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Legalizujme
marihuanu jako lék
»ad Léčí se konopím
Se zájmem jsem si přečetla váš člá-
nek, který se týkal konopí. Hlasuji
pro legalizaci marihuany jako
léku, a to proto, že má vlastní zku-
šenost je kladná. Osmnáct let
jsem navštěvovala různé kožní lé-
kaře, také jsem zkoušela homeopa-
tika kvůli ekzému, kterého jsem se
nemohla zbavit. Jen snad po dovo-
lené, kterou jsem strávila u moře,
se můj stav zlepšil – ale pouze na
dva až tři týdny. Před necelým ro-
kem mi manžel od známých přine-
sl mast, ať prý to zkusím, že třeba
pomůže. Moc jsem tomu nevěřila,
ale zkusila a výsledek mě opravdu
překvapil – již po asi dvou týd-
nech se můj stav začal lepšit a po
asi šestitýdenní aplikaci byl ek-
zém vyléčen. Již několik měsíců
jsem mast nepoužila a ani to nepo-
třebuji. Můj manžel teď začal apli-
kovat mast na bolavý kloub a také
si to chválí. Takže já jsem opravdu
pro, protože pro léčebné účely je
marihuana opravdu skvělá.
Mirka Strážnická

Silnice do tunelu měla
vést vodorovně
»ad Zdražení stálo sto milionů
Nevím, zda již není v případě Dob-
rovského tunelů ne pět, ale více
minut po dvanácté. Už je to udělá-
no, už je to téměř hotovo, už je to
pokaženo a již se s tím asi nedá
nic dělat. Když se podíváte na mís-
to, a kdyby to udělali projektanti,
tak by viděli, že od křižovatky Ža-
bovřeské s Kníničskou asi tak od
úrovně od Zeleného se vozovka
Žabovřeské zvedá do kopce. To

má svou logiku, neboť překonává
po mostě nejprve Fanderlíkovu
a potom Horovu. Potom, stále ve
stoupání, ale po náspu spěje k vr-
cholu kopce, kde se ještě odděluje
další stoupání s odbočením na Svi-
tavy a napojuje se na Hradeckou.
A když Žabovřeská nejprve po
umělém náspu, a potom v zahlou-
bení, dosáhne vrcholu kopce, tak
se zavrtá do tunelu a pod zemí jde
celým tunelem z kopce někam do
oblasti konce tunelu v Králově
Poli v oblasti Sportovní a Porgeso-
vy. Znovu tedy napřed po umělém
náspu do kopce a na vrcholu se za-
vrtat pod zem a pod zemí těsně
pod povrchem z kopce. To není
technický unikát, ale šlendrián
a technický zmetek. Ano, ta vozov-
ka mohla jít zhruba od Horovy uli-
ce již vodorovně, v zahloubení
mnohem dříve, a to by umožnilo
lepší odhlučnění. A započetí tune-
lu o nějakých přibližně 200 metrů
dříve. 
Poznámka k hlučnosti: Tam i jin-
de v Brně je ještě další věc, která
zvyšuje hlučnost. A to jsou špatně
vyasfaltované vozovky nebo špat-
ně usazené kanálové vstupy
a vpusti.
Téměř zásadně jsou 22 až 30 mili-
metrů utopené. Při přejezdech ze-
jména nákladních souprav to vyvo-
lává nepříjemný hluk a nadměrné
opotřebení vozidel. Můžete mít
námitky proti mé metodě měření,
té dřevěné lati a metru. Ale s tou
latí by někdo spíš měl dostat pár
na zadek. Ty asfaltovací i jiné stro-
je jsou vybaveny nejmodernější
technikou, GPS, lasery a co já vím
čím ještě, a nakonec na změření
šlendriánské práce stačí dřevěný
skládací metr. Ty propadliny se po
uvedení vozovky do chodu již jen

zhoršují. Máme toho po Brně ne-
počítaně. Josef Sedlák

Patriotismus pomáhá
i našim vinařům
Spotřeba vína v České republice
neustále roste, od roku 1989 té-
měř dvojnásobně na necelých
20 litrů na osobu. Zvyšuje se také
kvalita moravských i českých vín,
o čemž svědčí zvyšující se počet
ocenění na prestižních výstavách
v zahraničí. Domnívám se však, že
mnozí naši spotřebitelé se stále na
domácí produkci dívají s despek-
tem.
Je jisté, že domácí vinaři nemo-
hou konkurovat cenou v segmen-
tu nejlevnějších stolních a jakost-
ních vín dovozu z jižní Evropy.
Opačná je situace v segmentu pří-
vlastkových vín, zde si hlavně
naše bílá vína získávají respekt i
u zahraničních odborníků. Domní-
vám se také, a nejsem v tomto ná-
zoru osamocen, že mnohdy podce-

ňovaná tuzemská červená vína se
v kvalitě velmi rychle přibližují ví-
nům ze zemí s teplejším klimatem
a větším počtem slunečných dnů.
Jak může pomoci stát? Ten vinaře
podporuje různými způsoby. Při-
pomeňme například, že na rozdíl
od jiných alkoholických nápojů
není víno zatíženo spotřební daní.
Další podpora se realizuje pro-
střednictvím dotací, ať již třeba
z Vinařského fondu, nebo z evrop-
ských fondů přes státní i regionál-
ní operační programy. Žádná stát-
ní podpora ale nemůže nahradit
zájem samotných spotřebitelů.
Jak jsem výše uvedl, především pří-
vlastková moravská vína zdatně
konkurují v kvalitě těm nejlepším
zahraničním. Nicméně u někte-
rých našich spotřebitelů panuje
podivný pocit, že francouzské či
italské víno s honosným názvem
působí „reprezentativněji“. Lec-
kdy se také dostavuje onen známý
demonstrační efekt ve spotřebě,
kdy pitím předraženého zahranič-
ního vína někteří lidé dávají naje-
vo, že na něj mají. Že existuje stej-
ně kvalitní a levnější varianta z tu-
zemské produkce, buďto nevědí,
nebo okázale ignorují.
Patriotismus, který zdůrazňuji při
spotřebě jakýchkoli tuzemských
zemědělských produktů, pomůže
i našim vinařům. Roli státu spatřu-
ji v podpoře propagace, snižování
byrokracie, vynucování férové sou-
těže na trhu a především v nasta-
vení rovných podmínek v rámci
Evropské unie.

K
orupce politiků, pochy-
bení lékařů, výhrůžky fi-
lozofů. Tento týden byly
novinové stránky plné

soudních sporů nebo jejich dozvu-
ků. A většinou to vypadá, že kom-
plikované případy hned tak ne-
skončí.

Nový svědek v žabovřeské kauze.
Na začátku týdne promluvil kavár-
ník Petr a zase trochu zamotal afé-
ru kolem exstarosty Žabovřesk Ale-
še Kvapila a lobbisty Radovana No-
votného. Ti jsou nepravomocně od-
souzeni za přijetí úplatku k sedmi
letům vězení. Tvrdí ale, že to na ně
někdo narafičil. Kavárník přitom
slyšel, jak jeden ze svědků obžalo-
by říká, že chce dál ovlivňovat žabo-
vřeskou kauzu. Kus interního spisu
policie o případu pak zapomněl se
svým společníkem v kavárně.

Kvapil s Novotným navíc k odvo-
lacímu soudu jdou s novými důka-
zy. Máme tedy věřit, že dva bývalé
politiky ODS si někdo vybral za
terč? Nebo je to obvyklejší případ
dvou úplatných, který ilustruje, že
korupce v Česku je všudypřítom-
ná? S důkazy pro a proti se musí po-
pasovat Vrchní soud v Olomouci.
Ať ale rozhodne jakkoliv, druhá
strana zřejmě bude pořád tvrdit, že
ne, že tak to nebylo...

Špachtle v těle. Tento týden začal
také soud s lékařem a sestrami, kte-
ří před dvěma lety zapomněli kovo-
vou špachtli v těle pacientky. Zdeň-
ka Kopečková půl roku trpěla ne-
snesitelnými bolestmi, dokud jí ná-
stroj nevyoperovali. Příběh jak
z amerického seriálu, česká realita

je ale drsnější. Šťastný konec a ti-
tulky se totiž nekonají. Ačkoliv je
žena už fyzicky v pořádku, po psy-
chické stránce se bude vzpamato-
vávat ještě dlouho. Po nemocnici
teď vyžaduje odškodné sedm set ti-
síc korun. Příští soud bude v dub-
nu.

Filozofický spor. U soudu, kde pro-
ti sobě stáli dva uznávaní profesoři
filozofie z brněnské Masarykovy
univerzity, šlo zdánlivě o nejmenší
provinění. V e-mailové schránce fi-
lozofa Jaroslava Hrocha přistály vý-
hrůžky smrtí, podepsané jeho kole-
gou Břetislavem Horynou. Hroch
se pak bál byť jen vyjít na ulici
nebo zapnout počítač.

Horyna sice popírá, že by cokoliv
poslal, soud ho ale včera uznal vin-
ným a uložil mu pokutu. Jak to tak
vypadá, ani vysoké vzdělání není zá-

rukou slušného chování. A to profe-
sor Horyna přednáší o Kantových
mravních imperativech.

Plán Brna. Veřejné projednávání
konceptu územního plánu Brna –
nejdůležitějšího strategického do-
kumentu města – začalo v úterý.
A někteří právníci už varují, že by
se projednávání mělo zastavit, pro-
tože ve dvou variantách chystané-
ho územního plánu je silnice R43
zakreslená přes Bystrc. Na kraji
však R43 pravomocně zapsaná tou-
to trasou zatím není, teprve se
bude schvalovat. Kvůli tomu prý
hrozí další soudní tahanice, které
nakonec mohou zhatit celé dosa-
vadní snažení. Podle tvůrců územ-
ního plánu i vedení města to není
pravda. Snad vědí, co dělají.

Lékaři a Zbrojovka. Uplynulý tý-
den však přinesl i dvě naděje do
budoucna. První souvisí s protes-
tem lékařů, který definitivně skon-
čil. Krom toho, že lékaři budou mít
vyšší platy, kraj i stát chce začít
i s dlouho očekávanými reforma-
mi ve zdravotnictví. Doufejme, že
jim úsilí vydrží i v dalších měsí-
cích. Druhou nadějí je fotbalová
Zbrojovka. Tým se přes zimu ob-
měnil hned z poloviny a slibují, že
konečně začnou hrát srdcem. A co
je důležité, věří jim fanoušci. Do
včerejška podepsalo petici Věříme
Zbrojovce skoro třináct set lidí.

BRNO (mlk) V poněkud nezvyk-
lých kulisách viděli včera diváci
Mahenova divadla slavnou Mozar-
tovu operu Figarova svatba. Slav-
né dílo o čtyřech dějstvích v Brně
nastudovala německá režisérka
Annette Jahnsová, která příběh
lásky mezi prohnaným sluhou Fi-
garem a Zuzankou přenesla do de-
vadesátých let minulého století.
Slavné dílo zasazené v originále
do 18. století na venkovské šlech-
tické sídlo ve Španělsku režie a vý-

tvarník scény přesunuli do interié-
ru brněnské funkcionalistické vily
Tugendhat. „Pokud nám ještě
v současné době může opera
něco říct, tak to má být něco o nás
a o čase, ve kterém žijeme,“ ko-
mentuje razantní časový posun re-
žisérka. Slavné dílo Wolfganga
Amadea Mozarta předvedla br-
něnská opera v italském originále
s titulkovaným překladem. Nápad
se slavnou vilou Tugendhat přine-
sl scénograf Sebastian Stiebert.

Den otevřených dveří Mateřská škola Lidická v Boskovicích měla ve
středu den otevřených dveří. Děti viděly i ukázku výuky
v logopedických třídách. Foto: Martin Roháček (mysticsmile.rajce.net)

» Sobotní zápisník O soudních sporech, které v Brně byly, jsou a budou, a proč
je přesto možné považovat tento týden za nadějný.

Ivan Fuksa
ministr zemědělství

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Brně či v jiném
městě v Jihomoravském kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet a můžete do
něj nahrávat své fotografie.

Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Eliška Kolínková
redaktorka MF DNES

BRNO (tca) Více peněz do regionál-
ního školství a větší svobodu při je-
jich rozdělování. To včera slíbil mi-
nistr školství Josef Dobeš ředite-
lům brněnských základních škol.

„Kraje dostanou v příštím roce
o čtyři miliardy korun víc. Ředitelé
je mohou použít na odměny učite-
lů,“ řekl ministr na setkání.

Ředitelé se nejvíce ptali na nove-
lu školského zákona. Nelíbilo se
jim omezení jejich funkčního ob-
dobí. „Po šesti letech se vyhlásí
konkurz a ředitelé získají možnost
svou funkci obhájit,“ vysvětlil Do-
beš.

O aktuálních tématech – politice, školství
či zdravotnictví – diskutujte na webu.

Beseda s řediteli Josef Dobeš
a náměstkyně primátora Jana
Bohuňovská. Foto: O. Surý, MF DNES

Zapomněli špachtli Soud
projednával tento týden i případ
Zdeňky Kopečkové, které lékaři
nechali v břiše nástroj. Foto: archiv

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

JIŽNÍ MORAVA (ČTK) Na jihu Mora-
vy za poslední týden klesl počet lidí
s akutními respiračními nemocemi
o dvě procenta. Hygienici mluví
o stagnaci a čekají další sestup ne-
mocnosti.

„Nelze však říct, zda přijde už
příští týden, či později,“ řekl včera
ředitel krajské hygienické stanice
Jan Mareček. Nemocných je aktuál-
ně 1 979 na sto tisíc obyvatel. „Číslo
se dostalo pod dvoutisícový epide-
miologický práh, to však nelze pře-
ceňovat,“ dodal ředitel. Právě kvůli
stále vysoké nemocnosti se hygieni-
ci rozhodli, že zatím nebudou odvo-
lávat doporučení zákazu návštěv
pro nemocnice, ústavy sociální
péče či domovy důchodců. Platí od
počátku února. Nemocnost stoupla
mezi lidmi od 15 do 24 let a také nad
60 let. Naopak se snížila u dospě-
lých a školáků.

Děj opery Figarova svatba
přenesli do vily Tugendhat

brno.idnes.cz

Jindy, jinde Německá režisérka Jahnsová inscenaci Mozartovy opery
přesunula do Brna 90. let 20. století. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Ministr Dobeš
slíbil školám čtyři
miliardy navíc K soudu musel

každý: filozofové,
lékaři i politici

Chřipka teď trápí
hlavně dospívající
a důchodce

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Frisko Sika Brno – Valosun
Brno
V Brně se hrálo 17. kolo Excelsior
ženské basketbalové ligy.

Foto: Martin Pazdera (sld.rajce.net)

Vyjádřete se!
Fórum čtenářů
Své zkušenosti, názory
a postřehy můžete psát
do brněnské redakce MF DNES
na e-mailovou adresu
redbrn@mfdnes.cz
nebo poštou na adresu
redakce MF DNES, Česká 19/21,
602 00 Brno.

Vaše názory nás zajímají.


