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U Svratky může
být lépe než
ve wellnessu
Helena
Vaculová

editorka MF DNES

V

mládí jsem propadla
vodáctví, a i když v posledních letech ponořím pádlo do vody už jen velmi
sporadicky, stále tvrdím, že
není nic hezčího než pozorovat krajinu z řeky. Bohužel ne
v Česku, ale ve Francii jsem
také poznala, jak je to prima
roztáhnout u řeky deku, chvíli
pozorovat domky nalepené na
skále na protějším břehu a pak
si v teplé a poměrně čisté vodě
zaplavat. A nechat se chvíli
unášet proudem... Na to žádný
whirlpool v sebeluxusnějším
wellnessu nemá.
A tak mne to horečné zařizování hotelů bublajícími vanami nijak moc nebere. Zato nápad podnikatele Pavla Trčaly
přitáhnout Brňany ke Svratce,
aby si u ní užili trochu sportu,
relaxace a zábavy, mne docela
nadchl. Svratka sice nijak vábně nevypadá, ale právě to, že
u ní budou lidé trávit více
času, ji může hodně změnit.
Tak mu držím palce, ať se jeho
plány podaří, a budu doufat,
že se ty stojaté vody rozvíří
i jinde a těch příjemných míst
u řek bude v kraji více.
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Postavili velkou vatru, budou
slety. Hasiči radí opatrnost
Poslední dubnový den se na jihu Moravy budou
na řadě míst pálit čarodějnice. Jde sice o zábavu, ale
pořadatelé by neměli podceňovat riziko vzniku
požáru. Ke každé vatře radí hasiči požární dozor.
» Pokračování ze strany B1

Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Haida mají podnikatelé a podniky ze zákona povinnost
dopředu hasičům nahlásit pálení
čehokoliv, tím spíše „čarodějnic“.
„Soukromé osoby, které si na zahradě zapálí větší oheň, ohlašovací povinnost sice nemají, ohlášením i
těchto filipojakubských ohňů lze
ale předejít zbytečným výjezdům
požárních jednotek,“ míní Haid.
Nahlášení mohou pořadatelé
provést buď telefonicky, či použít
kolonku „Pálení klestí“ na webu jihomoravských hasičů. Vzhledem

k suchému a větrnému počasí posledních dnů hasiči organizátory
rovněž vyzývají, aby ke každé hranici zajistili požární dozor. Nejlépe místní jednotky dobrovolných
hasičů.
Lidé by měli znát i některá bezpečnostní opatření nutná při zakládání ohně. Oheň se například smí
rozdělávat minimálně padesát metrů od lesa a sto metrů od stohu.
Ani u menších ohňů pak nesmí
chybět jednoduché hasicí prostředky. „Organizátoři by také
měli mít poblíž dostatek vody
nebo písek,“ doplnil Jaroslav Haid.

FAKTA

Kde budou v pondělí
hořet další vatry
Břeclavsko
Charvátská Nová Ves – sokolovna
Blanensko
Blansko – rekreační oblast Palava
Brněnsko
Žebětín – fotbalové hřiště
Černovice – Areál zdraví
Bohunice – hasičská zbrojnice
Kuřim – hřiště u ZŠ Komenského
Hrušovany u Brna – sokolovna
Hodonínsko
Dolní Bojanovice – na „cvičáku“
Dubňany – přírodní areál
Vyškovsko
Krásensko – Údolí věčné žízně
Znojemsko
Havraníky – u rybníka
Miroslav – zámecký park

Oslavy bývají také často spojené
s pitím alkoholu. „Opilí lidé pak
chtějí například skákat přes oheň,
což nemusí skončit dobře,“ varoval mluvčí hasičů.
V moravských vesnicích má už
pálení čarodějnic dlouhou tradici a pořadatelé se snaží připravit
kvalitní kulturní program. Třeba
v Krásensku na Vyškovsku vyrazí
průvod čarodějnic, který budou přes obec do „Údolí věčné
žízně“ doprovázet harmonikáři, bubeníci, halapartnisté, inkvizitoři i kat. A tam pak začne zábava.
Letos poprvé pořádá „obecní čarodějnice“ město Miroslav. Akce
začíná v 18 hodin v areálu bývalého minigolfu v zámeckém parku.
„Vítány jsou čarodějnice všech věkových kategorií. Nejlepší kostýmy budou oceněny. A po setmění

Mistryně v oboru

Bzenecké cukrářky
umí dorty
i minidezertíky
Když se v celostátní gastrosoutěži budoucích cukrářských a kuchařských mistrů Gastro Hradec
objeví „holky vonící vanilkou“
ze specializované školy v Bzenci
na Hodonínsku, je z toho vždy
pořádný poprask.
Díky své preciznosti a kreativitě
nedají ostatním téměř žádnou
šanci okouzlit svými sladkými výrobky k nakousnutí porotu tak
jako ony. Tyto mistryně v oboru
totiž většinou posbírají nejvyšší
ocenění.
Tak se to letos podařilo i studentce třetího ročníku oboru cukrář
Lence Wölfelové (na snímku).
„Lenka dostala první místo
za kreativně nazdobené výrobky
v kategorii petit fours, tedy drobných trvanlivých dezertíků,“
pochlubila se úspěchem studentky mistrová odborného výcviku
budoucích cukrářek z bzenecké
školy Marie Kučerová.
Skvěle si se svým višňovým dortem zdobeným karamelovými ozdobami vedla i její další svěřenkyně Monika Kroupová.
(hra)

Soutěž

Festival Baltine

MF DNES vyhlašuje soutěž o 4x 1 vstupenku na keltský festival Baltine s pestrým programem, který se koná
30. dubna v zámecké zahradě v Náměšti nad Oslavou.
Zvítězí čtyři nejrychlejší soutěžící, kteří
správně odpovědí na soutěžní otázku
a uvedou své kontaktní údaje včetně telefonního čísla. Své odpovědi pište na
anna.kankova@mfdnes.cz.
Soutěžní otázka: Kolikátý ročník festivalu se koná právě letos?
Uzávěrka soutěže bude o půlnoci
29. dubna 2012.
Vyhrejte a užijte si festivalové
veselí čarodějnické noci
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bude zdarma promítán film Dívka
na koštěti,“ zve místostarosta Roman Volf.
Do pálení čarodějnic se pustily
i brněnské městské části, téměř
každá z nich chystá na pondělí větší oheň. Někde vzplane vatra během pondělí i na dvou místech.
Mezi takové patří Bohunice, kde
se budou pálit čarodějnice jak
v areálu hasičské zbrojnice, tak ve
volnočasovém centru Lány.
Hrušovany u Brna zase vsadily
na hudební představení. V pondělí
tam vystoupí i Čokovoko, Jiří
Schmitzer a další. Někde se budou
čarodějnice pálit už o víkendu, třeba v neděli na Kraví hoře. Čarodějnickou akci chystá i knihkupectví
Dobrovský v Brně, které bude v sobotu prodávat knihy o pětinu levněji.
Vojtěch Smola
s přispěním Kateřiny Špičákové

Cukrářka Lenka Wölfelová
Foto: Anna Vavríková, MF DNES

Nejvyšší soud potvrdil trest lékařce
Vyškovská lékařka Jana Štelclová, které zemřela pacientka, nesledovala vývoj onemocnění
VYŠKOV, BRNO (ČTK) Nejvyšší
soud potvrdil vyškovské lékařce
Janě Štelclové podmíněný trest
za to, že zanedbala stav pacientky.
Štelclová řešila její problémy se
štítnou žlázou pouze prostřednictvím homeopatik.
Údajně neprováděla žádné testy, které by prokázaly účinnost terapie. Pacientka později zemřela
v nemocnici. Štelclová si za to vyslechla desetiměsíční trest s odkladem na dva roky a také dvouletý
zákaz výkonu lékařské praxe. Verdikt Nejvyššího soudu padl v březnu bez veřejného jednání, včera
toto rozhodnutí zpřístupnil v databázi.

Štelclová v dovolání tvrdila, že
soudy nemají dostatečnou kvalifikaci pro posuzování, zda je homeopatická léčba účinná či vhodná.
Neshodne se na tom ani lékařská
obec. Verdikt podle lékařky spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. Štelclová také poukazovala na to, že o pacientku pečovala osm let a její stav se zhoršil až
poté, co přestala užívat předepisované léky.
Podle Nejvyššího soudu ale justice nevycházela z předpokladu,
že homeopatická léčba je nesprávná, neúčinná či škodlivá. Chyba lékařky spočívala v tom, že nesledovala vývoj onemocnění laborator-

ními testy a standardními klinickými zkouškami a nijak nereagovala
na zhoršení stavu.
„Obviněné není vytýkáno, že léčila poškozenou homeopatickými
léky, ale že jako lékařka nevyužila
i jiných léčebných možností, které
byly dostupné, respektive neučinila jiná potřebná opatření,“ stojí
v usnesení senátu se zpravodajem
Karlem Haschem.
Soud poukázal také na to, že lékařka odmítla vydat zdravotní dokumentaci poškozené. Ženin stav
se v březnu 2006 prudce zhoršil
a rodina ji převezla do vyškovské
nemocnice a v červnu zemřela na
jednotce intenzivní péče.

Na teploměrech budou tropy.
Klíšťata ožijí, hrozí požáry
» Pokračování ze strany B1

Kromě klíšťat potrápí jižní Moravu
i velké sucho. Myslivci na Brněnsku už několik týdnů plní zvířatům
napáječky.
„Na polích je to jak na Sahaře. Už
několik dní není vůbec rosa a to je
velmi nebezpečné hlavně pro slepičky bažantů, které sedí na vejcích. Kuřátka se nedokážou vyklubat, a prostě zaschnou,“ upozornil hospodář
mysliveckého sdružení v Ořechově
Marcel Pavlík.
Sotva před dvěma týdny
hejtman kraje odvolal zákaz rozdělávání ohňů. Na tento víkend už jej
meteorologové vzali zpět. „Informace vyhodnocujeme. Vedení kra-

je rozhodne, zda dočasně nezakáže rozdělávání ohňů v krajině,“
řekl mluvčí kraje Jiří Klement. K šíření požárů by totiž mohl nahrávat
i nezvykle silný vítr. „O víkendu
očekáváme větrné počasí, v neděli
by mohly nárazy dosáhnout až
70 kilometrů za hodinu,“ říká meteorolog Púčik. Dobře se bude sušit
prádlo nebo čerstvě vymalované
zdi. V úterý by pak nad krajem
měly zaburácet bouřky a ukončit
tak opravdové letní dny. „Teploty
poklesnou až v noci z úterý na
středu, i když by i nadále měly
v maximech přesahovat dvacet
stupňů,“ upozorňuje meteorolog
Tomáš Púčik.
Bohdana Jarošová
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Městská střední odborná škola,
Klobouky u Brna, nám. Míru 6
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Škola, jejíž žáci zvládli státní maturitu dobře.
Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna.

www.sosklobouky.cz, reditel@sosklobouky.cz
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Výročí
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
pořádá v rámci oslav

50. výročí založení Gymnázia Lerchova a 15. výročí vzniku
Gymnázia Matyáše Lercha
v sobotu 12. května 2012 slavnostní den školy.
V době od 12 do 15 hodin bude zpřístupněna bývalá budova gymnázia
na Lerchově ulici 63, od 12 do 17 hodin budova Gymnázia Matyáše
Lercha na ulici Žižkova 55. Vyvrcholením oslav bude slavnostní
shromáždění, které začne v 18 hodin v sále Břetislava Bakaly na
Žerotínově náměstí 6. Více informací na www.gml.cz.
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Auto-moto různé

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Umění a starožitnosti
Staré obrazy, porcelán, šperky, stříbro.
Sběratel. Tel.: 603 480 134.
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Koupím
Antikvariát Alfa Brno, Veselá 39. Větší
množství knih odvezeme. Platíme ihned.
Tel.: 542 211 947. www.antikalfa.cz

Různé
Hledáme pěkné chaty, chalupy v ZČ, JČ,
STŘČ a na JM pro rekreaci klientů CK TUI
Wolters ze SRN. Kontakt: 318 624 080, 606
227 707, pronajemchaty@seznam.cz

