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Hlavní architekt má zkušenosti z USA
Ředitelem nově vznikající Kanceláře ar-
chitekta města Brna (KAM) se stal Michal 
Sedláček. Z devíti konkurentů ho vybrala 
odborná porota, kterou přesvědčily jeho 
zahraniční zkušenosti, brněnský původ 
i jasná vize budoucího směřování Brna.

„Má dlouholeté zkušenosti s vedením 
architektonických kanceláří a týmů i prak-
tické zkušenosti s přípravou rozsáhlých in-
vestičních projektů," uvedl náměstek pro 
oblast rozvoje města Martin Ander. 

Sedláček vystudoval architekturu na 
Vysokém učení technickém v Brně a také 
na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Pracoval v architektonických kancelářích 
v Moskvě či New Yorku, nyní působí jako 
vedoucí a zakladatel losangeleské poboč-
ky páté největší architektonické firmy na 
světě Aedas.

„Kancelář by mohla začít fungovat 
po prázdninách. Musím dát dohromady 
tým lidí z různých oborů. Nechci jen vy-
psat výběrové řízení a čekat, že se někdo 
přihlásí. Odborníky do týmu chci aktiv-
ně oslovit,“ uvedl k počátkům fungování 
nově zřizované KAM Sedláček.

Stojí teď před ním několik úkolů. Po 
ustanovení kanceláře se tým zaměří na vy-

pracování zadání územního plánu pro měs-
to a na veřejné prostory. „Rádi bychom sta-
novili nějaké architektonické zásady, které 
by se mohly dodržovat po celém městě,“ 
vysvětlil ředitel. Ve své práci chce uplat-
ňovat přístup architekta, který vidí věci 
z nadhledu. Díky spolupráci se specialisty 
v mnohých oborech by chtěl být otevřený 
nejlepším možným řešením problémů.

Brno nemá svého hlavního architekta 
od roku 2003, kdy tehdejší vedení města 
funkci zrušilo. (GAK)

Rozhovor s Michalem Sedláčkem 

čtěte na straně 3

Křížení Dornychu, 
Zvonařky a Plotní 
začnou opravovat
Řidiči, kteří se téměř každodenně rozčilují v dopravní zácpě v okolí autobuso-
vého nádraží Zvonařka, se mohou těšit na zlepšení. Po mnoha letech příprav 
se totiž začne tato lokalita přestavovat tak, aby zde byl provoz plynulejší jak 
z hlediska automobilů a městské hromadné dopravy, tak z pohledu chodců.

ZUZANA TAUŠOVÁ

„Dornych, Plotní, Zvonařka? Z toho 
by se jeden zbláznil!“ Hodnocení 

dopravní situace v okolí brněnského au-
tobusového nádraží se obvykle u řidičů 
nese právě v tomto duchu. A stejně na-
zvalo město Brno i sérii krátkých klipů, 
které budou Brňany postupně upozorňo-
vat na to, že v této lokalitě už se brzo do-
čkají změn.

Finišují totiž přípravy na výběr firmy, 
která tuto důležitou křižovatku přestaví 
tak, aby se zde jezdilo lépe. Stavět by se 
mohlo začít příští rok. „Délku trvání této 
stavby odhadujeme na 3 a půl roku. Je 
ale samozřejmé, že čím kratší dobu bude 
stavba trvat, tím to bude lepší. Při výběru 
firmy budeme proto klást důraz na dobu, 
za kterou bude umět tuto stavbu dokon-
čit,“ popsal náměstek primátora pro ob-
last dopravy Richard Mrázek.

Celou oblast čeká zásadní proměna. 
Nejviditelnější změnou bude přeložení 
tramvajové trati. Nyní jezdí tramvaj po 
Dornychu a na kolejích se musí vypořá-
dat i s auty. Nově bude tramvaj přesunu-
ta na Plotní a kromě místní dopravní ob-
sluhy bude mít celou tuto ulici pro sebe. 
Díky tomu se tak výrazně zkrátí cesta 
tramvají do Komárova – podle propoč-
tů by tam cestující měli být o 8 minut 
rychleji. Provoz na Plotní bude navíc 
klidnější. Právě od toho je odvozen ná-
zev celého projektu Tramvaj Plotní.

„Ta tramvaj měla být v Plotní ihned po 
dostavění autobusového nádraží Zvonař-
ka. To mělo být samozřejmé. Jít s kuf-

rem na autobus je, zvláště pro starší, úpl-
né utrpení,“ posteskl si v jedné z diskuzí 
například Brňan Vladimír Novotný.

Naopak ulice Dornych bude nově pa-
třit pouze autům. Jinak budou řešeny 
také křižovatky Dornychu i Plotní s uli-
cí Zvonařka tak, aby mohli řidiči snad-
něji odbočovat do všech potřebných 
směrů. Křižovatka bude navíc přehled-
nější, protože z Dornychu zmizí tramva-
jové koleje i tramvajová smyčka.

V neposlední řadě se po přestavbě 
zkrátí cesta také chodcům. Vznikne to-
tiž nová zastávka tramvají přímo vedle 
autobusového nádraží a zmizí nadchod. 
Již nebude zapotřebí využívat zdlouha-
vou cestu přes nadchod.

Vybudovány budou nové výjezdy au-
tobusové dopravy z Ústředního autobu-
sového nádraží Zvonařka ve směru na 
východ a jih. Teplárny Brno v této ob-
lasti rozšíří tepelný rozvod, což do bu-
doucna umožní další rozvoj této oblasti. 
Samozřejmá je také rekonstrukce všech 
inženýrských sítí.

„Situace v celé oblasti je komplikovaná, 
protože je potřeba skloubit požadavky na 
zlepšení dopravy s hygienickými a tech-
nickými normami. Pohybujeme se přitom 
v území, které je zastavěné. Na všechny 
tyto skutečnosti proto musíme brát ohled,“ 
upřesnil náměstek Richard Mrázek.

Nad projektovou dokumentací tak stá-
le probíhají jednání týkající se posled-
ních úprav celého projektu. A v území 
se také dokončují demolice objektů, kte-
ré nové stavbě mohou ustoupit.

Pokračování na straně 8

 Fotbalový stadion. V pátek 6. května byl Brňanům slavnostně představen model nového fotbalového stadio-

nu za Lužánkami. Zmenšenina připravované stavby se pak přesunula na stadion Srbská, kde si ji lidé mohou pro-

hlédnout 11. května při zápase Zbrojovky s pražskou Spartou. Během června bude vystavena v Galerii Vaňkovka. 

S modelem se vyfotil fotbalista Petr Švancara se synem Danielem. Právě Švancara dokázal společně s dobrovol-

níky vyčistit stadion od vegetace, upravit tribuny a připravit trávník na hrací ploše. Loni v červnu tam pak při příle-

žitosti ukončení své kariéry uspořádal utkání, které sledovalo 35 000 diváků. (LUK) FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Nový stadion za Lužánkami

V Týdnu města se žije na ulici
V druhé polovině měsíce oživí veřej-
ný prostor Brna samotní Brňané. Od 
16. do 22. května se totiž uskuteční Tý-
den města, do kterého se může zapojit 
téměř každý. Pořadatelé projektu chtějí 
probudit zájem obyvatel o jejich město 
a dění kolem nich. Ulice i náměstí Brna 
se proto změní na společné prostory pro 
kulturní i sousedské aktivity.

„Proměna běžného prostředí ulic a ná-
městí z nehostinných šedých království 
aut na pestrou a živou říši aktivit lidí je 
založena na dobrovolnosti a aktivitě oby-
vatel. Chtěli bychom, aby se náměstí sta-

lo druhým obývákem a ulice místy, kde 
stojí za to se na chvíli zastavit. Vítáme 
každou aktivitu, se kterou lidé přijdou,“ 
uvedla za organizátory Hana Zukalová.

Týden města navazuje na Den měs-
ta – svátek připadající na třetí květno-
vou středu.

Zájemci se mohou se svými aktivi-
tami přihlašovat do 8. května. Pokud se 
přihlásit nestihnou, ale zúčastnit se chtě-
jí, mohou svou akci pojmout jako spon-
tánní, a i když nebude ohlášená, zapojit 
se do dění Týdne města. Stačí se spojit 
s organizátory a domluvit se. (LUK)

70 procent rodin s dětmi jsou 

matky samoživitelky
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chorobou
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Začalo to křečkem, skončilo medvědem
V dětství měl každý z nás svůj sen. Ně-
kdo chtěl být policistou, hasičem, někdo 
astronautem či popelářem. Jaroslav Ja-
sínek odjakživa miloval zvířata, a pro-
to si vybral povolání, po kterém řada 
z nás jistě také zatoužila – stal se ošet-
řovatelem v brněnské zoologické zahra-
dě. A ne ledajakým – v jeho péči je i pár 
ledních medvědů a medvídě, které se 
v Brně narodilo na konci roku.

„Choval jsem doma takovou tu klasi-
ku. Morčata, křečky, nějakou andulku… 
K tomu jsem studoval zemědělku zamě-
řenou na chov zvířat,“ vzpomíná Jaro-
slav Jasínek, zatímco nakládá na vozík 
krvavé kusy masa. Jdeme nakrmit Umcu, 
mohutného medvědího samce, který je 
od své rodinky dočasně oddělený.

„Na starost mám vlky, rysy, lední med-
vědy, skunky a urzouny. A taky mám 
s kolegou napůl Beringii. Když nemá čas, 
řeším za něj rosomáky, kamčatské med-
vědy, nosály a surikaty,“ vypočítává Jasí-
nek. Procházíme kolem mývalího výbě-
hu. „Tady kousek kdysi byli tygři. Měli 
jsme pár tygrů a jejich dospělého syna, 
chodili ven na střídačku. Jednou přijdu, 
vevnitř tři tygři. Skočil dovnitř okýnkem 

a já si uvědomil, že když bylo zavřeno 
a já tu uklízel, mohl kdykoliv skočit za 
mnou do výběhu. Asi mám štěstí, nikdy 
se mi nic nestalo, jenom škrábance.“

Nedá mi to a zeptám se ošetřovatele, 
s jakými zvířaty má zkušenosti. Dlou-
ze se zamyslí a začne chrlit seznam. Než 

dovypráví, jsme u Umcy. Několikatu-
nový kolos se jde ihned podívat, co se 
děje, a je vidět, že ošetřovatele poznává. 
„Taky jsme něco zažili,“ směje se Jasí-
nek. „Chodil jsem s ním plavat do bazé-
nu, když byl malý. Jak měl sto kilo, tak 
už to ale nešlo, mohl by mě omylem po-

držet pod hladinou. Musím ale říct, že ji-
nak se nezměnil. Lední medvědi bývají 
agresivní, ale on je pořád v klidu. Věřím, 
že by mi nic neudělal, kdybych za ním 
přišel. Zkoušet to ale nebudu.“ 

Do vnitřních prostorů medvědince, 
kde přebývá Cora s malou Norií, jít ne-
můžeme. Medvědice je stále ještě ner-
vózní a nemusela by naši přítomnost sná-
šet dobře. S ošetřovatelem tedy „putuje“ 
jen plný vozík jídla. „Medvědům se dává 
osm kilo masa, kilo a půl mořských ryb, 
mrkev, jablka a červená řepa. Do vnitřní 
ubikace přidávám rybí tuk. Mají ho rádi, 
v přírodě loví tuleně. Prvně jdou po něm 
nebo po tlustém mase, libové nechají na-
konec. Umca dneska dostane jako bonus 
chleba – kamčatský medvěd nabral a po-
třebuje dietu,“ vysvětluje Jasínek.

Jsou tři hodiny odpoledne a ošetřo-
vatel nejen medvědů se loučí. Chystá se 
posekat trávu ve vlčím výběhu. „Mám 
s nimi dohodu, že když jsem uvnitř, mů-
žou se přiblížit jen na dva metry,“ vtip-
kuje. Pro jiného člověka by taková práce 
byla dobrodružstvím, které si zapama-
tuje na celý život. Pro Jaroslava Jasínka 
jde ale jen o další běžný den… (MAD)

AKTUALITY | SLOVO PRIMÁTORA

Vážení Brňáci,
uplynulý měsíc přinesl několik událostí, 
kvůli kterým je situace ve vedení měs-
ta Brna poněkud nepřehledná. Lidov-
ci prohlásili koaliční smlouvu s hnu-
tím ANO, Žít Brno a Stranou zelených 
za neplatnou a oznámili, že o budou-
cím uspořádání ve vedení města budou 
jednat v bloku s ČSSD. Současně však 
lidovci stále zasedají v městské radě 
a podílí se na vedení města.

Kolegové i příznivci se mě také opa-
kovaně ptají na to, co říkám na množství 
schůzek mezi stranami, různými porad-
ci či vyslanci vyslaných. Jednak o nich 
v podstatě nic nevím a hlavně máme to 
štěstí, že žijeme v době, kdy se může 
potkávat kdokoliv s kýmkoliv. Proto ani 
nechci komentovat, jaké bizarní koalice 
by mohly vzniknout, protože jediným 
kritériem mnohých aktérů těchto schů-
zek je osobní prospěch. Můžu jen pře-
mýšlet, co by to znamenalo pro Brno 
a nás Brňáky.

Aby totiž lidovci a sociální demokra-
té získali většinu nad platformou vytvo-
řenou ze zbylých stran dosavadní koali-
ce a TOP 09, museli by se opřít o hlasy 
KSČM. Spolupráce lidovců s komunis-
ty, ČSSD a ODS se může reálně pro-
jevit již za pár dní na zasedání zastu-
pitelstva. To by znamenalo, že bude 
zásadním způsobem destabilizováno 
vedení města. 

Vtahovat komunisty do „hry“ a při-
dávat jim na důležitosti je pro mě něco 
nemyslitelného a raději bych si šel sed-
nout do opozičních lavic, než abych se 
na něčem takovém podílel. Absolutně 
nerozumím motivaci propůjčit se k ně-
čemu takovému v momentu, kdy jsme 
v původní koalici v podstatě vyřešili ne-
jenom náš největší problém – tedy po-
stoj k zefektivnění městských firem – 
ale i řadu dalších potíží.

Peníze uspořené 
v městských firmách 
pomohou rozvoji Brna

I dílčí kroky, jež se nám v této oblas-
ti podařilo prosadit, navíc přináší prv-
ní výsledky, díky kterým se od za-
čátku letošního roku ušetřilo přes sto 
milionů korun. Peníze, které díky ta-
kovým opatřením zůstanou na účtu 
města, plánujeme využít efektivněji 
na zlepšení kvality života všech Brňá-
ků – například pro rozvoj školství či 
péče o seniory, lze jimi spolufinanco-
vat potřebné dopravní stavby, Janáč-
kovo kulturní centrum či nový fotba-
lový stadion.

Rok a půl po podepsání koaličního 
projektu a nastartování významných po-
zitivních změn ve městě se vrací zpět do 
hry jména, která město řídila dosud. Ne-
rad bych se dočkal toho, že Janáčkovo 
kulturní centrum s těmito starými zná-
mými opět usne na další volební období 
a Lužánky, které díky úsilí Brňáků vsta-
ly po x letech z popela, budou zase za-
růstat trávou.

Chtěl bych vás všechny ujistit, že 
i přes nastalou situaci stále dále pra-
cujeme na projektech popsaných v pů-
vodní koaliční smlouvě. A i když má 
v současné době platforma ANO, Žít 
Brno s podporou Pirátů, Strany zele-
ných a TOP 09 jen 27 z 28 hlasů potřeb-
ných k většině v zastupitelstvu, budeme 
se snažit nacházet podporu pro klíčové 
projekty u všech rozumných zastupite-
lů, kterým jde primárně o hledání řeše-
ní. Chceme takto pracovat do doby, než 
dojde ke stabilizaci koalice, která bude 
schopná nastolený pozitivní trend táh-
nout dále.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)
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 Kamarád Umca. Když byl medvěd malý, Jaroslav Jasínek s ním i chodil 

plavat.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

70 procent rodin s dětmi 
jsou matky samoživitelky
Sociální pracovníci a dobrovolníci 
sčítali v Brně rodiny v bytové nouzi. 
Město tak bude mít přesnější infor-
mace o tom, kolik lidí je v tíživé situa-
ci a kolika by mohlo pomoci sociál-
ní bydlení. Ukázalo se, že 70 % rodin 
tvoří matky samoživitelky. 132 dětí 
z dotazovaných rodin musí kvůli nou-
zi žít v dětských domovech.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Obytná plocha na jednoho člověka 
je v České republice průměrně 19 

metrů čtverečních. Děti, které se vydají 
například na letní tábor, by měly mít na 
tomto táboře podle předpisů k dispozici 
2,5 metru čtverečního životního prosto-
ru na osobu. Některé rodiny, které jsou 
v Brně v bytové nouzi, jsou na tom však 
ve svých „domovech“ hůře než děti na 
krátkém táboře – mají k dispozici i méně 
než dva metry čtvereční na osobu.

Ukázal to průzkum, který se v Brně 
konal předposlední dubnový týden. Při 
takzvaném Registračním týdnu obchá-
zeli dobrovolníci a sociální pracovní-
ci rodiny v bytové nouzi. S pomocí spe-
ciálního dotazníku zjišťovali, v jakých 
podmínkách žijí, kdy a jak tyto jejich 
problémy vznikly a jak by jim bylo mož-
né efektivně pomoci. Taková data totiž 
zatím neexistovala.

„Prošli jsme 482 rodin, z nichž 328 
jsme po předběžném vyhodnocení do-
tazníků zařadili do kategorie rodin v by-
tové nouzi,“ popsal zastupitel Martin 
Freund, který je zodpovědný za projekt 
sociálního začleňování.

Bydlení je základ

Z nich bude vybráno 50 rodin, které se 
zúčastní pilotního projektu Rapid Re-
-hausing neboli rychlé zabydlování rodin 
s dětmi – tyto rodiny dostanou v průbě-
hu července nájemní smlouvu na měst-
ský byt, který by jim měl pomoci v ná-
vratu do běžného života.

Největší část brněnských rodin v tís-
nivé životní situaci žije na ubytovnách, 
v azylových domech, v nouzovém azylu 
u rodiny či přátel nebo v extrémně přelid-
něných bytech. „Sedmdesát procent rodin 
jsou matky samoživitelky. Ve 43 procen-
tech sledovaných rodin žije dítě mladší tří 
let, v 61 procentech domácností pak dítě 
mladší 6 let,“ uvedl Štěpán Ripka z Plat-

formy pro sociální bydlení, která se na 
sčítání v Brně podílela.

Pro tyto rodiny je často obtížné z kolo-
běhu potíží vystoupit. Například matky, 
které samy pečují o dítě do tří let, mají 
kvůli této péči mnohem menší šanci na-
lézt si práci s takovým výdělkem, aby 
se situace rodiny zlepšila. Jedna z ma-
tek samoživitelek žijících se třemi dětmi 
na ubytovně se do sčítání zapojila jako 
dobrovolnice. „Chci dětem pomoci. Bez 
toho, že budou mít kde bydlet, nemají 
vlastně šanci dostat ani dobré vzdělání, 
ani vyrůst v důstojnou osobnost,“ zhod-
notila dobrovolnice Denisa Lanyiová.

Sociální pracovníci při sčítání zjistili 
například také to, že 132 dětí z takových 
rodin je v dětských domovech a podob-
ných institucích. Za péči o ně tak stát vy-
dává kolem 52 milionů korun ročně. Br-
něnský projekt sociálního bydlení chce 
těmto dětem pomoci, aby mohly ústav-
ní výchovu opustit – alespoň v těch pří-
padech, kdy návratu k rodičům a souro-
zencům nebrání jiné důvody. „Orgány 
sociálně-právní ochrany dětí některých 

brněnských městských částí nám pomoh-
ly vytipovat rodiny, u kterých je šance, že 
by jim mohly být děti po získání bydlení 
navráceny,“ dodal Štěpán Ripka.

Na byty čekají Brňané

Opoziční strany však mají k projektu so-
ciálního začleňování výhrady, stejně jako 
řada obyvatel Brna, kteří se s dotazy na 
volné byty pro sociálně slabé obrací na 
vedení města. „Má-li mít sociální prá-
ce smysl, musí být k dispozici relevantní 
data. Nejedná se o první akci svého dru-
hu, výjimečný je spíše mediální humbuk 
kolem sčítání. Výsledky tohoto sčítání 
mě nepřekvapily. Přidal bych k nim ale 
další číslo: 6400 lidí, kteří jsou evidová-
ni na seznamech žadatelů o byt na měst-
ských částech po celém Brně. To jsou 
lidé, kteří jsou rovněž v bytové nouzi, 
jinak by si na městské části nepodávali 
žádost o byt,“ uvedl zastupitel za ČSSD 
Oliver Pospíšil.

Pro sociální bydlení by proto zvolil jiná 
kritéria a postupy než současné vedení 
města. „Na kroky, které jsou plánovány ve 

strategii sociálního začleňování, se musí 
Brno připravit i metodicky, což se dopo-
sud nestalo. Dovedu si představit i opatře-
ní, která zabrání tomu, aby se další rodi-
ny ocitly ve fatální bytové nouzi. Kroky, 
které jsme nyní iniciovali, směřují přímo 
k obměně vedení města, které by proces 
sociálního začleňování pochopitelně kori-
govalo,“ dodal Oliver Pospíšil. Co přesně 
by nastavil jinak, však neupřesnil.

Fakta
• Předběžné vyhodnocení sčítá-

ní ukázalo, že v Brně nyní žije 

328 rodin v bytové nouzi. Nej-

více jich žije na ubytovnách, 

dále v azylových domech, kri-

zově u příbuzných či v extrém-

ně nevyhovujícím bytě.

• Z rodin v bytové nouzi město 

Brno vylosuje 50, kterým nabíd-

ne klasickou nájemní smlouvu 

na městský byt. Podle zahranič-

ních zkušeností se totiž právě 

díky bydlení lidem nejlépe po-

daří vyřešit i další potíže a vrá-

tit se do běžného života.

• Aby si rodiny v projektu byt 

udržely, budou muset nejméně 

jednou týdně respektovat ná-

vštěvu sociálního pracovníka.

• Na projekt sociálního bydle-

ní naváže také systémová pod-

pora zaměstnanosti těchto lidí 

a pomoc s řešením finanč-

ní a dluhové situace. Součástí 

projektu bude také přímá plat-

ba nájemného z dávek na byd-

lení. Ty díky tomu nebudou mi-

zet v soukromých ubytovnách.

• Projekt potrvá 24 měsíců, poté 

město vyhodnotí jeho výsled-

ky. Celkové náklady jsou vyčísle-

ny na deset milionů. Většina této 

částky bude hrazena prostřednic-

tvím Ministerstva práce a sociál-

ních věcí. Z rozpočtu města Brna 

bude hrazeno 200 tisíc korun.

• Dalšími partnery projektu jsou 

IQ Roma servis, o. s., Ostravská 

univerzita a organizace HVO 

Querido Discus z Amsterdamu, 

která má se zabydlováním lidí 

bez domova praxi.

 Bydlení na ubytovnách. Rodiny v bytové nouzi často bydlí v přeplně-

ných bytech.  FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Úkol pro hlavního architekta: 
dát směr rozvoji města
Na začátku dubna jmenovala Rada města Brna na doporučení odborné 
mezinárodní komise ředitelem nově zřizované Kanceláře architekta měs-
ta Brna (KAM) Michala Sedláčka. Jeho prvořadým úkolem je vybudovat 
kancelář s týmem odborníků, kteří se budou podílet na přípravě nové-
ho územního plánu pro Brno a na architektonicko-urbanistickém rozvoji 
města. Funkce by se měl ujmout v červnu, předtím však musí uzavřít svou 
pracovní a životní etapu v Los Angeles. Rozhovor proto vznikal na dálku.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Zdůrazňujete, že o post ředite-
le KAM jste se chtěl ucházet pou-
ze ve svém rodném Brně, že žádné 
jiné město u nás ani v zahraničí vás 
v tomto smyslu nezajímá. Vracíte se 
do Brna natrvalo?
V Brně mám rodiče a širší rodinu, by-
dlím v rodinném domě v Brně-Komí-
ně. Myslím, že jsem z Brna vlastně ni-
kdy úplně neodešel. I když dobře vím, 
že život je plný překvapení, můžu říct, 
že do Brna a do České republiky se 
vracím s úmyslem zůstat zde natrvalo.

Vaším primárním úkolem je od zá-
kladů vybudovat fungující KAM 
a dát jí jasný směr. Určitě se tím za-
píšete do novodobých dějin města. 
Co chcete, aby tam bylo napsáno?
Michal Sedláček byl český architekt 
a urbanista a ředitel Kanceláře architek-
ta města Brna, který ovlivnil vývoj města 
Brna na počátku 21. století, kdy se stalo 
jedním z nejatraktivnějších a nejdyna-
mičtějších měst střední Evropy.

Jistě už máte představu o svých bu-
doucích spolupracovnících, kterých by 
mělo být asi 15 a které chcete osobně 
oslovit. Nedá mi to, abych se nezepta-
la alespoň na jedno konkrétní jméno.
Intenzívně pracuji na seznamu mož-
ných spolupracovníků, které se chys-
tám co nejdříve oslovit. Zveřejňovat 
jména by bylo předčasné.

Brno se chlubí bohatou historií 
a velkou architektonickou tradicí – 
především funkcionalismem a iko-
nickou vilou Tugendhat – a stále 
zdůrazňuje, že chce na tuto tradici 
navazovat. Máte představu, jak tuto 
myšlenku uskutečnit, aby se z ní ne-
stalo jen proklamované klišé?
V meziválečné době, ve které vznikala 
ona ceněná brněnská moderní architek-
tura, pracovali na úřadech zodpovědných 
za plánování města i jeho staveb vynika-
jící architekti a urbanisté (Fuchs, Kum-
pošt, Grunt, Kotas, Víšek, Kyselka, Po-
říska, Tureček, Peňáz, Laml, Polášek). 
KAM bude podobně usilovat o vytvoření 
silného týmu urbanistů a architektů.

Na veřejné stavby se vypisovaly ar-
chitektonické soutěže a na zastavovací 

plán města urbanistické soutěže. KAM 
se bude zasazovat, ať již v různých ma-
nuálech nebo v novém územním plá-
nu, o to, aby veřejné stavby ve městě 
vznikaly na základě soutěže.

Nakolik vás ve vaší práci ovlivní ci-
tový vztah k městu?
Můj osobní vztah k Brnu má pro mě zá-
sadní význam. Během svého života jsem 
žil v několika městech – v Praze, New 
Yorku, Moskvě, Santa Monice a Los 
Angeles. V Brně jsem se narodil, vyrostl 
a vystudoval. Tady jsem prožil vše pod-
statné, co formuje člověka. Brno je moje 
rodné město, které nemohou jiná města, 
ve kterých jsem žil, nijak nahradit.

Umíte se na Brno podívat i jen neza-
ujatýma očima odborníka?
Rád chodím městem brzy ráno, nebo 
pozdě večer, kdy v ulicích není denní 
ruch. Procházím se nejenom historic-
kým centrem, ale i okrajovými částmi. 
Takto je možné město nejlépe zažít. 
Při těchto procházkách se na město dí-
vám nejen jako architekt, ale vnímám 

jeho atmosféru, jeho krásy i nedostat-
ky jako každý obyvatel města.

V čem je jihomoravská metropole ur-
banisticky a architektonicky silná a kde 
je třeba co nejdříve začít s terapií?
Brno je vedle Prahy druhým silným cent-
rem, kde vzniká kvalitní architektura. Pro-
blematická je zde obecně situace s územ-
ním plánem a územním plánováním, ale to 
je bolest celé republiky. Terapie zde bude 
muset začít okamžitě zadáním a zaháje-
ním zpracování nového územního plánu.

Co Brnu naordinujete na jeho nej-
větší bolesti?
Musím zdůraznit, že Brno „nevyléčí“ 
hlavní architekt, ani Kancelář architekta 
města. Architekt není superman, město 
potřebuje tým superheroes složený z po-
litiků, úředníků a odborníků, který bude 
mít podporu veřejnosti. KAM bude pů-
sobit jako katalyzátor a pomůže urychlit 
většinu městotvorných procesů.

Vaše zahraniční zkušenosti a reno-
mé svědčí o tom, že máte jistě pře-
hled o moderních trendech v pláno-
vání měst. Jaké tyto trendy jsou?

Změny do plánování měst přinesly pře-
devším změny v demografii, technolo-
giích, ekonomice, ekologii a dopravě.

To vše se odrazilo v plánování měst 
– opuštění od dělení měst na pracovní, 
obytnou, vzdělávací a další zóny, ko-
nec překotného rozvoje předměstských 
čtvrtí, znovuzrození atraktivity centra 
města, důraz na zvyšování hustoty za-
stavění a využití brownfields, zlepšo-
vání distribuce bydlení v rámci města. 
Rozvoj ekologie jako vědy v druhé po-
lovině 20. století vedl k prosazení kon-
cepce udržitelného rozvoje, s čímž sou-
visí i rozvoj urbanistického konceptu 
Smart City. Konečným cílem je zvy-
šování kvality života ve městě – zamě-
ření na veřejný prostor, pohyb pěších, 
systém orientačního značení, hledání 
cest ke snižování potřeby cestování ve 
městě mezi prací, bydlením, vzděláním 
a volnočasovými aktivitami prostřed-
nictvím zlepšení v hromadné a indivi-
duální dopravě.

Existuje nějaká „obecná šablona“ 
na to, jak by mělo vypadat moder-
ní evropské město, aby bylo zdravé, 
obyvatelné a prosperující?
Obecná šablona neexistuje, každé 
město je jiné, má jinou polohu, his-
torii, velikost, složení obyvatelstva... 
Města jsou jako lidé, každé má jiný 
charakter a to je na nich zajímavé. 

Ačkoliv sám zatím v souvislosti s Br-
nem nechcete mluvit o žádné své 
konkrétní vizi, jste připravený na to, 
že i sebelepší vize může ztroskotat 
na omezeném rozpočtu?
Každý projekt začíná s vizí, která se 
musí postupně přizpůsobit realitě – 
z hlediska ekonomického, sociálního, 
politického a časového. Jde o to nepus-
tit ze zřetele původní nápad a neutopit 
ho v kompromisech. Myslím, že udržet 
kontrolu nad procesem od původní vize 
přes projekt až k realizaci je často důle-
žitější než vymyslet prvotní nápad.

S jakými zdroji financování, kro-
mě státního, krajského a městského 
rozpočtu, případně evropských do-
tací chcete pracovat?
Financování města se netvoří jen z ve-
řejných zdrojů, k rozvoji města vý-
znamně přispívají také privátní investi-

ce. Jedním z úkolů KAMu bude tvořit 
pravidla a hledat možnosti spolupráce 
mezi privátními a veřejnými zdroji ze-
jména tam, kde se tvoří veřejný pros-
tor, ale nejen tam. Kvalitní a udržitelné 
město se vyvíjí v mnohostranné spolu-
práci různorodých finančních zdrojů.

Město, to jsou především jeho oby-
vatelé. Jakým způsobem budete pře-
svědčovat Brňany, aby přijali věc 
rozvoje svého města za vlastní?
Komunikace s Brňany je zásadní. Je 
nutné, aby obyvatelé Brna věděli, co 
děláme, proč to děláme a jaký to bude 
mít dopad na jejich každodenní život. 
Věřím, že otevřenou, srozumitelnou 
a pravidelnou komunikací získáme Br-
ňany na naši stranu.

Jedním z vašich nejdůležitějších 
úkolů bude tvorba nového územního 
plánu. Jste například zastáncem vy-
hánění aut z centra města?
Ve městě by měla být rovnováha mezi 
hromadnou a osobní dopravou. V ně-
kterých částech centra to ovšem vy-
padá, že tato rovnováha je zcela naru-
šena – ulice a náměstí jsou okupovány 
zaparkovanými auty. Auta nemůžeme 
z centra vyhnat, ale jejich přístup do 
centra se může smysluplně omezit.

Jsou automobilisté na jedné stra-
ně a chodci a cyklisté na druhé stra-
ně v městském prostoru nesmiřitel-
né tábory?
To určitě ne, většina z nás vlastní jak 
auto, tak kolo a také jsme všichni chod-
ci. Rozdělení na chodce, cyklisty a au-
tomobilisty není správné. Pokud se 
vytvoří potřebné podmínky prostřed-
nictvím úprav veřejného prostoru pro 
koexistenci všech tří forem dopravy, 
pak tento konflikt ustoupí do pozadí.

Například v New Yorku probíhala před 
10 lety „válka“ mezi automobilisty a cyk-
listy. Plán na vytvoření cyklostezek byl 
velice kontrovezní, proti cyklistům se zpo-
čátku stavěli řidiči i chodci. Program ale 
skončil všeobecným úspěchem – došlo ke 
snížení nehod, úmrtí a zranění všeho dru-
hu jak chodců a cyklistů, tak i řidičů, zvý-
šila se atraktivita ulic, jsou ekonomicky 
více prosperujíci a bezpečnější. Podle vět-
šiny obyvatel New Yorku tyto úpravy do-
pravy změnily město k lepšímu.

Na oživení čeká také jeden ze sym-
bolů Brna – areál výstaviště. Je to 
pro vás příjemná výzva?
Město se chystá vytvořit pro výstaviště 
nový koncept. Klíčem je najít nový způ-
sob organizace a novou podobu veletrhů 
a výstav. BVV jsou součástí brandu Brna 
a měly by být zachovány, i když v modi-
fikované podobě odpovídající době. Sou-
časně by se měl areál otevřít obyvatelům 
a návštěvníkům města, stát se v maxi-
mální možné míře součástí města. Nové 
funkce a způsoby využití výstaviště by se 
měly hledat v široké a kvalifikované de-
batě. Využití výstaviště pro rekreaci a zá-
bavu by mělo být součástí této debaty.

 
Budete hledat možnosti, jak měs-
to lépe napojit na jeho přírodní re-
kreační zázemí?
Brno je výjimečné svým zasazením do 
lesnaté krajiny s přehradou. Zvýšení 
snadné dostupnosti údolí Svitavy, Babího 
lomu, Pohádky máje, Moravského krasu, 
přehrady a také brněnských lesoparků 
tuto výjimečnost ještě zdůrazní. Napoje-
ní lze posílit souvislými pásy zeleně, kte-
ré by propojovaly městskou zeleň s tou-
to krajinou. Brněnské řeky, především 
Svratka, v sobě skrývají obrovský po-
tenciál. Pokud se podaří přeměnit břehy 
Svratky z kamenného koryta na travnaté 
stráně se stromy, stezkami pro pěší, cyk-
lostezkami, vyhlídkami a hřišti, vznikne 
v Brně atraktivní lineární park.

Lepší napojení Brna na jeho pří-
rodní rekreační zázemí možná povede 
k tomu, že více obyvatel dá přednost ví-
kendu v Brně před odjezdem na chatu 
nebo chalupu.

Brno sice zůstává ve svých původních 
administrativních hranicích, ale z hle-
diska funkčnosti se rozrůstá a dnes už 
mluvíme o Brněnské metropolitní ob-
lasti. Jak tuto skutečnost zohledníte 
při tvorbě územního plánu?
Myslím, že půjde o dlouhodobější pro-
ces přesvědčit obce v metropolitní ob-
lasti o tom, že úzká koordinace územní-
ho rozvoje je v zájmu všech. Brno musí 
být jasným lídrem těchto aktivit, ale na 
druhé straně při práci na novém územ-
ním plánu Brna je nutné počítat s aktiv-
ní spoluprací s městy a obcemi v met-
ropolitní oblasti, aby i jejich potřeby 
byly zohledněny.

KAM bude působit jako 
katalyzátor a pomůže urychlit 
většinu městotvorných procesů.

 Hlavní architekt. Novým ředitelem Kanceláře architekta města se stal Michal Sedláček.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

Michal Sedláček

Narodil se v roce 1963 v Brně. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně 

a Akademii výtvarných umění v Praze. Na jaře roku 1990 odletěl do New 

Yorku, kde získal místo u firmy Marlo & DeChiara Architects. V roce 1993 

se přestěhoval do Moskvy, kde pracoval pro britské architektonické fir-

my. Po návratu do USA pracoval v Los Angeles v kanceláři Franka Ge-

hryho na projektu Koncertní haly Disneyho. Po odchodu od Gehryho za-

ložil vlastní architektonickou kancelář BlueBox Studio. V roce 2008 v Los 

Angeles založil novou architektonickou kancelář, která se po čase stala 

součástí 5. největší architektonické firmy na světě Aedas. V době vedení 

Aedas LA navrhoval projekty v Americe, Asii a na Blízkém východě, na-

příklad územní plán pro Sakhir City v Bahrajnu, fotbalový stadion a multi-

funkční cetrum pro Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru, 288 metrů 

vysoké mrakodrapy-dvojčata v Kunmingu v Číně nebo NFL stadion pro 

75 000 diváků a územní plán pro přilehlý pozemek v Los Angeles.
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Brno rozzáří stý 
festivalový ohňostroj
Město Brno a jeho okolí se od 
27. května do 19. června promě-
ní v dějiště zábavních a kulturních 
akcí v rámci festivalu Brno – město 
uprostřed Evropy. Ten se koná již 
podevatenácté a letos oslaví zásad-
ní jubileum – 100. ohňostroj v his-
torii ohňostrojné přehlídky Ignis 
Brunensis, který odpálí Španelé.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

Hlavním tahákem festivalových pro-
gramů bude určitě mezinárodní sou-

těž ohňostrojných představení synchroni-
zovaných s hudbou. Přehlídka Starobrno 
Ignis Brunensis patří již řadu let mezi nej-
významnější ohňostrojné soutěže v Ev-
ropě i ve světě. Letošní ročník zahájí na 
brněnské přehradě česko-německý tým 
Ignis Brunensis v sobotu 4. června. Roz-
šířenou verzi tohoto ohňostroje pak ten-
to tým společně s Flash Barrandov SFX 
předvede na závěr ohňostrojného mistrov-
ství v Cannes v srpnu letošního roku. 

Každou středu a sobotu se rozzáří hla-
dina přehrady ohňostroji slovenského, 
španělského a portugalského týmu. „Jako 
poslední se ve středu 15. června předvede 
po osmileté odmlce populární portugal-
ský tým Macedos Pirotecnia. Portugal-
ci zvítězili v letech 2005 až 2007 třikrát 
v řadě a jsou tak v mezinárodní části br-

něnské ohňostrojné přehlídky nejúspěš-
nějším týmem,“ uvedl k soutěži pořadatel 
celého festivalu Ondřej Morávek. Ohňo-
stroje letos uzavře nesoutěžní finále nad 
hradem Špilberkem v sobotu 18. června.

Festivalové dění v centru města od-
startuje setkání policejních jezdců na 
koních z několika zemí na náměstí Svo-
body, které bude pokračovat republiko-
vým mistrovstvím v jízdě na koni. Svou 
činnost představí strážci zákona také na 
Den Policie ČR 17. června v rámci seri-
álu akcí Zábavy pod hradbami. 

Festivalové programy zvou na více než 
deset programových dětských dnů pod 
symbolem Dětské dny uprostřed Evro-
py. Kulturní nabídku obohatí na náměs-

tí Svobody například open-air rockový 
koncert Filharmonie Brno „Rock Night“, 
rozhlasový koncert pod garancí Českého 
rozhlasu Brno a množství dalších pořadů. 
„Jsem překvapený, jak má festival široký 
záběr. Doteď jsem si jej spojoval jen s oh-
ňostroji. Letos ale rozhodně navštívím 
i další akce, které si vyberu v programu,“ 
uvedl Brňan David Látal.

Společně s Dopravním podnikem města 
Brna a technickým muzeem budou moci 
návštěvníci nahlédnout do dopravní histo-
rie. V sobotu 18. 6. proběhne defilé a vý-
stava na náměstí Svobody a v okolních 
ulicích, kde budou představena historická 
vozidla městské dopravy i železnice, a to 
včetně opravené parní tramvaje Caroline.

 Město vzpomínalo na své osvoboditele. Od dubnových dnů 

roku 1945, kdy bylo Brno osvobozeno z područí německých okupan-

tů vojsky 2. ukrajinského frontu a rumunské armády, uplynulo letos 

71 let. Událost, která se stala trvalou součástí jeho historické paměti, 

si město připomnělo pietními akty a koncerty. Památku padlých osvo-

boditelů uctili 26. a 27. dubna na Ústředním hřbitově na čestném po-

hřebišti a u pomníku rumuských hrdinů představitelé města, zástup-

ci konzulátů Ruska a Ukrajiny, Jihomoravského kraje, členové Sokola 

i veřejnost. Na oběti války se vzpomínalo také při kulturních akcích. Ve-

čer 26. dubna zazněl v protileteckém krytu 10-Z pod Špilberkem kon-

cert Symfonického orchestru Sokola Brno I. Vyslechli si jej i někteří 

z pamětníků těžkého období konce války, kteří tehdy v krytu při nále-

tech hledali ochranu. Kryt s novou expozicí se od 5. května otvírá ve-

řejnosti natrvalo jako další kulturní prostor. V sadech Národního od-

boje pak ani letos nechyběl na konci dubna tradiční koncert Nebe plné 

hvězd věnovaný brněnským odbojářům. (MAK) FOTO: MARIE SCHMERKOVÁ

Májová přehlídka moravských vín – Vínománie 26.–28. 5.

Mezinárodní policejní mistrovství ČR v jezdectví 27.–28. 5.

Dětské dny uprostřed Evropy 28. 5. – 11. 6. 

Open-air koncert Filharmonie Brno 17. 6.

Dopravní nostalgie 18.–19. 6

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS

Brněnská přehrada – IGNIS BRUNENSIS TEAM 

Česká republika – Německo sobota 4. 6.

Brněnská přehrada – PRIVATEX PYRO Slovensko středa 8. 6.

Brněnská přehrada – FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ Španělsko sobota 11. 6.

Brněnská přehrada – MACEDOS PIROTECNIA Portugalsko středa 15. 6.

hrad Špilberk – FLASH BARRANDOV SFX Česká republika sobota 18. 6.

Vice informací na www.ignisbrunensis.cz.

Zúčastněné pražírny:

Casino Mocca (HU)

Five Elephant (DE)

Gardelli Specialty Coffees (IT)

Gill’s Coffee (CZ)

Rebelbean (CZ)

Rusty Nails Coffee Roastery (CZ)

Kociánka otevře 
brány lidským 
hodnotám
Areál Centra Kociánka v Králově Poli na 
konci května již pošesté oživí festival Dobrý 
den Kociánko. Zaměstnanci centra, uživate-
lé služeb a účinkující hosté připravili boha-
tý program na několika scénách i v blízkém 
parku. Pro návštěvníky bude areál otevře-
ný v pátek 27. května od 9 do 22 hodin. Po-
slechnout si budou moct kapelu zdravot-
ních klaunů Klauniku, alternativní Už jsme 
doma či brněnské Poletíme?. Na své si při-
jdou i milovníci divadla, filmu či hip-hopu.

I tento rok se festival ponese v duchu 
lidských hodnot a k původním 96 se přidá 
hlavní hodnota tohoto ročníku – souznění 
neboli harmonie. (LUK)

Festival Meeting Brno naváže 
na Rok smíření
Na přelomu května a června se uskuteč-
ní první ročník festivalu s názvem Mee-
ting Brno. Vychází z idejí loňského Roku 
smíření. Hlavním tématem festivalu, kte-
rý se koná od 20. května do 2. června 
2016, jsou ztracené/nalezené domovy.

„Je to téma, které bylo palčivým pro-
blémem v poválečné střední Evropě, 
stejně tak, jako se jeví problémem v té 
dnešní. Nabízíme kulturní a diskuzní 
platformu, na které bude možné si při-
pomenout minulost, pokusit se definovat 
přítomnost a hledat odpovědný přístup 
pro budoucnost,“ uvedla Gabriela Perin-
gerová z Turistického informačního cen-
tra města Brna, které festival pořádá.

U příležitosti sedmdesátého výročí 
konce 2. světové války se loni v Brně 
uskutečnil projekt Rok smíření. Brňané 
během něj uctili památku někdejších ži-
dovských, romských a německých sou-
sedů. Program, do něhož se zapojilo na 
třicet organizací, oslovil tisícovky divá-
ků a zaujal napříč střední Evropou.

Jedním z vrcholů Roku smíření byla 
Pouť smíření, která se konala v upo-
mínku obětí tzv. brněnského pocho-
du smrti z 30. května 1945. Loni vedla 
v symbolickém gestu smíření opačným 
směrem – od hromadného hrobu v Po-
hořelicích do centra města Brna. 
Více informací na meetingbrno.cz. (LUK)

Jak chutná a voní 
výběrová káva
Chyběla jim v Brně akce, která by se 
zaměřovala na výběrovou kávu. Tak se 
tři přátelé rozhodli nečekat, spojili síly 
a zorganizovali festival, který proběhne 
14. května v budově rektorátu Vysoké-
ho učení technického v Brně.

Propojit komunitu profesionálů s mi-
lovníky kávy i naprostými laiky. Poskyt-
nout příležitost navzájem sdílet zkušenos-
ti, vzdělávat se, ochutnávat a vytvářet nová 
přátelství. Takové jsou cíle organizátorů 
prvního brněnského kávového festivalu 
The Filter. Návštěvníci se zde setkají s pre-
zentací šesti brněnských kaváren, mezi 
nimi například Mitte, Café Atlas či SKØG.

„Jsme to my – kavárníci, baristé a hos-
té –, kdo v posledních třech letech budu-
jeme brněnskou kávovou kulturu na úpl-
ně nových základech a standardech. Je 

nesmírně důležité takové aktivity jed-
nak velkoryse podporovat, ale zejména se 
jich aktivně účastnit. Pořadatelům hrozně 
moc fandíme!“ uvedla Vendula Smékalo-
vá, jejíž kavárna V Melounovém cukru se 
festivalu také zúčastní.

Čerstvou kávu představí tři domácí 
a tři zahraniční pražírny. Ochutnat ji bude 
možné od pražičů z Německa, Maďarska 
a Itálie, kteří si připravili také přednášky 
na palčivá témata současné scény s výbě-
rovou kávou. 

Už nyní jsou vstupenky na festival k za-
koupení v kavárnách v Brně, ale i v Pra-
ze či Ostravě. Cena lístku je stejná v před-
prodeji i na místě, a to dvě stě korun. „Pro 
účastníky budou připraveny kromě předná-
šek i workshopy, panelové diskuze, projek-
ce a po celý den káva zdarma,“ uvedla or-
ganizátorka festivalu Dominika Vlčková.

Výběrovou kávu tvoří zrna nejvyšší kva-
lity z různých geografických oblastí. Velký 
důraz je kladen na kvalitu sběru a následné 
zpracování zrn. Důležitým znakem výbě-
rové kávy je záruka původu, který je vždy 
dohledatelný. Konzumenti tak vědí, odkud 
káva pochází, kdy byla sklizena a jakým 
způsobem zpracována. (GAK)

POZVÁNKY

Cyklisté oslaví Týden 
města projížďkou
Brněnští cyklisté již brzy vyrazí do 

ulic. 18. května se na Moravském 

náměstí uskuteční cyklojízda pro 

Týden města. Začíná se před kinem 

Scala. V Židenicích se kolona spojí 

se zdejší cyklojízdou a dále budou 

pokračovat společně. Cílem akce 

je kromě zviditelnění zdravého ži-

votního stylu a pohybu také pohled 

na Brno z netradiční perspektivy. 

„Sám se cyklojízd neúčastním, ale 

nevadí mi. Je ale důležité, aby cyk-

listé striktně dodržovali předpisy. 

To v Brně bohužel není vždycky sa-

mozřejmostí,“ komentuje akci Da-

vid Dubšík z Bosonoh. (MAD)

Night Run zve na trať 
jednotlivce i celé rodiny
Užít si fantastickou atmosféru noč-

ního Brna a zároveň si zasportovat? 

Tradiční běžecká akce Night Run nabí-

zí obě tyto možnosti naráz. Závod se 

uskuteční 14. května, začínat a končit 

se bude v areálu koupacího biotopu 

Brno-jih. Letošní ročník přinese řadu 

novinek. „Bude nová kategorie Ro-

dinný team, skládající se z jednoho 

dospělého a jednoho dítěte do 15 let. 

Startovní koridor bude větší a přibu-

de více světelných efektů včetně la-

serové show,“ říká jeden z organizá-

torů Vlastislav Bucek. Více informací 

najdete na www.brno-jih.cz/koupalis-

te-biotop. (MAD)

Veslaři mají nové molo, 
osmiveslici i fasádu
Loděnice veslařů z Českého veslař-

ského klubu Brno je na sezónu při-

pravena více než dobře. Přibylo vy-

bavení – největší novinkou je veslař-

ský ponton, který bude slavnostně 

pokřtěn primátorem Petrem Vokřá-

lem v sobotu 14. května od 14:00. 

Křtít se bude také klubová osmivesli-

ce Wintech, která byla pořízena díky 

dobrovolné sbírce mezi sponzory 

a přáteli klubu. Díky příspěvkům ro-

dičů sportovců se podařilo provést 

opravu fasády loděnice a projekt na 

opravu elektroinstalace. (MAD)

Dveře CEITECu se na 
den otevřou veřejnosti
Jedno z nejlepších výzkumných pra-

covišť v České republice CEITEC 

v pátek 13. května v 16:30 otevře 

své laboratoře v Univerzitním kam-

pusu Bohunice návštěvníkům. Br-

ňané se tak mohou dozvědět, jak se 

pěstují rostliny v laboratorním pro-

středí, jak probíhá výzkum mozku 

či jak vypadají jedny z nejdražších 

mikroskopů na světě. Kvůli omeze-

né kapacitě je nutné si zarezervo-

vat místo buď na webových strán-

kách www.ceitec.cz/openday, nebo 

na čísle 549 496 944. (LUK)

Riviéra běh krásná 
trasa kolem řeky
Malebná zákoutí okolo řeky Svratky 

nabídnou ideální podmínky ke čtvr-

tému ročníku závodu Riviéra běh, 

který se koná v sobotu 21. května 

od 10 hodin. Běžet může každý bez 

ohledu na věk, pohlaví či výkonnost 

– akce začne krátkou tratí pro nej-

menší děti a rodiče, po nich násle-

dují žákovské kategorie. V poledne 

vyběhnou na trať junioři a o hodi-

nu později odstartuje hlavní závod 

mužů a žen na 7800 metrů. Poho-

dovou atmosféru Riviéra Běhu 2016 

dokreslí také další program, napří-

klad skákací hrady, lanová dráha, 

bubble sumo atd. Více informací na-

jdete na www.rivierabeh.cz. (MAD)
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Informace o inzerci:
Havel Mouka
manažer regionů Jihomoravský, 
Olomoucký a Zlínský kraj
tel.: 602 557 777
e-mail: havel.mouka@ceskydomov.cz

Informace o inzerci:
Karel Marek
manažer inzerce

tel.: 606 740 730
e-mail: karel.marek@ceskydomov.cz  

Informace o inzerci:
Hana Adamcová
manažer inzerce

tel.: 776 797 904
e-mail: hana.adamcova@ceskykk domov.cz  

Sedláčkova 10, 628 00 Brno, Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

Nový

Renault MÉGANE
Probuďte v sobě vášeň

5 let záruka
Multimediální systém R-Link 2 s 8,7" dotykovým displejem
Pokročilé asistenční systémy

Nabídka platí od 1. 3. 2016. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními zá-
ručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault Mégane: spotřeba 3,4–7,8 (l/100 km), 
emise CO2 95–134 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných 
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Od

339 900 Kč

AUTOCENTRUM 
BRNOLÍŠEŇ

Farmářské trhy v roce 2016
Farmářské trhy v Brně-Líšni, obnovená tradice

TERMÍNY:
19. března
16. dubna
14. května
18. června
16. července
20. srpna
17. září
15. října
12. listopadu
17. prosince
        (vánoční)

Tržnice v pomyslném centru Líšně plná voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek 

a lokálních specialit se již stala realitou. Městská část Brno-Líšeň se rozhodla obnovit tradici 

líšeňských trhů a jsme velmi rádi, že si trhy v minulém roce získaly svoje stálé příznivce.

Naším cílem bylo nabídnout vám poctivé potraviny. Nabídli jsme vám produkty se 

značkou „Regionální potravina“ Jihomoravského kraje, garantované BIO produkty, 

kvalitní maso od moravských statkářů, poctivé uzeniny a klobásy vyrobené pouze 

z masa, čerstvé ryby z moravských řek, kvalitní farmářské sýry, chleba a pečivo 

z obilí, které vyrostlo na našich polích. „Domácí“ vejce z podestýlky, sezónní 

moravskou zeleninu a ovoce, čerstvé 

bylinky a koření, marmelády, džemy, 

mošty, med a spoustu dalšího.

Přijďte společně s námi i v roce 2016 

podpořit farmáře z českých zemí 

a vychutnat si kvalitní české potraviny. 

Atmosféru některých trhů doplní také 

kulturní program.

Jste srdečně zváni.

Místo: ulice Jírova,

 nad podzemní částí tramvaje č. 8
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Malí školáci sázejí bylinky a pěstují 
hrášek v truhlíku, to je škola hrou

Nejen rodinný kruh, ale i škola je místem, kde se děti učí vypěs-

tovat si dobrý vztah k přírodě. Začínají v tom už v předškolním 

věku: v mateřinkách se probouzí jejich zájem o přírodu a její zá-

konitosti, učitelé jim tak vštěpují zodpovědnost a samostatnost. 

To jsou i cíle vzdělávacího pro-

gramu společnosti Malý za-

hradník, který již sedmým 

rokem spojuje školky ve vybra-

ných regionech republiky. Do 

projektu je zapojených 33 ško-

lek včetně brněnských školek 

Nejedlého, Pastelky a Paraplíč-

ko – ta si loni vybrala projekt 

nazvaný Bramboračka, jehož 

náplní bylo dětem ukázat, ko-

lik práce se skrývá za jedním 

talířem této polévky.

Malý zahradník je vzdělávací 

program společnosti Agro CS, 

který je určen mateřským ško-

lám, které mají zaměření na 

přírodu a ekologickou výcho-

vu. „Cílem programu je mimo 

jiné vytvořit zahrady, kde se 

tvoří, zkoumá, objevuje. Škol-

ní zahrada by se měla stát mís-

tem s bohatou možností výbě-

ru činností a her, které u dětí 

rozvíjejí vztah k přírodě, pří-

rodním materiálům a lidské 

práci,“ uvedla Martina Müt-

schová z marketingového od-

dělení Agro CS.

Školka, která se do projektu 

zapojí, obdrží od společnosti 

a partnerské firmy Plastia vše-

chen materiál, který budou 

pro zahradnické práce venku 

i v truhlících potřebovat. Jaro, 

léto i část podzimu pak děti sá-

zejí, zalévají a nakonec i sklí-

zejí plody. Výstupem projektu 

mohou být okna plná letniček, 

záhon voňavých bylinek nebo 

třeba hrášek v truhlíku. 

Součástí projektu jsou pravi-

delná setkání, kde garant pro-

gramu představí, co je v Malém 

zahradníkovi nového. Škol-

ky se mohou navzájem podě-

lit o zkušenosti s pěstováním. 

„Naši školu navštěvuje 124 dětí 

a na projektech se podílí nejen 

ony, ale také většina zaměst-

nanců. V roce 2012 se nám 

díky Malému zahradníkovi po-

dařilo získat dotaci na Tvořivé 

dílny, kde dnes s dětmi sázíme 

a přesazujeme při špatném po-

časí i v zimních měsících. Pro-

gram nám pomáhá vzdělávat 

děti v zahradničení od jarního 

setí pšenice, klíčení hrachu, sá-

zení do záhonů až po podzim-

ní úklid zahrady a kompostová-

ní. Nejvíc nás těší, když rodiče 

vypráví, jak děti doma pomá-

hají na zahradě a k Vánocům si 

přejí sekačku na trávu nebo lo-

patku a hrábě,“ uvedla Michae-

la Trejtnarová ředitelka mateř-

ské školy Plhov, která se stala 

v roce 2010 první školkou za-

pojenou do tohoto programu.

„Počet školek budeme nadá-

le rozšiřovat, tak aby Malý za-

hradník vytvořil síť školek po 

celé republice, které o toto 

téma mají zájem a jsou schop-

né včlenit je do svých výuko-

vých programů,“ komentovala 

Martina Mütschová z Agro CS.
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NEMOVITOSTI – KOUPÍM / PRODÁM:

• Akutně hledám ke koupi byt v Brně, 

peníze mám. Spěchá, děkuji za na-

bídku. Tel: 731 850 598

• HLEDÁM – RD se zahradou. Opravy 

nevadí. Děkuji. T: 774 273 920

• Nabídne mi někdo prosím ke kou-

pi chatu v hezké lokalitě? Cca do 

40 km od Brna. 736 120 972

• KOUPÍM – byt v dobrém stavu. Br-

no-venkov. T: 732 115 802

Hledáte školu,
která by zajistila
Vašemu dítěti podmínky
ke vzdělávání srovnatelné 
s osmiletým gymnáziem? 
Umožněte mu využít jeho nadání 
a potenciál v prostředí naší školy!

Výběrová třída s rozšířenou výukou 
matematiky - anglického jazyka
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

        Informační schůzka - úterý 12. 4. 2016 v 17:00
 Talentová zkouška z M, Aj - čtvrtek 26. 5. 2016 od 9:00

Výběrová třída s rozšířenou výukou 
matematiky - anglického jazyka
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

Náhradní termín talentové zkoušky 2. 6. 2016 od 9:00

Dále nabízíme
- rozšířená výuka informatiky 

(robotika, design, zpracování videa, využití mobilních aplikací...)
- kroužek robotiky ve spolupráci s PdF MU – Doc. Ing. Hrbáček, Ph.D.,

- kroužek počítačové grafiky, kroužek Věda nás baví
- nově zrekonstruovaný venkovní sportovní areál, dvě tělocvičny

Informace a přihlášky: 
www.zshornikova.cz

Mgr. Roman Burda, ředitel školy: 
rburda@zshornikova.cz, 606 040 911

www.zshornikova.cz

Ve školním roce 2016/2017
 otevíráme výběrovou 6.třídu. 

● individuální přístup (ve třídě max. 20 žáků)
● výuka podle učebnic pro ročníky nižších gymnázií
● kmenová třída s interaktivní tabulí
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 Projekt Malý zahradník je celoroční vzdělávací program pro předškoláky.  FOTO: MALÝ ZAHRADNÍK
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Akční cena

262 999 Kč

Akce
měsíce

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů.

Akční cena platí při fi nancování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena: 149 999 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 35 %, tj. 52 500 Kč. Doba trvání úvěru: 48 měsíců. Měsíční splátka: 1397 Kč (47 x 1397 Kč). Poslední navýšená 
splátka: 52 500 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 97 499 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 118 159 Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka). Úroková sazba: 6,55 %. RPSN: 7,02 %. 
Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Údaj „Měsíčně od“ označuje minimální měsíční splátku při fi nancování na úvěr; u výpočtu fi nancování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % 
z ceny vozu. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefi ty, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou 
u konkrétních vozů lišit. Akci „Až 6 měsíčních splátek hotově na ruku“ je možné využít v jakékoliv pobočce autosalonu AAA AUTO na území České republiky. Akci mohou využít všichni zákazníci, kteří zakoupí vůz s cenou nad 60 000 Kč, rokem výroby od roku 2000 a zároveň 
využijí možnosti fi nancování s vybranými produkty našich partnerů. Akce platí od 1. 5. 2016 až do odvolání. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Jednotlivé marketingové akce nelze kombinovat ani je uplatňovat zpětně. Dostupnost 
jednotlivých vozů je třeba ověřit telefonicky na zákaznické lince.

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

100 000 Kč
Slevy

až

BRNO, Černovická 38 PO–NE 8:00–21:00

Běžná cena

193 999 Kč
ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2011, 1.6 TDI, 77 kW, diesel, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace, automatické denní svícení, ABS, 
ASR, ESP, el. okna, el. zrcátka, palubní počítač, zamykání řadicí páky a více.

1100 vozů Škoda Octavia

612 KčMěsíčně od:
Běžná cena

349 999 Kč
KIA SPORTAGE, 2010, 1.7 CRDi, 85 kW, diesel, nové v ČR, servisní knížka, 
klimatizace, parkovací asistent, senzor deště, LED světla pro denní svícení, 
ABS, ASR, ESP, palubní počítač, tažné zařízení a více.

850 vozů SUV

1030 KčMěsíčně od:
Běžná cena

299 999 Kč
HYUNDAI i30, 2014, 1.4 CVVT, 73 kW, najeto 3500 km, nové v ČR, 1. majitel, 
servisní knížka, klimatizace, parkovací asistent, multifunkční volant, LED 
světla pro denní svícení, posilovač řízení s proměnlivým účinkem a více.

130 vozů Hyundai i30

952 KčMěsíčně od:

Pořiďte si auto na splátky      

a dostanete

v hotovosti na ruku
ssspppplláááttteeekkkkmmmměěěssíííčččnnnííccchhhh

aaaaž

Akční cena

158 999 Kč

Akční cena

249 999 Kč

Autocentrum K.E.I. na brněnských 
Vinohradech slaví dvacet let
Autocentrum K.E.I. patří svým 

prodejem i servisem v repub-

lice k významným obchod-

níkům ŠKODA. Za dvacet let 

své činnosti zde prodali přes 

11 000 nových a 4000 ojetých 

vozů. Nedávno Autocentrum 

K.E.I. dokončilo rozsáhlou re-

konstrukci showroomu, kte-

rá přinesla moderní design 

i možnost předvést zájem-

cům mnohem širší výběr na-

bízených vozů na větší pro-

dejní ploše.

„Před dvaceti lety jsme zača-

li s jednou modelovou řadou 

vozů, dnes díky mnohem pes-

třejší nabídce jsou nároky na 

výstavní plochu daleko větší, 

což byl také jeden z důvodů tak 

rozsáhlé rekonstrukce show-

roomu. Ten současný je moder-

ní, prostornější a vzdušnější,“ 

říká Pavel Obořil, ředitel Auto-

centra K.E.I., Brno-Vinohrady.

Prodejce vozů značky ŠKODA, 

brněnské Autocentrum K.E.I., 

podporující také dětské nemoc-

nice a léčebny pod hlavičkou na-

dace Archa Chantal, poskytuje 

rovněž servisní služby pro vozy 

ŠKODA, Volkswagen a SEAT. 

Součástí servisu je nadstandard-

ně vybavená certifikovaná mo-

derní klempírna a lakovna. Sou-

časně je Autocentrum K.E.I. 

jediným autorizovaným servis-

ním místem na jihu Moravy s do-

životní zárukou na lak – Color 

for life. Kromě toho nabízí pro-

dej a výkup ojetých vozů taktéž 

v nově rekonstruovaných pro-

storách. Mezi nejžádanější pou-

žité vozy patří roční a referent-

ské automobily. 

Autocentrum K.E.I. nabízí 

kvalitní zázemí a zkušený per-

sonál, který ve všech oblastech 

pomůže zákazníkovi s optimál-

ní a finančně nejvýhodnější va-

riantou zvolené služby. Skladem 

zde mají k mání přes 50 nových 

vozů, pro předváděcí jízdy je vy-

hrazeno přes 15 automobilů. Při 

odběru více vozů – i v delším 

časovém období – nabízí v rám-

ci Fleet Centra speciální nabíd-

ky šité na míru včetně financo-

vání, pojištění i servisu. 

Skvělou práci, kterou během 

uplynulých dvou desetiletí br-

něnské Autocentrum K.E.I. do-

kázalo, uznale zhodnotil i Luboš 

Vlček, ředitel ŠKODA AUTO ČR, 

jenž přestřižením pásky spo-

lečně s jednatelem Autocentra 

K.E.I. Ing. Petrem Kolářem a sta-

rostou městské části Brno-Vi-

nohrady PhDr. Jiřím Čejkou za-

hájil slavnostně provoz nového 

showroomu.

„Rozšířili jsme také prostory 

pro zákazníky servisu, protože 

přijímáme až 35 zakázek denně 

a stávající prostory už byly nedo-

stačující. Značný zájem o naše 

služby zaznamenáváme již del-

ší dobu v klempířské dílně i v la-

kovně. Daří se nám díky férové-

mu přístupu vůči pojišťovnám, 

dodržujeme konečné doporuče-

né ceny náhradních dílů a tech-

nologie oprav výrobce, což oce-

ní nejen klienti, ale dokážou to 

ocenit i pojišťovny,“ dodává Pa-

vel Obořil.

Důležitou součástí autocentra 

je i prodej náhradních dílů a pří-

slušenství. Skladem je přes 4300 

položek náhradních dílů a nově 

vybudovaný pneuservis umožňu-

je uskladnění až 500 sad komplet-

ních kol. Zdařilou rekonstrukcí si 

letos prošla i mycí linka a došlo 

k rozšíření parkovacích ploch. 

 PETR PODROUŽEK

 Předání ceny z rukou pana Luboše Vlčka, ředitele ŠKODA 

AUTO ČR, jednateli Autocentra K.E.I. panu Ing. Petru Kolářovi  Tak jde čas...

 Nový showroom Autocentra K.E.I.
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 Přesunutí kolejí. Křižovatky ulic Plotní, Dornych a Zvonařka čeká velká přestavba.  FOTO: Z. KOLAŘÍK 

Je tomu už třináct 

let, co vedení měs-

ta v čele s ODS zrušilo 

Útvar hlavního architekta. Politici měli pocit, 

že sami přece nejlíp ví, co je pro město dobré: 

ze kterého pozemku je třeba udělat stavební 

parcelu pro developera nebo kde by se hodilo 

umožnit postavit o pár pater víc.

Respektovaní odborníci s vizí byli označováni 

za „pohádkáře“, o rozvoji města se nedisku-

tovalo. Nebylo divu, že spory o územní plán 

musel řešit soud. Bylo tedy načase začít při-

pravovat obnovení instituce hlavního archi-

tekta – založit městskou urbanistickou kance-

lář, v jejímž čele stane respektovaný odborník. 

Přestože mnozí ještě letos v lednu sýčkova-

li, že se do výběrového řízení nikdo naděj-

ný nepřihlásí, opak byl pravdou. Díky oslove-

ní městských architektů z Vídně a Kodaně se 

nám podařilo sestavit špičkovou mezinárod-

ní porotu a do výběrového řízení se přihlásila 

řada kvalitních kandidátů.

Z nich se jako nejvhodnější nakonec ukázal 

Michal Sedláček: zkušený architekt a manažer, 

Brňák, který podstatnou část svého profesní-

ho života strávil na projektech v zahraničí. 

Jeho hlavním úkolem bude nastartovat práce 

na novém územním plánu pro Brno. S týmem 

odborníků, který v nejbližších týdnech sestaví, 

se bude věnovat i zvyšování kvality veřejných 

prostranství a plánům rekonstrukcí ulic. Bude 

je taky srozumitelně probírat s veřejností, aby 

nevznikaly fámy a nedorozumění, aby každý 

věděl, co se v jeho okolí chystá a jak se k tomu 

může vyjadřovat a návrhy připomínkovat.

Těším se, že se rozvojové plány konečně za-

čnou řešit koncepčně, s vizí přesahující vo-

lební období. Pan architekt Sedláček je podle 

svých slov připraven především naslouchat: 

veřejnosti, kolegům v týmu i politikům ve ve-

dení města. Na něm bude, aby vytvořil syn-

tézu názorů všech stran, která posune Brno 

dál. Směrem k modernímu a sebevědomému 

městu, kde se dobře žije.

Víte, co jsou proteiny 

YAP a jak se mohou 

chovat v lidském těle? 

Pokud ne, patrně byste neměli šanci do-

být Vídeň jako student International School 

of Brno Martin Stokin. Ten se totiž s pro-

jektem, který se věnuje přenosu zmiňova-

ných proteinů do buněk kosterního sval-

stva, účastnil soutěže z oblasti přírodních 

věd Vienna International Science and Engi-

neering Fair.

Stokinova práce Transport proteinu YAP 

(yes-associated protein) a regulace dife-

renciace C2C12 myoblastů se stala nejlep-

ším projektem v kategorii Environmental 

Science and Human Behaviour i nejlepším 

projektem napříč kategoriemi mezi staršími 

středoškolskými studenty. Martinův úspěch 

jsem nemohla nechat bez povšimnutí a ta-

lentovaného studenta jsem přijala ve své 

kanceláři, abych mu osobně pogratulovala.

Kromě Martinovy záliby v medicíně mne 

velmi zaujal i kosmopolitní život jeho rodi-

ny. Ač pocházejí ze Slovinska, hodně ces-

tovali a žili na mnoha místech světa, mj. 

i v Americe a ve Velké Británii. V Brně zakot-

vili v roce 2015 a Martinův tatínek, špičkový 

vědec, je mimochodem současným ředite-

lem ICRC centra ve Fakultní nemocnici u sv. 

Anny. Je vidět, že jablko nepadlo daleko od 

stromu. O své budoucnosti má nadějný bu-

doucí vědec jasno. Martin by rád studoval 

medicínu na některé z prestižních univerzit 

v USA nebo Velké Británii.

O typu proteinů YAP, kterým se Martin ve 

svém projektu věnoval, se zatím mnoho neví. 

Předpokládá se však, že by mohly zásadně 

přispět k léčbě rakoviny. Proto jsou i Martino-

vy výsledky využitelné pro další výzkum.

International School of Brno podávala do 

soutěže přihlášky svých studentů už po-

druhé. Letos měla dvě želízka v ohni. Ved-

le Martina Stokina prezentoval ve Vídni svůj 

projekt i student 1. ročníku Daniil Kalaev.

Krkolomné slovo, kte-

ré za sebou schová-

vá neméně složitý pro-

ces týkající se těch nejbezbrannějších a nej-

zranitelnějších, tedy našich postižených, 

handicapovaných spoluobčanů.

Deinstitucionalizace znamená přechod 

ústavní péče v péči komunitní. Ten byl 

schválen už před více než 10 lety, kdy se 

řeklo pověstné ,,A“, tj. že lidé z ústavů pro 

postižené se mají začlenit do ,,normální-

ho“, pokud možno komunitního života. Ni-

kdo však dosud neřekl následné ,,B“, tedy 

definici toho, co je to komunitní péče a kdo 

bude odpovědný za její zavádění a dodržo-

vání. Zákon byl šit dle mého horkou jehlou. 

Nicméně stalo se a v současné době 

máme nemálo spoluobčanů, kteří jsou nu-

ceni opustit své dočasné domovy v ústa-

vech (v Brně je to např. Centrum Kocián-

ka), v nichž prožili celý svůj dosavadní život 

a získali zde pocit bezpečí a zázemí.

Při schůzkách s vedením organizací, které 

zajišťují péči o handicapované spoluobčany, 

již jsou mnohdy řádně pracující, jenom jsou 

na vozíčku nebo jinak pohybově omezeni, 

jsem se dozvěděla, že ideální stav jak z ob-

služného, tak z finančního hlediska jsou mi-

nimálně 4 klienti v bytech bez bariér vedle 

sebe. Nicméně kromě DPS neznám v Brně 

bytové domy ve vlastnictví města, které by 

tento požadavek naplňovaly, a soukromí de-

velopeři se problematikou nezabývají. Mož-

ná jen první vlaštovka: MČ Královo Pole 

bude průkopníkem v naplňování povinnos-

ti pomoci imobilním občanům, aby se ale-

spoň trochu usnadnil jejich život. Během 

příštího roku by měl být postaven čtyřpat-

rový bytový dům na ulici Štefánikova, který 

nabídne jedno celé patro, 5 bezbariérových 

bytů, lidem na vozíku. 

Ale jak se říká, jedna vlaštovička jaro nedě-

lá, a proto věřím, že se v budoucnu přidají 

i ostatní. 

MARTIN ANDER 
náměstek primátora 

města Brna 

(Strana zelených)

KLÁRA LIPTÁKOVÁ 
náměstkyně primátora 

města Brna 

(KDU-ČSL)

KARIN KARASOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna

(ANO 2011)

Brno má opět svého městského architekta

„Postavíme v Brně 

koncertní sál.“ Tuto 

větu už přede mnou pro-

neslo mnoho politiků. Dosud však koncertní 

sál nestojí. Přitom je nutně potřeba, protože 

stávající prostory pro brněnskou filharmonii 

jsou zcela nevyhovující. Chce-li si proto Br-

ňák vychutnat koncert filharmonie v odpoví-

dající kvalitě, musí na ni jezdit do Vídně. Což 

je pro město Leoše Janáčka velice tristní vi-

zitka.

„Postavíme v Brně koncertní sál.“ To jsem 

řekl před volbami i já a nebyl to zrovna ne-

smělý cíl. Mí předchůdci sice schválili I. eta-

pu stavby Janáčkova kulturního centra, jed-

nalo se však pouze o podzemní parkoviště 

mezi ulicemi Besední a Veselá, nad nímž by 

v budoucnu „možná, někdy, třeba, když pán-

bůh dá“ mohlo vyrůst i něco jako koncertní 

sál. Existovaly návrhy na jeho podobu z roku 

2004, ty však neřešily tak podstatné a nezbyt-

né věci, jako je například akustika. V tomhle 

ohledu jsme zkrátka začínali na nule.

Inicioval jsem proto v loňském roce mno-

hými kritizované zahraniční cesty po evrop-

ských koncertních sálech. Spolu s předsta-

viteli BKOMu, filharmonie nebo architek-

ty jsme se setkali se staviteli, provozovateli 

a investory jednotlivých kulturních institucí 

a zjišťovali, co je všechno potřeba při stavbě 

zohlednit, kde tkví úskalí po stránce investič-

ní, akustické a podobně. Ušetřili jsme si tak 

mnoho práce a hlavně chybných tahů, kte-

ré bychom bez znalosti toho, jak kvalitní sál 

v dnešní době postavit, určitě udělali a které 

by nás stály mnoho peněz a nervů.

Nejen díky tomu se v loňském roce podaři-

lo odvést obrovský kus práce, jehož výsled-

kem je minulý měsíc vyhlášené výběrové ří-

zení na projektovou dokumentaci II. etapy 

Janáčkova kulturního centra. Ačkoliv se to 

nemusí na první pohled zdát, jedná se o ob-

rovský krok pro budoucnost Brna jakožto 

kulturní metropole střední Evropy.

MATĚJ HOLLAN 
náměstek primátora 

města Brna 

(Žít Brno s podporou Pirátů)

Koncertní sál v Brně bude. A basta fidli

Jak jsem potkala mladého vědce Deinstitucionalizace

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Zelný trh bude 
plný chřestu
Chřest zažívá už několik let návrat ke 
své dávné slávě, kdy ho lidé nazýva-
li králem zeleniny. Letos bude mít svůj 
dvoudenní svátek v Brně na Zelném 
trhu. V pátek 13. a v sobotu 14. května 
se bude konat druhý farmářský festival 
Vivat Zelňák, který je oslavou sezónní-
ho ovoce a zeleniny.

„Přijďte se podívat a hlavně ochutnat, 
co všechno se s chřestem a z chřestu dá 
udělat. Stejně jako v případě slavnos-
ti medvědího česneku, která se kona-
la v dubnu, budou i tentokrát na místě 
stánky restaurací s chřestovým menu, 
prostor dostanou i amatérští nadšení ku-
chaři a prodejci výrobků z chřestu,“ zve 
pořadatel festivalu Vivat Zelňák Raed 
Kahwaji.

Návštěvníci festivalu se také mohou 
přiučit, jak chřest připravit. To se do-
zví od Věry „Věrušky“ Strnadové na ku-
chařské show, která se bude konat v pá-
tek od čtyř hodin odpoledne.

Festival Vivat Zelňák věnovaný chře-
stu začne po oba dny v 11 hodin, v pá-
tek se předpokládá provoz do 21:30, 
v sobotu pak dle zájmu návštěvníků. 
Doprovodný program je plánován 13. 
května od 15 hodin, o den později od 11 
hodin. Akci mimo jiné zpestří vystoupe-
ní pouličních muzikantů i reprodukova-

ná hudba v podání DJ Cliché, v sobotu 
se bude hrát představení pro děti.

V dubnu na Zelném trhu odstartova-
la šestidílná série farmářských festiva-
lů s názvem Vivat Zelňák. První byl vě-
nován medvědímu česneku. Po chřestu 
budou v červnu jahody a třešně, v srp-
nu ovocné a netradiční zmrzliny, září 
bude patřit rajčatům, jablkům a hruš-
kám a v říjnu vše uzavřou brambory.

„Provoz stálého tržiště nebude ni-
jak omezen – tyto doprovodné akce se 
budou konat většinou v horní části ná-
městí, jejich smyslem je dění na Zelňá-
ku obohatit,“ vysvětlila záměr městské 
části Brno-střed, která festival spolu-
pořádá, její místostarostka Jasna Fla-
miková. 

Pořádáním jednorázových, sezónně 
a tematicky zaměřených gastronomic-
kých akcí v horní části náměstí chce 
městská část Brno-střed, která venkovní 
tržiště na Zelném trhu provozuje, zvýšit 
jeho atraktivitu. 

Více informací o farmářských trzích 
i dalších připravovaných akcích, jako 
jsou Family Fest, Pivovarské dny, Ibe-
rica, Lady Fest, Festival RAW a zdravé 
stravy či Brněnský biojarmark, lze zís-
kat na webových stránkách: www.trhy-
nazelnaku.cz. (LUK)

Pokračování ze strany 1

Rozpočet celého projektu je 1,039 mi-
liardy korun bez daně. Tuto částku si mezi 
sebou rozdělí čtyři instituce, které se na 
proměně této lokality budou podílet a kte-
ré na začátku dubna podepsaly smlouvu 
o spolupráci: město Brno, Dopravní pod-
nik města Brna, Teplárny Brno a Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD).

„Tuto investici vnímáme jako důleži-
tou pro rozvoj uvedené lokality i budou-
cí rozvoj takzvaného Jižního centra. Jsem 
rád, že se na investici podílí více subjek-

tů včetně města. Vnímám také, že to v ob-
lasti zkvalitní dopravní obslužnost a pro-
pustnost území. Velkým přínosem bude 
přestup na MHD z autobusového nádra-
ží Zvonařka,“ ocenil přínos projektu opo-
ziční zastupitel za KSČM Martin Říha.

Společně s Ředitelstvím silnic a dál-
nic navíc město Brno intenzivně řeší 
také další části velkého městského okru-
hu, které dosud nejsou dobudované. „Na 
území jihomoravské metropole i kraje 
významně investujeme. Mluvím přede-
vším jak o výstavbě Velkého městského 

okruhu, tak i o velkých opravách dálnic 
v bezprostředním okolí Brna. Dálnice 
D1 právě v těchto místech nese jedny 
z vůbec nejvyšších dopravních intenzit 
z celé republiky. Lidé v ŘSD dělají vše 
proto, aby Brno mělo co nejdříve svůj 
městský okruh a průjezd po dálnicích 
v jeho okolí byl bezpečný, plynulý a pro 
řidiče komfortní,“ slíbil generální ředitel 
ŘSD ČR Jan Kroupa.

Více informací o projektu Tramvaj 
Plotní najdete na www.brno.cz/strate-
gickeprojekty.

Křížení ulic začnou opravovat
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 Červená a bílá. Fontána se rozsvěcí v různých barvách – od duhy až po 

barvy Brna.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Studenti a Beethoven. Studenti tance předvedli vtipnou miniaturu na 

hudbu Beethovena.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Nové Brno. Pohled na AZ Tower a jižní centrum. FOTO: M. SCHMERKOVÁ

 Klasický balet. Diváci mohli vidět i ukázku z baletní-

ho představení Bajadéra.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Obrazce a tvary. Počítačem řízené trysky dokáží 

z vody vytvářet všemožné obrazce.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

Rozvoj města musí být 

brán jako celek. Není 

však nutné čekat na 

to, až někdy, jednou, konečně bude existo-

vat nový krajský či městský územní plán. Je 

možné postupně s využitím moderních tren-

dů pracovat na jednotlivých lokalitách stejně 

tak, jak postupuje například Graz či Vídeň.

Zástupci města a městských částí, obec-

ně město, by měli vytipovat lokality, kde by 

mohly vznikat tzv. chytré čtvrtě. Město, měst-

ské společnosti, místní stakeholdeři – majitelé 

pozemků, developeři, odborníci, akademický 

sektor (architekti, urbanisté apod.) a občané, 

ti všichni by měli být součástí komunity, kte-

rá by po podrobné diskuzi řešila dané území. 

Samozřejmě by bylo žádoucí, aby tento krok 

někdo erudovaný moderoval, a zde bych vi-

děl prostor pro nově vzniklou instituci Kance-

lář architekta města (KAM). Na začátku celého 

procesu je nutné stanovit, čeho, za jak dlou-

ho a v jakých etapách chceme docílit. Pro kaž-

dou lokalitu by byla jmenována osoba zod-

povídající za plnění daných kroků. Současně 

by v těchto lokalitách vzniklo místo, kde by se 

pravidelně scházely osoby se společnými zá-

jmy, diskutovaly by o dosavadním postupu 

a záměrech. Jsem si vědom, že jde o běh na 

dlouhou trať. V Grazu tento proces od záměru 

po realizaci trval cca 3 roky. Příkladem moder-

ního řešení výstavby je i čtvrť Aspern ve Víd-

ni, kam byla nejdříve přivedena linka metra, 

a až poté byla započata výstavba domů a ko-

merčních prostor. Podoba těchto lokalit byla 

předem definována z pozice vedení města. 

Bylo tedy jasné, že budou využity nové tech-

nologie pro snížení energetické náročnosti, 

bude zajištěna široká nabídka služeb a vol-

nočasových aktivit. Diverzita bytových jedno-

tek zajistí i mezigenerační bydlení, které spolu 

s dobře řešeným veřejným prostorem umož-

ní komunitní život bez bariér, a to vše s ohle-

dem na životní prostředí. Samozřejmostí by 

mělo být vytvoření pracovních míst v okolí.

Již více jak 100 let se 

v Brně řeší proble-

matika polohy vlakové-

ho nádraží. Již za R-U bylo stanoveno, že 

současná poloha nádraží je pro Brno nevý-

hodná. A z tohoto pohledu vychází i stano-

visko brněnských komunistů.

Jak se říká, vše souvisí se vším. Na poloze ná-

draží je závislý další rozvoj města, to je tře-

ba konstatovat hned v začátku. V jižní části 

má vyrůst nová městská čtvrť, která bude vý-

znamným zdrojem pracovních míst. To je do-

cela pádný argument! Dalším faktorem je ře-

šení dopravy ve městě. Současný stav je již 

na hranici propustnosti. Zachování v centru 

může být snad jen pro lokální dopravu. Pláno-

vané rychlodráhy by přes centrum určitě ne-

mohly projít bez výrazných ekonomických ná-

kladů, ale co víc – a to je nejdůležitější – ne-

máme již územní rezervu pro tento nápad! 

Varianta u řeky má podporu EU i vlády, která 

v konečném důsledku rozhodne, kde nádraží 

bude. Musím zde konstatovat, že EU poskyt-

ne prostředky jen na variantu v poloze u řeky, 

a pokud bychom se rozhodli pro cokoliv jiné-

ho, budeme to dělat za „své“! Další argument 

pro řešení u řeky je rozvoj MHD a i v tom-

to případě dosáhneme na výraznou podporu 

prostředky z fondů EU. Argumenty protistra-

ny, že návštěvníci budou muset jít do centra 

pěšky, jsou liché a lživé. Naopak rozvoj elektri-

fikované dopravy městu prospěje i z ekologic-

ké stránky. Zatím je tato oblast pokryta MHD, 

ve většině autobusy spalujícími naftu a zčásti 

zemní plyn! Dalším plusem je, že vlakové ná-

draží bude u autobusového nádraží, tudíž lep-

ší a snadnější možnost přestupů.

Stanovisko MěV KSČM je konzistentní, a to je 

pro polohu u řeky. My budeme k tomuto té-

matu pořádat veřejné besedy s občany měs-

ta, ale i kraje. Pokud nás plánované dopravní 

křížení mine, může se z našeho Brna stát jen 

provinční město bez atraktivity pro investory, 

ale i návštěvníky z celého světa!

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(TOP 09)

MARTIN ŘÍHA 
Zastupitel 

města Brna 

(KSČM)

Nové budování města

Odsun brněnského nádraží

Brněnská koalice je 

mrtvá, a to bez ohle-

du na to, kdo, kdy a jak 

se prohřešil proti koaliční smlouvě. Ani for-

málně platná koaliční smlouva by mrtvolu 

nevzkřísila.

Po volbách na podzim 2014 vznikla v Brně bi-

zarní koalice, sdružující politická uskupení na-

prosto rozdílného naturelu. První příznaky váž-

ných neshod se projevily už na podzim 2015. 

Hnutí ANO vyloučilo svého radního a předse-

du městské organizace Tomáše Kratochvíla 

a své koaliční partnery postavilo před hotovou 

věc. Hnutí ANO přišlo o jednoho zastupitele, 

vztahy uvnitř koalice byly na bodu mrazu. ANO 

tenkrát poprvé začalo komunikovat s ČSSD 

o možné změně koalice. Celá blamáž skončila 

koaličním smírem a vánoční svátky uklidnily na 

čas rozčeřenou hladinu brněnské politiky.

Návrat do každodenní koaliční rutiny zna-

menal otevření starých problémů a neshod. 

Hnutí ANO nepopírá, že se několikrát setka-

lo s ČSSD ještě před pekelným čtvrtkem, jak 

7. duben kreativně nazval redaktor MF Dnes 

Lukáš Valášek. Není podstatné, zda taková 

setkání byla porušením koaliční smlouvy, 

rozhodně to ale nesvědčilo o spokojenos-

ti ANA se stávajícími poměry. Když se uká-

zal pravý stav věcí, zaskočená KDU-ČSL re-

agovala rovněž nabídkou jednání ČSSD. Jak 

už to v politice chodí, kdo chvíli stál, už stojí 

opodál. Lidovci proto jednali rychle a razant-

ně. Uzavřením dohody o společném postu-

pu s ČSSD zablokovali možnost, že vznikne 

koalice bez nich. 

Hledat optimální koalici v politicky roztříště-

ném zastupitelstvu byl oříšek i bezprostřed-

ně po volbách, natož teď, když jsou vztahy 

mezi stranami mrtvé koalice rozjitřené. Žád-

ný ze scénářů není bez vady na kráse, ale po-

litika je umění nemožného, je nutné jednat 

a dojednat funkční dohodu politických stran, 

které budou schopny společně sloužit naše-

mu krásnému městu až do voleb v roce 2018.

OLIVER POSPÍŠIL 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(ČSSD)

Může mrtvá brněnská koalice obživnout?

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Fontána hraje barvami
Po zimní pauze zpříjemňuje Brňanům 
park u Janáčkova divadla znovu spuště-
ná fontána. Od poloviny dubna tak mo-
hou zhlédnout souhru barev a vody vy-
tvářející pohyblivé obrazy. Slavnostní 
zahájení doprovázelo baletní předsta-
vení umělců z Národního divadla Brno, 
kteří předvedli klasický i moderní re-
pertoár. 

Fontánu tvoří 1023 jemných trysek na 
vodu. Ty jsou řízeny počítačem a voda 
jimi koluje od osmi hodin ráno do dvou 
hodin v noci. Desetiminutové pásmo ob-

razců je prozatím provizorní, časem bude 
doplněno o aktuální události v Brně.

„Postupně budeme přidávat pozvánky 
na důležité akce jako například na Ignis 
Brunensis. Letošní novinkou bude vy-
sílání aktuálního času, který bude fon-
tána zobrazovat v pravidelných inter-
valech," upozornil na novinku Tomáš 
Hájek z Veřejné zeleně města Brna, kte-
rá má fontánu na starosti.

Slavnostní spuštění fontány doprová-
zel program baletního souboru Národní-
ho divadla Brno. Diváci tak mohli vidět 

ukázky duetů z baletů Catch 27 a Baja-
déra. Studenti tance pak předvedli vtip-
nou miniaturu Beethoven.

Park před Janáčkovým divadlem byl 
revitalizován v roce 2014. Na střeše pod-
zemních garáží tehdy vznikla fontána ve 
tvaru divadelní opony a deset vodních 
trysek, přičemž pouštění vody je syn-
chronizováno se světelnými prvky. Park 
byl slavnostně představen Brňanům v lis-
topadu téhož roku. Odpočinkovou zónu, 
která ladí s důstojností divadla, si obyva-
telé města rychle oblíbili. (LUK, GAK)
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Navštivte akce k 700. výročí narození Karla IV., 
s podporou hlavního města Prahy
Výstava Karel IV. 
a jeho tvář

25. 4. – 25. 5. 2016
na Křížovnickém náměstí
Pořadatel: Hlavní město Praha 
+ Medialogue

Král a císař Karel IV. je nepo-
chybně jedna z nejvýznamněj-
ších postav českých dějin, velmi 
významné místo zaujímá i v kon-
textu dějin evropského středo-
věku. V rámci výročního roku 
jeho narození bude uspořádá-
no mnoho projektů v různých 
institucích – Národní galerie, 
Pražský hrad atd. Zdá se vhod-
né i potřebné, aby srozumitelná, 
názorná a poutavá realizace při-
pomínající osobnost Karla IV. 
byla umístěna na dobře přístup-
ném místě v centru Prahy.

Akce na smíchovské 
Portheimce – oslavy 
výročí narození Karla IV.

5. 5. – 31. 8. 2016 (3 akce)
Pořadatel: Kulturní centrum 
Praha 5

Kulturní centrum Prahy 5 po-
řádá tři akce spojené s oslavami 
výročí Karla IV.:

1) Výstava legendárního ma-
líře „staré Prahy“ Karla Chaby 
„Karlův (Chabův) most“.

2) Dětský příměstský tábor – 
vytváření výtvarných a divadel-
ních dílek v duchu gotické in-
spirace – na závěr se uskuteční 
divadelní představení a vernisáž.

3) Jednodenní gotický gastro-
festival v prostorách parku Por-
theimky, nabízející ochutnávku 
středověkých pokrmů a výstavu 
středověké kuchyně za dopro-
vodu gotické hudby.

Noc na Karlštejně

11. 5. 2016
na Staroměstském náměstí
Pořadatel: Symfonický orches-
tr hl. m. Prahy FOK

Speciální koncert Symfonic-
kého orchestru hl. m. Prahy 
u příležitosti oslav 700. výro-
čí narození Karla IV. – openair 
koncert na Staroměstském ná-
městí, konaný 11. 5. 2016.

Scénář koncertu:
1) Narození v domě U Ka-

menného zvonu (Zvonění týn-
ských zvonů);

2) Ráno ve Francii – Ber-
lioz: Římský karneval, klenot 
francouzské symfonické hud-
by v pořadu symbolizuje fakt, 
že Karel IV. byl dán na výchovu 
na francouzský královský dvůr. 
Řím v názvu skladby také hra-
je svou roli, neboť Karel IV. byl 
také římským císařem;

3) Poledne v Itálii – Respighi: 
Pini di Roma – poslední část, 
I pini della Via Appia, skvost ital-
ské symfonické hudby zase před-
stavuje tu část Karlova života, 
kterou strávil jako zástupce krále 
Jana Lucemburského v Itálii;

4) Odpoledne v Čechách 
(Smetana: Má Vlast – Vyšehrad);

5) Večer v Norimberku (Wag-
ner: Mistři pěvci norimberští, 
předehra);

6) Noc na Karlštejně (sui-
ta z hudby ke stejnojmennému 
muzikálu);

7) Závěrečné fanfáry. Mluve-
né slovo – citáty z Vita Caroli.

Koncert pro největšího 
Čecha Karla IV. 
a nejmenšího Čecha 
Hurvínka I.

2. 5. 2016
Pořadatel: Divadlo Spejbla 
a Hurvínka

K poctě obou jubilantů po-
řádá divadlo koncert, který se 
bude konat v den Hurvínkových 
devadesátin, 2. května, v 19 ho-
din v karlínském FÓRU.

Tímto slavnostním večerem 
chtějí oslovit diváky bez rozdílu 
věku, oslavit s nimi dva výjimeč-
né Čechy a humornou formou 
připomenout význam jubilující-
ho Karla IV.

Hlavními protagonisty bude 
vokální seskupení 4TET. Strhu-
jící show, umělecká dokonalost, 
zpěv s ojedinělou harmonií, ori-
ginalitou, inteligentním humo-
rem se skvěle doplňuje s typic-
kým humorem Hurvínka a spol. 
Ti budou propojovat koncert 
nejen jejich typickými dialo-
gy, ale i pěveckým vystoupením 
a hudební exhibicí.

Narozeninový 
event Karla IV.

14. 5. 2016
Pořadatel: Český rozhlas

700. výročí narození Karla IV. 
je významný historický moment. 
ČRo jej chce oslavit důstojně 
a přitom s radostí a nadhledem. 
Oslavy Českého rozhlasu vyvr-
cholí projektem Karel je King!

14. 5. je především den naro-
zenin Karla IV. Předpokladem 
je, že event bude slavnostním 
vyvrcholením předchozího bo-
hatého programu, a bude mít 
dopad na návštěvníky, kteří in-
formaci o projektu nezachyti-
li a bude je zpětně směrovat na 
multimediální obsah projektu 
na doméně kareljeking.cz.

Tento edukativní a zábav-
ný obsah bude k dispozici i po 
skončení aktivní fáze projektu. 
Obsah bude komunikován na-
příč stanicemi Českého rozhla-
su. Program je sestaven z hudeb-
ních vystoupení a vizuální části 
– prostřednictvím nástroje „tag-
tool“ přímá ilustrace a projekce 
na místě vytvářených děl pozva-
ných vizuálních umělců. Pro-
jekce bude k tématu Karla IV. 
a bude promítána na stěny ob-
jektu v rámci závěrečného even-
tu projektu na Letné.

3. ročník mezinárodního 
festivalu autentických 
vín Praha pije víno

27.–28. 5. 2016
Pořadatel: Autentisté, s. r. o.

Třetí ročník festivalu Praha 
pije víno / Prague Drinks Wine, 
který proběhne 27. a 28. května 
na Novoměstské radnici, je jedi-
nečným setkáním několika de-
sítek vinařů z celé střední Evro-
py s vámi – milovníky kvalitních 
vín. Festival Praha pije víno na-
vazuje na podobná setkání vi-
nařů z bývalé Habsburské mo-
narchie, která se konala až do 
vypuknutí 1. světové války.

V historických budovách No-
voměstské radnice budete mít 
možnost během dvou dnů ochut-

nat téměř 400 vzorků vín z men-
ších rodinných vinařství, která 
reprezentují řadu vinařských re-
gionů Rakouska, Maďarska, Slo-
vinska, Slovenska či Itálie, nebu-
dou chybět ani vína moravská.

Karel IV.
Křižovatka cest

od května 2016
Pořadatel: Nadační fond Miku-
láše Daczického z Heslova

Křižovatka cest – návrh na vy-
tvoření pražské císařské a králov-
ské aleje potomků Karla IV. a věci 
související. Jednalo by se o novou 
pražskou turistickou trasu s ro-
dokmeny současných potomků 
římského císaře a českého krále 
Karla IV., několik tras – např. od 
Královského letohrádku k Met-
ronomu pak dále na Kampu, od 
Národního divadla na Vyšehrad – 
každá z tras by byla osázena pane-
ly s jednotlivými rodokmeny (od 
předků Karla IV. až po současné 
evropské monarchie).

Pražská konzervatoř 
v rámci národních 
oslav 700. výročí 
narození Karla IV.

květen–září 2016
Pořadatel: Pražská konzervatoř

Pražská konzervatoř v rámci 
oslav výročí Karla IV. chystá ně-
kolik akcí:

1) Cyklus 10 pořadů Hudba 
potomků Karla IV. s podtitulem 
Co šlechtic, to umělec;

2) Opakovaná vystoupení sou-
borů Pražské konzervatoře v rám-
ci královského oktávu;

3) Zrestaurování skladeb a pí-
semností spojených s Karlem IV. 
a jeho potomky v archivu Praž-
ské konzervatoře.

Civitas Carolina aneb 
stavitelství doby Karla 
IV. – doprovodné 
edukační programy

13. 5. 2016 – 8. 1. 2017
Pořadatel: Národní technické 
muzeum

Doprovodné edukační pro-
gramy k výstavě Civitas Carolina 
aneb stavitelství doby Karla IV. 
Národního technického muzea 
a jejich následné využití ve stá-
lých expozicích Muzea hl. m. Pra-
hy věnovaných císaři Karlu IV.

Plán doprovodného edukač-
ního programu je zacílen na 
všechny stupně škol, rodiny 
s dětmi, ale i návštěvníky se spe-
ciálními potřebami a širokou ve-

řejnost. Doprovodný program se 
skládá z lektorovaných worksho-
pů pro školní skupiny, dále 
z workshopů pro handicapova-
né návštěvníky, doprovodných 
akcí pro rodiny s dětmi a ostat-
ní návštěvníky. Program je kon-
cipován pro celou dobu výstavy.

Karel IV. – Otec 
vlasti aneb český 
král očima dětí

14. 5. – 29. 11. 2016
Pořadatel: Umění pro děti, o. p. s.

Interaktivní výstava bude pro-
vázet děti významnými momenty 
života Karla IV., pomocí replik ex-
ponátů (korunovační klenoty, pe-
četě atd.), ale i na jejich kopiích 
a modelech se jim pokusí přiblí-
žit dobu tohoto velkého státníka.

Výstava bude vytvořena v čele 
s Ing. arch. Ondřejem Šefců (ře-
ditel pražského Národního pa-
mátkového ústavu) a PhDr. Janou 
Skarlantovou (UK, Pedagogická 
fakulta).

Tento projekt netradiční a ak-
tivizující galerijní pedagogiky je 
v souladu se vzdělávacími cíli RVP 
MŠMT ČR (oblast Umění a kultu-
ra) i s cíli kulturní politiky hl. m. 
Prahy. Výstava je koncipována 
jako putovní, a to nejen v rámci 
České republice, ale i pro zahrani-
čí. Výstava se bude konat v Galerii 
umění pro děti GUD (nám. Franze 
Kafky 24/3, Praha 1).

10. ročník Královského 
průvodu

Pořadatel: Městská část Praha 16
10. ročník Královského prů-

vodu – na území MČ Prahy 16 je 
pořádán bohatý kulturně–spo-
lečenský doprovodný program 
v podobě hudebních vystoupe-
ní na pódiu (dobová hudba) + 
vystoupení šermířů, ukázky do-
bové řemeslné výroby a stánko-
vého prodeje. Program pro ná-
vštěvníky zdarma.

Připraven je také dětský do-
provodný program – divadelní 
stan – pohádka o Karlu IV., a vý-
tvarný stan.

Letní škola

28. 8. – 2. 9. 2016
Pořadatel: ČVUT

„Ateliér D“ představuje mo-
derní formu vzdělávací aktivity, 
která akcentuje základní prin-
cipy klasické výuky, ale v kom-
paktním pojetí krátkodobé, 
intenzivní vzdělávací akce pri-
márně pro studenty programu 
Architektura a stavitelství FSv 
ČVUT Praha. Cílovou skupinou 
jsou studenti architektury a sta-
vebních oborů z ČR a zahraničí, 
pedagogové z ČVUT a oborově 
příbuzných vysokých škol z ČR, 
pracovníci výkonné památko-
vé péče, pracovníci památko-
vých úřadů, pracovníci z oblas-

ti municipální a veřejné správy, 
kulturní oblasti, ale i zástupci 
z oblasti spolků zaměřených na 
propagaci architektury.

Výstupem „Ateliéru D“ bude 
celkové urbanistické a architek-
tonické řešení vybrané historic-
ké lokality na území Prahy s ak-
centem na ideové propojení 
s výročím narození Karla IV.

Rekonstrukce korunovace

3.–4. 9. 2016
Pořadatel: Univerzita Karlova 
v Praze

V rámci oslav 700 let od naro-
zení císaře Karla IV. organizují 
Univerzita Karlova a její partneři 
řadu aktivit a slavnostních udá-
lostí. Jednou z nejvýznamnějších 
akcí bude rekonstrukce koruno-
vace Karla IV. na českého krále.

Vědecký projekt, v jehož rám-
ci bude před očima veřejnos-
ti rekonstruována korunovace 
Karla IV., bude skutečně ojedi-
nělou událostí, která divákům 
umožní zhlédnout rituál v jeho 
autentické, historické podobě.

Projekt zajišťuje jako garant 
prof. Jiří Kuthan, vedoucí Ústa-
vu dějin křesťanského umě-
ní Katolické teologické fakulty 
UK. Jedním z vážených partnerů 
oslav je Arcibiskupství pražské.

Mezinárodní konference 
Karel IV., panovník 
ověnčený slávou, 
láskou i pohrdáním

21.–23. 9. 2016
Pořadatel: Historický ústav 
AV ČR, v. v. i.

Historický ústav AV ČR ve spo-
lupráci s Filozofickou fakultou 
UK a Archivem HMP pořádá me-
zinárodní konferenci k 700. výro-
čí narození českého krále a řím-
ského císaře Karla IV. „Karel IV., 
panovník ověnčený slávou, lás-
kou i pohrdáním. Jan Lucembur-
ský a Karel IV. v historické pa-
měti.“, k této konferenci vznikne 
i stejnojmenná publikace.

Konference a následně i publi-
kace bude zaměřena na vývoj za-
hraniční politiky Karla IV. a jeho 
návaznost na dílo Jana Lucem-
burského a lucemburské dynas-
tie obecně. Sledovány budou také 
kulturní a společenské transfery 
z říše do Čech a na Moravu.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.KARLOVAPRAHA.CZ.

 FOTO: ©PRAGUE CITY TOURISM

Karel IV.
Syn Jana Lucemburského a Eliš-

ky Přemyslovny, markrabě mo-

ravský, král římský, od roku 

1355 císař římský, král český, 

král lombardský a král arelatský.

Prvorozený syn Jana Lucem-

burského, pokřtěný původ-

ně jménem Václav, získal jmé-

no Karel po svém příbuzném, 

francouzském královi Karlu IV. 

z rodu Kapetovců, na jehož dvo-

ře v Paříži byl od roku 1323 vy-

chováván a kde se také oženil 

se svou první manželkou Blan-

kou z Valois, sestrou budoucího 

francouzského krále Filipa VI. 

Pobyt na francouzském králov-

ském dvoře měl na budoucího 

českého krále a římsko-němec-

kého panovníka veliký vliv.

Na počátku 30. let 14. stole-

tí získal první vladařské zku-

šenosti v Itálii, kde měl bránit 

panství, které ovládl jeho otec. 

V roce 1333 se vrátil do rod-

ných Čech. Od roku 1334 se 

honosil titulem moravský mar-

krabě, ale věnoval se přede-

vším vládě v Čechách. Oporou 

jeho moci se stala církev. Byl 

to on, kdo se nejvíce zasloužil 

o povýšení pražského biskup-

ství na arcibiskupství a položil 

i základní kámen ke gotické no-

vostavbě Svatovítské katedrály.

Po jeho zvolení římským krá-

lem v roce 1346 se Praha stala 

nejen hlavním městem České-

ho království, ale i Svaté říše řím-

ské. Po smrti Jana Lucemburské-

ho se stal českým králem. Založil 

nejstarší vysoké učení ve střed-

ní Evropě – Pražskou univerzi-

tu. Rozšířil Prahu o Nové Město 

a pozval řadu církevních insti-

tucí, které z ní měly vytvořit du-

chovní centrum křesťanské Ev-

ropy. Nechal také postavit nový 

kamenný most přes Vltavu. Lu-

cemburkové sehráli významnou 

roli v historii markrabství mo-

ravského. Určitě stojí za připo-

menutí zásluhy Karla IV. o roz-

voj kláštera Porta Coeli a celého 

panství v souvislosti s jeho hlu-

bokou křesťanskou vírou.

V roce 1355 byl korunován 

císařem a o rok později vydal 

nejvýznamnější kodex pro Sva-

tou říši římskou, proslulou Zla-

tou bulu, v níž mimo jiné usta-

novil sbor kurfiřtů za volitele 

římských králů.

Karel dokázal promyšle-

ně využívat výtvarného umě-

ní a architektury k prosazová-

ní svých mocensko-politických 

cílů. Bedlivě sledoval umělec-

kou tvorbu dvorních uměl-

ců a hledal nové osobnosti do 

svých služeb. Dbal na panov-

nickou reprezentaci, proto 

také patřil k nejhojněji zobra-

zovaným panovníkům na císař-

ském trůně.

Byl velice vzdělaný, mluvil 

několika jazyky a proslul i jako 

literát, jeho nejznámějším dí-

lem je latinsky psaný životopis 

Vita Caroli.

Rodina a dynastická 
politika

Stavebním kamenem úspěšného 

vzestupu lucemburského rodu 

se stala sňatková politika. Karel 

uzavřel celkem čtyři manželství. 

Žádný český panovník neměl to-

lik manželek jako Otec vlasti.

1. Blanka z Valois

 (1316 – 1. 8. 1348) 

2. Anna Falcká

 (26. 9. 1329 – 2. 2. 1353) 

3. Anna Svídnická

 (1339 – 11. 7. 1362) 

4. Eliška Pomořanská

 (1347 – 14. 2. 1393)

Díky těmto sňatkům udržoval 

korektní vztahy se svými souse-

dy a politickými partnery a dále 

územně expandoval. S ohledem 

na vymírání okolních panovnic-

kých dvorů se ukázaly být velmi 

perspektivní také mnohé dynas-

tické projekty Karlových dcer 

a synů. Poslední dvě manželky 

daly Karlovi také vytoužené dědi-

ce. Nejstarším přeživším synem 

byl Václav (nar. 1361), jehož mat-

kou byla Anna Svídnická, zbylé 

syny porodila Alžběta Pomořan-

ská, přičemž dospělého věku se 

dožili dva – Zikmund (nar. 1368) 

a Jan (nar. 1370). Neméně důleži-

tou část dynastické politiky tvo-

řily aktivity boční lucemburské 

větve moravského markraběte 

Jana Jindřicha a jeho synů Jošta, 

Prokopa a Jana Soběslava.

Jošt Moravský

Prvorozený syn markraběte mo-

ravského Jana Jindřicha a jeho 

druhé manželky Markéty Opav-

ské se narodil asi v roce 1354, 

někdy se uvádí i rok 1351, nej-

pravděpodobněji v Brně. O jeho 

dětství máme málo informa-

cí. V roce 1356 byl zaslíben ne-

teři uherského krále Ludvíka I. 

Velikého, ale po vypuknutí ote-

vřeného nepřátelství mezi Lu-

cemburky a uherským králem 

z budoucího sňatku sešlo.

Od roku 1372, kdy Joštův otec 

Jan Jindřich vydal poslední tes-

tament, začal užívat titulu mo-

ravského markraběte. Dlouhou 

dobu byl společně se svými brat-

ry dědicem svého strýce Karla IV. 

Vše se ale změnilo v roce 1361, 

kdy se narodil Václav (IV.). O smr-

ti svého otce se dozvěděl na cestě 

do severního Německa, kam do-

provázel Karla IV. Joštova pozice 

v rámci lucemburského rodu se 

upevnila. Byl starší než budoucí 

král Václav IV., na rozdíl od svých 

příbuzných v Čechách dispono-

val často velkými sumami peněz 

v hotovosti a navíc byl schopným 

finančníkem. Rovněž vlastnil roz-

sáhlý pozemkový majetek.

V roce 1378 získal do zástavy 

Kladsko, patrně jako kompenzaci 

za finance, které Karlovi poskytl 

Jan Jindřich. Kladsko držel až do 

roku 1388, kdy ho směnil s Václa-

vem IV. za zástavu Lucemburska.

V letech 1383–1385 se stal 

Jošt generálním vikářem řím-

ského krále pro Itálii a začal pů-

sobit v zahraničí.

Jošt Moravský, jeden z nej-

schopnějších Lucemburků, ze-

mřel náhle 18. ledna 1411 na br-

něnském Špilberku.
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Vaše prodejna kol

3x v Brně
Herčíkova 1a, Heršpická 5 a 7 vedle AZ Tower

Největší letošní testování kol v Brně bude 
21. a 22. května 2016 u Svorady 
Přijďte zjistit, jak velké rozdí-

ly jsou mezi jednotlivými mo-

dely kol, přesvědčte se o tom, 

že i kolo vám může „padnout“ 

stejně dobře jako třeba oblek.

V sobotu 21. a v neděli 22. květ-

na nabízí firma Kola Svorada 

možnost vyzkoušet si některé 

z pěti desítek kol prestižních 

značek Specialized, Trek a Can-

nondale. Pojďme se společně 

podívat na pár zažitých nesmy-

slných názorů, které vám na 

připravované akci rádi vyvrátí.

Nesmysl 1: Proč vlastně kolo tes-
tovat? Copak je výběr tak složitý?
Naštěstí už nežijeme v socialis-
mu, kdy žádný problém s výběrem 
kola nebyl. Pro dámy byla cestov-
ní Eska, pro pány sportovní Favo-
rit. Všem jedna velikost, jedna bar-
va, stejný rám. Komu bylo kolo 
velké, zasunul sedlovku víc do 
rámu, komu malé, ten ji zase vy-
táhl až na doraz… Dnes je každý 
model vyráběn v několika velikos-
tech rámu. Díky správné volbě ve-
likosti je jízda pohodlnější, lépe se 
vám šlape a odpadají různé potíže, 
třeba bolesti zad. Výrobci dnes na-
bízejí kola pro každý druh jízdy – 
od silničních přes fitness, trekin-
gová, horská s odpruženou vidlicí, 
horská celoodpružená až po různé 
speciály. Proto je důležité dopředu 
vědět, kde budete s kolem jezdit.

Nesmysl 2: Nedávná novinka – 
větší, 29palcová, kola u horských 

kol jsou jen marketingovým ta-
hem výrobců!
To může říct jen někdo, kdo na 
takovém kole nikdy nejel. Díky 
lepší setrvačnosti a snadnějšímu 
překonávání překážek je 29" kolo 
nejlepší volbou pro většinu cyk-
listů. 29" kolo je nejrychlejší, 
skvěle ovladatelné a dodává jezd-
ci i více jistoty v terénu. Výhody 
větších kol poznáte jak ve sjezdu, 
kdy kolo hladce přejíždí i roz-
měrnější překážky, tak i při stou-
pání – tam zadní kolo při jízdě ze 
sedla nepodkluzuje. A mimocho-
dem, ráfek má úplně stejnou ve-
likost jako na trekingovém a sil-
ničním kole, takže žádný nově 
stvořený „obr“.

Nesmysl 3: Devětadvacítky už 
jsou minulostí, teď kupují všich-
ni rozměr 27 a půl palce! Je to 
přesně uprostřed mezi 26 a 29 – 
a rozměr vyhovuje všem!

Při pohledu na tabulku zjistíte, že 
to není pravda. Rozměr 27.5" je 
pouze obecné označení, které ne-
odpovídá skutečnému průměru 

kola. Navíc hraje roli i výška pláš-
tě a řada dalších faktorů. Ve skuteč-
nosti je blíže k 26" kolům než k de-
větadvacítkám. Ano, je pravda, že 
použití rozměru 27.5" usnadňuje 
jízdu cyklistům a cyklistkám men-
ších postav, pro které je 29" kolo 
již příliš velké. To se ale týká osob 
s výškou zhruba do 160 centimetrů. 

Nesmysl 4: V supermarketu mají 
kola i pod 2 tisíce, proč bych měl 
dávat desetkrát víc?
Značková kola jsou výsledkem mno-
haletého vývoje a testování v těch 
nejnáročnějších závodních podmín-
kách. Kola z marketů jsou zase vý-
sledkem jednání mezi obchodníkem 
a výrobcem o co nejnižší ceně, kte-
ré výrobce podřídí i kvalitu jednotli-
vých komponentů. Pokud chcete na 
kole opravdu jezdit, určitě se dívejte 
až nad hranici deseti, dvanácti tisíc 
korun. Hlavní vlastnosti kola jsou 
dány jeho rámem. Všechny znač-

ky přítomné na testování – TREK, 
CANNONDALE i Specialized si na 
kvalitě rámů zakládají nejvíce – po-
skytují na ně doživotní záruku pro 
prvního majitele! 

Bližší informace o testování na 

stránkách www.kolasvorada.cz 

v sekci „testovací akce“. Objednej-

te si svoji testovací jízdu co nejdří-

ve, kapacity jsou omezené!

 Pánská kola

 Dámská kola

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ,
AŤ SE VYDÁTE KAMKOLIV

2 vozů 
Fabia Combi ScoutLine: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Nasedněte do nového vozu ŠKODA Fabia Combi ScoutLine a vydejte se 
rovnou za novými zážitky! Na cestu Vám přibalíme dostatek prostoru, 
bezpečí i atraktivní výbavy. Bavit Vás budou robustní ochranné prvky 
karoserie, stylová 16" kola ROCK z lehké slitiny nebo třeba asistent 
rozjezdu do kopce. Přibalit si navíc můžete adaptivní tempomat, zadní 
parkovací kameru s ostřikovačem nebo praktickou dělicí síťovou stěnu. 
Seznamte se s vozem ŠKODA Fabia Combi ScoutLine přímo u nás.

skoda-auto.cz

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA BRNO
Masná 20, 602 00  Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz
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Lenošení je regulérní 
civilizační chorobou, 
na světě čtvrtou nejčastější 
Lidé, kteří milují povalování na gauči 
a do posilovny nebo na procházku by 
je nikdo nedostal, musejí počítat s tím, 
že se dříve či později ocitnou na sezna-
mu nemocných. Pohybová nečinnost je 
totiž civilizační chorobou. A dokonce 
čtvrtou nejrozšířenější. Na světě kvůli 
ní každý rok umírá obdobné procento 
lidí jako na kardiovaskulární onemoc-
nění či cukrovku. Podle odborníků při-
tom stačí i chůze, aby se člověk udržel 
v dobré kondici. Brňané na to pomalu 
také přichází. Na turistických stezkách 
v okolí města potkáte o víkendu tisíce 
lidí. Stále oblíbenější je chůze s turis-
tickými holemi neboli nordic walking.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Sedavé zaměstnání, cestování městskou 
hromadnou dopravou či autem, odpole-

dne trávené na gauči. Žádný pohyb. Na ná-
sledky fyzické nečinnosti umírá ročně víc 
než tři miliony lidí. A týká se to i Brňanů.
Odborníci z Fakulty sportovních studií Ma-
sarykovy univerzity v Brně (FSpS) pro-
váděli tříletý výzkum, kde mimo jiné zjiš-
ťovali i fyzickou zdatnost Jihomoravanů 
a Brňanů. Ukázalo se, že se dostatečně ne-
hýbe většina z nich.

Udržet se v dobré kondici přitom není 
nijak těžké a stačí i obyčejná chůze. „Chů-
ze je nejběžnější způsob dopravy, takže je 
dobrým prostředkem, jak se udržet aktiv-
ní. Samozřejmě záleží na délce a rychlosti. 
Aby si člověk uchoval svoji úroveň aerob-
ní zdatnosti, měl dostatečnou aktivitu a pře-
dešel tím civilizačním chorobám, doporuču-
je se minimálně 150 minut týdně ve střední 
aktivitě, tedy středně rychle,“ říká Jan Cacek 
z FSpS. Zároveň však dodává, že k tomu, 

aby se jedinec zlepšoval, je potřeba alespoň 
300 minut týdně. K udržení zdatnosti tedy 
stačí dvacet až třicet minut svižnější chůze 
denně, ke zlepšování je pak potřeba chodit 
alespoň tři čtvrtě hodiny každý den.

Ke zlepšení kondice je však potřeba k chů-
zi zapojit i sílu. „Je nutné kombinovat vytr-
valostní činnosti, třeba právě chůzi, nordic 
walking, běh, cyklistiku a další, se silovým 
tréninkem. Ten je u nás podceňován, ale lo-
gika hovoří jasně – bez silového tréninku nej-
sem schopen dlouhodobě zdatnost udržet. 
Tím padá i kvalita života,“ upozorňuje Ca-
cek, který na fakultě učí a věnuje se trenérství.

Sportovního vyžití v Brně je velké množ-
ství a dá se vybírat. „V posledních deseti le-
tech lidé začali ve svém volném čase výraz-
ně více sportovat. Město se proto k tomu 

snaží vytvářet lepší podmínky budováním 
cyklostezek a dalších veřejně přístupných 
sportovišť i dětských hřišť. Nyní je v Brně 
600 různých sportovních zařízení,“ říká ve-
doucí odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy brněnského magistrátu Martin Jelínek. 
Další desítky až stovky fitness či jinak pohy-

bových center pak spadají do soukromé sfé-
ry, kterou magistrát nemonitoruje.

Stále častější a hojně navštěvované jsou 
i akce pořádané pro širokou veřejnost. „Ne-
dávno jsem se byl podívat na náměstí Svo-
body na Brněnský půlmaraton a příjemně mě 
překvapilo množství různě dobrých účastníků. 
Jsem rád, že si stále více Brňanů uvědomuje, 
že sport má velký vliv na fyzickou i psychic-
kou pohodu, a věnují se mu,“ dodává Jelínek.

Chůzí a silovým cvičením 
k hubenější postavě

Samotná chůze však k hubnutí nestačí. „Po-
kud chce člověk zhubnout, je potřeba kombi-
nace vytrvalostního a silového tréninku, kde 
obzvlášť ten silový dokáže bazální metabolis-
mus, který je pro hubnutí potřeba mít rozběh-

nutý, i zvýšit. A samozřejmě úprava jídelníč-
ku, bez toho to nejde. Je to logická synergie 
pohybu a úpravy režimu,“ dodává trenér.

Ještě lepší varianta běžné chůze pak je nor-
dic walking. V našich podmínkách jde o po-
měrně novou disciplínu, kdy se chodí s ho-
lemi. V posledních letech vzrostla její obliba 
hlavně u střední kategorie populace, tedy od 
dospělosti po stáří. „Výzkumy ukazují, že je 
to aktivita pro rozvoj zdatnosti efektivnější 
a méně riziková než například i běžná chůze. 
Dělaly se výzkumy na efekt rozvoje zdatnos-
ti a bylo zjištěno, že při nordic walking ur-
čitou rychlostí a při chůzi stejnou rychlostí 
byly sledované parametry lepší právě u nor-
dické chůze,“ vysvětluje trenér Cacek.

Benefitů je ale víc – u nordic walkingu 
v porovnání s běžnou chůzí je totiž intenziv-
ně aktivováno větší množství kosterní svalo-
viny, snižuje se cholesterol, triglyceridy a vý-
razně se při chůzi ulevuje kloubům. „Když 
běžím rychlostí 3,5 metru za sekundu, což 
není rychlý běh, tak při každém dokroku mu-
sím utlumit kloubním systémem a svaly ve-
likost odporu rovnající se 3G. To znamená 
trojnásobku své hmotnosti, což činí obrov-
skou zátěž pro pohybový aparát. Když pou-
žiju hole, výrazně tím zátěž snížím a šetřím 
kloubní aparát,“ dodává Cacek.

Oproti řadě sportovních disciplín, které 
jsou také účinné, ale je možné je vykonávat 
jen ve specializovaných místnostech či zaří-
zeních, je nordic walking navíc výrazně do-
stupnější. Vzít si hůlky a jít se projít do města 
či do hor může téměř každý. Pro nadšeněj-
ší sportovce navíc existuje i běžecká varianta 
s hůlkami – nordic runnig.

Že je nordic walking v Brně oblíbený, do-
kládá i množství akcí, které se v okolí konají 
– ať už jde o různé kurzy, individuální lekce, 
hromadné výšlapy i výběhy. „Pořádáme růz-
né akce. Na ty velké výšlapy přijde i přes sto 
lidí. A na tréninky a běžné výlety nám cho-
dí pravidelně deset patnáct lidí,“ říká Daniel 
Kotlas, který v Brně nordic-walkingové udá-
losti organizuje. V sezóně si tak Brňané mo-
hou každý víkend vybírat, na kterou událost 
zaměřenou na nordickou chůzi zamíří.
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 Chůze s holemi. Mezi lidmi je nor-

dic walking neboli severská chůze stá-

le oblíbenější a pořádá se řada hro-

madných výšlapů. FOTO: M. SCHMERKOVÁ

 Dostatek pohybu. Sportovat je důležité pro udržení kondice až do stáří.

 FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Buďte v kondici. Stačí pravid

Odhaduje se, že pohybová 
inaktivita je hlavní příčinou 
přibližně 21–25 % výskytů rakoviny 
prsu a tlustého střeva, 27 % 
onemocnění cukrovkou a přibližně 
30 % ischemické choroby srdeční, 
tedy nedokrvení myokardu.

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Doporučení pro zdatnost
• Kontinuita. Pro udržení kvality života je potřeba třikrát, optimálně pětkrát 

týdně absolvovat nějakou záměrnou pohybovou aktivitu v kombinaci silové 

a vytrvalostní. Například tři delší procházky svižnějším tempem a dvakrát po-

silovací cvičení (doma či ve fitness centru).

• 5000 kroků. Při sedavém zaměstnání je minimum 5 tisíc kroků, které by měl 

člověk denně ujít. Neměl by však osm hodin sedět a následně se snažit ujít 

celou vzdálenost. Doporučuje se například každou hodinu udělat 500 kroků 

a po pracovní době se projít třeba dvě tři zastávky deseti- až patnáctiminuto-

vou procházkou v kuse, teprve poté nasednout na MHD a odjet domů.

• Time management. Na půlhodinovou procházku každý den se čas dá najít 

i v plném pracovním dni. Jde o to si aktivity dobře rozložit. A místo přesunu 

MHD jít třeba pěšky.

• Vnitřní motivace. Bez motivace a vnitřního přesvědčení bude ke zvyšování 

zdatnosti docházet jen těžko. Člověk si musí uvědomit, že to dělá pro své bu-

doucí já, které bude ve stáří déle mobilní a aktivní.

Fenomén geocaching aneb 
novodobá honba za poklady
Je podvečer, město už není plné „mudlů“ 
a já vyrážím na lov. Tenhle puntík mi na 
mapě pořád svítí jako neodlovený, je po-
třeba s tím něco dělat. Koukám na šipku 
navigace v telefonu, ukazuje mi jen pár 
metrů. Nenápadně pozoruju okolí a hle-
dám místo, kde by asi mohla být. Pohled 
mi padá na okap u zdi kostela, ideální mís-
to. Jenže co čert nechtěl, z druhé strany se 
pomalu loudá nějaký člověk. Cosi dělá 
na telefonu, asi píše smsku. Zvedne oči 
a koukne na mě. Já rychle přecházím do 
módu maskování – buď si zavazuju tkanič-
ku, netrpělivě při čekání na právě vymy-
šlené rande koukám na hodinky a přešla-
puju na místě, nebo dělám, že telefonuju. 
Neznámý pokračuje v ťukání do telefonu 
a ještě zpomalí, šourá se kolem místa, kam 
se já za chvilku chci vrhnout pro ukrytou 
krabičku. Nenápadně ho pozoruju, on jed-
ním pohledem také kouká na rouru oka-
pu, druhým krátce na mě a znovu do te-
lefonu. V tu chvíli mi je pomalu jasné, že 
jsme u kostela ze stejného důvodu. „Ne-
hledáte tu náhodou něco?“ ptám se jakoby 
nic, když se na mě asi po třetí rychle kouk-
ne. „Hledám, no,“ odpovídá, a to už i on 
ví, že nejsem pro jeho lov hrozba. Společ-
ně sáhneme pro krabičku od tic-tacu, kte-
rá magnetem drží na okapu, zapíšeme se 
do logbooku, opět ji schováme, rozloučí-
me se a každý jdeme zase svou cestou. Se-
tkání dvou naprosto cizích lidí se stejným 
cílem – odlovení kešky v centru Brna.

Kdo hraje geocaching, stala se mu tato 
situace už nejméně jednou. S velkou prav-
děpodobností si ji ale při aktivním hraní 
zopakuje aspoň každý týden. Kačerů, jak 
se hráčům říká (z anglického geocacher – 
[geokečr]), jsou totiž jen v České repub-

lice desítky tisíc. Podle statistik z loňské-
ho roku to je dokonce více než 80 tisíc 
aktivních hráčů. Počet aktivních kače-
rů pro konkrétní region se dohledat nedá 
– není totiž povinné vyplnit ve svém pro-
filu „domovské“ souřadnice. I tak se však 
v Brně pohybují stovky až tisíce aktivních 
hráčů.

Po Brně je poschovávaná 
tisícovka pokladů

Geocaching je celosvětová hra kombinu-
jící turistiku, sport, moderní technologie 
a hledání pokladů. Téměř všude na svě-
tě jsou poschovávané různě velké schrán-
ky nazývané cache (keš), o nichž jsou na 
internetu zaznamenané jejich zeměpis-
né souřadnice. Jen v Brně jich je více než 
1000. Když vezmeme i Brno-venkov, jsou 
to bezmála dva tisíce pokladů. Jakmile 
hráč krabičku najde, zapíše se na vložený 
papír zvaný logbook a následně svou ná-
vštěvu potvrdí i na internetu. Lidem, kteří 
geocaching nehrají, se říká mudlové. Jed-
ním z úkolů kačerů je být před mudly ne-
nápadný a neprozradit přítomnost a umís-
tění krabičky.

Velkou výhodou hraní geocachingu 
je kromě aktivního trávení volného času 
i možnost navštívit jinak neznámá mís-
ta. Všeobecně oceňovaným prvkem hry 
je totiž umisťování keší na místech, kte-
rá jsou něčím zajímavá, a přesto turistic-
ky málo navštěvovaná. V popisu na inter-
netu jsou pak uvedeny informace o místě 
s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Ca-
che se ale umisťují i do velmi frekvento-
vaných zajímavých míst, například v cent-
rech měst. V některých případech je proto 
výzvou samotné odlovení keše.  (LUK)

Nordic Walking Tour 2016 Brno 
Kdy: 14. května 2016, registrace od 9 hod, start v 10 hod.

Kde: hotel Velká Klajdovka, Líšeň

Startovné: 50 Kč dospělí, děti do 15 let 20 Kč

Zapůjčení holí: oproti vratné záloze 100 Kč

Více informací, registrace a rezervace holí na www.chodec.com.

Do Brna potřetí 
zavítá Nordic 
Walking Tour 
Polovina května bude patřit nadšencům 
nordické chůze neboli nordic walkingu. 
Již potřetí se totiž uskuteční akce pro za-
čátečníky i pokročilé milovníky zdravé 
chůze s holemi. Tato pohybová aktivita 
je vhodná téměř pro každého bez rozdí-
lu věku. 

I letos jsou připraveny dvě trasy. První 
z nich s názvem „Z nuly zpátky do kondi-
ce“ je pohodová vycházka o celkové dél-
ce 3,5 km – trasa je vhodná pro lidi s niž-
ší kondicí, seniory či těhotné ženy. Pro ty, 
kteří se sportu věnují více intenzivně, je 
určena druhá, o něco náročnější trasa s ná-
zvem „Více než běh“. Tato trasa o délce 6 
km se půjde ve svižnějším tréninkovém 
tempu a bude doplněna ukázkami posilo-
vacích cviků a krátkým během s holemi se 
zaměřením na aktivní zapojení celého těla.

Nordic Walking Tour 2016 se v různých 
termínech koná po celé republice. V Brně 
připadá její zastávka na sobotu 14. květ-
na. Výchozím bodem bude hotel Velká 
Klajdovka v Brně-Líšni, kde na chůzechti-
vé Brňany budou čekat zkušení instruktoři.

Udělejte krok správným směrem ke 
zdraví pomocí chůze – člověku nejpři-
rozenějšího pohybu – a přijďte také na 
Klajdovku. 

Akci v Brně pořádá organizace Cho-
dec.com ve spolupráci s Kanceláří Brno – 
Zdravé město. (LUK)
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delné procházky kolem Brna
TIPY NA VÝLETY

Za prasátky do Holedné
Spíš než výlet je tohle odpolední procház-
ka. Oboru Holedná mezi Jundrovem, Bys-
trcí a Kohoutovicemi obejdete už za dvě 
a čtvrt hodiny. Přidejte ale divočáky na 
konci a pro geocachery nějaké to lovení 
pokladů a výprava se může protáhnout.

Do Jundrova, kde se do Holedné dá vy-
stoupat hned dvěma hlavními cestami, 
nás ze Zvonařky doveze autobus číslo 67 
a z Králova Pole autobus číslo 88. Vystou-
píme na zastávce Jundrov a cestou podél 
rodinných domů se dáme doprava do kop-
ce. Asi po šesti stech metrech se ze silni-
ce stane zpevněná cesta a za zatáčkou už 
čeká branka do obory. Tou projdeme a bu-
deme pokračovat stále po zpevněné ces-
tě. Přibližně po deseti minutách chůze do-
jdeme na rozcestí, kde se napojuje zelená 
značka. A variant je hned několik.

Můžeme si udělat jen krátkou procház-
ku a dát se doleva po zelené. Na dalším 
rozcestí pokračovat rovně a následně po 
žluté projít přes vrch Hobrtenky do Kohou-
tovic. Procházka je to nenáročná a vyjde 
přibližně na hodinu a půl, ujdeme 3,6 km.

Další dvě varianty jsou si pak velmi po-
dobné a záleží jen na naší chuti, zda půjde-
me delší nebo kratší variantu. Každopád-
ně v obou případech na nás téměř na konci 
čeká ohrada s prasátky a pomník letcům. 
Při kratší variantě (5,1 km, 1:50 h) se dáme 
po prostřední, neznačené cestě do kopce. 
Není se ale čeho bát – po půl kilometru 
zase začneme klesat. Vlevo od nás je ko-
pec Holedná, podle kterého se celá obora 
jmenuje. Po dalším půl kilometru klesání 
se dostaneme na rozcestí U Jezírka.

U delší varianty (6,2 km, 2:10 h) se 
dáme doprava po zelené. Po cestě je mír-
né klesání i stoupání, ale jdeme vícemé-
ně stále po vrstevnici. I tady se dostaneme 
k rozcestí U Jezírka, jen přijdeme z jiné 
strany. Kromě samotných jezírek tu najde-
me i přístřešek ideální k posvačení a téměř 
vyschlou studánku. O zachycení pramene 

a úpravu okolí se v 60. letech 20. století 
postaral lesník a krajinář Rudolf Gola, kte-
rý má nad studánkou také památník.

Od rozcestí U Jezírka se vydáme z mír-
ného kopečka po zelené a žluté. Po půl ki-
lometru můžeme u cesty vidět čtyři histo-
rické hraniční kameny datované letopočtem 
1589, který je na nich dosud zřetelně vi-
dět. Na každé straně jsou také vyryty iniciá-
ly tehdejších vlastníků zdejších pozemků – 
pod značkou KK to byl klášter Králové na 
Starém Brně, na protější straně kamene jsou 
iniciály SM, kde se jednalo o území Jundro-
va patřící tehdy klášteru herburek při koste-
le Panny Marie. Od nedalekého rozcestí po-
kračujeme stále po zelené, až za necelou půl 
hodinu dorazíme k výběhu s divokými pra-
saty. Obzvlášť na jaře je místo vyhledáva-
ným cílem procházek – v ohradě totiž po-
bíhají i malá prasátka. Toto místo milují 
hlavně děti, prasátka i velké kance ale chodí 
pozorovat i množství dospělých.

Nyní už stačí vyjít po neznačené les-
ní cestě kopec do Kohoutovic, po cestě se 
stavit ještě u památníku letců a nasednout 
na zastávce Kohoutovice, hájenka na auto-
bus číslo 52, který nás odveze na Mendlo-
vo náměstí. Případně ti, kterým se nechce 
šlapat, mohou od divočáků pokračovat po 
zelené a na tentýž autobus nasednout o za-
stávku dřív u Staré dálnice.

Po prýglu parníkem, okolo pěšky
Každý Brňan zná přehradu v Bystrci, ne-
boli „prýgl“. Už ale málokdo ji obešel ce-
lou. My i tentokrát půjdeme jen půlku. Lá-
kadlem pro děti i dospělé na závěr bude, že 
se pak nalodíme na parník. A ti zdatnější 
můžou přehradu rovnou obejít celou.

Tramvají číslo 1 se necháme dovézt do 
Bystrce na zastávku Přístaviště a vyrazíme 
k vodě a následně po červené značce do-
prava k hrázi. Tuto část cesty jdeme po sil-
nici, je proto potřeba dávat pozor na auta. 
U hasičské zbrojnice se ale dá sejít na cestu 
mezi stromy. Celou dobu jdeme blízko plá-
že, v létě se tak dá využít možnost koupání. 
Za chvíli přijdeme k rozcestí Osada, odkud 
budeme dál pokračovat po červené. 

Po dvou a půl kilometrech přijdeme 
k přístavišti Cyklistická, kde se dá občer-
stvit. V hospůdce u silnice mají žlutou li-
monádu, kofolu i pivo a navíc spoustu pro-
lézaček, takže hlavně děti si přijdou na své. 

Nyní se nám asfaltka změní na lesní pěši-
nu. Některé úseky jsou poměrně úzké, plné 
kamenů a kořenů. Není to proto ideální ces-
ta pro kočárek. I děti ji ale hravě zvládnou. 
Je třeba dát pozor na cyklisty, kteří v těch 
nejkritičtějších místech ale kola stejně ve-
dou. Trasa nyní vede pořád nahoru a dolů 
Podkomorským lesem po vysokém břehu.

Po dalším kilometru a půl, kousek před 
rozcestím Nad Zouvalkou, se dostaneme 
do nejkrásnější části cesty. Otevře se nám 
výhled na přehradu i hrad Veveří. Pak už 
je to k lávce přes vodu jen necelý kilometr, 
proběhneme údolím a jsme u hradu. Vstup 
do areálu mají dospělí za 20 korun a děti 
za polovic. Základní prohlídka hradu pak 
vyjde na 90 a 60 korun. V areálu hradu se 
dá občerstvit u jednoho ze stánků, případ-
ně ve vinárně.

Jakmile jsme s prohlídkou hradu a ob-
čerstvovací pauzou hotoví, vrátíme se zpát-
ky k lávce přes přehradu. Před ní odbočíme 
a sejdeme do přístaviště. Nyní nastane vy-
toužený moment – parník. Lodě od hradu Ve-
veří odjíždí každou tři čtvrtě hodinu. Cena do 
přístaviště v Bystrci vyjde na 105 korun pro 
dospělého a 56 korun pro děti a trvá 50 mi-
nut. Lístky se dají koupit na lodi, s předplatní 
jízdenkou MHD navíc se slevou.

Odhodlanější sportovci se mohou od 
hradu Veveří vydat zpátky do přístaviště 
pěšky po druhé straně přehrady. Je ale lep-
ší vzdálit se od pláže poměrně velký kus 
a jít lesem. Pokud budete trvat na výhle-
du na vodu, půjdete většinu cesty po silni-
ci. Lesem to naopak budete mít po turistic-
ké značce – nejprve po modré čtyři a půl 

kilometru k rozcestí Ríšova studánka, kde 
uhnete na žlutou a po ní další čtyři kilome-
try až k přehradě. Výlet od začátku do kon-
ce bude mít 16,5 kilometru, čisté chůze při-
bližně pět hodin.

• Délka výletu: 3,6–6,2 km

• Kde se zastavit: V jednom z pří-

střešků na svačinu, u hraničních 

kamenů či u divočáků.

• Občerstvení: Vezměte si záso-

by do batohu, v oboře žádné ob-

čerstvení není.

• TIP: Kromě divočáků v oboře mů-

žete potkat volně žijící skupinky 

jelenů, muflonů nebo velká stáda 

daňků.

• Délka výletu: 10–16,5 km

• Kde se zastavit: na hradě Veveří, 

na vyhlídce nad přehradou.

• Občerstvení: Stánků se stude-

ným pitím a drobným občerstve-

ním je po cestě několik. Zatímco 

pro děti bude cílem parník, pro 

tatínky to může být orosené pivo 

na hradě Veveří.

• TIP: Majitelé „šalinkaret“ mají na 

parník slevu.

Krajem Pohádky máje za 
Ríšou a Helenkou
Podkomorské lesy inspirovaly Viléma Mrš-
tíka k napsání románu Pohádka Máje. Jeho 
hrdinové pak mají mezi Žebětínem a Hvoz-
dcem své studánky. Voda je v nich čistá 
a pitná. Podél cesty navíc rostou sladké ma-
liny. A pokud ani to není dostatečným láka-
dlem, na konci se můžete smočit v Brněn-
ské přehradě.

Do Žebětína na zastávku Ríšova, kde 
výlet odstartujeme, se svezeme autobu-
sem číslo 52 z Mendlova náměstí. Začíná-
me na žluté, dva a půl kilometru do kop-
ce až k rozcestníku Stinská. Tam odbočíme 
po zelené, půl kilometru vede k Helenčině 
studánce a další dva kilometry přes Lipo-
vý vrch k Ríšově studánce. Obě studánky 
mají certifikát o rozborech vody vyvěšený 
na dřevěné lesní nástěnce a podle všeho je 
v nich voda, kterou můžete bez obav pít. 

Studánky jsou pojmenované podle po-
stav z Pohádky máje. Právě oblast Podko-
morských lesů totiž inspirovala před více 
než 100 lety Viléma Mrštíka k napsání 
slavného románu. Bronzový reliéf u He-
lenčiny studánky s motivy romantického 
díla zpracoval brněnský výtvarník Oldřich 
Martínek podle návrhu architekta Bohu-
slava Kučery.

Až u Ríšovy studánky otrháte maliny 
a posilníte se, můžete se vydat buď po žluté 
do Rakovce, nebo po modré zpět do Žeb-
ětína. To je výhodné obzvlášť pro ty, kteří 

tam dojeli autem. Do Rakovce vede tříkilo-
metrová asfaltovaná cyklostezka dolů Ko-
čičím žlebem. Souběžná s ní je žlutá znač-
ka, ale pozor na cyklisty, sjezd je rychlý 
a místy se tam míhají dost nebezpečně.

U přehrady máme dvě možnosti: buďto 
nasedneme na autobus na Rakovci a poje-
deme domů, nebo se vydáme vlevo podél 
silnice k nejbližšímu koupacímu místu. 
Na břehu je dost prolézaček a atrakcí pro 
děti. Případně dál po červené dojdeme ke 
známé kotvě a přístavišti, k tramvaji to tak 
máme už jen kilometr a půl.

• Délka výletu: 9,75 km

• Kde se zastavit: U Ríšovy a He-

lenčiny studánky.

• Občerstvení: Stánky s občerstve-

ním potkáme až u přehrady, stu-

dánek s pitnou vodou ale potká-

me hned několik.

• TIP: Přečtěte si před výletem Po-

hádku máje. Pokud jste to ne-

stihli, tak aspoň stručně: mladý 

student práv Ríša přijíždí z Pra-

hy na bál do rodných Ostrovačic 

u Brna, kde se zamiluje do šest-

náctileté dcery hajného Helen-

ky. A randit chodí právě do Pod-

komorských lesů. I přes mnohá 

úskalí se nakonec vezmou.
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Lodní flotila brázdí hladinu 
přehrady už sedmdesát let
Záměr provozovat v Brně lodní do-
pravu vznikl už v druhé polovině 
třicátých let minulého století, kdy se 
přehrada v údolí řeky Svratky tepr-
ve budovala. Během války byly do 
Brna převezeny dvě lodě vyrobené 
v Německu. Kvůli požáru na kon-
ci války, který pravděpodobně zalo-
žili ustupující němečtí vojáci, však 
došlo k jejich poškození. Byly ale 
rychle opraveny a na jaře převe-
zeny do přístaviště v Bystrci. Slav-
nostní zahájení provozu lodní do-
pravy se uskutečnilo 5. května 1946. 
Lodě dostaly jména Morava a Brno.

ALEŠ PELIKÁN

O plavbu byl obrovský zájem. Do 
konce první sezóny převezly obě 

lodě 128 tisíc cestujících. V roce 1947 
byla spuštěna na vodu další loď po-
jmenovaná Veveří. Postavili ji pra-
covníci brněnského dopravního pod-
niku a jednalo se o plavidlo stejné 
konstrukce, jakou měly její předchůdkyně. 
Pro stále rostoucí zájem kapacita lodí ale 
nedostačovala, a tak byla v roce 1949 
slavnostně spuštěna na vodu loď Úderník. 
Po ní následovaly v letech 1950 a 1952 
Pionýr a Mír. Ale ani to nestačilo, a pro-
to v loděnici zahájili výrobu větších, mo-
dernějších lodí se dvěma palubami až pro 
350 cestujících. První z nich byla v roce 
1953 loď pojmenovaná Praha, o dva roky 
později rozšířila flotilu Moskva, v roce 
1956 následovala Bratislava. Poslední 
postavenou lodí byla v roce 1961 Kyjev. 
Pohon všech lodí zajišťovaly akumuláto-
ry umístěné pod spodní palubou.

Přepravní rekord v celé historii drží 
rok 1956, kdy lodě převezly v sezóně 
848 tisíc osob. Od konce padesátých let 
se ale počet cestujících pomalu snižoval, 
a tak dopravní podnik začal počet lodí 
postupně redukovat. V roce 1962 byla 
odprodána na Vranovskou přehradu Mo-
rava a v roce 1968 Brno. Ve stejném roce 
byl vyřazen Úderník, který následujících 
dvacet let chátral na břehu přehrady. 
V roce 2009 kvůli výraznému odpouš-
tění přehrady nebyla lodní doprava pro-
vozována. „Hvězdou“ zahájení plavební 

sezóny se v následujícím roce stala nová 
loď Lipsko, která nahradila vyřazeného 
Pionýra.

V roce 2011 na hladinu poprvé vyplu-
ly další dvě nové dvojpalubové lodě Ví-
deň a Utrecht. Rok nato završila obmě-
nu a modernizaci poslední dvojice lodí, 
které stejně jako ty předcházející dosta-
ly jména po partnerských městech měs-
ta Brna – Stuttgart a Dallas. Z původ-
ního lodního parku zůstala v bystrcké 
loděnici pouze historická jednopalubo-
vá loď Brno.

„Sedmdesát let od zahájení pravidelné 
lodní dopravy s elektrickým pohonem je 
pro nás významným výročím a je to fe-
nomén. V tomto rozsahu a takto provo-
zována nemá v České republice, ale ani 
v Evropě obdoby. Jsme na to náležitě 
pyšní, navazujeme na práci našich před-
chůdců a snažíme se tuto službu veřej-
nosti dále zdokonalovat a vylepšovat,“ 
řekl k výročí generální ředitel Doprav-

ního podniku města Brna Miloš Havrá-
nek. Jubileum lodní dopravy připomene 
její provozovatel Dnem otevřených dve-

ří spojeným s doprovodným programem 
v sobotu 21. května v areálu bystrckého 
přístaviště.

HISTORIE A SOUČASNOST BRNA | DOPISY ČTENÁŘŮ

SOUTĚŽ: Umění ve městě / Město v umění
Brno. Kdysi průmyslové, dnes 
pyšnící se spíše vědci. Vždy však 
umělecké. Znáte je? Zdejší básní-
ky, malíře, prozaiky i dramatiky, 
sochaře, skladatele i hudebníky, 
herce, fotografy. Zatímco archi-
tekti modelují tvář města, uměl-
ci mu vtiskují duši. V naší soutě-
ži vám představíme některé z nich 
a jejich tvorbu o Brně a pro Brno.

 Moravský básník generace tzv. 
šestatřicátníků a historik umění, na je-
hož jméno, respektive pseudonym se 
ptáme nyní, oslaví 31. května osmde-
sáté narozeniny.

Narodil se v Prostějově a dětství 
prožil v Praze. Na Filozofické fakul-
tě brněnské univerzity vystudoval dě-
jiny výtvarného umění a archeologii 
a živil se jako historik umění a pa-
mátkář. Až do roku 1989 publikoval 
téměř výhradně v samizdatu a exilu. 
Po revoluci se stal kastelánem na hra-
dě Bítově. Dokončil generální opravu 
hradu a učinil z něj kulturní centrum. 
Ve spolupráci s Martinem Pluháčkem 

Reinerem tady v 90. letech uspořá-
dal několik celostátních setkání bás-
níků a pořádal zde také výstavy sou-
dobého umění. Jeho poezie s četnými 
duchovními a náboženskými moti-
vy má často experimentální ráz. Na 
texty jeho knihy Žízeň Hvězdy Jitřní 
zkomponoval Martin Dohnal stejno-
jmennou symfonii. Výbor z básníko-
va díla nese název Krev Ve Víno, prů-
řez jeho literární esejistikou přináší 
kniha Paní Na Duze a reminiscen-
ce na autorova setkání s významný-
mi literáty a výtvarníky najdou čtená-
ři v jeho vzpomínkové knize Paměť 
básníka. K odhalení dnešního auto-
ra snad napomůže poněkud netypic-
ká ukázka z jeho díla. Báseň Zápo-
tocký v Brně (vznikla v roce 1953) 
vyšla v antologii tvůrců, kteří své 
verše věnovali Brnu, nazvané Kdy-
bych vstoupil do Kauflandu, byl bych 
v Brně (2009).

Prezident táhne do města
Jako Kublaj Chán s oslíma ušima
Dobývaje jeho brány

Hle už je na Veselé na České už je v Brně
Na Forum Triangularum vstoupil dnes
S oslíma ušima

Dole promenují se davy
Vlajky vlají jako pestré fábory v Bagdadu
On vítězný Kublaj Chán dobývá 
 tohoto Města.

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: kniha Brno a Brňanky, zápis-
ník, reflexní přívěšek.

 Pište na adresu Brněnský Metropoli-
tan, Magistrát města Brna, Husova 12, 
601 67 Brno, e-mailem na adresu vasic-
kova.jana@brno.cz nebo posílejte SMS 
zprávy se správnou odpovědí na tele-
fonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je 
27. května 2016 Obálku prosím označte 
heslem Umění ve městě a nezapomeňte 
uvést svou adresu, případně telefon.

Správná odpověď z minulého čísla
Uznávaní brněnští herci, kteří zemřeli těsně po sobě 11. a 12. dub-

na 2011, byli Ladislav Lakomý a Karel Janský.

Výherci: Eduard Ondráček, Luděk Leder, Andrea Hrdinová

• Události a dění v Brně obrazem 

• Reportáže zhlédnete v sekci Videoaktuality na portálu YouTube 

s odkazem na webu města www.brno.cz.

Videoaktuality

+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce 

o rozvoj a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňo-

vaných expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se 

lidé mohou zúčastnit i besed či prezentací.

Aktuální výstava: Filharmonie Brno včera, dnes a zítra (do 30. května)

• Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně • Fotografie 

• Odkazy na rozhlasové a televizní zpravodajství o městě 

• Pozvánky na kulturní, společenské, sportovní a další akce 

• www.brno.cz/twitter

Twitter

Příští číslo bude distribuováno 4. a 5. června.
Brněnský Metropolitan čtěte také na webové stránce 

www.brno.cz – najdete tu kompletní archiv i aktuální číslo ke stažení.

Městský holding 
a zastupování zájmů města

Ve sporu koalice o připravova-

ný model holdingu městských 

podniků zaznívá tvrzení, že jedi-

ně účast politiků ve vedení firem 

umožňuje prosazovat v nich zá-

jmy města. Tento argument po-

užívají lidovci i zelení, kteří tak 

brání realizaci volebního progra-

mu hnutí ANO. Setrvání politiků 

z uvedených důvodů je ovšem 

čirou demagogií, která má skrýt 

strach ze ztráty pohodlných a vel-

mi dobře placených prebend pro 

zastupitele. 

Politici nominovaní do vedení 

městských podniků jejich proble-

matice nerozumí, nejsou odbor-

níky, takže jsou zpravidla schopni 

prosazovat osobní zájmy a zájmy 

strany. Neprosazují-li zájmy měs-

ta, nelze proti tomu účinně zakro-

čit, jsou prakticky neodvolatelní.

Naproti tomu řešení podle pri-

mátora, tzv. „německý“ model 

(používaný i v Rakousku, kde 

jsou do představenstev nomi-

nováni vedoucí úředníci magis-

trátu – odborníci) uvedené ne-

výhody nemá. Příslušné odbory 

sledují činnost firem průběžně, 

mohou do ní v zájmu města od-

borně zasahovat. Nehájí-li do-

statečně účinně zájmy měs-

ta, mohou být kdykoli povoláni 

k zodpovědnosti.

Pro nominaci nepolitických od-

borníků hovoří i některé dřívější 

zkušenosti města Brna. V pore-

voluční době byli v představen-

stvech i odborníci z příslušných 

odborů a zprostředkovávali tam 

realizaci požadavků města rych-

le a účinně. Naproti tomu řada 

zastupitelů v představenstvech 

městských firem se svým po-

vinnostem téměř nevěnovala. 

Tendence vytvořit dobře place-

né prebendy výhradně pro poli-

tiky se uplatňuje teprve v průbě-

hu posledních cca 15 let. 

 Zdeněk Tichý

REDAKČNĚ KRÁCENO

DOPISY ČTENÁŘŮ

Máte nápady či 
připomínky k dění 

v Brně? Napište nám! 
Své komentáře posílejte 
na adresu tis@brno.cz.  Jubilejní sezóna. V dubnu na brněnskou přehradu slavnostně vypluly 

lodě již po sedmdesáté.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Úderník. Čtvrtou lodí na brněnské přehradě se v roce 1949 stal Úderník.  FOTO: DPMB

Urban centrum Brno
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PTÁ SE KAMARÁD 
SVÉHO PŘÍTELE 
BOXERA: „PROČ 

NASTUPUJEŠ S TÍM 
ŠIROKÝM PÁSKEM 
NA HLAVĚ?“ BOXER 

ODPOVÍ: „(TAJENKA)!“

AUTOR:
-KAWI-

KOZÁCKÝ 
NÁČELNÍK

KUNOVITÁ 
ŠELMA

JÍZDOU
SE VZDÁLIT

JEDNOTKA 
MAGNETIC. 

ODPORU

CITOSLOVCE 
POVZDECHU PORAZIT POLICEJNÍ 

VŮZ
NĚMECKÉ

SÍDLO
PATRO

NA MLATĚ ZDE

OSMINA 
PETITU 

(POLYGRAF. 
SLANG)

ODCHOD 
ZÁKAZNÍKA 

BEZ NÁKUPU 
(Z HEBR.)

SRKNUTÍ DĚTSKÝ
POZDRAV

KUS HADRU 
K OVINUTÍ 
CHODIDEL

AMERICKÝ 
MALÍŘ

ŽÁBY (ZOO-
LOG.)

ZAVINOUT

HÁDKASMYSLNĚ 
ZALOŽENÝ 

ČLOVĚK
1. ČÁST 
TAJENKY

2. ČÁST 
TAJENKY

ČINIT ZNAČKA 
ASTATU

TATARSKÝ 
NÁČELNÍK

MUŽSKÉ 
JMÉNO

OTÁČIVÁ 
ČÁST 

MOTORU

SÍLA DOVED-
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Dýchejte zhluboka.
Užívejte si celoroční péči Renault.

Čištění klimatizace za 499 Kč
Platnost nabídky do 31. 5. 2016.

AUTOCENTRUM 
BRNOLÍŠEŇ

Renault SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.
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INSTALACE A ODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE PO BRNĚ ZDARMA

PRAČKA

ELECTROLUX
EWT1262TDW

KŘENOVÁ 19
TEL.: 775 214 728

DOPRAVA
ZDARMA

6990 Kč
9300 Kč

Pekařská 12, Veveří 33
Na vaši návštěvu se těšíme v prodejnách

Vaše oblíbené prodejny Teta na Pekařské 12 a Veveří 33
přešly pod novou obchodní značku TOP Drogerie.

Staňte se členy TOP klubu a užijte si:
– OKAMŽITÉ EXTRA SLEVY až 50 %
– MNOHO NOVÝCH AKČNÍCH NABÍDEK KAŽDÝCH 14 DNÍ

Křížovka o ceny
Dva úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupen-

kách na koncert skupiny LUCIE, který se bude konat 24. červ-

na v Brně na Velodromu. Tajenku zasílejte do 29. května na 

e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.

Výherci soutěže o vstupenky na koncert HABERA & TEAM 

TOUR 2016 jsou Petr Novák a Karel Sýkora.
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Z MAGISTRÁTU A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Rallye elektromobilů projede Evropou. 
Zastaví se i v Brně na náměstí Svobody
Od Ukrajiny přes Německo, Čes-
kou republiku či Švýcarsko až po 
Monako. Přes celkem deset zemí 
projede na přelomu května a červ-
na unikátní rallye elektromobilů. 
Jednou ze zastávek aut poháně-
ných elektřinou bude právě i Brno. 
Obyvatelé města tak budou mít 
možnost přijít se na ekologická 
auta podívat.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Elektromaraton, který křižuje Evro-
pu od východu na západ, ze Lvo-

va na Ukrajině do Monte Carla v Mo-
naku, bude trvat 13 dní a od 22. května 
do 3.  června projede přes deset zemí 
a mnoho evropských měst. Jedním 
z nich bude i Brno. 

„Elektromobily by do Brna měly do-
razit 24. května v pozdějších odpoled-
ních hodinách, posádky přespí v Brně 
a ráno vyrazí na další etapu,“ uvedla 
Lydie Zukalová z Odboru zahraničních 
vztahů brněnského magistrátu. Dojezd 
i odjezd etapy bude na náměstí Svobo-
dy. Zájemci tak mohou auta na elektřinu 
vidět přímo v centru města.

Příprava letošního ročníku je podle 
organizátorů už nyní v plném proudu 
a očekává se mnoho zajímavých pře-
kvapení. Registrovaní účastníci prová-
dějí poslední přípravy svých elektro-
mobilů Tesla, BMW i8 a Fisker Karma 
a organizační výbor se snaží, aby měl 
závod hladký průběh. 

Patronem pozoruhodné akce je tradič-
ně monacký kníže Albert II. a cílem závo-
du je podpora a propagace udržitelných 
a ekologických inovací, včetně používání 
elektromobilů v moderní Evropě.

Rallye elektromobilů 
je o přesnosti

Elektromaraton je značně unikátní ra-
llye. Není o rychlosti, ale o přesném 
příjezdu do cílového bodu. „Takzva-
né nulové auto jede jako první a určuje 
‚etalonový čas‘. Vítězem je ten závod-
ník, jehož čas je nejblíže k času nulo-
vého auta. Vzhledem ke skutečnosti, že 
závodníci jedou po veřejných silnicích 
v Evropě, musí dodržovat pravidla sil-
ničního provozu,“ uvedla mluvčí závo-
du Polina Astapova.

Elektromaraton je revivalem význam-
ného historického závodu Rallye Tallin 

– Monte Carlo, který se konal v letech 
1930–39. V roce 2011 byla tato tradice 
evropské rallye obnovena, ale v moder-
ním podání – současní účastníci mohou 
závodit pouze v elektromobilech.

Začátek této moderní rallye byl zalo-
žen knížetem Albertem II. během jeho 
oficiální návštěvy Tallinu. Nyní je ma-
raton pravidelnou akcí, téměř každý rok 
se mění startovací město a trasa, ale cí-

lový bod zůstává stejný – hlavní náměs-
tí v Monte Carlu.

Více informací a aktuální situaci zá-
vodu najdete na stránce electricma-
rathon.com/en.

 Start na elektřinu. Elektromobily při svém rallye projedou deseti státy Evropy.  FOTO: 2016 ELECTRIC MARATHON

Elektromaraton 2016 projede přes 
10 zemí a mnoho evropských měst:
Lvov, Krakovets (Ukrajina), Rešov a Wieliczka (Polsko), Ostrava a Brno, 

Bratislava a Šamorín (Slovensko), Vídeň, Linz a Salcburk (Rakousko), 

Mnichov, Augsburg, Stuttgart a Baden-Baden, Štrasburk, Freiburg (Ně-

mecko), Lucern, Bellinzona (Švýcarsko), Miláno, Parma, Florencie, Bolo-

gna, Larderello, Pomarance, Pisa a Janov (Itálie), Menton (Francie). 

Závod bude ukončen v Monte Carlu v Monaku, kde kníže Albert II. osob-

ně předá ceny vítězům.

Místo úrazů prohlídka u vodních záchranářů
Období nastávajících prázdnin je čas, 
který mnoho Brňanů tráví u přehrady. 
Ta však může být nebezpečná pro děti 
i dospělé. Od 18. května do 5. června 
se proto uskuteční již 17. ročník Brněn-
ských dnů bez úrazů. Ty chtějí poučnou 
i zábavnou formou připomenout známé 
heslo „prevence je lepší než léčba“.

Na 28. května je na Brněnské přehra-
dě u základny vodní záchranné služby 
na Kozí horce připravena akce o bezpeč-
nostních zásadách u vody. Nebudou chy-
bět ani ukázky vodní záchrany a posky-
tování první pomoci. Součástí akce jsou 
soutěže pro děti a možnost prohlídky dis-
pečinku, záchranného člunu a další.

„Příznivce vodních sportů zveme na 
29. května také do loděnice Vysokého 
učení technického do Jundrova. Budou si 
zde moci vyjet na projížďku na nafukova-
cích člunech nebo si vyzkoušet vodní sla-
lomovou dráhu,“ uvedla Pavlína Kocour-
ková z Kanceláře Brno – Zdravé město. 

V sobotu 28. května se uskuteční 
akce i na dopravním hřišti Riviéra. Kro-
mě obvyklého „tréninku“ znalostí pravi-
del silničního provozu pro děti se všich-
ni návštěvníci budou moci přesvědčit, 
jak reflexní prvky pomáhají ke zvýšení 
viditelnosti. Rodiče s dětmi si taktéž vy-
zkoušejí první pomoc.

S reflexními prvky souvisí i vyhláše-
ní vítězů soutěže mateřských a základ-
ních škol s názvem Reflexní děti, které 
se bude konat 1. června v parku u Še-
lepky a kde na děti čeká spousta soutěží 
k prevenci úrazů.

Organizátoři myslí i na seniory

„S pestrou programovou nabídkou pa-
matujeme i na seniory – 26. května se 
například mohou účastnit přednášky, 
která je zaměřena na prevenci násil-
né kriminality páchané na osobách ve 
vyšším věku. Senioři se zde naučí roz-
poznávat a předvídat chování agresorů 

a vyhýbat se nebezpečným situacím,“ 
popsala Kocourková.

Zajímavá bude i přednáška profesor-
ky Hany Matějovské Kubešové z Fa-
kultní nemocnice Brno, která seniory 
2. června seznámí s nejčastějšími riziky 
úrazů a možnostmi jejich prevence. Obě 
akce jsou pořádány v prostorách Kultur-
ního centra Líšeň. 

„Na závěr chceme pozvat Brňany 
na kurz první pomoci do Urban cent-
ra na Starou radnici, který se bude ko-
nat 2. června. Studenti medicíny Masa-
rykovy univerzity zde zájemce seznámí 
s resuscitací s automatickým defibrilá-
torem i bez něj, vyprošťováním zraně-
ných osob z auta či zástavou krvácení. 
Součástí kurzu je praktický nácvik,“ do-
dala Kocourková.

Kompletní program Brněnských dnů 
bez úrazů najdete na adrese www.zdra-
vemesto.brno.cz. Vstup na všechny akce 
je zdarma. (LUK)

Čtyřmetrové plíce ve Špalíčku
Na květen připadá Svě-
tový den bez tabáku. 
Kancelář Brno – Zdra-
vé město proto u této 
příležitosti organizuje 
hned několik akcí.

V úterý 24. května v obchodní gale-
rii Velký Špalíček a ve středu 25. května 
v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 
budou mít zájemci příležitost „osahat si“ 
unikátní čtyřmetrový model plic. „Ve-
řejnost tak bude mít jedinečnou mož-
nost prohlédnout si, jak vypadá zdravá 
plíce, ale i plíce postižená rakovinovým 
onemocněním, kterým jsou v převážné 
míře postiženi kuřáci, ale i osoby často 
se pohybující v zakouřeném prostředí,“ 
uvedla vedoucí Kanceláře Brno – Zdra-

vé město Ivana Draholová. Na místě bu-
dou i lékaři a zdravotní sestry, kteří po-
radí, jak nejlépe přestat kouřit. 

Světový den bez tabáku si Brňa-
né připomenou také v zoo při oblíbené 
události Zvířátka také nekouří v sobotu 
21. května. Letos poprvé se tato tradiční 
akce uskuteční v areálu zoo, která je od 
1. ledna 2016 nekuřácká.

Návštěvníkům zoo budou k dispozici 
lékaři a zdravotníci z Fakultní nemocni-
ce u sv. Anny v Brně (FNUSA – ICRC) 
a Masarykova onkologického ústavu 
s odborným poradenstvím v oblasti pre-
vence kardiovaskulárního onemocnění 
a odvykání kouření. „Zájemci mohou ab-
solvovat řadu zdravotních vyšetření – na-
příklad měření rizika vzniku cukrovky, 

kardiovaskulárních onemocnění, měření 
hladiny oxidu uhelnatého ve vydechova-
ném vzduchu a jiné,“ doplnila Draholová.

Nejen od bolesti zad, ale i s odstra-
něním potíží s dýcháním může pomoci 
správné rehabilitační cvičení. Návštěv-
níkům proto budou po celou dobu akce 
k dispozici studenti fyzioterapie s ukáz-
kami jednoduché plicní rehabilitace 
vhodné pro kuřáky i astmatiky, rehabi-
litace zaměřené na prevenci bolesti zad 
s nácvikem správného sezení a další.

Jelikož kouření bývá častou příčinou 
požárů, nebude v zoo chybět stanoviště 
hasičů. Na své si přijdou mlsné jazýč-
ky při ochutnávce zdravých. Pro je při-
praven bohatý program s řadou soutěží 
a vystoupení. (LUK)

V Urban Centru zaznívají 
minikoncerty filharmonie
Urban centrum k šedesátým naro-
zeninám Filharmonie Brno uspořá-
dalo výstavu s názvem Filharmonie 
Brno včera, dnes a zítra. Každé úterý 
však zajímavosti z historie, současnos-
ti a dokonce i budoucnosti brněnských 
filharmoniků doprovází také nejrůzněj-
ší minikoncerty. 

V květnu na Brňany čekají ještě tři 
koncerty. Mají tak možnost zhlédnout 
představení violoncellistů, houslistů, ale 
i bubeníků.

10. 5. – Donna Quartet – smyčcový kvar-
tet hráček Filharmonie Brno/HOUSLE
Dana Suková (PRVNÍ HOUSLE), Len-
ka Zichová (DRUHÉ HOUSLE), Klá-
ra Hegnerová (VIOLA), Iveta Vacková 
(VIOLONCELLO)

17. 5. – Lukáš Krejčí/BICÍ NÁSTROJE
Kolik druhů bicích nástrojů předepisu-
jí dnešní skladatelé, nelze vlastně spo-
čítat; hráči brněnské filharmonie jich 
mají ve svém instrumentáři na dvě stov-
ky a jejich hráčská technika tak musí 
být opravdu mnohostranná. Zakládají 
si však na tom, že do svých nástrojů – 
v rozporu s obecným míněním – netlu-
čou, nýbrž na ně opravdu hrají.

24. 5. – Rudolf Mrazík, Michal Greco/
VIOLONCELLA
Violoncellisté si na nenápadnost stěžo-
vat nemohou: rozměry jejich nástroje 
a jeho nosný zvuk v celé šíři jeho podi-
vuhodného rozsahu činí z violoncello-
vé skupiny jakýsi mužný protějšek pri-
vilegovaných primistů – tím spíše, že ji 
v této roli podporují i skladatelé posled-
ních tří století.

Výstava potrvá do 30. května. Mi-
nikoncerty začínají každé úterý vždy 
v 17 hodin. Vstup na výstavu i mini-
koncerty je zdarma. Více informací na 
www.urbancentrum.brno.cz. (LUK)

Tmavomodrý festival 
a svět nevidomých
Lidé, kteří se nemůžou spolehnout 

na svůj zrak, mají citlivější ostat-

ní smysly. Jejich svět je plný zvu-

ků, chutí a fyzických prožitků. Na-

hlédnout však do něj 12.–15. květ-

na dají i vidomým. V Brně se totiž 

uskuteční Tmavomodrý festival – 

27. ročník mezinárodního hudeb-

ního festivalu dětí a mládeže se 

zrakovým postižením. Sjede se na 

něj téměř dvě stě účastníků s růz-

nými vadami zraku z České repub-

liky, Slovenska, Polska a dalších 

zemí. Součástí festivalu bude i bo-

hatý doprovodný program. V Ga-

lerii Vaňkovka začala už na konci 

dubna výstava fotografií. (LUK)

Šifrovačka láká do 
brněnské zoo
Chcete vědět, co je to kalimba 

a proč má tygr pruhy? Od konce 

dubna máte možnost si v Zoo Brno 

vyzkoušet novou šifrovací hru „Do-

tkni se evoluce“. Zahrada je tak 

první gamifikovanou zoo v České 

republice. Návštěvníkům chce na-

bídnout netradiční, atraktivní a zá-

bavnou formu procházky Mniší 

horou. Hra je určena pro dvou až 

pětičlenné týmy dospělých, kte-

rým mohou v řešení šifer pomáhat 

i starší děti. Stezka se skládá z de-

seti šifer a v úkolech narazíte na-

příklad na umění origami nebo na 

lamí píseň. Od neděle 1. května pak 

je připravena i dětská verze „šifro-

vačky“, která je vhodná pro děti od 

5 do 10 let, nejlépe v doprovodu 

dospělých. Hra je pro návštěvníky 

zoo zdarma a budou k ní potřebo-

vat nabitý chytrý telefon nebo tab-

let s připojením na internet, tužku 

a dobrou náladu. (LUK)

KRÁTCE
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OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA

 17. zasedání, 12. dubna 2016

ZMB souhlasilo:

• se spolufinancováním projektu 

„Zateplení Domova pro senio-

ry Věstonická“, v případě získání 

dotace z programu Ministerstva 

práce a sociálních věcí č. 113 313.

 ZMB schvaluje:

• Návrh obecně závazné vyhláš-

ky, kterou se mění vyhláška sta-

tutárního města Brna č. 13/2015 

o místních poplatcích; vyhláška 

stanovuje poplatky za využití ve-

řejného prostoru (tedy reklamy, 

billboardy, kulturní a sportovní 

akce, stánky, restaurační zahrád-

ky apod.)

• Finanční plány na rok 2016 pří-

spěvkovým organizacím zřízeným 

městem Brnem; seznam příspěv-

kových organizací je k nahlédnu-

tí zde: www.brno.cz/sprava-mesta/

urady-a-instituce-v-brne/mestske-

-organizace-a-spolecnosti.

• Návrh na poskytnutí dotací v roce 

2016 do těchto oblastí: 

– obnova kulturních památek 

– doplňující zdravotní služby na 

území města Brna v rámci pro-

gramu pro oblast zdraví 

– projekty na podporu rodiny

– projekty v programu Aktivity 

realizované v rámci Plánu ak-

tivního stárnutí ve městě Brně

– podpora významných sportov-

ních akcí konaných ve městě Brně

– projekty v sociální oblasti zři-

zované nestátními neziskový-

mi organizacemi

– podpora celoměstských environ-

mentálních vzdělávacích projek-

tů, výtvarných a osvětových pro-

gramů

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:

9. května – pondělí 13:25
Odpady, jejich třídění a rekultivace 
břehů u vodních ploch

Blíží se termín pro zaplacení poplat-
ku za svoz a třídění komunálního odpa-
du. Bude platit někdo méně než vloni? 
Jsou zvýhodňováni ti, kteří odpad tří-
dí? Jaká je platební morálka Brňanů? 
Kolik je hříšníků a daří se městu dluž-
né částky vymáhat? Co s nepotřebnými 
věcmi, které se běžně neseparují? Má 
Brno plán „kam s nimi“? Daří se likvi-
dovat tzv. černé skládky? Jak pokračuje 
rekultivace břehů u přehrady a u dalších 
toků? Které lokality čeká proměna? Při-
bude více ploch k rekreaci a odpočin-
ku nebo fit parků sloužících k protaže-
ní těla? 

Na tyto a další otázky bude odpovídat 
náměstek primátora města Brna Martin 
Ander.

30. května – pondělí 13:25
Festival zábavy Brno – město upro-
střed Evropy

V první polovině června se uskuteč-
ní již 19. ročník mezinárodní soutěž-
ní přehlídky ohňostrojů s hudbou Ignis 
Brunensis. Které společnosti se letos 
představí statisícům diváků na Brněn-
ské přehradě? Jaké téma úvodní části 
jednotlivých vystoupení bude tentokrát 
pro všechny soutěžící společné? Co na-
bídnou Dětské dny uprostřed Evropy? 
Vyjede do ulic v rámci Dopravní nos-
talgie oblíbená parní tramvaj Caroline? 
Jaká představení pod širým nebem na-
bídne v Biskupském dvoře Městské di-
vadlo Brno? Na co se mohou těšit spor-
tovci i milovníci historických vozidel? 

Na tyto a další otázky bude odpovídat 
Jiří Morávek, generální ředitel společnos-
ti SNIP & CO, která je hlavním producen-
tem festivalu zábavy pod hrady Špilberk 
a Veveří: Brno – město uprostřed Evropy.

Záznam vysílání si můžete poslech-

nout i na webových stránkách měs-

ta Brna www.brno.cz.

Zpravodajství každý 

čtvrtek v 16:20, pořad 

otázek a odpovědí každé 

druhé pondělí v 13:25.

Kiss Hády 88,3 FM

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Statutární 
město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67  Brno

Telefonní provolba:

542 171 111

Informační středisko (Malinovské-

ho nám. 3): 542 173 590

Podatelna (Malinovského 

nám. 3, Dominikánské nám. 1): 

542 173 013

E-mail: informace@brno.cz

Web: www.brno.cz

Úřední hodiny

Magistrátu města Brna

PO 8–17 hodin

ST 8–17 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor správních činností MMB 

(Husova 3, Husova 5 – občanské 

průkazy, cestovní doklady, ohla-

šovna trvalého pobytu)

PO 8–17 hodin

ÚT 7–12 hodin

ST 8–17 hodin (pouze pro objed-

nané přes internet do 18 hod.)

ČT 7–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor dopravněsprávních 

činností MMB

(Kounicova 67 – řidičské průkazy, 

evidence vozidel, sankční řízení 

v dopravě, autoškoly)

PO 8–17 hodin

ÚT 8–12 hodin

ST 8–17 hodin

ČT 8–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

OZNÁMENÍ:

Připomínáme, že se blíží den splatnosti místního po-

platku za komunální odpad, tj. 31. 5. 2016.

Stejně jako předchozí roky jsou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 

otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadá-

le zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šu-

mavská 33.

Poplatek můžete uhradit 

1. bezhotovostně na č. účtu: 111220022/0800, variabil-

ní symbol je rodné číslo poplatníka. TENTO ZPŮSOB 

ÚHRADY DOPORUČUJEME

2. v hotovosti každý pracovní den na pokladnách v pří-

zemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 

9. patro, budova A; dodržujte pokladní hodiny! (po, 

st: 8,00–12,00 a 13,00–17,00; út: 8,00–12,00 a 13,00–

14,30, čt: 8,00–12,00 a 13,00–14,00, pá: 8,00–12,00)

3. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné čís-

lo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech 

městských částí, jakož i na kontaktních místech Ma-

gistrátu města Brna

Sazba poplatku v roce 2016 je dvojí; základní činí 670 Kč 

na poplatníka a rok, snížená činí 500 Kč na poplatníka 

a rok (pro děti do tří let věku a seniory od 70 let věku).

Poplatníkem je:

1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,

2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle než 3 mě-

síce a nespadá do první kategorie,

3) fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve 

kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba,

4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území 

Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatníci pod body 2–4 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více po-

platkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, 

vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatko-

vé povinnosti pro svého vlastníka).

Děkujeme všem, kteří svou poplatkovou i ohlašovací 

povinnost splnili a splní řádně a včas.

V roce 2016 byla zavedena nová osvobození od po-

platku pro osoby umístěné v zákonem specifikova-

ných zařízeních (současně zůstávají zachována dosa-

vadní osvobození) spojená pro poplatníky s ohlašova-

cí povinností.

Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací 

povinnosti atd.) najdete na www.brno.cz/odpady nebo 

na tel. 542 174 301–26.

Na stránkách můžete zaregistrovat e-mailovou adresu 

v případě, že máte zájem o odběr obecných informací 

o místním poplatku.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA, ODD. SPRÁVY 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ŠUMAVSKÁ 33, BUDOVA A, 9. PATRO

Večeře mohla vyjít na sto tisíc, 
servírka nalezené peníze vrátila
Duben byl pro strážníky městské poli-
cie měsícem dobrých skutků, které na-
víc přicházely i od náhodných svědků. 
Jeden z nich se stal 21. dubna. Večer si 
v chrlické restauraci šedesátiletý Slovák 
zapomněl tašku s doklady, platebními 
kartami a vysokou částkou peněz. Čty-
řiačtyřicetiletá servírka však celý ná-
lez předala přivolané hlídce a strážníci 
uvnitř našli 3400 eur, tedy téměř sto ti-
síc korun. Majitel si po telefonátu svou 
chybu uvědomil, přispěchal na služebnu 
a s velkými díky si tašku převzal. 

Všímavost sehrála zásadní roli i o čty-
ři dny později. Obyvatelé žabovřeského 
domu volali na linku 156, že svou soused-
ku – nemocnou pětasedmdesátiletou ženu 
– už několik dní neviděli vyjít z bytu. Na 
místo okamžitě vyrazila hlídka. Zvoně-
ní a tlučení na dveře zůstalo bez odezvy, 
a tak se strážníci spustili k balkonu po la-
nech. Důchodkyni našli zesláblou ležet na 
zemi, poskytli jí první pomoc a přivolali 
záchranáře, kteří ji odvezli do nemocnice.

Ve stejný den se strážníkům podařilo 
zabránit v centru města tragédii. Upro-

střed noci postřehli, že na silnici nehyb-
ně leží muž. Hlídka k němu přispěcha-
la, ujistila se, že je naživu, a přenesla ho 
na chodník. Tam zjišťovala, jestli se ne-
stal obětí dopravní nehody. Šestačtyři-
cetiletý muž nejdříve mlčel, díky citlivé 
komunikaci hlídky ale nakonec přiznal, 
že si na silnici lehl, aby ho přejelo auto. 
Tímto zoufalým způsobem chtěl řešit 
svoje psychické problémy. Hlídka ho 
přesvědčila, že lepší bude konzultovat 
potíže s lékaři. Sanitka muže převezla 
do psychiatrické nemocnice na potřeb-
ná vyšetření.

Podobně nápomocní jsou Brňanům 
už několik týdnů i noví strážníci, kteří 
vzešli z probíhající náborové kampaně. 
Primátor Petr Vokřál je společně s ředi-
telem městské policie Bohumilem Šim-
kem uvítal na Nové radnici a předal jim 
služební odznaky. Zájemci o práci v uni-
formě se mohou hlásit i dál. Všech-
ny informace jsou k dispozici na adre-
se www.mpb.cz/zamestnani, a to včetně 
údajů o náborovém příspěvku ve výši 
třicet tisíc korun. (JAG)

Kostel sv. Jakuba je opět 
celodenně otevřený
Na konci dubna byla za účasti ve-
řejnosti slavnostně ukončena re-
konstrukce kostela svatého Jakuba. 
Chrám je od května opět zcela pří-
stupný veřejnosti včetně nové stálé 
expozice na kůru a ve věži kostela.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Rekonstrukce 54 metrů dlouhé a 22 
metrů široké stavby, kterou zdobí 

impozantní 94 metrů vysoká věž, trva-
la 16 měsíců a zahrnovala opravu elek-
troinstalace, zajištění statiky, nejvíce 
narušené v jihozápadním rohu stavby, 
a restaurátorské práce v interiéru.

Dílnami a rukama restaurátorů pro-
šly hlavní oltář, boční oltáře i hrobka 
maršála Louise Raduita de Souches. 
„Omlazovací kúru“ absolvovaly veš-
keré oltářní obrazy, dřevěné polychro-
mované sochy apoštolů z presbytá-
ře i vzácná dřevořezba ukřižovaného 
Krista z konce 13. století. Při opravě 
chórových lavic byl objeven neznámý 
barokní náhrobek z roku 1695, který se 
za nimi ukrýval.

Kostel byl vymalován, byly kon-
zervovány pilíře a klenba a restauráto-
ři také opravili polychromované a ma-
lované heraldické prvky. Na stropě nad 
oltářem pak přibyl letopočet 2015 jako 
počátek rekonstrukce. 

Nová expozice zavede návštěvníky 
také na kůr, do věže i ke krovu koste-
la a představí jim hudební život ve far-
ním kostele, vzácné rukopisy ze svato-
jakubské knihovny, jež budou průběžně 
obměňovány, a dějiny stavby. Připrave-
ny jsou i virtuální prohlídkové trasy, 
na které je možné vyrazit pomocí QR 
kódů rozmístěných v kostele.

Investorem projektu za zhruba 36 
milionů korun je Římskokatolická far-
nost u kostela sv. Jakuba v Brně. Pro-
jekt byl podpořen grantem 29 milionů 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, 
tedy z EHP a Norských fondů, a dvě-
ma miliony spolufinancován z pro-
středků Jihomoravského kraje. Přispě-
li také drobní dárci. 

Rekonstrukci symbolicky završi-
lo uložení pamětní měděné schránky 
uvnitř kostela. Za obrazem oltáře sva-

tého Jana Nepomuckého bude pro pří-
ští generace zachována pamětní listina 
a dokumentace rekonstrukce v písem-
né i obrazové podobě. „Jsem rád, že se 
nám podařilo všechny cíle rekonstruk-
ce splnit velmi kvalitně. Věřím, že kos-
tel tak veřejnosti zpřístupníme jako 
kulturní památku, ale přiblížíme, tedy 
zpřístupníme jí také křesťanské du-
chovní hodnoty, které stavba symboli-
zuje,“ uvedl Václav Slouk, farář ve far-
nosti u kostela sv. Jakuba.

 Nový interiér. Kostel prosvětluje nová bílá výmalba.  FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Nejchutnější 
festival jídla a pití 
na Moravě!

14.–15. 5. 2016

OLOMOUC
SMETANOVY SADY

CO VÁS ČEKÁ?
•  dvacet vybraných restaurací
•  zajímavé tuzemské i zahraniční 

kuchyně
•  netradiční delikatesy, nové 

trendy v gastronomii
•  vybrané regionální potraviny 

a značky

•  pivní speciály, lahodná vína, 
prémiové destiláty

•  špičkoví šé� uchaři, odborníci 
a osobnosti na pódiu

•  program pro dětské 
návštěvníky

Vstupenky k dispozici v síti ticketstream.cz 

Hlavní mediální partneři Mediální partneři

Pod záštitou:

Ve spolupráci

hejtmana 
Olomouckého kraje

primátora 
města Olomouce

ministra zemědělství Mariana Jurečky

Hlavní partneři

Partneři

Produktoví partneři

Vystavovatelé:

Unikátní metoda v léčbě artrózy konečně i v Brně
O onemocněních a úrazech 

kostí, kloubů, vazů, svalů 

a šlach se dá bez velkého pře-

hánění hovořit jako o metle 

dnešní doby.

V Brně byla před nedávnem 

otevřena nová soukromá Am-
bulance rehabilitační a fyzi-
kální medicíny a fyziotera-
pie se specializací na MBST® 
terapii. Přinášíme vám aktuál-

ní informace, o rozhovor jsme 

požádali MUDr. Miroslava Jaro.

Pane doktore, nedávno jste 
v Brně otevřel nové zaříze-
ní, jehož cílem je pomoci li-
dem s postižením pohybo-
vého aparátu.
Ano, je to tak. Ve světě se už ně-

kolik let používá naprosto uni-

kátní metoda ošetření artrózy, 

osteoporózy, sportovních úra-

zů a jiných poškození pohybo-

vého a podpůrného aparátu 

známá pod označením MBST® 

(v Anglii MRT). A výsledky 

jsou vynikající!

Potenciálních pacientů s po-

stižením pohybového aparátu, 

kterým bychom dokázali ošet-

řením na MBST® přístrojích po-

moci, je mnoho. Jen artrózou 

vysokého stupně trpí u nás 

v České republice celá pětina 

populace, což jsou asi 2 milio-

ny lidí nad 50 let.

Další hrozbou je osteoporó-
za, lidově nazývaná řídnutí kos-

tí. Ta se vyskytuje u každé čtvr-

té ženy nad 50 let a ve věku nad 

75 let má osteoporózu celá po-

lovina žen. Onemocnění pro-

bíhá mnohdy skrytě a mani-

festuje se až svými neblahými 

průvodními znaky, jako jsou 

bolesti v kostech, deformace 

páteře (známý hrb) a zvýšený 

sklon k patologickým zlomeni-

nám. Časté jsou pak zlomeniny 

krčku kosti stehenní nebo kos-

tí předloktí, často k nim dochá-

zí i při banálních úrazech.

Velmi efektivně dokážeme 

pomoci sportovcům (těm špič-

kovým i rekreačním). MBST® 

ošetřením zkrátíme obvyklou 

dobu léčení nejrůznějších úra-
zů až o třetinu.

Další významnou možností 

použití MBST® terapie je napří-

klad podpora hojení skeletu po 

operacích, vhodné je její nasa-

zení při různých komplikacích 

(např. refixace endoprotézy 

při jejím uvolnění)...

U dětí pak dokážeme ošet-

řit například růstové poruchy 

skeletu.

Komu tedy mohou MBST® 
přístroje pomoci?

Téměř každému z nás, kdo má 

problémy s pohybovým apa-

rátem. Budou to v první řadě 

senioři, kteří dnes žijí mno-

hem aktivněji než dřív, budou 

to ženy, které často trpí od-

vápněním organismu se vše-

mi jeho důsledky. Jeho výho-

dy ocení sportovci, například 

tenisté, golfisté, hokejisté, 
fotbalisté… Ošetřujeme pře-

tížené a bolestivé úpony (te-

nisový či golfový loket) i nej-

různější poranění, například 

zlomeniny, natažení, podvrt-

nutí, poraněné vazy, šlachy. Do-

kážeme výrazně zkrátit dobu 

léčení, a urychlit tak návrat 

do aktivního procesu. Pomoci 

můžeme i dětem trpícím růs-

tovými poruchami.

MBST® terapii uvítá ten, kdo 

už všechny dostupné konzer-

vativní postupy léčby vyzkou-

šel, a to bez většího efektu. Bu-

dou to ti, kteří chtějí nebo musí 

omezit nadměrnou konzuma-

ci léků, mít méně absencí v za-

městnání, a také ti, kterým hro-

zí totální endoprotéza. Výměna 

kloubu za kloub umělý má totiž 

svá úskalí. Vynechme všemož-

né komplikace a zdravotní rizi-

ka. Zamysleme se například nad 

otázkami typu: Je mi 50 let, mám 

artrózu II.–III. stupně a hrozí mi 

TEP. Vím, že průměrná životnost 

kloubní náhrady se pohybuje 

okolo 10 let. Co bude potom? 

Reoperace? Při ní budou rizika 

opět vyšší. A co bude za dalších 

10 let? Mám nějakou alternativu?

V současnosti neexistuje žád-

ná jiná neinvazivní metoda s tak 

prokazatelnými účinky jako 

MBST®, navíc bezbolestná a bez 

nežádoucích vedlejších účinků.

Pane doktore, představte 
nám několika větami meto-
du a přístroje MBST®.
Za MBST® stojí společnost Med-

Tec Medizintechnik GmbH, za-

ložená v německém Wetzla-

ru v centru Hessenska v roce 

1998. Řada prestižních ocenění, 

kterých společnost stačila do-

sáhnout, mj. za inovátora roku 

(2014), vypovídá o nejvyšší kva-

litě výrobků a dokonalém know-

-how. Všechny přístroje jsou ho-

mologovány jako lékařské.

Princip MBST® terapie je zalo-

žen na využití elektromagnetic-

ké rezonance buněčných jader. 

Všichni známe v současnosti 

nejdokonalejší diagnostické pří-

stroje MRI (NMR) a na stejném 

základu fungují i terapeutické 

systémy MBST®, používají ovšem 

jiné parametry. MBST® přístro-

je se zcela zásadně odlišují ode 

všech dosud známých a užíva-

ných fyzikálních zařízení, jako 

jsou například magnetoterapie, 

rázová vlna a podobně. MBST® 

dokáže jako jediné působit na 

samotnou příčinu obtíží. Cíle-

ným přenosem energie nastartu-

je v postižených tkáních regene-

rační procesy, současně dochází 

k postupnému snížení až odstra-

nění bolesti. A to vše přirozenou 

stimulací látkové výměny.

Jedná se o neinvazivní léčeb-

nou metodu, celosvětově pa-

tentovanou a certifikovanou.

V odborných studiích jsou 

vědecky i statisticky zpraco-

vány multicentrické údaje od 

více než 4500 pacientů s de-

generativními revmatickými 

chorobami léčených metodou 

MBST®, které potvrzují trvalý 

efekt této terapie.

Dosud bylo úspěšně ošetře-

no téměř 200 000 pacientů 

a v provozu je několik stovek 

terapeutických přístrojů ve 28 

zemích světa. Jen v Německu 

používá MBST® terapii téměř 

300 zdravotnických zařízení. 

Podobná čísla nepotřebují žád-

ný další komentář.

Motto naší ambulance v Brně 

zní „Zpátky do aktivního ži-
vota“. Užívat si vlastní existenci 

v co nejlepším zdravotním sta-

vu je totiž snem a přáním všech 

osob napříč generacemi.

Jak vlastní ošetření probíhá?
Při konzultaci, která je prová-

děna bezplatně, se nejprve zjiš-

ťují subjektivní obtíže pacien-

ta. Poté je odborně vyšetřen. 

Po stanovení diagnózy a vyhod-

nocení RTG snímků (případně 

magnetické rezonance nebo 

denzitometrie) je předložen ča-

sový i finanční plán ošetření. 

Poté je v Německu objednána 

a naprogramována čipová kar-

ta, pro každého klienta zcela in-

dividuálně, a podle speciálního 

softwaru pak probíhá terapie. 

Vlastní ošetření trvá vždy 1 ho-

dinu denně ve dnech jdoucích 

po sobě. Při léčbě, která vyža-

duje ošetření v rozsahu 7 nebo 

9 hodin, se obvykle dělá víken-

dová přestávka, celá relace je 

dokončena do 2 týdnů. Násled-

né kontroly po ošetření provádí 

podle plánu opět lékař MBST® 

centra, nejčastěji po 3 a 6 měsí-

cích. Efekt léčby bývá dlouho-

dobý, v řádech let. Vlastní ošet-

ření je příjemné a bez bolesti, 

provádí se podle oblasti ošetře-

ní vsedě nebo vleže.

Hradí MBST® terapii zdravot-
ní pojišťovny? A co bude naše 
občany velmi zajímat – kolik 
takové ošetření stojí?
Naše nová soukromá Ambulan-

ce se specializací na MBST® te-

rapii nabízí zcela ojedinělou 

a špičkovou metodu ošetření. 

Zdravotní pojišťovny tuto te-

rapii prozatím nehradí. V ně-

kterých případech je možné 

získat menší příspěvek. V za-

hraničí je situace obdobná. 

V ceně ošetření je pochopitel-

ně zahrnuta i nepatrná část ob-

rovských nákladů na výzkum, 

vývoj, patenty, pronájem pří-

strojů i software, který se pro-

gramuje pro každého pacienta 

zcela individuálně.

Pacientovy náklady jsou stej-

né, ať je ošetření prováděno 

v Brně, ve Vídni, nebo třeba 

v Dubaji. Cena za 1 hodinu MBST 

ošetření se pohybuje v přepočtu 

okolo 100 eur. Pro zajímavost, je 

to obdobná částka, kterou v Ně-

mecku nebo Anglii stojí hodina 

odborné masáže. Za ošetření ar-

trózy kolenních nebo kyčelních 

kloubů zaplatí pacient zhruba 

13 500–18 900 Kč. Celková část-

ka se liší podle toho, zda se ošet-

řuje jedno koleno, nebo kolena 

obě, a záleží rovněž na stupni ar-

trózy. V určitých případech je 

možné nabídnout alternativní 

způsoby financování.

Dobře si uvědomuji, že prá-

vě cena je jedním z hlavních 

faktorů, které potenciální pa-

cient klade na pomyslnou mis-

ku vah při rozhodování, zda je 

pro něj MBST® terapie tou pra-

vou cestou. Cena by však ne-

měla převážit ostatní hlediska 

při zvažování opravdové efek-

tivity nabízené MBST® terapie.

Kde mohou případní zá-
jemci získat další informa-
ce? Je možné objednat se ke 
vstupní konzultaci? Co vše 
je k tomu potřeba?
Podrobnější informace nalez-

nou zájemci na webových strán-

kách www.mbst-medical.cz, 
www.mbst.de a www.mbst-
-medical.com.

Ambulance rehabilitační a fy-

zikální medicíny a fyzioterapie 

se specializací na MBST® terapii 

se nachází v centru Brna na rohu 

Radnické ulice a Zelného trhu.

Konzultace a vlastní ošet-

ření jsou možné výhradně 

po předchozím objednání na 

info@mbst-medical.cz nebo 

telefonicky v pracovních dnech 

v době od 9 do 15 hodin na tele-

fonním čísle 602 524 480.

Postupně budou zodpověze-

ny všechny dotazy. MBST® tera-

pie je u nás zcela nová a proza-

tím i málo známá metoda. Proto 

jsme připraveni poskytnout veš-

keré informace, konzultace i vě-

decké studie. Nabídka samozřej-

mě platí i pro lékaře. Zájemce 

seznámíme s indikacemi, kon-

traindikacemi a rovněž s plánem 

a průběhem vlastního ošetření. 

Pro každého indikovaného pa-

cienta sestavíme individuální te-

rapeutický plán a dohodneme 

termíny ošetření.

Pane doktore, děkuji vám za 

velmi zajímavé informace.

 IVO MICHALÍK
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Objevte nneejjpohoddlněějjššššííí bbbboootttttyyyyyyy  VVVVVVVVVaaaaašššššššššeeeeeeeeehhhhhhhhhoooooo žžžžžžiiiiivvvooooootttttaa!!
extra měkkkáá a poddajnnáá kůůůůžžžžžeeeee
pohodlně široký tvar oobbbbuuuuvvvvvviiiiii  ––– nnnnnniiiicc nnnnnnneeeeeeetttttlaččííí
24měsíční záruka naaaa ppppřřřřííppaaaadddnéé vvvvvaaaaadddddddyyyyy  maatttttteeeeeeerrrrrriiiiááááálllluuuuu aaaaa zzzzpppprrraacccoovvváááánnnnííí

Vyzkoušejte naši oobbuuuvvv hnneeeeddddd tttteeeeeeeďďďďďďď!
Na naší prodejní vvýýstaaaavvě vvee VVVaašššííí bblízzkkkkoossti:

NAVŠTIVTE NÁS NAA VÝSTATATAVĚVVV ! 
Kde: CITY HOTTELEL BRBRNONONO,,, VíVíVídedededeeňsňsňsňskákákákáákáká 11833/1/1/1242 , 6199 00000 BBrnno o  
Přijďte e sese na a nánás s popoddíd vaaat t t t dddo CCITITY Y Y HOOHOHOOTETETET LuLuu BBBRNNNOOO,O,O,O,O,O,O, oooooobububububuvv v v sissi bbbbbududduuuuu etetee momoocicicicic  
nejenonom vyvyzkzkououšešeett,t, alel ii zakkkkoououo pipippp t t t přppřp ímímmmo o o oo nnnannaa mmmmmmmmmísísísísísísístětětětětětěěět !!!
(Parkkovo ánní pro záákkkkazníky zdddarararara mmmmamma. NeNeNeelzllzlzee plplplplplplatatattataa itititt ppppppplallllalalalalatetetetetetebnbnbnbnnnbnnímímímímímímímiii kakakaartr amammi.i.))((
Vezmměttee s sebouuuu iii i VaVV šešeše pppppřářářřř teeeeeleleelll !!! 

. aaa 11188.5..20002020166661616,, 9:9:9:9:0000000 -- 1114:4:4 0000 hhhodododod.,

Obj ejt pp  ka. PPPookkkuuudddd VVáámmm ooobbuvvv nnnneeeeessssseeeedddddíííí,, 
můžete ji bezzpplaattnněě vvrrrááátit aa mmmyy VVááámmm ppřřeeveddeemmeee ppennííííízzzeeee zzzzzpppppppěěěěětt. 
Objednejte si náášš aakkttuuáállnníí kkaattaalloogg zzddaarmaa
na tel. č.: 381 001 001 nebo na www.peter-wagner.cz.

Termmín: 17717 5.5.5.2.2.20166,6,6, 999:0:: 00 - 1919:0:000 hoh d,,,
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Objeeddnnááávvejtee  pppoohhooddlllnnněě aa bbeezz rrriiizzziii

Testovací úspora 
pro nové zákazníky  
250 Kč !

ZZZZZKKKKKKKKKUUUUUUUUUŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSTTTTÍÍÍÍ

        VVIIAA
Chráánněěěnnnáá obbllaaasst pprrssttůůů jjaaaakkkoo 
u panntttoooffllů. NNNaaasstavviitteellnnnýý pppááásseeeekkkk 
na pattěěě.. Ozzdddoooobbněě ddděěrroovvaannnáááá 
useň. VVVyyměěnnniittelnáá sstttttttéééééllkkaaa.......
bbbbbbéééééééžžžžovvééé č....  444444..555555555577777777777888888888888.00044444444
vvvveel. 3666---4443 2222222222...55555599999999990000,,,––  KKKKKKKKKččččč

Neseká se,
nezpomaluje,

nepadá

Již za

399 Kč 
měsíčně

Internet

100 
Mb/s

Jste připraveni na lásku? 
UPC Internet rozhodně ano.
Láska i hory přenáší, ale na data je tu UPC Internet. Přejděte k UPC 
a přesvědčte se sami. Sdílení svůdných fotek, postování zamilovaných 
statusů a sjíždění romantických filmů ve dvou vám s UPC půjde snáz. 
Milovníci stabilních vztahů ocení kvalitu připojení, příznivci 
expresních seznámení rychlost až 300 Mb/s.

Ozvěte se pro více informací. 
Pomůžeme s přechodem od jiného operátora.

241 005 005         www.upc.cz/akce

   Stabilní připojení rychlostí 100, 200 nebo 300 Mb/s

Co si u UPC získá vaše srdce?

   Pronájem Wi-Fi modemu a nonstop servis v ceně

   Wi-Free – zdarma 220 000 přístupových bodů na Wi-Fi

Nabídka platí pro nové objednávky do 31. 5. 2016.
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Mozart v muzeu
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, 27. 4.– 21. 12. 2016, www.mzm.cz

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. 
Výstava se koná pod záštitou Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna.

Fascinující svět hudby, originální 
exponáty, vzácné rané opisy děl  
W. A. Mozarta z depozitářů 
Moravského zemského muzea  
v atmosféře barokního salonu.

Moravské zemské muzeum, www.mzm.cz, tel.: 533 435 220

Zelný trh 6, Brno, e-mail: mzm@mzm.cz, 
tel.: 533 435 220, www.mzm.cz

Jarní prázdniny v Moravském zem-
ském muzeu – 1.–4. 3. 2016
Programy pro vás připravili pracov-
níci Oddělení dějin divadla, Geologic-
ko-paleontologického oddělení, Et-
nografického ústavu a Dětského mu-
zea Moravského zemského muzea. 
Programy jsou určené pro děti od 
1. do 7. třídy, zájemci se mohou ob-
jednat na čtyřdenní program nebo na 
jednotlivé dny dle výběru.  Cena jed-
nodenního programu je 80 Kč, cena 
čtyřdenního programu je 300 Kč. Při-
hlášky a informace: Dětské muzeum 
MZM: tel.: 533 435 274 nebo 371, 
e-mail: detskemuzeum@mzm.cz – ka-
pacita programů je omezená.

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, ote-
vírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá: 
9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h, 
svátky (pouze ty, které připadnou na 
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:
To nejkrásnější z neolitu  do 25. 9.
Poklady barbarů
 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016
Na vernisáži 31. 5. 2016 v 17:00 h bu-
dou rozdávány klíče k soutěži O truh-
lu velkomoravského pokladu.
Latgale v proměnách času do 9. 6.
Na krála, matičko, na krála do 3. 7.

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, 
otevírací doba – út–pá: 9:00–18:00 h, 

so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pou-
ze ty, které připadnou na út–ne): 
10:00–18.00 h, po: zavřeno
Výstavy:

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štět-

cem Zdeňka Buriana do 19. 8. 2017
Země na obzoru – objevujeme Ame-
riku do 4. 9.
Program pro děti:

Kolumbova cesta aneb dobývání No-

vého světa 7. 5.
Interaktivní program k výstavě Země na 
obzoru – objevujeme Ameriku. Během 
programu budou rozdávány klíče k sou-
těži O truhlu velkomoravského pokladu.

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422. Ote-
vírací doba: út: 9:00–15:00 h, st–pá: 

9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, svát-
ky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 
13:00–18:00 h, po: zavřeno.
Dlouhodobé výstavy:

Ludvík Kundera – Hora dění

Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

Corpus litterarum. Stopy písemnictví 
nejen v moravských dějinách.

PAMÁTNÍK
LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 606 033 100, 
otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá: 
9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 
svátky (pouze ty, které připadnou na 
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:

Pavel Hayek – Mechanické partitury

 do 29. 5.

Poklady z Bojné – Raně středověké 
křesťanské unikáty za západního Slo-
venska. 21.–27. 5. 2016
Na vernisáži 20. 5. v 16.30 h budou 
rozdávány klíče k soutěži O truhlu 
velkomoravského pokladu.

PAMÁTNÍK BIBLE
KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619. 
Otevírací doba: út–ne: 8:00–15:00 h, 
po: zavřeno
Stálá expozice:

Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expo-
zice představuje historii tiskárny. 
Výstava:

Labyrint života Jana Amose Komen-

ského. Výstava věnovaná J. A. Ko-
menskému.

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 220, 
otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, 
st–pá: 9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–
18:00 h, svátky (pouze ty, které při-
padnou na út–ne): 13:00–18:00 h, 
po: zavřeno
Výstavy:
Marie von Ebner-Eschenbach 
– Deník moderní Evropanky do 19. 6. 
Vějíř loutek dálného orientu 
– Asijské loutky ze sbírky 
Helgy Brehme, Theater am Faden, 
Stuttgart do 30. 6. 
Mozart v muzeu do 31. 12.
Pestrobarevný svět křemenných 
hmot kolem nás
 dlouhodobá výstava
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Předprodej vstupenek a rezervace 
jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 
602 00 Brno, tel.: 539 092 811, e-mail: 
predprodej@filharmonie-brno.cz.

4. 5. v 19:30, Besední dům
MLADÁ KREV aneb Hudba zblízka 
Koncert členů Akademie FB
Anežka Vargová, Karolína Smutná 
– flétny
Pavel Skopal – trubka
Dominika Ťuková – harfa ad.

25. 5. v 19:30, Besední dům
MÁJOVÝ KONCERT
ohlašuje, že Mozartovy děti opět ně-
kolikrát potěší brněnské publikum; na 
tomto koncertě se sólisty Filharmo-

nie Brno a Mladými brněnskými sym-
foniky

25. 5. – 19. 6.
Festival mladých hudebníků
MOZARTOVY DĚTI 

26. 5. a 27. 5. v 19:30, Janáčkovo divadlo
SÓLISTKA SEZONY POTŘETÍ
WAGNER: Tannhäuser, předehra 
WIDMANN: Houslový koncert 
R. STRAUSS: Tak pravil Zarathustra
Alina Pogostkina – housle
Filharmonie Brno, dirigent James 
Feddeck
Koncert s Alinou Pogostkinou je po-
slední koncert jubilejní 60. filharmo-
nické sezony.

Filharmonie Brno, www.filharmonie-brno.cz, tel.: 539 092 801

6. 6. ZAHAJUJEME PRODEJ 61. SEZONY!
Abonmá Filharmonie doma I (bývalé předplatné Filharmonie v divadle II) v prodeji již od 30. 5. 2016. Otevírací doba 
bude prodloužena. Těšíme se na vás!
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JANÁČKOVO DIVADLO

  6. 5. 19:00 MADE IN USA, balet
  7. 5. 17:00 CARMEN, opera
  8. 5. 17:00 ČAJ O PÁTÉ S OPEROU, 

opera
13. 5. 19:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 

opera
15. 5. 19:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 

opera
17. 5. 19:00 MADE IN USA, balet
18. 5. 19:00 MADE IN USA, balet
19. 5. 19:00 PAVLA VYKOPALOVÁ 

GALA, koncert
20. 5. 19:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 

opera
22. 5. 19:00 PŘÍHODY LIŠKY BYS-

TROUŠKY, opera
23. 5. 19:00 GYORI BALETT – BORE/

CARMINA BURANA…., 
balet

24. 5. 19:00 PRODANÁ NEVĚSTA, 
opera

25. 5. 19:00 TOSCA, opera
28. 5. 19:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 

opera
31. 5. 19:00 LA TRAVIATA, opera

MAHENOVO DIVADLO

  5. 5. 19:00 JE TŘEBA ZABÍT SEKA-
LA, činohra

  6. 5. 19:00 HOSTINA DRAVCŮ, čino-
hra 

  7. 5. 19:00 SATURNIN, činohra 
  8. 5. 15:00 CESTA DO PRAVĚKU, či-

nohra 
  9. 5. 19:00 ROMEO A JULIE, činohra 
10. 5. 19:00 KRÁL OIDIPUS, činohra 
11. 5. 19:00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet
13. 5. 17:00 ROZBITÝ DŽBÁN, činohra 
16. 5. 19:00 SATURNIN, činohra 
20. 5. 10:00 OSTROV POKLADŮ, či-

nohra 
21. 5. 19:00 SATURNIN, činohra 
22. 5. 19:00 420PEOPLE – MIRAGE, 

balet
23. 5. 17:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra 
24. 5. 19:00 HANA A PETR ULRY-

CHOVI SE SKUPINA-
MI JAVORY A JAVORY 
BEAT, koncert

25. 5. 19:00 PETROLEJOVÉ LAMPY, 
činohra 

26. 5. 19:00 EDITH, VRABČÁK 
Z PŘEDMĚSTÍ, balet

27. 5. 19:00 EDITH, VRABČÁK 
Z PŘEDMĚSTÍ, balet

DIVADLO REDUTA

  7. 5. 19:00 BĚSI, činohra
  8. 5. 19:00 JAK CHUTNÁ MOC, či-

nohra
  9. 5. 19:00 ENSEMBLE OPERA DI-

VERSA, opera
  Recitál Richarda 

Nováka
10. 5. 19:00 DUCHOVNÍ SMRT V BE-

NÁTKÁCH, činohra
11. 5. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 

S ANDĚLY, činohra
12. 5. 19:00 VERONIČIN POKOJ, či-

nohra
13. 5. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, činohra
14. 5. 19:00 KDYBY, TAK, A CO PAK, 

činohra 
15. 5. 14:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, či-

nohra
16. 5. 11:00 PAPAGENO HRAJE NA 

KOUZELNOU FLÉTNU, 
opera

17. 5. 20:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘ-
KA, činohra

17. 5. 11:00 PAPAGENO HRAJE NA 
KOUZELNOU FLÉTNU, 
opera

18. 5. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, či-
nohra

18. 5. 20:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘ-
KA, činohra

21. 5. 14:00 POHÁDKA O NEVYŘÁDĚ-
NÉM DĚDEČKOVI, čino-
hra

21. 5. 20:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘ-
KA, činohra

22. 5. 10:00 POHÁDKA O NEVYŘÁDĚ-
NÉM DĚDEČKOVI, čino-
hra

22. 5. 19:00 ĎÁBLICE, činohra
23. 5. 19:00 KDYBY, TAK, A CO PAK, 

činohra 
24. 5. 18:00 KDYBY, TAK, A CO PAK, 

činohra 
25. 5. 10:00 ČERT A BÁRA, činohra 
25. 5. 12:00 ČERT A BÁRA, činohra 
25. 5. 20:00 ORLANDO, činohra 

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

11. 5. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra
14. 5. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra
15. 5. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra
18. 5. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra
27. 5. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120

SC
 3

51
87

3/
05

SC
 3

51
87

2/
05

Jakubské náměstí 5
www. divadlobolkapolivky. cz

 4. 5. 19:00  ŽENA VLČÍ MÁK, hraje: 
H. Maciuchová

 5. 5. 19:00  HRDÝ BUDŽES / Divadlo 
A. Dvořáka Příbram, hra-
jí: B. Hrzánová, J. Vlčko-
vá / M. Šiková, L. Jeník

 6. 5. 19:00 CAVEMAN, hraje: J. Ho-
lík / J. Slach

 9. 5. 19:00 RE-KABARET V. / Divadlo 
Bolka Polívky, účinku-
jí: J. Sýkorová, M. Sýko-
ra, M. Chovanec, O. Klíč, 
F. Teller, F. Golfier, L. Ka-
rásek, P. Seriš, Kapela 
Klaunika a hosté

10. 5. 19:00 LIKE SHAKESPEARE / 
Stageart & Divadlo Bolka 
Polívky, hrají: P. Bláha / 
T. Milostný, P. Halberstadt 
/ I. Urbánek, J. Šafránek / 
V. Běčák, O. Dvořák, DJ – 
Marek Tůma

10. 5. 19:00 TVRZ – komedie husitská / 
Divadlo Bolka Polívky, hra-
jí: M. Šteindler, J. Fero Bur-
da / J. Pecha, P. Halber-
stadt, F. Teller, Š. Vaculíko-
vá, M. Chmelařová, J. Barin 
Tichý / J. Fretti Pfeifer

11. 5. 19:00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD, 
hraje: E. Balzerová

12. 5. 19:00 CAVEMAN
13. 5. 19:00 PRACHY !!! / Divadlo Pa-

lace, hrají: V. Hybnero-
vá, O. Vetchý, R. Trsťan, 
M. Novotný, J. Štrébl, 
N. Boudová / S. Laurino-
vá, P. Kikinčuk, Z. Košata 

16. 5. 19:00 S TVOJÍ DCEROU NE, 
hrají: P. Nárožný, N. Kon-
valinková, T. Průchová, 
Z. Slavíková / D. Novot-
ná, P. Kikinčuk / M. Za-
hálka, A. Procházka / 
V. Limr / A. Procházka 
ml. , V. Dubnička

17. 5. 19:00 LIKE SHAKESPEARE / 
Stageart & Divadlo Bol-
ka Polívky, hrají: P. Bláha / 
T. Milostný, P. Halberstadt 
/ I. Urbánek, J. Šafránek / 
V. Běčák, O. Dvořák, DJ – 
Marek Tůma

17. 5. 19:00 BARONKY / Divadlo Ka-
lich, hrají: E. Holubová, 
Z. Bydžovská

18. 5. 19:00 MÍNUS DVA / Divadlo 
Bolka Polívky, hrají: M. La-
sica, B. Polívka, S. Mala-
chovský, L. Siposová

19. 5. 19:00 MEZI ÚTERÝM A PÁT-
KEM / Divadlo Ungelt, 
hrají: R. Rázlová, M. Hein, 
J. Čvančarová, P. Nesva-
čilová

22. 5. 19:00 K-PAX, Svět podle Prota / 
StageArtCz, hrají: R. Fiala, 
P. Halberstadt, M. Častvaj 
Plánková, P. Bláha, T. Mi-
lostný / M. Bumbálek, J. Ur-
bánek, E. Novotná, G. Šte-
fanová, J. Mička, M. Zupko

23. 5. 19:00 MILOSTNÝ TROJÚHEL-
NÍK, hrají: P. Liška, J. Po-
lášek, M. Zbrožek

24. 5. 19:00 AFRICKÁ KRÁLOVNA 
/ Divadlo Palace, hrají: 
L. Rybová, H. Čermák

25. 5. 19:00 HERCI JSOU UNAVENI, 
hrají: S. Skopal, V. Vydra, 
S. Postlerová / V. Křížová, 
M. Zahálka, N. Konvalinko-
vá / J. Boušková, L. Zahrad-

nická / B. Petrová, T. Aster 
Vágnerová / M. Pachlová

26. 5. 19:00 PODIVNÉ ODPOLED-
NE DR. ZVONKA BURKE-
HO / Divadlo Bolka Polív-
ky, hrají: B. Polívka, P. Liš-
ka, R. Fiala, P. Halberstadt, 
Š. Vaculíková

27. 5. 19:00 1+1=3 / Malé Divadlo Ko-
medie, hrají: P. Štěpán 
/ J. Ressler, V. Skála / 
J. Apolenář, E. Kubálko-
vá / P. Vitázková, S. Ried-
lová / J. Štvrtecká, K. Mi-
šurec / L. Kolář, B. Výtisk / 
R. Musialek, M. Němec / 
J. Uličník

29. 5. 19:00 JO, NENÍ TO JEDNODU-
CHÉ / Divadlo Palace, hra-
jí: J. Langmajer, A. Gondí-
ková, M. Timková, D. Pun-
čochář, K. Krejčová

30. 5. 19:00 STARÁ DOBRÁ KAPELA / 
Divadlo Palace, hrají: V. Po-
stránecký, N. Konvalinková, 
S. Skopal, R. Přibil, Z. Ma-
ryška / K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová / Z. Herfortová

31. 5. 19:00 LIKE SHAKESPEARE / 
Stageart & Divadlo B. P.

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

Hrají: 
Petr Bláha / Tomáš Milostný, Petr Halberstadt / Ivan Urbánek,  
Jakub Šafránek / Vratislav Běčák, Ondřej Dvořák, DJ: Marek Tůma

LIKE SHAKESPEARE
31. 5.

www.divadlobolkapolivky.cz

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5, Brno

Představení poutavým  
a atraktivním způsobem 
přibližuje hlavně mladé 
generaci tohoto velikána 
světového divadla, 

poukazuje na to, že není 
třeba se obávat tzv. velké 
klasiky a divadelními 
prostředky demonstruje 
nesmírnou nadčasovost  
a aktuálnost díla Williama 
Shakespeara.

v 19.00
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Divadelní svět 2016
Divadelní svět Brno, který se loni 
„upsal“ progresivnímu divadlu, po-
kračuje v nastoupené linii. V ob-
dobí vrcholícího jara od 27. do 
31. května přinese 7. ročník festiva-
lu opět řadu představení současné 
české a světové divadelní produkce, 
jejichž cílem není obecenstvo pouze 
bavit, ale snaží se ho vést i k hlubší-
mu prožitku a zamyšlení. 

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Vedle brněnských, respektive čes-
kých divadelníků vystoupí na-

příklad soubory z Belgie, Izraele, Ně-
mecka, Slovenska, Slovinska či Řecka. 
V jejich představeních by letos mělo re-
zonovat především téma vykořenění. 
Loňský ročník, který nabídl nový a ne-
tradiční pohled na divadelní tvorbu, za-
znamenal enormní příliv diváků. Ti 
proto i letos budou moci zkoumat mož-
nosti a hranice divadelního média. Ten-
tokrát prostřednictvím dokumentární-
ho divadla, tedy angažovaného divadla, 
které se snaží aktivizovat diváka a při-
táhnout jeho pozornost k určitému spo-
lečenskému problému. „Po úspěšném 
restartu Divadelního světa Brno chceme 
i v 7. ročníku zachovat důraz na progre-
sivní podoby činoherního, hudebního 
a pohybového divadla. Vzhledem k sou-
časnému dění v Evropě akcentujeme 
téma uprchlictví a brněnskému publiku 
zatím nepříliš známou formu dokumen-

tárního divadla. I letos přivážíme řadu 
skutečně exkluzivních zahraničních di-
vadel a produkcí,“ říká Martin Glaser, 
ředitel Národního divadla Brno, které je 
hlavním organizátorem festivalu. K dal-
ším festivalovým divadlům a spoluorga-
nizátorům patří Městské divadlo Brno, 
Centrum experimentálního divadla, Di-
vadlo Radost a Janáčkova akademie 
múzických umění.

V jeviště se změní i kamion

Festival začne ve strhujícím tempu, ne-
boť takové má podle kritiků i diváků 
inscenace hry Tomáše Vůjtka Slyše-
ní. Inscenace o procesu s Adolfem Ei-
chmannem, kterou režíroval Ivan Krej-
čí, letos zvítězila v anketě Divadelních 
novin a je nominována také na Ceny 
české divadelní kritiky. Ostravská Ko-
morní scéna Aréna ji v první den fes-
tivalu předvede v Redutě. Hned čty-
ři inscenace přiveze do Brna Městské 
divadlo Kladno. Dvě z nich – Otec 
a Matka – budou 28. května uvedeny 
v Městském divadle Brno během jed-
noho večera, což je podle dramaturga 
Městského divadla Jana Šotkovského 
zřejmě evropský unikát. „Konverzační 
tragikomedie francouzského dramatika 
Floriana Zellera k sobě patří formálně 
i tematicky, navzájem se v sobě zrca-
dlí a jsou zábavné, hořké i bolavé,“ vy-
světlil Šotkovský.

Netradičním divadelním sálem bude 
po dva dny, 28. a 29. května, skuteč-

ný kamion na náměstí Svobody. Zde se 
v podání belgického souboru T, arsenaal 
odehraje příběh malé holčičky emi-
grantky putující v kamionu z Istanbulu 
přes celou Evropu do země zaslíbené, 
lapidárně nazvaný Kamyon.

Festivalové dění obohatí také pocta 
letošnímu osmdesátníkovi Milanu Uh-
demu. Na jeho Den se souborným uve-
dením jeho inscenací zve 28. května Di-
vadlo Husa na provázku.

Aktuální poselstství nese řecké ta-
neční zamyšlení skupiny Rootlessro-
ots s názvem Europium, které uvede 
Mahenovo divadlo 30. kětna. Vychází 
ze skutečného příběhu ztroskotání lodi 
Medúza a zkoumá identitu i současné 
směřování Evropy.

Staronový účastník festivalu němec-
ké Theater Bremen poslední den festi-
valu přiveze česko-německou inscena-
cí Kafkova Zámku, která je ozvláštněna 
živou hudbou české kapely Kafka Band 
složené z českých umělců.

Během pěti festivalových dnů si pu-
blikum bude moci vybrat ještě z mno-
ha dalších pozoruhodných představení, 
včetně představení pro děti. A připra-
vena je i „mohutná ozvěna“ festivalu 
v polovině června – baletní představení 
předního nizozemského souboru Neder-
lands Dans Theater II založeného svě-
toznámými choreografy Jiřím Kyliánem 
a Hansem van Manenem.

Více informací lze získat na webo-
vých stránkách www.divadelnisvet.cz.

KULTURA

DIVADELNÍ PREMIÉRY

X. Naidoo, M. Heitz, 
M. Herberger, J. Krüss: 
Prodaný smích
Premiéra 7. 5. 2016 v 19.00 hod., 

Městské divadlo Brno – hudeb-

ní scéna

Pohádkový příběh vypráví o chlap-

ci, který se rozhodne prodat ďáblo-

vi vlastní zvonivý smích výměnou 

za možnost vyhrát každou sázku na 

světě. Ačkoli Timm rychle bohatne 

a získává všechno, po čem dřív tou-

žil, brzy pochopí, že opravdovým 

bohatstvím byl právě jeho smích, 

který se tedy rozhodne získat zpět. 

Vydává se na strastiplnou cestu pl-

nou mnohých dobrodružství.

B. Martinů, H. Purcell: 
Epos o Gilgamešovi, 
Dido a Aeneas
Premiéra 13. 5. 2016 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Janáčkovo divadlo

Babylonský Epos o Gilgame-

šovi vypráví příběh o nelítost-

ném vládci Uruku, jeho přátel-

ství k přírodnímu muži Enkiduo-

vi, kteří vedou filosofický dialog 

o pozemském a posmrtném ži-

votě. Právě tento příběh se stal 

inspirací k jednomu z vrcholných 

děl Bohuslava Martinů.

Mezi velké milostné příběhy patří 

pak tragická láska kartaginské krá-

lovny Dido k trojskému hrdinovi 

Aeneovi. Námět se stal předlohou 

k více než stovce operních zpraco-

vání, z nichž některá náleží k pře-

lomovým dílům operní literatu-

ry. Takovým je i opera velkého 

skladatele anglického baroka He-

nryho Purcella, který díky svému 

umění zachytit v hudbě ty nejjem-

nější nuance lidských emocí vde-

chl nešťastné Dido nesmrtelnost.

J. Jelínek: Pohádka 
o nevyřáděném 
dědečkovi
Premiéra 21. 5. 2016 ve 

14.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Reduta

Pohádková groteska o stáří, po-

licii, vesmíru, sněhu a radosti ze 

života. Už jsme si zvykli, že řádí 

malá dítka na pískovišti, puberťá-

ci na diskotéce, tatínci v hospo-

dách a maminky v cukrárnách. 

Tak proč by si nemohl zařádit 

dědeček? Co se stane, když vás 

na stará kolena popadne obrov-

ská chuť „SI POŘÁDNĚ ZAŘÁ-

DIT“? O tom se můžete přesvěd-

čit v nové rodinné inscenaci.

M. Amsler: ON
Premiéra 21. 5. 2016 

v 19.30 hod., HaDivadlo

Ne že by nebylo nic jiného než 

On, ale všechno ostatní žije 

v jeho světle...

Jeho notebook, jeho smartphone, 

profily na sociálních sítích, profi-

ly na seznamkách VERSUS jeho 

matka, jeho bratr, bývalý přítel, 

dívka, která našla jeho Android, 

cizí HIV pozitivní muž... Příběh ně-

koho, kdo jakožto fyzická existence 

zmizel. Ve svých dalších podobách 

– jako soubor dat, jako ON on-line 

– však zůstává nesmrtelným a dál 

víří virtuálním prostorem.

Tanec Brno 2016
Národní divadlo Brno na letoš-

ním festivalu Tanec Brno uvede 

zajímavé taneční hosty. Prvním 

bude 22. května v Mahenově di-

vadle český soubor 420PEOPLE 

s představením Mirage. Na jevišti 

se za doprovodu kanadského skla-

datele Owena Beltona mísí tanec 

s komickými prvky. Druhým hos-

tem bude maďarský taneční sou-

bor Györi Balett, který vystoupí 

23. května v Janáčkově divadle. 

Předvede Carminu Buranu v cho-

reografii Youriho Vàmose a Bole-

ro Maurice Ravela. (JAVA)

Maraton hudby 
rozezní všechny 
kouty města
Oživit hudbou veřejný prostor v Brně 
a přilákat sem co nejvíce místních i turistů 
si klade za cíl první ročník festivalu Ma-
raton hudby Brno. Od 27. do 29. května 
by se městem měla linout hudba nejrůz-
nějších žánrů hraná profesionály i amaté-
ry v budovách, v ulicích i na náměstích.

V duchu hesla Město plné tónů chce 
festival spojit to nejlepší ze všech hu-
debních žánrů zastoupených ve městě 
prostřednictvím zřizovaných, spolko-
vých i nezávislých institucí a představit 
i nové unikátní projekty.

„Klasická i lidová hudba, jazz, rock, 
pop, folk nebo country bude znít opravdu 
všude – v klubech, divadlech, koncertních 
sálech, ale i v kavárnách nebo v plenéru. 
Pro návštěvníky jsou připraveny tematic-
ké okruhy jako Hudba v kavárnách, Klu-
bová noc, Busking v Brně, Hudební vilové 
kvarteto, Pianoštafeta, Hudba na radni-
ci, Pártytramvaj atd. Festival také propojí 
hudbu s jinými uměleckými směry, napří-
klad s videoartem nebo tancem a podní-
tí tvorbu speciálních hudebních programů 
pro děti. Zviditelní tak místní umělce a oz-
vláštní netradiční a architektonicky zají-
mavá místa,“ uvedla Gabriela Peringerová 
z Turistického informačního centra Brno, 
které festival pořádá společně s agentu-
rou TWENTYFOURSEVEN Promotions 
a hudební agenturou C.E.M.A.

Více informací lze získat na strán-
kách www.maratonhudby.cz. (MAK)

Hudební ikony a meziválečná architektura
Prostor moderního funkcionalistické-
ho pavilonu A na výstavišti zaplní a do-
tvoří soudobá hudba. Svou 4. koncertní 
sezónu zde 2. června koncertem nazva-
ným Aglomerace uzavře soubor Brno 
Contemporary Orchestra. 

Koncert pro pavilon, jak zní podtitul 
akce, usiluje o neotřelé umělecké pro-
pojení ikony brněnské meziválečné ar-
chitektury s ikonami hudební kompo-
zice. Jeho organizátoři tak chtějí mezi 
prvními přispět k tomu, aby se areál 
více otevřel i jiným aktivitám než pou-
ze výstavnictví a aby ho lidé přijali a na-
vštěvovali po celý rok jako součást br-
něnského veřejného prostoru.

Na koncertu zazní skladby Deserts od 
Edgara Varèse, průkopníka mnoha sty-
lů a modernisty, a De Staat Louise An-
driessena, dílo zkomponované na úryv-

ky textů z Platónova stěžejního spisu 
Republika.

„Skladba Deserts z 50. let 20. stole-
tí zkoumá paralely mezi pouští reálnou 
a pustinami v nás, vrací se k hrůzám vá-
lek, katastrof a lidských utrpení. Zazní 
v jednom z křídel pavilonu a posluchači 
se poté přesunou do křídla druhého, kde 
budou moci vyslechnout kompozici De 
Staat, která vznikla v 70. letech 20. stole-
tí na základě diskusí nad vztahem hudeb-
ní kompozice a politiky,“ přiblížil pro-
gram jeho dramaturg Viktor Pantůček.

Vstupenky v předprodeji Filharmonie 
Brno v Besední ulici, ve Student Agen-
cy v Domě pánů z Lipé či on-line lze do 
20. května zakoupit za first minute cenu 
125 korun, od 21. května za 250 korun.

Více informací na stránkách bcorche-
stra.cz. (MAK)

Letní večery opět podbarví 
varhanní hudba
Špičkové české a zahraniční varhaníky 
všech generací přivede do našeho měs-
ta už po třicáté šesté Brněnský varhanní 
festival, tentokrát s podtitulem Setkání 
u varhan v proměnách času. Od 1. červ-
na do 7. července bude královskému ná-
stroji patřit sedm večerů ve třech br-
něnských kostelích a ozvěny festivalu 
dolehnou také do Kuřimi, Velké Bíteše, 
Nosislavi, Vyškova a Valtic. 

„Festival má za sebou už třicet pět let 
existence, ale co se týká příležitosti k širší 
interpretaci varhanní hudby v našem měs-
tě, je stále výjimečný. Letos mimo jiné 
připomeneme životní jubileum význam-
ného brněnského skladatele Milana Sli-
máčka a velmi nás také těší, že koncerty 
se budou konat především na nových kon-
certních varhanách v jezuitském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, na jejichž vý-
stavbě a financování se podílelo i město 
Brno,“ uvedla umělecká ředitelka a dra-
maturgyně festivalu Hana Bartošová.

Slimáčkovo stěžejní dílo Zpěvy o Pánu 
zazní 1. června na zahajovacím koncertě 
v jezuitském kostele v Beethovenově uli-
ci právě v podání varhanice Hany Barto-
šové. Společně s ní se představí americká 
hobojistka Kristen Cooper a sopranist-
ka Lenka Cafourková Ďuricová. Varha-

ny u jezuitů rozezní také Němec Michael 
Utz, jehož vystoupení dotvoří umělec-
kým přednesem Gabriela Vránová (8. 6.). 
Ve stejném kostele pak publikum uslyší 
německou umělkyni Markétu Schely Re-
indlovou s komorním pěveckým sborem 
Gloria Brunensis (22. 6.) a také dva vý-
roční koncerty. Vystoupení Witolda Za-
lewského z Polska s houslovým Duem 
Lyriko Magdaleny a Štěpána Graffových 
připomene druhé výročí posvěcení no-
vých varhan (29. 6.) a narozeniny osla-
ví společně se svými hosty závěrečným 
koncertem festivalu jeho zakladatelka 
Alena Veselá (7. 7.).

K rozjímání při Hudebních nešpo-
rách vyzve obecenstvo v Červeném 
kostele na Komenského náměstí dán-
ský umělec Torben Krebs (5. 6.), v kos-
tele svatého Augustina na náměstí Míru 
zarezonuje moderní prostor vystoupe-
ním americké varhanice Gail Archero-
vé společně s Vokálně-experimentálním 
souborem Affetto (15. 6.).

Pro veřejnost jsou připraveny se-
mináře s varhanní tematikou i pre-
zentace nových koncertních varhan 
v jezuitském kostele. Více informa-
cí lze získat na webových stránkách: 
www.varhany.nomi.cz. (MAK)

Barevný a opravdový 
fotograf McCurry

 Od Vietnamu po Afgánistán. Téměř do celého světa se prostřednic-

tvím barevných, barvitých, nikoliv však barvotiskových fotografií budou 

moci podívat návštěvníci výstavy Steve McCurry – Photographer. Připravi-

lo ji Muzeum města Brna a na Špilberku bude k vidění od 12. května do 30. 

června. Letos šestašedesátiletého amerického dokumentárního a reportáž-

ního fotografa Steva McCurryho zajímají především země zmítané bídou 

a vnitřními i mezinárodními konflikty, kam se dostává a kde fotí často za 

velmi dobrodružných okolností – jako první například pronikl po sovětské 

invazi do Afghánistánu. Byl několikrát vážně zraněn a dvakrát prohlášen za 

mrtvého. „Vystavujeme přibližně sto fotografií z Afghánistánu, Indie, Dál-

ného východu a v menší míře i z Afriky a Ameriky. V expozici samozřejmě 

nechybí snímek Afghánská dívka z roku 1984. Ikonické dílo, které se v červ-

nu 1985 objevilo na titulní stránce časopisu National Geographic. Celosvě-

tově proslulé fotografii osiřelé dívky se vzdorovitým pohledem se také říká 

Mona Lisa Východu,“ upozornil na nejslavnější exponát výstavy její kurá-

tor Robert Janás. Fotografa proslavily portréty a výjimečná barevnost jeho 

snímků, sám však zdůrazňuje, že jej zajímá především příběh, který se sna-

ží vyprávět pomocí výrazu tváře, náladou a zabarvením krajiny, zachyce-

ním detailů okolí. Za své dílo byl McCurry mnohokrát oceněn, mimo jiné 

získal čtyřikrát první místo v soutěži World Press Photo.  (MAK)
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LOUČENÍ SE
SEZONOU

FC ZBROJOVKA BRNO
-

FC VYSOČINA JIHLAVA
6.května od 18:00, Městský fotbalový stadion 

FC ZBROJOVKA BRNO-
AC SPARTA PRAHA

11.května od 18:15, Městský fotbalový stadion

změna termínu vyhrazena, více na www.fczbrno.cz

produkce MedialAgency

Lucie na turné oslaví třicátiny, 
Team Kristovy roky
Blíží se červen a jihomorav-

skou metropoli čekají hudební 

události. Zatímco Lucie oslaví 

30 let koncertování, Pavol Ha-

bera a jeho Team vyrážejí na 

turné připomínající 33 let na 

pódiích. Oba koncerty se ko-

nají v hale DRFG Arena v Brně.

Deset let trvalo, než si fanouš-

ci vymodlili návrat Lucie. A loni 

se kapela potěšila základnou se 

150 000 fanoušky, kteří přišli na 

deset vyprodaných koncertů. 

„V červnu a v červenci 2016 se 

Lucie představí na třech exklu-

zivních koncertech pod širým 

nebem v Čechách a na Mora-

vě a na jednom halovém na Slo-

vensku,“ uvedl Aleš Hrbek z po-

řádající Agentury GLANC, s.r.o. 

Zajít si na Lucii, to je sázka 

na jistotu. „Kostrou budou zá-

sadní skladby úspěšné karié-

ry nejznámější české skupiny 

a řada narozeninových překva-

pení,“ naznačil Hrbek. 

Lucie a její tým pilně pracu-

jí na vizuální i zvukové podobě 

koncertů. „Sérií českosloven-

ských koncertů kapela oslaví 

30. výročí od svého prvního vy-

stoupení. A dárkem je i nový vi-

deoklip – první po 12 letech,“ 

uvedl promotér. Zájemci se na 

něj mohou podívat na tomto 

odkazu: www.youtube.com/

watch?v=NGeoSWXa8ZE 

„Točit klip po tolika letech 

bylo zajímavé. Natáčení jsme si 

užívali a s výsledkem jsme spo-

kojeni. Věříme, že spokojení 

budou i fanoušci. A všem do-

poručujeme dokoukat video až 

do konce,“ vzkázala Lucie před 

svým turné.

Skupina vystoupí v nejzná-

mější sestavě David Koller, Ro-

bert Kodym, P. B. CH. a Michal 

Dvořák.

Habera a Team slaví 
Kristovy roky

Palo Habera a jeho Team v květ-

nu a červnu míří do hal České 

a Slovenské republiky na HA-

BERA A TEAM 33 TOUR 2016! 

„Je to poslední turné pod ná-

zvem FINAL TOUR, jak tvrdí 

frontman Teamu Pavol Habera. 

Každé jejich turné navštívilo 

více jak 100 000 návštěvníků,“ 

připomněl Aleš Hrbek z pořá-

dající Agentury GLANC, s.r.o.

„Rozhodli jsme se náš záběr 

v oblasti kultury rozšířit o Pala 

Haberu a skupinu TEAM. Jsem 

rád, že DRFG může podpořit 

jednoho z nejúspěšnějších, čes-

ko-slovenských interpretů po-

sledních třiceti let,“ uvedl za-

kladatel a majoritní vlastník 

investiční skupiny DRFG David 

Rusňák.

Kapela do rádií pustila novou 

píseň s názvem Viem, čo cítiš. 

„Skutečnost, že kapela má chuť 

tvořit nové songy a být opět 

spolu, vedla k myšlence o ná-

vratu na velká česko-slovenská 

pódia,“ popsal Hrbek.

Skupina Team v roce 2016 

slaví Kristových 33 let. „Dává 

to kapele další symbolický roz-

měr. Hraje všechny hity i nové 

songy s ještě větší energií a na-

sazením, zabalené do poctivé 

pódiové show 21. století,“ na-

značil Hrbek, který je promo-

térem české části turné.

Palo Habera a Team zařadil 

v rámci české části turné jeden 

koncert navíc. „A to v Brně. Team, 

který odehraje 16 koncertů v nej-

větších halách v ČR a SR, ve svém 

programu nemá žádné pauzy, 

aby mohl v některém městě ode-

hrát koncert navíc. Přesto velký 

zájem o vstupenky vedl kapelu 

k rozhodnutí zařadit po ukonče-

ní turné ještě jeden bonusový zá-

věrečný koncert v Brně v DRFG,“ 

vysvětlil promotér Aleš Hrbek.

16. 6. PLZEŇ – Amfiteátr 

Lochotín / ceny vstupenek 

690–790 Kč

22. 6. BRATISLAVA – Inche-

ba Expo Aréna / 29–59 EUR

24. 6. BRNO – Velodrom / 

ceny vstupenek 690–890 Kč

1. 7. PRAHA – Eden Aréna / 

ceny vstupenek 690–1290 Kč

Vstupenky v sítích Ticketpor-

tal, Ticketpro a Ticketportal.sk

20. 5. ZLÍN – Zimní stadion 

Luďka Čajky

24. 5. OLOMOUC – Zimní 

stadion

26. 5. BRNO – DRFG Arena

28. 5. HAVLÍČKŮV BROD – 

Zimní stadion města Havlíč-

kův Brod

30. 5. PARDUBICE – Tipsport 

Arena

1. 6. PRAHA – O2 arena

3. 6. CHOMUTOV – SD Arena

5. 6. PLZEŇ – HM Arena

7. 6. ČESKÉ BUDĚJOVICE – 

Budvar Arena

9. 6. OSTRAVA – ČEZ Arena

13. 6. BRNO – DRFG Arena

Začátky koncertů jsou ve 

20:00 hodin. Prodej na 

www.ticketportal.cz
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Brno jede na vlně volejbalové euforie
Naposledy ten pocit brněnští fa-
noušci zažili před více než čtvrti-
nou století. Letošní ročník se ale 
hráčům z klubu Volejbal Brno po-
dařil náramně. V rámci základní 
části sezony dokázali postoupit do 
play-off ze čtvrtého místa v tabul-
ce. Ta pravá euforie ale přišla až ve 
vyřazovací části, když nejprve vy-
řadili Benátky nad Jizerou, potom 
favorizovaný Jihostroj z Českých 
Budějovic a nakonec se jako Da-
vid Goliáši postavili Dukle Liberec. 
Výsledek této série nebyl do konce 
uzávěrky znám.

MAREK DVOŘÁK

Prvním soupeřem v cestě za vysně-
ným titulem byly Benátky nad Ji-

zerou, nevyzpytatelný tým, se kterým 
měli Brňané v základní části sezony 
vyrovnanou bilanci. I když Středoče-
chy dokázali smést z cesty dominant-
ním rozdílem 4:0 na zápasy, některé vý-
hry se nerodily lehce a zejména v útoku 
tým chvílemi skřípal. Vyhraná série ale 
otevřela novou výzvu – semifinále s Ji-
hostrojem České Budějovice, jedním 
z nejúspěšnějších celků poslední doby. 

Tým se ale dokázal motivovat. Mož-
ná tomu prospěl i team-building, kte-
rý se netradičně odehrával v protiato-
movém krytu 10-Z. „Největší zážitek 
z toho měli naši američtí a hlavně ruš-
tí spoluhráči, když v krytu uviděli staré 
ruské noviny a po zdech nápisy v azbu-
ce. Věříme, že i tato akce napomohla 
ke stmelení kádru,“ říkal tehdy v roz-
hovoru pro ČTK blokař Martin Kla-
pal. K udržení dobré formy a adaptaci 
přispěl mezi sériemi také přátelský zá-
pas v Komárně, které má, podobně jako 
Budějovice, na české poměry nezvyk-
le nízkou halu. 

Silný Jihostroj, vítěz základní čás-
ti extraligy, byl v sérii nicméně jasným 

favoritem. „Naši soupeři hráli společ-
ně v klubu i reprezentaci, jsou sehra-
ní. Nemáme co ztratit, pod tlakem jsou 
oni,“ znělo v té době z brněnské kabiny. 
A zdálo se, že role outsidera klubu z ji-

homoravské metropole svědčí. Už tehdy 
management klubu koketoval s myšlen-
kou hrát domácí zápasy v DRFG Aré-
ně, ale myšlenka byla nakonec odlože-
na, byť ne na dlouho.

Začátek série také nebyl bez bolesti. 
První utkání Brňané prohráli, ve dru-
hém však skóre série srovnali. Trošku 
pomohla i smůla budějovických, kteří 
si postupně zranili několik důležitých 

hráčů a protrpěli epidemii příušnic. 
Chvilku dokonce zvažovali ze soutě-
že odstoupit, ale bojovnost velela ne-
vzdat se. Rozjetý brněnský vlak už ale 
vykolejit nedokázali a přes jejich tuhý 
odpor (i se zúženým kádrem dokázali 
vybojovat jeden zápas) postoupil prá-
vě brněnský volejbalový klub. „Doká-
zali jsme si, že můžeme s příchodem 
univerzála Andrianova porazit i tak 
kvalitního soupeře, jakým jsou Čes-
ké Budějovice,“ uváděl trenér Brňanů 
Ondřej Marek.

V rámci postupu do finále ožila myš-
lenka stěhování do DRFG Arény. „Sou-
časná kapacita haly v Kounicově ulici je 
nedostatečná. Vzhledem k tomu, že zde 
bylo finále a titul naposledy před šesta-
dvaceti lety, tak věříme, že se nám po-
daří využít kapacitu Ronda bez prostorů 
na stání za oběma brankami,“ řekl teh-
dy pro ČTK manažer brněnského klubu 
Martin Gerža. Nemýlil se – oproti hoke-
jovým utkáním sníženou kapacitu haly, 
tedy 4200 míst, dokázalo Brno zaplnit 
a nabídnout tak místním obyvatelům 
další sportovní svátek – souboj černého 
koně jedoucího na vlně euforie s gigan-
tem českého volejbalu.

Rychlé vystřízlivění přišlo hned 
v prvním duelu, který Brňané prohrá-
li 0:3 na sety, a ve druhém, jenž dopa-
dl úplně stejně. Jenže v hale, kde ob-
vykle vládne hokejová Kometa, nalezli 
bezpečnou pevnost a dvakrát po sobě 
zvítězili. Připsali si i další rekord v ná-
vštěvnosti, na první domácí finálový 
zápas přišlo 4046 fanoušků. V pátém 
utkání se ale Liberec znovu chopil inici-
ativy a s ní i vedení 3:2 na zápasy. Finá-
le pak pokračovalo po uzávěrce Brněn-
ského metropolitanu.

I když v těchto chvílích ještě nevíme, 
zda se Brnu nakonec přeci jen podaří ur-
vat titul, jedno je jisté. Ročník 2015/16 
se zapíše do brněnské volejbalové histo-
rie nejhůře stříbrným písmem.

Sezóna amerického 
fotbalu je v plném proudu
Ostří hoši v mohutných chráničích a s hel-
mami se rvou o šišatý míč. Nejsme ale 
v Pittsburgu ani v New Englandu, podob-
ný obrázek byl v minulých dnech vidět 
také v Brně – a ještě bude. Právě začala 
sezóna amerického fotbalu, který v Brně 
hrají v mužské kategorii hned tři kluby.

Jihomoravská metropole má v ame-
rickém fotbale silného hráče. Klub Sígrs, 
který pochází z Bílovic, totiž letos hraje 
druhou ligu. Z brněnských klubů je tak nej-
výše. Do sezóny navíc Sígři vstoupili velmi 
úspěšně – výsledným skóre 31:14 rozdrtili 
favorizované pražské Hippos.

„Letos chceme ovládnout soutěž a vy-
hrát Silver Bowl,“ netají se ambicemi tre-
nér Sígrs Petr Švanda. I když hrají tak kva-
litní soutěž vůbec poprvé, hned prvním 
zápasem se zařadili mezi černé koně. Kva-
litu soupeřů si Švanda uvědomuje: „Napří-
klad plzeňští Patriots mají více než dva-
cetiletou tradici. Oproti tomu náš tým 
oficiálně působí v soutěžích amerického 
fotbalu od roku 2012,“ konstatuje. 

Tradice ani zvučných jmen se ale Sí-
grs nebojí, také oni na letošní sezónu vy-
datně posílili. „Mezi největší opory týmu 
patří náš rozehrávač Filip Ondrášek,“ říká 
Švanda. „Již jako nováček se v jeho prv-
ním roce působení dokázal probít až do 
základní sestavy národního týmu, což je 
opravdu úctyhodné, a nejsem si jistý, jestli 
se to v historii amerického fotbalu v České 
republice podařilo i někomu jinému. Na-
víc se nám povedlo přivést několik posil 
z konkurenčních českých klubů.“ 

Elitní týmy v republice často využívají 
zahraničních hráčů a Švanda ví, že právě 
v tomto je cesta k úspěchu. „Z dlouhodo-
bějšího hlediska bychom rádi vrátili Brno 
tam, kam podle nás patří, a to je elitní di-
vize a přímé souboje o titul o mistra ČR. 
Máme-li být klubem v nejvyšších patrech, 

budeme k tomu potřebovat přivést nějakou 
zahraniční posilu. Pomalu se tedy začíná-
me poohlížet po možnostech,“ říká.

Aligátoři třetí ligu válcují

Ve třetí ze čtyř českých lig najdeme hned 
dva brněnské zástupce – mladé Pitbulls 
a jeden z nejzkušenějších týmů Alliga-
tors. Ti ještě loni hráli mezi elitou, ale po 
neúspěšné sezóně se kvůli stále vyvíjejí-
címu se systému soutěže propadli až do 
třetí ligy, kde zatím po dvou jednoznač-
ných výhrách dominují. Aligátoři ale zů-
stávají na zemi. „Až vítězství ve finále 
3. ligy ukáže, jestli je náš tým připrave-
ný hrát 2. ligu,“ říká hlavní trenér klubu 
Aleš Daňhel. „Pokud vyhrajeme, pak sa-
mozřejmě využijeme možnosti postupu 
do 2. ligy. Hlavním naším cílem ale je ze-
jména rozšířit a upevnit seniorskou i juni-
orskou hráčskou základnu našeho klubu, 
nastartovat týmového ducha a užívat si ra-
dost ze hry,“ dodává Daňhel.

Do budoucna má nejstarší brněnský 
klub hodně plánů. „Chtěli bychom rozší-
řit mládežnický program,“ říká manažer 
týmu Zbyněk Zelinka. „Pro příští sezónu 
počítáme s rozšířením trenérského kádru 
o zahraniční posilu, jež by nám pomohla 
se dostat zpět mezi elitu. I nadále budeme 
rozvíjet charitativní a propagační aktivity, 
například během festivalu Sporťáček.“

Tvrdým bojem si letos procházejí Pit-
bulls, kteří mají ve třetím kole na kontě už 
dvě porážky. „Potřebujeme hru zjednodu-
šit a zrychlit, minimalizovat chyby a lépe 
zvládat klíčové situace,“ burcuje tým koor-
dinátor útoku Marián Husár. „Také musí-
me zapracovat na fyzické kondici. Hrajeme 
s kvalitními soupeři, není možné, abychom 
jim jejich pozici ještě ulehčovali,“ dodává 
Husár. Více informací včetně termínů zá-
pasů najdete na webu www.caaf.cz. (MAD)

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

 Po zápase. Brněnští volejbalisté neskrývali radost z výhry nad Libercem.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Čenda
Čenda je osmiletý kříženec špice. 

Má přátelskou povahu, s většinou 

pejsků vychází dobře, ale bohužel 

má velmi silné libido, proto musí být 

spíše sám. Nový páníček bude mu-

set toto hlídat a usměrňovat jeho 

choutky. Z tohoto důvodu není vhod-

ný k dětem, ale bude šťastný v do-

mečku se zahrádkou.

Honzík
Asi osmiletý kříženec černé bar-

vy Honzík je bohužel skoro slepý. 

Byl nalezen zapadlý ve skruži. Jeho 

milá a přátelská povaha z něj udě-

lá vašeho věrného kamaráda. Není 

vhodný k dětem. Ostatní pejsci mu 

nevadí, klidně může mít i psího ka-

maráda. Uvítal by stabilní prostředí, 

v kterém se dokáže brzy pohybovat 

s úplnou jistotou.

Ron
Ronovi je 14 let, ale je stále aktivní. 

Měl tu smůlu, že mu umřela panička, 

a tak skončil v našem útulku. Tento pej-

sek má zákal v obou očích, ale využívá 

zbytkového zraku. I přes svůj hendikep 

je přátelský, mírný a kamarádský. Větši-

na pejsků mu nevadí, dokáže si s nimi 

i hrát, ale vybírá si. Je čistotný, proto 

může bydlet v bytě, ale i v domečku.

Ron
Ron je asi čtrnáctiměsíční kastrova-

ný kříženec ovčáka. Je velmi aktivní 

a má rád lidi. Se psy vychází velmi 

individuálně, proto by byl vhodný 

jako jedináček, nejraději do dom-

ku se zahrádkou, kde bude mít svo-

ji boudu. Je velice vhodný pro psí 

sporty, dlouhé vycházky a jiné akti-

vity, rád se učí a bude vám dělat jen 

samou radost.

DĚTI V AKCIHledáme pánečka
Útulek pro opuštěná zvířata, Palcary 1186/50, tel.: 541 420 111 (informace, spo-

jovatel), 541 420 120 (ambulance, příjem a výdej zvířat), internet: www.mpb.cz/

utulek-pro-zvirata. Otevírací doba: po–ne 10–17 hodin (kromě út: sanitární den)

Požár ve hvězdárně, 
Noc snů v zoo
S květnem konečně přichází příjemné 
jarní počasí, které děti vytahuje od počí-
tačů a láká je ven. Jaký program můžete 
vašim ratolestem nabídnout? Zajímavé 
akce se konají například ve hvězdárně 
a planetáriu či v Zoo Brno.

„V neděli 8. května od 16.30 bude 
Hvězdárna a planetárium Brno hořet,“ 
usmívá se ředitel této organizace Jaroslav 
Dušek. „Tedy obrazně řečeno, proběhne 
u nás velké požární cvičení včetně eva-
kuace pomocí vrtulníku. O den později 
se podíváme na přechod planety Merkur 
přes sluneční kotouč. Na tento úkaz jsme 
čekali 13 roků,“ dodává Dušek.

Oslavu si zaslouží také Ručníkový 
den, který připadá na 25. května. Tento 
neformální svátek připomíná dílo kul-
tovního sci-fi autora Douglase Adam-
se. Ručníkový den je odkazem na knihu 
Stopařův průvodce po galaxii, ve kte-
ré je ručník považován za nejdůležitější 
část vybavení vesmírného stopaře. Také 
na tento svátek bude mít hvězdárna na-
chystaný program. 

I Zoo Brno připravuje na květen zají-
mavé akce. 14. května se zde bude konat 
Den s audioknihou. „Dětští návštěvníci 
budou dostávat ke vstupence voucher na 
audioknihu se zvířecími příběhy namlu-
venými hercem Jiřím Lábusem,“ říká 
mluvčí zoo Monika Brindzáková. „Více 
informací najdete na letáku, který bude-
me distribuovat od 14. května,“ dodává.

Páteční večer 3. června bude v zoo 
patřit chronicky nemocným a handica-
povaným dětem. „Již pojedenácté děti 
prožijí Noc snů. Čeká je program plný 
zážitků a splněných přání. Pozvané děti 
mají tento večer vstup do zoo bezplatný 
i s rodiči a sourozenci a stávají se v ten-
to večer jedinými návštěvníky zoo,“ vy-
světluje Brindzáková. (MAD)
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