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VERONIKA HORÁKOVÁ

JIŽNÍ MORAVA | Soukromé porodní
asistentky mají na jižní Moravě dlouho-
letou tradici. Přečkaly i komunistický re-
žim. Tvrdí to výkonná ředitelka Unie
porodních asistentek Kateřina Hájková
Klíčová, která chce v Brně zřídit první
porodní dům v České republice.

Jak je to s počtem porodních asis-
tentek, přibývá jich?
Ano, ale problém je v tom, že potřebují
schválené registrace od krajských úřa-
dů. Jenže ne všechny jsou této profesi
nakloněny a povolení vydají. Někdy to
řeší tak, že registraci dají, ale jen částeč-
nou. Třeba bez povolení vést porody.

Jak je to na jižní Moravě?
Péče soukromých porodních asistentek
tady má tradici. Přetrvala i za minulého
režimu, kdy naopak v Čechách přešla
péče o těhotné ženy do rukou lékařů.

Jak dlouhou tradici vůbec mají asis-
tentky u porodu?

Hodně byly využívané za první republi-
ky. Postupně se tedy k této tradici vrací-
me.

Osobní porodní asistentky mohou
vést porody zatím jen ve třech ne-
mocnicích v České republice – ve
Vyškově, Neratovicích a Teplicích.
Vyjednáváte se zařízeními, aby tuto
službu povolili?
Snažíme se s nimi o tom hovořit a do-
hodnout spolupráci. Velký pokrok teď
zaznamenali ve Velké Británii, kde asis-
tenci u porodu doma nebo v porodním
domě běžně nabízejí.

Amáte podporu?
Například zdravotní pojišťovny nás pod-
porují. Vědí, že když má maminka asis-
tentku, poradí jí, jak lépe kojit. Mimin-
ko má potom lepší imunitu a je zdravěj-
ší. Tím nevznikají náklady na případ-
nou léčbu.

V Brně chcete zřídit první porodní
dům v České republice. Jak ho chce-
te prosadit?
Podporuje nás náměstek brněnského pri-
mátora Matěj Hollan. Chceme svolat
„kulatý stůl“, u kterého by se sešli pedi-
atři, porodníci, záchranáři i politici.
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VRANOVICE | Za pětiměsíční zdrže-
ní při podpisu nové smlouvy na svoz
odpadu ve Vranovicích žádá tamní
obecní úřad po společnosti Hantály
odškodné 125 tisíc korun. Ačkoliv
Hantály do soutěže šly s nejdražší na-
bídkou, napadly ji u antimonopolní-
ho úřadu a podpis nové smlouvy se
zdržel o pět měsíců. Úřad nyní stíž-
nost zamítl.
„Vítěz soutěže nabídl o 25 tisíc ko-

run za měsíc levnější služby, ovšem
nemohli jsme s ním smlouvu pode-
psat. Ekologické škody ale vyčíslit
nelze,“ uvedl starosta Vranovic Jan
Helikar.
Nový způsob svozu odpadu, kdy

domácnosti získají slevu na poplatku
za popelnice v závislosti na množ-
ství vytříděného dopadu, už totiž
nese své výsledky. Za poslední tři
měsíce do konce roku se vytřídilo
více odpadu než v posledním čtvrtle-
tí roku předchozího, navíc objem
smíšeného odpadu klesl o 47 tun.
Svozová společnost ovšem škodu

neuznává. „Celou věc odmítáme jako
nesmyslnou. Nevím, z jakého důvo-
du bychom měli něco platit,“ řekl
předseda představenstva firmyHantá-
ly Pavel Procházka, který je zároveň
starostou Velkých Pavlovic. (mir)

Ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová FOTO | ARCHIV

Alternativní způsoby
porodů jsou čím dál
diskutovanější. Jejich
historie sahá až do první
republiky.

VYŠKOV | To je ve městě tolik gamble-
rů, že máme z hazardu ročně 21 milionů
korun? Tato otázka přibližně rok vrtala
hlavami zastupitelů Vyškova. Herny
proto začali sledovat a – světe, div se –
skoro nikdo do nich nechodí.
„Vytipovali jsme si nejkritičtější her-

ny a čtyřikrát jsme je navštívili s tím, že
jsme pokaždé volili jiné datum a čas.
Jednou jsme tak vyrazili v devět dopo-
ledne, jindy v šestnáct nebo v jedena-
dvacet hodin. U automatů jsme ale našli
vždy jen jednoho nebo žádného hráče,“
uvedl místostarosta Vyškova Karel Jur-
ka. Členům pracovní skupiny, kterou
vytvořili samotní zastupitelé, se to příliš
nezdálo. Ověřili si proto na „sociálce“

datum vyplácení sociálních dávek
a v den jejich výplaty vyrazili do heren
v noci a těsně nad ránem. Výsledek? Re-
kordem byli tři hráči.
„Přestože tady máme nadprůměrný

počet automatů, tak gamblerů je tu mini-
mum,“ řekl Jurka. Místostarosta si dis-
proporci mezi počtem hráčů a příjmem
z hazardu vysvětluje tím, že veměstě pů-
sobí velké herní společnosti. „Princip
funguje totiž tak, že společnost umístí je-
den přístroj k nám a druhý dejme tomu
v Hatích. Tamní automat přitom vygene-
ruje například milion korun denně, za-
tímco ten náš třeba jen pět tisíc. Minister-
stvo pak vezme celkový výnos a ten dělí
počtem přístrojů. Díky tomu k nám ply-

ne tolik peněz,“ vysvětlil Jurka.
Nyní zastupitelé komisi zrušili a bu-

dou vyčkávat, jak se k regulaci hazardu
postaví vláda. Následně jsou připraveni
o omezení hazardu diskutovat. Úplné-
mu zákazu ale město není příliš naklo-
něno. „Pokud by nám vypadlo z roz-
počtu 21 milionů korun, nemohli by-
chom finančně podporovat další tři tisí-
ce lidí v neziskovém sektoru. Navíc
kdybychom úplný zákaz schválili a na-
příklad v kilometr vzdálených Drnovi-
cích by automaty nezrušili, patologické
jevy by nezmizely. Proto je mnohem
důležitější prevence, s kterou začneme
už brzy na školách,“ doplnil místosta-
rosta. (zde)

Vranovice chtějí
po svozové firmě
desetitisícové
odškodné

KRÁTCE

Profesora Čalkovského
připomíná výstava
BRNO | Novou výstavu připravili pro
návštěvníky Galerie Industra v Masné
ulici v Brně. Nese název Potřeba exis-
tence. Autorem obrazů je Antonín Čal-
kovský. Letos od jeho smrti uplyne de-
sáté výročí. Byl nejenom výborný ma-
líř, ale také básník a profesor na Vojen-
ské technické akademii v oboru kon-
strukce letadel. (vh)

Hala Rondo dostala nové
jméno. DRFG Arena
BRNO | Brněnskou halu Rondo potkala
další změna jména. Jmenuje se DRFG
Arena. Hokejová Kometa se domluvila,
že brněnská investiční skupina bude part-
nerem klubu po tři sezony. Po přejmeno-
vání Kajot Areny na Rondo je to druhá
změna názvu za poslední rok. (luv)

Prosazuje porodní dům
v Brně. Svolává lékaře

Miliony z hazardu, ale bez hráčů


