu, který se konal 13. listopadu, Zlín, v  němž Čiliak 
hostuje, porazil Brno 5:4. Z hlediska celkových tabulek je však Zlín až na 
dvanáctém místě, tedy šest příček za Brnem (údaj z 28. 11. 2019). Rozho-
vor s Markem Čiliakem byl natáčen před sérií šesti nevydařených zápasů. 
Kometu sužovalo krušné období, ve kterém se propadla z první příčky extra-
ligy. Rezignoval dokonce hlavní kouč Petr Fiala a na jeho místo se postavil 
majitel brněnského týmu Libor Zábranský. Ve druhém utkání po návratu šéfa 
klubu Zábranského v roli hlavního kouče brněnští hokejisté ukončili šňůru 
extraligových porážek a zdolali Hradec Králové 3:2 v prodloužení.

Vzájemný zápas Komety a Zlína

NYNÍ hostuje ve Zlíně. Foto: PA
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Goethe-zkoušky v Brně již 25 let
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Cena děkana
V rámci Slavnosti Týdne hu-
manitních věd, kterou pořádala 
Filozofi cká fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně, vystoupil ve 
středu 20. listopadu se zahajo-
vací přednáškou vedoucí Histo-
rického ústavu profesor Libor 
Jan, laureát Ceny děkana za 
významný tvůrčí čin roku 2018. 
Tutéž cenu pro rok 2019 získal 
docent Petr Hrubý z Ústavu 
archeologie a muzeologie za 
práci o středověké montánní 
archeologii. Na slavnosti byla 
udělena rovněž ocenění za nej-
lepší bakalářské a magisterské 
diplomové práce. kch

Sto tisíc
Již podeváté se studenti vyso-
kých škol spojí napříč obory 
a navrhnou, jak rozvíjet svoje 
univerzitní město. V rámci 
soutěže MUNISS se letos za-
myslí nad novým využitím 
brownfi eldů, tedy nedostateč-
ně využívaných zanedbaných 
nemovitostí. Na práci mají 
zhruba půl roku, nejlepší týmy 
si rozdělí 100 tisíc korun. ris

Noticky 
 Výročí čtvrtstoletí slaví 

v Brně zkoušky z němčiny, zná-
mé pod názvem Goethe-Zerti-
fi kat. V Brně na Jazykové škole 
Kotlářská je již 25 let možno 
skládat tyto zkoušky, které 
mají mezinárodní platnost.

Helena Koudelková

Jazyková škola Kotlářská navá-
zala počátkem devadesátých let 
spolupráci se zkušebním centrem 
Goethe-Institutu v Mnichově, vý-
sledkem bylo v roce 1994 udělení 
prestižní licence pro provádění 
zkoušek Goethe-Zertifi kat všech 
úrovní. Licenci má škola – jako 
jediná v Brně a v celém jihomo-
ravském regionu – doposud.

Prestižní zkoušky
Tyto mezinárodní zkoušky z němec-
kého jazyka jsou prestižní a jejich 
kvalita je zaručena i tím, že zkoušet 
smí pouze certifi kovaní zkoušející, 
kteří musí projít náročným testová-
ním samotného Goethe-Institutu, 
po jehož úspěšném absolvování 
obdrží zkušební certifi kát. O jejím 
renomé svědčí i to, že zkoušky sem 

jezdí skládat i kandidáti přímo z Ně-
mecka, Rakouska, Slovenska či do-
konce Švýcarska.
V současné době nabízí škola 
zkoušky Goethe-Zertifi kat od 
úrovně obtížnosti A1 po úroveň 
C2, před dvěma lety byla licen-
ce rozšířena o zkoušky pro děti 
Goethe-Zertifi kat A1 a A2 a také 
o profesně zaměřenou zkoušku 
Goethe-Test Pro. Během školní-
ho roku nabízí škola mnoho zku-

šebních termínů, které se konají 
zpravidla v lednu, dubnu, květnu 
a červnu, srpnu a září, v listopadu.

Další typy zkoušek
„Každoročně prozkouší němec-
ká sekce zhruba 200 kandidátů, 
jejichž úspěšnost je 98 procent,“ 
sdělila Lenka Bukovská, vedoucí 
německé sekce, která je zároveň 
zodpovědná i za konání zkou-
šek Goethe Zertifi kat. „Je velká 
škoda, že fi rmy v Brně a v celém 
Jihomoravském kraji nemotivují 
své zaměstnance více ke skládání 
těchto zkoušek, jejichž platnost 
je neomezená a jsou uznávané po 
celém světě,“ řekla dále Bukov-
ská. Absolvent zkoušky má lepší 
možnost uplatnění na trhu práce, 
neboť ve středoevropském re-
gionu je němčina stále potřebná. 
Jazyková škola Kotlářská kromě 
přípravy na zkoušky Goethe-Zer-
tifi kat organizuje také různé jiné 
typy kurzů němčiny, ale i dalších 
sedmi jazyků, včetně angličtiny, 
o niž je v současné době největ-
ší zájem. Absolventi pak mo-
hou skládat jak tuzemské státní 
zkoušky, tak zkoušky mezinárod-
ní, tzv. cambridgeské nebo italské 
CILS a španělské DELE.

LENKA BUKOVSKÁ, vedoucí německé 
sekce Jazykové školy Kotlářská v Brně. 
Foto: archiv L. Bukovská
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 Beran
Najdete východisko i z komplikovaných si-
tuací, nebude vám chybět nadhled a vize. 
Dopřejte si však i pozemské radosti a odpo-
činek, aneb čeho je moc, toho je příliš. Může-
te mít tendence ve všem přehánět.

 Býk
Klid, stabilita, pohoda u vánočních chvil, 
chuť cestovat, smělé plány – idylka, co? Ne 
tak docela, ze židle vás mohou zvednout 
nečekané reakce druhých a můžete vyletět 
jako čert z krabičky. Než to uděláte, zkus-
te zvážit, zda vám to opravdu stojí za to a je 
nutná konfrontace, druzí mají právo mít 
jiný názor.

 Blíženci
Dejte si méně úkolů a vyhnete se tomu, že 
konec roku a Vánoce budou jako obvykle 
hektické a vy nebudete stíhat. Přemýšlejte, 
co opravdu chcete, naslouchejte druhým, 
neboť tam se může skrývat odpověď.

 Rak
Můžete mít nejméně energie v celém roce. 
Zvolněte, každoroční chmury v období Ko-
zoroha, jež Rakům vůbec nepřejí, zahánějte 
něčím obyčejným, příjemným. Do radosti se 
nenuťte! Stačí jen tak být, naslouchat vnitř-
nímu hlasu a těšit se na jaro, kdy dny už bu-
dou opět delší.

 Lev
Dohánět to, co jste celý rok nestihli, nyní 
nemá smysl, jen se zbytečně rozčílíte a una-
víte. Realistický pohled a plán je zlatá střed-
ní. Bude vám dobře v teplé náruči a nejlépe 
po lahodném pokrmu připraveném s láskou.

 Panna
Užijete si naplno Vánoce v kruhu rodinném. 
I když budete mít hlavu plnou skvělých ná-
padů, jak něco realizovat, vydržte aspoň na 
období mezi svátky nebo po Novém roce, 
workoholismus by bylo nutné léčit.

 Váhy
Vše může jít relativně v klidu, energie vám ne-
musí chybět. Jen úplný konec roku může být 
vyčerpávající. Není třeba, aby Vánoce byly 
dokonalé, ale aby byly opravdové a od srdce. 
Proto z některých postupů klidně upusťte 
a věnujte více času sobě a svým blízkým.

 Štír
Můžete se cítit velmi příjemně, odhodlání, ener-
gie a odvaha je na vaší straně. I když vás bude 
neustále někdo rozčilovat a bude vás chtít vyho-
dit z vašeho klidu, budete dobře vědět, že to ne-
stojí za to a nenecháte si nic zkazit. Dobrá volba.

 Střelec
Budete ve svém živlu a zaměstnáni sami se-
bou. Proto vnímejte i druhé, abyste je nepře-

válcovali svým egem. Platí méně je více, a to 
i v případě vašich aktivit a koníčků.

 Kozoroh
Mnozí mohou konec roku prožívat v pohodě 
a velkorysosti, jiní ale naopak s velkou únavou 
až depresí. Pomůže vidět věci z více úhlů a ne-
snažit se je řešit na sílu. Odlehčíte sobě i okolí.

 Vodnář
Přátelská setkávání u společných aktivit vám 
zvednou náladu a budete nadšení z objevení 
něčeho nového. Rozčilovat vás mohou nespra-
vedlivá konání v rámci společnosti. Měňte, co 
měnit můžete.

 Ryby
Období aktivity může střídat období pasivity 
v krátkých intervalech. Střízlivý pohled na věc 
upraví vaše kroky tak, že budete něco platní 
druhým, ale i sobě. Vánoce se nesou v příjem-
ném duchu.

Horoskopy – prosinec 

INZERCE
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 Brněnský rodák, poslanec, zastupitel města Brna a Jihomoravského kraje Jiří Mihola (KDU-ČSL) je už 
27 let věrný učitelské profesi. Učil na osmiletém gymnáziu, od roku 1999 přednáší na Pedagogické fakultě 
MU. Čtvrtstoletí se věnuje politice. Cení si toho, že se vypracoval postupně. Zkušenosti sbíral jako zastu-
pitel městské části Brno-sever, poté jako zastupitel města Brna a od roku 2012 Jihomoravského kraje. 
Jako lídr jihomoravské kandidátky KDU-ČSL ji v předčasných volbách 2013 pomohl vrátit na nejvyšší po-
litickou scénu, získal tehdy nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech lidoveckých poslanců, devět tisíc.

Markéta Malá

Jste poslancem, zastupitelem Ji-
homoravského kraje i zastupite-
lem města Brna a šéfem katedry 
historie na Pedagogické fakultě 
MU, je těžké tyto funkce skloubit?
Základem je pracovitost, nasa-
zení, výhodou zkušenosti. V mi-
nulém volebním období jsem byl 
předsedou poslaneckého klubu 
KDU-ČSL, který byl součástí 
vládní koalice, a místopředsedou 
strany, vedl jsem katedru. Bylo to 
velmi náročné, ale zvládl jsem to. 
V Zastupitelstvu města Brna jsem 
nyní pouze řadový člen, zastupi-
telstvo zasedá 10krát do roka, tedy 
asi jednou za šest týdnů dopoledne. 
Řadovým krajským zastupitelem 
jsem se stal loni jako náhradník 
(místo A. Tesaříka), zasedá se asi 
6krát do roka, zatím jsem na řád-
ném zasedání nechyběl. Již po-
několikáté jsem např. navrhoval 
osobnosti Jihomoravského kraje, je 
s tím spojena náročná práce, i skr-
ze opozici dva z mých čtyř návrhů 
prošly (94letý skaut M. Klepáč 
a univerzitní profesor, historik J. 
Vaculík). Ve Sněmovně jsem před-
ložil sedm návrhů zákonů, další 
spolupodepsal a prosadil například 
21. srpen jako významný den. Nut-
né je dodat, že můj pracovní týden 
nemá pět dní, ale sedm dní a také 
pracovní den je významně delší, 
než je obvyklé. Zájmy, kterých 
mám opravdu mnoho, jsem mu-
sel odsunout, dostávám se k nim 
pouze o Vánocích a možná trochu 
v létě. Rodinu beru s sebou všude, 
kde to jde a kam jsou ochotni jít, 
a razím teorii o intenzitě prožitku.

Kde vidíte v Brně nejpalčivější 
problém? Je to často skloňovaná 
oblast dopravy, bytové politiky či 
něco jiného?
V dopravě. Zejména v synchronizaci 
uzavírek, ale pracuje se na tom, aby 
to bylo lepší. Bydlení je základ, pod-
pora dostupných, tzv. startovacích 
bytů, výstavba nových patří k nej-
důležitějším úkolům. Ostatně i v mi-
nulosti se v tomto lidovci úspěšně 
angažovali. Po prvním roce od ko-
munálních voleb splnila KDU-ČSL 
v Brně polovinu svého volebního 
programu, to je dobrá zpráva.

Jste spokojený s novým řešením 
parkovacích zón?
Parkování je dlouhodobý pro-
blém. Staví se parkovací domy, 
rozvíjí se rezidenční parkování. 
Snažím se jezdit autem co nejmé-
ně, chci, aby se dalo po Brně lépe 
jezdit na kole a koloběžkách. My-
slím, že na velmi dobré úrovni je 
MHD, která oslavila 150 let. 

Kolik času trávíte v rodném Brně 
a jak často musíte cestovat do Prahy?
V Brně jsem doma, narodil jsem 
se tady, vystudoval a žiji tady rád. 
Když zasedá Sněmovna, jsem 
více v Praze, ale na procenta se to 
dá špatně vyjádřit. Za manželkou 
a dětmi se snažím vracet třeba 
i jen na otočku, i ve vlaku se dá 
pracovat (usmívá se).

Praha je krásné historické město, 
atraktivní turistická destinace. 
Lze říci, v čem byste jako zastupi-
tel Brna vyzdvihl své rodné město 
nad pražskou metropoli? 
Prahu (ještě s Římem) považu-
ji za nejkrásnější město Evropy. 
Krásné turisticky, ale žít bych tam 
nechtěl. Brno je příjemné k žití, 
líbí se mi ten univerzitní kolorit, je 
tak akorát veliké, se všemi potřeb-
nými službami a krásným okolím. 
Jsem brněnský patriot, radost 
mám z každé nové fontány či za-
sazeného stromku i ze sportov-
ních úspěchů brněnských klubů. 

Třicáté výročí 17. listopadu bylo 
slaveno mohutně jak v Praze, tak 

v Brně. Jakých akcí jste se vy osob-
ně účastnil?
Stejně jako v předešlých letech 
jsem se s manželkou i dětmi 
účastnil pietního aktu u památ-
níku obětem válek a totalit v Brně 
na Roosveltově. Byl jsem také na 
dalších doprovodných akcích, na 
Festivalu svobody v kině Scala 
a na koncertu, který byl poděko-
váním sv. Anežce české v brněn-
ské katedrále večer 17. listopadu.

Vedete i své děti k pochopení ne-
dávné historie?
Svým dětem se snažím historii 
přibližovat všemi způsoby. Beru 
je s sebou na pietní akty, vzpo-
mínková shromáždění, oslavy 
historických výročí. Sledujeme 
historické dokumenty, navště-
vujeme památky, muzea, poutní 
místa. Když to jen trochu jde, 
beru je s sebou i na historické ex-
kurze katedry historie.

Organizoval jste konferenci Tři-
cet let svobody, která se konala 
18. listopadu 2019 na Pedago-
gické fakultě v Brně. Účastnila se 
jí řada známých osobností, jako 
je Martin Mejstřík, Petr Oslzlý, 
Petr Pithart, Karel Schwarzen-
berg. Čí vzpomínky vám nejvíce 
utkvěly v paměti?
Jako hlavní organizátor jsem měl 
radost z toho, že byla zcela zaplně-
na největší posluchárna na peda-
gogické fakultě, bylo tam přes tři 
sta lidí. Konferenci zahajoval pan 
prorektor Jiří Hanuš s děkanem 

pedagogické fakulty Jiřím Něm-
cem, oba tam byli celou dobu. 
Nechci nikoho z pozvaných hostů 
vyzdvihovat, pozval jsem všech-
ny proto, že jsou autentickými 
pamětníky a že jsou všichni skvě-
lí. Nádherně se doplňovali. Zval 
jsem také šest významných žen 
spojených se sametovou revolucí, 
bohužel se všechny omluvily pro 
zaneprázdněnost. Největší od-
měnou mi bylo, když mi někteří 
kolegové z fakulty a studenti dě-
kovali za nápad i organizaci. Vše 
se vydařilo.

Jaké jsou vaše osobní vzpomínky 
na 17. listopad?
Byl jsem v maturitním ročníku 
gymnázia Lerchova, vnímal jsem 
to naplno a účastnil se všeho od 
začátku, když ještě mnozí, třeba 
i blízcí, měli obavy, jak to do-
padne. Když jsme byli pár týdnů 
předtím v Praze na exkurzi, na 
Kampě jsme potkali nápis: „Sva-
tý Václave, proboha, na co ještě 
čekáš?“ O to větší radost pak byla 
z revoluce. Psal jsem si tehdy do-
konce deník, tak mám všechny 
důležité události přesně zachyce-
ny. V Brně to začalo až 20. listopa-
du, to jsme se rozhodli na protest 
za zbité studenty na Národní třídě 
chodit celý týden v černém obleče-
ní. Ráno ve čtyři jsem vstával pro 
noviny, které jsem nosil taťkovi, 
nosili jsme trikolóru a na A4 psa-
li různá hesla a vylepovali je, po 
vzoru VŠ studentů. Velká radost 
byla ze zvolení Václava Havla pre-
zidentem, z návštěvy papeže Jana 
Pavla II. v dubnu 1990 a pak z prv-
ních svobodných voleb, kterých už 
jsem se mohl účastnit jako volič. 
Nepopsatelná je celková tehdejší 
atmosféra. Jsem šťastný, že jsem 
zažil aspoň částečně dobu před 
sametovou revolucí a zažívám tu 
po ní. Možnost tohoto srovnání je 
velkým darem. 

Jste vystudovaným historikem, 
pohybujete se v pedagogickém 
prostředí mnoho let, myslíte si, že 
mladí lidé mají dobré povědomí 
o tom, co se před třiceti lety stalo?
Studenti mají zájem, což je dobře. 
Ale ti, co nezažili aspoň část tota-
litního období, si to asi jen těžko 

Rozhovor

Jiří Mihola: Svoboda a demokracie   

NA AUDIENCI u papeže Františka s manželkou a dcerou Ester. Foto: archiv Jiří Mihola
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  nejsou samozřejmé
někdy představí úplně. Autentic-
ká zkušenost je nepřenositelná. 
Vykládejte jim o frontách na ba-
nány a pomeranče, pořadnících 
na auta nebo nedůstojném čekání 
s lehátky na zahraniční zájezdy 
nebo vlastně na cokoliv, co za 
něco stálo. To nepochopí, stejně 
jako to, že režim vlastně neustá-
le lidi řídil, organizoval, říkal, co 
smějí a nesmějí. Na druhé straně 
mají výhodu, že nejsou totalitou 
poznamenáni ani deformováni. 
Jsou to svobodní lidé. Všem je 
dobré připomínat, že svoboda, 
demokracie a dodržování lid-
ských práv nejsou samozřejmé.

Jste spokojený s vyučováním histo-
rie na středních školách? Často se 
mluví o tom, že moderní dějiny se 
nevyučují dostatečně. Učitelé si na 
ně nenajdou čas. Více se věnují ku-
příkladu starověku. Je tomu tak?
Je to především na učitelích. 
Dnes máme kvalitní učebnice 
a i možnost si učivo uspořádat 
tak, aby moderní dějiny nebyly na 
okraji. Určitě by neměl být neade-
kvátně větší prostor věnován pra-
věku, starověku či středověku, ale 
druhý extrém by byl neučit je vů-
bec nebo je rychle odbýt. Antika 
je velice poučná. Mám jiné know-
-how. Když budu mít možnost od-
jet s žáky či studenty na pět dní do 
Říma, naučím je brilantně dějiny 
tam a ještě si to budou pamatovat 
napořád. Tudy vede cesta – přes 
praktické poznávaní, to umožní 
zkrátit dotaci teoretické výuky. 
Ale něco to stojí a učitel mís-
to nejdříve musí navštívit sám. 
S odborníky, jako je prof. Čor-
nej, Hlavačka či Vlnas, jsme se 
na semináři ve Sněmovně shod-
li, že pro správné chápaní dějin 
a hlavně vztahů mezi událostmi 
je nutný chronologický přístup. 
Odučit dějiny 20. století a pak se, 
zbyde-li čas, vrátit ke středověku 
a dál považuji za nešťastné. Naše 
dějiny nezačaly v 19. nebo 20. sto-
letí, ale mnohem dříve. Přehléd-
nout sv. Václava, Karla IV. nebo 
Mistra Jana Husa, protože to bylo 
dávno? Nesmysl. Největším Če-
chem je lidmi opakovaně volen 
Karel IV., ani Masaryk, který je 
blíž a je rovněž velmi vážený, ho 
nikdy nepřeskočil. Setkáváme se 
stále s excesy ve výkladu historie 
v podání poslanců KSČM k Mi-
ladě Horákové nebo 21. srpnu 
1968. Ale to už je takový trapas, 
že to snad každý rozklíčuje.

Je pro vás jako politika studium 
historie výhodou?
Spojovat historii s politikou pova-
žuji za výhodu. Dělal to Palacký, 

historici první republiky i pozděj-
ší. Na katedře osobně vedu exkur-
ze, které jsem založil, publikuji, 
přednáším, uspořádal jsem dvě 
konference a v rámci 100 let uni-
verzity pro studenty pozval osm 
významných hostů, organizoval 
velkou konferenci k 30. výročí 
sametové revoluce. Student naší 
katedry Jan Kopecký na jaře vy-
hrál celostátní soutěž SVOČ, kde 
soutěžili zástupci fakult z celé re-
publiky. I ve Sněmovně pořádám 
různé semináře ke školství a za-
hraniční politice, kde využívám 
odborných znalostí, a těší mě, že 
o ně byl zájem a že byly hodnoce-
ny jako velmi přínosné.

Na půdě Poslanecké sněmovny 
máte na starosti především oblast 
školství. Kdybyste se stal minist-
rem školství, jaký by byl váš první 
krok? Jaký je nejpalčivější pro-
blém tohoto resortu? 
Jeden z nejpalčivějších problémů 
– důstojné platy učitelů, nevyřeší 
jen ministr školství. To musí být 
priorita vlády. Dalších palčivých 
problémů je hodně – inkluze, kde 
je nutná revize, byrokracie, mož-
nost kariérního růstu, ocenění 
třídních, materiální podmínky 
výchovně vzdělávacího procesu 
aj., seznam by byl dlouhý. Moje 
základní teze by byla – stabilita 
a vize. Všechny zásahy ve školství 
mají dlouhou setrvačnost, a když 
jsou přijaty nesprávné zákony, 
mstí se nám to dlouho. Proto je 
nutné, aby klíčové zákony byly 
diskutovány a přijaty ideálně na-
příč Sněmovnou. Vlády se mění 
a pro školství je velmi špatné, 

když jeden ministr řekne „hot“ 
a za pár let jiný „čehý“.

Jste poslancem za KDU-ČSL, kte-
rá si zakládá na prorodinné po-
litice. Vy sám jste v několika roz-
hovorech mluvil o tom, že se u nás 
počítá maximálně s rodinami se 
dvěma dětmi. Kupříkladu, když 
chce rodina navštívit muzeum, 
hrad, slevu mají jen rodiče a dva 
potomci. Jak to lze změnit?
Rodina je základ státu a její pod-
pora by měla být vždy prioritou 
vlády. Také podpora porodnosti. 
Ani nejlepší opatření natalitu au-
tomaticky nezvýší. Svědčí o tom 
i Německo a další bohaté země. 
Já vždycky mluvím o ocenění ro-
dičů. Větší počet dětí mají často 
rodiny, které fi nančně nepřesahují 
průměr. Těmto bychom obzvlášť 
měli pomáhat. Upozorňoval jsem 
na to, že je trapné, pokud máme 
na státních památkách rodinné 
vstupné 2+2. Jako bychom ani 
nepočítali, že má někdo víc dětí? 
Nebo početnější rodinu místo 
podpory trestat? Samostatně kou-
pený dětský lístek stojí někdy víc 
než lístek dospělého v rodinném 
vstupném. To je přímo ostuda!

Jak podporovat větší porodnost?
Materiální podpora je důležitá. 
Ale pokud mezi lidmi nezavládne 
přesvědčení, že děti jsou radost, 
že nic krásnějšího než narození 
a výchova dítěte (přes všechny 
možné obtíže) vás nemůže po-
tkat, tak se to nezmění. Mezi 
mými přáteli je naštěstí dost ro-
din s více dětmi, tak se povzbuzu-
jeme a předáváme si zkušenosti 
navzájem. Výchova dětí je na-
máhavá, fi nančně náročná. Ženě 
často odsouvá kariéru i vlastní 
realizaci. Ale nic lepšího než 
dobře vychované a vzdělané dítě 
této zemi nemůžete dát a vlastně 
ani sami sobě. Bourák v garáži? 
Exotické dovolené? Nejnovější 
technické vymoženosti? Všech-
no to přebije jediný úsměv, zář 
očí nebo objetí dítěte.

Ve volbách do Poslanecké sněmov-
ny PČR v roce 2017 jste byl líd-
rem KDU-ČSL v Jihomoravském 
kraji. Získal jste téměř sedm tisíc 
preferenčních hlasů a obhájil tak 
mandát poslance. Potěšila vás 
podpora voličů?
Podpora voličů pro mě zname-
ná povzbuzení i závazek. Svému 
svědomí a jim se cítím odpověd-
ný především. Chci, aby viděli, 
že pracuji pro ně, ve Sněmovně 
se biji za ně a že mě ta práce baví 
a vážím si jí. A mám výsledky. 
Prosadil jsem Velký pátek jako 

Jiří Mihola 
(* 1. června 1972, Brno)

Poslanec, první místopředseda 
poslaneckého klubu KDU-ČSL 
(v  letech 2014 až 2017 předseda 
klubu), v letech 2015 až 2019 mís-
topředseda KDU-ČSL. Poslancem 
je od roku 2013, kdy uspěl jako lídr 
lidovecké kandidátky v Jihomorav-
ském kraji. Ve volbách do Posla-
necké sněmovny v roce 2017 svůj 
mandát obhájil. Jak na celostátní, 
tak i na komunální úrovni se věnuje 
především oblasti školství, vzdělá-
vání, zahraniční politice a dopravě. 
Vystudoval Gymnázium Matyá-
še Lercha v  Brně a  v  roce 1996 
úspěšně absolvoval obor učitelství 
(aprobace dějepis a  zeměpis) na 
Pedagogické fakultě Masaryko-
vy univerzity. V  roce 2008 obhájil 
disertační práci na téma Fratres 
minimi. Německo-česká provincie 
řádu paulánů v  16.–18.  století na 
Filozofi cké fakultě Masarykovy uni-
verzity (získal titul Ph.D.). Vyučoval 
dějepis a  zeměpis na Soukromém 
gymnáziu Pavla Křížkovského 
s  uměleckou profi lací v  Brně. Od 
roku 1999 působí na katedře his-
torie Pedagogické fakulty Masa-
rykovy univerzity, kterou od roku 
2016 vede. Mnoho let se věnuje 
popularizaci historie. Odborně se 
zabývá dějinami raného novověku, 
zejména církevními a  kulturními 
dějinami. V didaktické oblasti zdů-
razňuje praktické poznávání. Velmi 
často přednáší mimo domovskou 
fakultu, objevuje se i  v  televizních 
a  rozhlasových pořadech. Získal 
Cenu Přístav České rady dětí a mlá-
deže a byl vyznamenán arménským 
parlamentem. Má rád cestování, 
hudbu, modelářství, sport, fotogra-
fování. Pracoval také jako průvodce, 
na veletrhu Regiontour 2001 vyhrál 
celostátní soutěž průvodců a získal 
titul TOP GUIDE. Je podruhé ženatý, 
má syny Jiřího a Karla, dceru Ester 
a s manželkou Kateřinou vychovává 
ještě Adama, Davida a Sáru.

Víte, že... 

JIŘÍ MIHOLA s manželkou a dcerou Es-
ter. Foto: archiv Jiří Mihola

státní svátek, vybojoval jsem řadu 
věcí ve školství, zachránil jsem 
lesní mateřské školy. Za to jsem 
získal Cenu Přístav České rady 
dětí a mládeže. Podílel jsem se 
také na odsouzení genocidy Ar-
ménů – mám za to vyznamenání 
arménského parlamentu. Snažím 
se být blízko lidem. Jezdím za nimi 
a vždy zdůrazňuji, že jsem jihomo-
ravským, nikoli pouze brněnským 
poslancem. A to i přes to, že Brno 
miluji a jsem brněnský patriot.
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  Přinášíme vám tipy na 
čarovná předvánoční místa. 
Kde si letos pochutnáte na 
pečených kaštanech a jaké 
suvenýry si přivezete?

Kouzelná Vídeň
Tradiční vánoční trhy u radnice se  
zhruba 150 prodejními stánky na-
bízí umělecké řemeslné výrobky či 
kulinářské dobroty. Lákadlem pro 
zamilované je Herzerlbaum, strom 
ověšený svítícími červenými srdíč-
ky. Návštěvníci si mohou zabruslit 
na kluzišti o velikosti 3 000 m² a na 
četných stezkách vedoucích přes 
park. Dětský svět nabízí kolotoč, 
sobí potah a světelné instalace, je-
jichž tématy jsou vánoční příběhy. 
Ve Vídni je řada dalších trhů, např. 

u zámku Schönbrunn či Belveder. 
Vyhlášenou specialitou jsou pečené 
kaštany. Svařené víno se pije z růz-
nobarevných hrníčků, tradičního 
suvenýru turistů. Každým rokem se 
připravují nové varianty.

Tradiční trh v Drážďanech
Tradice drážďanských vánočních 
trhů, jejichž centrem je náměstí 
Altmarkt, sahá až do 15. století. Sou-
částí vánoční akce v saské metropoli 
je Štolová slavnost, která se bude 
konat v sobotu 7. prosince. Průvod 
v historických kostýmech s obří 
upečenou štolou, která váží několik 
tun, taženou koňským spřežením, 
bude směřovat na trh Striezelmarkt. 
Ten patří k nejstarším v celém Ně-
mecku a poprvé se jako jednodenní 
konal již v roce 1434. K vánočním 
svátkům patří perníček a nejinak 

tomu bude i v Drážďanech, kde se 
v neděli 1. prosince uskuteční tra-
diční slavnost perníku a také volba 
perníkové princezny.

Lokše v Bratislavě
Tradiční vánoční trhy v Bratislavě, 
které se konají ve dnech 22. listo-
padu až 22. prosince, budou opět 
ideálním místem pro setkání a ná-

vštěvu, dobré jídlo, pití a nakupo-
vání. Tento rok bude postaveno při-
bližně 100 stánků s nejrůznějšími 
dobrotami, nechybí lokše, štrúdl či 
placky a dobroty s lahodným Tat-
ranským čajem.

Mnichovská rumová specialita
Mnichovský vánoční trh na cen-
trálním náměstí Marienplatz je 
nejkrásnější po setmění. Hudbu, 
linoucí se z radničního balkonu, je 
možno slyšet denně od 17:30 hodin. 
Až se budete chtít zahřát lahodným 
mokem, zkuste Feuerzangenbow-
le. Stánkař nad nádobu s červeným 
vínem kleštěmi upevní velkou, ru-
mem nasáklou kostku cukru, kte-
rou zapálí a nechá ji ve zkaramelizo-
vané podobě skapat do vína. Nápoj 
tak získá charakteristickou a ničím 
nenahraditelnou příchuť. kch

Kam se vydat v době adventní

VÍDEŇSKÉ vánoční trhy. Foto: PA

Káva s betlémským starostou Antonem Salmanem 
 Světoznámé biblické město 

Betlém, v němž se narodil Je-
žíš Kristus, navštíví každoroč-
ně mnoho poutníků a turistů 
poutníků z celého světa. Patří 
k nim i tisíce Čechů, kteří zde 
mimo jiné směřují do chrámu 
Narození Krista. S naší skupi-
nou z Moravy dorazilo v polo-
vině listopadu i několik Brňanů.

Kristián Chalupa

Připravte se, že budete několik 
hodin čekat, než se do chrámu 

dostanete, fronty jsou skutečně 
dlouhé. Ovšem čekání se vyplatí. 
Ježíš Kristus se nenarodil ve stáji, 
v Betlémě se nachází jeskyně jeho 
narození. Na tomto místě byl 
postaven jeden z nejslavnějších 
chrámů světa. Vchod do něj vás 
překvapí, dveře jsou velmi nízké, 
měří pouhých 120 centimetrů. 
Původně se zde nacházel úplně 
jiný vstup, ale byl v minulosti sní-
žen, aby do chrámu návštěvníci 
nemohli vjíždět na koních.

Se starostou
Ačkoliv podíl křesťanů v Betlé-
mě postupně klesá a palestin-
ských muslimů je větší procento, 
starostou je podle tradice vždy 

křesťan. Tím současným je již 
dva roky advokát Anton Salman. 
Sedíme s panem starostou v roz-
lehlém pokoji jeho velkého domu. 
Je potěšující, že si udělal na mne 
a mou manželku čas. Našemu 
asi čtyřicetiminutovému setkání 
je přítomen i honorární konzul 
Slovenské republiky v Palestině 
George Jabra Peggy. Jeho syn 
před časem pracovně pobýval 
v Bratislavě a manželku si přivezl 
právě ze Slovenska. Oba jsou rov-
něž křesťané.
Starosta Salman připomíná, že 
památky v Betlémě jsou na se-
znamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Zdůrazňuje při-
tom snahu vedení města zlepšit 

stav komunikací ve městě a do-
řešit problémy se zásobováním 
vodou i čistotou ve městě. „Po-
stavili jsme také nový fotbalový 
stadion,“ říká s úsměvem. Při se-
tkání s Antonem Salmanem po-
píjíme vynikající arabskou kávu. 
Starosta Salman naši republiku 
prozatím nenavštívil, ale Betlém 
je partnerským městem české 
obce Třebechovice pod Orebem, 
proslulé více než 100 let starým 
Proboštovým betlémem. Během 
loučení nám zdůrazňuje, ať opět 
přijedeme do Kristova rodiště 
Betléma, kam v loňském roce 
podle jeho slov zavítalo téměř 
1 200 000 turistů z nejrůznějších 
zemí světadílů.
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K  výročí vydání legendárního alba „S&M“ vystoupila Metallica o  20 let později se 

symfonickým orchestrem v  San Franciscu. Všech osmnáct tisíc vstupenek na tuto 

show, ohlášenou na 6. září, bylo vyprodáno během několika vteřin.

Vychutnat magickou atmosféru kalifornského koncertu si můžete i v České republice!

BRNO, 16. 2.  2020 od 19:00 hodin, Zoner BOBYHALL
„METALLICA S  & M Tribute Show“ se symfonickým orchestrem je bezprecedentním 

projektem, který nemá ve světě obdoby! Klasika i modernost se spojí do jediného celku 

a objeví se před diváky ve své jedinečné mystické kráse. Show si získala uznání a mnoho 

kladných ohlasů od hudebních kritiků i  skalních rockových fanoušků. Ten zvláštní 

okamžik, kdy tribute kapela zní lépe než sama Metallica. Průlomové. Skvělé. Magické. 

Úžasné. Vynikající. Nenašel jsem slova, která by popisovala tento koncert a mé pocity 

během této show. To, co vytvářejí na jevišti, nelze srovnávat s ničím, co jsem předtím 

viděl. Úžasné muzikantství a vzrušující vokály mě přivedly do jiného světa, kde jsem 

zůstal jen já a hudba. Žádné okolnosti nemohly přerušit mé srdce, které bilo do rytmu 

hudby. Zpívala jsem a plakala zároveň. Nedávné velké koncertní turné po Francii, České 

republice, Německu, Rusku a  Bělorusku jen potvrdilo a  posílilo popularitu projektu. 

„Tato vysoce profesionální „firemní“ show je příkladem čisté, technické, výrazné 

a mohutné rockové hudby a já jsem byl velmi rád, že jsem se na ní mohl podílet,“ řekl 

v rozhovoru hlavní kytarista skupiny „U.D.O“ Andrew Smirnov. Jaký bude nový, výroční 

koncert „METALLICA S & M Tribute Show“? Dvojnásobně impozantní!

Informace a vstupenky na www.artpartner.cz.
Vstupenky je možné koupit i na www.ticket-online.cz a www.ticketportal.cz

METALLICA S&M Tribute Show opět v ČR

Co by vás více potěšilo jako 
vánoční dárek: Poukaz v hod-
notě 40 000 korun na pobyt 
v  Izraeli nebo horské kolo 
v podobné ceně?

Vladimír Krátký,
herec Národního 
divadla Brno
Musím přiznat, že 
dost obdivuji Izrael, 
již kvůli statečnosti, 
zem je to prý krásná, moje vnuč-
ka tam byla. Ale to kolo by pro 
mě bylo lepší, protože po výměně 
kolena bych měl hodně trénovat.

Miroslava Sed-
láčková, tisková 
mluvčí Ústavního 
soudu
Pokud bych si měla 
vybrat z  nabízených 
možností, neměla bych žádné dile-
ma. Jízdě na kole neholduji, zato 
vášnivě ráda cestuji a  Izrael je na 
seznamu mých příštích destina-
cí. Jen bych spíše dala přednost 
poznávacímu zájezdu.

prof. MUDr. Ivan 
Čapov, CSc., 
přednosta I. chi-
rurgické kliniky, 
FN u sv. Anny 
v Brně
Dal bych za písmeno c), které tam 
ale není uvedeno. Vysvětlení této 
mé odpovědi na vaši anketní otáz-
ku je zcela jednoduché. Protože se 
denně dost hýbu, sportuji, mám 
doma horské kolo, které je tepr-
ve rok staré. A  v  případě pobytu 
v  Izraeli u  Mrtvého moře mám 
naplanovány jiné destinace.

Anketa 

Rudolf Těsnohlídek zachránil dítě a vymyslel strom republiky
Těsnohlídek byl český spisovatel, 
básník, dramatik, novinář a pře-
kladatel, rodák z Čáslavi, který se 
v roce 1906 odstěhoval do Brna. 
Krátký čas pracoval v redakci 
Moravského kraje a po jeho záni-
ku v Lidových novinách.

Před 100 lety
V roce 1914 se přestěhoval do blíz-
kých Bílovic nad Svitavou. Právě 
zde došlo k události, která v našich 
zemích inspirovala tradici vánoč-
ních stromů na náměstích. Je tomu 
právě sto let, kdy šel Rudolf Těs-
nohlídek se dvěma přáteli do bílo-
vického lesa uřezat jedličku a na-
lezli odložené sedmnáctiměsíční 
děťátko – dostalo jméno Ludmila. 
Dítě by zemřelo, kdyby jej nenašli. 

„Uslyšeli tenounký hlas Lidušky, 
podařilo se jim zachránit lidský 
život,“ připomněl dávné události 
první náměstek primátorky Petr 
Hladík na letošní slavnosti vítání 
vánočního stromu v Brně.
Dítě odložila jeho matka služeb-
ná z Prštic Marie Kosourová, 
která se u soudu obhajovala tím, 
že se ocitla v existenční nouzi. 
Nikdo ji prý nechtěl s nemanžel-
ským dítětem zaměstnat. Byla 
odsouzena do vězení na pět mě-
síců a Lidušky se ujali manželé 
Polákovi z Brna. Rudolf Těsno-
hlídek ji chodil navštěvovat.

První strom v Brně
Právě díky této události spi-
sovatel Těsnohlídek vymyslel 

podle vzoru Dánů tradici tzv. 
národních stromů. V Brně 
byl před 95 lety – konkrétně 
13. 12. 1924 na náměstí Svo-
body – vztyčen vůbec první 
„veřejný“ vánoční strom v naší 
zemi. Tak u nás vznikla tradice 
stavění stromků na náměstích. 
Cílem bylo vybírat peníze, oša-
cení, potraviny pro chudé a osi-
řelé děti. „Poté, co nalezl opuš-
těnou Lidušku, vznikl nápad 
postarat se o opuštěné děti. Vy-
tvořil tradici stromu republiky, 
pod kterým je sbírka pro opuš-
těné děti. A díky této sbírce 
vznikl dětský domov Dagmar,“ 
vysvětlila primátorka města 
Brna Markéta Vaňková.
 Markéta Malá

Osobnosti spojené s Brnem 

Vánoční Brno: Novinky a zajímavosti
 Nejvýraznější novinkou 

letošních brněnských Vánoc 
je prodloužená doba trvání 
trhů na Dominikánském ná-
městí a náměstí Svobody. 
Tentokrát si budete moci zajít 
na svařené víno až do 5. led-
na 2020. 

Zbrusu novou akcí je oslava sil-
vestra na náměstí Svobody, jehož 
letošní dominantou je třinácti-
metrová bílovická jedle a zbrusu 
nový zimní bar. „Program na 

pódiu bude poprvé také na silves-
tra, konkrétně od 18 do 21 hodin, 
a zakončí ho světelná show,“ říká 
manažer TIC Brno Jan Gerych.

Obří betlém
Dominikánské náměstí letos 
zdobí rarita – Halouzkův betlém. 
„Autor druhého největšího betlé-
mu na světě Jiří Halouzka v před-
večer Štědrého dne spolu se syny 
předvede své umění,“ prozrazuje 
Gerych. Letos zábavu pro děti roz-
šíří i zimní kino, v jehož rámci se 
budou promítat osvědčené i nové 
pohádky a animované fi lmy. Děti 
se pobaví i na Zelném trhu, kde se 

nachází dva kolotoče, vláček a Je-
žíškova kancelář. Brno se snaží 
o rekordně dlouhý dopis Ježíškovi.

Adventní kalendář
V rámci adventních trhů se před-
staví i neziskové organizace. 
„Předáme celkem 24 dobrých 
skutků prostřednictvím velkého 
adventního kalendáře umístěné-
ho u pódia. Otevírání okýnek na 
adventním kalendáři symbolizu-
je otevřenost ke konání dobra,“ 
doplnila koordinátorka Eva Ská-
celová. Přispět můžete např. na 
sbírku Českého červeného kříže 
a další charity. mm, kch
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Skyline
4. prosince od 20:00
Fléda

Vánoční zvonění – Brno Kohou-
tovice
5. prosince od 15:00
Voříškova

Zalátaný Mikuláš – Brno Žabo-
vřesky
5. prosince od 9:30
Plovdivská 8

Dlouhá noc live – Helena Von-
dráčková – Brno
7. prosince
Hala Vodova

Popelka 
– muzikál na ledě Brno

7. prosince a další termíny
DRFG arena

Kurz výroby sýrů
7.–8. prosince
Družstevní 201

Velký hmyzí večer
8.–9. února
Veleslavínova 14

Jak si ušít vlastní ekotašku
11. prosince od 17:00
Dobrovolnické centrum 67

Vánoční trhy – BVV Brno
6.–15. prosince
Brněnské výstaviště

Adventní Petrov
15. prosince od 19:00, Petrov 9

5 měsíců na Islandu
16. prosince od 19:00
Galerie Vaňkovka

Čechomor v Brně
21. prosince od 20:00
Kultrurní centrum Semilasso

Adventní gospely 2019 
v Brně
23. prosince od 19:30
Sono Centrum

Silvestr s Baletem NdB 2019
31. prosince od 18:30
Janáčkovo divadlo

BOSS – Big Oldies 
Silvestr Start
31. prosince od 20:00
Klub Šelepka

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

Tanečníci v Brně zdolali rekord!
Festival tance, zábavy a spor-
tu rozproudil haly brněnského 
výstaviště ve dnech 8. až 10. lis-
topadu. „Festival sportu, tance 
a zábavy Life! je svátkem všech, 
kteří mají rádi pohyb a aktivní 
zábavu,“ uvedla Dita Brančíko-
vá, PR společnosti BVV. Dodala, 
že součástí této akce byla nově 

i cyklistická sekce, kde návštěv-
níci našli i stále populárnější 
elektrokola a elektrokoloběžky. 
Hlavní atrakcí bylo zdolání čes-
kého tanečního rekordu v čele 
s Ondřejem Sokolem, Lucií Bor-
hyovou a youtubery. Rekord se 
zdařil – společně se do rytmu vl-
nilo 2223 tanečníků. ris

INZERCE

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO LEDNOVÉHO VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 20. 12. 2019.
Máte-li zájem o umístění inzerce,

prosím volejte nebo pište 
na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

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

V brněnské zoo bude hned první 
prosincovou neděli na již tradičním 
místě u expozice Beringia rozsvícen 
vánoční strom, a to v 16 hodin. Při-
praven je bohatý adventní program 
– výtvarné dílničky pro děti a kon-
cert. Setkání s Mikulášem, andělem 
a čertem se uskuteční v úterý 3. pro-
since 2019 v 13 hodin. Mikulášská 
besídka se koná pro dobrou věc 
– pomůže dětem z Kliniky dětské 
onkologie v Brně. Ani na Štědrý den 
nebude zoo uzavřena. Na návštěv-
níky čekají speciální komentovaná 
krmení, Zoo Brno bude 24. prosin-
ce otevřena od 9. do 14. hodiny (po-
slední vstup je v 13:00). mv

Foto: archiv zoo

Foto: BVV

SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

HURRICANE
SYMPHONY

TRIBUTE LIVE SHOW
O F F I C I A L  T R I B U T E  B A N D :  H E A V E N  C A N  W A I T

19.4. BRNO
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Neslyšící Nelinka se v divadle smála a tleskala
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 Nelinka je pětiletá holčička, 
která se svým bratrem a rodiči 
bydlí nedaleko Brna. Trpí tzv. 
percepční nedoslýchavostí, 
těžkou poruchou sluchu. Na 
jaře roku 2017 musela dívenka 
podstoupit operaci ušního im-
plantátu, díky němu může nyní 
alespoň částečně slyšet. „Je to 
zázrak,“ říká její maminka.

Markéta Malá

Těhotenství maminky Dany bylo 
pohodové, bez potíží. „Chodila 
jsem na běžné kontroly a vždy mi 
bylo řečeno, že je vše v nejlepším 
pořádku, že je dítě zdravé. Nelin-
ka je mé druhé dítě a nikdy nás 
ani ve snu nenapadlo, že by se 
mohla narodit s nějakou vadou,“ 
svěřuje se Dana. Nelinka přišla 
na svět v termínu, plánovaným 
císařským řezem – nebyla správ-
ně otočená hlavičkou dolů.

Rodina nechtěla uvěřit
Po porodu udělali lékaři kontrolu 
sluchu, tzv. novorozenecký scree-
ning, kde se ukázalo, že neslyší. 
„Zprvu jsme tomu nechtěli nikdo 

uvěřit, proto jsem jezdila po růz-
ných lékařích a výsledek byl vždy 
stejný – že neslyší. Byla jí diagnos-
tikována těžká porucha sluchu. Od 
čtvrtého měsíce nosila sluchadla, 
s těmi slyšela hlasité zvuky, začala 
říkat slabiky, ale na rozvoj řeči by to 
nejspíš nebylo,“ vysvětluje Dana.
Když byly Nele dva roky, přestá-
vala slyšet i hlasité zvuky, proto 
podstoupila v březnu 2017 obou-
strannou operaci kochleárního 
implantátu. „Rozhodování za ni 
bylo moc těžké, protože s operací 
jsou spojena i rizika jako například 
ochrnutí v obličeji a podobně. Ope-

raci ale naštěstí zvládla dobře,“ 
říká maminka a dodává, že obdo-
bí po operaci nebylo jednoduché. 
„Protože po operaci nic neslyšela, 
plakala a důvěřovala jen mně. Bylo 
to pro ni velice těžké,“ říká Dana.

Implantát je zázrak
Teď už je vše jednodušší, když 
s kochleárním implantátem slyší. 
„Považujeme to za zázrak. Chari-
tativní nadace Velvet Smile Nelince 
pomáhala tak, že jí měsíčně naku-
povala baterie do procesorů, bez 
kterých by nemohla fungovat – ne-
slyšela by. Obsluha kochleárního 

implantátu je cenově náročná, jsme 
Velvet Smile velice vděčni,“ říká 
Dana. Rodina se také účastní akcí 
projektu Velvet Smile, který se jme-
nuje „Maminko, usměj se!". „Jedná 
se o různé akce, jako je krmení zví-
řátek na Vánoce v Zoo Brno, Ježí-
šek Velvet Smile a Městské policie 
Brno. Také jsme byli v Městském 
divadle Brno na muzikále Sněhur-
ka a sedm trpaslíků, což byl pro Ne-
linku neuvěřitelný zážitek. Smála 
se a tleskala,“ říká Dana a dodává, 
že Nela si ráda hraje s panenkami 
a také s vláčky. Baví ji chodit na hři-
ště a hrát si s kamarády.

Velvet Smile je obecně prospěšná společnost, která byla založena v prosinci 
2013. Hlavním cílem činnosti Velvet Smile, o. p. s., je poskytovat pomoc, jež při-
spěje ke zkvalitnění života dětí a mladých v tíživých životních situacích, které nastaly 
z důvodů nemoci či úrazu. Finanční pomoc je poskytována také rodinám, které se 
v domácí péči starají o děti s různým typem fyzického nebo mentálního onemoc-
nění. Společnost také podporuje zdravotnická a sociální zařízení, která těmto lidem 
poskytují péči. Zásadní oblast, kde Velvet Smile, o. p. s., podává pomocnou ruku, 
se týká závažného problému – domácího násilí. Dobré věci můžete přispět rozlič-
ným způsobem. Můžete pomoci materiálním darem či službou, přispět fi nančně 
na konkrétní projekt, zvolit si přesný účel daru anebo zaslat peníze na transparent-
ní účet 2600660829/2010. Můžete zaslat i dárcovskou sms v hodnotě třiceti, 
šedesáti nebo devadesáti korun na číslo 87 777 ve tvaru DMS SMILE 30, DMS 
SMILE 60 nebo DMS SMILE 90. Více informací o konkrétních projektech a pod-
porovaných rodinách na webu společnosti www.velvetsmile.cz.

Víte, že... 
NELINKU baví vláčky.

Nemocné děti malovaly hudbu Barbory Polákové
Děti nemocné a s kombinovaným postižením 
namalovaly obrázky pro Velvet Smile, kte-
ré si lze koupit a přispět tak na dobrou věc. 
Předlohou se staly dva hudební klipy určené 
i pro sluchově postižené – „Kronika“ od Dáši 
Ubrové a „Kdyby“ Barbory Polákové.

Charitativní přesah 
Hlavní poselstvím projektu je propojit svět 
slyšících a neslyšících pomocí vizuálních vje-
mů. „Kolem nás žijí lidé s různými handicapy 
a tím, že se můj život hodně točí kolem hudby, 
zajímá mě, jak například neslyšící hudbu vní-

mají. Proto jsme nejnovější klip k písni KDY-
BY otitulkovali a děti na obrázcích vyjadřují 
své pocity,“ říká Poláková. 

Kde koupit obrázek
Koupí obrázku lze pomoci nemocným a po-
stiženým dětem, o které se Velvet Smile stará. 
Obrázky jsou umístěny ve fotogalerii na webu 
či facebooku Velvet Smile. Máte-li o některý zá-
jem, můžete si dílko rezervovat prostřednictvím 
sms zprávy či e-mailu (smile@velvetsmile.com) 
s číslem obrázku. Vybrané obrázky budou na-
bídnuty ve veřejné online dražbě. mm

Foto: Pepa Horák
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Zdravější varianta cukroví?
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  K Vánocům neodmyslitelně patří voňavé vánoční cukroví. 
Při slově cukroví si každý jistě vybaví jednu z jeho hlavních 
a často diskutovaných ingrediencí – cukr. Je cukroví z hně-
dého cukru zdravější? A co med, který se používá při pečení 
oblíbených perníčků? Je vůbec potřeba připravovat zdravěj-
ší varianty cukroví? 
Cukr se řadí mezi jednoduché 
sacharidy a slouží organismu 
jako rychlý zdroj energie, proto 
je sladká chuť velmi vyhledávána. 
Bílý, rafi novaný cukr se od hně-
dého liší svým obsahem melasy, 
jež dává cukru tmavé zabarve-
ní. Melasa však obsahuje pouze 
stopová množství minerálních 
látek, především železa či vápní-
ku, takže neplatí, že by byl hnědý 
cukr zdravější. Ať už použijete do 
těsta na cukroví cukr vyrobený 
z cukrové řepy, nebo třtiny, bílý, 
či hnědý, z hlediska výživy v nich 
není významný rozdíl. 

Sirupy a med
V obchodě si můžete koupit i růz-
né sirupy, třeba rýžový či vyrobe-

ný z datlí, ani ty však kromě cukru 
nenesou významnější benefi ty. 
V Česku je na Vánoce velmi oblí-
bený i včelí med. Kromě jednodu-
chých cukrů obsahuje med určité 
množství zdraví prospěšných lá-
tek, avšak jejich pozitivní účinek 
je velmi malý v porovnání s jeho 
kalorickou hodnotou a tepelným 
zpracováním při pečení. Dětem 
do 1,5 roku věku či alergikům na 
včelí produkty med nedávejte, 
není to pro ně bezpečné. 
Cukr lze v tradičních receptech 
nahradit i různými dalšími sla-
didly a současně pomocí nich 
snížit i kalorie v cukroví. Skvě-
lým pomocníkem může pak být 
čekankový sirup, který je boha-
tý na vlákninu inulin, díky níž 

chutná sladce a zároveň prospívá 
našim střevním bakteriím. S če-
kankovým sirupem to ale také 
není dobré přehánět. Příliš mno-
ho inulinu totiž může vést např. 
k nadýmání. 

Sušené mrazem
Často se na Vánoce připravují 
také „zdravější“ varianty cuk-
roví z ořechů a sušeného ovoce, 
které jsou skvělé třeba pro oso-
by s dietním omezením lepku či 
mléka. Nezapomínejte však, že 
i přes vyšší množství vlákniny či 
vitamínů může být toto cukroví 
energetickou bombou. U suše-
ného ovoce navíc sledujte etike-
ty, zda není doslazované. V tom 
případě by se jednalo o skrytý 
cukr, který není u sušeného 
ovoce potřeba. Lepší volbou je 
použít lyofi lizované ovoce, tedy 
sušené mrazem. 
Ať už se rozhodnete při vánočním 
pečení sáhnout po cukru, medu, 
sirupu či sušeném ovoci, pama-
tujte na to, že není až tak důleži-
té, čím cukroví osladíte, ale kolik 

jej sníte. Klidně si tak bez výčitek 
dopřejte pár kousků klasického 
cukroví a třeba pak vyrazte s ro-
dinou na výlet do přírody. A mějte 
pohodové Vánoce.
Ing. Helena Pernicová, ekotrofoložka, 

specialistka na preventivní výživu 
a potraviny, www.nutricelia.cz

ZDRAVÉ mlsání. Foto: archiv Heleny Pernicové
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Přijímáme pacienty po kritickém onemocnění či 
úrazu, jejichž stav je víceméně stabilizovaný, nicméně 
vyžadují podporu některé ze základních životních 
funkcí, nejčastěji dýchání. Na dvou brněnských 
pobočkách poskytujeme následnou intenzivní péči
(NIP) na 41 lůžkách špičkové kvality a dlouhodobou 
intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) na 17 lůžkách 
na oddělení s rodinnou atmosférou.

+ Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.
+ Najdete nás v Praze, Nymburce, Brně a Ostravě.
+ Fungujeme více než 15 let v systému poskytování intenzivní péče.
+ Průměrná doba hospitalizace u nás je 54 dnů (špička v oboru).

Více informací na, kariera@vzas.cz, telefon: 608 513 199.

Pokud jsme Vás zaujali a chtěli byste pro nás pracovat, hledáme
nové kolegy na plný úvazek na pozice všeobecná sestra a sanitář/ka.

WWW.CHRONICAREBRNO.CZ

CHRONICARE
SPECIALISTA NA NÁSLEDNOU
INTENZIVNÍ PÉČI.

„Naší hlavní činností je zajištění 
dlouhodobé intenzivní zdravotní 
a sociální péče o pacienty a jejich 
rodiny. Posunujeme kvalitu a lidský 
rozměr našich služeb na hranici 
možného. To je naše fi lozofi e.
Snažíme se o maximální prolnutí 
nemocničního prostředí se 
vstřícností, vlídností a intimitou 
přirozeného domácího prostředí. 
Vytváříme inspirativní pracovní 
prostor, kde zaměstnanci chtějí 
realizovat své osobní cíle a mohou 
usilovat o to, být stále lepšími 
v péči o klienta.“

NA BRNĚNSKÉM PRACOVIŠTI KLADEME 
DŮRAZ NA ČASNOU INDIVIDUÁLNÍ 
FYZIOTERAPII A REHABILITAČNÍ 
OŠETŘOVATELSTVÍ. SNAŽÍME SE 
VYTVOŘIT PŘÍJEMNÉ RODINNÉ 
PROSTŘEDÍ A VYSOKOU ÚROVEŇ 
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.

MUDR. LUBOŠ KMEŤ,

zakladatel sítě zdravotnických
zařízení Chronicare
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MUZIKÁL S HITY 

25 HITŮ QUEEN ‒ HVĚZDNÉ OBSAZENÍ 
ŽIVÁ KAPELA ‒ 30 ÚČINKUJÍCÍCH

23. 5. 2020 BRNO 
DRFG ARÉNA, 14:00 a 19:00   

18.4. a 16.5.2020  PRAHA 
25.4.2020  OSTRAVA

SVĚTOVÝ MUZIKÁL  
POPRVÉ V ČEŠTINĚ

www.TICKET‒ART.cz

Hlavní mediální partner

Vstupenky v prodeji v síti TICKET ART

HITYMUZIKÁL S H

25

CHINA 
GIRL

DAVIDA BOWIEHO

SVĚTOVÁ
PREMIÉRA

PRAHA
30. a 31.3.2020 

VSTUPENKY V PRODEJI
EXKLUZIVNĚ V SÍTI TICKET ART

WWW.TICKET-ART.CZ
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