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... ubylo černých pasažérů?
Počet lidí, kteří cestují brněnskou 
MHD bez platného jízdního dokla-
du, dál ubývá. Pracovníci přeprav-
ní kontroly Dopravního podniku 
města Brna přistihli v  roce 2019 
celkem více než 55  tisíc cestují-
cích bez jízdenky, což je o 3,5 tisí-
ce méně než v roce předchozím. 
Nejčastěji bez jízdenky vyjedou 
mladí lidé ve věkové skupině 
18–25 let. ris

Víte, že... 

85 let Masarykova onkologického ústavu
Masarykův onkologický ústav, který si 13. ledna připomněl 85 let od svého vzniku, se původně jmenoval 
Masarykova léčebna „Dům útěchy“. O jeho vznik se kromě Lucie a Jaroslava Bakešových významně za-
sloužil i Tomáš G. Masaryk, a proto také ústav nese jméno prvního československého prezidenta. V sou-
časnosti je významným onkologickým centrem v rámci Organizace evropských onkologických ústavů 
(Organisation of European Cancer Institutes) a Evropské referenční sítě pro léčbu vzácných solidních 
nádorů u dospělých (EURACAN). Ústav je rovněž nositelem několika mezinárodních certifi kací kva-
lity specifi ckých pouze pro onkologii, které zaručují pacientům léčených v MOÚ stejnou úroveň péče 
jako na nejlepších onkologických pracovištích západní Evropy. Nyní jsou v MOÚ soustředěny veškeré 
medicínské obory potřebné pro zajištění komplexní péče v oblasti onkologické prevence, diagnostiky 
a léčby. V lednu byl uveden do funkce nový ředitel profesor Marek Svoboda, který zde působí již od roku 
2004 a posledních deset let byl náměstkem ředitele pro rozvoj vědu a výuku. kch

Šárka Kašpárková:
Jsem letní typ

Trojskokanka, olympijská medailistka a mistryně světa Šárka Kašpárková se sice narodila na severu 
Moravy v Karviné, ale většinu života prožila v Brně. Zde se také věnuje mladým nadějným sportov-
cům, kterým pomáhá s kondiční přípravou, a seniorskému basketbalu. Košíkové holduje i její dcera 
Terezka, které Šárka Kašpárková pravidelně fandí na zápasech. Olympijská medailistka z Atlanty tvr-
dí, že je důležité, aby děti, které sportují, cítily podporu nejbližších. Hvězdná sportovkyně v rozhovoru 
prozrazuje, že má pejska neobvyklé rasy, neholduje zimním sportům a má ráda španělskou kuchyni.

 

Rozhovor na stranách 8–9

Inzerujte
Inzerce v našem 

časopise oslovuje 
nejširší okruh 

čtenářů z Brna!
Volejte:

724 274 181

Olympiáda v Tokiu
Zlatý medailista v moderním 
pětiboji na olympiádě v Londýně 
2012 David Svoboda, tanečnice 
Veronika Lálová a další známí 
sportovci tipovali, kolik medailí 
získají Češi v Tokiu.
 více na straně 5

Hejlík tváří veletrhu

Známý herec Lukáš Hejlík se 
stal patronem cestovatelských 
veletrhů a tváří projektu GO to 
FoodPark.
 více na straně 10
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Markéta Malá, 
šéfredaktorka 
redakce@-
brnozprava.cz

Svět obletěl alarmující příběh 
ochrnutého chlapečka s moz-
kovou obrnou, který v Číně ze-
mřel kvůli selhání úřadů. Hoch 
nebyl soběstačný a  jeho otec 
a bratr, kteří se o něj starali, 
museli jít do karantény kvů-
li podezření nákazou korona-
virem. Otec alarmoval úřady 
marně. Hoch po týdnu zemřel. 
Jak řekla americká spisova-
telka Louise Hayová: „Jaká-
koli tragédie se může obrátit 
v  největší dobro, pokud k  ní 
přistupujeme tak, aby nám 
mohla pomoci růst.“ Informo-
vání o  tragických případech 
může pomoci, alarmuje veřej-
nost, vyvolává kritiku a  sna-
hu o nápravu či neopakování 
pochybení. V  tomto čísle ča-
sopisu se zejména věnujeme 
tématu zdraví (s. 11, 13, 14). 
Články o  koronaviru (s.  11) 
zpracovali odborníci. Důležitá 
je prevence (s. 14), posilová-
ní imunity – v boji s jakoukoliv 
nemocí. To ví i rodiče statečné 
šestileté holčičky, která zápa-
sí s rakovinou (s. 13). Ellenka 
rozdává úsměv, i  když všem 
okolo veselo není. Této holčič-
ce a  dalším podobně srdna-
tým dětem pomáhá Nadační 
fond dětské onkologie Krtek, 
který by nemohl fungovat bez 
svých andělů – sponzorů, 
dárců a dobrovolníků. V únoru 
začíná sezóna jarních prázd-
nin. V Brně budou mít školáci 
volno od 17. do 23. února. Po-
kud podobně jako legendární 
bronzová olympionička a mis-
tryně světa Šárka Kašpárko-
vá (s. 8 a 9) nejste fanoušky 
zimních sportů, alternativních 
možností trávení času je celá 
řada. Moravská metropole 
nabízí v  únoru řadu zajíma-
vých divadelních představení, 
výstav, sportovních, hudeb-
ních i  gastronomických akcí 
(str. 1, 3, 4, 5, 6, 12).

Editorial Aplikace Záchranka i pro Brňany

Nebezpečný násilník je již ve vazbě
Trnitá – Začátkem nového roku 
přepadl na Křenové násilník 
mladou ženu. Po měsíci si mla-
dá Brňanka může oddechnout. 
Policii pomohla náhoda. Žena 
totiž muže, který na ni na začátku 
roku zaútočil, poznala na ulici. 
Informaci i s popisem předala po-
licistům a ti podezřelého zadrželi 
v ulici Milady Horákové.

Ženu uhodil zezadu
Zadržení zločince potvrdil Br-
něnskému zpravodaji policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. Pět-
atřicetiletý muž je nyní stíhaný 

vazebně, ale i tak kriminalisté vy-
šetřující případ uvítají informace 
případných svědků, které pomo-
hou přepadení objasnit.
Mladou ženu z brněnské Křeno-
vé ulice si počátkem letošního 
roku v podvečer vyhlédl nyní již 
zadržený násilník a oslovil ji. „Po-
škozená však jakýkoliv počínající 
hovor rázně ukončila, tím se však 
muž nenechal odradit a začal ji ne-
nápadně sledovat. Jakmile napa-
dená vstoupila do chodby domu, 
zbaběle zezadu zaútočil. Chlípník 
ji silným úderem uhodil do hla-
vy, přičemž napadená upadla na 

zem, a začal se po ní sápat,“ uvedl 
poručík Petr Vala. Dodal, že ačko-
liv se mu napadená žena snažila 
intenzivně vymanit, delikvent 
svůj chtíč podpořil tím, že ji začal 
rdousit. Naštěstí nenadálý souboj 
a sklíčené volání o pomoc uslyšeli 
sousedé, před nimiž se dal muž 
v úleku pohotově na útěk.
Na základě výpovědí svědků se 
brněnským mužům zákona po-
dařilo sestavit portrét násilníka 
a zajistit kamerové záznamy. Na 
přelomu ledna a února pak bylo 
úsilí jihomoravských kriminalis-
tů korunováno úspěchem. ech

 Chemická havárie, znečiš-
tění vzduchu či velký požár. 
To jsou mimo jiné případy, 
kdy díky aplikaci Záchranka 
může mobilní telefon upo-
zornit na hrozbu v okolí. 
Brno – Brno také spojilo síly 
s uznávanou aplikací, která může 
dokonce zachránit život. „Pomocí 
aplikace Záchranka budeme jedno-
duše a efektivně varovat obyvatele 
Brna před událostmi, které by jim 
mohly způsobit újmu na zdraví. In-
formaci zadá po dohodě s integro-
vaným záchranným systémem do 
aplikace pracovník krizového říze-
ní přímo na magistrátu,“ upřesňuje 
primátorka Markéta Vaňková. Při 
velkých krizových situacích bývá 
linka 155 výrazně přetížená. „Po-
kud ale člověk obdrží upozornění 
s informací o události včetně toho, 
jak se má chovat, navíc s odkazem 
na krizový portál města nebo kra-
je, může se problematickému mís-

tu vyhnout,“ říká náměstkyně pro 
krizovou připravenost a vzdělávání 
Zdravotnické záchranné služby JM 
kraje Jana Kubalová. K tomu, aby 
mobil varoval před nebezpečím, 
stačí spustit aplikaci Záchranka 
a v sekci „Informace“ u varovných 
upozornění zkontrolovat, jestli je 

Brno zvoleno jako sledovaný re-
gion. Aplikace, která vznikla v roce 
2012 původně jako studentský pro-
jekt, je ke stažení zdarma na ope-
račním systému Android a iOS. 
Náklady spojené s provozem systé-
mu pro moravskou metropoli hradí 
město. ris

NOVÁ APLIKACE se jmenuje Záchranka. Foto: město Brno

Zjednodušení pravidel pro parkování v Brně
Brno-střed – Pořízení parkovací-
ho oprávnění do oblastí placeného 
stání má být opět o něco jedno-
dušší. Na žádost občanů město 
propojilo tuto záležitost s Brno iD. 
Lidé si tak nebudou muset chodit 
osobní stránky uživatele vyřizovat 
na úřad. Vše jednoduše zvládnou 
online jen s přihlášením do svého 
plně ověřeného účtu na Brno iD.

Jeden účet
„Obracelo se na nás značné množ-
ství Brňanů, kteří měli zájem 
o propojení osobních stránek uži-
vatele s Brno iD. Rozhodli jsme se 
vyjít jim vstříc a přidat tuto službu 
do jednoho městského účtu. Na 
jednom místě tak vyřídí nejen par-

kovací oprávnění, ale i úhradu po-
platku za odpady, nákup jízdenky 
na městskou hromadnou dopravu 
nebo třeba vstup na některá brněn-
ská sportoviště,“ uvedla brněnská 
primátorka Markéta Vaňková.
Díky propojení s rezidentním par-
kováním se opět rozšíří množství 
služeb, ke kterým lze účet Brno iD 
využít. „Z jediného účtu už dnes 
mohou lidé vyřídit celou řadu věcí, 
kvůli kterým museli dřív jít osob-
ně na příslušný úřad a stát frontu 
k přepážce. Snažíme se tak zjedno-
dušit přístup k městským službám 
a zkrátit čas, který lidé musejí věno-
vat vyřizování administrativních 
záležitostí,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Tomáš Koláčný. Až dopo-

sud si Brňané museli osobní strán-
ky uživatele zřídit zvlášť a museli 
kvůli tomu navštívit úřad. „Nyní si 
je budou moci založit z domu bě-
hem pár minut. Lidé, kteří už mají 
své osobní stránky, je budou moci 
s účtem Brno iD propojit, což pro 
ně představuje jednoduchý způ-
sob, jak vyřídit více věcí na jednom 
místě a s jedním přihlášením,“ 
vysvětlil radní pro oblast dopra-
vy Petr Kratochvíl. Připomněl, že 
osobní stránky uživatele jsou ne-
zbytné pro elektronické vyřízení 
parkovacího oprávnění. I lidé, kteří 
nevlastní automobil, mohou tyto 
stránky mít. Lidé si přes tento účet 
mohou například zajistit parkovací 
oprávnění pro své návštěvy. kch
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SVĚTOVÝ MUZIKÁL POPRVÉ V ČEŠTINĚ
uvádí

Hudba a texty

QUEEN
Překlad a české texty

ADAM NOVÁK
Příběh a libreto

BEN ELTON

 DRFG ARÉNA BRNO
SOBOTA 23. 5. 2020 VE 14:00 A 19:00 HOD.

É

MUZIKÁL S HITY 

Hrají:  JAN KOPEČNÝ, BOHOUŠ JOSEF, KAMILA NÝVLTOVÁ, MICHAELA NOSKOVÁ
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, VERONIKA VYORALOVÁ, PETR KUTHEIL 
PETER PECHA, ANDREA GABRIŠOVÁ, TEREZA MARTINKOVÁ a další...

www.WE-WILL-ROCK-YOU-MUZIKAL.cz
Mediální 
partner
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Sportovní hvězdy v Brně na parketu

Fejeton: Fanóškem v Hochfi lzenu
Rychle, dokuď máme eště trochu 
zimu, sem šupnu zimní vále, co 
sem zažil v Rakósku. Tentokrát se 
budeme věnovat biatlonu a taky 
trochu alpskému lyžování. Nedáv-
no sem jel na světové pohár biatlo-
nistů v Hochfi lzenu. Při té příleži-
tosti sem si vzpomněl, jak sem tam 
byl před pár rokama fandit našim 
závoďákům na mistrovství.

Gabča dobíhala
To bylo tak. Jednó sme se náho-
dó potkali s Bobem v hospodě 

U Fidela v Líšni (nechodím moc 
do hospod, ale tehdá prostě sem 
šel). Bob je velké fanóšek do 
všech sportů, skoro takové, jag 
já, a pré pojeď se mnó do Hoch-
fi lzenu, naši só teď v laufu, uvi-
díme parádní biják (říká se tak 
biatlonu). Moc dlóho mě pře-
mlóvat teda nemusel a valili zme 
tam. Zavolal sem šoférovi a jeli 
sme na mistrovství světa v biat-
lonu. Akorát sme přijeli přesně 
ve chvílu, kdy Gabča dobíhala, 
tak jsme ju v cílu ani pořádně 

neviděli, ale stejně byla čtvrtá, 
tag zme vlastně o moc nepřišli 
a sledovali sme pak chlapy, na-
šim se moc nedařilo, ale vélet to 
byl znamenité, Simon Éééda, 
ésterajchiše turbo, hlásil místní 
rakóské hlasatel... 

S babama v Alpách
A když jsme u těch rakóskéch 
lyžařů, tak se mě jednó stala 
taková věc. Byl sem z babama 
s Noró a Martinó v Alpách, jez-
dili zme jak fretky nahoru dolu 
a v poledne sme si dali malin-
kou přestávku s birne mit bir-

ne, a protože su strašné borec, 
předváděl jsem v bufi ku, jak to 
tenkrát Hermann Maier vyhrál 
na olympiádě v Naganu. Raku-
šáci mu říkajó Heema Mááája, 
což já umím perfektně napodo-
bit, tak se jim to líbilo. Se vyse-
kal jak prase při sjezdu a druhé 
nebo třetí den pak valil obřák. 
Normální člověk by už nevlezl 
na lyže po tým pádu, kdy se má-
lem zabil, ale Heema Mááája 
jel a vyhrál.

Josef Machů, výborný lyžař, 
který má podobnou helmu, 

jako měl Hermann Maier

Z deníku fanouška zimních sportů (v originál brněnštině) 

 Hotel International v sobotu 
18. ledna hostil Ples olympio-
niků a sportovců jihomorav-
ského kraje. Na akci se kaž-
dým rokem sjíždějí významné 
osobnosti sportu z celé repub-
liky. Ples již tradičně modero-
vala olympijská medailistka 
Šárka Kašpárková a tanečník 
a porotce Jan Tománek.

Ples zahájila primátorka města 
Brna spolu s olympijským vítězem 
v moderním pětiboji Davidem 
Svobodou. Přítomné hosty nepo-
těšila jen rozkrojením tradičního 
marcipánového dortu, ale i plány 
na stavbu sportovně rekreačního 
areálu v nevyužité oblasti u pa-
vilonu Anthropos v brněnských 
Pisárkách. „Plánujeme zde areál, 
který bude navazovat na koupali-

ště Riviéra, nevyužívaná lokalita 
bude sportovně rekreačním pro-
storem,“ řekla primátorka Mar-
kéta Vaňková.

Téma plesu – olympiáda
Součástí programu byly taneční 
ukázky mistrů ČR Jakuba Brücka 
a Mariny Makarenko, vystoupení 
mistryň ČR v moderní gymnas-
tice a show Stardance. Hlavním 
tématem plesu byla olympiáda 
v Tokiu, která se bude konat už 
toto léto. Jihomoravský kraj má 
řadu želízek v medailovém ohni. 
Kteří sportovci Brněnského cen-
tra sportovních nadějí, jež pod-
poruje talenty z Jihomoravského 
kraje, mají ambice reprezento-
vat na olympiádě? „Lezec Adam 
Ondra a střelci Jakub Tomeček 
a Barbora Šůmová na olympiádu 
pojedou. Naděje jsou ještě u dal-
ších – jachtaře Ondry Teplého, 
badmintonisty Adama Men-
dreka, dráhařů, šermíře Alexe 

Choupentiche, zápasnice Adély 
Hanzlíčkové i karatistky Verči 
Miškové,“ říká PR centra Kateři-
na Fantová.

Jen ti nejlepší
Podporu Brněnského centra 
sportovních nadějí získají jen 
ti nejlepší. Centrum podporu-
je nadané sportovce, kteří mají 
nejvyšší ambice. Kromě zmíně-
ných sportovců se jedná napří-
klad o zápasnici Adélu Hanzlíč-
kovou, krasobruslařku Elišku 
Březinovou nebo triatlonistku 
Alžbětu Hruškovou. „V tomto 
roce se sešlo více než 115 žá-
dostí o podporu, kritéria splnilo 
celkem 48 sportovců v osmnácti 
sportovních odvětvích. Největší 
zastoupení má sportovní střelba 
a dráhová cyklistika. Zajímavé 
je také, že podpora je genderově 
vyvážena – centrum podporuje 
23 mladých žen a 25 nadějných 
mužů,“ dodala Fantová.

Kolik získáme medailí 
na olympiádě v Tokiu?
Veronika Mišková, 
karatistka
Tipuji, že získáme 
kolem deseti medailí. 
Z  našich jihomorav-
ských sportovců je 
želízkem v ohni určitě Adam Ondra 
(hvězda lezeckého sportu – pozn. 
redakce), střelci a cyklisté. V Jiho-
moravském kraji jsou skvělí spor-
tovci. A  dále mě napadá judista 
Lukáš Krpálek.

David Svoboda, 
olympijský vítěz 
z Londýna 2012 
v moderním pětiboji
Nerad to říkám, pro-
tože někomu tlak 
vyhovuje a pomáhá a někomu ne. 
Ale prozradím, že mám hned dva 
nástupce, nedávno ještě juniora 
Martina Vlacha, ten byl bronzový na 
mistrovství Evropy v loňském roce. 
Dále Jan Kuf, který byl předevčírem 
na operaci menisku a  doufám, že 
se rychle dostane zase do formy.“
 
Veronika Lálová, 
tanečnice
Kolik medailí vyhra-
jeme, to nevím, ale 
budu všem moc držet 
palce. Dřív jsem tolik 
olympiádu nesledovala, tím, že 
jsem ve Stardance tančila s  Davi-
dem Svobodou, se tentokrát budu 
o hodně víc dívat. Ovlivnil mě.

Tomáš Bábek, 
dráhový cyklista
Myslím si, že Česká 
republika získá 11 me-
dailí, a  udělám vše 
pro to, aby byla jedna 
z dráhové cyklistiky.

Anketa 

MISTRYNĚ ČR v moderní gymnastice Foto: PA
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85
U  příležitosti 85. narozenin 
historičky Mileny Flodrové 
navrhla primátorka Marké-
ta Vaňková, aby se neúnavná 
propagátorka moravské me-
tropole stala čestnou občan-
kou města. Návrh iniciovali 
publicisté Miloš Šenkýř a  Ji-
řina Veselá. Podle platných 
pravidel uděluje zastupitel-
stvo čestné občanství jednou 
za své volební období, a to na 
prosincovém zasedání kona-
ném ve třetím roce volebního 
období. Milena Flodrová je již 
nositelkou Ceny města Brna, 

Ceny Jihomoravského kraje 
a  Pamětní medaile sv. Petra 
a Pavla udělované brněnským 
biskupstvím. Vystudovala his-
torii a archivnictví a celý život 
pracovala pro Muzeum měs-
ta Brna. Stála u zrodu systé-
mu značení brněnských ulic 
i  webových stránek Interne-
tové encyklopedie dějin Brna, 
která je nejrozsáhlejším pro-
jektem svého druhu a Milena 
Flodrová patří k jeho aktivním 
tvůrcům. Podle primátorky 
Markéty Vaňkové by se mezi 
Brňany jen těžko našel někdo, 
kdo by jméno Mileny Flodrové 
ještě nikdy neslyšel. red

Číslo měsíce

Jan Jakub Zahradníček

JAN JAKUB ZAHRADNÍČEK s rodiči 
a sestrou Foto: archiv rodiny

Před 95 lety – 17. ledna 1905 – se 
narodil novinář, překladatel a spi-
sovatel, jeden z nejvýznamněj-
ších českých básníků 20. století 
Jan Zahradníček. Dne 14. červ-
na 1951 byl ve svém brněnském 
bytě zatčen Státní bezpečností. 
Později byl ve vykonstruovaném 
procesu bez jakýchkoli důkazů 
odsouzen za špionáž a rozvracení 
socialismu na dlouhých třináct 
let do kriminálu. Z vězení se Za-
hradníček vrátil až po amnestii 

v květnu 1960. V důsledku dlou-
holetých útrap jeden z našich nej-
větších básníků krátce po návratu 
z vězení zemřel. Přestože jeho syn 
Jan Jakub Zahradníček poznal 
tátu jen na několik měsíců, byl 
strážcem jeho odkazu. Výročí 
narození svého otce už ovšem ne-
oslaví. Brněnský fotograf, bývalý 
poslanec a senátor nás opustil 
16. prosince 2019 ve věku pou-
hých jedenasedmdesáti let.

Nezdolný optimista
Jan Jakub Zahradníček se ve 
svém životě musel opakovaně 
vyrovnávat s mimořádně těžký-
mi okamžiky. Znali jsme se ještě 
z doby totality, od 80. let minulé-
ho století, a Honza na mne vždy 
pozitivně působil svým nezdol-
ným optimismem. A to i přes 
prožité hrůzy, k nimž patřilo 
pronásledování jeho otce po úno-
rovém puči. Jako dítě „nepřítele 
socialismu“ neměl velkou šanci 
se dostat na studia a v roce 1956 
se v rodině vězněného básníka 
odehrála obrovská tragédie. Dvě 
jeho malé dcery, Honzovy mladší 
sestřičky, zemřely na otravu mu-
chomůrkou zelenou.

Nezapomenutelný kamarád
V pražském Institutu pro stu-
dium literatury vyšla v loňském 
roce monografi e s názvem Jan 
Zahradníček Poezie a skuteč-
nost existence. Literární histo-
rici Josef Vojvodík a Jan Wiendl 
v úvodní poznámce k téměř 
čtyřsetstránkové publikaci zdů-
razňují, že tato práce je výrazem 
jejich dlouholetého zájmu o Za-
hradníčkovu tvorbu. Prezenta-
ce knihy o básníkovi Janu Za-
hradníčkovi v Moravské zemské 
knihovně v Brně se koncem led-
na loňského roku zúčastnil i jeho 
syn Honza, který byl patronem 
zmíněné monografi e. Působil 
vyrovnaně, i když zhoubná ne-
moc již zaťala své drápy. Netušili 
jsme, že se Jan stane tak brzy její 
obětí, a naopak jsme věřili, že 
jeho optimismus a víra pomohou 
zlou nemoc překonat.
V blízké době si budeme opět při-
pomínat tragické výročí února 
1948. K obětem bezprecedent-
ního poúnorového násilí patřil 
nejen básník Jan Zahradníček, 
ale také jeho děti, tedy i nezapo-
menutelný kamarád Jan Jakub.
 Kristián Chalupa

Osobnosti spojené s Brnem 

První zasedání 
zastupitelstva 
Celkem čtyřiačtyřicet bodů 
projednali na letošním prvním 
zasedání zastupitelé. Na jedná-
ní se například věnovali pod-
poře vytváření zelených střech 
a schválili dotace pro organizace 
zabývající se prorodinnými, se-
niorskými nebo zdravotnickými 
službami. Město Brno pošle fi -
nance i na pořádání hudebních 
festivalů. Bezmála 16 milionů 
korun si rozdělí organizace, kte-
ré pečují o seniory, pomáhají 
rodinám nebo poskytují domá-
cí ošetřovatelskou, hospicovou 
péči či dlouhodobou péči o du-
ševně nemocné. V celkové částce 
je zahrnuta i dotace na pořízení 
nové sanitky pro jihomoravské 
záchranáře, a to ve výši 4 milionů 
korun. Zastupitelé odhlasovali 
půjčku ve výši 100 milionů korun 
městské části Brno-sever, která 
peníze využije na opravu byto-
vých domů. Zápůjčka má splat-
nost 7 let a městská část ji začne 
splácet v roce 2021. Brno-sever 
připravilo rekonstrukci byto-
vých jader v ulici Bieblova a Jur-
kovičova. Pouze tato investice 
překračuje 180 milionů korun. 
Na pořádání nového festivalu 
s názvem Pop Messe zastupitelé 
poslali 6 milionů korun. ris

Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz
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 Beran
Extrémní pracovní tempo můžete střídat 
s úplným uvolněním a lenošením. V pořád-
ku. Jen si dávejte pozor, aby vám neunikly 
nějaké důležité termíny. Hrozí zbytečné kom-
plikace, zejména v poslední třetině měsíce.

 Býk
Plány vycházejí, nečekané události máte za 
sebou. Tento měsíc budete zaměřeni stále 
ještě na práci, ale můžete dát konečně prostor 
i vašim přátelům. Nejen prací živ je člověk!

 Blíženci
V první polovině měsíce počítejte s nervozi-
tou a hektickým tempem, druhá polovina už 
bude pohodovější. Držte se svých plánů, a po-
kud žádné nemáte, nejvyšší čas si je udělat.

 Rak
Konečně si můžete chvíli oddychnout po ná-
ročném přelomu roku. Nyní je správný čas 
aktivně pečovat o své zdraví i mysl. Přednáš-
ky či výlety vás osvěží. Čerpejte energii do 
druhé půlky roku.

 Lev
„Leden, za kamna vlezem, únor, ještě tam 
budem“. Ano, buďte! A nejlépe se svou dra-
hou polovičkou. Dejte vašemu soukromému 
životu větší prostor. Je dobrý čas pro společ-
né plány.

 Panna
Největšími stresy v první polovině měsíce 
budou ty doma, za zavřenými dveřmi. Vy-
hněte se neshodám a hádkám, raději pomoz-
te aktivně organizovat. Druhá půlka měsíce 
už je „na pohodu“, a dokonce i ve víru vášně!

 Váhy
Oceníte soukromí a klid. Radost vám může 
udělat nějaká kulturní akce či vlastní tvorba. 
Vše se může zdát snesitelnější, naučíte-li se 
naslouchat „tichu“ v sobě.

 Štír
Můžete pochybovat o efektivitě vašeho sna-
žení, zejména z hlediska fi nancí. Dejte tomu 
čas. Raději odpočívejte v kruhu rodinném 
a plány na výlety či studium nechte na dru-
hou polovinu měsíce.

 Střelec
Prosadit se za každou cenu není ideální, mů-
žete mnohé ztratit. V sázce je přízeň a důvě-
ra nejbližšího okolí. Důležité je nelhat si ze-
jména do vlastní kapsy. Pak bude celý měsíc 

přát přátelským setkáváním.

 Kozoroh
Nejhorší je zažehnáno, nicméně klidu se 
ještě úplně nedočkáte. Připravena jsou pro 
vás překvapení, zejména doma. Druhá půl-
ka měsíce přinese energii a aktivitu. Druhé 
můžete šokovat vaší razancí.

 Vodnář
Příjemný čas! Bude posíleno vaše sebevě-
domí a schopnost obhájit sebe sama a své 
plány. Dýchejte plnými doušky a vzpomeňte 
si na toto naladění, až vám nebude úplně do 
zpěvu. Jako když najdete!

 Ryby
Pracovní tempo, napětí ve vztazích i zvýšené 
riziko infekčního onemocnění ve druhé po-
lovině měsíce odezní. Budete si moci koneč-
ně užívat příjemných okamžiků, které vám 
udělají radost a pohladí vaši duši.

Horoskopy – únor 

INZERCE

U NÁS SI VYBERE KAŽDÝ

MOJE PRVNÍ VOLBA
PRO NÁKUP AUTA 

BRNO   
Černovická 38

800 110 800

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz.
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Mistryně světa Šárka Kašpárková:   
 Trojskokanka, olympijská medailistka a mistryně světa Šárka Kašpárková se sice narodila na severu Mo-

ravy v Karviné, ale většinu života prožila v Brně. Zde se také věnuje mladým nadějným sportovcům, kterým 
pomáhá s kondiční přípravou, a seniorskému basketbalu. Košíkové holduje i její dcera Terezka, které Šár-
ka Kašpárková pravidelně fandí na zápasech. Olympijská medailistka z Atlanty tvrdí, že je důležité, aby děti, 
které sportují, cítily podporu nejbližších. Hvězdná sportovkyně v rozhovoru prozrazuje, že má pejska neob-
vyklé rasy, neholduje zimním sportům a má ráda španělskou kuchyni. A kam se vydá letos na dovolenou?

Markéta Malá

Vzpomenete si ještě na pocit, když 
jste vyhrála bronz na olympiádě 
v roce 1996?
Věděla jsem hned, že je to úspěch. 
Ale všechno mi spíše došlo až po 
návratu domů, když mě začali po-
znávat lidé na ulici.

Zažila jste velmi úspěšnou spor-
tovní kariéru. Ze kterého výsledku 
jste měla největší radost?
Vzpomínek ze sportu mám straš-
ně moc, ale určitě nejvíce emotiv-
ní závod byl, když se mi podařilo 
vyhrát mistrovství světa.

Ale úplně prvním sportem, kte-
rému jste se věnovala, nebyl troj-
skok, ale basketbal…
Ano, ve druhé třídě základní ško-
ly jsem začala s basketbalem. Dě-
laly se nábory ve školách a já jsem 
rodiče přemluvila, abych mohla 
chodit se sestrou, která je o dva 
a půl roku starší. Jenže po roce 
jsem na rozdíl od ní nepostoupila 
a zase začínala s nováčky. Přesta-
lo mě to bavit a začala jsem se vě-
novat atletice.

Ale po ofi ciálním ukončení vr-
cholové sportovní kariéry jste se 
k basketbalu zase vrátila. Kolik 
času vám nyní asi zabere?
Tréninky nám spíše ubýva-
jí. Mívali jsme dva týdně, teď 
jsme na jednom, takže jsem teď 
přibrala aktivitu v posilovně, 
abych se trošku zpevnila. Jsem 
hrozně ráda, že jsem našla moc 
fajn partu holek, které mě vza-
ly mezi sebe. I ve svém věku se 
učím něco nového a velmi mě to 
baví.

Jezdíte hrát i do zahraničí?
Když se koná veteránské mistrov-
ství Evropy nebo světa a podaří 
se nám poskládat tým, tak vyrá-
žíme.

Existují nějaké sporty, které vám 
vyloženě nejdou?
Gymnastika. I když na to, že jsem 
vysoká, jsem zvládla salta, pře-
mety, hvězdu, ale necítila jsem 
tam jistotu. A pak plavání, voda 
není můj kamarád (usmívá se).

A co zimní sporty?
Žádný zimní sport mi nejde (smě-
je se). Spíše inklinuji k letním 
sportům, jsou mi daleko bližší, 
navíc jsem letní typ, kterému 
nevadí třicítky, pětatřicítky. Do-
opravdy zimu protrpím a hrozně 
se těším na jaro, až zase vyleze 
sluníčko. Takže založením jsem 
spíše letní typ.

Jezdíte vůbec na hory?
Na hory jezdím pravidelně na 
Silvestra, jezdíme do chatičky 
do Karlova pod Pradědem. Stá-
le ve stejném složení, každý rok. 
Od doby, kdy dcera Terezka vy-
rostla a hraje basketbal, jsme 
na hory přestali jezdit. Když 
byla mladší, tak jsme vždycky 
jezdili.

Dávali jste přednost spíše našim 
horám, nebo zahraničním? Teď 
jsou trendem Alpy…

Já se přiznám, že jsem díky spor-
tu dlouho nelyžovala. Terezka 
mne donutila, abych se po letech 
přihlásila do lyžařské školičky 
a tam lyžování oprášila. Kama-

rádům jsem se divila, že v Karlo-
vě nelyžují, a oni mi říkali, že to 
nejsou ty pravé kopce. A opravdu, 
jednou mě vytáhli do Alp a tam 
jsem pochopila, že tam si každý 
najde terén, kde si připadá jako 
lyžař. Nejsem blázen, který by 
jezdil od rána do večera (usmívá 
se). Nevadí mi lyžovat u nás, ale 
vždycky bych radši jela za sluníč-
kem, třeba do Itálie. Itálie je sta-
bilní z hlediska počasí, málokdy 
je tam škaredě.

Kam ještě ráda jezdíte na dovole-
nou na jaře a v létě?
Co se týká letních dovolených, 
ráda jezdím k nám, po České 
republice. Snažíme se s rodinou 
také alespoň jednou se dostat 
k moři, ne stále na jedno místo, 
ale pokaždé někam jinam. Díky 
sportu jsem procestovala velký 
kus světa, ale neměla jsem moc 
času na poznání zdejší krajiny 
nebo památek. Proto se pokaž-
dé snažíme jezdit někam jinam, 
abychom viděli, co jsme ještě 
neviděli.

Máte už plány na toto léto, kam 
byste se chtěla podívat?
Plánů mám několik, zatím ne-
vím, který se podaří uskutečnit. 
Jedním z nich je španělské město 
Malaga. Souvisí s tím, že hraji ve-
teránský basketbal. S partou přá-
tel také hledáme další vhodnou 
destinaci, kam bychom vyrazili, 
možná na Mallorcu, uvidíme.

ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ s pejskem Foto: archiv Šárka Kašpárková

V roce 2013 se Šárka Kašpárková účastnila soutěže Stardance a se svým 
partnerem Janem Tománkem skončili na šestém místě. Zůstali stále v kon-
taktu, a  dokonce spolu ještě i  vystupují. „Potkáváme se, naše rodiny si 
hodně rozumí. Už tehdy jsme si hodně rozuměli. On je stejný ročník jako 
já, jsme téměř stejně staří. Měla jsem štěstí,“ říká Kašpárková. Tanečníka 
Jana Tománka dostala přiděleného kvůli jeho vyšší postavě. „Honzu mi při-
dělili, protože je nejvyšší tanečník v České republice (směje se). Já dělám 
kondiční trenérku tanečníků i jeho synovi, čili i takto se potkáváme. Je to 
propletenec, narážíme na sebe v Brně často,“ dodává sportovkyně. A jak by 
srovnala taneční a atletický trénink? „Po trojskokanském atletickém trénin-
ku jsem byla fyzicky víc unavená, ale po tanečním zase psychicky. Musela 
jsem si zapamatovat kroky a pohyby. Navíc jsem byla zvyklá dělat vše silou 
jako sportovec a najednou jsem musela být ladná, vznášet se. Jako pro 
vrcholového sportovce pro mě trénink nebyl těžký, spíš estetická stránka, 
tu jsem se nenaučila doteď,“ usmívá se medailistka z olympiády v Atlantě.

Stardance 
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Je pro vás rozhodujícím faktorem 
při výběru dovolené jídlo?
Mně strašně chutná španělské 
jídlo (usmívá se). Ano, je to fak-
tor, který má velký vliv na výběr 
destinace.

Jaké španělské jídlo byste mi do-
poručila?
Mám ráda krevety na česne-
ku, také rybí polévku, speciál-
ní červenou, kde jsou kousky 
ryb, kalamáry a krevety. Má tak 
zvláštní chuť, že i ten, kdo nemá 
rád ryby, si pochutná. Mám sa-
mozřejmě ráda i paellu, dále na-
příklad ryby na grilu, kalamáry 
na grilu.

Je španělská kuchyně vaše nejob-
líbenější?
Každá kuchyně má něco. Nara-
zila jsem jednou i na špatné špa-
nělské jídlo. Dali jsme si tatarák 
– a byl špatný. Neumí jej udělat, 
je lepší si jej dát doma. Mám 
ráda kromě španělské kuchyně 
i asijskou, také italská je dobrá. 
Já mám ráda jídlo, takže v každé 
kuchyni si najdu něco dobrého 
(směje se).

Co z naší české kuchyně ráda va-
říte?
Hlavně něco, co moc dlouho ne-
trvá. Nejsou to typická česká 
jídla, protože když chcete uvařit 
typické české jídlo, tak to vždycky 
nějakou dobu zabere. Mám ráda 
vepřo knedlo zelo, bramborové 

placky, zahuštěné polévky, třeba 
čočkovou nebo i vývary.

A co klasická česká svíčková?
Tu vždycky vaří moje maminka, 
takže se jí do toho nepletu.

Jakým pracovním aktivitám se 
nyní věnujete?
Moje hlavní náplň je práce pro 
Český olympijský výbor, kon-
krétně projekt Sazka olympijský 
víceboj, který je zaměřený na děti 
na základních školách. Mám na 
starosti celou Moravu, tak je toho 
poměrně hodně, ale tato práce 
mě hodně baví. Mám vystudova-
nou pedagogickou fakultu, zde 
se pohybuji v pedagogickém pro-
středí, jsem v kontaktu s dětmi 
a vše se točí okolo sportu, tedy 
sešlo se dohromady vše, co mě 
baví. Po večerech ještě asi třikrát 
v týdnu odpoledne dělám kondič-
ní přípravu tanečníkům z DSP 
Komety Brno a ještě mladým bas-
ketbalistkám ze Žabovřesk.

Jakým koníčkům se v současné 
době věnujete?
Dcera Terezka hraje basketbal, 
baví mě být v roli diváka. Baví 
mě fandit Terezce a chodit na její 
zápasy. Jako dítě jsem sbírala po-
hlednice psů, ale už jsem toho ne-
chala, jen mi leží v archivu. Mám 
velkou sbírku, třeba ještě někomu 
udělá radost a bude se někomu 
hodit. Jsem milovníkem psů a vel-
kým koníčkem je tedy i náš pejsek.

Jak se jmenuje a jakou má rasu?
Jmenuje se Bambi a jeho rasa je 
Coton de Tuléar, říká se mu také 
bavlníkový pes z Madagaska-
ru. Máme rasu, která není moc 
rozšířená, což je škoda. Je úžas-
ný společník, chytrý, přátelský. 
Chce si stále hrát a je vhodný pro 
alergiky. Má jemňoučkou srst, je 
to plyšáček. Každý, kdo ho vidí, si 
myslí, že je to gaučák. Ale pes je 
takový, jakého si ho uděláte. Když 
chcete mít dekoraci, je to možné, 
ale tato rasa může být i aktivní 
společník. Lze s ním dělat různé 
aktivity, sportovní, taneční, vyu-
žívá se v canisterapii. Můj pes je 
aktivní.

Zmínila jste, že ráda chodíte fan-
dit dceři na její zápasy. Radíte Te-
rezce v basketbalu?
Ona je daleko lepší basketbalist-
ka než já. Když byla menší, dávala 
jsem jí rady, co se týkalo nasaze-
ní. Když se mi například zdálo, že 
by mohla více bojovat. Ale dnes 
by mi poradila více ona než já jí.

Je důležité, aby rodina dítě ve 
sportu podporovala?
Děti, které sportují, by měly v ja-
kémkoliv věku cítit podporu nej-
bližších. Ať už se jim daří, nebo ne. 
Měly by vědět, že rodina za nimi 
stojí a podporuje je a že je nejbližší 
mají rádi takové, jaké jsou. 

Na větších sportovních akcích 
fandíte raději doma u televize, 

nebo dáváte přednost atmosféře 
přímo na místě?
Mám raději sportovní přenosy, 
člověk lépe vidí díky například 
zpomaleným záběrům, ale když 
mám možnost třeba jet na Zlatou 
tretru, atmosféra na stadionu je 
jiná. Přesto raději sleduji sport 
doma u televize.

Olympiáda je za dveřmi, jaké 
sporty budete nejvíce sledovat?
Atletiku. Věřím, že dopadneme 
lépe než na posledním mistrov-
ství světa. Budu sledovat hlavně 
disciplíny s našimi sportovci, ale 
jsou i cizí hvězdy, například v at-
letice, jejichž úžasné výkony si 
člověk nechce nechat ujít.

Kdo z českých sportovců získá 
v létě v Tokiu medaili?
Jsem napjatá, jak se bude našim 
sportovcům dařit. Želízek v ohni 
je několik. Vnitřně strašně věřím 
a velmi přeji Barboře Špotáko-
vé, aby ukončila kariéru ziskem 
olympijské medaile. To je můj tip 
a má touha. Celkově získat šest až 
osm medailí by bylo skvělé.

Kdo další z našich sportovců má 
naději na velký úspěch?
Když se budeme bavit o umístění do 
osmého místa na olympiádě z atle-
tů, věřím Zuzce Hejnové, pokud 
bude zdravá. Je tam skupina oště-
pařů od Honzy Železného, koulař 
Staněk. Naše naděje jsou spíše 
v technických disciplínách než v bě-
žeckých. To je naše doména.

Rozhovor

Šárka Kašpárková (* 20. květ-
na 1971 Karviná) je česká spor-
tovkyně, basketbalistka, bývalá 
atletka, skokanka do výšky a troj-
skokanka, která žije v  Brně. Je 
bronzovou medailistkou z  olym-
pijských her v roce 1996 v Atlan-
tě a  mistryní světa z  roku 1997 
z Atén. Atletickou kariéru ukonči-
la v roce 2006, o tři roky později 
se ale k vrcholovému sportu vrá-
tila, když v lednu 2009 oznámila, 
že vypomůže basketbalovému 
týmu Valosun Brno. Má dceru 
Terezku, která se také věnuje 
basketbalu. V  současnosti je její 
hlavní náplní práce pro Český 
olympijský výbor, konkrétně pro-
jekt Sazka olympijský víceboj. Po 
večerech také pomáhá s kondič-
ní přípravou tanečníkům z  DSP 
Komety Brno a  mladým basket-
balistkám z  brněnské městské 
části Žabovřesky.

Víte, že... 

  Jsem letní typ

S JANEM TOMÁNKEM Foto: PA
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Festival Go to FoodPark nabídl i červy

Rekordní návštěvnost v Zoo Brno
 Podruhé v řadě překonala brněnská zoo rekord v návštěv-

nosti. Za loňský rok přivítala celkem 331 298 lidí, což je nejvíce 
od roku 1997, kdy začala vést podrobné a přesné statistiky.

Michal Vaňáč, tiskový mluvčí Zoo Brno

„Velmi si vážíme každého člově-
ka, který přijde a podpoří nás. Na 
stále větší oblibě brněnské zoo je 
vidět, že výstavba nových expozic 
v minulých letech měla smysl a že 
ji oceňují také návštěvníci. Pevně 

věřím, že je nezklameme ani v bu-
doucnu. Letos se mohou těšit na-
příklad na novou vyhlídku u žiraf, 
dokončení venkovní expozice pro 
šimpanze nebo otevření Virtuální 
expedice v Radnické ulici v cent-
ru Brna,“ uvedl ředitel Zoo Brno 
Martin Hovorka.

Ve srovnání s rokem 2018 (cel-
kem 330 118 návštěvníků) se 
výrazně změnil počet lidí v jed-
notlivých měsících a ročních 
obdobích. Například v dubnu 
2018 jich do brněnské zoo do-
razilo 56 021, o rok později jich 
bylo o téměř deset tisíc méně. 
Velký rozdíl je také v srpnové 
návštěvnosti. Vlivem vysokých 
teplot přesáhla v roce 2018 číslo 
41 tisíc, loni to ale bylo více než 
54 tisíc.

„Vliv na návštěvnost mají přede-
vším tři faktory. Jsou to nová zví-
řata (včetně přírůstků), opravené 
či nové expozice a počasí. To nám 
hrálo do karet hlavně na jaře 2018, 
zatímco v létě téhož roku k nám 
kvůli horku přišlo méně lidí. Loni 
se situace obrátila a vrátila se 
do dlouhodobého průměru, kdy 
bylo opět návštěvnicky nejsilnější 
léto,“ doplnil Hovorka. Dalším im-
pulzem k návštěvě jsou také akce, 
které zoo připravuje po celý rok.

Tomáš Hejlík: Ústřic se nikdy nepřejíte
 Známý herec se stal patronem brněnských cestovatelských 

veletrhů a tváří projektu GO to FoodPark. Známý divadelní, te-
levizní a fi lmový herec, kterého si české fanynky zamilovaly 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě, napsal bestseller z oblasti 
stravování. Jeho kniha se nazývá 365 – Gastromapa Lukáše 
Hejlíka a díky ní získáte spoustu tipů na snídani, oběd, večeři, 
jídlo rychlé nebo speciální, kuchyni českou či mezinárodní. Po-
znáte také řadu nových a vyzkoušených podniků.

Markéta Malá

Vaše kniha je bestsellerem, jak 
vznikla myšlenka, že ji napíšete – 
v nějaké restauraci při večeři?
Jejda, to ani nevím, já se Mapě 
věnuji denně, už skoro sedm let. 
Byla to doba, kdy jsem opouštěl 
Ordinaci, kde jsem byl roky čty-
ři a přestalo mě to bavit. Věděl 

jsem, že se chci naplno věnovat 
LiStOVáNí a Gastromapě. Pro-
tože právě moje divadlo mě vy-
hání na cesty, na kterých objevuji 
ty příběhy pro Mapu. Začal jsem 
dělat videa, pracovat na aplika-
ci a trochu přemýšlet o knížce. 
A jestli v propagaci říkám, že 
vznikala 365 dnů, trošku lžu. 
Bylo to ještě déle.

Pokud byste měl jmenovat tři 
světové kuchyně, které vy osobně 
preferujete – patřila by do nich 
i kuchyně česká?
Podívejte, já mám rád opravdu 
všechno, ale opravdu. Nicméně nic 
nezažívá větší návrat jako česká 
kuchyně, a to nejenom ta tradiční, 
ale taková ta „školně-jídelnovská“. 
Samozřejmě, že jde o úplně jiné 
provedení, takže například duká-
tovky jsou prostě nádherně vyky-
nuté buchtičky, horké v pekáčku, 
které před vámi servis prolije omáč-
kou, která je čistě ze žloutků, cukru 
s moselským ryzlinkem a vanilkou. 
Stejně tak jede čočka na kyselo, 
kuře na paprice nebo koprovka. 
Pak fandím španělské kuchyni, kte-
rá je bohužel u nás kompletně nepo-
znaná a nedoceněná. A mám hodně 
rád skandinávské rybí polévky.

Je nějaké jídlo, které byste mohl 
jíst každý den?
To bych nechtěl, protože bych se 
ho přejedl a té chuti bych si nevá-
žil. Ale ok, každý den bych k sní-
dani asi zvládnul jednu ústřici. To 
je totiž jako když člověk ochutná 
moře. A toho se nikdy nepřejíte, 
v tomto případě nepřepijete.

LUKÁŠ HEJLÍK na festivalu Foto: archiv BVV

 Africké pokrmy, korejská 
nebo identická indická ku-
chyně. Tyto a další exkluzivní 
pokrmy z prvotřídních suro-
vin bylo možno ochutnat ve 
dnech 17. až 19. ledna na fes-
tivalu Go to FoodPark 2020 
na brněnském výstavišti.

Kristián Chalupa

Go to FoodPark je nový festival, 
který vznikl spojením celkem 
tří projektů – 365 Gastromapa 
Lukáše Hejlíka, Ochutnej Svět 
– Foodtruck Edition a Festival 
spojených národů Podyjí. Tato 
akce se stala součástí cestovního 
veletrhu GO a RegionTour, který 
začal o den dříve než gurmánská 
akce. Pro návštěvníky byl při-
praven bohatý doprovodný pro-
gram se spoustou gastronomie. 
Propojení cestovního veletrhu 

s gastronomickou sekcí bylo le-
tos novinkou.

Gastromapa lákadlem
Pavilon F se proměnil v gastro 
zónu, kterou navštívily nejzná-
mější a nejsledovanější restau-
race. Návštěvníky potěšily ku-
linářské show, autogramiády 
či workshopy. Celkem se do 
festivalu zapojilo přes 60 podni-
ků a prodejců. Prodalo se přes 
22 000 porcí jídla, více než 800 li-
trů piva a 600 lahví vína. „Nej-

větším lákadlem byla festivalová 
sekce 365 Gastromapa Lukáše 
Hejlíka, která navazuje na stejně 
pojmenovaný knižní bestseller,“ 
upřesňuje mluvčí festivalu Ve-
ronika Hvízdalová. Návštěvníci 
veletrhu mohli navštívit oblíbené 
podniky z této knihy, které pro ně 
měly připraveny nejen svoje po-
krmy, ale i razítko do knihy.

Regionální i světové 
pochoutky
Na své si přišli i gurmáni, kteří mi-
lují extrémní kuchyni. Jednalo se 
zejména o různé hmyzí pochout-
ky. Nechyběla ani bezlepková či 
veganská restaurace. A ze kterých 
zemí pokrmy pocházely? „Na 
naše návštěvníky čekali zástupci 
jak regionální, tak i světové kuchy-
ně s tradičními i méně známými 
pokrmy,“ řekla mluvčí Hvízdalová 
a dodala, že hosté kulinářského 
festivalu na výstavišti v Brně moh-
li vyzkoušet chutě ze Španělska, 
Afriky, Mexica, Srí Lanky, Ameri-
ky, dále z Číny či Hawaje.

Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou 
největší národní prezentací cestov-
ního ruchu v ČR. Veletrhů cestov-
ního ruchu GO a Regiontour, které 
se konaly od 16. do 19. ledna, se 
letos zúčastnilo 822  vystavujících 
fi rem z  27  zemí. Český cestovní 
ruch zažívá obrovský rozvoj. Podle 
předběžných odhadů se u  nás 
v roce 2019 ubytovalo už 22 milio-
nů turistů. „GO a Regiontour jsou 
veletrhy, kde se tradičně potká-
vá celé Česko a  také partnerská 
města a  regiony, aby vzájemně 
sdílely zkušenosti s rozvojem ces-
tovního ruchu a  inspirovaly se ve 
způsobech oslovování návštěvní-
ků. Přál bych si, aby Česká repub-
lika dokázala zůstat na špici v kva-
litě nabídky a zároveň se podařilo 
nezahltit naše města a  regiony 
turisty, které k nám lákat nechce-
me,“ řekl Petr Hladík, náměstek 
primátorky města Brna.

Víte, že... 

GO TO FOODPARK je nový festival.
 Foto: archiv BVV
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Informace pro občany v souvislosti s aktuálním 
výskytem čínského koronaviru (2019-nCoV)

  Během chřipkové sezóny, 
ve které se právě nachází-
me, bude jakékoli respirační 
onemocnění s největší prav-
děpodobností běžná akut-
ní respirační infekce nebo 
chřipka. Aktuálně tedy není 
v souvislosti s výskytem ko-
ronaviru důvod k obavám.
Onemocnění koronavirem je 
možné předpokládat u osob, kte-
ré kromě klinických příznaků 
(horečka, kašel, dušnost) splňují 
také epidemiologická kritéria – 
tzn. má pozitivní cestovatelskou 
anamnézu (byl v ohnisku nákazy 

v dané oblasti) nebo byl v přímém 
kontaktu s osobou, u které byla 
potvrzena nákaza koronavirem, 
a to maximálně 14 dní před proje-
vem příznaků. Pokud obě uvedené 
podmínky splňujete – tedy přízna-
ky a pobyt v ohnisku nákazy nebo 
přímo kontakt s nakaženou oso-
bou – kontaktujte praktického lé-
kaře, případně volejte zdravotnic-
kou záchrannou službu (tel. 155).

Přenos koronaviru
Koronavirus se přenáší z člověka 
na člověka po déletrvajícím úz-
kém kontaktu (společná domác-
nost, kancelář). Jedná se o tzv. 
kapénkovou infekci, která je pře-
nášena vzduchem. Zasahuje nej-
častěji sliznice horních a dolních 

dýchacích cest. Inkubační doba 
2–14 dní.

Nejohroženější skupiny
Mezi ohrožené skupiny obyvatel 
patří zejména senioři, dětské sku-
piny, chronicky nemocní či osoby 
s oslabenou imunitou.

Ochrana
Důležité je postupovat tak jako při 
klasickém respiračním onemocně-
ní v aktuálním chřipkovém období:
•  vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně 

nemocní
•  dodržovat základní hygienická 

pravidla
•  používat například i dezinfekci, 

pokud jsme v kontaktu s lidmi, 
kteří akutními respiračními po-
tížemi trpí

•  nezdržovat se v místech s vyš-
ším počtem lidí

•  jedinci, kteří trpí respiračním one-
mocněním, by měli dodržovat pra-
vidla respirační hygieny – tj. při ký-
chání a kašlání řádně užívat nejlépe 
jednorázové kapesníky, při kašlání 
a kýchání si zakrývat ústa paží/ru-
kávem, nikoliv rukou! (kapénky se 
pak mohou přenést dál)

•  samozřejmě i zdravotníci sami 
by se měli chránit, jelikož jsou to 
právě oni, kteří přicházejí s pa-
cienty nejvíce do styku.

Léčba
Pro infekci 2019-nCoV není do-
poručena žádná specifi cká antivi-

rová léčba. Lidé infi kovaní tímto 
virem by měli zahájit podpůrnou 
léčbu, zmírňující příznaky této 
infekce. K podpůrné léčbě se vyu-
žívají běžně dostupné léky.

Upozornění pro ty, 
kteří cestují
Pokud se u někoho před letem či bě-
hem něj objeví příznaky respirační-
ho onemocnění, měl by okamžitě 
informovat palubní personál.
Na letišti mohou lidé kontaktovat 
stálou lékařskou službu; pokud 
jsme z cest již doma a máme po-
dezření na respirační onemocně-
ní, je třeba neprodleně kontakto-
vat svého lékaře.
 
Informace o vývoji situace ve vý-
skytu akutních respiračních in-
fekcí a chřipky v Jihomoravském 
kraji jsou pravidelně aktuali-
zovány na webových stránkách 
www.khsbrno.cz. Informace 
o vývoji situace ve výskytu nového 
koronaviru je pravidelně aktuali-
zována na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 
a Státního zdravotního ústavu 
v Praze www.szu.cz a také na 
stránkách WHO a ECDC.

Zpracovalo Centrum komunikace 
Fakultní nemocnice Brno na základě 
podkladů Krajské hygienické stanice 
Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně a informací zveřejněných 
Ministerstvem zdravotnictví ČR

Téma

Přenos u chřipky a koronaviru je podobný
 Do Fakultní nemocnice Brno 

přicházejí různé dotazy týkají-
cí se infekčního onemocnění 
koronavirus. Vybíráme pro-
to ty nejdůležitější, na které 
odpovídal přednosta Kliniky 
infekčních chorob FN Brno 
a LF MU prof. Petr Husa.

Pavel Žára, tiskový mluvčí Fakultní 
nemocnice Brno 

Co doporučíte, aby se lidé uměli 
chránit a postupovali tak, aby se 
nenakazili?
Vyhýbat se kontaktu s infekcí 
– tedy zejména různým navrá-
tilcům z Číny, kteří by mohli mít 
akutní infekt dýchacích cest. Po-
kud je tento kontakt nutný, pou-
žívat roušky. Jinak ochrana platí 
jako před chřipkou a jinými re-
spiračními nemocemi – používat 

kapesník při kýchání, umývat si 
ruce, jíst vitamíny…
 
Jaký je postup, pokud by byl do 
nemocnice přivezen pacient s po-
dezřením na tento typ infekce?

Pacienta bychom samozřejmě 
izolovali na samostatném poko-
ji, dali mu roušku, personál by si 
vzal také roušku a ochranný oděv. 
Pacientovi by se odebral výtěr 
z nosohltanu a krev – oba vzor-

ky bychom odeslali na analýzu 
do Státního zdravotního ústavu 
v Praze. Léčba by poté byla podle 
projevů infekce.
 
V čem je koronavirus jiný než běž-
ná chřipka? Jaké jsou základní 
rozdíly?
Jedná se samozřejmě o zcela jiný 
virus, než je virus chřipky. Stej-
ný je však přenos infekce – ka-
pénkově, i klinické projevy jsou 
velmi podobné – horečka, ka-
šel, dýchací obtíže, únava. Obě 
infekce nelze bez speciálních 
diagnostických testů od sebe 
odlišit.
 
Je koronavirus srovnatelný napří-
klad s virem SARS? 
Zatím se zdá, že infekce novým 
virem není tak závažná jako při 
epidemii SARS. Problémem 
může být delší inkubační doba 
u nového koronaviru.
 Více na www.fnbrno.cz

PROFESOR PETR HUSA Foto: archiv FN Brno

NÁKAZA se přenáší z člověka na člověka. Foto: archiv FN Brno
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INZERCE

Autorský muzikál Hlubina 
& Muzikálová gleeshow
2.–4. února
Dělnický Dům Židenice

Future Gate 2020
5.–9. února
Hvězdárna a planetárium Brno

Havaj za hubičku v Brně
6. února od 19:00
Galerie Vaňkovka

Kurz Ebru – malba na vodě
8. února od 10:00
Brno-Ostopovice, Družstevní 84/15

Hormonální jógová terapie Brno
9. února od 9:30
Fleischnerova 1a

Michalovi mazlíčci
9. února od 10:30
Kino Scala

Simona Babčáková 
– One Human Show
12. února od 19:00
Kulturní dům Rubín

Agadir: Na strunách naděje, 
Fernando Báez
12. února od 18:30
Knihovna Jiř í ho Mahena

Minimalismus v cestování
19. února od 19:00, Café Práh

Výstava fotografi í Pavly Dvorské 
1.–27. února
Botanická zahrada

Černobyl – spící peklo
21. února od 19:00 
Galerie Vaňkovka

La Película 2020
24.–26. února
Kino Scala

Kosheen v Brně
26. února od 19:00
Bobycentrum

11. brněnský Beatfest 2020
27. února od 18:00
Kultrurní centrum Semilasso

Beats For Love 
– On the Road
28. února od 20:00
Bobycentrum

Co by vám nemělo v Brně ujít? 

Maškarní bál v brněnské zoo
Brněnská zoo nezavírá ani 
v zimě, naopak nabízí bohatý pro-
gram a spoustu akcí pro rodiny 
s dětmi, jednou z nich je rej pest-
robarevných masek. Poslední so-
botní odpoledne v měsíci únoru 
bude v zoologické zahradě Brno 
patřit nápaditým převlekům. Tra-
diční maškarní bál s Brněnskými 

písničkovými tetinami, Matyldou 
a Klotyldou, proběhne od 14.00 
hodiny 29. února 2020 v přednáš-
kovém sále správní budovy zoo. 
Platí se pouze vstupné do zoolo-
gické zahrady. Děti mohou přijít 
ve zvířecích maskách. Program je 
vhodný i pro menší děti, přihlašo-
vání předem není třeba. ris

INZERCE

Brněnský jedlík: 
Africké trhy

První únorový den voněla Tržni-
ce Brno exotickým kořením, ká-
vovými boby i pestrobarevným 
ovocem. K dostání byly specia-
lity, jaké v naší středoevropské 
zemi jen tak běžně neseženete. 
Čerstvé produkty pocházely pří-
mo od lokálních zemědělců z af-
rických zemí Uganda a Zanzibar. 
Pozornost lákalo nejsmradla-
vější ovoce na světě durian, ale 
i mohutný jackfruit, který může 
vážit i více než deset kilogramů. 
K dostání byla i zdravá „okra“ 
(ibišek). Proč bychom okru měli 
jíst? Neobsahuje moc kalorií, má 
dostatek vlákniny a patří mezi 
antioxidanty.  ris

Foto: archiv mm

Foto: archiv Zoo
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Krtek pomáhá i usměvavé Ellence
  Ellenka je šestiletá slečna, 

která rozdává úsměv, i když 
všem okolo veselo není. Do 
tří a půl let zažívala stej-
né věci jako její vrstevníci. 
V listopadu 2017 však do je-
jího života vstoupilo zhoubné 
onemocnění a byl jí diagnos-
tikován neuroblastom ve 
čtvrtém stadiu s metastáze-
mi v uzlině, kostech a játrech.

Kristián Chalupa

Po operaci byla okamžitě zahá-
jena léčba chemoterapií. Pře-
šetření bohužel ukázalo, že léč-
ba neúčinkuje a Ellenka odjela 
s maminkou do Prahy na Kliniku 
nukleární medicíny k podání vy-
sokoradioaktivní látky. Ani tato 
léčba nezabrala a Ellenka se na-
opak dostala do těžké neutrope-
nie a opakovaně jí byly podávány 
transfuze krevních derivátů. 
V únoru následovala další ope-
race a po ní vysokodávková che-
moterapie s transplantací kme-
nových buněk. Dva měsíce poté 
i několik týdnů ozařování.

Pomůže chemoterapie?
Bohužel ani následující přešet-
ření nepřineslo dobré zprávy, 
a tak lékaři nasadili lék Qarziba. 
Konečně se objevily dobré zprá-
vy v podobě ústupu metastatic-
kého onemocnění v kostech. Ra-
dost však netrvala dlouho a při 
následném přešetření byla zjiš-
těna metastáze na mozku. Váno-
ce, na které se rodina tolik těšila, 
se tak opět zahalily do smutku. 
Ellenka podstoupila náročnou 
operaci, při které se podařilo 
metastázu úspěšně odstranit, 
následovalo několik týdnů oza-
řování a Ellenčin krevní obraz 

se srovnal natolik, že může začít 
s chemoterapií.

Známé osobnosti 
fond podporují
Nadační fond dětské onkologie 
(NFDO Krtek) poskytuje všem 
rodičům, jejichž děti se léčí na 
Klinice dětské onkologie FN 
Brno, bezplatné ubytování. Také 
Ellenčina maminka tak mohla 
být po celou dobu léčby se svou 
dcerou. „Během ozařování, které 
probíhalo ambulantní formou po 
dobu několika týdnů, nemuse-
ly dojíždět každý den ze severní 
Moravy, ale mohly využít plně 
vybavenou ubytovnu. V součas-
né době jsme schopni ubytovat 
až 20 osob, přičemž kapacita 
ubytovny bývá převážnou část 
roku naplněna,“ uvedla sociální 
koordinátorka Fondu Kateřina 
Doležalová. Dlouhé pobyty v ne-
mocnici Ellence a dalším dětem 
zpříjemňují návštěvy známých 
osobností – sportovců a uměl-

ců, které také zprostředkovává 
nadační fond. S Krtkem spolu-
pracují například herci Hana Ho-
lišová a Roman Zach, tanečník 
Marek Dědík, hokejisté Komety 
a mnozí další.

Krtek pomáhá mnoha způsoby
V období, kdy vlivem náročné 
léčby došlo u Ellenky k poru-
chám chůze, zapůjčil nadační 
fond bezplatně speciální kočárek 
a potřebné kompenzační pomůc-
ky. K dispozici je této i dalším 
rodinám sociální koordinátorka, 
která pomáhá s vyřizováním dá-
vek sociální a nadační podpory. 
Ellenčina i jiné rodiny se mohou 
účastnit rekondičních pobytů. 
Nadační fond pořádá také různé 
akce jako zimní a letní tábory, 
víkendové pobyty pro rodiny na 
jaře a na podzim, poznávací zá-
jezdy pro KRTEENS – „krtčí“ 
teenagery, jejichž cílem je začle-
nit děti po náročné léčbě zpět do 
běžného života. Tábor bývá často 

prvním obdobím, které děti po 
ukončené onkologické léčbě tráví 
bez přítomnosti rodičů, pouze ve 
skupině svých vrstevníků.
„Kromě táborové hry nabízí Kr-
tek dětem přiměřené množství 
sportovních aktivit, výtvarnou 
činnost, procházky, společen-
ské hry a relaxaci. Oddechové 
víkendy v České republice a vý-
lety za poznáním evropských 
zemí jsou připravovány tak, aby 
se jich mohly účastnit i děti, kte-
rým jako následek onkologické 
léčby zkomplikoval život fyzický 
handicap,“ říká ředitelka Fondu 
Eva Kroupová. Relaxační poby-
ty pro rodiny s dětmi v aktivní 
léčbě a těsně po jejím ukončení 
poskytují rodičům příležitost 
sdílet obavy i naděje spojené s on-
kologickou léčbou, umožňují jim 
vzájemnou podporu a navázání 
bližších vztahů. Dětem takový 
kolektiv poskytuje bezpečí a po-
chopení vrstevníků s podobnou 
zkušeností.

Ročně se v České republice s onkologickým onemocněním léčí v průměru 
350 dětí a dospívajících, z toho 150–170 z celého počtu se léčí na Klinice 
dětské onkologie FN Brno. Úspěšnost léčby je v současnosti pětaosmde-
sátiprocentní, před 30 lety se úspěšnost pohybovala v rozmezí 25–30 pro-
cent. Fond podporuje výzkum léčby dětských nádorů, v roce 2014 zahájil 
projekt tzv. personalizované medicíny, která umožňuje 50 procentům dětí 
imunních vůči standardním postupům přežít. 
Letos slaví Krtek, který je součástí Kliniky dětské onkologie Fakultní 
nemocnice Brno, dvacet let. Založil jej profesor Jaroslav Štěrba, před-
nosta Kliniky dětské onkologie a  předseda Správní rady NFDO Krtek. 
Kancelář fondu se nachází u Dětské nemocnice FN Brno – se zdravotním 
personálem je „krtčí tým“ v každodenním kontaktu. Tento tým tvoří ředi-
telka, sociální koordinátorka, projektová manažerka a hospodářka. Logo 
„krtka“ namalovala sestra pacientky, která se léčila na Klinice dětské 
onkologie FN Brno.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Nadační fond dětské onko-
logie KRTEK by nefungoval 
bez sponzorů a  dárců, nemohl 
by pomáhat dětem, mladistvým 
a jejich rodinám. Také bez dobro-
volníků, kteří pracují bez nároku 
na honorář, by se nadační fond 
neobešel. Chcete-li také vy při-
spět na činnost Nadačního fondu 
dětské onkologie KRTEK a pomo-
ci nemocným dětem a jejich rodi-
nám v nelehkém boji se zákeřnou 
nemocí, můžete se stát dobro-
volníkem nebo zaslat dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS KRTEK nebo 
roční ve tvaru DMS KRTEK ROK 
na telefonní číslo 87 777. Dále je 
možné zaslat příspěvek na číslo 
účtu 404080/0100 či kontakto-
vat Nadační fond dětské onkolo-
gie KRTEK – www.krtek-nf.cz.

Jak pomoci

KRTEK POŘÁDÁ zimní a letní tábory. Foto: archiv NFDO Krtek

DĚTI CHODÍ na výlety. Foto: archiv NFDO Krtek



14 Zdraví

V
YD

AV
AT

EL
 Č

A
SO

P
IS

U
 

JE
 D

R
ŽI

TE
LE

MTitul BRNĚNSKÝ ZPRAVODAJ vydává Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha • IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Markéta Malá, e-mail: redakce@brnozprava.cz • Manažer inzerce: 
Iveta Šavelová, tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • DTP: Tomáš Coufal • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: kancelar@ceskydomov.cz 
• náklad 60 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 23122 • Vychází 15. 2. 2020 (č. 2) v Brně

Jak podpořit střevní mikrobiom (nejen v zimě)

INZERCE

  Slyšeli jste již o střevním 
mikrobiomu? Tento vnitřní 
„superorganismus“ je tvo-
řen mikroorganismy, kte-
ré žijí ve vašem trávicím 
traktu. Proč je tak důležitý 
z hlediska zdraví a jakými 
potravinami můžete svůj 
mikrobiom podpořit – ob-
zvlášť teď v zimním období?

Mikrobiom každého z vás je na-
prosto unikátní jako otisk prstu. 
Ač má na složení střevních bak-
terií vliv třeba genetika či časté 
užívání antibiotik, nejvíce jej 
ovlivňuje to, jakým způsobem se 
stravujete. V organismu má vel-
mi významnou roli, například se 
podílí na tvorbě některých vita-
mínů, pomáhá vyživovat buňky 
střeva a zároveň je chrání před 
patogeny. Složení mikrobio-
mu je důležité jak pro celkovou 
imunitu vašeho organismu, tak 

i správnou funkci některých dal-
ších orgánů. 

„Živé“ potraviny
Zdravý mikrobiom obsahuje pře-
devším prospěšné, ale i méně žá-
doucí bakterie. Jejich nerovnová-
ha však může vést ke zdravotním 
problémům, které mohou vyústit 
až v chronické onemocnění. Pre-
vencí je pestrá strava. Preferujte 
rostlinné potraviny, dbejte v jídel-
níčku na dostatek čerstvé zeleni-
ny, ovoce, luštěnin a celozrnných 
výrobků. 
Střevnímu mikrobiomu nejvíce 
pomůžete konzumací tzv. „živých“ 
potravin. Do této kategorie se řadí 
třeba zakysané mléčné výrobky – 
jogurt, kefír, acidofi lní mléko nebo 
kyška. Avšak každý z nich obsahu-
je jinou skladbu mikroorganismů, 
proto je dobré je střídat – jednou si 
dát jogurt, jindy kefír. Nemůžete-li 
konzumovat mléko, vyzkoušejte 
tempeh, potravinu z fermentova-
ných sójových bobů.
V zimě jsou potraviny bohaté na 
prospěšné bakterie všude do-

stupné, kvašení je totiž jedna z fo-
rem konzervace. Nyní je v módě 
třeba kimchi nebo kvašená zele-
nina, tzv. pickles, ale už i naše ba-
bičky nedaly dopustit na klasické 
kysané zelí nebo nyní téměř za-
pomenuté kvašáky. Nemusíte se 
omezovat jen na potraviny, stře-
vu prospěšné jsou i některé nápo-

je, např. kombucha či limonáda 
z tzv. tibi krystalů.

Co vašim střevům 
neprospívá?
Opět platí, že jste to, co jíte, ne 
všechny potraviny totiž našim 
střevům prospívají. Pokud chce-
te udělat krok ke zdraví vaše-
ho mikrobiomu, omezte tučná 
a smažená jídla, snižte spotřebu 
masa, zejména uzenin, a obecně 
vysoce zpracovaných potravin. 
Střevnímu mikrobiomu nevyho-
vuje ani nadmíra přidaného cuk-
ru a náhradních sladidel (např. 
aspartam).
Mikrobiom je jedno z hlavních 
témat současného vědeckého 
bádání, může totiž souviset se 
zdravím více, než zatím tušíme. 
Dopřejte si tedy každý den zaky-
saný mléčný výrobek či jiný druh 
fermentované potraviny a nápoje 
a prospějete tak vašemu celkové-
mu zdraví.
Ing. Helena Pernicová, ekotrofoložka, 

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

PODPOŘTE svůj mikrobiom.
 Foto: archiv Heleny Pernicové
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MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  

SLEVA
RODINNÉ VSTUPNÉ

NA DOPOLEDNÍ 
20%

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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