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... o vánoční stromečky bude 
postaráno?
Kam po Vánocích odevzdat stro-
meček? Brňané mají hned několik 
možností. Stačí jej odvézt na kte-
rékoliv sběrné středisko odpadu 
nebo odložit na vyhrazená stano-
viště, která zřizují městské části. 
Malé stromky do průměru kmene 
5 cm lze ponechat u  černých 
popelnic. Ty větší je nutné rozře-
zat na přibližně metrové kusy, aby 
nedošlo k  poškození lisovacího 
zařízení popelářského vozu. Mb

Víte, že... 

Trumfy Komety: Kdo se vrátil do sestavy?
Brněnská Kometa se po Novém roce těší hned z několika posil, některé z nich naskočily na led už v pro-
sinci 2019. Do sestavy se vrátil americký střelec Peter Mueller, který si v říjnu zranil rameno. V zápase 
proti Třinci se v dresu Komety představil také Tomáš Vincour. Devětadvacetiletý útočník se vrátil do Brna 
z Hradce Králové. Původně měl na východě Čech hrát do konce sezóny, ale kluby se dohodly na zkrácení 
jeho hostování. V zápase proti Třinci, v němž nastoupil jak Mueller, tak i Vincour, zvítězila Kometa 4:1. 
Fanoušci Komety uvítali po Novém roce také brankáře Marka Čiliaka, který hostoval ve Zlíně od začátku 
října poté, co se zranila brankářská jednička Beranů Libor Kašík. Také Čiliak se zranil, měl natržené tříslo, 
ale už je v pořádku. K brněnskému týmu se připojil 1. ledna na odpoledním tréninku. Čiliak se do Brna už 
těšil, i když jej loučení s fanoušky ve Zlíně dojalo. Kometa tak bude mít silnou brankářskou trojici. Další 
významná posila Komety se vrátila po zdravotních potížích. Osmatřicetiletý Martin Erat odehrál v NHL 
včetně play off 931 utkání. Na podzim podstoupil operaci v USA a poprvé v sezoně se postavil v zápase 
proti Spartě. Jednou asistencí pomohl ve 30. kole extraligy k výhře Brna 5:3 na domácím ledě.  ris

Hanka Kupková:
Nejhorší je lhostejnost

Poměrně často se v masmédiích objevují drastické případy týrání malých dětí. K nelidskému mu-
čení patří i například posazení dítěte na rozpálená kamna, pálení cigaretami, namáčení bezmocné 
oběti do ledové vody. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková, která byla do funkce 
zvolena v roce 2019, se s podobně otřesnými případy v rámci své profese setkává bohužel často. 
Vždy, když si myslí, že ji již nic nepřekvapí, objeví se další neuvěřitelný příběh.

 

Rozhovor na stranách 8–9

Král Adam Ondra
Jeden z nejlepších lezců světa 
a česká naděje na medaili na olym-
piádě v Tokiu Adam Ondra vyhrál 
už pošesté anketu Brněnský spor-
tovec roku. Co pro něj ocenění 
znamená, se svěřil Brněnskému 
zpravodaji. více na straně 5

Přání známých 
osobností

Moderátorka Eva Decastelo, vel-
vyslanec Petr Gajdušek a další po-
pulární osobnosti hovoří o svých 
přáních pro rok 2020.
 více na straně 6
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Markéta Malá, 
šéfredaktorka 
redakce@-
brnozprava.cz

Bez petard
„Nepiju – mé tělo lihoviny nesne-
se. Na Silvestra jsem měl dvě 
Martini a  snažil jsem se unést 
výtah a odletět s ním na Kubu,“ 
vtipkoval před lety režisér, spi-
sovatel a  komik Woody Allen. 
Velkým tématem letošního Sil-
vestra ovšem nebyl alkohol, ale 
novoroční ohňostroje a petardy. 
Města po celém světě letos vy-
tvářela zóny bez rachejtlí. Důvo-
dem byly především obavy ze 
zranění v důsledku manipulace 
s pyrotechnikou a ohled na zví-
řata (str. 12). Moravská metro-
pole se k hnutí proti petardám 
přidala a pro své obyvatele letos 
nepřipravila ohňostroj k  osla-
vě Nového roku, ale světelnou 
show, která se nesla v  duchu 
Brna – byly zpodobněny hlav-
ní dominanty, symboly a  turis-
ticky známá místa (str. 10, 12). 
Nejen na Silvestra, ale po celý 
uplynulý měsíc se v  největším 
moravském městě konala řada 
zajímavých hudebních, gastro-
nomických a  sportovních akcí 
a  leden nabídne opět bohatý 
repertoár těchto aktivit (str. 1, 
3, 4, 5, 6, 12). Začátek nového 
roku nás vždy nutí k bilancování 
– co jsme dokázali a co je vlast-
ně důležité (str. 13, 14)? Před-
sedkyně Fondu ohrožených dětí 
se v rozhovoru svěřuje se smut-
nými případy, s nimiž se v rámci 
své profese setkává (str. 8, 9). 
Jak tvrdí, rodina je nejdůležitější 
a nejhorší je lidská lhostejnost. 
Tak nezapomínejme ani v  roce 
2020 na méně šťastné jedin-
ce a snažme se být užiteční (str. 
8, 9, 13). Populární moderátor-
ka Eva Decastelo, režisér Petr 
Gazdík a další známé osobnosti 
se svěřily se svými přáními pro 
rok 2020 (str. 10). A co si přejte 
vy? Pište na email redakce@-
brnozprava.cz. Vše nejlepší do 
nového roku!

Editorial Parkování: Nová pravidla pro vjezd
 Nová koncepce vjezdů do 

regulované oblasti přináší 
změny. Především se jed-
ná o přísnější regulaci v pěší 
zóně a naopak uvolnění 
v ostatních oblastech histo-
rického jádra. Podle primá-
torky města Brna Markéty 
Vaňkové byly změny v regu-
laci vjezdů nutné.

Brno-střed – „Vyvažujeme dva 
aspekty – na jedné straně je po-
třeba nastavit pravidla tak, aby 
byly bez problému zajištěny služ-
by v daném území, aby se lidé do-
stali bez zbytečných komplikací 
k institucím sídlícím v samotném 
centru. Na straně druhé je třeba 
mít na zřeteli bezpečnost chod-
ců a dalších účastníků provozu,“ 
uvedla primátorka.
Výsledkem je rozdělení historic-
kého jádra funkčně na dva typy 
oblastí: na pěší zónu a ostatní ob-
lasti. Pěší zóna zahrnuje kromě 
vlastní pěší zóny (oblast 1) ještě 
ulici Rašínovu (oblast 2) a Zelný 
trh (oblast 6). Regulace vjezdů do 
těchto lokalit bude přísná a bude 
v režimu 24/7.

Důležité změny v systému 
tzv. pěší zóny
•  Pro zásobování bude vjezd 

povolen pouze v době od 6 do 
10:30 hodin.

•  Celodenní povolení k vjezdu 
budou mít pouze rezidenti 
a abonenti z pěší zóny, majite-
lé parkovacích stání (např. ve 
vnitroblocích nebo v garážích) 
a vyhrazených parkovacích stá-
ní (VPS) v pěší zóně, městská 
policie a integrovaný záchran-
ný systém, pečovatelské a so-
ciální služby a osoby zdravotně 
a tělesně postižené.

•  Tzv. vjezdy pro činnost (tedy 
pro opraváře, stěhováky apod.) 
budou povoleny na základě do-
ložení důvodu, potvrzení rezi-
denta nebo abonenta.

•  Taxislužba má povolen vjezd 
do pěší zóny během celého dne 
pouze s platnou a doložitelnou 
objednávkou klienta a s povole-
ním OD MMB (tak jako dnes), 
parkování je povoleno pouze na 
vyhrazených stanovištích pro 
taxislužby v nočních hodinách.

•  Parkovací stání budou vyhraze-
na pouze pro rezidenty, abonen-
ty a majitele VPS. Pro zásobo-
vání a další služby budou sloužit 
tzv. dropzóny, obrátková stání 
označená příslušnou dopravní 

značkou, na kterých bude mož-
né parkovat za použití parkova-
cího kotouče 30 nebo 60 minut.

•  Dodržování pravidel bude kon-
trolovat automatický kamerový 
systém.

Ostatní oblasti – vjezd 
neusměrňován
V režimu „ostatní oblasti“ bude 
fungovat Jezuitská (oblast 3), 
Měnínská (oblast 4), Bašty (ob-
last 5) a Veselá (oblast 7). Zde 
nebudou vjezdy usměrňovány 
vůbec, regulace se bude nadále 
vztahovat pouze na parková-
ní, aby byli ochráněni rezidenti 
a abonenti. Vice informací na 
webu parkovanivbrne.cz. ris

Nová zastínění 
na hřištích
Bystrc, Medlánky – Rada města 
Brna doporučila zastupitelstvu 
města schválit poskytnutí peněz 
na stavbu zastínění dětských 
hřišť. „Zejména v letních měsí-
cích je naprosto nezbytné chrá-
nit děti na hřištích před přímým 
sluncem, proto přistupujeme 
k řešení zastínění hřišť, díky kte-
rým mohou rodiny s dětmi trávit 
více volného času venku. Chys-
táme se podpořit úpravy v cel-
kové částce 1,191 milionu Kč,“ 
uvedl náměstek primátorky Petr 
Hladík. kch

Věci odvezl odcizeným autem
Královo Pole – Policisté v brněnské části Královo Pole vyšetřují ne-
obvyklý čin jednoho nenechavce. Pod rouškou tmy se počátkem lis-
topadu dostal do obydlí spícího sedmasedmdesátiletého majitele. Do 
rodinného domu v ulici Berkova vstoupil po poničení vstupních dveří. 
Celé přízemí prohledal, a to včetně přilehlé dílny. Sebral pak několik 
drobností, ale i aku-řetězovou pilu značky Makita. V domě nalezl také 
klíče od vozidla, jestli je hledal, či to byla jen náhoda, není podle mluv-
čího Bohumila Maláška stále jasné.
Pachatel pak pomocí dálkového ovladače odemkl nedaleko zaparkovaný 
automobil značky VW Touran. Drze do něj lup uložil a z místa odjel. Zlo-
děj způsobil majiteli škodu za dvě stě tisíc korun. V současné době je věc 
prověřována pro podezření ze spáchání tří trestných činů – krádež, poru-
šování domovní svobody a poškození cizí věci. Policistům se podařily za-
jistit kamerové záznamy. Ty zachycují muže, který otevírá auto a následně 
s ním odjíždí. Policie požádala veřejnost o pomoc při ztotožnění svědka na 
záznamech, neboť by mohl přispět k objasnění tohoto případu. kch

NOVÁ PRAVIDLA VJEZDU Mapa: archiv města Brna
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Znovuotevření hlavního nádraží, výluky a další změny v dopravě

Bohunice, Bystrc, Komárov – 
Třicet minut po půlnoci v neděli 
15. prosince přijel na brněnské 
hlavním nádraží vlakový spoj 
z Prahy. Skončila tak výluka ve 
stanici Brno Hlavní nádraží. 
Opravy se stihly v plánovaném 
termínu. Skoro rok velká část 
spojů zajížděla kvůli výluce na 
ostatní stanice v Brně. Omezení 
bylo nutné kvůli opravě mostů 
přes ulice Křídlovická a Hybešo-
va, kolejiště s více než dvacítkou 

výhybek a vzhledem k moderni-
zaci zabezpečovacího zařízení. 
Zcela bude rekonstrukce zakon-
čena v květnu 2020.

Dolní nádraží
Velká část spojů po dobu výluky 
zajížděla na provizorní stanici 
Brno-dolní nádraží. Zastávka 
Dolní nádraží byla obsluhována 
linkou 61, ta nyní mění trasu do 
Komárova a zastávka Dolní ná-
draží již nebude obsluhována. 

Linka 61 je nyní v provozu po 
trase Nemocnice Bohunice (stá-
vající trasa a zastávky) – Hlavní 
nádraží (změna zastávky směr 
Úzká) – po trase a zastávkách lin-
ky 40 Úzká, Kovářská, Svatope-
trská (jen směr Hlavní nádraží), 
Konopná – Komárov (nástup) / 
Mariánské náměstí (výstup).

Linka 51
Již od poloviny prosince loňské-
ho roku je linka 51 ve stávajícím 
směru Zoologická zahrada – 
Nemocnice Bohunice v provozu 
nově i v nepracovních dnech. 
Tato změna bude trvat do prosin-
ce roku 2020. V pracovní dny ob-
sluhuje trasu Zoologická zahra-
da – Nemocnice Bohunice a dále 
pojede na zastávky Nemocnice 
Bohunice – Pod Nemocnicí 
– Osová – Svah – Čermákova 
– Točná – Pod Dálnicí – Osto-
povice, Branky – Ostopovice, 
náměstí – Ostopovice, náměstí – 
Ostopovice, smyčka – Moravany, 
Nebovidská ( jen směr Ostopo-
vice) – Moravany, Hlavní – Roz-
hraní – Ořechovská – Heršpická 
( jen směr Ústřední hřbitov) – 
Ústřední hřbitov. Více informací 
na www.dpmb.cz.  red

Zpravodajství

Nové přístřešky na zastávkách MHD
 Na území jihomoravské metropole Brna stojí 1450 zastáv-

kových označníků pro nástup do vozidel a výstup. Pouze na 
573 místech jsou ale zároveň instalovány přístřešky, kte-
ré mohou cestující využít pro posezení nebo poslouží jako 
ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Štýřice, Pisárky – Nedávno 
dalo město dopravnímu podni-
ku pokyn k prověření možnosti 
umístění přístřešků na další za-
stávky, kde v současnosti chybí. 
„Nechali jsme zpracovat projekt, 

který vytipovává prvních osm 
míst, kde by mohly být přístřešky 
pro cestující instalovány. Jedná 
se například o zastávky Ústřed-
ní hřbitov, Nové sady nebo An-
thropos,“ uvedl radní pro oblast 

dopravy Petr Kratochvíl. Mezi 
kroky, které se v rámci projektu 
musí řešit, je například posouze-
ní majetkové příslušnosti ploch, 
na kterých by nové přístřešky 
měly vyrůst. Zároveň je nutné 
vyhodnotit, jaký typ přístřešku 
pro kterou lokalitu zvolit – od 
standardních prosklených až po 
přístřešky typu SMART, které 
cestující znají například z Mo-
ravského náměstí. V rámci pilot-
ního projektu bylo naplánováno 

instalování přístřešků na tyto 
zastávky MHD: Ústřední hřbitov 
(pro tramvaj i autobus v obou 
směrech), Velodrom (oba směry), 
Nové sady (oba směry), Anthro-
pos (oba směry), Krematorium 
(autobus ve směru z centra), Vý-
staviště – hlavní vstup (směr do 
centra), Kuldova (směr do centra) 
a Moravské náměstí (tramvaje 1, 
6 – oba směry). Pilotní projekt 
bude hradit Dopravní podnik 
města Brna. kch

Na kole bezpečněji: Městské části spojila nová cyklostezka
Žebětín, Bystrc, Kohoutovice – 
Pěším i cyklistům začíná v sou-
časné době sloužit nová přibliž-
ně kilometrová cyklostezka. Tři 
měsíce stavebních prací a celkem 
14 milionů korun si vyžádalo pro-
pojení Žebětína a horní části Bys-
trce s Kohoutovicemi.

Absolutní vítěz
Nápad na vytvoření stezky, která 
by vyřešila bariéru Staré dálnice, 
přihlásil do prvního ročníku par-
ticipativního rozpočtu s názvem 
„Dáme na vás“ Oldřich Drápal. 
„Stará dálnice odděluje městskou 
část Žebětín od zbytku Brna a jak 
pro cyklisty, tak i pro pěší je toto 

místo, co se týče bezpečnosti, zcela 
nepřekonatelnou překážkou. Smy-
slem projektu bylo zpracovat stu-
dii, která navrhne propojení obory 
Holedná, Kohoutovic, a tím centra 
jihomoravské metropole, s Žebětí-
nem, sídlištěm Kamechy i celou 
horní částí Bystrce,“ uvedl Drápal. 
Projekt získal více než 2000 hla-
sů a stal se absolutním vítězem. 
Vedení města se rozhodlo studii 
využít k vlastní realizaci stezky. 
K uskutečnění tohoto projektu 
významně přispěla městská část 
Brno-Žebětín. Cyklostezka v bu-
doucnu naváže na nový obchvat 
Žebětína, respektive na cyklostez-
ku, se kterou se v něm počítá.  kch NOVÁ CYKLOSTEZKA Foto: Z. Kolařík, archiv města Brna

NÁDRAŽÍ ZNOVU OTEVŘENO Foto: archiv města Brna

Šalinkarta o téměř 
1500 korun levnější!
Brno – I letos mohou Brňané po-
žádat o příspěvek ve výši téměř 
jeden a půl tisíce na elektronic-
kou roční šalinkartu. V loňském 
roce této možnosti využilo přes 
pětatřicet tisíc lidí ze zhruba dva-
ačtyřiceti tisíc majitelů dokladu. 
Jezdili tak brněnskou MHD lev-
něji. Dotační program Šalinkarta 
je určen těm, kteří si kupují roční 
základní elektronickou tramva-
jenku a zároveň jsou poplatníky za 
komunální odpad ve městě Brně. 
Podmínkou je, že poplatek musí 
být řádně zaplacen. Na nákup roč-
ní základní elektronické šalinkar-
ty město Brno přispívá částkou 
1425 korun. Cena roční tramva-
jenky zůstává stejná jako loni, tedy 
4750 korun. Dopravní podnik 
města Brna zaregistroval v loň-
ském roce díky dotaci zvýšený 
zájem o tyto předplatní jízdenky. 
Náměstek brněnské primátorky 
pro oblast dopravy Robert Kerndl 
vyzdvihl trend poklesu jízd na-
černo. Loni brněnskou městskou 
hromadnou dopravou cestovalo 
načerno o tři a půl tisíce lidí méně 
než v roce předešlém. Více infor-
mací na www.brnoid.cz.  red
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Králem brněnských sportovců je lezec Ondra

Fejeton: Sport pro narcise
Dneska budem mít v merku kul-
turistiku a silové trojboj, hlavně 
jednu z jeho disciplín a to bench 
press. Kulturistika je sport pro 
narcise. Arnold kdysi prohlásil, 
že by snědl bobek, kdyby věděl, že 
mu po něm narostó svale. Já bych 
kulturista nemohl bejt, nemám 
útlé pas jak majó voni, a s pupkem 
se ukazovat na sótěžách nedá.

Říkajó temu mrtvola
Silové trojboj nebo taky power-
lifting je silové sport skládající se 
ze tří disciplín: dřep s činkou na 
ramenách, benchpress (tlak na 
lavici, dnes ho budem mít v mer-

ku nejvíc) a mrtvý tah – zdvihání 
velké činky z předklonu do na-
rovnání, borci temu říkajó mrt-
vola. Silové trojboj je podobné 
vzpírání, v obéch těchto sportech 
se zvedá osa v různéch disciplí-
nách a závodník má na každé 
z nich tři pokusy. Sportovec vě-
nující se silovému trojboji se na-
zývá liftér nebo také powerlifter.

Bévalé závoďák Melón
Já su hrozné borec. Občas se 
chodím protáhnót do posilky do 
Slatiny a minule sem tam potkal 
power liftéra Melounka. „Co je-
deš?“, ptá se mě bévalé závoďák 

Melón a řve přitom přes celó po-
silku, jag dycky. Eště nevím, já 
cvičím intuitivně, tělo si samo 
řekne, na co má právě chuť, a ně-
kdy zůstane jenom na baru, co deš 
ty? Meloun pré, že dojede mrtvolu 
a pak pude nahoru na benč. Ten 
prý jezdí dycky a mrtvolu a dřepy 
ob trénink střídá. „Nech toho ta-
hání za lanka, to je pro baby a vem 
si pořádný činky,“ říkal mi, když 
šel kolem mě a já sem si právě pro-
tahoval triceps na kladce.

Sténě su borec
Kulturista nejdřív nabírá obje-
my, aby měl větší svaly, a pak 
rýsuje, aby je měl pěkně vidět. 
Já sem se zasekl u toho nabírá-

ní. Tak jo teda a ten benč jsem 
odjel komplet s ním, se stejnýma 
váhama. Jasně, negómal sem 
to tak krásně technicky jako on 
a při poslední sérce mě už mu-
sel trochu drcnout, ale sténě zu-
řil jak prase. No já vím, že váží 
o čtyřicet kilo míň, než já, ale 
o tom, jak cvičí, si píše už dvacet 
let deník a žere to jak sviňa. To 
já se chodím dycky protáhnout, 
abych měl tak akorát dobré po-
cit a vypadl z baráku a pokecal 
si s borcama. Sténě su borec, že 
tahám na benč stejný váhy jak 
Meloun, že jo?

Josef Machů, kulturista, na kterém 
není vůbec vidět, že chodí tak 
dlouho cvičit sport pro narcise

Z deníku fanouška silového trojboje (v originál brněnštině) 

  Jeden z nejlepších lezců 
světa a velká česká naděje na 
medaili na olympiádě v Tokiu 
Adam Ondra vyhrál prestižní 
ocenění. Už pošesté zvítězil 
v anketě Brněnský sporto-
vec roku. Co pro něj a obecně 
i pro lezecký sport ocenění 
znamená, se svěřil exkluziv-
ně Brněnskému zpravodaji.

Markéta Malá

„Titul brněnského sportovce roku 
mě velmi potěšil. Určitě mám vel-
kou radost, vždyť v Brně je kvalit-
ních sportovců s velkými úspěchy 
celá řada,“ říká skromně. Adam 
Ondra je jedním z nejlepších svě-
tových lezců, držitel řady rekordů. 
Letos vybojoval titul mistra světa 
i mistra Evropy v lezení na obtíž-
nost. V anketě, kterou pořádá fi r-
ma Galant Brno, získal tento lezec 
nejvyšší ocenění již pošesté, což 
se ještě žádnému jinému sportovci 

nepodařilo. „Nechce se mi tomu 
ani věřit, že už je to pošesté, stále 
jsem si nezvykl na to, že nějaký le-
zec by mohl vyhrávat tak prestižní 
cenu jako je brněnský sportovec 
roku,“ usmívá se lezecká superstar.

Další ocenění
Podle brněnského lezce není tato 
prestižní cena určena jen výhrad-
ně jeho osobě. „Není to jenom 
ocenění mé vlastní práce, ale i ce-
lého našeho sportu. Náš sport si 
zaslouží, aby byl považován za 
právoplatný v olympijské rodině. 
Je tomu tak dobře,“ tvrdí. Druhý 
v anketě skončil mistr Evropy 
z letošního roku brokový střelec 
na trap Jan Lipták a třetí dráhový 
cyklista Tomáš Bábek. Nejlepším 
kolektivem se stali střelci Komety 
Brno, následováni hokejisty Ko-
mety a dráhovými cyklisty Dukly 
Brno. Střelci Komety Brno jsou 
jedním z nejúspěšnějších klubů 
na světě. Kromě mnoha úspěchů 
na světových soutěžích se mohou 
pyšnit i ziskem tří individuálních 
kvalifi kačních míst na olympijské 
hry v roce 2020.

Týden hokeje: Jaké je to být profíkem?
 V pondělí 20. ledna budou mít všechny děti bez rozdílu v do-

vednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké 
to je být hokejistou. Hokejový klub Kometa Brno ve spolupráci 
s Českým hokejem pořádá v brněnské DRFG areně Týden hokeje.

Šanci vyzkoušet si, jaké je to být 
hokejistou nebo hokejistkou, 
bude mít opravdu každý. Kromě 
zážitku z bruslení si děti navíc 
domů odnesou zajímavý dárek. 
Týden hokeje je série sportovních 

událostí pro děti ve věku 4 až 8 let 
a jejich rodiče. Jedná se o akce, 
při nichž mají děti unikátní pří-
ležitost seznámit se s ledním ho-
kejem a vytvořit si svůj prvotní 
hokejový zážitek.

Pojď  hrát hokej
Týden hokeje se koná po celé Čes-
ké republice v termínu od 20. do 
26. ledna 2020. Do projektu „Pojď 
hrát hokej“ se v letošním roce za-
pojil rekordní počet klubů – více 
než 150. V minulých ročnících na 
průběh Týdne hokeje dohlíželi 
i takové hvězdy jako Jaromír Jágr, 
Martin Ručinský, Patrik Eliáš 
nebo třeba Martin Straka. Pro 
děti je připravena spousta zábavy 

jak na ledě, tak i mimo něj. Or-
ganizátoři připravili hry, doved-
nostní disciplíny i soutěže, které 
malým zájemcům o lední hokej 
přiblíží, jaké je to být hokejistkou 
nebo hokejistou. V předchozích 
ročnících získalo první zkušenost 
s ledním hokejem téměř 30 tisíc 
dětí. Co všechno je potřeba si na 
akci přinést? Stačí jen brusle, hel-
ma a rukavice (helma a rukavice 
mohou být i lyžařské). red

VYHRÁL UŽ pošesté Foto: PA
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Skladatel Merta zve známé osobnosti do Brna
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 Již třetí sezónou pokračuje Cyklus hudebních večerů pod tak-
tovkou skladatele, klavíristy a spisovatele Zdenka Merty. Merta 
v rámci svých pořadů představil v Brně již řadu známých osobností.

V roli muzikanta, moderátora 
a glosátora v jedné osobě pozval 
Zdenek Merta do Brna už tako-
vá zvučná jmena české hudební 
scény, jako je například Vojtěch 

Dyk, Vašo Patejdl, Zora Jando-
vá, Ondřej Ruml či Petr Janda. 
V novém roce bude prvním hos-
tem pořadu s názvem „Zdenek 
Merta u klavíru“ hudební usku-

pení Bardolino. „Hrají působivou 
vlastní hudbu, jejich zvuk je velmi 
originální a rozpoznatelný,“ tvrdí 
Zdenek Merta. V neobvyklé au-
torské úpravě uslyšíte hudbu růz-
ných národů – od Keltů přes Indii 
a Čínu, Severní i Jižní Ameriku. 
Představení se koná 22. ledna 
2020 v Městském divadle Brno.
  mm, foto: archiv MdB

Kdyby vám zlatá rybka nabíd-
la do nového roku splnit jedno 
přání – co by to bylo?

Petr Gajdušek
velvyslanec ČR při 
OSN v Ženevě
Kdybych onu pověstnou 
zlatou rybku skuteč-

ně potkal, asi bych jí řekl, že splnit 
žádné přání nechci, dokud je v mých 
silách plnit si je sám. Poprosil bych 
ji ale, aby plavala za někým, kdo její 
pomoc potřebuje více než já a není 
přitom v jeho silách řídit si svůj život 
sám a odpovídat za něj. 

Petr Gazdík
herec, režisér, vedou-
cí muzikálového 
oddělení MdB
V naší rodině se v posled-

ním půlroce staly takové divoké věci, 
protože mého synovce, syna mé 
sestry Johany, srazilo auto. Syno-
vec pak byl asi tři týdny v  kómatu. 
Jakoby zázrakem se potom probral 
– na to, co se mu stalo, s drobnými 
komplikacemi. Já bych naší rodi-
ně přál do nadcházejícího nového 
roku 2020 tentokrát ne zdraví, tak 
jak se to normálně říká, ale aby se 
to všechno tak nějak uklidnilo. Přál 

bych si, aby ten strach, který se mezi 
nás nějakým způsobem vetřel, tro-
chu povolil, utichl. Hlavně, aby se ten 
Kubíček úplně uzdravil. To je moje 
největší přání. Co se týče mé práce 
v  divadle, tak bych si přál, aby se 
diváci u nás nejen pobavili, zasmá-
li, ale také si něco z  toho takzvaně 
odnesli, zapamatovali.

Ladislav Kolář
herec Městského 
divadla Brno 
Ačkoliv jsem nechtěl 
o  zdraví mluvit, tak se 

musím přece jen o něm zmínit. Moje 

manželka má v současné době zdra-
votní problémy, a proto se mé přání 
týká právě tohoto problému. Já za 
sebe bych si přál, abych jednou do 
roka dostal v  divadle, ve kterém 
působím, dobrou roli. Mám tím na 
mysli takovou roli, která mi opravdu 
sedne.

Eva Decastelo 
moderátorka
Jako maminka dvou dětí 
mám už několik let stále 
stejné a  jediné přání. 

Hlavně ať jsou zdravé. Vše ostatní 
už je na nás, ale zdraví neovlivníme.

Anketa 
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 Beran
Nejlepší, co můžete tento měsíc pro sebe 
udělat, je zvolnit a odpočívat. Minimálně 
alespoň první půlku. V práci či ve škole mů-
žete podávat excelentní výkony, ale může vás 
to vyčerpávat více než obvykle.

 Býk
Pojedete jako tank po své vlastní cestě a nic 
vás nezastaví. Dávejte pozor, abyste „nepře-
jeli“ blízké kolem sebe. Aby bylo na koho se 
obrátit, až budete s prací hotovi. Leden je 
měsícem smělých plánů, dlouhodobých vý-
nosných investic a zahraničních dovolených.

 Blíženci
Konečně si najdete chvíli času na druhou polo-
vičku. Počítejte ale s tím, že vás může vytáčet 
a bude zkoušet, kolik toho vydržíte. Je to výzva 
pro diplomacii a asertivní jednání. Obstojíte?

 Rak
Nohy nahoru a nedělat vůbec nic. Nejraději 
byste se pro druhé rozkrájeli. Nechte se také 
někdy hýčkat, leden je měsíc pro vaše drahé 
polovičky, aby vám vaši celoroční péči ales-
poň v něčem oplatili.

 Lev
Ideální čas věnovat se svému tělu a péči 
o zdraví. Očista vám velmi prospěje a pre-
ventivní prohlídky určitě neuškodí. Jinak si 

budete užívat života všemi smysly naplno, 
vášeň vstoupí do vašich dveří.

 Panna
Dobrý měsíc pro skvělý pracovní výkon a po-
čátky nových obohacujících projektů, ať už 
prospěšných fi nančně, či osobnostně. Budete 
rádi se svou drahou polovičkou, dokonce bu-
dete ochotni „pustit nějaký ten peníz“ na spo-
lečné radovánky či nevšední dovolenou.

 Váhy
Nemusíte mít jednoduché období, vše může-
te vidět černěji, než to je, zejména co se týče 
rodinného života. Nechte břímě chvíli dřímat 
a odlehčete si např. návštěvou divadla či ka-
marádů. V únoru už může být mnohem lépe.

 Štír
Pohodový pracovní měsíc, který vnese svět-
lo do nejrůznějších problémů, utřídí vaše 
myšlenky a pomůže vytvořit dlouhodobou 
strategii. Dokonce i spory se sousedy mohou 
nabýt řešitelnou podobu.

 Střelec
Můžete mít nyní hodně energie a silnou po-
třebu se prosadit. Na pořadu dne budou pro 
mnohé fi nanční otázky. Pokud jste v minu-
losti zaseli dobře, úroda bude velmi bohatá. 
Pokud ne, může vás dostihnout „zákon“ jako 
letní krupobití.

 Kozoroh
50 na 50. Jednou budete na hoře euforie 
a jednou v údolí slz. To, co nyní začnete, 
bude sice vyžadovat velkou vytrvalost a úsi-
lí, ale po nějaké době přece jen může přinést 
ovoce. Nesmíte ovšem řešit věci na sílu. Mů-
žete narazit na hranice své či druhých. Je čas 
na zásadní změnu.

 Vodnář
Bitvy můžete svádět pouze se svými pod-
vědomými strachy či obavami, nenechte se 
rozhodit. Zaměstnejte hlavu něčím z reálné-
ho světa. Přijímejte a dávejte lásku. Potřebu-
jete ocenění, blízkost a něhu.

 Ryby
Práce a aktivit s nejrůznějšími lidmi může 
být až moc. Udržujte si zdravou míru, aby 
vás to nerozhodilo. Při oslabení může být 
větší riziko zánětů, zejména dýchacích cest. 
Je čas začít zdravě vyjadřovat svůj názor.

Horoskopy – leden 

INZERCE

Heršpická 1009/11c,
BRNO

T: 541 421 672

POSLEDNÍ 
MOŽNOST
NAKOUPIT
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  Poměrně často se v masmédiích objevují drastické případy týrání malých dětí, které nespočívají 
„pouze“ v brutálním bití těchto bezbranných lidských bytostí. K nelidskému mučení patří i například po-
sazení dítěte na žhavá kamna, pálení cigaretami, namáčení bezmocné oběti do ledové vody. Předsed-
kyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková, která byla do funkce zvolena v roce 2019, se s podobně 
otřesnými případy v rámci své profese setkává bohužel často. Vždy, když si myslí, že ji již nic nepřekva-
pí, objeví se další neuvěřitelný příběh. S některými se svěřuje v následujícím rozhovoru.

Kristián Chalupa, Markéta Malá

Fond ohrožených dětí si v roce 
2020 připomíná třicet let od svého 
vzniku. Co se podle vašeho názoru 
za celou dobu existence organiza-
ce nejvíce podařilo?
Fond ohrožených dětí oslaví sku-
tečně již 30 let od svého založení. 
Prošel mnoha změnami. Původně 
byl založen na pomoc náhradním 
rodinám a postupně svou činnost 
rozvíjel i měnil. Naším úspěchem 
je bezpochyby projekt Klokánek, 
který příští rok oslaví 20 let od své-
ho vzniku a pomohl více než devíti 
tisícům dětem. Klokánek je zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou po-
moc a poskytuje přechodné útoči-
ště dětem, které se ocitnou v nouzi. 
V současné době máme 15 Klokán-
ků, s celkovou kapacitou 324 míst.

V čem je z mezinárodního hledis-
ka FOD jedinečný?
Dle informací od zahraničních 
delegací je ojedinělý v péči o děti. 
Jedná se skutečně o rodinnou péči, 
která nikterak děti neomezuje.

Kde naopak vidíte ještě rezervy, 
které by bylo potřeba v nejbližší 
době podstatně zlepšit?
Jakmile bude zajištěno dostateč-
né fi nancování našich zařízení ze 
strany státu, rádi bychom požáda-
li o pověření k sociálním službám. 
Je to z toho důvodu, že v součas-
né době můžeme o děti pečovat 
v našich zařízeních, ale pokud je 
propustíme, nemůžeme již do-
hlédnout na to, co se s nimi nadále 
děje a jak se jejich situace vyvíjí, 
například po návratu k biologické 
rodině. K tomuto by sociální služ-
by velmi přispěly, neboť by mohly 
vzniknout pobočky při Klokán-
cích, které by pracovaly v terénu.

Klokánek poskytuje přechodný 
a okamžitý domov dětem, které 
byly týrané, zanedbávané nebo 
jinak ohrožené. Jak si lze vysvětlit 
slovo „ohrožené“. Kde je hranice? 
Co už by nemělo být tolerováno?
Ohrožené dítě je takové dítě, které 
je ohroženo ve svém psychickém 
a sociálním vývoji. Pro upřesnění, 
mezi základní psychické potřeby 
dítěte patří například: potřeba 

emoční vazby, potřeba kognitiv-
ního řádu, potřeba autonomie, 
potřeba otevřené budoucnosti, 
ale i potřeba akceptovatelné osob-
ní minulosti. Mezi základní so-
ciální potřeby patří například: ne-
dostatek výživy, oblečení, žádné 
přístřeší, nedostatek hygieny, ne-
dostatečné zajištění řádné školní 
docházky a přiměřený dohled nad 
studiem. Také sem patří zneužívá-
ní dítěte k vlastnímu prospěchu: 
zneužívání k práci, sexuální zneu-
žívání, ale i manipulace s dítětem, 
například při rozvodu rodičů.

Co byste doporučila dítěti v těžké si-
tuaci? Co dělat, na koho se obrátit?
Pokud dítě navštěvuje školu, je 
dobré se svěřit své paní učitelce, 

požádat ji o pomoc. Pokud má dítě 
vážné problémy, může samo přijít 
k nám do Klokánku – samozřejmě 
i v doprovodu kamaráda či kama-
rádky. Rádi pomůžeme a přijme-
me ho k nám na vlastní žádost. Po-
kud ani to se mu nepodaří, může 
se obrátit přímo na policii, která 
mu situaci pomůže řešit. 

Důležitá je i pomoc učitele, souse-
da… 
Snažíme se dětem pomáhat v je-
jich tíživých situacích. Někdy jim 
ovšem musí pomoci nejdříve je-
jich sousedé, učitelé ze škol a tzv. 
okolní lidé. Protože malé dítě 
neumí poukázat na to, co se mu 
děje. Je bezbranné a bez pomoci 
nás všech se neobejde. Lhostej-

nost je to nejhorší, co může být. 
Je lepší desetkrát poukázat špat-
ně než jednou vůbec.

Na kterou pobočku Klokánku se 
lze obrátit? Například v Brně síd-
líte v Líšni. Na internetu je napsá-
no, že provoz je nepřetržitý… 
Děti se mohou obracet na všech-
ny naše Klokánky, v místě svého 
bydliště i jinde. Mohou přijít, ale 
i kdykoliv volat na krizový mobil 
daného zařízení. Veškeré kontak-
ty lze nalézt na webových strán-
kách www.fod.cz nebo kterákoliv 
služebna Policie ČR jistě ráda po-
může nás kontaktovat. 

Jak vlastně Klokánek v Brně fun-
guje? Provozujete sedm bytů, kde 
se střídají dvě tety…
Klokánek v Brně pomáhá již 13 let 
a má kapacitu skutečně sedm bytů, 
což je 28 dětí. Více než 700 dětí 
v něm již našlo klid a útočiště. 

Plánujete v Brně navýšit počet 
bytů?
V roce 2013 vstoupila v platnost 
novela zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, která stanovila ma-
ximální počet lůžek v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc 
na 28. Tato novela zasáhla i Kloká-
nek v Brně, kde následně musela 
být původní kapacita 44 (11 bytů) 
ponížena na zákonem stanovených 
28 lůžek (7 bytů). Proto není možné 
kapacitu v Klokánku Brno navýšit. 

Jakým způsobem vůbec byty zís-
káváte? Pomáhá stát, kraj, obec?
Budovy, ve kterých máme „klo-
kánčí“ byty, jsme získali různým 
způsobem. Některé budovy jsme 
zakoupili a zrekonstruovali, jiné 
jsme dostali do pronájmu od sou-
kromých osob a některé nám pro-
najímá magistrát. 

Kde na Moravě ještě provozujete 
Klokánek?
Na Moravě máme nejen Klokánek 
v Brně, ale i v Dlouhé Loučce, v Olo-
mouci a Klokánek Dolní Benešov. 

Je nějaký případ z poslední doby, 
který vás dojal k slzám? 
Například případ dvou dětí hrdinů. 
Jednomu bylo sedm a druhému de-

Rozhovor

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí:   

PŘEDSEDKYNĚ Fondu ohrožených dětí s neteří Foto: archiv Hanka Kupková
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vět let. Rodiče se opili a v opilosti 
začali mlátit babičku dětí. Vnouča-
ta nelenila a zachovala se jako hr-
dinové. Devítiletý bránil vlastním 
tělem babičku, zatímco sedmiletý 
utíkal do jiného domku v okolí, aby 
mu pomohli zavolat policii. Ná-
sledně oba chlapci skončili u nás 
v Klokánku a babička se zlomenou 
rukou v nemocnici. Myslím, že se 
zachovali skutečně odvážně. 

Otřesný je případ, kdy šestiletá Pe-
truška a osmiletá Bobinka vyrůsta-
ly v náhradní rodině a jejich dětství 
bylo peklo. Neměly žádné hračky, 
k jídlu dostávaly často jen usušený 
chleba a jablko. Za jakékoli „zlo-
bení“ následovalo bití i další kruté 
tresty – byly zavírány na noc do skle-
pa, kde po nich běhaly myši… Setká-
váte se s podobnými případy často 
anebo toto je skutečně výjimka?
Bohužel některé případy jsou 
skutečně otřesné. Vždy, když si 
myslíte, že vás již nic nepřekvapí, 
objeví se další neuvěřitelný pří-
běh. Čtyřleté dítě, jehož rodič při-
vazoval k židli, protože nechtěl, 
aby chodilo. Na handicapované 
děti je větší příspěvek od státu. 
Dítě, kterému rodiče dávali při-
pínáčky do bačkůrek a nutili jej 
v nich běhat, děti, které zavírali 
ke psům do kotců a které jedly 
jako pejsci, a mnoho dalšího.

Můžete uvést další případy týraní 
dětí?
Máme nejrůznější případy a vždy, 
když už si myslíte, že vás nemůže 
nic překvapit, stane se ještě něco 
horšího. Za svých 20 let u FOD 
jsem toho zažila již velmi mnoho. 
Matku, která zneužívala svého ani 
ne ročního syna – tvrdila, že je to 
láska. Dvouletou dívenku, která 
k nám přišla s popáleninami na 
vnitřní straně stehen od cigaret. 
Nikdo bohužel nebyl potrestán. 
Policie případ šetřila, ale dívenka 
pobývala u tolika lidí, než se do-

stala k nám, že není možné určit, 
kdo jí toto způsobil. Ona byla příliš 
malá, aby ukázala na viníka. Dnes 
žije spokojená u svých pěstounů 
a roste jako z vody. Existuje oprav-
du mnoho šokujících případů.

Pomáháte ale i dospělým. Když 
matka tří dětí začala po smrti své-
ho otce brát drogy, pomohli jste 
nejen jejím zanedbaným dětem. Po 
umístění do Klokánku se děti rychle 
zotavily, matka přestala brát drogy 
a děti má opět v péči. Jaké procento 
dětí se vrací zpět k rodině?
K rodině se vrací cca 60 procent 
dětí. Jsme tu hlavně pro děti, ale 
i rodiče potřebují někdy pomoci. 
Proto je následně propojujeme 
s jinými neziskovými organizace-
mi, které jim pomohou. Je radost, 
když se vše povede. Rodina je pro 
dítě to nejdůležitější.

Od koho získává Fond ohrože-
ných dětí fi nance na svou činnost?
Fond ohrožených dětí je ze sedm-
desáti procent fi nancován státním 
příspěvkem, pět procent přichází 
z krajů a zbývajících pětadvacet 
procent jsou skvělí dárci, bez kte-
rých bychom pomáhat nedokáza-
li. Naše „klokaní“ rodina je velká 
a určitě přijímáme i nové členy.

Jaká je podpora fondu ze strany 
vedení našeho státu, je tato po-
moc dostačující?
Dle nás podpora není dostačující. 
Zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc (ZDVOP) je státem 
pro děti využíváno, ale podíl stá-
tu na fi nancování těchto zařízení 
je pouhých 70 procent. Zákony, 
které vedení našeho státu vytvá-
ří, ztěžují práci nejen ZDVOP, ale 
i sociálním pracovnicím. Mrzí 
mne, že nemáme stejnou podpo-
ru jako třeba dětské domovy, pře-
chodní pěstouni a diagnostické 
ústavy. Všechny formy náhradní 
péče jsou důležité. Je ale třeba 
vždy zvažovat, jaký druh náhradní 
péče je pro dané dítě vhodné.

Teprve devítiletá holčička Domi-
nika napsala dopis vedoucímu 
Klokánku Štěrboholy panu Vaň-
kovi, že by chtěla pomoci zachrá-
nit Klokánek a poslala ze své po-
kladničky 122 korun. Dostáváte 
často podobné dopisy od malých 
dětí, které žijí v normální rodině?
Skutečně se toto stává. Děti z běž-
ných rodin si velmi často uvědo-
mují své privilegium, že mají tak 
báječné rodiče, kteří se o ně stara-
jí. Je to výchova budoucí generace, 
která nebude lhostejná k bezpráví 
na tomto světě. Spolupracujeme 
i s mateřskými školkami, kdy děti 

například na Vánoce přinesou 
každé některou ze svých oblíbe-
ných hraček a s krásným přáníč-
kem je věnují dětem do Klokánku. 
To je jejich forma pomoci a je to 
krásné, že se umí podělit.

Češi se vyznačují značnou kritič-
ností k jiným. Dostáváte ohledně 
své záslužné práce i nějaké negativ-
ní dopisy, e-maily nebo telefonáty?
I toto se bohužel děje. Těmto lidem 
nic nezazlíváme. Mají vlastní ná-
zor, třeba je zklamal jejich život, ni-
kdo jim v minulosti nenabídnul po-
moc, tak se nyní zlobí na celý svět. 
Někdy zase zklamete rodiče umís-
těného dítěte v našem zařízení. 
Rozhodne se v zájmu dítěte a rodič 
se s tím nedokáže smířit, přestože 
se třeba o dítě nestaral. Pak píše 
různé věci a různé stížnosti na úřa-
dy, kterými se musí úřady zabývat. 
Kontrol je u nás skutečně velké 
množství (usmívá se).

Jak by se podle vás dal řešit pro-
blém dětí v uprchlických tábo-
rech?
Děti jsou děti a nikdo si nezaslouží 
takový život. Bohužel je těžké ur-
čit, kdo je dítě a kdo je již dospělý. 
Tyto děti nemají většinou žádné 
doklady a vydávají se za nezletilé, 
následně se pak nechají u nás uby-
tovat a v momentě, kdy si odpoči-
nou, odchází. Myslím, že by bylo 
záhodno při uprchlických tábo-
rech udělat podobnou službu jako 
je ZDVOP – spíše v tomto případě 
dětský domov, který by byl specia-
lizovaný na tuto humanitární po-
moc a který by se o tyto děti posta-
ral. V našich zařízeních se občas 
s těmito dětmi setkáváme a při-
znávám, že je to velký problém. 
Není výjimkou, že děti ohrožují 
své vrstevníky i pečující „tety“, ne-
mluvě o jazykové bariéře.

Jste ve funkci předsedkyně teprve 
několik měsíců, co vás přivedlo 
k práci v organizaci, která má za 
cíl chránit a pomáhat těm nejvíce 
bezbranným?
Ve funkci předsedkyně FOD jsem 
skutečně krátkou dobu. Předsed-
kyně je volena členským shromáž-
děním. Jsem poctěna, že si tento 
rok vybrali členové právě mě. Ve 
Fondu ohrožených dětí pracuji 
již více než 20 let, a to na různých 
pozicích. Dá se říci, že jsem si zde 
vše mohla vyzkoušet a projít té-
měř každou pozicí, která v našem 
spolku je. Domnívám se, že je to 
velmi dobrá zkušenost k tomu, 
abych mohla nyní FOD zastupo-
vat navenek. A co mne přivedlo 
k této práci? Byla to moje touha 
pomáhat, být prospěšná a hlavně 

láska k dětem. Pak již stačilo jen 
krátké setkání se správným člo-
věkem a spolupráce byla na světě.

Čím je pro vás práce ve Fondu 
ohrožených dětí?
Práce ve Fondu ohrožených dětí je 
pro mne vším. Je smysluplná a do-
káže člověka naplnit. Pomáhám 
těm, kteří to bezpochyby potřebují 
– dětem. Někdy se vám daří více, 
někdy méně. Ve Fondu ohrožených 
dětí je skvělý kolektiv lidí. Ráda 
tvrdím, že tety, strýcové a sociál-
ní pracovníci jsou „andělé“, kteří 
vědí, co je třeba udělat. Spojuje nás 
jedno – láska k dětem a touha jim 
pomoci v jejich nelehkém životě.

Jak trávíte svůj volný čas, pokud 
nějaký vůbec máte?
Přiznám se, že mi mnoho volného 
času skutečně nezbývá. Pohoto-
vostní mobil, sloužící k okamžité-
mu příjmu dětí, mám téměř non-
stop. Ale pokud se chvilka přece 
jen objeví, ráda navštívím muzikál, 
koncert či divadlo. Ráda si přečtu 
i nějakou pěknou motivační knihu.

Rozhovor

  Nejhorší je lhostejnost
HANKA KUPKOVÁ (* 1975)

Po absolvování základní školy 
vystudovala Střední ekonomickou 
školu, obor organizace administ-
rativy. Po mateřské dovolené pra-
covala nejdříve jako samostatný 
odborný ekonom pro společnost 
Pramen Praha, poté nastoupila 
do Fondu ohrožených dětí (FOD). 
Jejím velkým vzorem a  učitelkou 
byla JUDr. Marie Vodičková, zakla-
datelka Fondu ohrožených dětí 
a Klokánků. V roce 2015 se Hanka 
Kupková stala statutárním zástup-
cem FOD a členkou předsednictva, 
v  roce 2019 ji pak členské shro-
máždění zvolilo předsedkyní FOD. 
Během svého působení ve FOD si 
udělala kurz Pracovník v sociálních 
službách. Mezi její koníčky patří 
hudba a výpočetní technika.

KLOKÁNEK BRNO

Adresa: Michalova 4/2586
628 00 Brno-Líšeň
klokanek.brno@fod.cz
www.klokanekbrno.cz

Tel.: 544 213 009
Fax: 544 212 790
Mobil: 724 667 726

Pohotovostní telefon: 792 226 334 
Pohotovostní telefon je určen 
pouze pro akutní potřebu příjmu. 

Vedoucí Klokánku: Marcela Bub-
lová, marcela.bublova@fod.cz

Víte, že... 

V Klokáncích uvítají i dobrovolníky, 
kteří pomohou například s doučo-
váním dětí, s tříděním skladů nebo 
s opravami v Klokánku či údržbou 
zahrady. Fondu ohrožených dětí 
můžete pomoci i  materiálně – 
například darováním hygienických 
potřeb, úklidových prostředků, 
prášků na praní, aviváží, papí-
rových kapesníků atd. Vítána je 
samozřejmě fi nanční pomoc. 
Peníze můžete zasílat na trans-
parentní sbírkový účet Klokánku 
Brno 2301674544/2010. 

Jak pomoci?
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  Zbrusu novou brněnskou akcí byla oslava Silvestra na náměstí Svobody. Program na pó-
diu byl 31. prosince poprvé, konkrétně od 18 do 21 hodin. Zakončila jej světelná show.

„Světelná show doplňovala sa-
motný videomapping, který se 
nesl v duchu Brna – byly zde zpo-
dobněny hlavní dominanty, sym-
boly a turisticky známá místa jako 
krokodýl, kolo, logo Komety, hrad 
Špilberk, Petrov, vila Tungend-
hat, lodní doprava, Ignis Bru-
nensis, orloj, socha Jošta aj. Za-
čátek byl ve 21.00 hodin. Během 
projekce a show zhaslo veřejné 

osvětlení na celém náměstí. Sa-
motná světelná show byla tvořena 
pomocí různých efektových gob 
a promítala se na okolní domy na 
náměstí,“ říká manažer TIC Brno 
Jan Gerych.
Program skončil před 22. hodinou 
a do této doby se také z bezpeč-
nostních důvodů uzavřely stánky 
s občerstvením. Město sice ohňo-
stroj tentokrát nepořádalo, ale Br-

ňané si mohli pyrotechniku na ná-
městí přinést. „Kolem 23. hodiny 
se začalo centrum zalidňovat a za-
znívaly první zvuky pyrotechniky. 
Většina odpalujících byli zahra-
niční turisté. Situace se postupně 
uklidňovala kolem druhé hodiny 
ranní. Po celou dobu zde byli pří-
tomni hasiči, policie, organizátoři 
a soukromá bezpečnostní agentu-
ra,“ dodává Gerych. mm

Silvestr na náměstí Svobody

Bodnul se do hrudníku
Během letošních oslavy přícho-
du nového roku Policie ČR evi-
dovala na jižní Moravě od půl-
noci přes 129 oznámení na linku 
158. Brněnští policisté ve 4 ho-
diny ráno spěchali do jednoho 
z domů v centru, kde mělo dojít 
k pobodání. Strážci zákona na 
místě zjistili, že se měl do hrud-
níku bodnout dvaadvacetiletý 
cizinec, který se pohádal se svou 
partnerkou. Zranění však na-
štěstí nebylo vážné, byl schopen 
absolvovat dechovou zkoušku, 
při níž bylo zjištěno 1,5 promile 
alkoholu. kch

Křičel, že je prezident
O zajištění při ošetření údaj-
ně agresivního muže požádal 
1. ledna odpoledne na tísňové 

lince 156 personál brněnské ne-
mocnice. Pacient se měl nejprve 
pokusit zdravotníky napadnout, 
a když byl neúspěšný, rozhodl 
se náhle utéct ještě před dokon-
čením ošetření. Pátrání po něm 
strážníkům usnadnila informa-
ce, že navzdory chladnému po-
časí vyběhl na ulici bosý, pouze 
v trenýrkách a v tričku. Netrvalo 
dlouho a jedna z hlídek městské 
policie muže uviděla. Strážníci 
pak třiačtyřicetiletého pacien-
ta na útěku vyzvali, aby setrval 
na místě a uklidnil se. Ten ale 
na výzvu nereagoval a místo 
toho začal křičet, že je prezident 
a všechny zbije. Kvůli stupňují-
cí se agresivitě museli strážníci 
použít donucovací prostředky 
a s pouty na rukou ho přepravi-
li na ambulanci, ze které krátce 

předtím utekl. Napodruhé už se 
ošetření podařilo zdárně dokon-
čit. Zmíněný „prezident“ je po-
dezřelý z neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby. ris

Bez řidičáku a pod 
vlivem drog
V úterý 31. ledna v brzkých 
ranních hodinách kontrolovali 
policisté v Hustopečích osádku 
osobního vozidla Audi. Řidič 
i spolujezdec ve věku 26 a 32 let 
se chovali podezřele a přítom-
nost policejní hlídky jim nebyla 
příjemná. Důvod se ukázal – ři-
dič podle testu řídil auto pod 
vlivem drogy a navíc nebyl dr-
žitelem řidičského oprávnění. 
Při kontrole uváděl jinou iden-
titu a prokazoval se cizím dokla-
dem. Policisté také v autě našli 

igelitové sáčky s obsahem bílé 
krystalické látky. Muže i vozidlo 
zajistili a ke spolupráci přizvali 
kriminalisty. „Komisař krimi-
nální policie pak po prošetření 
všech okolností zahájil trestní 
stíhání obou mužů a obvinil je 
z přečinu,“ uvedl Petr Zámečník 
z jihomoravského policejního 
ředitelství. Zároveň připomněl, 
že se jedná o nedovolenou vý-
robu a jiné nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami 
a s jedy. Toho se zmínění muži 
dopustili tím, že společně pře-
chovávali ve vozidle nalezený 
pervitin v řádu několika gramů 
a dále pak sušené plodnice lyso-
hlávek a drť této houby. Oběma 
zadrženým tak v případě odsou-
zení hrozí až pět let odnětí svo-
body. kch

Krimi noticky přelomu roku 

SILVESTR v Brně na náměstí Svobody Foto: archiv TIC Brno

3210

První děťátko, které se v Brně 
v roce 2020 narodilo, se jme-
nuje Mariana. Holčička přišla 
na svět čtrnáct minut po půl-
noci 1. ledna 2020 v porodnici 
ve Fakultní nemocnici Brno-Bo-
hunice. Mariana vážila 3210 g 
a měřila 49 cm. Rodiče prvního 
miminka pocházejí z  brněnské 
městské části Chrlice. Popřát 
vše dobré mamince a malé Ma-
rianě přijela ve čtvrtek 2. ledna 
2020 také primátorka města 
Brna Markéta Vaňková.
 pž, foto: archiv FN Brno

Číslo vydání
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 Před třiceti lety vzniklo Občanské fórum, politické hnutí, kte-
ré se vytvořilo v průběhu „sametové revoluce“ v Praze jako 
široká, spontánní platforma občanských nezávislých aktivit. 
Hnutí, zkráceně nazývané „OF“, odmítalo totalitní komunistic-
ký režim. Občanské fórum je známým pojmem, málokdo ale ví, 
že jeho předobrazem se stalo brněnské fórum. Přinášíme vzpo-
mínky z řad známých osobností na tato dvě uskupení.

Kristián Chalupa, Markéta Malá

Emigraci mi 
překazila revoluce
Vzpomínky na tyto po-
hnuté časy po letech po-

malu, ale jistě blednou. Ano, před 
listopadovou revolucí v roce 1989 
jsem byl signatářem několika proti-
režimních petic. Vzpomínám si pře-
devším na Několik vět. Jednalo se asi 
o deset kopií a nechal jsem je doma 
u matky. Byli jsme totiž na zájezdu 
s HaDivadlem v Praze a po návratu 
mi matka otevřela dveře s ovázaný-
mi prsty. Všechny kopie rozstříhala 
nůžkami na padrť a spláchla do 
záchodu. Slyšela údajně, že někdo 
chodí v domě, a myslela si, že je to 
Státní bezpečnost. Kdo tehdy dělal 
tyto kopie, dobře ví, co to bylo za vel-
kou ztrátu. Chartu 77 jsem ale nepo-
depsal. K veškerým mým aktivitám 
proti tehdejšímu komunistickému 
režimu mne vedla především přiro-
zená nechuť k stávajícím komunis-
tickým pořádkům, stejně jako teď.
Musím ale říct, že jsem si žil podle své-
ho, a to byl vlastně můj největší odpor. 
Chystal jsem na své třicátiny emigraci. 
Chtěl jsem utéct v září 1990 za dědeč-
kem, který žil ve Vídni. Revoluce mi to 
ale překazila. V listopadových dnech 
roku 1989 jsem byl tzv. samozvaným 
šéfem brněnského Tiskového středis-
ka Občanského fóra a Petr Cibulka 
byl, pokud si to dobře pamatuji, jeho 

mluvčím. Chodil jsem v té době po 
Brně olepen různými nálepkami jako 
OF, Havel for Prezident, vypadal jsem 
hloupě, ale muži mi záviděli a dívky mě 
milovaly... Bylo mi krásných třicet.
A proč jsem musel odejít ještě před 
revolucí z Gottwaldovského fi lmo-
vého studia? Odešel jsem po „doho-
dě“, když mi tehdejší ředitel studia 
Dr. Steiner nabídnul funkci produkč-
ního výměnou za vstup do Komuni-
stické strany Československa. Jed-
noznačně jsem tuto nabídku hned 
odmítl a pak to bylo na hodinu. Byl 
jsem vedením studia vytipován spo-
lečně s dvěma kolegy jako nová krev 
v rámci přestavby. Plat produkčního 
tehdy byl přibližně 12.000 korun 
s různými „benefi ty“. Můj dosavadní 
plat asistenta produkce činil přitom 
pouhých 2250 korun českosloven-
ských. A to byl určitě podstatný rozdíl. 

Milan Sedláček
sociolog, diplomat, bývalý ředitel 

Národního divadla v Brně

Odhodlaní disidenti
Brněnské fórum byla 
jedna z mála otevřených, 
i když uvážlivých politic-
kých aktivit, které vznikly 

ještě v době nesvobody za komunis-
tického režimu. Zrodilo se z nouze, 
ale uvědoměle. Mělo mezi svými 
hned několik cílů. Zlepšit postavení 
Brna a navrátit je do přirozené role, 
pro kterou v minulosti vyrostlo a žilo. 
Především ale narušit bariéru, která 

byla mezi většinovým obyvatelstvem 
totalitního Československa a disi-
dentským nebo jakoukoliv rezistencí 
proti tehdejšímu režimu. Zrodilo 
se z nápadného nepoměru, jaký byl 
mezi projevy občanské neposlušnosti 
a občanského uvědomění, které se 
postupně rozvíjely v Praze od pověst-
ného „Palachova týdne“ v roce 1987 
a postupně nabývaly na síle.
Atmosféra ve veřejném prostoru byla 
v 70. a ještě více v 80. letech v Praze 
a v Brně značně rozdílná. V Brně bylo 
činných několik odhodlaných disiden-
tů jako Jiří Müller, Jaroslav Šabata, 
Petr Pospíchal, Jan Šimsa, Petr Ci-
bulka, kteří budili velký respekt i oba-
vy tehdejšího režimu. Bylo zde také 
značně odhodlané prostředí podzem-
ní církve z původního okruhu tajného 
biskupa Davídka. Atmosféra obecně 
ve společnosti tomu ale neodpovídala, 
naopak. Oproti Praze ale dokonce i ji-
ným menším městům v Čechách byla 
více oportunní. Jakákoliv alespoň tro-
chu samostatná, když ne alternativní 
aktivita byla v Brně vzácností.
Tak se zrodila idea, jak takový stav 
překonat nebo rozhýbat. Jak přiblížit 
ideály disidentského hnutí širším vrst-
vám obyvatel a zároveň posílit a ne-
chat rozeznít jejich normální ducha-
přítomnost. Jak detabuizovat řadu 
přirozených občanských a politických 
témat, která se podařilo režimu 
v době normalizace zmrazit a důklad-
ně pohřbít pod zem. Tato myšlenka 
mě ovládla někdy mezi zářím a říjnem 
1988. Postupně se rozvinula jasná 
a strukturovaná představa. Přáteli 
z nezávislého prostředí byla nejprve 
ale spíš odmítána. Teprve Jaroslav 
Šabata někdy na začátku listopadu 
přijal myšlenku jako nosnou a s mi-
mořádnou vervou ji převzal a neú-
navně jí pomohl vdechnout život. Jen 
navrhl přejmenování z mého původně 
zamýšleného: „Výboru na obranu 

Brna“ na „Brněnské fórum“. Stalo 
se to v polovině listopadu 1988. Pak 
došlo k historické schůzce v bytě Jany 
Soukupové přibližně před Mikulášem 
1988, kde se nás sešlo několik prota-
gonistů: Vladimír Matoušek, Jana 
Soukupová, Jaroslav Šabata, Ladi-
slav Vencálek a Václav Čermák a já.
Jako krycí platforma byla založena 
základní organizace ČSOP (Česko-
slovenského svazu ochránců přírody), 
aby bylo možno pronajímat sály a cy-
klostylovat. Bylo také připojeno něko-
lik konkrétních komunálních témat 
– hmatatelná materie reálné místní 
politiky, které pálila občany a byla pro 
ně srozumitelná. Tato témata doká-
zaly osoby v Brněnském fóru kvalitně 
odborně artikulovat. Byla to zejména 
„Rychlá tramvaj“ a hrozící spojka 
Pražské radiály ve Veslařské ulici.
Pak se podařilo uspořádat první 
historické sezení Brněnského fóra, 
kde se probírala konkrétní politická 
témata od jejich symbolických vý-
chodisek po konkrétní materii. Zde 
se poprvé v jednom prostoru sešli 
(dosud jen legendární) živí lidé disen-
tu s širokou občanskou společností 
Brna. Byla to událost, o které poprvé 
referovala (byť jen fragmentárně) jak 
místní média panujícího režimu, tak 
i vysílání Svobodné Evropy a Hlasu 
Ameriky. To bylo v polovině března 
1989. Následující veřejné sezení pak 
bylo opět zakázáno a náhradní se ko-
nalo na zahradě Václava Čermáka. 
Pro další se nacházely nové a nové 
možnosti, jak je „legálně“ uspořádat 
ve veřejném prostoru. Myšlenka se 
reálně ujala a výrazně dopomohla, 
že Brno postupně během roku 1989 
po svém „dohánělo“ Prahu. Jméno 
pak po jisté metamorfóze o kritickém 
víkendu 18. a 19. listopadu přešlo na 
Občanské fórum.

Jan Sapák, architekt, 
vysokoškolský učitel

Brněnské výročí: Vzpomínky na Občanské fórum

Hana Holcnerová

Narodila se v roce 1960 Arnoš-
tovi a Zdence Ryškovým, kteří 
se nikdy nestali členy komunis-
tické strany, ale také proti ní ni-
jak nevystupovali. Hana naproti 
tomu komunistické autority 
odmítala už od mládí. Už v páté 

třídě zorganizovala svou první 
petici. Na gymnáziu odmítla 
vstoupit do Socialistického sva-
zu mládeže a po absolvování 
stavební fakulty VUT v Brně se 
zapojila do disentu.

Podepsala Chartu
Na mateřské dovolené s dvěma 
dcerami poslouchala Svobodnou 
Evropu a Hlas Ameriky. „Poslou-
chala jsem to celé roky a pak jsem 
jednou slyšela rozhovor Pavla Ti-
grida s Václavem Havlem. Tehdy 
jsem se rozhodla, že už to nejde, 
že Havel říká, co si léta myslím,“ 
vzpomínala na okamžik, který 
jí změnil život. Našla si adresu 

Jaroslava Šabaty a na podzim 
roku 1988 k němu odjela pode-
psat Chartu 77 a domluvit se na 
zapojení do disentu. StB ji sledo-
vala při vycházkách s dětmi, před 
domem neustále parkovalo auto. 
Počítala s tím, že ji mohou kdyko-
liv zavřít do vězení.

Dostala facku
Podepsala prohlášení Hnutí za 
občanskou svobodu, pomáhala 
s tiskem samizdatu, účastni-
la se soudů s protirežimními 
aktivisty a spoluorganizovala 
demonstrace v listopadu 1989. 
Když se 20. listopadu odpoled-
ne uskutečnila na náměstí Svo-

body tichá demonstrace, byla 
Hana vyslýchána na služebně 
StB v Běhounské ulici. Dostala 
i facku. Následující den už stála 
na tribuně na náměstí Svobody 
před davem tisíců lidí a další den 
spolu s jinými aktivisty spoluza-
kládala Občanské fórum. Vzpo-
mínala, že to bylo období plné 
nadšení a shonu.
 Vít Lucuk, Markéta Malá

Vzpomínky pamětníků pocházejí ze 
sbírky Paměť národa, kterou spravu-
je obecně prospěšná společnost Post 
Bellum díky podpoře soukromých 
dárců. Podpořit ji můžete i vy, více 
na www.pametnaroda.cz.

Osobnosti spojené s Brnem 
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INZERCE

Kamelot v Brně
5. ledna od 19:00
Mahenovo divadlo

Tonga a Filipíny, království vel-
ryb a po stopách žraloků
6. ledna od 19:00
Galerie Vaňkovka

Santiniho jazyk 
7. ledna
Městské divadlo Brno

Shreck – Brno
12. ledna od 14:00
DRFG arena

Zase ti tupitelé – Petr Tomšů
13. ledna od 19:00
Café Práh

LETS – Peněženku nepotřebujete
16. ledna od 18:30
Dobrovolnické centrum 67

Svatební SHOW Brno
17.–18. ledna
Adam Gallery

Metody výslechu a získávání 
informací
19. ledna od 20:30
Univerzitní kino Scala

Degustace olivových olejů
19. ledna od 15:00
Café Bonifáco

Do Lotyšska za dobrovolnictvím
22. ledna od 18:30
Dobrovolnické centrum 67

Šmoldasův drzý jazyk
23. ledna od 19:00
Musilka

Travel stand-up: Stopem se 
psem v Asii
23. ledna od 19:00
Galerie Vaňkovka

Život začíná po stovce
29. ledna od 18:30
Dobrovolnické centrum 67

Asijské srdce: Tádžikistán a Pamír
30. ledna od 19:00
Café Práh

Sama pěšky z Mexika do Kanady
30. ledna od 20:30
Moravské náměstí 3

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

Ohrožená zvířata: Přežijí rok 2020?
V Zoo Brno se 4. ledna konala akce 
s názvem „Přežijí rok 2020?“, kte-
rá upozorňuje na ohrožené druhy. 
„V průběhu času se význam zoo-
logických zahrad pozměnil. V mi-
nulosti byly určené v podstatě jen 
k odpočinku. Později se přidala 
vzdělávací funkce, kdy se provozo-
vatelé snažili a dosud snaží lidem 

ukázat rozmanitost přírody, vysvět-
lit problematiku jednotlivých druhů. 
V současné době se vše posunulo 
ještě na další a velmi důležitou úro-
veň – přímo na ochranu přírody 
a jednotlivých druhů. Zoo se staly 
jedním z podstatných faktorů, které 
přispívají k ochraně a záchraně zví-
řat,“ říká mluvčí Michal Vaňáč. mm
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Aukce pro postižené

Již druhým rokem zorganizovala 
dražební společnost PROKON-
ZULTA v Sono Centru charitativ-
ní aukci pro zdravotně postižené 
z domova Kamélie v Křižanově. 
S pomocí kolegyň z advokátních 
kanceláří insolvenčních správců 
uspořádali aukci děl zdravotně 
postižených. Výsledek byl více 
než úspěšný. Podařilo se vybrat 
téměř sto tisíc korun. Za nejvyšší 
cenu – více než 52 tisíc korun – byl 
vydražen velký keramický pták. 
Složilo se na něj několik účast-
níků charitativní aukce. Loňský 
výtěžek aukce se podařilo navýšit 
o více než 20 tisíc korun. jm

Foto: archiv jm

Foto: archiv Zoo
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Emily vážila jen 730 gramů!
  Emily se narodila před-

časně v 30. týdnu těhoten-
ství, a vážila jen tři čtvrtě 
kila a měřila 34 centimetrů. 
Maminka Aneta rodila v Brně 
na Obilném trhu císařským 
řezem. Monitor dechu byl 
velkou pomocí, rodiče jej po-
užívali od prvního dne naro-
zení Emily, dokonce jej dávali 
holčičce do kočárku, když 
spala venku.

Markéta Malá 

Vstup holčičky do života nebyl 
jednoduchý. „Emily byla v inku-
bátoru šest týdnů. Nejtěžší bylo 
se sžít s tím, že je tak malinká, 
křehká a zranitelná. Pro mne 
i pro manžela to bylo těžké, ale ni-
kdy jsem nepochybovala, že by to 
nezvládla nebo by mi, nedej bože, 
umřela! Prý se maminky v tako-
vých situacích obávají hodně, ale 
já jsem se snažila to brát pozitiv-
ně. Hodně jsme za ní s manželem 
chodili, zpívali jsme jí a četli. Do-
dávali jsme jí sílu. Hodně jsme 
také praktikovali doteky, sestřič-
ky nám dobře poradily,“ říká ma-

minka Aneta. Téměř rok museli 
s Emily cvičit Vojtovu metodu.

Monitor dechu doporučují
Monitor dechu měla Emily v po-
stýlce od prvního dne narození. 
„Z postýlky jsme ho vyndávali až 
v roce a půl. Byla to pro nás veli-
ká pomoc, i když naštěstí nikdy 
nezačal vydávat výstražný zvuk. 

Doporučuji ho jako máma dvou 
dětí všem rodičům a v šestinedělí 
je to podle mého názoru nutnost. 
Když ještě Emily neměla dvě kila, 
tak jsme ho s manželem měli 
i v kočárku, když spinkala na za-
hradě,“ svěřuje se Aneta.
Emily musela po narození v nemoc-
nici zůstat dva měsíce. Přibírala po-
malu. „Musím říct, že jsme slavili 

každý gram. Paradoxně sní nejvíc 
ze svých vrstevníků a v jídle moc 
vybíravá není. Je drobnější postavy, 
ale nijak zvlášť váhově nevyboču-
je,“ říká maminka. Emily je nyní 
zcela zdravá holčička a narodil se jí 
bratříček, plně donošený chlapeček 
s porodní váhou přes tři kilogramy. 
„Zázraky se dějí a každé těhoten-
ství je úplně jiné,“ usmívá se Aneta.

EMILY se narodila předčasně. Foto: archiv rodiny

Třicet monitorů dechu pro brněnskou nemocnici
  Na konci roku 2019 pře-

dala nadace 30 monitorů 
dechu v celkové hodnotě 
60 tisíc korun na Neonato-
logické oddělení Fakultní 
nemocnice Brno. Za čtyřia-
dvacet let své existence se 
nadaci podařilo díky štěd-
rosti sponzorů a dárců vyba-
vit novorozenecká a dětská 
oddělení českých nemocnic 
téměř 8 tisíci monitory de-
chu v celkové hodnotě cca 
32 milionů korun.

Kristián Chalupa

Během prvního roku života dítě-
te může dojít k nepravidelnému 
dýchání nebo dokonce k zástavě 
dechu. „Zpomalení nebo zástavu 
dechu může způsobit jak syn-
drom náhlého úmrtí kojenců, tak 
nachlazení, vysoké horečky či 
jiný chorobný stav. Při dechové 
zástavě delší než 20 vteřin nebo 

při snížení dechové frekvence 
pod 10 dechů za minutu upo-
zorní zvukový a světelný signál 
přístroje personál nemocnice 
nebo rodiče, díky čemuž může 
být dítěti ihned poskytnuta první 
pomoc,“ vysvětluje Štěpánka Po-
korníková, ředitelka nadace.

Maminko, dýchám
„Nadace Křižovatka spolupra-
cuje s Neonatologickým odděle-

ním Fakultní nemocnice Brno již 
řadu let a jsme za to velmi vděč-
ní. Monitory dechu Babysense 
umožňují zachytit nepravidel-
nost dýchání nebo zástavu dechu 
novorozence, na což upozorňují 
zvukovým a světelným signá-
lem,“ říká Beatrix Křížová z Cen-
tra komunikace FN Brno z areálu 
Bohunice. Dodává, že zmíněný 
monitor dechu hlídá nejen zásta-
vu dechu, ale rovněž apnoe pauzy 

(bezdeší) a jakékoliv nepravidel-
nosti dechu děťátka.
Cílem a smyslem projektu „Ma-
minko, dýchám“ je vybavit moni-
torem dechu každou postýlku pro 
miminko na porodnických, no-
vorozeneckých a JIP odděleních 
nemocnic v České republice. Dále 
pak umožnit rodičům vypůjčení 
monitoru dechu na nezbytně nut-
né období, když odcházejí z po-
rodnice se svým děťátkem domů.

Nadace Křižovatka: Téměř čtvrt-
století se Nadace Křižovatka jako 
jediná nadace v celé České republi-
ce aktivně věnuje podpoře povědo-
mí veřejnosti o Syndromu náhlého 
úmrtí kojenců (SIDS – z angličtiny 
Sudden Infant Death Syndrome) 
a  zároveň také o  možnostech 
ochrany ohrožených dětí do první-
ho roku věku. Společně s  Nadací 
Křižovatka může pomáhat každý 
a stačí zaslat libovolnou částku na 
číslo účtu nadace. Konto Nada-
ce Křižovatka: 7608414/0600 
(MONETA Money Bank).

Víte, že... 
MONITORY dechu pomáhají. Foto: archiv FN Brno
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Vybudujte si zdravé návyky
  Je tu nový rok a vy už ko-

nečně přestanete kouřit, za-
čnete více cvičit, jíst zdravěji… 
Také jste si letos dali nějaké 
předsevzetí? Třeba hubnutí 
se řadí mezi jedno z těch nej-
častějších. Po období plném 
vánočního přejídání a silves-
trovských přípitků se nemů-
žeme divit, že posilovny pras-
kají ve švech. Avšak zhubnout 
pár kilo kvůli vyššímu číslu na 
váze by neměl být jediný, na-
tož hlavní důvod pro změnu.

Pokud chcete pro své zdraví udě-
lat více, zaměřte se na svůj celkový 
životní styl a vybudujte si zdravé 
a dlouhotrvající návyky. Ač mo-
hou být předsevzetí pro některé 
dobrým pomocníkem, bohužel ve 
většině případů skončí jen u po-
známky na papíře a „skutek utek“. 
Změnu svého životního stylu ne-
odkládejte na datum, které „hezky 
vypadá“, ani až na začátek další-
ho týdne. Pokud jste rozhodnutí, 
vstaňte a rovnou začněte.

Kvalitní spánek
Aby tělo správně fungovalo, potře-
buje dostatek kvalitního spánku. 
Zkuste jít spát o hodinu dříve než 

obvykle a zároveň si dejte pauzu 
od telefonu či televize, pokud je 
před spaním sledujete. Ráno se 
napijte vody – po celé noci jste 
dehydrovaní. Pokud vám dělá pro-
blém čistá voda, přidejte plátek ci-
tronu nebo pár kousků mražených 

borůvek. Zapomínáte-li ráno pít, 
nachystejte si večer předtím lahev 
s vodou přímo k posteli.
Chcete zapracovat na své kondi-
ci, ale nestíháte si zacvičit? Ne-
potřebujete ani permanentku do 
posilovny či drahé náčiní. Zkuste 

jít alespoň jednu zastávku pěšky 
namísto tramvaje nebo autobusu 
nebo se večer před spaním pro-
táhněte. I tyto malé krůčky vám 
pomohou cítit se lépe. 

Dostatek bílkovin
Pokud se snažíte zhubnout, zapo-
meňte na hladovky či vyhazování 
peněz za hubnoucí pilulky nebo 
koktejly a raději si dopřejte menší 
porci plnohodnotného jídla. Jezte 
dostatek bílkovin – přidejte jedno 
vařené vejce nebo kousek libové-
ho masa. Volte spíše plnotučné 
mléčné výrobky a nezapomínejte 
na luštěniny, ty by měly být na ta-
líři alespoň jednou týdně. Navyšte 
konzumaci zeleniny! Zkuste si tře-
ba ke každému obědu přidat kou-
sek nakrájené zeleniny či hrst salá-
tu, další týden porci zeleniny zvyšte 
na dva kousky nebo si dopřejte ze-
leninu kromě oběda i na večeři.
Nedávejte si příliš velké cíle. Začně-
te pozvolna, ale snažte se být kon-
zistentní a novou činnost opakujte 
ideálně každý den. Zapisujte si své 
pokroky, je to skvělá motivace, co je 
psáno – to je dáno. Nezapomínejte, 
že osvojit si nové návyky nějaký 
čas trvá. Buďte trpěliví, nechtějte 
od sebe bůhvíjaké zázraky. I když 
se něco nepovede tak, jak jste si to 
naplánovali, nezoufejte. Prostě po-
kračujte tam, kde jste skončili.
Ing. Helena Pernicová, ekotrofoložka,

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

ŽIJTE zdravěji. Foto: archiv Heleny Pernicové

Odborník radí: Co jste nevěděli o cukrovce
 Položili jsme odbornici na 

problematiku diabetes melli-
tus, brněnské lékařce MUDr. 
Aleně Striové, šest nejdůleži-
tějších otázek, které se týkají 
cukrovky. Některé odpovědi 
vás překvapí. Věděli jste napří-
klad, že u diabetu také dochází 
ke vzniku vážných srdečních 
a mozkových onemocnění?

Kolik procent Čechů má cukrovku?
Nemocných s diabetem stále a rych-
le narůstá. Nyní se předpokládá, že 
asi 9 % obyvatel naší republiky trpí 
touto metabolickou chorobou.

Je pravda, že nemoc může vést až 
k amputaci končetin?
Diabetes mellitus čili úplavice 
cukrová je nebolestivé a plíživé 

onemocnění, které může vést k zá-
važným komplikacím. Jde hlavně 
o mikrovaskulární postižení cév 
očí, ledvin i nervových vláken 
a makrovaskulární, kdy mohou 
být například poškozeny cévy dol-
ních končetin, kde může dojít až 
k jejich amputaci. U diabetu také 
dochází k urychlení ateroskle-
rosy a vzniku vážných srdečních 
a mozkových onemocnění.

Jaké jsou typy diabetu?
V podstatě máme dva typy diabe-
tu. U prvního typu není dostateč-
ná produkce hormonu inzulinu 
v buňkách slinivky břišní, u dru-
hého typu není tělo schopno tento 
inzulin využívat. První typ nemo-
ci postihuje hlavně děti a mladist-
vé, druhý se většinou vyskytuje ve 
středním a vyšším věku. Někdy se 
objevuje cukrovka v těhotenství. 
U diabetu zjišťujeme zvýšenou 
hladinu cukru v krvi.

Jaké příznaky doprovází tuto ne-
moc?
Diabetes je často provázen pří-
znaky jako slabost, hubnutí, 
únava, žízeň, časté močení. Ně-
kdy probíhá dramaticky a může 
i ohrozit život pacienta, jindy 
může probíhat celkem bez potíží 
a zjistí se náhodně při krevních 
odběrech.

Jak se cukrovka léčí?
Léčba cukrovky musí být indivi-
duální, komplexní a je náročná. 
Je také třeba dodržovat režimová 
a dietní opatření. Diabetici 1. typu 
si musí aplikovat inzulin v jedné 
i více dávkách denně. U cukrovky 
druhého typu hlavně ovlivňujeme 
inzulinovou rezistenci. V léčbě 
převládají tablety – perorální an-
tidiabetika, někdy je třeba léčit 
inzulinem. K dispozici jsou i jiná 
a nová antidiabetika, která se mo-
hou například aplikovat jedenkrát 

týdně. Ke kompenzaci diabetu 
také přispívají nové technologie 
– inzulinové pumpy, glukometry 
a senzory. Náklady na léčbu jsou 
vysoké, a to i díky novým lékům 
a zdravotním pomůckám, které 
pacienti používají pro kontrolu 
hladiny cukru v krvi. O kompli-
kovanější pacienty se starají od-
borníci v diabetologických ambu-
lancích. Cílem péče o diabetika je 
umožnit mu aktivní život, který se 
co nejvíc blíží normálu.

Jaká jsou preventivní opatření?
Důležitá je prevence onemoc-
nění, která spočívá ve správné 
životosprávě. Je třeba se nepře-
jídat, dodržovat dostatek pohy-
bu, nekouřit, hlídat si optimální 
tělesnou hmotnost, krevní tlak, 
krevní tuky a snažit se vyvarovat 
stresovým situacím.

Připravila: MUDr. Alena Striová, 
diabetoložka



15Inzerce

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE

DO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ
BRNĚNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

JE JIŽ 20. 1. 2020.
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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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

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 

S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

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

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 



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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