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BRNO Na konci ledna tohoto roku
přivedla Jana Hřebíčková na svět
malého Honzíka. Rodila ve Fakult-
ní nemocnici Brno v Bohunicích.
Právě ve Fakultní nemocnici Brno,
která sdružuje pracoviště na Obil-
ním trhu a v Bohunicích, by se pod-
le odhadů lékařů mělo do konce
roku narodit až 6 250 miminek.
Tedy nejvíc nejen v celém kraji, ale
i v republice.

Jinde na jihu Moravy ovšem po-
rodnice očekávají nižší počet poro-
dů než v uplynulém roce. Může za
to celkový úbytek novorozenců, ale
právě i to, že stále více nastávajících
matek volí jako místo porodu velké
nemocnice. „Do Bohunic bych šla
určitě znovu. Líbí se mi, jak je ne-
mocnice vybavená na případné
komplikace, také mají milý perso-
nál,“ uvedla Hřebíčková.

Právě vybavenost je podle mluvčí
Fakultní nemocnice Brno Anny Mrá-
zové důvod, proč si rodičky vybírají
jejich pracoviště. „Ženy se chovají
více racionálně, jdou tam, kde mají
větší zajištění personálu i přístrojů.
A kde jim je poskytována komplexní
péče jak při normálních, tak při pro-
blematických či vícečetných těho-
tenstvích,“ uvedla. A tak už 17. pro-
since překročili v brněnské fakultní
nemocnici počet porodů z minulé-
ho roku. Podle lékaře Petra Janků je
rozhodnutí rodit v některé z velkých
nemocnic dlouhodobý trend. Nega-
tivní dopady velikosti zařízení se na-
víc podle něj nemocnice snaží nyní
co nejvíce potlačovat.

„Každý porod chtějí zdravotníci

vést jako individuální záležitost.
Aby žena nevěděla, že kromě ní
tady rodí dalších sedm osm žen,“
uvedl. Aby každá žena dostala indivi-
duální péči, připravili ve Fakultní
nemocnici Brno pro své rodičky do-
konce sedmiminutové video, které
je má na porod připravit.

I menší nemocnice v kraji však
stále modernizují porodní sály. Ně-
kde budují nadstandardní pokoje,
jinde pořizují nové přístroje, které
dokážou zobrazit plod v trojrozměr-
ném obraze. „Letos jsme schválili
výstavbu jedenáctého a dvanáctého
nadstandardního pokoje. Ty stávají-
cí jsou hojně využívány,“ popsala
například ředitelka vyškovské ne-
mocnice Věra Seidlová.

Porodnice na Obilním trhu, která
pod Fakultní nemocnici Brno spa-
dá, by se měla v budoucnu přestěho-
vat do nově postaveného bohunic-
kého areálu. Prostory porodnice,
která byla postavena v roce 1887, už
totiž nevyhovují. Už v roce 2012 by
tak v Brně měla stát porodnice
nová. „Nyní ale čekáme, zda se v roz-
počtu státu najdou na výstavbu fi-
nance,“ popsala Mrázová.

Babyboom se na jihu Moravy po
deseti letech růstu zastavil loni, kdy
se narodilo 13 625 dětí – tedy o sto
méně než v roce 2008. Letos očeká-
vají porodníci opět mírný pokles.
Končící babyboom však nedosahu-
je křivek ze 70. let. Tehdy na jednu
ženu připadaly dvě děti, nyní je to
průměrně 1,5 dítěte.

Barbora Lukšová
s využitím ČTK

BRNO (mach) Zatímco mnozí lidé
trávili druhý svátek vánoční v kli-
du, obchodníci nezaháleli a po
krátké odmlce opět otevřeli. Od-
startovaly totiž povánoční výpro-
deje.

Až sedmdesátiprocentní slevy
na vybrané zboží nabízí obchodní
řetězec Tesco. Na Štěpána začal vy-
prodávat regály i obchodní dům
IKEA. „Slevy se týkají veškerého se-
zonního zboží a vybraných výrob-
ků. Výprodej potrvá do 19. ledna,“
upozornil ředitel obchodního
domu IKEA Brno Petr Pokorný.

Obchodníci se tak nyní budou
snažit, aby se zboží co nejrychleji
zbavili. Potřebují totiž vyprázdnit
sklady. „Zlevňují tak téměř všich-
ni,“ přiblížil ředitel Galerie Vaňkov-

ka Martin Kondrát. V Galerii Vaň-
kovka prozatím nešly s cenou dolů
pouze obchody s luxusnějším zbo-
žím či knihy.

Velké slevy však zákazníky pro-
zatím příliš netáhnou. „Lidé se spí-
še trousí. Zdaleka to není takový
blázinec, jaký byl před Vánoci,“ po-
psal člen ochranky hypermarketu
Tesco. Cestu do obchodů si tak na-
šli hlavně zákazníci, kteří dostali
dárkové poukazy či si chtěli vymě-
nit nevhodný vánoční dárek.

Od včerejšího dne začaly výpro-
deje také v dalším velkém nákup-
ním centru Olympia Brno.

Zatímco v nemocnicích na jihu Moravy letos zaznamenali lékaři úbytek porodů,
ve Fakultní nemocnici Brno se růst nezastavil, letos by se zde mohlo narodit až
rekordních 6 250 dětí.

JIŽNÍ MORAVA (zur) Na stavbu do-
movů důchodců nebo nové cyklotra-
sy s pomocí evropských dotací bu-
dou muset obce na jihu Moravy se-
hnat dvakrát víc peněz než dosud.
Stále sice dostanou 85 procent část-
ky z evropských peněz, ale sedmia-
půlprocentní příspěvek od státu vlá-
da o prázdninách zrušila. I přes štěd-
rou dotaci z Unie tak od příštího
roku mnohé obce a podnikatelé bu-
dou muset řadu projektů odložit na
neurčito.

Zrušení státního příspěvku přišlo
nečekaně letos v srpnu. „Nevěděli
jsme, jak budeme plnit závazky,
když už jsme projekty měly na-
smlouvané,“ popsala mluvčí Regio-
nální rady regionu soudržnosti Jiho-
východ Kateřina Kurková, která má
na starosti rozdělování evropských
dotací v Jihomoravském kraji a na

Vysočině. Rada okamžitě zastavila
příjem nových žádostí.

Například Vedrovice tento rok po-
stavily muzeum a informační cent-
rum a vládní rozhodnutí je zastihlo
ve chvíli, kdy žádaly o proplacení
stavby. „Smlouvu máme uzavřenou
s tím, že příspěvek dostaneme. Roz-
hodnutí vlády je tudíž napadnutel-
né. Jsme malá obec, žádné zadluže-
ní státu jsme nezavinili. Je to rána
pod pás a my se budeme bránit,“ kri-
tizovala tehdejší starostka Vedrovic
Anna Gigimovová (Naše Vedrovi-
ce).

Ozval se také Svaz měst a obcí
a Asociace krajů. „Byla to změna
pravidel uprostřed hry. Obce mají
rozpočty naplánované několik let
dopředu na určité výdaje a těžko je
teď budou měnit,“ komentoval roz-
hodnutí vlády předseda finančního

výboru jihomoravského kraje Zde-
něk Dufek (ČSSD).

Podle šéfa Spolku pro obnovu
venkova Eduarda Kavaly bylo zruše-
ní státního příspěvku nestandardní,
nesystémové a nezákonné. „Už tak-
hle jde na venkov zoufale málo pe-
něz, v žádostech o dotace jich byla
úspěšná jen malá část,“ dodal Kava-
la. V září se obcím a krajům podaři-
lo zaručit státní příspěvek alespoň
už nasmlouvaným projektům. Přes-
to některým obcím zmatek okolo do-
tací zkomplikoval plány.

Dotace z Regionálního operační-
ho programu mohou obce a podni-
katelé získat ještě do roku 2013, ale
neměly by s přípravami otálet. „Kdo
ještě nemá nachystanou projekto-
vou dokumentaci, už ani nemusí žá-
dat,“ nastínil Dufek. Na dotace už
nejspíš nedosáhne třeba Tišnov.

Krátce
BRNO

Řidič nadýchal
3,45 promile
Silný závan alkoholu ucítili brněn-
ští strážníci, když v Židenicích za-
stavili devětačtyřicetiletého řidiče.
Už předtím přitom hlídku městské
policie upoutal nejistou jízdou ko-
lem obchodního domu v Žarošic-
ké ulici. (ek)

BRNO

Informatici se zaměří na
aplikace pro smartphony
Na aplikace pro takzvané chytré te-
lefony se v příštích letech intenziv-
ně zaměří Fakulta informatiky Ma-
sarykovy univerzity v Brně. V jed-
né z fakultních laboratoří vznikla
sekce, v níž se studenti dozvědí vše
potřebné k vývoji aplikací pro mo-
bily. (ČTK)

BRNO

Na Vinohradech
vzplanuly kontejnery
Dva hořící kontejnery vyděsily vče-
ra obyvatele Bzenecké ulice na Vi-
nohradech. Popelnice na plast
vzplanuly po jedné hodině v noci
jen padesát metrů od zastávky hro-
madné dopravy. Strážníci zajistili
místo před vstupem nepovola-
ných osob a přivolali hasiče, aby
oheň zlikvidovali. (ek)

Polyfonia zpívá Dělnickému domu
21. prosince se v Břeclavi „vánočně“ zpívalo. Netradičně ale
i rapovalo. 2x foto: Miloš Rufer (defenger.rajce.net)

Na svah!

Lyžuje se už i v Hořicích
Vleky se včera rozjely i na svahu v blanenské městské části Hořice. Ly-
žaři, kteří sem jezdí i ze dvacet kilometrů vzdáleného Brna, tady mají
k dispozici dva vleky a jeden dětský lanový vlek. Ve všední dny je ho-
řický areál otevřený od čtrnácti do dvaceti hodin a v ostatní dny již
od devíti hodin ranních. V areálu je také občerstvení, restaurace je
od horního vleku vzdálená asi 200 metrů. (vha)

FAKTA

Počty porodů
na jižní Moravě
Ve Fakultní nemocnici Brno, která
sdružuje porodnice na Obilním trhu
a v Bohunicích, se letos podle
odhadů lékařů narodí 6 250 dětí.
Bude to nejvíce dětí v celé České
republice. Už na Mikuláše lékaři
odrodili šest tisíc dětí.

Počty porodů za rok 2009
Brno porodů
Porodnice na Obilním trhu 2 944
Porodnice v Bohunicích 3 272
Nem. Milosrdných bratří 1 897

Jižní Morava porodů
Nemocnice Břeclav 1 006
Nemocnice Boskovice 861
Nemocnice Ivančice 614
Nemocnice Kyjov 1 047
Nemocnice Vyškov 667
Nemocnice Znojmo 1 020

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Štědrovečerní pohádka
Už 12. prosince si děti v Bzenci mohly
prohlédnout pohádku Štědrý večer. Zahrálo jim
ji Loutkové divadlo Kašpárek Bzenec.

2x foto: Karel Weiss (kasparek-bzenec.rajce.net)

Znovuotevření sjezdovky v Hořicích
Foto: Radek Miča, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie uživatelů z Rajce.net

Dotace? Když seženou více peněz

Nejvíc porodů bylo
letos v Brně, jsou
tu nejlépe vybaveni

BRNO (bar) Jak ovlivní jedno pivo ři-
diče? A co s jeho reakcemi udělá
hned pět dvanáctek? S pomocí sed-
mi figurantů zjišťovali brněnští poli-
cisté rychlost, jakou podnapilý řidič
sešlápne brzdu po rozsvícení červe-
ného světla na semaforu. Včera test
vyhodnotili.

„Už po prvním pivu se na reak-
cích testovaných řidičů projevoval
vliv alkoholu,“ popsal policista Mi-
lan Gruška. Dobrovolní řidiči vypili
vždy po jednom pivu každou půlho-
dinu. Po každém půllitru šli znovu
na test na speciální autotrenažér.

„Čím více piv figuranti vypili, tím
více se lišily jejich reakce na červe-
né světlo. Stále se prodlužovaly,“
popsal Gruška, který celý test vy-
hodnocoval. „Do testu jsme zařadi-
li i dvě osoby, které po celou dobu
dostávaly nealkoholické pivo, prá-
vě u nich byly reakční časy nejvyrov-
nanější,“ popsal policista, že počíta-
li i s placebo efektem.

Řidiči při testu měli navíc ideální
podmínky. „Reakce na skutečné sil-
nici by byly ještě mnohem pomalej-
ší. Naši řidiči přesně věděli, co je
čeká a že mají čekat jen na světlo,“
sdělil Gruška.

Celý test se odehrával na speciál-
ním autotrenažéru, který policie ne-
využívá jen k testům reakcí po alko-
holu. „Vyzkoušet si na něm řídit
chodí třeba i studenti,“ sdělil Gruš-
ka. Otestovat si na něm svůj řidič-
ský um si může každý, kdo na praco-
viště na Běhounskou ulici zavítá.

Počkali jste s nakupováním až
na povánoční slevy?
Pište na marek.homolka@mfdnes.cz

Povánoční výprodeje začaly,
slevy jsou až 70 procent

Jedno pivo,
pět dvanáctek...
Policisté testovali
reakce řidičů

Vyjádřete se!
Porodnice v Brně
Jak hodnotíte kvalitu porodnic
v Brně? Jaké máte zkušenosti
s porodnicemi na jihu Moravy?
Je podle vás lepší rodit ve velké
nemocnici, či zvolit rodinné
prostředí menší porodnice?

Své názory a zkušenosti pište na
barbora.luksova@mfdnes.cz


