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Nová kanalizace 
a retenční nádrže 
pomohou řekám
V městských částech Bosonohy, Brno-jih, Maloměřice-Obřany, Líšeň 
a Tuřany-Dvorska se chystá rozsáhlý projekt dostavby kanalizace. Vznik-
nou také nové retenční nádrže, které pomohou udržet čistější řeky ve měs-
tě a zamezí znečišťování spodních vod.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Domácnosti pěti tisícovek obyvatel 
především z Tuřan, Žebětína, Bo-

hunic a Ivanovic se v posledních letech už 
mohly připojit na novou kanalizaci. Teď 
se chystá další etapa dostavby kanalizační 
sítě. Městu Brnu se totiž podařilo vyjednat 
pokračování podpory pro stavbu kanaliza-
ce a retenčních nádrží z Operačního pro-
gramu životní prostředí, z něhož by Brno 
mohlo získat až 1,14 miliardy korun.

„Nyní proto připravujeme projektovou 
dokumentaci na dostavbu kanalizační sítě 
v Bosonohách, v Brně-jihu, Maloměři-
cích a Obřanech, Líšni a v oblasti Dvor-
ska-Tuřany,“ popsal náměstek brněnské-
ho primátora Richard Mrázek odpovědný 
za investice města. Předpokládaná cena 
celého projektu je 2,5 miliardy korun.

Stavět se bude téměř 15 kilometrů 
splaškové kanalizace, 10 kilometrů dešťo-
vé kanalizace a 5,6 kilometru vodovodu.

Vybudovány budou také dvě nové retenč-
ní nádrže: Královky v Tuřanech a Červený 
mlýn v Králově Poli u Svitavské radiály.

Pro čistotu vody je důležitá také stav-
ba kanalizace tam, kde obyvatelům dosud 
chybí, jako je například lokalita Dvorska 
v Tuřanech. „Připravený projekt na novou 
kanalizaci, který ležel nečinně na radni-
ci celé minulé volební období, jsme ‚oprá-
šili‘ a začali s jeho aktualizací. Situaci ale 
nyní komplikuje novela silničního záko-
na, která neumožňuje umístění splaškové 
a dešťové kanalizace do krajské komunika-
ce. Kvůli nekvalitní práci našich poslanců 
je tak prakticky znemožněno budování ka-
nalizací ve většině obcí v ČR. V přípravách 
ale pokračujeme a doufáme, že se poda-
ří urychlit novelu zákona,“ popsal starosta 
Tuřan Radomír Vondra z hnutí Žijeme zde.

Tuto snahu vítá například Simona 
Nováková. „Kvůli chybějící kanalizaci 
musíme přibližně jednou za měsíc vyvá-
žet jímku, což je starost navíc, které by-
chom se díky kanalizaci zbavili,“ zhod-
notila obyvatelka Dvorsk.

Výstavba nové kanalizace a násled-
ná rekonstrukce ulic však přinese oby-
vatelům dotčených lokalit některá ome-
zení po dobu stavby. To si například 
v předchozích letech ověřili lidé v jiho-
západní části Bohunic. „Předchozí eta-
py rekonstrukce kanalizace se obvykle 
týkaly jednotlivých ulic, součástí toho-
to velkého projektu bylo ale ulic hned 
jedenáct. Řešili jsme tak řadu doprav-
ních komplikací a museli jsme se smí-
řit i s tím, že na čas ubylo parkovacích 
míst,“ popisuje někdejší místostaros-
ta a současný starosta Bohunic Antonín 
Crha (KDU-ČSL).

A upozorňuje také na to, že ne vždy 
dopadla následná rekonstrukce silnic 
a chodníků podle představ radnice i oby-
vatel. „Máme sice nové chodníky a silni-
ce. Řešíme ale potíže například s tím, že 
kvůli rozšířeným chodníkům a vyšším 
obrubníkům mohou někteří lidé jen ob-
tížně vjíždět do garáže. Na takové záleži-
tosti je důležité dohlížet už při projekční 
přípravě,“ dodal Crha.

Na přípravě projektové dokumenta-
ce pro novou etapu dostavby kanalizace 
nyní Brno pracuje. Harmonogram pra-
cí počítá s tím, že do konce příštího roku 
budou vyřízena potřebná povolení. Stavět 
by se mělo začít v roce 2018 či 2019.

 Pouť z Pohořelic. V sobotu 28. května vyvrcholil festival MEETING BRNO symbolickou Poutí smíření, která se 

konala v upomínku obětí takzvaného Brněnského pochodu smrti z 30. května 1945. Stejně jako loni vedla, jako ges-

to smíření, opačným směrem – od hromadného hrobu v Pohořelicích do centra města Brna, kde účastníci u pomní-

ku, který odsun na Mendlově náměstí připomíná, zapálili svíčky. Pouti se zúčastnilo přibližně dvě stě lidí všech vě-

kových kategorií. Tématem festivalu, který navázal na loňský Rok smíření a konal se od 20. května do 2. června, byly 

ztracené a nalezené domovy. Ve dvou liniích – historické a aktuální – přinesl festival umělecká vystoupení, výstavy, 

filmy, procházky i diskusní fóra. Dramaturgyní festivalu byla spisovatelka Kateřina Tučková. (LUK) FOTO: Z. KOLAŘÍK

Pouť smíření došla do Brna

Šalinkarty i jízdenky budou nově elektronické
Cestování městskou hromadnou dopra-
vou bude od příštího roku jednodušší. Za 
jízdné totiž bude možné platit elektronic-
ky například pomocí platební karty či te-
lefonu s bankovním čipem. Kdo bude mít 
zájem, nebude díky tomu muset kupovat 
lístky ani předplatní kupony na prodej-
ních místech.

V první vlně od ledna 2017 budou 
v elektronickém prodeji předplatní kupo-
ny na zóny 100 + 101. Za půl roku přibu-
dou jednorázové jízdenky na území Brna. 
Na tento systém budou postupně přecházet 
i regionální autobusy a vlaky.

Nyní lidé platí za jízdné hotově či kar-
tou. V nabídce jsou také sms jízdenky, ty 

ale fungují jinak v zónách 100 a 101 a ji-
nak v ostatních zónách Jihomoravského 
kraje (IDS JMK). Nově se tyto dva sys-
témy sjednotí. „Ve spolupráci s Jihomo-
ravským krajem nyní vytváříme zúčtovací 
centrum, aby brněnské elektronické jízden-
ky mohly fungovat v souladu s IDS JMK,“ 
uvedl náměstek brněnského primátora od-
povědný za dopravu Richard Mrázek.

Cestující si sami vyberou, co bude je-
jich nosičem informací o jízdném – napří-
klad mobilní telefon s bankovním čipem, 
bankovní platební karta či třeba Seniorpas. 
Přiložením tohoto nosiče k validátoru bude 
možné zakoupit jízdenku přímo ve vozidle, 
stejně jako se prokázat revizorovi. (TAZ)
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BRNO V POHYBUAKTUÁLNĚ

Model fotbalového 
stadionu ve Vaňkovce
V nákupní Galerii Vaňkovka mohou lidé 
od 9. do 19. června vidět maketu nové-
ho fotbalového stadionu za Lužánka-
mi. Spolu s modelem stadionu nahléd-
nou návštěvníci i do minulosti Zbrojovky 
Brno. Vystaven zde bude i jediný mist-
rovský pohár, který klub získal v sezó-
ně 1977/78, dále dobové fotografie, dresy 
nebo klubové vlajky. Na 18. června pořa-
datelé připravují pro návštěvníky expozi-
ce zábavný program.

Výstava se zaměří i na budoucnost areálu 
za Lužánkami a fanoušci i obyvatelé Brna 
se dozvědí, co město Brno na místě zchát-
ralého fotbalového stadionu chystá. (FPO)

K čemu slouží 
retenční nádrže
Velké podzemní záchytné nádrže 

na vodu slouží jako rezervoár na 

zředěnou splaškovou vodu, když 

ji kvůli srážkám nestačí pojmout 

čistírna odpadních vod. Díky nim 

nepřepadávají nadbytečné od-

padní vody do vodních toků, ale 

postupně se uvolňují do čistír-

ny, jakmile to její kapacita dovo-

lí. Vodní toky tak zůstávají čistěj-

ší. Nádrže zabraňují také ředění 

splaškových vod a jejich zasako-

vání do volného prostranství.

• Současný systém kanalizace a retenčních nádrží pokrývá přibližně polovi-

nu rozlohy Brna. Díky nové etapě dostavby by mělo být tímto systémem 

zpožďování a zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město.

• Nová retenční nádrž Královky bude mít kapacitu přibližně 22,5 tisíc m³. Re-

tenční nádrž Červený mlýn pak cca 26 tisíc m³.

• Na dostavbě a rekonstrukci kanalizační sítě pracuje město Brno průběžně. 

Díky podpoře Evropské unie byly postupně realizovány už tři velké pro-

jekty: 2001–2003 dotace 13,9 milionu eur, 2003–2005 dotace 1 589 000 Kč, 

2012–2016 dotace 1 564 mil. Kč.
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 Velkolepý interiér. Visitor centrum stejně jako celou budovu parkovacího domu navrhl brněnský architektonic-

ký ateliér Hrůša.  FOTO: ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL., ATELIÉR BRNO

Vážení Brňáci,
v uplynulých dnech jsme si připomně-
li celou řadu historických událostí spja-
tých s druhou světovou válkou a jejími 
dozvuky. Uplynulo 74 let od atentá-
tu československých parašutistů na říš-
ského protektora Reinharda Heydricha. 
Zapomenout nesmíme ani na preziden-
ta Edvarda Beneše, jehož památku jsme 
28. května v den 132. výročí jeho naro-
zení uctili položením květin k pomníku 
před Právnickou fakultou Masarykovy 
univerzity.

V tentýž den se konal také letošní 
ročník Pouti smíření. Společně s dvěma 
stovkami dalších poutníků jsem se pro-
to vydal na pěší pochod od hromadné-
ho hrobu vyhnaných brněnských Něm-
ců v Pohořelicích zpět do Brna.

O této připomínce divokého pováleč-
ného odsunu německých občanů Brna 
v květnu 1945 toho bylo řečeno a na-
psáno už mnoho, přesto bych se k tomu-
to tématu ještě jednou vrátil.

Řada lidí totiž bohužel tuto snahu 
o otevřenou debatu o poválečných udá-
lostech posouvá do roviny zlehčová-
ní nacistických zločinů a podlézání ně-
mecké straně. Politováním nad tím, 
že v rámci brněnského pochodu došlo 
k excesům a zbytečným, často nehu-
mánním úmrtím, ale rozhodně nesrov-
náváme události poválečných dní se 
zvůlí nacistického režimu ani se zvěr-
stvy, která Němci během protektorátu 
provedli českému národu.

Nikdo z nás, kteří se na tuto pouť 
vydali, nechce ani náznakem srovná-
vat míru utrpení jednotlivých národů 
během druhé světové války. Nechce-
me ani revidovat historii. Chceme jen 
odmítnout jakékoliv bezpráví, podívat 
se minulosti zpříma do očí a vykročit 
vstříc nové nezatížené úrovni vztahů 
s našimi sousedy.

Hněv Čechů vůči všemu německé-
mu byl před více než 70 lety jistě spra-
vedlivý. Ale jak velmi dobře vyjádřila 
mladá brněnská spisovatelka Kateřina 
Tučková, jakékoliv násilí na ženách, 
dětech a starých lidech zůstane vždy 
bezprávím.

Právě takové bezpráví Poutí smíření 
odmítáme. A kromě jiného tímto způso-
bem vysíláme symbolické vstřícné ges-
to k našim dobrým sousedům, kterými 
Rakušané a Němci již mnoho desítek let 
bezpochyby jsou.

Když jsem letos stál spolu s dalšími 
poutníky a hosty na zahradě Augustini-
ánského opatství na Mendlově náměs-
tí, odkud kdysi vyhánění lidé vyráže-
li a kde nyní pietní pochod z Pohořelic 
končil, vládla zde jiná atmosféra než 
loni. Před rokem jsme se se smířlivým 
gestem vraceli k minulosti, která nás 
rozdělila. Tentokrát jsme hleděli do bu-
doucnosti a ve společné historii hledali 
inspiraci ke spolupráci.

Na pouť se s námi vydalo mnoho hostů 
ze zahraničí, kde mají kroky města Brna 
zdůrazňující smíření velkou odezvu.

Mezi poutníky byli například studen-
ti gymnázia z německého města Schwä-
bisch Gmünd poblíž Stuttgartu, z nichž 
mnozí byli potomky německých vy-
hnanců z Brna.

Mám radost, že jsme tyto mladé lidi 
mohli v Brně přivítat a bez zášti a ne-
návisti s nimi mluvit o dějinách našich 
dvou měst, které se prolnuly v překotné 
době konce války.

Ještě důležitější je však spolu mluvit 
o nových perspektivách vztahů do bu-
doucna. A to je to nejdůležitější, pro-
tože před námi stojí výzvy aktuálního 
dění v Evropě.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)
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TIC se přestěhuje a změní 
na Visitor centrum
Když Brňané i návštěvníci měs-
ta potřebují informace o památ-
kách a zajímavých místech, míří 
na Radnickou ulici. V domě kou-
sek od Staré radnice sídlí Turistic-
ké informační centrum města Brna. 
Tam ho ale najdou už jen do pod-
zimu. Kontaktní centrum se přestě-
huje do dokončovaného parkovací-
ho domu na Panenské ulici.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Nové turistické centrum vznik-
ne v přízemí nového parkovacího 

domu hned vedle vchodu do Mincmis-
trovského sklepa. Návrh přestěhování 
byl v květnu odhlasován na poradě pri-
mátora. Záměr ještě musí schválit Rada 
města Brna a následně bude část TIC 
čekat přesun. V nových prostorách bude 
turistům k dispozici od listopadu.

„O stěhování do parkovacího domu 
se finálně rozhodlo na poradě primátora. 
Současné prostory nejsou úplně vhodné, 
protože infocentrum, obchod se suvený-
ry a předprodej vstupenek jsou samo-
statně a odděleně. Pro turisty i Brňany je 
to velmi matoucí a dochází tak ke kom-
plikaci při využívání nabízených slu-
žeb,“ uvedla radní pro marketing a ces-
tovní ruch Petra Rusňáková (ANO).

Místo bude fungovat jako takzvané 
Visitor centrum. „Návštěvníci v něm 
nejen získají informace, ale budou tam 
mít možnost výběru ze širokého množ-
ství suvenýrů a propagačních předmě-
tů či nákupu vstupenek v předprodeji 
na kulturní a jiné akce související s ces-
tovním ruchem,“ uvedla ředitelka Turi-
stického informačního centra Jana Ja-
nulíková.

Součástí nových prostor bude i klido-
vá zóna, kde si mohou návštěvníci sed-
nout, prostudovat informační materiá-

ly, dát si kávu a připojit se k internetu. 
Centrum bude mít i toalety, úschovnu 
zavazadel a dobíjecí místo pro mobil-
ní telefony. 

V novém moderním prostoru nyní 
budou všechny služby Turistického in-
formačního centra na jednom místě, 
což bude pro jeho návštěvníky mnohem 
komfortnější. „Zdá se mi, že to bude tro-
chu z ruky. Je důležité, aby si návštěv-
níci města k tomuto pracovišti v no-
vých prostorách našli cestu. Pokud ale 
bude stěhování přínosem pro činnost 
a práci TIC, nevidím v tom problém,“ 

uvedl opoziční zastupitel Martin Říha 
(KSČM). Podle pracovníků TIC se ale 
není čeho bát. Před otevřením nového 
centra bude v okolí umístěna navigace, 
pro lidi tak bude snadné ho najít.

Od přestěhování si ředitelka TIC sli-
buje oživení hluchého prostoru u parko-
vacího domu, který je důležitou spojkou 
mezi centrem Brna a ulicí Husovou, 
a lepší zázemí. „Na Radnické ulici jsou 
nevyhovující prostory. Řešili jsme i re-
konstrukci, ale varianta umístění centra 
v Panenské ulici se ukázala jako výhod-
nější,“ dodala Janulíková.

Stavbu nového turistického centra 
jako součást parkovacího domu hradí 
Brněnské komunikace. TIC zaplatí jen 
některé interiérové prvky či nábytek. 
V průchodu pod krokodýlem v Radnic-
ké ulici zůstane pouze informační cent-
rum – obchod se suvenýry a předprodej 
bude přemístěn na Panenskou.

V nových prostorách by TIC mělo sídlit 
přibližně dva roky. Pak se přesuneme do 
nového centra, které se má vybudovat na-
proti hlavnímu vlakovému nádraží. Přijíž-
dějící turisté tak získají informace o městě 
jen chvilku po vystoupení z vlaku.

Z putovního důstojníka pedagogem
Na vojenském letišti v Kábulu přišla 
osmatřicetiletého Brňana Jardu Krej-
čího pozdravit dcera jednoho z afgán-
ských vojáků. Dívka s krásnými vlasy, 
na první pohled upoutaly její hnědé oči. 
Obličej připomínal výraz, který zachytil 
slavný fotograf Steve McCurry v portré-
tu afgánské dívky, jejíž obří fotografie je 
v současnosti k vidění v jedné z galerií 
brněnského Špilberku.

„Podala mi ruku. Chybělo jí několik 
prstů,“ vzpomíná na tento okamžik své 
služby armádní kapitán Krejčí. „Podí-
vejte, i dnes mi při této vzpomínce na-
skočí na ruce husí kůže. Strašné je, po-
kud na konflikty doplácejí děti. S tím se 
stále nemohu srovnat,“ dodává, i když 
podle projevu je věčný optimista.

Jaroslav Krejčí se od mládí zajímal 
o zbraně. Jedním z jeho vzorů byl prastrýc, 
který skončil službu v armádě v hodnos-
ti plukovníka. Po maturitě se tedy rozhodl 
pro Univerzitu obrany v Brně. Byl přijat, 
školu vystudoval, a jak sám dnes už s nad-
hledem tvrdí, stal se důstojníkem – sloužil 
na nejrůznějších postech u útvarů v Praze, 
Pardubicích, Olomouci, Jihlavě a v Ná-
měšti nad Oslavou.

„Stal jsem se fluktuantem. Důvodem 
byly reorganizace. Všechny útvary až na 
Náměšť byly zrušeny,“ s úsměvem vzpo-
míná na stálé změny prostředí. Na pře-
lomu tisíciletí armáda snižovala počty 
svých složek a také stavy. Náměšťské le-
tiště zůstalo, takže tam jako velitel letec-
kých specialistů pokračoval dál.

Dvě sezóny sloužil i v Afganistanu 
s cílem naučit tamní vojáky udržovat 
složité stroje a především s nimi létat. 
Víceúčelový vrtulník Mil Mi-24 určený 
pro přímou podporu pozemních jedno-
tek, ničení tanků a obrněnců budí mezi 

místními ohromný respekt. Při jejich 
spatření se snaží zmizet. I když v Afga-
nistanu podle zkušeností kapitána Krej-
čího má lidský život nízkou hodnotu. 
„Jeden z tamních vojáků mi řekl, že je-

jich zbrojíř měl žaludeční potíže. Sku-
tečnost byla taková, že dostal nožem do 
břicha. Zemřel,“ povzdechl si. Sestava 
Jardy Krejčího to „neodnesla jako kluci 
z Chrudimi“, když o pár minut dřív od-
jela ze svého stanoviště, na které záhy 
dopadla jedna ze střel.

„Nyní se učím učit,“ dodává. Pracu-
je na katedře zbraní a munice brněnské 
vysoké školy. Má k tomu skvělé před-
poklady – znalosti armádní i civilní an-
gličtiny, fyzickou kondici, psychickou 
odolnost, zodpovědnost. Zkušenosti 
z českých posádek i z působení v Afga-
nistanu, kde člověk musí vypít 8 až 10 
litrů vody denně, aby mohl přežít pěta-
čtyřicetistupňovou výheň ve stínu. (IK)

 Bez fyzické kondice a psychické odolnosti se voják neobejde.

 FOTO: ARCHIV J. KREJČÍHO

Brněnské vily 
z minibusu 
Od začátku června bude pravidel-

ně odjíždět ze zastávky na náměstí 

Svobody turistický minibus a jeho 

trasa trvající dvě a půl hodiny po-

vede také okolo čtyř slavných br-

něnských vil – Tugendhat, Stiassny, 

Löw-Beer a Jurkovičovy. Turisty 

doprovodí průvodce, pro zahranič-

ní návštěvníky jsou připraveny au-

dioguidy s nahrávkou v anglickém 

a německém jazyce. (LUK)

Vzpomínka na Lidice
V úterý 7. června se od 15:00 usku-

teční v Kounicových kolejích v Br-

ně-Žabovřeskách ekumenické shro-

máždění k 74. výročí heydrichiá-

dy a vypálení obcí Lidice a Ležáky. 

Po položení květin na nádvoří u ně-

kdejšího nacistického popraviš-

tě bude pietní akt pokračovat v Pa-

mětní síni Kounicových kolejí. (LUK)

Rukodělky pro dospělé
Školské zařízení pro environmen-

tální vzdělávání Lipka chystá na 

léto řemeslné aktivity pro dospě-

lé. Začátečníci i pokročilí se mo-

hou pustit do pletení různých 

typů košíků i košů. A pokud je ne-

nadchnou košíky, čeká je Řemesl-

né léto – dospěláci si tak budou 

moct vyzkoušet práci s hlínou, 

textilem, dřevem i rostlinami. 

Více informací najdete na strán-

kách www.lipka.cz. Přihlašovat se 

dá již nyní. (LUK)

KRÁTCE

Veteráni na Špilberku
Od 31. května do 17. června je na 

hradě Špilberk k vidění výstava 

Ten druhý život. Sami vojáci na 

fotografiích zachytili život na za-

hraničních misích. K vidění jsou 

snímky z Kosova, Afghánistánu, 

Iráku a Mali, tedy z míst, kde Ar-

máda ČR aktuálně působí.
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ROZHOVOR

V Brně je možné studovat 
starou hudbu moderně
Už čtvrt století formuje renomo-
vaná německá cembalistka, var-
hanice, specialistka na kladívkový 
klavír Barbara Maria Willi kul-
turní život Brna a jako pedagož-
ka výrazně přispívá k rozvoji hu-
debního vzdělávání nejen v tomto 
městě. Na JAMU založila cemba-
lovou třídu, vede novou Katedru 
varhanní a historické interpretace 
a nyní připravuje ve střední Evro-
pě unikátní projekt mezinárodní-
ho studia staré hudby.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Čím vám rezonuje jaro v Brně? 
Mluvíte o květnu jako o intenzivním 
měsíci. Je to tím, že připravujete vel-
ký projekt?
Ano, o tom projektu opravdu intenzivně 
jednáme. Chtěla bych tady zavést novin-
ku, kterou nemá žádná hudební vysoká 
škola ve střední Evropě. A to je společ-
ný mezinárodní studijní program s Hu-
dební fakultou Královské vysoké školy 
v Den Haagu. Plánuji magisterské stu-
dium staré hudby pro studenty, kteří bu-
dou studovat rok tady v Brně, rok v Ha-
agu a pak dostanou dva diplomy – český 
a nizozemský. Jmenuje se to double pro-
gram a double degree. Studenti mohou 
studovat jak na JAMU, tak na Masary-
kově univerzitě i na naší partnerské škole 
v Haagu. Teď projekt připravujeme, po-
depisujeme smlouvy a v akademickém 
roce 2017/18 zahájíme testovací pro-
voz. Od roku 2018/19 už pravděpodob-
ně pojedeme naostro. Brno se stane cen-
trem zkoumání staré hudby a vzdělávání 
v této oblasti a zařadí se tak k městům, 
která sledují ty nejnovější světové trendy 
v hudebním vzdělávání.

Jak se daří vaší mladé Katedře var-
hanní a historické interpretace ve 
třetím školním roce? 
Je to zatím miminko, ale myslím, že už 
má ty první růstové fáze za sebou. Teď 
v červnu budeme mít první absolventy 
a já se moc těším na jejich absolvent-
ské projekty. Kladla jsem si samozřej-
mě otázku, jestli ten náš mladý institut 
snese srovnání s institutem staré hud-
by v Nizozemsku, který funguje už 30 
let, má přes sto studentů a slavné absol-
venty. Proto jsem už dva roky soustav-
ně pracovala na budování vzájemné dů-
věry a zvala jsem kolegy z Haagu, aby 
seděli u našich semestrálních zkoušek 
a slyšeli, jak naši studenti hrají a zpíva-
jí. A oni z toho byli „paf“, takže sou-
hlasili s výše zmíněným projektem me-
zinárodního studijního programu.

Před čtvrt stoletím jste se na výzvu 
profesora Stanislava Hellera vydala do 
Brna, abyste tady založila na JAMU 
cembalovou třídu. Co jste tehdy vědě-
la o naší zemi a o „Janáčkově městě“?
Nevěděla jsem skoro nic. Znala jsem 
jenom dětské filmy jako Pan Tau nebo 
české pohádky. Můj obraz Českoslo-
venska byl tedy velice kusý. Když to 
ale hodnotím zpětně, měla jsem vel-
kou touhu žít ve slovanské zemi, pro-
tože moje maminka pochází z Polska, 
odkud odešla jako velice mladá, tak-
že o té zemi také moc nevěděla. Můj 
otec byl z jihoněmeckého vinařského 
rodu a já jsem cítila tu jinou atmosféru 
vzdálené země, kterou maminka vná-
šela do naší rodiny. Proto má touha po 
slovanské kultuře byla velice silná.

Považujete se za Brňanku?
Ano. A považují mě za ni i ostatní.

Brno se v současnosti snaží vyrovnat 
s tragédiemi a nespravedlnostmi, kte-
ré přinesla II. světová válka – oku-
pací i vyhnáním brněnských Němců. 
Jak jste vnímala loňský Rok smíření?
Já se na „smíření“ podílím i aktivně. Teď 
se chystám na cestu do Prahy, kde spo-
lu s německou ambasádou pořádám akci 
k poctě paní profesorky Růžičkové, vý-
znamné cembalistky a klavíristky, která 
jako vězenkyně koncentračních táborů 
nesla následky totalitarismu hitlerovské-
ho Německa. A já vnímám jako nabídku 
smíření to, když o sobě říká, že Bacho-
va hudba pro ni byla most pro překonání 
nenávisti mezi etniky. Jsem přesvědčená, 

že hudba je cestou k překonání hloupých 
nacionálních streotypů, které nás rozdě-
lují. Má totiž takovou hloubku, že se v ní 
etnické i náboženské rozdíly utopí. O to 
mi jde, abychom si porozuměli a naváza-
li kontakt jako lidé, kteří sice naivně ne-
zapomínají, jsou si vědomi toho, že vždy 
bude existovat dobro i zlo, ale ani na sebe 
nemíří varujícím vztyčeným prstem. 

Vraťme se k vaší hudbě. Cembalo 
není hudební nástroj, na který by člo-
věk hrál od dětství. Kudy vedla vaše 
cesta ke staré hudbě a historickým 
klávesovým hudebním nástrojům?
Vedla přes klavír a varhany. Od dětství 
jsem hrávala v kostele na varhany. Bě-
hem studia na gymnáziu jsem absolvo-
vala soukromou výuku klavíru a varhan. 
Od 14 let jsem byla varhanice a kláve-
sy mě vždycky magicky přitahovaly. 
S kamarády, kteří hráli na zobcové flét-
ny a na barokní housle, jsem hodně hrá-
la komorní hudbu na cembalo „na divo-
ko“, bez výuky. V 16 letech jsem měla 
možnost navštěvovat kurz amerického 
cembalisty Briana Franklina a s nadše-
ním jsem toho využila. Když jsem pak 
studovala ve Freiburgu klavír, přida-
la jsem i cembalo u českého emigranta 

a brněnského rodáka profesora Stanisla-
va Hellera. Na mou prosbu, aby mě tro-
chu učil i česky, mi opáčil, že to v životě 
nebudu potřebovat…

Stará hudba vás, jak říkáte, láká, 
protože vám umožňuje rebelsky 
bourat zažitá klišé o její interpreta-
ci. Čím více do ní pronikáte, tím více 
tajemství a překvapení pro vás má. 
Není dnes hudba polapená na čím 
dál dokonalejších zvukových nosi-
čích o tento rozměr ochuzena?
Není. Myslím, že tady máme jiný pro-
blém. Naše děti už tolik vyrůstají s virtu-
álními médii, že poklesl zájem o reálný 

život a tím i zájem o návštěvu koncer-
tů. Že něco není v pořádku, je zřejmé 
z toho, když lidé ve vzájemné komuni-
kaci, i když jsou kilometr od sebe, pre-
ferují mail, Skype, Twitter, Facebook, 
než aby se sešli. Myslím si, že bychom 
jim měli stále a intenzivně ukazovat, že 
hudba oslovuje a občerstvuje komplex-
ně smysly, tělo i ducha a že přímý kon-
takt s ní na koncertech je nenahraditelný. 

Založila jste první abonentní cyk-
lus staré hudby v České republice 
nazvaný Barbara Maria Willi uvá-
dí. Letošní 13. ročník je zase nabi-
tý netradičními tématy. V prosinci 
ho uzavře koncert nazvaný „Baro-
ko s motorkou aneb tango s krinolí-
nou“. Nebude to pro milovníky staré 
hudby už příliš velký nářez?
Ten cyklus mi dělá velkou radost, proto-
že na něj chodí abonenti i lidé, kteří cho-
dí jen na konkrétní koncert. A vždycky 
jsou naprosto ochotní riskovat, že se se-
tkají s mými „výstředními plány“. Ale 
přijmou je, protože ví, že mi jde o kva-
litu, a že když dělám něco netradičního, 
má to určitou myšlenku. Na tento kon-
cert se moc těším, protože se předsta-
ví soubor špičkových brněnských i za-

hraničních kontrabasistů. Jsou schopní 
skloubit um staré hudby s dynamikou 
nových, i trochu alternativních směrů. 
A je to současně kvalita i zábava. A to je 
to, co chci. Aby hudba měla tlumočníka, 
který ukáže, že i když je takzvaně váž-
ná, může být velice zábavná. Má hloub-
ku, ale je v ní i radost a dokáže nás vy-
táhnout z každodenních stereotypů.

A nezboří Konvent Milosrdných bra-
tří?
No, někdy skoro jo.

Ani říjnový koncert Miss Marple 
a jiné barokní detektivky nepůsobí 
příliš tradičně.
Christian Leitherer už tady bude potře-
tí a vždycky něčím překvapí, protože 
má široké spektrum nástrojů. Hraje na 
barokní chalumeau, předchůdce kla-
rinetu, klasicistní klarinet, ale také na 
svůj oblíbený jazzový saxofon z 30. let 
minulého století. Starou hudbou může 
být i swing a stará hudba může být 
úžasně živá a temperamentní. A Miss 
Marple, protože budeme hrát titulní 
melodii z filmu, kde se hraje i na cem-
balo. Je krásné, jak se to všechno potká 
a vyjeví se, že filmová hudba, populár-
ní jazzová hudba i barokní hudba mají 
společné kořeny. 

Vy jste také napsala jednu detek-
tivku. Jmenuje se Generálbas aneb 
Kdo zavraždil kontrapunkt? Poro-
zumí této atypické učebnici i laici?
Asi musí o hudbě trochu něco znát, ale 
pak si myslím, že jí porozumí. Volali 
mně například čeští studenti studují-
cí v Rakousku, že se u té četby straš-
ně smáli. A to je důležité. Protože jak 
se něčemu zasmějete, už to přijmete.

Filharmonie Brno se už nemůže do-
čkat důstojného koncertního sálu. 
Zdá se, že s prostorami pro komorní 
hudbu je na tom Brno lépe. Kde kro-
mě Konventu Milosrdných bratří ješ-
tě ráda hrajete?
Jsou tady krásná místa. Například jezu-
itský kostel s nádhernými novými varha-

nami nebo minoritský kostel. Samozřej-
mě i mnoho netradičních míst, jako je 
třeba pro dobovou hudbu úžasná vila Tu-
gendhat. Podle mě je však stále nejlep-
ší akustika pro starou hudbu v Konven-
tu. Zahraniční umělci jsou tam vždycky 
uchváceni zvukem i estetikou sálu. 

Ovlivní prostředí interpreta i poslu-
chače? Zněla by historická hudba ve 
vile Tugendhat moderněji?
Určitě. Protože vnímáme audiovizuál-
ně. Pro mě je to velké plus, když slyším 
hudbu z 30. let a jsem v prostoru, kte-
rý má přesně tu estetiku. Spojení baro-
ka a moderny mě právě oslovuje v Kon-
ventu. Vnímám hudbu jako moderní 
člověk, který si vezme něco z historie 
a objevuje v tom to stejné lidství.

Máte čas účastnit se kulturních akcí 
i jako divák a posluchač?
Mám trochu profesní deformaci, a pro-
to už moc ne. Hodně času mi zabere 
příprava různých projektů. Aktuálně 
například dělám dramaturgii festivalu 
Bachův varhanní podzim, což je nej-
větší varhanní festial v České repub-
lice s centrem v Brně. A cvičím také 
na koncert pro Pražské jaro. Takže 
žiju jako mnich, který od rána do ve-
čera cvičí, přemýšlí, píše a na soukro-
mý život nemá moc času. Je to tedy se 
mnou trochu slabší s těmi návštěva-
mi. Ale sleduji, co se děje, a sem tam 
opravdu zavítám někam, kde se to týká 
i mého oboru.

Blíží se festival Concentus Moravi-
ae, věnovaný Shakespearovi, Beet-
hovenovi a kvartetní tvorbě. Vy jste 
se na některých z předešlých roční-
ků dramaturgicky podílela. Co se 
vám líbí z letošního programu? 
Sama jsem pomáhala tomu festiva-
lu vybudovat jeho renomé, takže jsem 
jeho fanouškem. Je to opravdu festival 
pro fajnšmekry a pro milovníky spoje-
ní architektury s hudbou. Program je 
vždycky inteligentně vybraný. Ten le-
tošní nápad podat publiku přehled hoj-
nosti zahraničních i českých smyčco-
vých kvartet je geniální.

Hudba je velmi emotivní záležitost. 
Co vám naposledy „zacloumalo“ 
emocemi?
Je to samozřejmě spousta věcí. Velmi 
emocionálně například prožívám své 
vlastní koncerty. Ale hodně se mě dotý-
ká, když hraje na koncertě student a na-
jednou se projeví jeho vlastní osobnost 
a osobitost. Já slyším, že se stal tou lodí, 
která vyplula z bezpečného přístavu do 
moře své vlastní tvorby. Slyším, jak se 
samostatně a promyšleně vyjadřuje, to 
mě někdy dojímá až k slzám.

 Barbara Maria Willi přišla do Brna z rodného Německa, aby na JAMU založila cembalovou třídu.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

Barbara Maria Willi (1965) stu-

dovala hru na cembalo a dal-

ší klávesové nástroje a auten-

tickou interpretaci staré hudby 

na školách v Německu, Francii 

a Rakousku. Nyní je profesorkou 

JAMU v Brně, od roku 2014 zde 

vede Katedru varhanní a histo-

rické interpretace. Koncertuje 

na světových pódiích, je ceněna 

pro nástrojovou virtuozitu i od-

bornou fundovanost. Drama-

turgicky a ideově se mimo jiné 

podílí na festivalech Concen-

tus Moraviae či Bachův varhan-

ní podzim. Tvoří a uvádí vlast-

ní abonentní cyklus staré hudby 

v Konventu Milosrdných bratří.

Je krásné, když se vyjeví, že filmová 
hudba, jazzová hudba i barokní hudba 
mají společné kořeny.
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AKTUALITY

Vítězné návrhy urbanistické soutěže Budoucnost 
centra Brna s nádražím pod Petrovem

1. UNIT Architekti

2. Franz Sumnitsch a consequence forma

3. M1 architekti

První tři oceněné studie pro variantu nádraží u řeky

1. Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno

2. Platforma Architekti

3. EA architekti

Výstava Budoucnost centra Brna je k vidění v Domě umění do 24. čer-

vence denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Jaké bude nové nádraží
Odborníci vybrali nejlepší návrhy čtvrtí v Jižním centru

 Město jako Brno. První místo v mezinárodní architektonické soutěži pro polohu nádraží pod Petrovem získal návrh 

oceněný především za dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje území. Odborníci zároveň ocenili dobré pro-

pojení přednádražního prostoru s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu. VIZUALIZACE: UNIT ARCHITEKTI

 Otevřené Brno. I autoři vítězného návrhu pro variantu nádraží u řeky pracovali s postupným rozvojem „jižních čtvrtí“ 

navazujících na historické město. Vizualizace ukazuje park, který architekti navrhují umístit za současnou nádražní budovou. 

Prostor pod parkem lze využít pro obchodní a parkovací plochy. VIZUALIZACE: SDRUŽENÍ KOLEČEK – JURA, ARCHITEKTI LAUSANNE-BRNO

 Park uprostřed. Na druhém místě v soutěži pro polohu nádraží pod Petrovem se umístil ná-

vrh, který navrhuje vytvořit v Jižním centru velký park táhnoucí se až k řece. Nabídl by kromě ji-

ného výhled na brněnské dominanty.  VIZUALIZACE: FRANZ SUMNITSCH A CONSEQUENCE FORMA

 Rozšířená vodní plocha. Třetí oceněný návrh pro nádraží pod Petrovem nabízí jasnou vizi ži-

voucí a pestré nové čtvrti jižně od historického centra s klíčovým prvkem – rozšířenou vodní plo-

chou Svratky v ústředním parku.  VIZUALIZACE: M1 ARCHITEKTI

 Nádraží opravdu u řeky. Druhá studie pro variantu nádraží u řeky navrhuje u řeky na straně 

města vytvořit klasické městské nábřeží. K tomuto motivu jako protiklad je nově komponováno 

rozlehlé rekreační nábřeží na jižní straně řeky.  VIZUALIZACE: PLATFORMA ARCHITEKTI

 Nádech pro Brno. Třetí studie pro nádraží u řeky navrhuje využít klasické městské bloky, čímž do-

sahuje tradičního měřítka. Velkoryse rozvíjí park u řeky a originálním způsobem řeší ukončení okružní 

městské třídy v místě zrušeného kolejiště historického vlakového nádraží.  VIZUALIZACE: EA ARCHITEKTI

Jak by se mohlo rozvíjet město Brno v případě modernizace železničního uzlu 
pod Petrovem? A jak by mohlo vypadat centrum v případě stavby nového ná-
draží u řeky? Přesnější představu o možnostech, které Brnu nabízí každá 
z těchto variant, přinesli v průběhu května architekti v řadě urbanistických stu-
dií. Ty jsou do 24. července vystaveny v Domě umění na Malinovského náměstí.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Rozvojem Brna s nádražím pod Pet-
rovem se architekti zabývali v ote-

vřené urbanistické soutěži. V meziná-
rodní konkurenci 58 návrhů zvítězil tým 
UNIT architekti, jejichž návrh podle po-
roty přináší dlouhodobě udržitelný scé-
nář postupného rozvoje území. Odborníci 
zároveň ocenili dobré propojení před-
nádražního prostoru s nádražím i celým 
nově se rozvíjejícím územím na jihu.

Druhé místo získali Franz Sumnitsch 
a consequence forma, u nichž porota 
ocenila příjemné zpracování veřejného 
prostoru před nádražím. Trojici uzavřel 
návrh Atelieru M1 architekti, kteří ve 
svém návrhu zdůraznili opětovné využi-
tí historických budov původního nádra-
ží a Malé Ameriky.

Podle předsedy poroty a architek-
ta nádraží v Innsbrucku Rogera Riewa 
byla soutěž zajímavá a zároveň velmi 
náročná. „Brno v ní žádalo scénář své 
budoucnosti. Za posledních několik let 
se soutěž takového rozsahu a na tak vel-
kém území v Evropě nekonala, což po-
tvrzuje její význam v mezinárodním 
měřítku,“ uvedl Roger Riewe.

Paralelně s urbanistickou soutěží ne-
chalo město Brno zpracovat aktualizaci 

současných plánů pro rozvoj města s ná-
dražím u řeky. Ze sedmi předložených 
návrhů doporučila poradní komise vy-
zdvihnout především tři, které se s polo-
hou nádraží u řeky a souvisejícími pří-
ležitostmi vypořádaly nejsrozumitelněji 
a nejpraktičtěji.

„Autoři studií dokázali srozumi-
telným způsobem popsat, že nádra-
ží v nové poloze u řeky není pro Brno 
problémem, ale příležitostí. A pro tuto 
příležitost přinesli také vize, s nimiž se 
nyní můžete seznámit,“ uvedl předseda 
poradní komise architekt Ivan Wahla.

Jako nejlepší z těchto návrhů vyhod-
notila komise návrh Sdružení Koleček – 
Jura, architekti Lausanne-Brno, kteří na-
vrhli variantu umožňující rozvoj jižních 
čtvrtí v postupných krocích. Druhý oce-
něný návrh z dílny Platforma Architek-
ti vytváří u řeky na straně města klasic-
ké městské nábřeží, jehož protikladem je 
rozlehlé rekreační nábřeží na jižní stra-
ně řeky. Třetí návrh z dílny EA Architek-
ti zdůrazňuje především to, že je důležité 
navázat novou městskou zástavbu přiro-
zeným způsobem na historické centrum.

Na výstavě v Domě umění si tak 
lidé mohou prohlédnout, jakým způso-
bem se oblast takzvaného Jižního centra 
může v budoucnu rozvíjet.
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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  

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ 
SERVISNÍ PROGRAM

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při 
provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám 
určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou 
na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena 
v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Se Šekovou knížkou plnou slev ušetříte 
až 20 % za servis, díly i příslušenství.

AUTONOVA BRNO
Masná 20, 602 00  Brno
Tel.: 543 424 211, www.autonova.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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S vámi od A do Z

• reprezentativní vystupování

Hledám nové
kolegy z Brna.

Kariéra 
v Allianz

Pro více informací 

mne kontaktujte:

      775 401 272

Petr Panovský

Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 2. července. 

V této souvislosti vás, vážení čtenáři, chceme požádat 

o spolupráci. V případě, že budete mít pochybnosti 

o kvalitě roznosu Brněnského Metropolitanu, dejte nám 

o tom vědět na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz 

nebo na telefon 602 557 777.

Soutěž Fénix content marketing 

Rok druhý

První
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Parkovat ve stylu Park and Ride se řidiči teprve učí
Martin Reiner: V básních mám teď o trošku víc myšlenek

Chátrající zábrdovické lázně 
využije neziskovka

Se začleněním pomůže 
vzdělání i prevence

VSTUPENKY NA GRAND PRIX 2016 v prodeji na www.czechgp.com a v TIC Brno na Radnické 2

2 3 9 12–13

Medvědice Cora vzala medvídě na procházkuNa chovatele ledních medvědů v brněn-ské zoologické zahradě čekalo na konci února překvapení. Medvědice Cora to-tiž už o měsíc dřív než při předchozím odchovu vyvedla své mládě na krátkou vycházku do venkovního výběhu. „Na-nuka a Kometu začala Cora vodit do výběhu ve třech a půl měsících, zatím-co toto mládě poprvé pustila v necelých třech měsících. Může v tom hrát roli to, že je medvídě jedno a v boxu se nudí, ale může to být i extrémně teplým po-časím,“ řekl ředitel Zoologické zahrady Brno Martin Hovorka.

Cora je již tři týdny přikrmována a cho-vatel ledních medvědů od druhé poloviny února pravidelně navštěvuje zázemí po-rodního boxu. Potřebuje zjistit, jak Cora 

reaguje. „První kontakt proběhl dobře. Cora sice byla trochu nervózní, ale tento postup je důležitý, aby si postupně zvyka-la na přítomnost lidí a byla připravena na první veterinární prohlídku mláděte,“ řekl chovatel Jaroslav Jasínek.
Pro bezpečnost mláděte zatím stá-le zůstává cesta kolem medvědí expozi-ce uzavřena. Návštěvníci se na medvědí rodinku mohou těšit v prvních březno-vých týdnech. 

(LUK)

Brno nabízí šanci 
lidem v nouzi
Město Brno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připra-vuje projekt Rychlého zabydlení rodin s dětmi. Pilotní testování tohoto projektu má ukázat cestu, jak nejlépe pomoci rodinám ohroženým bez-domovectvím. Pomoc města by díky tomuto projektu měla být efektivněj-ší než dosud. Brno chce také díky novým pravidlům zabránit tomu, aby peníze ze sociálních dávek na bydlení mizely v soukromých ubytovnách.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Pomoc, kterou město Brno dosud na-bízelo rodinám ohroženým chudo-bou, byla do velké míry nepřesně zacíle-ná. Nikdo totiž nezjišťoval, kolik takových rodin v Brně je, jak se do této situace do-staly, kolik jich už nyní bydlí v ubytov-nách a kolik dětí je kvůli chudobě rodičů v ústavech.
Právě od sběru těchto základních údajů proto začne nový projekt Rychlého zaby-dlování rodin s dětmi. Město se vybraným rodinám pokusí nabídnout byt a adresnou pomoc tak, aby si bydlení podle předem daných pravidel udržely. První rodiny bu-dou do bytů stěhovány přibližně v polovině letošního roku. Po 24 měsících dojde k vy-hodnocení toho, jaké výsledky taková so-ciální práce s ohroženými lidmi přináší.Pod anglickým názvem Rapid Re-hou-sing tento plán v únoru podpořilo Zastu-pitelstvo města Brna. „Brněnský projekt je pro Českou republiku v mnohých ohle-dech přelomový. To nejdůležitější je, že ho iniciuje obec a zaměřuje se na jedny z nejzranitelnějších skupin lidi, kteří ztra-tili bydlení a žijí v azylových domech a na ubytovnách. Ty jsou považovány za dlou-hodobé řešení ztráty bydlení. V Brně ale budou tito lidé odcházet rovnou do bytů, což není v českém prostředí příliš běž-né. Podpora bydlení v bytech je nejen hu-mánnější, ale pro státní rozpočet paradox-ně levnější než neustálé posílání doplatků na bydlení soukromým majitelům ubyto-ven,“ popsala výjimečnost tohoto projek-tu ministryně práce a sociálních věcí Mi-chala Marksová (ČSSD). 

Proč město začíná s pomocí těmto li-dem tím, že jim přidělí byty? „Do sociální oblasti v České republice směřují miliar-dy korun, díky nimž se situace příliš ne-

zhoršuje. Peníze ale nejsou směřovány na řešení samotného problému. Řada zkuše-ností ověřila, že jakmile se člověk zajis-tí tou základní potřebou, tedy bydlením, bude lépe schopen řešit si své další so-ciální problémy,“ vysvětlil Martin Freund z hnutí Žít Brno, který je uvolněným za-stupitelem pro sociální začleňování.
Nyní existují pouze odhady, že v Brně po ubytovnách, v azylových domech či bez domova může být kolem tří až pěti set ro-din. Z nich město vylosuje sto padesát, kte-ré se do projektu zapojí. Padesát z nich, které město opět vylosuje, pak uzavře ná-jemní smlouvu. Zbylých sto účastníků bude sloužit jako kontrolní skupina.

„Najít bydlení lidem, kteří jsou ohro-ženi bezdomovectvím, je skvělý nápad. Možná jich pak bude na ulici ‚sedět‘ míň. Problém mám ale s tím, kterým bezdo-movcům takhle pomoct? Zrovna nedáv-no jsem obsluhovala jeden pár, který ře-šil, zda si koupí krabičku cigaret nebo si nechají peníze na nocleh. Nakonec odchá-zeli s tou krabičkou,“ zamýšlí se nad plá-nem Petra Nosková, která prodává v cent-ru města na Masarykově ulici.
I na běžný život vybraných rodin při-tom projekt města myslí. Rodiny s nájem-ní smlouvou budou muset jedenkrát týdně respektovat návštěvu sociálního pracovní-ka, který se jim bude věnovat, aby si byt udržely. Bude ale také kontrolovat, zda dodržují nájemní smlouvu a byt neničí.Na projekt sociálního bydlení naváže práce systémová podpora zaměstnanosti těchto lidí. Sociální pracovník bude lidem také pomáhat řešit jejich finanční a dluho-vou situaci. Součástí projektu bude i pří-má platba nájemného z dávek na bydlení. Ty díky tomu nebudou mizet v soukro-mých ubytovnách.
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 Jaro v Brně. Ačkoli je teprve začátek března, na jižní Moravu již přichází jaro. U domů, v parcích a zahradách 

už kvetou sněženky, bledule i krokusy. Rozkvetla také Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-

verzity v Brně na Konečného náměstí. „Zahrada kvete už skoro celá a i skleníky jsou ve velkém rozkvetlé,“ řekla 

vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá. Návštěvníci tak mají možnost potěšit se pohledem nejen na typic-

ké české jarničky, ale i na krásné orchideje, klívie a další exotické květy. 
(LUK), FOTO: ZDENĚK KOLAŘÍK

Bledule ohlašují příchod jara

Fotogalerii a videa s medvědím mlá-dětem najdete na www.brno.cz.

BRNO V POHYBU

AKTUÁLNĚ

Protinádorový lék pro dětiOdborníci z Masarykovy univerzity, Fa-kultní nemocnice Brno a onkologického ústavu pracují na nové protinádorové vak-cíně pro děti. Ta je součástí imunoterapie a kombinuje se s klasickou léčbou. „Je to veliký posun v léčbě. Může pomoci pacien-tům, kteří mají menší pravděpodobnost, že budou dobře reagovat na standardní léčbu. Vakcína totiž podporuje zapojení vlastního imunitního systému do boje s nádorem,“ uvedl přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.Pro každého pacienta odborníci připra-vují individuální vakcínu. „Lékaři dítěti 

nejdříve odeberou část nádoru a bílé kr-vinky. Oba vzorky pak kultivujeme, aby výsledná vakcína aktivovala imunitní re-akci organismu,“ popsala přednostka Far-makologického ústavu lékařské fakulty Regina Demlová.
Odborníkům se i díky předchozímu výzkumu podařilo novou vakcínu připra-vit za tři roky. Účinnost nové vakcíny má potvrdit klinická studie, která bude zahr-novat dvacet pacientů. Lékaři do ní zatím zařadili sedm dětí z České republiky i ze zahraničí. První výsledky budou známé zhruba za rok a půl. 

(LUK)
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Lodě se po zimě vrátí na přehradu
Po zimní přestávce vyplněné oprava-

mi a pravidelnou údržbou se flotila lodí 

v dubnu opět vydá na přehradu. Se za-

hájením plavební sezony se návštěvníci 

mohou těšit i na nové přístaviště, které 

dokončují dělníci na Kozí horce. Oproti 

tomu původnímu je blíže k pláži. Bude 

mít vysunuté přístavní molo s můstkem 

a bude bezbariérové stejně jako zastáv-

ka U Kotvy.

Sedmdesátá plavební sezona bude slav-

nostně zahájena v přístavišti v Bystr-

ci v sobotu 16. dubna a skončí 16. října. 

Ceník jízdného se nemění. Kdo si zakou-

pí pojízdnou vstupenku, vedle plavby lodí 

si bude moci vybrat z nabídky buď návště-

vu zoologické zahrady, nebo hradu Veve-

ří, kasemat na Špilberku, vědeckého cen-

tra VIDA či zábavního parku Permonium. 

Jubileum připomene dopravní podnik 

Dnem otevřených dveří spojeným s do-

provodným programem v sobotu 21. květ-

na v areálu lodní dopravy v Bystrci.

Současný lodní park tvoří menší histo-

rická jednopalubová loď Brno a pět mo-

derních dvojpalubových lodí Stuttgart, 

Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň pojme-

novaných po partnerských městech. Na 

jedno nabití může každá z nich ujet 80 až 

100 kilometrů a při maximální rychlosti 

14 km/h uveze 200 cestujících.

Brněnské „parníky“ brázdí přehradu ne-

přetržitě od roku 1946. Jediná přestávka na-

stala v roce 2009, kdy kvůli čištění a váp-

nění břehů byla hladina upuštěna o deset 

metrů a lodě proto nemohly vyplout.

Slavnostní zahájení provozu lodní do-

pravy na Kníničské (dnes Brněnské) pře-

hradě se konalo 5. května 1946. První 

lodě na přehradě dostaly jména Morava 

a Brno, každá z nich mohla pojmout až 

103 cestujících. (APE)

Auta při vjezdu do 

historického centra 

pohlídají kamery
Řidiči vjíždějící do historického centra Brna si budou již na přelomu letoš-

ního roku zvykat na novinku. Dodržování pravidel pro vjezd do pěší zóny 

i placení parkovného pohlídá systém kamer, který vše vyhodnotí podle re-

gistrační značky auta. Nový systém by měl centrum města zklidnit podob-

ně, jako se to povedlo dalším evropským městům. Například ve Stockhol-

mu klesla díky obdobnému systému dopravní zátěž o třetinu.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Ačkoliv jsou ulice Masarykova a Ra-

šínova spolu s náměstím Svobody 

a Českou ulicí označeny jako pěší zóna, 

chodci si téměř celý den musí dávat po-

zor na auta. Systém povolenek k vjezdu 

do centra je totiž tak komplikovaný, že 

se dá jen obtížně kontrolovat. A řidiči to 

vědí, pěší zónu tak často nerespektují.

„Označení pěší zóna často působí jako 

výsměch, když člověk uskakuje před jed-

ním autem za druhým,“ vystihuje poci-

ty mnoha Brňanů studentka Klára Horká.

K vyřešení tohoto problému se měs-

to Brno chystá už delší dobu. Na konci 

letošního roku by měl být nový systém 

opravdu připravený ke spuštění. Kromě 

vjezdu do pěší zóny bude navíc novinka 

regulovat i parkování v celém historic-

kém jádru města Brna. Tento plán už od-

souhlasila Rada městské části Brno-střed. 

Město Brno v návaznosti na to připravuje 

výběrová řízení na potřebné technologie.

„Historické centrum města bude roz-

děleno do několika jednosměrných 

zón. Na vjezdu do každé z těchto zón 

bude umístěna kamera, která bude sní-

mat registrační značku auta. Automa-

tický systém poté pozná, jestli jde o vo-

zidlo rezidenta, zásobování či vozidlo 

návštěvníka hledající parkování. U vý-

jezdu budou závory a systém zde po-

dle registrační značky vyhodnotí, o jaké 

vozidlo s jakým povolením se jedna-

lo. Poté spočítá, kolik času řidič v této 

zóně strávil, případně zda musí něco 

zaplatit,“ popsal náměstek brněnské-

ho primátora Richard Mrázek, který má 

problematiku dopravy a parkování ve 

městě ve své kompetenci.

„Je to logický krok, který by měl přinést 

významně lepší organizaci dopravy v his-

torickém jádru města. Vedení Brna tak po-

kračuje v námi nastartované linii. Byla vy-

brána jedna z mnoha možných variant. 

Teprve vlastní provoz ukáže, zda právě 

tento způsob je pro Brno ten nejvhodněj-

ší,“ zhodnotil opoziční zastupitel za ODS 

Petr Kratochvíl, který byl v minulém vo-

lebním období předsedou představenstva 

společnosti Brněnské komunikace.

Vjezdové kamery nového systému 

budou umístěny ve čtyřech lokalitách: 

v ulicích Novobranská, Jezuitská, Do-

minikánská a Biskupská. Výjezdová 

místa se závorovým systémem budou na 

ulicích Orlí, Dvořákova a Veselá. Ka-

merami bude pokryt také vjezd a vý-

jezd do pěší zóny na ulicích Masaryko-

va a Rašínova, pěší zóna bude bez závor 

(situaci zobrazuje mapa na str. 8)

Databáze propojená s kamerami i zá-

vorami bude podle registračních značek 

evidovat vozidla tří kategorií: rezidenti, 

abonenti a zásobování. Poslední katego-

rií budou návštěvníci, jejichž registrační 

značka nebude v databázi. 

Rezidenti, tedy lidé s trvalým poby-

tem v centru města, budou mít pro své 

auto umožněn vjezd do centra. Zaparko-

vat budou moci na parkovacích místech 

vyhrazených pro rezidenty. Při výjezdu 

z centra jim nebudou účtovány poplat-

ky, pokud dodrží všechna pravidla.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4 

 Nový bulvár. Architekti ze studia Platforma architekti představili novou podobu Štefánikovy ulice. V půl-

ce března pak o její podobě přišli na Šelepku s veřejností debatovat představitelé města. Mluvilo se přede-

vším o změnách v systému parkování či navrhované podobě cyklostezky a zeleného tramvajového pásu. 

Městská část Královo Pole bude tento návrh v dubnu opět projednávat s občany i na zasedání zastupitelstva. 

Stanovisko městské části poté Brno zohlední při přípravě projektové dokumentace. Začátek stavebních pra-

cí je naplánován na rok 2018. 
(FPO)

Jak bude vypadat Štefánikova?

Brno převzalo akcie veletrhů
Město Brno je oficiálním vlastníkem 95 

procent akcií společnosti Veletrhy Brno. 

Na konci března se podařilo formálně 

i fakticky dokončit celou transakci, díky 

které město za 8,3 milionů euro odkou-

pilo 61 procent akcií od dosavadního 

německého partnera – společnosti Me-

sse Düsseldorf.

„Došlo k formálnímu vypořádání ak-

cií a peněz a současně ze svých míst 

odstoupili zástupci Messe Düsseldorf 

v představenstvu a dozorčí radě,“ popsal 

primátor města Brna Petr Vokřál. V sou-

vislosti s dokončením transakce rozhod-

la rada města o zřízení pracovní skupiny, 

která zpracuje Strategii města ve vztahu 

ke společnosti Veletrhy Brno. V řídícím 

výboru zasedne primátor města Brna 

Petr Vokřál, jeden zástupce za každý po-

litický klub Zastupitelstva města Brna, 

projektový manažer a zástupce předsta-

venstva BVV.

Cílem je upřesnění podnikatelské-

ho plánu společnosti pod novým vlast-

níkem, prověření možnosti využívání 

nevytížených částí veletržního areálu 

a propojení marketingu města a veletr-

hů. (TAZ)

Opráski sčeskí historje představí 

na Špilberku dobu Lucemburků

Nová vyhláška reguluje 

zahrádky na Brně-středu

Fait Gallery se přestěhovala 

do bývalé strojírny Vaňkovka

Akvabely z Brna postoupily 

na olympiádu do Ria
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8 232112–13

BRNO V POHYBU
AKTUÁLNĚ

BM_1604.indd   1

31.5.2016   13:57:2816 13 57 28

Informační noviny občanů statutárního města Brna

Duben 2016 Duben 2016 || Ročník 11 Ročník 11 || www.brno.czwww.brno.cz

Lodě se po zimě vrátí na
Po zimní přestávce vyplněné oprava-

mi a pravidelnou údržbou se flotila lodí 

v dubnu opět vydá na přehradu. Se za-

hájením plavební sezony se návštěvníci 

mohou těšit i na nové přístaviště, které 

dokončují dělníci na Kozí horce. Oproti 

tomu původnímu je blíže k pláži. Bude 

mít vysunuté přístavní molo s můstkem 

a bude bezbariérové stejně jako zastáv-

ka U Kotvy.

Sedmdesátá plavební sezona bude slav-

nostně zahájena v přístavišti v Bystr-

ci v sobotu 16. dubna a skončí 16. října. 

Ceník jízdného se nemění. Kdo si zakou-

pí pojízdnou vstupenku, vedle plavby lodí 

si bude moci vybrat z nabídky buď návště-

vu zoologické zahrady, nebo hradu Veve-

ří, kasemat na Špilberku, vědeckého cen-

tra VIDA či zábavního parku Permonium. 

Jubileum připomene dopravní podnik 

Dnem otevřených dveří spojeným s do-

provodným programem v sobotu 21. květ-

na v areálu lodní dopravy v Bystrci.

Současný lodní park tvoří menší histo-

rická jednopalubová loď Brno a pět mo-

derních dvojpalubových lodí Stuttgart, 

Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň pojme-

novaných po partnerských městech. Na 

Auta při vje
historickéh
pohlídají k
Řidiči vjíždějící do historického centra 
ního roku zvykat na novinku. Dodržov
i placení parkovného pohlídá systém ka
gistrační značky auta. Nový systém by 
ně, jako se to povedlo dalším evropský
mu klesla díky obdobnému systému do

ZUZANA TAUŠOVÁTT

Ačkoliv jsou ulice Masarykova a Ra-

šínova spolu s náměstím Svobody 

a Českou ulicí označeny jako pěší zóna, 

chodci si téměř celý den musí dávat po-

zor na auta. Systém povolenek k vjezdu 

do centra je totiž tak komplikovaný, že 

se dá jen obtížně kontrolovat. A řidiči to 

vědí, pěší zónu tak často nerespektují.

„Označení pěší zóna často působí jako 

výsměch, když člověk uskakuje před jed-

ním autem za druhým,“ vystihuje poci-

ty mnoha Brňanů studentka Klára Horká.

K vyřešení tohoto problému se měs-

to Brno chystá už delší dobu. Na konci 

letošního roku by měl být nový systém 

opravdu připravený ke spuštění. Kromě 

vjezdu do pěší zóny bude navíc novinka 

regulovat i parkování v celém historic-

kém jádru města Brna. Tento plán už od-

souhlasila Rada městské části Brno-střed. 

Město Brno v návaznosti na to připravuje 

výběrová řízení na potřebné technologie.

„Historické centrum města bude roz-

děleno do několika jednosměrných 

zón. Na vjezdu do každé z těchto zón 

bude umístěna kamera, která bude sní-

mat registrační značku auta. Automa-

tický systém poté pozná, jestli jde o vo-

zidlo rezidenta, zásobování či vozidlo 

návštěvníka hledající parkování. U vý-

jezdu budou závory a systém zde po-

dle registrační značky vyhodnotí, o jaké 

vozidlo s jakým povolením se jedna-

lo. Poté spočítá, kolik času řidič v této 

zóně strávil, případně zda musí něco 

zaplatit,“ popsal náměstek brněnské-

h
p
m

Nový bulvár. Architekti ze studia Platforma architekti představili novou podobu Štefánikovy ulice. V půl-

ce března pak o její podobě přišli na Šelepku s veřejností debatovat představitelé města. Mluvilo se přede-

vším o změnách v systému parkování či navrhované podobě cyklostezky a zeleného tramvajového pásu. 

Městská část Královo Pole bude tento návrh v dubnu opět projednávat s občany i na zasedání zastupitelstva. 

Stanovisko městské části poté Brno zohlední při přípravě projektové dokumentace. Začátek stavebních pra-

cí je naplánován na rok 2018. 
(FPO)

Jak bude vypadat Štefánikova?

Brno převzalo akcie veletrhů
Město Brno je oficiálním vlastníkem 95 

procent akcií společnosti Veletrhy Brno. 

Na konci března se podařilo formálně 

i fakticky dokončit celou transakci, díky 

které město za 8,3 milionů euro odkou-

pilo 61 procent akcií od dosavadního 

německého partnera – společnosti Me-

sse Düsseldorf.

„Došlo k formálnímu vypořádání ak-

cií a peněz a současně ze svých míst 

odstoupili zástupci Messe Düsseldorf 

v představenstvu a dozorčí radě,“ popsal 

primátor města Brna Petr Vokřál. V sou-

vislosti s dokončením transakce rozhod-

la rada města o zřízení pracovní skupiny, 

která zpracuje Strategii města ve vztahu 

ke společnosti Veletrhy Brno. V řídícím 

výboru zasedne primátor města Brna 

Petr Vokřál, jeden zástupce za každý po-

litický klub Zastupitelstva města Brna, 

projektový manažer a zástupce předsta-

venstva BVV.

Cílem je upřesnění podnikatelské-

ho plánu společnosti pod novým vlast-

níkem, prověření možnosti využívání 

nevytížených částí veletržního areálu 

a propojení marketingu města a veletr-

hů. (TAZ)
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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

Lenošení je civilizační 

chorobouÚkol pro hlavního architekta: 

dát směr rozvoji města

Brno je ve volejbalové euforii, 

dostalo se do finále extraligy
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Nohy musí sloužit, zaslouží si tedy obzvláště důkladnou péči
Blíží se léto a mnozí s rados-

tí vklouznou do sandálů. Mezi 

lidmi se proto traduje, že je 

pedikúra a péče o pokožku 

nohou čistě letní záležitostí, 

aby v otevřené obuvi vypada-

ly ladně. Není to však pravda.

O nohy je potřeba pečovat po 

celý rok, bez ohledu na roční 

období. „Péče o pokožku no-

hou je v zimě stejně důleži-

tá, ne-li důležitější, jako v létě. 

Nošení uzavřených bot, chlad 

a suchý vzduch mohou způso-

bit nepříjemné problémy, kte-

ré mohou vyústit až v obtěžují-

cí kožní choroby,“ upozornila 

před časem na internetu Lenka 

Hronová, obchodní ředitelka 

výrobce skleněných pilníků na 

nohy Glasscare. Podle ní stačí 

obětovat pár minut denně a vě-

novat je nohám.

Kvalitní obuv je na místě

Ještě předtím je potřeba říci, 

že odborníci se shodují v tom, 

že za kvalitní obuv nelze šetřit. 

Vyšší částka, kterou lidé zapla-

tí za boty třeba od renomova-

ného výrobce, se vrátí hned ně-

kolikrát: pohodlím pro nohu, 

dlouhou a dobrou službou bot.

Nohy se však musí držet jako 

„v balvnce“. „To chce klid a nohy 

v teple“ – traduje se často. Stude-

né nohy mohou být příznakem 

nedostatečného prokrvování 

končetin a umí člověka potrápit. 

Bývají problémem hlavně u dí-

vek a žen. Předcházet jim lze ne-

jen pravidelným pohybem, kte-

rý prokrvení podporuje.

„Pokud potřebujete nohy 

rychle zahřát, napusťte vanu či 

umyvadlo teplou vodou a nohy 

deset minut máčejte. Můžete 

dopouštět teplou vodu a k rych-

lejšímu prokrvení přidat na 

dno koupele skleněné kuličky 

a nohy o ně masírovat,“ pozna-

menala Lenka Hronová. Poté 

přichází na řadu krém, popřípa-

dě i teplé ponožky a klid.

Důkladné mytí nohou

Protože nás nohy bezpečně 

a elegantně nosí po světě, mu-

síme je po celodenní službě 

také náležitě očistit. Každo-

denní mytí nohou je nezbyt-

nou součástí hygieny, která 

pomáhá předcházet nepříjem-

ným plísňovým onemocně-

ním. Po umytí je třeba nohy vy-

sušit ručníkem i v mezerách 

mezi prsty. 

Součástí každodenní péče by 

mělo být po namáhavém dni 

i používání antibakteriálního 

spreje proti pocení, který od-

puzuje zapaření, možné kožní 

problémy i nepříjemný zápach.

Poněvadž se nohy rychle 

„ošlapou“, je nutné z nich také 

odstraňovat zrohovatělou kůži 

chodidel a promazávat je zvláč-

ňujícím balzámem. Plísňová 

onemocnění se snadněji uchy-

tí na rozpraskané a zrohovatělé 

kůži, tedy na nohou, o které se 

nepečuje. Plíseň se pak projeví 

prasklinami mezi prsty, svědě-

ním a bolestivostí – pokud se 

neléčí, přechází i na nehty.

„Tato vrstva odumřelé kůže 

už není hydratována podko-

žím, je suchá a často praská, 

což způsobuje bolestivé zádě-

ry a pálení chodidel tím, jak 

se nečistotami a prasklinami 

porušuje už zdravá kůže cho-

didel nalézající se těsně pod 

odumřelou vrstvou,“ vysvětli-

la pedikérka Andrea Poláčko-

vá. Problému lze zabránit jejím 

odstraňováním. Pokud nezbý-

vá čas navštívit každý měsíc pe-

dikurní salón, není nic jedno-

duššího, než si tuto proceduru 

dopřát doma.

Při cestě na letní dovolenou 

si i nohy zaslouží pozornost. 

I ony totiž při dlouhé cestě a ne-

hybnosti v autě či letadle trpí. 

A není náhodou, že se křečové 

žíly a cévní problémy objevují 

i u mladých lidí. Při přípravě na 

dovolenou bychom proto měli 

věnovat čas nejen zvažování po-

čtu plavek, ale hlavně přípravě 

nohou na cestovní martyrium.

Příprava nohou by měla začít 

nejpozději tři týdny před ces-

tou. Cévám pomáhá Korolen 

spolu s nerozlučným krémem 

Ruticelitem. Pokud nemají lidé 

s nohami problémy, budou sta-

čit po tři týdny třikrát denně 1 

až 2 kapičky Korolenu a dvakrát 

denně (ráno a večer) namazat 

nohy Ruticelitem. Jestli se však 

nohy ozývají i doma, nebo po-

kud lidé kouří, měla by být pří-

pravná kúra 2x až 3x delší.

Během cesty bychom pak 

neměli zapomínat na prota-

žení nohou a lehké promazá-

ní alespoň podkoleních jamek 

a lýtek. Naprostou samozřej-

mostí by se tato péče měla stát 

pro těhotné ženy. Ruticelit ule-

ví při nepříjemných pocitech, 

pomůže zachovat krásné, hlad-

ké, zdravé nohy a předejde 

dalším problémům, které se 

mohou táhnout dlouhé násle-

dující měsíce.



ČERVEN 2016 7INZERCE

SC
 3

61
76

3/
01

SC
 3

61
74

3/
01

Relax, chutné jídlo a dávka 
adrenalinu. To nabízí jihomoravský 
Aqualand Moravia

tance a  sportu. 
Můžete se těšit na 
každodenní animační 
program pro děti i  dospělé. 
Připraveny jsou narozeniny 
Aqualandu Moravia, které se 
odehrají koncem července. 
V  srpnu zase vypukne akční 
Aqualympiáda. Novinkou le-
tošního léta je nový Pool bar 
ve venkovním bazénu Riviéra 
a Chill out zóna - místo vašeho 
odpočinku. V hale Adrenalium 
přibude Fast track - stánek pro 
rychlejší odbavení raftů a Pho-
topoint, kde vás vyfotíme při 
vaší vzrušující jízdě. 

Venkovní koupání, nově 
i s vodním barem
Pro pořádnou zábavu je potře-
ba řádný prostor. V Aqualandu 
Moravia se zdá, že se s počtem 
atrakcí nešetřilo. Akvapark má 
hned 20 tobogánů a  skluza-
vek. Mezi nejoblíbenější patří 
Abyss, Boomerango či U Wave. 
Bazénů je v nabídce celkem 12, 
včetně několika napájených vo-
dou z místního termálního vrtu 
Mušov, který dosahuje teploty 
až 46 °C. Vybrat si lze z něko-
lika relaxačních bazénů, kde 
návštěvníky hýčká například 

perličková koupel. Pro nejmen-
ší děti je určen Baby Pool, vy-
hřívaný vnitřní bazének, pro ty 
větší pak bazény s  množstvím 
vodních hraček a atrakcí.

Unavit se na atrakcích a pak 
hurá domů? Zkuste místo 
toho wellness či dobré jídlo
Až vás vodní atrakce unaví a vysí-
lí, nemusíte se hned vydat na ces-
tu domů. V Aqualandu Moravia 
najdete i  odpočinek a  relaxaci 
v podobě wellness areálu Forum 
Romanum s  unikátním sauno-
vým světem. Nabídnou vám zde 
až 24 saun a  relaxačních proce-
dur, od klasické fi nské sauny 

přes biosaunu a solnou lázeň až 
po unikátní kryokomoru, která 
léčebné procesy v těle nastartuje 
několikaminutovým pobytem 
v extrémním mrazu až −140 °C. 
Hlad po adrenalinovém či od-
počinkovém programu vám 
zaženou kuchaři v Imperium re-
staurant, kteří připravují špičko-
vé pokrmy z čerstvých kvalitních 
surovin. Pro posezení u  dobré 
kávy zase poslouží příjemné pro-
středí kavárny Coff eeland.

Každá návštěva 
trochu jinak
Ještě více zábavy Vás čeká 
v  létě, to letošní bude plné 

 

www.koupejse.cz. 
www.aqualand-moravia.cz
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JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ | VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Transparentnost, kte-

rou vedení města 

před volbami slibovalo 

občanům ve formě otevřenosti, lepší komu-

nikace a informovanosti a zakomponovalo 

ji do Koaliční smlouvy, kterou podepsali čle-

nové hnutí ANO, Žít Brno a politických stran 

KDU-ČSL a Strany zelených, vzala za své.

Matěj Hollan na své facebookové strán-

ce psal o schválení záměru koncernu měst-

ských firem, který schválila Rada města 

Brna. Po vzletných slovech o efektivitě, od-

pracování a projednání vše jednoduše shr-

nul v závěru článku: „Výsledkem bude dale-

ko lepší řízení městských firem, pod plnou 

kontrolou politického vedení města i veřej-

nosti. A tak to máme rádi.” ANO, tak to má 

současné vedení města Brna rádo. Schová-

vat se za silná a líbivá hesla, která spřízně-

ná média podsouvají občanům. V překladu 

se ale jedná o zásadnější věci, které odráží 

potřebu „sáhnout si” na peníze městských 

firem. Zákonná úprava obchodních společ-

ností totiž nic takového neumožňuje. A jak 

je již známo, více než miliarda korun, kterou 

minulé vedení města uspořilo mimo jiné na 

nákup akcií společnosti Veletrhy Brno (bez 

potřeby dalšího zadlužení Veletrhů z důvodu 

splacení podřízené půjčky), je pryč. Nezis-

kové organizace, „spřízněné duše” Matěje 

Hollana, si na zvýšený přísun finančních pro-

středků z rozpočtu města Brna zvykly a po-

chopitelně jej chtějí zachovat. Ale kde pení-

ze vzít? Proto je potřeba urychleně aktivo-

vat myšlenku holdingu – nyní změněnou na 

koncern. Prohlášení Matěje Hollana je v pří-

mém rozporu s heslem „chceme odpolitizo-

vat městské firmy“, které vedení města pro-

hlašuje, ale ve skutečnosti pro jeho naplnění 

nic nedělá. Veřejnost by představovaly „ne-

závislé“ spolky, zastoupené právě oněmi na-

pojenými osobami, které z rozpočtu města 

Brna čerpají finanční prostředky. Přestože již 

před rokem byla zpracována analýza k mož-

né restrukturalizaci městských firem, dodnes 

nespatřila světlo světa a je přísně tajná.

NADĚŽDA 

KŘEMEČKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Transparentnost a efektivita v přímém přenosu

Rada města Brna schvá-

lila záměr vytvoře-

ní koncernové struktu-

ry společností, jejichž jediným akcionářem je 

město Brno (koncern = hospodářské spojení 

dvou a více podniků s jednotným řízením). 

Cílem jeho zavedení nejsou ani změny ve 

vlastnické struktuře, ani změny jejich hlav-

ních činností. Cílem je zásadní změna způ-

sobu jejich řízení ze strany majitele – města 

Brna. Možná vás napadne, jestli změna říze-

ní bude mít nějaké dopady na ty, kteří jezdí 

městskou hromadnou dopravou, chodí po 

osvětlených ulicích, potřebují vyvézt odpad 

atd. Jsem si jistý, že tato změna ve svém dů-

sledku pozitivně ovlivní i tyto běžné součásti 

našich životů. Zavedení koncernového řízení 

především posílí řídící a kontrolní pravomo-

ci Rady a Zastupitelstva města Brna. Sjed-

nocení účetních evidencí a výkaznictví všech 

firem zpřehlední ekonomické informace 

a umožní jejich snadné vzájemné porovná-

vání. Koncern také umožní prosazovat lépe 

zájmy města a jeho občanů. Při současné po-

době zákona o obchodních korporacích, kte-

rým se městské společnosti musí řídit, to bo-

hužel není úplně snadné nebo vůbec možné. 

Dnes například nemůžeme z pozice akcioná-

ře přímo ovlivnit, aby městské společnos-

ti vytvořily lepší podmínky pro zaměstná-

vání rodičů s malými dětmi nebo podpořily 

práci na částečný úvazek. Vytvořením sdí-

lených středisek služeb, sdružením nákupů 

nejrůznějších položek a externích dodávek, 

lepší koordinací činnosti všech společnos-

tí a efektivním využíváním majetku, včetně 

sdílení finančních prostředků, prokazatelně 

dojde k úsporám prostředků, které budeme 

moci využívat tam, kde jich je zapotřebí. Díky 

uplatňování principů řízení koncernu se za 

první tři měsíce letošního roku podařilo ušet-

řit již několik desítek miliónů korun v Doprav-

ním podniku města Brna. Když udržíme směr 

a Koncern statutárního města Brna přijde na 

svět v předpokládané lhůtě, pak se podobně 

bude dařit i v rámci dalších městských firem.

PAVEL STANĚK 
člen Rady města Brna 

(ANO 2011)

Koncern SMB – proč ho zavádíme a co přinese

V letošním roce probí-

hal v období 20. květ-

na až 2. června nový festi-

val, nazvaný Meeting Brno 2016. Tento festival 

navázal na projekt Roku smíření, který prosa-

dilo vedení našeho města v minulém roce.

Hlavním tématem festivalu byly ztracené a na-

lezené domovy. Podle koordinátora (TIC měs-

ta Brna, p. o.) je to téma, které „bylo palčivým 

problémem v poválečné střední Evropě a je 

stále velmi aktuální“.

Skutečně palčivé problémy však nastaly již ně-

kolik let před počátkem 2. světové války. Podle 

řady pramenů bylo ještě před uzavřením mni-

chovské dohody nuceno opustit své domovy 

na 25 tisíc Čechů, Židů a německých antifašis-

tů. Důvodem byly akce Henleinovy Sudetoně-

mecké strany a teroristických sudetoněmec-

kých bojůvek. Do začátku německé okupace 

v roce 1939 vzrostl počet těchto běženců na 

250 tisíc, uvádějí se i počty výrazně vyšší. 

Vzhledem k tématu festivalu považuji za po-

třebné zdůraznit, že hlavním cílem nacistické-

ho Německa vůči Čechům bylo jejich vysídle-

ní z historických území čili úplná ztráta domo-

vů. Prohlášení říšského protektora Heydricha 

i Adolfa Hitlera na toto téma jsou všeobecně 

známá. Díky porážce nacistického Německa se 

tento cíl nepodařilo uskutečnit a český národ 

může i nadále zatím žít ve svých domovech.

Festival obsahoval pestrou škálu umělec-

kých vystoupení a diskusních fór, které měly 

umožnit „pochopit danou tematiku, zhodno-

tit minulost, definovat přítomnost a společ-

nými silami hledat budoucnost“.

Nemohu se zbavit dojmu, že program fes-

tivalu obsahující řadu kulturních akcí včet-

ně sólových houslových koncertů měl zmír-

nit rozpaky té části brněnské veřejnosti, kte-

rá přijímá akce smíření a rozvíjení kontaktů 

se Sudetoněmeckým krajanským sdružením 

velmi rezervovaně.

HELENA SÝKOROVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna 

(KSČM)

Ztracené a nalezené domovy

V polovině května skon-

čila několikaměsíční

mezinárodní soutěž Bu-

doucnost centra Brna, která načrtla, jak by 

mohlo vypadat širší centrum, pokud by se 

modernizovalo vlakové nádraží v srdci města. 

Zúčastnilo se jí 58 projektů z celého světa, fi-

nálních 8 můžete i vy zhlédnout v Domě umě-

ní. Profesionálně připravenou soutěž chválila 

mezinárodní porota i samotní účastníci.

Co je ovšem na celé soutěži nejdůležitější, 

je fakt, že vůbec poprvé v historii řeší mo-

dernizaci nádraží právě v centru Brna. Přes-

tože studií týkajících se nového nádraží už 

vzniklo několik (podle České televize dalo 

Brno dosud do projektů zhruba 100 milionů 

korun), drtivá většina investic šla – dle ČT 

– do zkoumání varianty nádraží v odsunuté 

poloze u dnešního Dolního nádraží. Legen-

dární je model za tři miliony nebo propa-

gační videoklip odsunutého nádraží za půl 

milionu korun. 

Je skvělé, že Brno necelý půlrok před re-

ferendem, kde máme o poloze nádraží roz-

hodovat, dalo veřejnosti konečně do ruky 

důkaz, že nové, moderní nádraží v centru 

je nejen realizovatelné, ale i žádoucí. Po-

nechá městu výhody perfektního propojení 

vlakové a městské dopravy, nadto ale do-

konale využije potenciál tzv. Jižního centra. 

Brno se potřebuje zbavit své největší ostu-

dy, nikoliv ale strategické pozice nádraží, 

která je nejen pro Brňany mnohonásobně 

výhodnější.

JANA DRÁPALOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna 

(Strana zelených)

Moderní nádraží v centru je možné
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FOTOREPORTÁŽ | AKTUÁLNĚ
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 Příprava na sezónu. Pracovníci Riviéry už koupaliště připravují na 

otevření.  FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Otevírací doba na brněnských koupalištích:
Akvapark Kohoutovice – střešní bazén: PO–PÁ 6:00–21:30, SO–NE 8:00–21:30

Koupaliště Křižíkova, Královo Pole: červen PO–PÁ 10:00–20:00, SO–NE 

9:00–21:00, červenec PO–NE 9:00–21:00

Koupaliště Kraví hora: PO–NE 9:00–19:00 (22:00)

Koupaliště Dobrovského, Královo Pole: PO–NE: 9:30–20:00, noční kou-

pání 20:00–22:00

Koupaliště Riviéra: PO–NE 9:00–20:00

Koupaliště Zábrdovice: PO–NE 9:00–20:00

Koupaliště Juliánov: PO–NE 9:30–21:00

Koupaliště Starý Lískovec: PO–NE 9:00–24:00

Na návštěvu vodomilů jsou připravena 
všechna brněnská koupaliště. Venkovní 
bazén v Aquaparku Kohoutovice otevřel 
již v polovině května, královopolské kou-
paliště v Křížkovského ulici o dva týd-
ny později. Riviéra a Zábrdovice zahajují 
provoz o prvním červnovém víkendu. Na 
návštěvníky čeká řada novinek.

Kaskáda tří bazénů vybudovaná umě-
le v přírodním říčním korytě v délce 390 
metrů představuje výjimečný komplex 
v areálu pisárecké Riviéry. Nechybí dět-
ské hřiště se skluzavkami a houpačkami, 
občerstvení, hřiště na plážový volejbal, 
badminton, stolní tenis, kuželky či pé-
tanque. Přímo u vody jsou pro nejmenší 
připravena animační odpoledne plná her 
a soutěží. Děti se mohou pobavit i přiučit 
v novém areálu dopravní výchovy.

„Pro plavce i neplavce od šesti do dva-
nácti let jsme na Riviéře připravili také 
příměstské tábory, které se uskuteční ve 
dvou červencových a dvou srpnových tur-
nusech. Plavečtí trenéři se budou dětem 
věnovat v bazénu i na suchu. Vedle zábavy 
u vody a množství soutěží je čeká i výuka 
angličtiny nebo výlety na přehradu,“ při-
blížila letošní novinku mluvčí společnos-
ti STAREZ-SPORT Michaela Radimská.

Aktuální informace o novinkách či 
otevíracích dobách naleznete na strán-
kách www.rivec.cz.

Koupaliště Zábrdovice nabízí k vod-
ním hrátkám ojedinělé brněnské atrakce 
v podobě vlnobití nebo tobogánu dlou-
hého 73 metrů. Vedle tří venkovních ba-
zénů poskytuje pro celou rodinu také 
velké množství vyžití i na suchu.

„Na dětském hřišti najdou nejmlad-
ší návštěvníci houpačky, průlezky, sklu-
zavky, kreslicí tabule či pískoviště s jem-
ným plážovým pískem. K dispozici je 
beach volejbal, badminton, minigolf, 
stolní tenis, kuželky a pétanque. Pokra-
čovat budeme v loňské novince, ran-
ní dvouhodinovce kondičního plávání,“ 
sdělila Radimská.

Aktuální informace o novinkách či 
otevíracích dobách jsou na stránkách 
www.koupaliste-zabrdovice.cz.

Společný vstup na 
všechny bazény

Společnost STAREZ-SPORT, která spra-
vuje koupaliště Riviéra i Zábrdovice, 
pokračuje v zavádění společného po-
kladního systému pro všechna zařízení. 
„Návštěvníkům nabízíme možnost za-
koupení čipových hodinek, které jsou 
přenosné. Mohou získat slevu na rodin-
né vstupné," dodala Radimská.

Čipové hodinky mohou návštěvníci ke 
vstupu použít také v Aquaparku Kohou-
tovice. Vedle vnitřního bazénu s tobogá-
nem, saunou a posilovnou zde vyhledávají 
také střešní bazén a bufet s občerstvením 
na terase. Kompletní informace najdete na 
www.aquapark-kohoutovice.cz.

V pátek 3. června otevřelo i populár-
ní koupaliště „Dobrák“ v Králově Poli. 
V areálu jsou tři bazény, dětské hřiště, 
občerstvení, plážový volejbal a badmin-
ton (obojí v ceně vstupného na koupa-
liště) a velký FUNPARK pro vyřádění 
malých návštěvníků. Letošní novinkou 
je možnost platby přes internet.

Zaplatit platební kartou mohou ná-
vštěvníci od letošního roku také na Kra-
ví hoře. Záloha za skříňku se lidem vrá-
tí přímo na účet. „Pokud bude v červnu 
hezké počasí, prodloužíme otevírací 
dobu večer do osmi hodin," řekl Roman 
Vojáček, provozní areálu, ve kterém při-
byla dvě nová hřiště na malou kopanou 
a nohejbal.

Ne každý den se ale může vydařit po-
dle našich představ a můžeme si s po-
vzdechem říct: Tenhle způsob léta zdá 
se mi poněkud nešťastný. I tak milovníci 
plavání nemusejí zoufat a mohou nav-
štívit některý z krytých bazénů, i když 
s provozním omezením.

Bazén za Lužánkami bude mít od-
stávku z důvodů drobných oprav od 
16. do 24. července. Zároveň budou po 
dobu prázdnin omezena parkovací mís-
ta, protože před areálem probíhá výmě-
na parovodu na horkovod.

V době od 1. července do 14. srpna 
bude mimo provoz také krytý plavec-
ký bazén Ponávka a od 1. do 17. červen-
ce rovněž Lázeňské a relaxační centrum 
Rašínova.

Kvalita vody pod 
drobnohledem hygieniků

Spolu se zahájením letní sezóny už za-
čaly kontroly umělých i přírodních 
koupališť. Jak uvedl Miroslav Staněk 
z Krajské hygienické stanice v Brně, 
prioritně se zaměřují na kvalitu vody ke 
koupání a na všechna riziková místa.

„Od letošního roku jsme nově zařa-
dili do sledovaných povrchových vod 

ke koupání další lokalitu na Brněnské 
přehradě, a to Osadu. Je tam hojně na-
vštěvovaná pláž rozdělená na části pro 
běžné návštěvníky a pro nudisty," řekl 
Staněk.

Tam i na všech ostatních sledovaných 
lokalitách instaluje hygiena informač-
ní tabule s údaji o kvalitě vody. Aktuál-
ní informace najdou zájemci rovněž na 
stránkách www.khsbrno.cz. (APE)

Letní koupaliště hlásí otevřeno. 
Plavat se dá někde až do půlnoci

Brno na Instagramu – #brnomycity
Brno je krásné město s množstvím 
fotogenických zákoutí, scenérií i ma-
jestátních dominant. Ví to Brňané, 
přespolní i turisté. A ví to i uživa-
telé sociální sítě Instagram z celé-
ho světa. Jihomoravská metropo-
le má totiž vlastní účet a hashtag. 
Máte zajímavé fotky Brna? Označte 
je hashtagem #brnomycity a přidej-
te je k desítkám dalších, které uka-
zují a přenášejí naše město komuko-
li na světě. Stejně jako ty, které jsme 
otiskli v této fotogalerii. Vybrané 
fotky z Instagramu repostujeme na 
oficiální profil Brna. (LUK)
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Více na obi.cz
Nabídka platí do 3. 7. 2016 pro OBI Brno.

49§49
25 kg

57§57
25 kg

Beton Hobby Cemix
Pro drobné betonářské práce, ploty, potěry pro 
podlahové krytiny. OBI č. 456166 8 (1,96 Kč/kg)

Deska OSB 
tloušťka: 12, 15, 18 mm
OBI č. 473548 6 aj.

99§99
od/m2

Cement 32,5 R
OBI č. 488777 4 aj. (2,28 Kč/kg) 
Ilustrační foto.

Dlažba vymývaná „Dunaj“  
40 × 40 × 4 cm: OBI č. 526812 3 aj. od 39 Kč/ks 
(306,25 Kč/m2)

39§39
od/ks

Stavíte? Stavte se v OBI.

Jak vybrat kvalitní bezpečnostní dveře?
Při výběru a koupi bezpečnost-

ních dveří bychom měli být velmi 

pozorní a nenechat se zlákat jen vý-

hodnou cenou. Chcete-li váš dům 

či byt ochránit, radíme obrátit se 

na firmy, které se specializují na 

prodej kvalitních bezpečnostních 

dveří s certifikátem původu. Ně-

které firmy se zaměřují na prodej 

levných, ne vždy kvalitních dveří 

ze zahraničí. Při pořízení takových 

dveří vyžadujte vždy od prodejce 

předložení certifikátu shody vyda-

ného autorizovanou osobou. Cer-

tifikát musí obsahovat následují-

cí údaje: označení certifikačního 

orgánu, evidenční číslo, označe-

ní výrobce, název výrobku a jeho 

stručnou charakteristiku, uvedení 

bezpečnostní třídy podle evropské 

normy ČSN P ENV 1627, razítko 

a podpis certifikačního orgánu, da-

tum vystavení dokumentu a jeho 

platnost. Certifikované protipožár-

ní bezpečnostní dveře SHERLOCK 

jsou odolné vůči běžným poku-

sům o násilné překonání, protože 

prošly náročným procesem zkou-

šení a certifikace. Přijďte si vyzkou-

šet bezpečnostní dveře na naši 

vzorkovou prodejnu, rádi vám po-

můžeme se správným výběrem.

 KOLEKTIV FIRMY LOCK SERVICE CZ

LOCK service CZ, Táborská 77, 615 00 Brno, Tel: 604 501 101, 722 337 743
e-mail: lock@lockcz.cz, www.bezpecnostni-dvere-brno.cz

JARNÍ AKCE
Bezpečnostní dveře SHERLOCK

Cena setu K330/3 23 990 Kč s DPH vč. montáže

Cena setu K2/3 21 990 Kč s DPH vč. montáže
SC
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KOUPÍM/PRODÁM
Sháním ke koupi byt v Brně,
cena do 3,5 mil. Kč. Za každou 

nabídku děkuji. RK nevolat. 

� 773 220 196

Hledám nadstandardní bydlení,
parkování nutné. Spíše ke koupi. 

Děkuji. � 723 159 460

Akutně hledáme byt za Brnem. 
� 733 408 418

Před odjezdem na dovolenou 
se ostražitost vyplácí dvakrát
Aby rčení „můj dům, můj 

hrad“ opravdu platilo i před 

zloději, je třeba jejich nene-

chavé konání odradit hned od 

začátku. První, nač jejich zrak 

padne, jsou vchodové dveře. 

A právě o dovolených se přes 

ně snaží dostat k věcem, které 

jim nepatří.

Vstup do domu i do bytu by 

měl být natolik bytelný, aby 

majitele ochránil před nezva-

nými návštěvami, ale také před 

požárem, měly by navíc elimi-

novat hluk i případný zápach.

Moderní jsou vchodové dve-

ře hliníkové, které na jižní Mora-

vě kupříkladu vyrábí bořetická 

firma Lomax: jejich předností 

je odolnost a dlouhá životnost. 

„Díky široké nabídce barev, ne-

rezových doplňků a zasklení 

se vchodové dveře s hliníkový-

mi profily hodí do novostaveb 

i starších domů,“ upozornil ma-

nažer marketingu společnosti 

Lomax Lubomír Valenta.

Do panelákových bytů se 

ovšem hodí bytové dveře, niko-

liv venkovní, vchodové. „Jejich 

vlastnosti jsou rozdílné přede-

vším v protipožárních paramet-

rech, ale také co se týče tepelné 

izolace apod. U bytových vcho-

dových dveří musíte vždy splňo-

vat protipožární normy, dveře 

by měly mít protipožární odol-

nost minimálně EI 30, EW 30*, 

tedy 30 minut,“ vysvětlil Ivan 

Pavlíček, odborník na zabezpe-

čení ze společnosti Next.

Typy dveří 

Pokud majitelé touží po bezpe-

čí, měli by si pořídit certifiko-

vané bezpečnostní dveře mi-

nimálně ve III. bezpečnostní 

třídě s vložkou a kováním ale-

spoň ve stejné bezpečnostní 

třídě. „Bezpečnostní dveře ve 

III. kategorii disponují mnoha 

jisticími body, pevnou jeklo-

vou kostrou, oboustranným 

celoplošným plechováním, ze-

sílenou ochranou zámku a dal-

šími bezpečnostními prvky 

unikátními právě pro certifiko-

vané bezpečnostní dveře. Roz-

hodně nedoporučuji zvolit při 

zabezpečování bytu pouze pří-

davné závory na vchodové dve-

ře, protože jimi pouze zeslabí-

te konstrukci obyčejných dveří 

a paradoxně usnadníte zlodě-

jům práci,“ poradil Pavlíček. 

Prevence proti vykradení

Před dovolenou není radno dá-

vat svému okolí najevo, že se 

vydáváte na cestu. Také není 

radno se tím chlubit na sociál-

ních sítích. Vyplatí se, aby byt 

nebo dům po dobu nepřítom-

nosti majitelů někdo občas 

zkontroloval. I sousedé mají 

váš dům neustále na dohled 

a poznají, když se děje něco 

podivného.

Stará dobrá rada je pravidel-

né vybírání poštovní schránky. 

Zloději si své cíle vybírají prá-

vě podle přeplněných poštov-

ních schránek.

Před odjezdem je nutné zkon-

trolovat dveře, okna a další pří-

stupy do nemovitosti – nene-

chávejte v oknech otevřené ani 

větračky, to i kvůli větru a dešti.

Vyšší třídy zabezpečení po-

skytují alarmy a kamerové sys-

témy napojené na bezpečnost-

ní službu. „Když se do objektu 

dostane někdo cizí, bezpeč-

nostní služba vyšle na místo 

hlídku, která nemovitost zkon-

troluje. Trikem je i automatic-

ké osvětlení, jež v danou ho-

dinu v domácnosti rozsvítí 

světla. Vznikne tak dojem, že 

objekt není prázdný,“ popsal 

Pavlíček.

Češi přistupují k ochraně 

svého majetku stále zodpověd-

něji. Běžnou součástí domác-

ností se stávají trezory. Jsou na-

víc i více pozorní vůči tomu, 

co se děje v jejich okolí. „Po-

stává před vaším domem ně-

kdo, koho jste tam dříve neví-

dali? Buďte zdravě podezíraví, 

a uznáte-li to za vhodné, zvyš-

te ostrahu,“ poznamenala Jana 

Černá, specialistka komunika-

ce Allianz pojišťovny.

Pokud všechna zabezpečení 

zklamou, vyplatí se stará dob-

rá hra na schovávanou. „Vyu-

žijte domácí trezor, a pokud 

ho nemáte, buďte kreativní 

a šperky či klíčky od auta ale-

spoň neukládejte na obvyklá 

místa. Zkuste se vyhnout šuplí-

kům a skříňkám a cennosti ne-

nechávejte v originálních kra-

bičkách z klenotnictví. Jsou to 

první, na co se zloději zaměří,“ 

naznačila Černá.

 Bezpečnostní dveře mají přesné specifikace a chrání nejen 

před zloději, ale i ohněm, hlukem a pachem.  FOTO: NEXT
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Festivalová směs hudby, 
Už nestačí jen koncerty, lidé chtějí 
víc než hudbu, říká produkční
V osmnácti pomáhal organizovat 
první hudební akci, od té doby se 
podílel na stovkách dalších. Před 
pár lety založil předprodejní por-
tál smsticket a od kulturních akcí si 
dal na chvíli pauzu. Nyní společně se 
svou sestrou jogínkou organizuje fes-
tival Wonderpark. „Po dvou letech 
jsem si řekl, že by bylo dobré udělat 
nějakou smysluplnou událost. Spoji-
li jsme hudbu a jógu,“ uvedl Oldřich 
Brzobohatý, produkční kulturních 
akcí. Jemu podobným lidem se říká 
„dělníci kultury“.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

Co se vám vybaví, když se řekne Brno 
a kulturní akce?
Vybaví se mi Fléda. Několik let jsem tam 
pracoval. Je to takový trychtýř koncertů 
i lidí, kteří se v Brně v kultuře pohybují. 
Většina z těch, co na Flédě působila, dnes 
dělá v jiných klubech či agenturách, ale 
pořád v kultuře zůstali. Fléda je pro mě je-
den z bodů místní scény.

Co vám v brněnské kultuře chybí?
Chybí mi městský festival, který by byl 
pro lidi zadarmo a hrály by na něm zají-
mavé kapely. Zkusit na víkend oživit ně-
jaký park, prostě udělat akci, která nebude 
vázaná na profit. Každé velké město kro-
mě Brna to má a se záštitou magistrátu by 
se mohlo vybudovat něco s kulturním do-
padem a přesahem. Podobně jako United 
Islands of Prague.

S pořádáním koncertů máte letité zku-
šenosti, kdy jste s tím začal?
Na první brigádě jsem byl v roce 1998, 
kdy jsem chystal párty Summer In the City 
na Špilberku, kterou v jednu ráno stopla 
policie. Od té doby jsem se kolem hudby 
točil a asi pět let poté, kdy jsem dokončil 
vysokou školu, už bylo těch brigád tolik, 
že jsem si založil živnost. Od té doby jsem 
pořádal svoje akce, případně je pro něko-
ho realizoval. 

Změnila se vaše práce za ty roky?
Moje historie je taková, že přes Flédu 
a další pořadatele jsem v roce 2012 zalo-
žil předprodejní portál smsticket. Ten zpr-
vu běžel ve zkušebním režimu, ale už dva 
roky se mu věnuju na plný úvazek. Pro-
to jsem opustil produkci i promotérství. 

Vlastně pořád dělám v oboru, jen jsem 
přešel na jinou stranu barikády. 

Přesto jste se pustil do festivalu Won-
derpark?
Kamarádka mi kdysi řekla, že lidi jako já 
mají diagnózu promotér. Když to člověk jed-
nou dělá, horko těžko to ukončí. Je to ale dost 
stresová záležitost – člověk všechno vsadí na 
jednu kartu, na jeden den. Půl roku něco dělá 
a v ten jeden den se rozhodne, jestli to vyjde. 
Říkal jsem si, že to dělat nebudu.

Po třech letech vám to ale nedalo. Kolik 
akcí máte za sebou celkem?
Těch rozpočtově náročnějších asi třicet. 
Produkčně jsem se podílel na stovkách.

Na kterou akci jste hrdý?
Nemůžu zapomenout na jednu z nejsil-
nějších akcí, kterou jsem kdy produkč-
ně zajišťoval, a to festival Creamfields 
na břeclavském letišti v roce 2008. Kvůli 
bouřce nám během pěti minut festival jed-
noduše odletěl o dva kilometry dál. Hrdý 

na to nejsem, ale jsem rád, že se nikomu 
nic nestalo.

Můžete se podělit o nejbizarnější zážitek?
Mám jich spousty, ale kdysi jsem dělal 
produkci Samanthy Fox, divy z 80. let. 
Spolupráce s ní nebyla lehká a příjemná. 
Nicméně koncert dobře dopadl, Saman-
tha v zákulisí něco popila a můj kama-
rád ji pak odvezl na Flédu. Když jsem za 
nimi ráno přišel do hotelu, všichni sedě-
li skleslí. Samantha totiž ztratila z prstenu 
diamant za milion, nejspíš v klubu. Volal 
jsem tenkrát i uklízečce, ale prý ho nena-
šla. Možná je tam dodnes.

Kdy považujete akci za úspěšnou?
Jsem rád, když se akce povede tak, jak má, 
a všichni jsou spokojení. Nerozlišuju, jest-
li jde o koncert pro pět set lidí nad šedesát 
let nebo nějakou akci pro mladé. Posled-
ní roky mě uspokojuje to, že si všechno 
nadomlouvám dopředu do posledního de-
tailu a v den akce se to jen děje. Že mě za 
ty roky už nic nepřekvapí a pak si jen po-
děkujeme, že to dobře dopadlo.

Máte ještě nějaký profesní sen?
Před pár dny jsem psal sestře emocionální 
mail, že mým velkým přáním je stát v so-
botu 11. června na terase v Lužánkách, 
poslouchat dohrávající kapelu a dívat se 
na spokojené lidi okolo. Nemám v promo-
téřině ambici na konkrétní kapelu. Láká 
mě udělat smysluplnou akci. Tou je teď 
pro mě Wonderpark. Dál se nedívám.

Myslíte, že je v Brně prostor pro další 
akce nebo jsou už lidé nabažení?
Prostor je vždycky. Lidi se chtějí chodit 
bavit a tak to bylo a bude. Spíš si mys-
lím, že se proměňuje jejich poptávka. Po-
kud uděláte jen koncert, moc lidí nepřijde. 
Dneska funguje spojení. Třeba food festi-
valy s koncertem. Obrací se koncept toho, 
že lidi jdou na jídlo a ta kapela je tam jen 
dodatkem. 

Tušíte, proč to tak je?
Nevím. Já jsem z generace, kdy v Brně 
otevřela Fléda a všechny akce byly plné. 
Ani jsme to nevnímali. Teď je ta generace 
zájmově roztříštěná, nevidím žádnou ge-
nerační revoltu. Naše generace vyrostla na 
punku, byli jsme odmítaví a nechtěli jsme 
dělat věci stejně jako ti nad námi. Chtěli 
jsme je dělat po svém. Nerespektovali jsme 

establishment. Mladí dneska chtějí spíš za-
plout. Chtějí peníze, práci, makat na sobě. 

Jak to pak souvisí s kulturou?
Akce jsou pořád stejné. Přijde mi, že 
když vznikne něco, co se odlišuje, má to 
úspěch. Taková událost musí být postave-
ná na zajímavém vizuálu, artové myšlence 
nebo třeba právě na propojení, například 
s módní přehlídkou.

Vnímáte nějaký nový trend v Brně?
Myslím si, že lidi mají rádi jógu. Je to dal-
ší věc, co jde hodně nahoru nejen tady. 
A jídlo. Food festivalů je tady víc než těch 
hudebních. 

Čím dalším jsou Brňané specifičtí?
Je tu spousta studentů, díky kterým žijí 
kluby. Ve středu to tu žije více než v sobo-
tu a každý, kdo do města přijede odjinud, 
se tomu diví. Všechny hospody a kluby 
jsou plné. Díky studentům má město stu-
dentský feeling a to je jenom dobře.

Má to i svá negativa?
Studenti nemají moc peněz. Nemůžete pak 
dělat koncerty s drahou kapelou. 

Týká se to jen studentů nebo jde o celo-
společenskou nechuť platit za koncerty?
Ne. Vnímám, že je u nás velký problém 
v nastavení cenové politiky. Pro mě jakož-
to pořadatele i zástupce firmy prodávající 
vstupenky je to těžké. Lidi nejsou zvyklí 
platit za vstupné. Dvě stě padesát korun je 
pro ně moc, ale v hospodě utratí víc. Mož-
ná je to dané historicky. Přál bych si, kdy-
by lidi na koncerty svých oblíbených ka-
pel chodili s radostí a peníze neřešili.

Jak těžké je nalákat dnes lidi na akci?
To je největší oříšek. Obrovskou roli hraje 
čas. Pokud něco děláte dlouhodobě a opa-
kovaně, nezávisle na typu akce, vyšlapete 
si cestičky. Jak k návštěvníkům, tak k part-
nerům. Postupně se to buduje. Ale ten re-
cept si musí každý pořadatel najít sám.

Změnil se nějak tento postup přícho-
dem sociálních sítí?
Sociální sítě jsou nádherné v tom, že člo-
věk udělá kampaň a hned ví, jestli to lidi 
zajímá. Okamžitá odezva. A to je skvělé. 
Když vylepím plakáty nebo udělám kam-
paň v rádiu, tak nevím nic. Každý pořada-
tel ale bude tvrdit něco jiného.

 „Přál bych si, aby lidi na koncerty svých oblíbených kapel chodili s rados-

tí a neřešili peníze,” říká Oldřich Brzobohatý, který téměř dvacet let pořádá kon-

certy v Brně.  FOTO: ARCHIV O. BRZOBOHATÉHO

 Pravidelné farmářské trhy na Zelném trhu budou v červnu patřit jahodám 

a třešním.  FOTO: BRNO-STŘED

Na prknech, dlažbě i trávě
6.–10. 6. 2016

Centrum města

bez vstupného

www.prknadlazbatrava.cz

Festival pořádá Turistické informační cen-
trum města Brna s podtitulem „Festival ži-
vého města“. Koná se v centrum Brna. Uli-
ce se na pět dní promění v živoucí scénu 
s tradičním divadelním programem, per-
formancemi, experimentálním divadlem 
z České republiky i ze zahraničí. V ulicích 
budou vidět happeningy i živé koncerty. 
Brno navštíví klauni, cirkus LeGrando, ko-
medianti na jednokolkách i známý pořad 
Na stojáka. Čtvrteční program završí vel-
kolepá ohňová show souboru Amanitas fire 
show. Poslední festivalový den vypukne 
Den masek, letos tematicky zaměřen na po-
ctu Leoši Janáčkovi – „S Leošem na věčné 
časy“. V pátek vyrazí masky z Národního 
divadla Brno v sedm hodin večer v průvo-

du od Janáčkova divadla na Moravské ná-
městí za hudebního doprovodu WraaDap 
Bandu. K průvodu se může přidat veřej-
nost a zúčastnit se tak soutěže o nejlep-
ší masku. Výherce získá poukaz na zájezd 
s CK Kudrna v hodnotě 10 tisíc korun.
Program festivalu bude probíhat na Mo-
ravském a Jakubském náměstí a nádvořích 
Staré radnice a Moravské galerie.

Vivat Zelňák
17.–18. 6. 2016

Zelný th

bez vstupného

www.trhynazelnaku.cz

V dubnu na Zelném trhu odstartovala šes-
tidílná série farmářských festivalů s ná-
zvem Vivat Zelňák. První byl věnován 
medvědímu česneku. Po chřestu budou 
v červnu jahody a třešně, v srpnu ovoc-
né a netradiční zmrzliny, září bude patřit 
rajčatům, jablkům a hruškám a v říjnu vše 
uzavřou brambory.

Provoz stálého tržiště nebude nijak ome-
zen – tyto doprovodné akce, na kterých vy-
stoupí i muzikanti, se budou konat větši-
nou v horní části náměstí. Více informací 
o farmářských trzích i dalších připravo-
vaných akcích, jako jsou Pivovarské dny, 
Iberica, Lady Fest, Festival RAW a zdra-
vé stravy či Brněnský biojarmark, lze zís-
kat na webových stránkách.



Pivni Fest na dvoře MDB
24.–25. 6. 2016

Dvůr MdB

Vstupné 120 Kč (v ceně půllitr), 15–18 let 

50 Kč (bez půllitru), děti zdarma

www.pivnifestbrno.cz 

Dvůr Městského divadla Brno bude po-
slední červnový víkend hostit pivní festi-
val. Na šestém ročníku se bude prezentovat 
asi 18 malých pivovarů. Nabídnou více než 
50 druhů čepovaného piva. K dostání tak bu-
dou piva světlá, polotmavá i tmavá, filtrova-
ná, nefiltrovaná, kvasnicová, pšeničná i IPY. 
Speciality z grilu a domácí pivní chuťovky 
připraví kuchaři působící v divadelních re-
stauracích Nekonečno a Boulevard. Páteční 
program zpříjemní kuchařská show s přípra-
vou pastrami, o hudební doprovod se posta-

rají kapely Laura a její tygři či Ukulele Trou-
blemakers. V sobotu se začíná už v jedenáct 
hodin. Kuchařská show představí burgery, 
vystoupí divadelníci i kapely Lidopop a Ka-
bát revival a bude se povídat o pivu.

www.brno.cz
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jídla, divadla, jógy...

 Ghettofest i letos nabídne kulturní program a nevšední možnost sdílení 

společných zážitků.  FOTO: J. HALALOVÁ

Brno – město 
uprostřed Evropy
27. 5. – 19. 6. 2016

Různá místa

Mimo koncerty zdarma

www.ignisbrunensis.cz

Hlavním tahákem programu bude meziná-
rodní soutěž ohňostrojných představení syn-
chronizovaných s hudbou. Přehlídka Sta-
robrno Ignis Brunensis patří již řadu let mezi 
nejvýznamnější ohňostrojné soutěže v Ev-
ropě i ve světě. 19. ročník festivalu Brno – 
město uprostřed Evropy letos oslaví zásad-
ní jubileum – 100. ohňostroj, který odpálí 
Španělé. Festival kromě ohňostrojů nabíd-
ne i další program – více než deset dětských 
dnů, open-air rockový koncert Filharmo-
nie Brno „Rock Night“ na náměstí Svobo-
dy, rozhlasový koncert pod garancí České-
ho rozhlasu Brno a množství dalších pořadů. 
Společně s Dopravním podnikem města 
Brna a Technickým muzeem budou moci 
návštěvníci nahlédnout také do dopravní his-
torie. V sobotu 18. 6. proběhne defilé a vý-
stava na náměstí Svobody a v okolních uli-
cích, kde budou představena historická 
vozidla městské dopravy i železnice, a to 
včetně opravené parní tramvaje Caroline.

Park Festival
17.–19. 6. 2016 

(v pátek a sobotu 11–22, v neděli 11–18)

Slovanské náměstí

Bez vstupného

www.parkfestivalbrno.cz

Na Slovanském náměstí bude třetí červno-
vý víkend velký piknik. Při festivalu jídla 
a pití se představí hlavně brněnské restaura-
ce, jihomoravští prodejci vína a drobní far-
máři. K dostání budou frgály, dorty, ovocné 
cupcaky, výběrová káva či míchané alko-
holické i nealkoholické nápoje. U restau-
rací se bude platit tzv. Grantem v hodnotě 
30 Kč. Ty zakoupíte na místě u označených 
stánků. U ostatních prodejců se bude platit 
hotově. Pro zájemce budou připraveny také 
workshopy týkající se vína, piva a kávy. 
Mladší účastníci se mohou těšit na opéká-
ní špekáčků přímo na Slovanském náměstí.

Ghettofest
11.–12. 6. 2016

„brněnský Bronx“ – ulice Hvězdová, park 

Hvězdička, Muzeum romské kultury

Vstupné dobrovolné

www.ghettofest.cz

Pouliční multižánrový festival Ghettofest 
se letos uskuteční druhý červnový víkend 
od 11. do 12. června. Poselstvím letošní-
ho, pátého ročníku je opět propojování kul-
tur, vyvracení předsudků a vytvoření prosto-
ru sdíleného sousedství v lokalitě, která je 
místními nazývána „brněnský Bronx“. Fes-
tival nabídne bohatý kulturní program a ne-
všední sdílené zážitky. „Dramaturgie se drží 
od počátku základního cíle. Přivést do této 
lokality lidi, kteří by tam jindy patrně ne-
vkročili, a současně oslovit i místní, aby 
festival nevnímali jako cizorodý element,“ 

vysvětlil koncept festivalu jeden z jeho za-
kladatelů Pavel Strašák.

Důležitou součástí festivalového progra-
mu je hudba, o kterou se postarají hudební-
ci z nahrávacího studia Amaro Records, Ur-
band či Ukulele Orchestra jako Brno. V neděli 
12. června můžete výjimečně navštívit býva-
lou káznici, kde vystoupí Iva Bittová. Vstupen-
ky jsou už nyní v prodeji v kině Scala či v Tu-
ristickém informačním centru města Brna.

Odborný program Ghettofestu se tento-
krát zaměří na sociální bydlení. Nabídne 
komentovanou procházku po historických 
i současných projektech sociálního bydlení 
v lokalitě, po prohlídce, zahrnující i vstup 
do některých zařízení, bude následovat dis-
kuse s odborníky. Na návštěvníky dále čeká 
taneční program, gastro speciality či Kate-
řina Šedá se svým projektem Brno-střet.

WONDERPARK
11.–12. 6. 2016

Park Lužánky

Ceny od 290 Kč do 1900 Kč (v prode-

ji na smsticket.cz, wonderpark.cz do 

10. června, osobně ve studiu Yoga Lo-

kah, Zelný trh 11)

www.wonderpark.cz

WONDERPARK je nový festival, který 
se uskuteční v lužáneckém parku. Propo-
jí hudební kapely, lektory jógy a instruk-
tory meditace, místní umělce a milovníky 
chutného jídla. Během dvou dní zazní 10 

koncertů, proběhne více než 16 lekcí jógy 
a přednášek, program dále doplní početné 
workshopy a bohatý jarmark. Jóga se bude 
praktikovat v Centru volného času Lužán-
ky. Cvičit mohou začátečníci i pokročilí. 
Večery budou hudební. V sobotu na ven-
kovní terase vystoupí hudební projekt Pet-
ra Marka Monikino Kino, urbanfolk v po-
dání Kieslowski či talentovaní mladíci 
Ghost of You. V neděli se představí napří-
klad kapela DVA, která koncertuje i v za-
hraničí, stejně tak brněnské elektronické 
duo Himalayan Dalai Lama.

IPS Fulldome Festival a DIGIFEST
15.–19. 6. 2016

Hvězdárna a planetárium Brno

DIGIFEST – 50 Kč/ projekce

www.hvezdarna.cz

Hvězdárna a planetárium Brno organizuje 
v půlce června dva na sebe navazující festiva-
ly – IPS Fulldome Festival Brno 2016 a DI-
GIFEST. Na odborné části festivalu od 15. do 
17. června budou uvedeny pořady ze všech 
kontinentů mimo Antarktidu. Půjde o největ-

ší přehlídku organizovanou v České repub-
lice i v Evropě. Na závěr budou uděleny tři 
festivalové ceny – cena diváků, ředitele Hvěz-
dárny a planetária Brno a cena IPS-Eugeni-
des nadace za nejlepší vzdělávací dokument.
V dny určené veřejnosti, o víkendu 
18. a 19. června, bude možné spatřit tři ví-
tězné snímky i další představení. Všechny 
projekce budou v původním znění v anglič-
tině. Vstupenky na DIGIFEST lze rezervo-
vat on-line na webu hvězdárny.

Theatre fashion 
market
17.–18. 6. 2016

Janáčkovo divadlo

Vstup zdarma

www.novetrhy.cz

V pátek a sobotu 17. a 18. června ožije 
Janáčkovo divadlo v Brně originální mó-
dou. Uskuteční se zde pravidelný trh s mó-
dou, šperky a designovými produkty z dí-
len českých návrhářů. Součástí marketu 
bude rovněž trh s lokálními potravinami, 
které nabídnou pokrmy také pro vegetari-
ány a vegany. Market oba dny začíná vždy 
v 11 a končí v 19 hodin.

ObrFest
17.–18. 6. 2016

Pátek – hospoda Na konečné, 

sobota – hřiště SK Obřany

150 Kč (smsticket.cz)

Čtvrtý ročník sousedského festivalu v Ob-
řanech zahájí hudební sdružená Rádoby-
NaDoby. Hlavním dnem oslav bude sobo-
ta, kdy na obřanském stadionu vystoupí 
kapely Madalen, Ukulele Orchestra jako 
Brno či kytarista Roman Dragoun. Pro 
děti bude připraven skákací hrad, malo-
vání na obličej, výtvarné dílny a jízda na 
mule. Každoroční gastronomická soutěž 
se letos zaměří na domácí bábovky.

Další festivaly v červnu:
11. 6. F!Day 2016 (festival fotografie – www.f-festival.com)

25.–26. 6. Kamenka open (cs.fievent.com/e/kamenka-open-2016/2861146)

26. 6. – 3. 7. ProART festival (www.proartfestival.cz)

 Jubilejní stý ohňostroj v rámci festivalu Starobrno Ignis Brunensis letos odpálí Španělé. O vítězství budou bojovat také ohňostroje z Portugalska, Sloven-

ska či česko-německý tým.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ
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Brněnské studio ČT má 55 let
Sedmikrásky nad Brnem. To byl 
úplně první pořad, který se 6. čer-
vence 1961 živě přenášel z brněn-
ského studia tehdy Československé 
televize. Vysílalo se z pasáže Typos, 
kde Česká televize sídlí do dneška. 
Brzy ji však čeká stěhování do no-
vého sídla v Brně-Líšni.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Ve svých začátcích bylo televizní vy-
sílání jen pro technické nadšence, te-

levizor vlastnil jen málokdo. V roce 1955 
byla na Brněnsku jen necelá třicítka kon-
cesionářů, o čtyři roky později už ale mělo 
televizi víc než třicet tisíc lidí. Tlak na vý-
robu pořadů byl stále větší a do té doby 
fungující studia v Praze, Ostravě a Bra-
tislavě nestíhala. V roce 1960 proto pad-
lo rozhodnutí, že studio vznikne i v Brně.

„Původně se předpokládalo, že začne 
fungovat do čtyř až pěti let. Tlak na výro-
bu nových programů byl ale tak velký, že 
přípravy nabraly mnohem rychlejší tem-
po. Nový termín počítal se startem vysí-
lání z Brna v roce 1962, takže se začalo 
spěchat. Typos se musel velmi rychle pře-
měnit v televizní studio,“ uvedla mluvčí 
České televize Brno Hana Orošová.

Ještě než se do budovy přestěhovala stu-
diová technika, muselo si Brno vystačit 
s jediným přenosovým vozem, který posla-
la pražská televize. „Říkali jsme mu Albá-
nie. To byl přenosový vůz vyrobený v pět-
apadesátém roce a sloužil v Praze ve dne 
v noci. My jsme ho dostali jako vůz vy-
řazený, ale opravený. Parkoval na náměs-
tí Svobody, čímž jsme ukázali svou iden-
titu, že v Brně máme televizi,“ vzpomínal 
v knize vydané před pěti lety jeden z prv-
ních zaměstnanců brněnského televizního 
studia, dnes už zesnulý, František Zouhar.

Brno se ohlásilo v osm hodin

Poprvé se brněnské logo objevilo na obra-
zovkách v silvestrovském pořadu na kon-
ci roku 1960. Příspěvek byl natočen s praž-
skou technikou, ale už v Brně. Velkolepá 
oficiální premiéra přišla však o půl roku 
později – 1. července 1961. „Osm hodin 
večer a hlasatelka uvádí první pořad z Brna. 
Vzápětí se z obrazovek rozezní hudba Or-
chestru Gustava Broma. Melodie střída-
jí scénky brněnských estrádních umělců. 
A potom úleva, když po čtyřiceti minutách 
zhasla světla a všechno se podařilo. Pořad 
Sedmikrásky nad Brnem byl křest ohněm 
a ostrý start nového televizního studia,“ píše 

se v knize 50 let televizního studia Brno, 
kterou k jubileu vydala Česká televize.

První živě přenášený pořad z Brna sle-
dovaly u obrazovek statisíce diváků. Vel-
ká část jich byla právě i z okolí – v tomto 
roce už bylo na jižní Moravě bezmála sto 
dvacet tisíc diváků, z toho dvaadvacet ti-
síc v samotném Brně. „Sedmikrásky při-
jel režírovat Milan Macků z Prahy. Všich-
ni lítali jak střelci a snažili se, aby to dobře 
dopadlo. Taky nakonec dopadlo. Vzpomí-
nám, že Brom z toho byl tehdy nervóz-
ní, pobíhal pořád sem tam a nakonec byl 
šťastný, že se to všechno podařilo. Režisér 
Macků nám pak poděkoval a popřál nám, 
ať vydržíme,“ popsal v knize František 
Zouhar, který měl jako technik na starosti 
korekce u jedné ze tří snímajících kamer.

Tím byla odstartována tradice brněnské-
ho televizního studia. Kromě Typosu vysí-
lalo i ze studia Netopýr ve Štefánikově ulici, 
z Dělnického domu v Židenicích, z varieté 
Rozmarýn, zázemí našlo i na třídě Kpt. Ja-
roše. Jedna z prvních inscenací se vysílala 
také z Husova sboru v Botanické ulici.

„V počátcích svého vysílání vyrábě-
lo brněnské studio ČT kromě zábavných 
pořadů především zpravodajství. Zajišťo-
valo také sportovní přenosy a vstupy z br-
něnského výstaviště. Velký podíl ve vysílá-
ní měly pořady se zemědělskou tematikou, 

dětské a folklorní pořady,“ doplnila Orošo-
vá. Prvním ředitelem se stal Josef Křivánek, 
kterého o dva roky později vystřídal Mi-
loš Kocourek. Dnes je ředitelem brněnské-
ho studia, v pořadí šestnáctým, Jan Souček.

Během letních měsíců čeká brněnské 
studio velké stěhování. V Trnkově ulici 
v Brně-Líšni se totiž dokončuje televiz-
ní komplex 21. století, kde bude pod jed-
nou střechou veškeré zázemí televize vy-
bavené špičkovými technologiemi. Pouze 
sklady a dílny zůstanou v objektu v Žide-
nicích, kde jsou i nyní. Poprvé se z nového 
sídla začne vysílat v září.

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.

 Moderní malíř, jeden z důležitých před-
stavitelů českého nefigurativního umění, 
jehož jméno nás tentokrát zajímá, zemřel 
v Brně 8. června 1976, den před svými 
pětaosmdesátými narozeninami.

Narodil se na Šumavě v Královských 
Stachách. Studoval v Praze a Paříži a za 
první světové války bojoval na frontách 
v Rusku a Albánii. Po válce se usadil na 
Slovensku a často pobýval také na Pod-
karpatské Rusi. V jeho raných obrazech 
v kuboexpresionistickém stylu se objevu-
jí motivy krajiny i lidí z městské periferie 
a venkova. Ve dvacátých letech spoluza-
ložil brněnskou větev Skupiny výtvar-
ných umělců, s níž také vystavoval. Na 

deset let pak odjel do Paříže, kde se umě-
lecky prosadil ve skupinách Cercle et 
Carré a Abstraction/Création. Ve svých 
zátiších se v té době začal přibližovat 
abstrakci. Obrazy nechával bez názvů, 
což při jejich vystavení v galeriích umoc-
ňuje dojem, jako by se motivy přelévaly 
z jednoho plátna do druhého. Ve druhé 
polovině 30. let se natrvalo usadil v Brně, 
kam ho přivedla četná osobní a umělecká 
přátelství. Deziluze z uměleckého života 
v Československu a druhá světová válka 
vrátily malíře zpět ke krajinomalbě, ten-
tokrát v potemnělých barvách, a pozdě-

ji až k socialistickému realismu. Po díle 
a jméně malíře můžete zapátrat ve stálé 
expozici moderního umění v Pražákově 
paláci Moravské galerie v Brně.

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: deštník, zápisník, vonná svíčka.

 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 
24. června 2016. Obálku prosím označ-
te heslem Umění ve městě a nezapomeň-
te uvést svou adresu, případně telefon.

Správná odpověď z minulého čísla
Moravský básník generace tzv. šestatřicátníků, historik umění a čers-

tvý osmdesátník je Jiří Kuběna (Paukert).

Výherci: Jarmila Dosedělová, B. Kubištová, Elena Prokopová

• 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 výstavy: Přístroje pro život / AED (do 17. 6.), Lvi se vracejí (od 21. 6.)

• 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 2. a 3. července.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce 

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

Ztracená písmena
Matně se mi vybavuje informa-

ce, že snad existuje určité do-

poručení, aby značky výrob-

ků, firem či společností nezněly 

v místním nebo i ve světozná-

mém jazyku nějak společensky 

nevhodně. Ne tak v našich po-

měrech, neboť u nás jsou firmy, 

které toto doporučení nerespek-

tují. Nemohu například za to, že 

když vidím vozidlo s označením 

SUPERB, asociuje se u mne ne-

vhodná představa na doplnění 

tohoto názvu o písmena LB a nic 

mi není platná ani umělá reklam-

ní snaha mluvit o tomto vozidle 

jako o „saprbí“. Dokonce se do-

mnívám, že výše uvedené do-

plněné označení by neškodilo 

u některých řidičů i jiných zna-

ček. Ze své řidičské i soudněz-

nalecké praxe si dovoluji dedu-

kovat, že u mnoha z nich se jim 

tato doplňková písmena pouze 

někde ztratila.

Ale nemusí ani jít o značku vozi-

del. V našem městě Brně se do-

stala k moci recesistická skupina, 

která se nazvala poněkud podiv-

ně: „Žít Brno“. Při jejím spojení 

se Stranou zelených a podpoře 

od Dětí Země, Hnutí Duha a NE-

SEHNUTÍ se lze obávat nejhorší-

ho, totiž toho, že není zaručeno, 

zda Brno tuto péči vůbec ve zdra-

ví přežije. A tak mě napadlo, že se 

v jejím názvu zřejmě jenom ztra-

tila tři nebo čtyři písmena z jejího 

původního záměru, který správně 

zní: „VYUŽÍT Brno“ nebo „ZNEU-

ŽÍT Brno“. Jsem prakticky denně 

ubezpečován o tom, že obě tyto 

podoby tato recesistická skupina 

se svými spojenci v našem těžce 

zkoušeném městě Brně cílevědo-

mě aplikuje. 

 Zdeněk Kolíbal

DOPISY ČTENÁŘŮ

Máte nápady či 
připomínky, které by 
měli slyšet i ostatní? 

Chcete se vyjádřit 
k dění ve městě? 

Máte tip na zajímavý 
článek? Napište nám! 
Své komentáře, tipy 
i nápady posílejte na 
adresu tis@brno.cz.

 Nové sídlo. Brněnské studio České televize čeká v létě stěhování do nových prostor.  FORO: R. MIČA

Urban centrum Brno

První přímé přenosy brněnského studia
6. 7. 1961 – hudebně zábavný program Sedmikrásky nad Brnem (Typos)

13. 8. 1961 – sportovní přenos z utkání I. ligy kopané Královopolská vs. 

Spartak Trnava 3:3 (stadion KSB)

24. 9. 1961 – velký zábavný pořad První veletrh dobré nálady vysílaný 

živě na závěr II. Mezinárodního strojírenského veletrhu

1. 10. 1961 – první živé krajové vysílání (Typos)

1. 11. 1961 – hokejové utkání RH Brno – SONP Kladno (Zimní stadion)

12. 12. 1961 – živé vysílání inscenace V. Majakovského Mysteria Buffa 

z haly Královopolské strojírny

17. 12. 1961 – vysílání pro děti Brněnský dětský kabaret (Husův sbor)

25. 12. 1961 – přenos baletu ve vysílání pro děti a mládež Pohádka 

o Honzovi z Janáčkovy opery

28. 1. 1962 – živá loutková inscenace Dnes v noci zázraky v pořadu pro 

děti od čtyř let Intervize

Od 15. 6. do 31. 12. můžete na 

Špilberku navštívit velkou výsta-

vu k historii brněnské České tele-

vize „Vysílá studio Brno“.

 Obraz Mukačevo vznikl za auto-

rova pobytu na Podkarpatské Rusi. 

 FOTO: MG BRNO  Kompozice v modrém doklá-

dá malířovo směřování k abstrakci. 

 FOTO: MG BRNO
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50% SLEVA

BRNOCRV

Česká jednička na Jadranu

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, 
PP - polopenze, ALL - All Inclusive). Příplatek za autobusovou dopravu - 2 000 Kč/os.

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU       11.6.–18.6. 

BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky BS 1 990 Kč/os.
BAŠKO POLJE - depandance Alem PP 2 990 Kč/os.
GRADAC - depandance Laguna B PP 2 990 Kč/os.
RABAC - depandance Mediteran PP 3 990 Kč/os.
PROMAJNA - pavilon Dukić A PP 4 490 Kč/os.
GRADAC - penzion Posejdon PP 4 490 Kč/os.
MAKARSKA - hotel Rivijera PP 4 990 Kč/os.
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy ALL 4 990 Kč/os.

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz

RODINNÁ
DOVOLENÁ
Až 2 děti ZDARMA!

HELP FINANCIAL
PŮJČKA RYCHLE A HOTOVĚ

606 038 925

peníze do domu od 5 do 50 tisíc
do 24 hodin • měsíční splátky • rychlé řešení

„PROČ UŽ NEJEZDÍ TEN 
VOKROUHLÍK SE SVOU 
PARTNERKOU?“ „JEHO 

SNOUBENKA HO VIDĚLA, 
JAK SE SVOU PARTNERKOU 

ZKOUŠÍ NOVÉ TANEČNÍ 
PRVKY.“ „TO PŘECE NENÍ 

ŽÁDNÝ DŮVOD!“ „... 
(DOKONČENÍ JE V TAJENCE)!“

AUTOR:
-KAWI-

KUSY 
DŘEVA

K TOPENÍ

KLADNÁ 
ELEKTRODA TOHLETO DRUH

PALMY

CITOSLOV-
CE PO-

VZBUZENÍ

PŘED-
STAVENÁ 

ŽENSKÉHO 
KLÁŠTERA

ANGLICKÝ 
ADMIRÁL

SVINOVACÍ 
ZÁVĚSY

STŘEŠNÍ 
KRYTINA

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

PŮVODCE 
(ZASTARA-

LE)

SVĚTLO-
VLASÁ

CITOSLOV-
CE KONEJ-

ŠENÍ

LALŮČEK 
ŽLÁZY (V 

ANATOMII)
NÁZVY

MĚDĚNKA
ANGLIČAN ZKRATKA

PŘÍR. PARKU
POVEL 

KOČÍHO
ŽENSKÉ 
JMÉNO NÁDHERA KÓD LETIŠ-

TĚ NEWRY
2. ČÁST 
TAJENKY
VÝMĚŠEK

ÚST

PŘITAKÁ-
VATI

ŠPATNÉ 
POČASÍ

VRCH U BĚ-
LEHARDU

DRUH 
NEROSTU

OSAHAT BLAHO POPĚVEK

TYP SEATU
KANÁL SLOVENSKY 

"ÚTRATY" NUŽE

ZAÚPĚNÍ
(MN. Č.)

ČESKÝ JAZY-
KOVĚDEC MÉ

PUČÁLKO-
VIC ŽIRAFA

IRSKÝ MYS CITOSLOVCE 
TROUBENÍ

DRUH 
OBVAZU

ČÁSTI VĚT POKRÝVKA 
HLAVY KRUHY

DOSNA

DOMÁCKY 
STANISLAVA

ČÁST 
OBLIČEJE

NÁSTROJE 
SEKÁČŮ

POMALU REGÁL TEKUTINA

HIMA-
LÁJSKÁ 

HORSKÁ 
KRAJINA

NĚMECKÝ 
FOTBALISTA

CIZÍ ŽEN. 
JMÉNO

TYČ U VOZU 
(NÁŘEČNĚ)

NÁŠ HEREC ÚTOČIŠTĚ
OHÝBAČ 

(V ANATOMII) ŠÍNY MODEL

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

FRONTA (ZA-
STARALE)

PROMENÁ-
DY (DŘÍVE) GLAZURA

OVES (BO-
TANICKY) KOLOR OSAMO-

CEN

JIHOEVRO-
PANOVY

PŮSOBIT 
BOLEST

SODOVÝ 
NÁPOJ

ZN. AM-
PÉRZÁVITU

NEBOŤ (OB-
LASTNĚ)

ROČNÍ 
DOBA ALABASTR

VYCHOVA-
TELKA (ZE 

ŠPANĚLŠTI-
NY)

DRUH 
PEČIVA ZABALOVAT ČÁST TĚLA PŘÍBYTKY 

VČEL
MAĎARSKÝ 
SOUHLAS NÁŠ HEREC VLASTNIT MUŽSKÉ 

JMÉNO

NÁSILNÉ 
OBSAZENÍ

VÝBORNÝ 
SPORTOVEC KROMĚ AMBALÁŽ

ZKR. ŽIVN. 
LISTU

CITOSLOVCE 
PŘEKVAPENÍ

ZN. RUMUN. 
LETADEL

1. ČÁST
TAJENKY

3. ČÁST
TAJENKY

4. ČÁST
TAJENKY POMŮCKY:

ACINUS, AMAR, 
FLEXOR, NRY, 
SLYNE, TROSTFRANCOUZ. 

POLITIK

ZKRATKA 
LÉKAŘSKÉ 
KOMORY

SPZ PRAHY
PÍSMENO 

ŘECKÉ 
ABECEDY

NÁZEV 
ČERPACÍCH 

STANIC

Čtyři úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupenkách na festival TROSEČNÍK pod záštitou ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. Festival se bude konat 28. 8. na brněnské 

Riviéře. Tajenku zasílejte do 24. 6. na e-mail: havel.mouka@ceskydomov.cz. Vylosování výherce proběhne 27. 6. Výherci soutěže z květnového vydání: Barbara Berešová a Vítězslav Hrabě.
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Hudba, jídlo, divadlo: Špilberk láká v červnu na nabitý program
Kam vyrazit za kulturou? S ces-

tou na hrad Špilberk se nesple-

tete nikdy. „Špilberk žije 12 mě-

síců v roce,“ říká nápis na jedné 

brněnské tramvaji, v létě to ale 

platí obzvlášť. V červnu chys-

tá Muzeum města Brna na Špil-

berku spoustu akcí, od koncer-

tů přes dobré jídlo a operu až 

po divadlo. K tomu zahájí také 

hlavní výstavu letošní sezóny, 

výstavu nazvanou Vysílá studio 

Brno. A aktuální výstavu Ste-

va McCurryho doprovodí dvě 

akce. Co všechno vás tedy na 

Špilberku čeká?

První červnový víkend se 

hrad rozvoní vybranými delika-

tesami těch nejlepších brněn-

ských podniků. Špilberk Food 

Festival opět naláká milovníky 

dobrého jídla. Rozhodně bude 

co ochutnávat, Brno totiž v po-

slední době platí za českou gast-

ronomickou Mekku. Na jednom 

pódiu na velkém nádvoří vystou-

pí 16. června skupina MIG 21 

s charismatickým Jirkou Ma-

cháčkem a také oblíbená Barbo-

ra Poláková. Pojďte si užít Nafr-

něnou, Krávu, Malotraktorem 

nebo Snadné je žít na Špilberk. 

Ani tento rok nebude nad Špil-

berkem chybět ohňostroj. Fes-

tival Ignis Brunensis bude mít 

svůj závěrečný ohňostroj právě 

zde 18. června večer. 

Pokud preferujete klasickou 

hudbu, program má Špilberk 

i pro vás. Národní divadlo Brno 

chystá na velkém nádvoří hned 

dvě představení: 19. června ode-

hraje operu La Traviata a 21. červ-

na operu Nabucco. Nenechte si 

ujít tento výjimečný zážitek s ope-

rami Giuseppe Verdiho v kuli-

sách hradu. Kdo má rád folklor, 

dočká se také. O den později to-

tiž vystoupí Vojenský umělecký 

soubor Ondráš – mladí šikovní 

lidé se předvedou s lidovými tan-

ci i hudbou. 

Víte, že Česká televize vy-

sílá u Brna už 55 let? Historii 

brněnského studia i jeho bu-

doucnost přiblíží interaktiv-

ní výstava s názvem Vysílá stu-

dio Brno. Pojďte nakouknout 

do zákulisí slavných pořadů, 

seriálů a pohádek, vyzkoušet 

si třeba dabing nebo modero-

vání nebo prozkoumat, jak se 

měnila kvalita televizního ob-

razu. Výstava se pro veřejnost 

otevře 24. června a potrvá až 

do konce roku. Kromě toho 

jsou v červnu otevřené i ak-

tuální výstavy Lucemburské 

opráski a Steve McCurry: Pho-

tographer. Tu čekají i dvě akce 

v rámci doprovodného pro-

gramu: 2. června beseda Češi 

a migrační krize a 14. června 

komentovaná procházka výsta-

vou s válečným fotografem Ja-

nem Šibíkem. 

Na konci června se těšte i na 

divadlo. Festival Provázek na 

hrad! přivede na Špilberk di-

vadlo Husa na provázku, které 

mezi dny 25. a 30. června ode-

hraje na letní scéně několikrát 

legendární Baladu pro bandi-

tu i Lásky jedné plavovlásky. 

K tomu se chystá i happening 

nebo představení s názvem 

Strašlivá proměna měšťana 

v kozla a jeho následná záhu-

ba skrze volný pád. Těsně před 

prázdninami dojde i na vášeň. 

30. června se na Špilberku za-

končí festival Ibérica. Těšte se 

na žhavé flamenco nebo action 

painting, tedy malování naživo. 

A pořádně rušno bude na Špil-

berku i o prázdninách!

2. 6. v 17:00 Češi a migrační krize (beseda)

3.–5. 6. Špilberk Food Festival

14. 6. v 17:00 Komentovaná procházka výstavou „Steve 

McCurry: Photographer” s Janem Šibíkem

16. 6. ve 20:00 MIG 21 a Barbora Poláková (koncert)

19. 6. ve 21:00 La traviata (Národní divadlo Brno)

21. 6. ve 21:00 Nabucco (Národní divadlo Brno)

22. 6. ve 20:30 Vojenský umělecký soubor Ondráš 

24. 6. v 10:00 Vysílá studio Brno (výstava)

25.–30. 6. Festival Provázek na hrad!

30. 6. ve 20:30 Závěrečný koncert festivalu Ibérica v Brně
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Litevský Kaunas oslavil hanzovní dny
Předposlední květnový víkend se partnerské město Brna a druhé největší 
litevské město Kaunas proměnilo v místo plné středověké hudby, tradič-
ních řemesel a rytířských zápasů. Oslavovaly se totiž hanzovní dny a zá-
roveň i Dny města Kaunasu. Obec, která návštěvníky nadchne památ-
kami, unikátní architekturou a atmosférou studentského města, se tak 
přenesla do středověku.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

Kaunas jako jediné město v Litvě 
patří do spolku hanzovních měst, 

pravidelně si tak svou původní středově-
kou historii připomíná oslavami. Oslavy 
hanzovních dnů, které se letos konaly 
o víkendu od 20. do 22. května, přilá-
kaly do ulic nejen místní obyvatele, ale 
i spousty cizinců. Významná místa ve 
městě se proměnila v dějiště oslav a za-
plnila se lidmi v místních krojích, hu-
debníky či umělci.

„Během festivalu se seznámíte s do-
bovou kulturou, hudbou, tanci, ale i ře-
mesly či rytířskými boji. Rytíř, který 
zvítězí, si odnese meč pojmenovaný po 
litevských ozbrojených silách,“ uvedla 

Rolanda Kupcikiene z kaunaského turi-
stického centra.

Ve městě vyrostla tři hlavní pódia – 
nejmenší z nich na břehu řeky, další na 
náměstí vedle kaunaské radnice hosti-
lo během víkendu především orchestry 
a studentské kapely. Oproti tomu u kau-
naského hradu vystupovali kromě míst-
ních zpěváků a známých kapel také stře-
dověcí hudebníci a tanečníci. V blízkém 
okolí mohli návštěvníci zhlédnout rytíř-
ské zápasy na koních, projít se středově-
kým městečkem či navštívit středověký 
řemeslný trh. Prodejci v dobových kos-
týmech vyráběli keramiku, prodávali ty-
pickou litevskou krajku či kovové šperky. 
Každý z návštěvníků si mohl vyzkoušet 
střelbu z luku a další dobové aktivity.

Oslavy hanzovních dnů letos při-
padly na stejný termín jako evrop-
ská noc muzeí, během níž byla v so-
botu večer zpřístupněna většina muzeí 
v Kaunasu včetně tamní radnice. Kro-
mě toho probíhal festival pouliční 
hudby, na kterém vystupovali místní 
zpěváci a kapely na více než třinácti 
improvizovaných stanovištích ve sta-
ré části města. Několik improvizo-
vaných jevišť stálo i na třídě Laisvés. 
„Jde o více než jeden a půl kilometru 
dlouhou pěší zónu. Vznikla jako první 

v Litvě a dodnes je nejdelší,“ vysvětli-
la Kupcikiene. 

Tento festival se v Kaunasu koná od 
roku 2007 a je oblíbený především mezi 
mladými lidmi. Slyšet je nejen klasic-
ká hudba, ale také moderní, a to včetně 
elektronické. Díky vysokému počtu stu-
dentů jsou ve městě kulturní akce pořá-
dány pravidelně. Mezi nejznámější akce 
patří také hudební festival, který se koná 
v klášteře Pažaislis. 

Kaunas (česky také Kovno) je druhé 
největší litevské město na soutoku řek 

Neris a Němen, ve kterém žije více než 
300 tisíc obyvatel. Leží uprostřed země 
na křižovatce cest vedoucích z hlavní-
ho města Vilniusu do přístavu Klaipeda 
a od Baltu z Helsink přes Tallinn a Rigu 
do Varšavy. První zmínka o Kaunasu po-
chází z roku 1361 a v 15. století se stal 
hanzovním městem a střediskem obcho-
du a řemesel. Mezi jeho nejznámější pa-
mátky patří kaunaský hrad, katedrála 
sv. Petra a Pavla, barokní klášterní areál 
ve čtvrti Pažaislis či Perkunův dům. Part-
nerským městem Brna je od roku 1994.

Z MAGISTRÁTU A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Cestovní pas musí mít i malé děti
Rodinné dovolené spojené s cestová-
ním do zahraničí znamenají i vyřizo-
vání cestovních dokladů. Co vše je 
potřeba zařídit při cestování s dětmi? 
Věděli jste, že i děti mohou do člen-
ských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat 
na vlastní občanský průkaz? Cestovní 
pas i občanský průkaz jsou přitom pro 
děti levnější.

Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za 
hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestov-
ní doklad, jelikož v roce 2012 došlo na-
řízením Evropské unie ke zrušení mož-
nosti cestovat na zápis v cestovním 
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem ne-
znamená, že se jim kvůli pořízení ces-
tovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 korun a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinace-
mi, jako například Egypt nebo Turec-
ko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 

o cestování po Evropě, a proto jistě po-
těší možnost cestovat po většině stá-
tů Evropy pouze s občanským průka-
zem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albá-
nie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou 
hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo ob-
čanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografii – úředník dítě vyfotí přímo 
na místě. Při podání žádosti zákon-
ný zástupce předkládá svůj průkaz to-
tožnosti a rodný list dítěte. V případě, 
že má dítě vydán již platný občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento 
předložit místo rodného listu. 

Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu je maxi-

málně 30 dnů. V případě vycestování 
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné po-
žádat o vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě 6 pracovních dnů, ten ovšem 
stojí 2000 korun. Bližší informace k vy-
řizování osobních dokladů lze nalézt na 
webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se pře-
dem informovat u zastupitelského úřa-
du daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si po-
zor na to, že některé státy mimo Ev-
ropskou unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti cestovní-
ho dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí 
požadovaná minimální doba platnosti 6 
měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) lze 
zjistit u zastupitelského úřadu daného 
státu, popřípadě na webu Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz v sek-
ci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

 JANA VILDUMETZOVÁ

 Kaunaský hrad. Historické centrum města se změnilo na středověký trh.  FOTO: K. GARDOŇOVÁ

 Partneři. Kaunas je partnerským městem Brna od roku 1994.

 FOTO: K. GARDOŇOVÁ

Lvi se vracejí do zoo i Urban centra
V druhé půlce června začne v Urban 
centru na Staré radnici výstava s ná-
zvem Lvi se vracejí. Zoologická za-
hrada v ní představí projekty nových 
významných expozicí, které chys-
tá otevřít v nejbližších letech. Jedním 
z nich bude i výběh lvů, na jehož vý-
stavbě se má začít pracovat už v tom-
to roce.

„Předpokládaná doba výstavby je 
dvanáct měsíců. Lvi se tak do Zoo 

Brno vrátí po víceleté přestávce v cho-
vu způsobené chybějícím chovatel-
ským zařízením odpovídajících para-
metrů. Takzvaného krále zvířat mohli 
návštěvníci Zoo Brno vidět už při ote-
vření zoo v roce 1953, chov pak trval 
nepřetržitě až do roku 2003,“ uvedla 
mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Výstava také připomene nejúspěš-
nější současné odchovy mláďat a upo-
zorní na oficiální změnu názvu, který 

od roku 2015 zní „Zoo Brno a stani-
ce zájmových činností, příspěvková 
organizace“. Změna souvisí zejména 
s faktem, že město Brno svěřilo zoo-
logické zahradě chod Ekologického 
střediska Hlídka. Zoo tak nyní veřej-
nosti nabízí různé výukové progra-
my nejen v areálu na Mniší hoře, ale 
i v rekonstruovaném památkově chrá-
něném objektu Hlídka 4 v parku pod 
hradem Špilberkem. (LUK)

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
13. června – pondělí
Festival pro digitální planetária
Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře, 
příspěvková organizace města Brna, se 
zařadila mezi přední zařízení svého dru-
hu v Evropě i ve světě. Přispěla k tomu 
její dostavba, modernizace a digitaliza-
ce, která se uskutečnila v uplynulých 
letech. Každý rok sem zavítá více než 
sto tisíc návštěvníků, od jejího založe-
ní v roce 1954 jsou jich už více než tři 
miliony. Řadí se tak v České republice 
mezi nejnavštěvovanější. Na co se dnes 
tato výchovná, vzdělávací a částečně 
i badatelská instituce především zamě-
řuje? Jaké programy nabízí? Co nového 
se zde dozvědí děti a dospělí návštěvní-
ci? Jaký festival čeká odbornou i laic-
kou veřejnost v polovině června? Proč 
se stalo jeho pořadatelem právě Brno?

Na tyto a další otázky bude odpoví-
dat Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a pla-
netária Brno.

27. června – pondělí
Brno se připravuje na GP silničních 
motocyklů
Blíží se velký motoristický svátek. Pří-
pravy na brněnský závod, který se poje-
de 21. srpna, finišují. Co aktuálního řeší 
Spolek pro pořádání Velké ceny Čes-
ké republiky silničních motocyklů, kte-
rý v říjnu minulého roku založily město 
Brno, Jihomoravský kraj a Centrála ces-
tovního ruchu Jižní Morava? Jsou za-
žehnány problémy s financováním Vel-
ké ceny? Kolik vstupenek se již prodalo 
a kde a za kolik si je mohou zájemci 
koupit? Co znamená Velká cena na Ma-
sarykově okruhu pro naše závodníky? 
Jak se na ni těší? Proč je mezi světový-
mi jezdci tak oblíbený? Pojedou se zá-
vody v Brně i v příštích letech?

Na otázky, které jistě zajímají nejen 
motoristickou veřejnost, budou v roz-
hlasovém studiu odpovídat brněn-
ský primátor Petr Vokřál a motocyklo-
ví jezdci světového seriálu v kategorii 
Moto3 Jakub Kornfeil a Karel Hanika.

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
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OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA

 18. zasedání, 17. května 2016

ZMB schvaluje:

• obecně závaznou vyhlášku měs-

ta o regulaci plavby plavidel se 

spalovacími motory na brněnské 

vodní nádrži. Cílem této vyhlášky 

bude vytvoření příznivých podmí-

nek pro užívání vodní nádrže pro 

návštěvníky, sportovce a doprav-

ce. Na Brněnské přehradě byl za-

kázán provoz plavidel se spalova-

cími motory o výkonu do 10 kW 

v době od 1. května do 30. září;

• návrh rozpočtového opatření – 

zapojení volných zdrojů města 

Brna z minulých let do rozpoč-

tu běžných a kapitálových výdajů 

roku 2016;

• financování služby „Senior bus“ 

v roce 2016. Cílem služby je zajiš-

tění dopravy seniorů nad 70 let 

a zdravotně postižených občanů 

s trvalým bydlištěm v Brně k lékaři, 

na úřady atd. Přepravu bude zajiš-

ťovat Dopravní podnik města Brna;

• převody peněz městským čás-

tem na opravy škol a školských 

zařízení, vybavení škol, vybavení 

školních jídelen;

• poskytnutí dotací na podporu mlá-

dežnického sportu ve výši 49,408 

milionu korun. Finance jsou potřeb-

né pro zajištění celoroční tréninko-

vé činnosti. Cílem podpory mládež-

nického sportu je vytvoření kvalit-

ních podmínek pro sportování dětí 

a mládeže na území města Brna 

v různých sportovních odvětvích ve 

všech výkonnostních kategoriích;

• poskytnutí neinvestiční dotace 

akciové společnosti Volejbal Brno 

na uspořádání finále extraligy 

mužů ve volejbale 2016;

• vytvoření společného školského 

obvodu mezi městskou částí Br-

no-Královo Pole a obcemi Česká 

a Lelekovice; pro tyto obce by se 

stala Základní škola na ulici Herčí-

kova 19 spádovou školou;

• Memorandum o spolupráci mezi 

FAČR, Jihomoravským krajem 

a statutárním městem Brnem na 

činnosti Fotbalové akademie Ji-

homoravského kraje. Vznikají-

cí akademie se bude snažit zajis-

tit nejlepší podmínky pro 50 mla-

dých a talentovaných fotbalistů 

v oblasti sportovní, vzdělávací, 

stravování i lékařské péče;

• návrh smluv se společností KOR-

DIS JMK, a. s., na zajištění finan-

cování elektronického odbavení 

cestujících. Město Brno se dohod-

lo s Jihomoravským krajem na 

přípravě elektronického odbavo-

vání cestujících. Pro zavedení EOC 

je nezbytné vytvoření „Dopravní-

ho zúčtovacího centra“ společné-

ho jak pro městskou dopravu po 

Brně, tak pro regionální dopravu 

v rámci Jihomoravského kraje;

• návrh na poskytnutí mimořád-

né neinvestiční dotace ve výši 2,1 

milionu Kč společnosti KOMETA 

GROUP, a. s., na úhradu části ná-

kladů spojených s uspořádáním 

sportovní akce Hokejové hry 2016.

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

Po Brně jezdí speciální SENIOR BUS
Od 1. června mohou Brňané využívat 
novou službu SENIOR BUS. Ta je ur-
čena pro osoby s tělesným postižením 
a seniory starší 70 let s trvalým bydliš-
těm v městě Brně. Lidé za tuto službu 
zaplatí padesát korun. 

Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P a lidé 
starší 70 let s trvalým bydlištěm v Brně 
si zajistí potřebnou cestu na telefonním 
čísle 731 518 348 ve všední dny vždy od 
7:00 do 15:00. Snadněji se tak dostanou 
k lékaři, na úřady i za službami. Speciál-
ně upravená osobní auta převezou i zá-
jemce se sníženými pohybovými schop-
nostmi či na invalidním vozíku.

„Služba SENIOR BUS, která je provo-
zována pouze na území města Brna, je zpo-
platněna jednotnou částkou ve výši 50 ko-
run. Jedna doprovázející osoba cestuje 
zdarma,“ uvedla mluvčí Dopravního podni-
ku města Brna, který SENIOR BUS od za-
čátku června provozuje, Barbora Lukšová.

Služba je zajištěna jen na území měs-
ta, a to v pracovních dnech, o víkendech 

a svátcích od 6:00 do 22:00. SENIOR 
BUS je možné objednávat telefonic-
ky, případně u neslyšících pomocí zpráv 
sms, na call centru DPMB. V objednáv-
ce je nutné uvést datum a čas požadované 
jízdy, místo nástupu a výstupu a osobní 
informace (datum narození, číslo průka-
zu, kontakt).

Pracovníci města vidí nejvyšší přínos 
SENIOR BUSU ve zvýšení soběstač-
nosti při zajišťování životních potřeb, 
zkvalitnění životních podmínek a zvý-
šení bezpečnosti pro seniory a postiže-
né. „Model fungování je navržen na zá-
kladě zkušeností jiných měst, která tuto 
službu poskytují. Hlavní inspirací byla 
Plzeň,“ popsal vedoucí Oddělení ekono-
miky a kontroly Magistrátu města Brna 
Lukáš Nehyba.

Služba je pro jednoho klienta omeze-
na na 6 jízd měsíčně (3x tam, 3x zpát-
ky), přičemž za jednu jízdu se bude po-
važovat také jízda s přerušením v délce 
trvání do 15 minut. (GAK, LUK)

Brno dá nejlepším firmám 
peníze na výzkumné projekty

Brno podpoří nápady firem, kte-
ré mají potenciál změnit trh. Spe-
ciální grant pomůže rozpracovat 
projekty, které v nezávislém hod-
nocení ocenili odborníci Evropské 
komise. Na program SME Instru-
ment Brno vyčlenilo město 6 milio-
nů korun a záměr schválilo zastu-
pitelstvo. První část peněz získala 
firma, která zkombinovala dva do-
sud nepropojitelné druhy zobrazo-
vání mikroskopem.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Brněnský program navazuje na Ho-
rizont 2020 Evropské komise 

a jeho schéma SME Instrument finan-
cující firmy, které chtějí na trh přinést 
přelomovou technologii. Rozpočet 
prestižního schématu je ale omeze-
ný a peníze nakonec dostane jen malé 
procento společností, které při hodno-
cení překročí potřebnou hranici bodů.

Projektům, které od Evropské komi-
se získaly výborné hodnocení, ale nezís-
kaly finanční podporu, je udělována tak-
zvaná Seal of Excellence. „V minulosti 
se mezi nimi ocitlo i několik brněnských 
firem, které prokázaly své kvality, ale na 
peníze kvůli velké konkurenci nedosáh-
ly,“ uvedl ředitel JIC Jiří Hudeček.

Cílem programu SME Instrument Brno 
je právě podpořit ty firmy z regionu, kte-
ré od Evropské komise získaly prestižní 

ocenění. „Nezávislí odborníci svým hod-
nocením říkají, které projekty mají na-
dějnou inovaci. Byla by škoda nepodpo-
řit firmy s potenciálem rychlého prosazení 
na trhu. Pomůžeme-li jim teď, v budouc-
nosti bude z jejich úspěchu těžit v podobě 
vzniku pracovních míst i odvádění daní do 
kasy celé Brno,“ řekl primátor Petr Vokřál.

Brno se stalo prvním regionem 
v České republice a pátým v Evro-
pě, který z vlastních zdrojů podporu-
je nadějné a dobře hodnocené projek-
ty a snaží se tak nastartovat inovativní 
střední a malé podniky.

První městem podpořenou firmou se 
v květnu stala Optik Instruments ve spo-
lupráci se startupem NenoVision, který 
se zabývá tzv. korelativním zobrazová-
ním. Jednatel společnosti Optik Instru-
ments a jeden ze zakladatelů NenoVision 
Jan Neuman se spolupracovníky přišli na 
to, jak zkombinovat dvourozměrný ob-
raz z elektronového mikroskopu s troj-
rozměrnou mikroskopií atomárních sil.

„S mikroskopy jsem pracoval přes de-
set let, nejdříve na VUT v Brně, pozdě-
ji na CEITECu a také například v Izraeli 
na Weizmann Institute of Science. S ná-
padem jsme se přihlásili do programu JIC 
ENTER, díky kterému jsme za pomo-
ci konzultantů JIC celý projekt sestavi-
li tak, abychom měli šanci uchytit se i na 
trhu s mikroskopy,“ vysvětlil výzkumník 
a podnikatel Jan Neuman. JIC mu také 
pomohlo podat žádost do programu SME 

Instrument, v němž získal od hodnotite-
lů vysoké hodnocení. Peníze od Brna mu 
pomůžou zaměřit se ve studii proveditel-
nosti na technické detaily a správnou ob-
chodní strategii.

Firmy mohou od Brna získat 
1 350 000 korun a zdarma služby pro-
fesionálních koučů, kteří jim pomohou 
s komercializací nového produktu, tech-
nologie či služby. SME Instrument Brno 
je určený pro jihomoravské firmy, kte-
ré získají při hodnocení projektů před-
ložených do programu SME Instrument 
– fáze 1 (ověření konceptu a zpracová-
ní studie proveditelnosti) minimálně 13 
bodů. O peníze můžou firmy požádat 
kdykoli během roku, nejpozději však do 
30. 4. 2017, a zároveň do jednoho roku 
od obdržení kladného hodnocení od od-
borníků Evropské komise. Přihláška do 
programu a další informace jsou na strán-
kách www.jic.cz/sme-instrument-brno/.

Brno ve spolupráci s JIC podporuje 
nadějné technologické firmy i dalšími 
kroky. Počátkem roku spustilo program 
KTPI, který do brněnských společnos-
tí přivádí výzkumníky ze zahraničí. Od 
roku 2010 navíc Brno přispělo částkou 
36 milionů na propojení firem s vědci 
z výzkumných institucí a letos firmám 
rozdává kreativní vouchery na spoluprá-
ci s profesionály. Službami a programy 
JIC pak prošlo už přes 200 inovativních 
firem, které v Brně a okolí vytvořily už 
přes 1400 pracovních míst.

 Zobrazování mikroskopem. Firma Jana Neumana získala jako první příspěvek od města. Jeho tým přišel 

s metodou, jak zkombinovat dvourozměrný obraz z elektronového mikroskopu s trojrozměrnou mikroskopií ato-

márních sil. FOTO: M. KRÁLÍKOVÁ

Národnostní menšiny vybraly jídlo pro potřebné

Členové výboru brněnského zastupi-
telstva pro národnostní menšiny, pra-
covníci oddělení sociálního začleňová-
ní a místní organizace národnostních 
a etnických menšin společně na začát-
ku května uspořádali potravinovou sbír-
ku. Těstoviny, konzervy a další jídlo no-
sili na vrátnici odboru sociální péče na 
Kolišti. Od desítek dárců se celkem po-
dařilo vybrat 178 kilogramů trvanlivých 
potravin. Ty byly následně rozděleny 
klientům kurátorů z oddělení sociální 
prevence a pomoci. Děkujeme!

Do sbírky přispěli:
• Svaz Maďarů – Brno
• Ruské kulturně osvětové sdružení na 

Moravě
• Přátelé Podkarpatské Rusi
• Svaz Vietnamců v Brně
• Svaz vietnamských studentů a mláde-

že v Brně
• POLONUS – Klub Polski v Brně
• členové Výboru pro národnostní men-

šiny ZMB
• kolektiv pracovníků Oddělení sociálního 

začleňování Odboru sociální péče MMB

Ve stánku na přehradě budou kromě 
informací i speciální suvenýry
Na konci minulého roku bylo otevřeno 
nové informační centrum na brněnském 
letišti. K tomu nyní přibude další, ale na 
opačné straně města – všechny důležité in-
formace se přes letní sezónu zájemci dozví 
také na Brněnské přehradě. Turistické in-
formační centrum města Brna tam na začát-
ku června opět otevře stánek. „Bude umís-
těn před vstupem na přístaviště a zastavit 
se u něj mohou lidé třeba cestou na hráz 
nebo dál tímto směrem. V infocentru se tu-
risté domluví několika cizími jazyky, ote-
vřeno bude mít každý den od 10 do 19 ho-

din,“ uvedla Gabriela Peringerová z TIC.
V nabídce budou nejen informační a pro-
pagační materiály, ale také tematické pro-
pagační a turistické předměty. A téma je 
jasné – léto a voda. „V infocentru u Br-
něnské přehrady potěší návštěvníky v le-
tošní sezóně speciální letní suvenýry 
s motivem ‚Brno je zlatá loď‘. Budou to 
předměty, se kterými si užijí volný čas, 
a které se budou hodit právě u vody – fris-
bee nebo třeba nafukovací míče,“ prozra-
dila vedoucí městské destinační agentury 
Petra Kovářová. (LUK)

Vážení občané! 
Zveme vás na debatu o změnách účtování elektřiny pro domácnosti. 

Vaše připomínky budou zapracovány do nového návrhu, který se mo-

mentálně připravuje. Setkání se zúčastní také odborníci Energetického 

regulačního úřadu v čele s předsedkyní Alenou Vitáskovou. Kromě de-

baty o vyúčtování se také dozvíte, na co si dát pozor při změně dodava-

tele energií a při podepisování smluv. 

Těšíme se na vás 15. června 2016 od 16 hod. ve Sněmovním sále na 

Nové radnici, Dominikánské nám. 1 v Brně.

ING. PETR VOKŘÁL

PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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Dny lidí dobré vůle podpoří 
křesťany na Blízkém východě
Ve dnech 4. a 5. července oži-

je poutní místo Velehrad tra-

dičními Dny lidí dobré vůle. 

Velehradské oslavy se kona-

jí každoročně u příležitosti cy-

rilometodějského svátku Dne 

slovanských věrozvěstů sv. Cy-

rila a Metoděje a nabízejí boha-

tý program pro celou rodinu. 

Jedná se o největší oslavy své-

ho druhu u nás a letos jsou na-

víc součástí Svatého roku milo-

srdenství.

Výjimečný Svatý rok

Tzv. Svatý rok vyhlásil na kon-

ci loňského roku papež Franti-

šek a potrvá až do 20. listopa-

du 2016. Naposledy jsme si ho 

připomněli před 15 lety. Letoš-

ní Svatý rok je už 27. v pořadí 

a tématem je milosrdenství.

Program pro celou rodinu

V pondělí 4. července nabíd-

nou organizátoři návštěvníkům 

každoroční projekty jako Akti-

vity pro životní prostředí v Ar-

cheoskanzenu v Modré, Soutěž 

ve fotbalových dovednostech 

a pingpongový turnaj s Orlem, 

Ruční přepisování Bible, semi-

nář nejen pro rodiče o výchov-

ných problémech dětí, Mezi-

národní setkání vozíčkářů či 

zajímavé výstavy a vernisáže 

v prostorách Stojanova gymná-

zia. Soutěživým dětem i dospě-

lým je určena fotografická sou-

těž nebo rodinná cestovatelská 

hra Velehradský pas, v níž se 

hraje o zájezd k moři pro celou 

rodinu. Součástí nabitého pro-

gramu budou také hry, kvízy 

a soutěže pro malé i velké, dět-

ská představení nebo interak-

tivní workshopy. 

To je výčet toho nej, na co 

se mohou návštěvníci Dnů lidí 

dobré vůle těšit. A bude toho 

ještě mnoho víc. Vše navíc pro-

běhne za účasti významných 

představitelů společenského 

a politického života.

Večer lidí dobré vůle 

V 19.30 hodin začne na pódiu 

před bazilikou slavnostní be-

nefiční koncert Večer lidí dob-

ré vůle. Během něj se divákům 

a posluchačům představí tři 

charitativní projekty, na kte-

ré může každý přispět formou 

DMS VELEHRAD. „Rok 2016 je 

Svatým rokem milosrdenství, 

a proto projekty DMS budou 

letos výjimečně i ze zahraničí. 

Společně tak podpoříme křes-

ťany žijící na Blízkém východě, 

kteří v této těžké době potřebu-

jí pomoc víc než kdy jindy“ při-

bližuje Josef Kořenek, tajemník 

Dnů lidí dobré vůle. Letos mo-

hou všichni přispívat na: sirot-

činec při klášteře svatého An-

tonína z Hormizdu ve městě 

Al-Qush, zdravotní centrum je-

zídů Medical Point ve městě 

Sinjár a Nadační fond ADIUVA-

RE, který se zaměří na studen-

ty z rodin uprchlíků z Blízkého 

východu.

A kdo během Večera lidí dob-

ré vůle zazpívá? „Sedmnáctý 

ročník Dnů lidí dobré vůle při-

vítá na Velehradě Jiřího Suché-

ho, Jitku Molavcovou a kape-

lu divadla Semafor, slovenskou 

zpěvačku Janu Kirschner a Je-

lena, houslistu Pavla Šporcla 

a samozřejmě i stálici velehrad-

ských oslav Jiřího Pavlicu s Hra-

dišťanem,“ říká Josef Kořenek. 

Koncert bude v přímém přeno-

su vysílat Česká televize a Čes-

ký rozhlas Dvojka. Příjemným 

večerem provede sympatické 

duo Barbora Černošková a Fi-

lip Tomsa.

Dny lidí dobré vůle 2016 vy-

vrcholí v úterý 5. července na 

nádvoří před bazilikou Slav-

nostní poutní mší svatou.

Záštitu nad projektem Dny 

lidí dobré vůle převzali olo-

moucký arcibiskup Mons. Jan 

Graubner a hejtman Zlínského 

kraje MVDr. Stanislav Mišák.
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INSTALACE A ODVOZ STARÉHO

SPOTŘEBIČE ZDARMA
Platí v rámci Brna

PRAČKA EWT1262TDW

Brno, Křenová 19 tel.: 543 255 555

DOPRAVA
ZDARMA

6990 Kč
HLADSER

I

S

Energetická třída A+

kapacita praní 6 kg

1200 otáček/min.

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

Tetanus u psů a koček
Přestože u lidí se proti tetanu 

automaticky provádí očkování, 

u našich domácích mazlíčků 

je tento preventivní úkon za-

tím spíše opomíjený. Pes a koč-

ka sice onemocní tetanem po-

měrně zřídka, ale pokud už se 

tak stane, polovina pacientů 

i přes adekvátní léčbu nepře-

žije. Prognóza je horší zvláště 

u mladých jedinců a v případě 

celotělové formy.

Tetanus je infekční one-

mocnění způsobené bakterií 

Clostridium tetani. Tato bak-

terie ke svému růstu potřebu-

je hluboké rány bez přístupu 

vzduchu. Příčinou rozvoje teta-

nu proto bývají nejčastěji pora-

nění drápů, dutiny ústní cizími 

tělesy (klacky, kameny) a rizi-

kovou skupinou jsou i mláďata 

v období výměny zubů. V infi-

kovaných ranách pak bakterie 

produkují toxin, který je odpo-

vědný za postižení nervového 

systému a dochází tak k nekon-

trolovanému stažení (tedy kon-

trakci) svalů.

Klinické příznaky se objevují 

obvykle za jeden až tři týdny po 

infekci, tedy poranění a konta-

minaci rány bakteriemi. Díky 

tomu se často nepodaří odha-

lit místo vstupu infekce. One-

mocnění může mít závažnou 

systémovou formu, která po-

stihuje celé tělo, nebo pouze 

formu lokální. U postižených 

psů je typická kontrakce svalů 

v postižené oblasti. Toto je nej-

více patrné v oblasti hlavy, kde 

se projevuje jako tzv. risus sar-

donicus (zúžení oční štěrbiny, 

stažení pysků a uší dozadu, viz 

foto). Dalším příznakem bývá 

strnulá chůze. Vážně postiže-

ní pacienti nejsou schopni pít 

a jíst a mohou mít potíže s dý-

chacími svaly. Typická je také 

excitace, tedy záchvaty vyvola-

né zvukem, světlem nebo ma-

nipulací.

Léčba u pacientů s generali-

zovanou formou musí být za-

hájena co nejdříve a zpravidla 

vyžaduje hospitalizaci. V pří-

padě, že se podaří najít ránu, 

kterou došlo ke vstupu infek-

ce do těla, je nezbytné její peč-

livé chirurgické ošetření. Ne-

zbytnou součástí je terapie 

antibiotiky k zabránění dalšího 

množení clostridiových bak-

terií a tím další tvorbě toxinu. 

U těžce postižených pacientů 

je nutná infuzní terapie a za-

jištění krmení pomocí sondy. 

V závislosti na stupni postižení 

jsou podávány sedativa a léky 

zmírňující svalové napětí a kře-

če. Stejně důležitý jako léky je 

i striktní klidový režim v tma-

vém, tichém prostředí s mini-

mem manipulace, aby nedo-

cházelo k excitacím pacienta. 

Bohužel i pouhé vyvenčení na 

denním světle může vést ke 

křečím a úhynu pacienta. Na 

místě je také trpělivost, jelikož 

k úplnému uzdravení dochá-

zí u těžších případů za několik 

týdnů až měsíců.

Onemocnění se dá před-

cházet očkováním. To je mož-

né provést u všech zdravých 

psů od tří měsíců věku. Sestá-

vá z aplikací dvou dávek v roz-

mezí tří týdnů. Další přeočko-

vání se pak provádí každé dva 

roky. Cenově je očkování proti 

tetanu srovnatelné s jinými běž-

ně prováděnými vakcinacemi. 

Vakcinace je doporučitelná pře-

devším u psů, kteří si rádi hra-

jí s klacky nebo jinými venku 

nalezenými předměty, hrabou 

v hlíně, případně u záchranář-

ských a jiných psů, kde je větší 

riziko hlubokých poranění.

VETERINÁRNÍ PORADNA

Třídíte odpad? Nezapomeňte na použité baterky
Pryč jsou doby, kdy nám bylo jed-
no, co jíme, jaké materiály používá-
me a v jaké kondici zanecháme ži-
votní prostředí dalším generacím. 
A tak fandíme bio a třídíme odpad. 
Třídíme ale opravdu vše? Co třeba 
použité baterie? Dle statistik nezis-
kové společnosti Ecobat, která se 
u nás stará o recyklaci právě baterií, 
jich odevzdáváme jen 1/3…

Baterie a akumulátory jsou sou-
částí našich každodenních životů 
třeba v mobilních telefonech, tele-
vizních ovladačích i dětských hrač-
kách. Když doslouží, měli bychom 
je odevzdat na sběrném místě pro 

další zpracování. „Ročně se k recy-
klaci dostane přes 1200 tun použi-
tých baterií, asi 35 % všech baterií 
dodaných na trh. Odhadem dalších 
15 % končí ve směsném odpadu,“ 
vysvětluje jednatel Ecobatu Petr 
Kratochvíl. A co zbylých 50 %? 
Ty se většinou válejí v šuplíkách 
nebo zapomenuté ve starých spo-
třebičích. Důvodů, proč recyklovat 
i použité baterie a akumulátory, je 
přitom vícero.

Třiďme baterie, i to má smysl

Nejdůležitější je bezpečnost. Ba-
terie totiž obsahují škodlivé látky, 

zejména těžké kovy, které se mo-
hou dostat do ovzduší, znečistit 
půdu či kontaminovat povrchové 
a spodní vody. Recyklační firmy 
s těmito nástrahami umí pracovat 
– nejprve baterie rozdělí podle 
chemického složení a pak z nich 
složitými tepelnými a hydrome-
talurgickými recyklačními pro-
cesy oddělí jednotlivé látky, čímž 
usnadní získávání druhotných ko-
vonosných surovin. Tím zase po-
máháme šetřit dostupné přírod-
ní zdroje. Z jedné tuny baterií lze 
recyklací znovu získat až 167 kg 
oceli, 210 kg zinku, 205 kg man-

ganu a 15 kg niklu a mědi. Zinek 
z 10 kilogramů baterií poslouží 
třeba k výrobě mosazi pro jeden 
saxofon.

Naučme se třídit dokonale

Kromě boxů na třídění papíru, 
skla a plastů stačí připravit i mís-
to na krabičku Ecocheese na po-
užité baterie. Tu zdarma získá-
me na adrese www.ecocheese.cz. 
Jakmile se krabička naplní, sta-
čí ji odnést na jedno z více než 
20 tisíc sběrných míst. To nej-
bližší snadno vyhledáme v inter-
aktivní mapě na mapa.ecobat.cz.
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Pok l a dy 
b a r b a r ů

Svět živých 
a mrtvých doby 
stěhování národů

Výstava se koná pod záštitou Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a ředitele Archeologického ústavu AV ČR Brno, doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc.

Unikátní archeologické 
nálezy z pohřebišť  
z 5. století n. l. v Praze- 
Zlíčíně, Blučině, Smolíně  
a langobardských pohřebišť 
v Boroticích a Holubicích 
přibližují dramatickou dobu 
stěhování národů v Čechách 
a na Moravě.

SvS ět živých 
a mrmrtvtvvvýcýchh doobybybyby 

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

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 220, 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:
Vějíř loutek dálného orientu – Asijské 
loutky ze sbírky Helgy Brehme, Thea-
ter am Faden, Stuttgart do 30. 6. 
Mozart v muzeu do 31. 12.

Přednáška:
Žatecký poklad z počátku 11. stole-
tí – PhDr. Luboš Polanský – Národní 
muzeum, Praha 2. 6. 

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 do 31. 12.
Latgale v proměnách času do 19. 6.

Na krála, matičko, na krála! do 3. 7.
Promítání:
15. 6. – Boží ptáčci (Dieva putniņi), 
režie Dzintra Geka. Promítání lotyš-
ského dokumentárního filmu.

14.–17. 6. 2016 – Mendel Forum 2016
registrace: MendelForum@post.cz,
další informace: www.mendelianum.cz, 
tel. 515 910 411, www.mzm.cz
Účast je bezplatná, registrace je nut-
ná z důvodu kapacitních limitů. 
14. 6. – Mendel – Osamělost skrom-
ného génia
15. 6. – Jednobuněčný život

16. 6. – Jak chutná genetika

17. 6. – Junior Mendel Forum / Men-

del podle mě

Divadelní představení v Biskupském 

dvoře 2016 18. 6. – 10. 7.

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.
Představení knihy Deníky Ondřeje 
Sekory 1944–1945 13. 6. v 11:00 h

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.

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.
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NENECHTE  SI  UJÍT 
aneb FILHARMONICKÉ TOP 10 
v 61. koncertní sezoně 2016/2017

Předprodej vstupenek a rezervace 
jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 
602 00 Brno, tel.: 539 092 811, e-mail: 
predprodej@filharmonie-brno.cz.

18. 9. 2016 v 19:30, Stadion
ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZONY 
aneb zpět do míst, kde Filharmonie 
Brno začínala

16. 11. 2016 v 18:00 a 20:30, Besed-
ní dům
RICHARD GALLIANO & FILHAR-
MONIE BRNO: KLASIKA & TANGO 
aneb filharmonici s akordeonistou

24. a 25. 11. 2016 v 19:30, Janáčko-
vo divadlo
KYTICE A ALADIN aneb sedmdesáti-
minutový klavírní koncert s mužským 
sborem

8. a 9. 12. 2016 v 19:30, Janáčkovo di-
vadlo
MAPA A OBRÁZKY Z VÝSTAVY 

aneb multimediální koncert a populár-

ní Kartinky 

1. 1. 2017 ve 20:00, Janáčkovo divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT aneb Smeta-

nova Má vlast pod taktovkou Zdeň-

ka Mácala

12. a 13. 1. 2017 v 19:30, Janáčkovo div.

STRAUSS A MAHLER aneb filharmo-

nie s hvězdně obsazenými sopráno-

vými party

9. a 10. 2. 2017 v 19:30, Janáčkovo divadlo

ČARODĚJNÁ LÁSKA aneb filharmo-

nické flamenko s tanečníky na pódiu!

16. a 17. 2. 2017 v 19:30, Besední dům

LINCOLNŮV PORTRÉT A EROICA aneb 

už jste zažili koncert s vypravěčem?

1., 2. a 3. 3. 2017 v 19:30, Besední dům

SNY O FRANCII s Chopinovým klavír-

ním koncertem a Janem Jiraským

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

10., 11. a 12. 5. 2017 v 19:30, Besední dům

SÓLISTA SEZONY S BRITSKOU KLASIKOU 

aneb romantické violoncello Matthew Barleyho
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JANÁČKOVO DIVADLO

  4. 6. 17:00 PRODANÁ NEVĚSTA, 
opera

  8. 6. 19:00 LABUTÍ JEZERO, balet
  9. 6. 19:00 CARMEN, opera
10. 6. 11:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 

opera

10. 6. 19:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 
opera

11. 6. 15:00 EPOS o GILGAMEŠOVI, 
opera

12. 6. 19:00 NABUCCO, opera
14. 6. 11:00 RUSALKA, opera
15. 6. 15:00 TOSCA, opera
16. 6. 11:00 PRODANÁ NEVĚSTA, 

opera
18. 6. 19:00 NEDERLANDS DANS 

THEATER II., balet
23. 6. 11:00 SNĚHURKA A SEDM 

TRPASLÍKŮ, balet
24. 6. 20:00 SLAVNÉ OPERNÍ SBORY

MAHENOVO DIVADLO

  4. 6. 19:00 JE TŘEBA ZABÍT SEKA-
LA, činohra

  5. 6. 19:00 FIGAROVA SVATBA, či-
nohra

  6. 6. 19:00 SATURNIN, činohra
  8. 6. 19:00 OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 

ALFRÉDA RADOKA, či-
nohra

  9. 6. 19:00 HOSTINA DRAVCŮ, či-
nohra

10. 6. 17:00 KRÁL OIDIPUS, činohra
11. 6. 19:00 SATURNIN, činohra
12. 6. 18:00 TANEC BRNO DĚTEM 

2016 KONCERT BALETNÍ 
ŠKOLY I. V. PSOTY 
Tanec Brno dětem

13. 6. 19:00 SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ, 
činohra

14. 6. 19:00 APARTMÁ V HOTELU 
PLAZA, činohra

17. 6. 19:00 DON JUAN, činohra
18. 6. 19:00 DON JUAN, činohra
19. 6. 19:00 SATURNIN, činohra
20. 6. 19:00 DON JUAN, činohra
22. 6. 10:00 OSTROV POKLADŮ, či-

nohra
22. 6. 19:00 THE BLACK BLUES 

BROTHERS
  Akrobatická komediální 

show
24. 6.  PRAŽSKÝ KOMORNÍ 

BALET, balet
Tanec Brno

27. 6. 19:00 MARKÉTA IRGLO-
VÁ A SPECIÁLNÍ HOST 
SVAVAR KNÚTUR (IS-
LAND), koncert

DIVADLO REDUTA

  4. 6. 14:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 
činohra

  5. 6. 15:00 POHÁDKA O NEVYŘÁ-
DĚNÉM DĚDEČKOVI, či-
nohra

  5. 6. 20:00 LA DAFNÉ, opera
  6. 6. 20:00 LA DAFNÉ, opera
10. 6. 19:00 KONTRASTY, balet
11. 6. 19:00 KONTRASTY, balet
12. 6. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, činohra
13. 6. 19:00 ENSEMBLE OPERA DI-

VERSA, opera
Recitál Tomáše Šelce

14. 6. 18:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 
S ANDĚLY, činohra

16. 6. 19.30 LISTOVÁNÍ LUKÁŠE 
HEJLÍKA
ROBERT FULGHUM 
V BRNĚ v rámci turné 
LÉTAJÍCÍ CIRKUS

17. 6. 19:00 KONTRASTY, balet
19. 6. 10:00 KVAK A ŽBLUŇK, činohra
20. 6. 19:00 CHOREOGRAFICKÝ ATE-

LIÉR, balet
21. 6. 19:00 KONTRASTY, balet
22. 6. 19:00 KDYBY, TAK, A CO PAK?, 

činohra
26. 6. 19:00 ENSEMBLE OPERA DI-

VERSA, opera
Recitál Richarda No-
váka

27. 6. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 
činohra

28. 6. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 
činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

4. 6. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-
KA, činohra

5. 6. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-
KA, činohra

7. 6. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra
11. 6. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra
12. 6. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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Jakubské náměstí 5
www. divadlobolkapolivky. cz

  3. 6. 19:00 NEKOREKTNÍ SKE-
ČE – TROS BOYS IV. 
SKOK Z PIKSLE / Diva-
dlo Komediograf, hrají: 
L. Pavlásek, J. Polášek, 
T. Matonoha

  5. 6. 19:00 FILUMENA MARTURA-
NO přeložené předsta-
vení z 31. 1. 2016, hra-
jí: S. Stašová, S. Skopal, 
Č. Gebouský, J. Tvrzní-
ková, A. Fialová, F. Sko-
pal, J. Ťoupalík, M. Čeliš, 
Z. Hruška, V. Legner 

  6. 6. 19:00  MÍNUS DVA / Divadlo 
Bolka Polívky a Štúdio 
L+S, hrají: M. Lasica, 
B. Polívka, M. Hofmann, 
J. Čvančarová / Z. Šebová

  7. 6. 19:00 DEŠTIVÉ DNY / Divadlo 
Ungelt, hrají: R. Krajčo, 
D. Švehlík

  8. 6. 19:00 RE-KABARET VI. / Diva-
dlo Bolka Polívky PRE-
MIÉRA. Účinkují: J. Sýko-
rová, M. Sýkora, M. Cho-
vanec, O. Klíč, F. Teller, 
F. Golfier, L. Karásek, 
P. Seriš, Barin & Fre-
tti, J. Ressler & J. Ulič-
ník, kapela Klaunika: 
V. Bartošová, A. Vosáhlo, 
J. Kyncl a další hosté

  9. 6. 19:00 ANI SPOLU, ANI BEZ 
SEBE / Divadlo Ka-
lich přeložené předsta-
vení z 5. 2. 2016,  hrají: 
J. Paulová, D. Suchařípa

10. 6.  JAKUBÁK OPEN 2016
  Celodenní happening 

a čtyřboj na Jakubském 
náměstí

12. 6. 14:00 MIKULÁŠOVY PRÁZD-
NINY / Divadelní spolek 
Kašpar, hrají: M. Ruml, 
P. Lněnička, Z. Char-
vát, A. Petráš, L. Jůza, 
M. Němec, M. Stein-
masslová, P. Lagner

12. 6. 19:00 ŽENA ZA PULTEM 2: 
PULT OSOBNOSTI / pře-
ložené představení z 29. 4.

13. 6. 19:00 NÁVŠTĚVY U PANA 
GREENA, hrají: S. Zin-
dulka, M. Hádek

14. 6. 19:00 DRAHOUŠKOVÉ / Divadlo 
Kalich, hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, 
A. Svobodová, J. Kohout

15. 6. 19:00 MLÝNY / Divadlo Sklep, 
hrají: J. Fero Burda, J. Slo-
vák, D. Vávra / R. Nebřen-
ský, T. Hanák, F. Váša, 
M. Šteindler / O. Trojan, 
Z. Marek, P. Koutecký, 
M. Načeva / H. Pafková

16. 6. 19:00 ČTYŘI DOHODY, bene-
fiční představení, hrají: 
J. Dušek, Z. Konopásek, 
P. La Šéz

17. 6. 19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE 
Dr. ZVONKA BURKEHO 
/ Divadlo Bolka Polívky, 
hrají: B. Polívka, P. Liška, 
R. Fiala, P. Halberstadt, 
Š. Vaculíková

18. 6. 19:00 CAVEMAN, hraje: J. Ho-
lík / J. Slach

20. 6. 10:00 LIKE SHAKESPEARE / 
StageArtCz & Divadlo 
Bolka Polívky, hrají: P. Blá-
ha / T. Milostný, P. Hal-
berstadt / I. Urbánek, 
J. Šafránek / V. Běčák, 
O. Dvořák, DJ – M. Tůma

20. 6. 19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE 
Dr. ZVONKA BURKEHO 
/ Divadlo Bolka Polívky, 

hrají: B. Polívka, P. Liška, 
R. Fiala, P. Halberstadt, 
Š. Vaculíková

21. 6. 10:00 LIKE SHAKESPEARE
21. 6. 19:00 VEPŘO, KNEDLO, ZELO / 

Divadlo MALÉhRY, hrají: 
D. Zbytovská, B. Seidlo-
vá, N. Zbytovská, J. Po-
lášek, J. Barin Tichý

22. 6. 19:00 SMOLÍKOVI / Studio DVA 
DIVADLO, hrají: E. Holu-
bová, B. Klepl, J. Stryko-
vá, V. Jílek, J. Ployhar, 
R. Madeja, M. Váňová

24. 6. 19:00 POSLEDNÍ ARISTOKRAT-
KA / Divadlo Na Jezerce, 
hrají: A. Polívková, J. Hru-
šínský, M. Šplechtová, 
L. Hruška, D. Pfausero-
vá, K. Hrušínská, M. Sitta, 
J. Sedláčková, R. Stärz, 
P. Pelzer, M. Kern

26. 6. 19:00 MALOVANÉ NA SKLE / Di-
vadelní spolek Krakonoš, 
hrají: A. Havelka, O. No-
sek, J. Klímová, V. Havel-
ková, R. Nesvadba, J. Hej-
ral, J. Vodseďálek

27. 6. 19:00 CAVEMAN
28. 6. 19:00 ŽENA ZA PULTEM 2: 

PULT OSOBNOSTI / Di-
vadlo Kalich, hrají: J. Lá-
bus, O. Kaiser

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

www.divadlobolkapolivky.cz

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

PODIVNÉ ODPOLEDNE 
Dr. ZVONKA BURKEHO

hrají: 
Bolek Polívka 
Pavel Liška 
Radim Fiala
Petr Halberstadt 
Šárka Vaculíková

17. 6. a 20. 6. 
 v 19.00

Legendární líčená a černá crazykomedie o skorovraždě, buchtách a svatbě.

LETNÍ SCÉNA: 
3. 8. a 4. 8. 

ve 20.00
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DIVADELNÍ PREMIÉRY

Eva Tálská: Svolávám 
všechny skřítky! 
Královna.
Premiéra 4. 6. 2016 v 17.00 hod., 

Divadlo Husa na provázku – Vel-

ký sál

Legendární pohádka o královně 

Božínce, která se octne ve spá-

rech čaroděje Habaděje. K zá-

chraně jí mohou dopomoci pou-

ze neohrožení skřítci. V kouzel-

ných čepičkách se svítilnami 

budou děti procházet tajuplnými 

místy plnými zázraků a pohád-

kových bytostí, aby vysvobodi-

ly zakletou královnu. Představe-

ní je určeno všem dětem ve věku 

8–10 let a rodiče mohou sledo-

vat své odvážné skřítky z nad-

zemských výšin.

Moliére: Don Juan
Premiéra 17. 6. 2016 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Mahenovo divadlo

Šlechtic Don Juan vstoupil do 

dějin literatury jako vyloženě ne-

gativní postava. Později ovšem 

získával stále výraznější pověst 

rebela, volnomyšlenkáře a suk-

ničkáře. Všechny tyto v minu-

losti určené atributy s ním pře-

žily až do současnosti a z pou-

hé literární fikce se navíc časem 

stal notoricky známý archetypál-

ní charakter. Chtělo by se dokon-

ce říci, že jeho kauza je známa 

Bohu i ďáblu.

Stanislav Moša, Petr 
Ulrych, Julius Zeyer: 
Radúz a Mahulena
Premiéra 18. 6. 2016 

v 19.00 hod., Městské divadlo 

Brno – Biskupský důr

České pohádkové poetické drama 

Radúz a Mahulena sepsal podle 

slovenské lidové pohádky Julius 

Zeyer. Nesmrtelný příběh zaká-

zané lásky mezi dvěma znepřáte-

lenými rody vychází z lidové slo-

venské pohádky, ale jde o motiv 

ještě starší. Není pochyb o tom, 

že také v dnešní době je námět 

aktuální, nabízející současnému 

obecenstvu možnost prožít ro-

mantický příběh lásky, která hory 

přenáší a kameny láme.

Jarka Ryšánek 
Schmiedtová: Divadlo 
pro mimina aneb KAO 
a MAKI
Premiéra 24. 6. 2016 

v 17.00 hod., Divadlo Radost – 

Malá scéna

Pokus oslovit diváky batolata 

a nabídnout jim podněty k hra-

ní, zapojení fantazie a přiroze-

né hravosti. O to se bude snažit 

loutková pohádka o medvědovi 

Kao a žížale Maki. Hrací prostor 

je společný pro diváky i herce. 

Jednoduchý děj je komponova-

ný jako zážitková podívaná, s uži-

tím světelných, loutkových i hu-

debních prostředků. Živá muzika 

je vytvářena jednoduchými ná-

stroji a její poklidný rytmus urču-

jí do značné míry diváci.

Vlastimil Peška: 
Před paravánem aneb 
Devadesát minut 
s hostem a Radosťáky
Premiéra 30. 6. 2016 ve 

20.00 hod., Divadlo Radost – 

Letní scéna

Koláž hudebních evergreenů 

z inscenací, které už nejsou na 

repertoáru divadla Radost, ale 

v době uvádění byly velmi ob-

líbené. Diváci navíc nahlédnou 

do zákulisí „divadelní kuchy-

ně“ a nejen té radosťácké. Hos-

tem bude pokaždé jiná umělecká 

osobnost. Na premiérový večer 

zavítá Igor Bareš, člen Divadla 

Na Vinohradech. (JAVA)

 Filmové plakáty. Součástí Bienále je i pocta designérovi Zdeňku Ziegle-

rovi.  FOTO: 27. BIENÁLE BRNO, ARCHIV ZDEŇKA ZIEGLERA

 Trabanty a motorky. Na poslední cestu „napřič kontinenty“ se vypravil 

devítičlenný česko-polsko-slovenský tým.  FOTO: TRABANTEM NAPŘÍČ TICHOMOŘÍM

Grafický design předvede v Brně 
své (ne)omezené možnosti
Nový a nekonvenční pohled na proměny současného grafického designu 
přinese do jihomoravské metropole 27. mezinárodní bienále grafického 
designu Brno. Tato douholetá, přesto stále jedinečná a uznávaná akce, 
kterou pořádá Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Ministerstvem 
kultury České republiky, opanuje interiéry i exteriéry města od 16. červ-
na do 30. října. 

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Už předešlé dva ročníky bienále se 
otevřely všem formám grafické-

ho designu, ten poslední byl tematicky 
zaměřený na vzdělávání a školy. Autoři 
letošní koncepce na ně chtějí volně na-
vázat a reagovat na proměny a stav sou-
časného grafického designu a vizuální 
komunikace a pojmout je v jejich množ-
ství, rozmanitosti, ale i nepřehlednosti 
a zdánlivé povrchnosti. „Budeme rádi, 
když se návštěvníci ve výstavě zpočát-
ku třeba i ztratí jako v labyrintu. Doufá-
me však, že jim letošní bienále pomůže 
poskládat si o současném grafickém de-
signu vlastní obrázek bez ohledu na to, 
kterou místností vejdou,“ vyjádřili svá 
očekávání kurátoři letošního bienále.

Výstavy, filmy, intervence 
i workshopy

Bienále Brno pozve návštěvníky do 
všech hlavních budov Moravské galerie, 
do kin Scala a Art na sympozium a závě-
rečné ohlédnutí, i do ulic města. „Hlav-

ním stanem“ tradiční Mezinárodní pře-
hlídky, kam porota vybrala 46 prací od 
68 autorů z 15 zemí, bude opět Umě-
leckoprůmyslové muzeum. Vedle Čes-
ké republiky jsou zde zastoupeny napří-
klad Taiwan, Japonsko, Německo, USA, 
Čína a další. Nejlepším vystaveným pra-
cím pak mezinárodní porota udělí řadu 
cen, mezi nimi Grand Prix 27. meziná-
rodního bienále grafického designu Brno 
– Cenu ministra kultury ČR.

Další prostory budovy jsou vyhrazeny 
dílu významného českého grafického de-
signéra Zdeňka Zieglera, včetně filmů, pro 
které vytvořil plakáty, a výstavě Soubor-
né dílo prezentující nizozemské nositelky 
čestného uznání z předešlého bienále.

V Pražákově paláci i v městském pro-
storu potrápí fantazii diváků „výstava 
mezi realitou a fikcí“ s nezvyklým ná-
zvem Které zrcadlo chceš olizovat? Bá-
dat nad tím, co je to design, bude možné 
v čítárně paláce.

Bohatý Off program s workshopy, in-
tervencemi a oborovými prezentacemi na-
jdou zájemci v Místodržitelském paláci.

27. mezinárodní bienále grafického 
designu Brno (16. 6. – 30. 10. 2016)
Moravská gelerie v Brně: Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 14)

Pražákův palác (Husova 18)

Místodržitelský palác (Moravské nám. 1a)

Univerzitní kino Scala (Moravské nám. 3); Kino Art (Cihlářská 19)

www.bienalebrno.org; www.moravska-galerie.cz 

KRÁTCE

Vítali jste královnu?
Před dvaceti lety navštívila Brno 

britská královna Alžběta II. Událost 

inspirovala tehdejší fotografku br-

něnského magistrátu Helenu Kup-

číkovou k přípravě knihy Čtyři hodi-

ny s královnou, která zachycuje její 

přílet a návštěvu Nové radnice, ná-

městí Svobody, Besedního domu, 

přijetí na Ústavním soudu a od-

let do Prahy. Doprovod jí dělal pre-

zident Václav Havel. Nová kniha je 

k dostání v knihkupectvích. (MAK)

Muzikály pod Petrovem 
Od 17. 6. do 10. 7. mohou divá-

ci v zákoutích Biskupského dvo-

ra opět zhlédnout muzikály Měst-

ského divadla Brno. Zazní 20 před-

stavení včetně Noci na Karlštejně 

či My Fair Lady (ze Zelňáku). Her-

ci speciálně pro tento prostor na-

studují i baladu Radúz a Mahulena. 

Vstup do vnitřního areálu Morav-

ského zemského muzea je ze Zelné-

ho trhu. Hraje se od 20:30 ve ven-

kovních prostorách. (JAVA)

Shakespeare na hradě
Na hradě Špilberk se od 16. 7. do 

12. 8. uskuteční tradiční Letní shake-

spearovské slavnosti. Už nyní jsou 

v předprodeji vstupenky. Součástí 

budou i dvě premiéry – komedie Ve-

čer tříkrálový aneb Cokoli chcete, kte-

rou nově nastudovala Jana Kališová, 

a česko-slovenské inscenace Michala 

Vajdičky Othello. Doplní je Menzelovy 

Veselé paničky windsorské a Mnoho 

povyku pro nic a Romeo a Julie v po-

dání režijní dvojice SKUTR. (MAK)

Bigbandová evoluce
Big band COTATCHA ORCHESTRA 

sdružující dvě generace nejlepších ja-

zzových muzikantů z České republiky 

a Slovenska se 23. 6. představí v Sálu 

Břetislava Bakaly. Šestnáctičlenný or-

chestr je jediným big bandem na Mo-

ravě, který hraje vlastní tvorbu i ve-

likány 2. poloviny 20. století – Tha-

da Jonese, Charlese Minguse nebo 

Stana Kentona. Studenti mají vstup 

za 60 korun, dospělí v předprodeji za 

170 a na místě za 200 korun. (LUK)

Trabanty, kus světa a hodně 
dobrodružství v Semilasse
Trabantem kolem světa – tento titulek 
znají návštěvníci kin i televizní divá-
ci. Díky stejnojmenné výstavě, kterou 
od 21. června do 18. září hostí kultur-
ní centrum Semilasso, budou moci do 
cestovatelských dobrodružství novináře 
Dana Přibáně nejen oni vstoupit i troš-
ku naživo.

Hedvábnou stezkou, Afrikou, Již-
ní Amerikou i Tichomořím projely tra-
banty EGU, BABU a další expediční 
vozidla, která návštěvníci uvidí na-
aranžovaná v autentických situacích, 
jež byli členové výpravy nuceni řešit. 
A nemusí se pouze dívat, mohou také 
vstoupit na lanový most a na vlastní 
kůži si vyzkoušet i další strasti a slasti 
cestovatelského života, protože výstava 
je interaktivní.

„Snad na každé mojí přednášce se ně-
kdo ptá, jestli jsou naši trabanti někde 
k vidění, a já je musím vždycky zkla-
mat. Navíc mám hrozně rád zážitková 
muzea a jednou bych chtěl mít expedič-

ní muzeum. Když přišli kluci ze Semila-
ssa s nápadem na výstavu, nebylo co ře-
šit. Je to další splněný sen,“ přiznal Dan 
Přibáň.

Sny si Přibáň se svým týmem ve žlu-
tých trabantech plní za náročných pod-
mínek, s minimálním technickým i ces-
tovatelským zázemím, zato vybaven 
odhodláním, pevnou vůlí a entuzias-
mem. Jeho poslední expedice měly 
i mezinárodní rozměr, protože se jich 
účastnili také Poláci s maluchem a Slo-
váci, a přizváni byli dokonce i vozíčká-
ři a jezdci na motocyklu Jawa nebo Če-
zeta 175. 

To vše na velké letní výstavě repre-
zentují kromě vozidel také například bi-
vaky a další cestovatelské potřeby, fil-
my či množství fotografií. Připraven je 
i doprovodný program v zahradě kultur-
ního centra.

Vstupné na výstavu je 150 korun, 
více informací najdete na www.semila-
sso.cz. (MAK)
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www.iberica.cz

f e s t i v a l  i b e r o a m e r i c k ý c h  k u l t u r
f e s t i v a l  d e  c u l t u r a s  i b e r o a m e r i c a n a s

28. 6.–29. 6. | BRNO – RADNICKÁ / STARÁ RADNICE 

30. 6. GALAKONCERT ŠPILBERK

PUERTO
FLAMENCO
Patricio Hidalgo – action painting

TRIO EDUARDO 
TRASSIERRA

30. 6. BRNO

To nejlepší 

z kávové kultury.

Za finanční podpory

MEDIÁLNÍ PARTNEROFICÁLNÍ DOPRAVCEHLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Na festivalu Ibérica si vychutnáte 
exotiku všemi smysly
Festival Ibérica přinese do Brna 

opět nefalšovanou atmosféru 

Španělska a Latinské Ameriky. 

Během šesti dnů nabídne spon-

tánní fiestu s autentickou hud-

bou a pochutinami v ulicích 

města, fenomenální španělskou 

skupinu Puerto Flamenco pod 

otevřeným nebem, action pain-

ting, tvůrčí dílny, filmové veče-

ry a mnohem víc. Ibérica začíná 

v Brně 28. června.

Festival odstartuje gastrono-

mickou přehlídkou přímo v uli-

cích Brna. Fiesta Gastronómica 

Iberoamericana zamíří na Rad-

nickou ulici a na nádvoří Staré 

radnice a kromě mořem provo-

něných pochoutek a vína ji oko-

ření stylová hudba a tanec. V je-

dinečných kulisách brněnského 

hradu Špilberk se pak 30. červ-

na můžete těšit na špičkovou 

hudebně-taneční skupinu Puer-

to Flamenco ze španělské Sevil-

ly. Nespoutaná energie, syrové 

emoce a virtuozita. To je vizitka 

uskupení Puerto Flamenco, kte-

ré do Brna přijede se svým nej-

novějším představením La Isla. 

Vystoupení skupiny Puerto Fla-

menco okoření uznávaný ma-

líř Patricio Hidalgo, který pří-

mo před zraky publika vytvoří 

autentické obrazy inspirované 

představením i atmosférou hra-

du Špilberk. Během galakoncer-

tu se představí také jeden z nej-

oceňovanějších flamenkových 

kytaristů Eduardo Trassierra.

Pořadatelé připravili také ši-

rokou nabídku tvůrčích dílen, 

tentokrát ve spolupráci se Stře-

diskem volného času Lužánky. 

Mezi lektory se poprvé předsta-

ví legendární flamenková taneč-

nice La Tati. Výuku flamenkové 

kytary obstará i hvězda festiva-

lu Eduardo Trassierra. Komplet-

ní program festivalu najdete na 

webu iberica.cz. RADEK BABIČKA

23. 4. – 19. 6. 2016 
út. - ne. od 10  do 16 h.
Letohrádek Mitrovských 
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Dracula a ti druzí – Krvavá historie
Letohrádek Mitrovských na Sta-

rém Brně připravil od dubna do 

19. června 2016 (úterý–neděle 

10–16 hod.) výstavu o krvavé 

historii, která představí smyšle-

né bytosti, ale i reálné postavy 

z dávné minulosti toužící po lid-

ských šťávách. 

O tom, že nejznámější upír je 

hrabě Dracula, určitě nikdo 

nepochybuje. Ovšem málo-

kdo tuší, že jako literární před-

loha posloužila tvůrci Draculy 

– Bramu Stokerovi – jihočes-

ká kněžna Eleonora Amálie ze 

Schwarzenbergu, s jejímž ta-

jemným osudem vás výstava 

také seznámí.

Střední Evropa byla všeobec-

ně bohatá na upírství – už go-

tické kroniky zmiňují několik 

zásadních případů! Renesanční 

monstrum Alžběta Báthory – 

známá jako Čachtická paní – se 

ráda koupala v krvi svých obě-

tí, Karlštejnská paní Kateřina 

Bechyňová z Lažan v 1. polovi-

ně 16. století umučila nejméně 

14 poddaných. Pozdější upír-

ské šílenství v dobách baro-

ka, během kterého se překopal 

kdejaký obecní i lesní hřbitov, 

musela rázně zastavit až samot-

ná císařovna Marie Terezie!

Na výstavě se dozvíte, jak 

upíra rozpoznat a hlavně jak se 

proti němu chránit. Kdy pou-

žít cibuli a kdy česnek, co pro-

vádět s kuchyňskou solí, z jaké-

ho dřeva bude nejlepší vyrobit 

naostřený kůl, kterým upírovi 

probodnete srdce, a jestli cho-

dí upíři sát i za bílého dne…? 

A co teprve vlkodlak – bestie 

z Gévaudanu!

„Kromě poutavých textů bu-

dou na výstavě prezentováni 

upíři ve stylizovaných scénách. 

Od běžného domácího sání 

přes upírskou hostinu po denní 

spánek hraběte Draculy. Figury 

vypadají velice věrohodně. Ne-

chtěli jsme ponechat náhodě 

žádný detail, takže postavy mají 

skleněné oči, ostré zuby a dobo-

vé šatstvo včetně účesů. Speciál-

ně pro tuto výstavu také vznikly 

multimediální ‚pohyblivé‘ obra-

zy, které vystraší úplně každého 

návštěvníka – před očima se to-

tiž promění zprvu idylický por-

trét ve strach nahánějící bestii,“ 

upřesnil kurátor výstavy Mgr. 

Petr Lukas.

Výstava, která je určena pro 

všechny zvídavé a rády se bojí-

cí návštěvníky, nabízí zábavu, 

napětí i poučení v jednom.
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partnerům a fanouškům 
za podporu v sezoně 2015/16 
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SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

 Zbrojováci se vytáhli. Fanoušci poprvé v historii v zápase se Spartou 

vyprodali stadion Srbská.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Lilinka
Asi dvouletá kříženka německého ov-

čáka neměla nejspíše moc příjemnou 

minulost. Z počátku je k cizím lidem 

nedůvěřivá, potřebuje čas a individu-

ální přístup. Ale když si zvykne, bude 

z ní milionová psí kamarádka. Bude 

ráda v bytě i na zahradě.

Nero
Nero bude mít v červnu jeden rok. Je 

to kříženec plný života s aktivní pova-

hou. Potřebuje k sobě stejně naladě-

ného pána, aby spolu mohli podnikat 

dlouhé vycházky plné dobrodružství. 

Doporučujeme také zapracovat na vý-

chově. Hodil by se i do rodiny s dětmi.

Baronek
Baronek je asi roční kříženec. Je to vel-

mi učenlivý a hravý psí kluk, se kterým 

si jeho nový pán určitě užije spoustu 

zábavy a oba se nudit nebudou. Potře-

buje ale dopilovat výchovu. Hodil by 

se k domečku se zahradou i do bytu. 

K rodině i k osamělému člověku.

Freya
Asi tříletá kříženka beaucerona s myto-

logickým jménem Freya. Je to naděj-

ná a talentovaná fena, která potřebu-

je zkušeného a zodpovědného pána. 

Miluje lidskou společnost a je schop-

na se jí velmi dožadovat, proto pro ni 

bude vhodnější dům se zahradou.

Hledáme 
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)

DĚTI V AKCI

Mistrovství v jízdě na tobogánu i bubble sumo
Den sportovišť, který loni na podzim ná-
vštěvníkům představil zákulisí brněnských 
sportovních stánků, se bude konat i v červ-
nu. K dispozici bude hned jedenáct brněn-
ských hal a arén, ve kterých bude kromě 
prohlídek také spousta akcí, soutěží a zá-
vodů v netradičních disciplínách.

„Program chystáme bohatý,“ říká ma-
nažer Jihomoravské krajské organizace 
České unie sportu Jakub Koudelka. „Na 
Riviéře si děti i dospělí vyzkouší zorbing 
nebo bubble sumo, v bazénu za Lužán-
kami je připravena jízda na prknech, tak-
zvaný paddle boarding. Členové Vodní 
záchranné služby zde předvedou záchra-

nu tonoucího. Návštěvníci budou mít 
možnost si i zasoutěžit – čeká je napří-
klad střelba na koš, soutěž o nejrychlejší 
nadhoz, nejdelší odpal nebo střelba z in-
diánských foukaček,“ dodává Koudelka.

Pro fanoušky ledního hokeje je téměř 
povinností navštívit DRFG Arénu, kde 
si lze dopředu zarezervovat komento-
vanou prohlídku haly. Také se zde bude 
konat střelba na hokejovou branku na 
přesnost, nachystaná je překážková drá-
ha a skákací hrad pro děti.

Pestrý program je připraven i na sta-
dionu Sokola Brno I. Návštěvníci se zde 
mimo jiné seznámí se šermem – uvidí 

ukázky či se sami chopí plastové šav-
le a vyzkoušejí si atmosféru souboje 
s chladnými zbraněmi na vlastní kůži. 
Odehraje se i exhibiční utkání ve flor-
balu, které doplní dovednostní soutě-
že, například ve slalomu nebo přesnos-
ti střelby. Návštěvníci se také seznámí 
s bojovými uměními WingTsun a Escri-
mou včetně variant zaměřených na se-
beobranu, jako je sebeobrana pro ženy 
či nevidomé. Svůj trénink a přípravu zá-
jemcům popíšou i předvedou reprezen-
tanti v moderní gymnastice.

Loni se Dne sportovišť zúčastnilo asi 
2000 návštěvníků, letos jsou ale ambi-

ce akce větší. „Vzhledem k pestřejší-
mu programu, který máme připravený 
pro děti i dospělé, očekáváme dvojnáso-
bek počtu z minulého roku,“ říká Jakub 
Koudelka, který také přidal svůj soukro-
mý tip, kam zajít. „Já osobně se nejvíce 
těším na Mistrovství Brna v jízdě na to-
bogánu, které se bude konat v Aquapar-
ku v Kohoutovicich. Bude to trošku re-
cesistické, ale přihlásit se může každý, 
kdo se chce stát mistrem Brna,“ usmí-
vá se Koudelka.

Více informací včetně podrobné-
ho harmonogramu akce najdete na 
www.densportovist.cz.  (MAD)

Rugby Bystrc vzpomíná 
na „otce“ Sekoru
V květnu to bylo právě sto let, 

kdy se na našem území odehrá-

lo první utkání v rugby. Jako prv-

ní si proti sobě v Pisárkách za-

hrály týmy SK Moravská Slavia 

a AFK Žižka Brno. Pionýrem rug-

by se v Česku stal spisovatel On-

dřej Sekora, který tento zápas pís-

kal. Kořenům tohoto sportu u nás 

se věnuje také minivýstava, jež 

je v současnosti k vidění v kori-

doru budovy klubu Rugby Bystrc 

v areálu Ondřeje Sekory. (MAD)

Brněnský šerm 
tasí kordy
Tento víkend se ve velké sportovní 

hale stadionu Sokola Brno I ode-

hraje finální turnaj ve sportov-

ním šermu šavlí a fleretem. V so-

botu probíhají soutěže jednotliv-

ců, v neděli družstev. „Brno má 

dost želízek v ohni,“ těší se ředi-

tel turnaje Michal Škerle. „V mu-

žích v šavli je to Petr Wachsber-

ger, v juniorech David Dyršmíd. 

Zlato snad vybojuje nadějný ka-

det Tomáš Potůček. Medaile chce-

me i od žáků,“ věří Škerle. (MAD)

Začátečníci změří 
své schopnosti 
v Běžecké tour v Brně
Pro nováčky, kteří se v běžeckých 

botách ještě necítí jako doma, je 

připraven cyklus závodů Brněnská 

běžecká tour, fungující pod hla-

vičkou serveru www.vaseliga.cz. 

První závod se odehraje 7. červ-

na, startuje se od Anthroposu, 

trať je vypsána dle výkonnosti na 

5 či 10 km. Cílem závodů je pod-

pořit začínající a amatérské běž-

ce v pravidelném tréninku. Běhy 

jsou proto organizovány formou 

odpočinkové akce. (MAD)

Crossfiteři změří síly 
na Bestie Open Brno
V sobotu 25. června se Školní 

a výcvikové zařízení Hasičského 

záchranného sboru České repub-

liky na Trnkově ulici zaplní drsný-

mi sportovci. Tříčlenné týmy slo-

žené ze dvou mužů a jedné ženy 

se tam utkají v crossfitovém zá-

vodě Bestie Open Brno, který pro-

věří jejich fyzickou i psychickou 

zdatnost a všestrannost v atleti-

ce, gymnastice a vzpírání. Cross-

fit je spojením obratnosti, síly 

a kondice. Jeho cílem je vychová-

vat komplexní sportovce. (MAD)

Draci vedou extraligu
Baseballisté z oddílu Draci Brno 

vedou tabulku extraligy. Díky ví-

kendovému zaváhání dosud prv-

ní Kotlářky Praha, která prohrá-

la s Tempo Titans Praha, se Dra-

ci dostali do vedení. Pomohly 

k tomu také zápasy s Eagles, které 

Brněnští ovládli. Nyní je čeká troj-

zápas s městským rivalem Tech-

nikou, z nějž poslední zápas hrají 

4. června v 15.00. (MAD)

KRÁTCE

Zbrojovka nakonec šestá, 
trenér Kotal se loučí
Slušným úspěchem skončilo letošní putování Zbrojovky po trávnících 
nejlepší české fotbalové soutěže. Brněnští fotbalisté se umístili na šestém 
místě, což je nejlepší umístění od sezony 2007/08. Se sezonou se rozlouči-
li výhrou 2:1 nad Baníkem Ostrava, která znamenala také konec jedné vý-
znamné kapitoly – účinkování kouče Václava Kotala.

MAREK DVOŘÁK

„Závěr ligy se nám povedl fantas-
ticky, vyhráli jsme se Spartou 

i na Baníku. Nic moc lepšího nás ne-
mohlo potkat, a to se dá vztáhnout i na 
sezonu jako celek,“ prohlásil Václav 
Kotal pro web Zbrojovky v rámci hod-
nocení svého působení v Brně. „Když 
jsme do Brna přicházeli, byla Zbrojov-
ka na sestup, po třech letech je ovšem 
v horní polovině tabulky,“ dodal Kotal.

Délkou působení v klubu, kte-
rá činila rovných 83 zápasů, 
se Kotal řadí na třetí mís-
to historických tabulek – 
déle Brno koučovali jen 
místní legendy Karel Ve-
čeřa a Petr Uličný. 

Na úspěchu měly také 
podíl nové posily či hrá-
či, kteří nalezli ztracenou 
formu. Klíčovou roli hrál pře-
devším příchod útočníka Jakuba 
Řezníčka, bývalého reprezentanta v ka-
tegorii do 21 let, který během sezóny 
vsítil nádherných 13 gólů, čímž se do-
stal na páté místo mezi ligovými střelci. 
Kromě toho přidal 3 asistence a dokon-
ce vedl tabulku ligy v počtu střel se 39 
pokusy. Výborně se tak doplňoval s Mi-
lanem Škodou, který na své konto při-
dal 7 zářezů. 

Zbrojovce se také dařilo zapracová-
vat do kádru mladé talenty. „Mladých 
hráčů s potenciálem je poměrně hod-
ně. Do ligy letos zasáhli Šural či Weber, 
jaro s „áčkem“ strávil Kučera, na hosto-
vání si slušně vedli Přichystal, Veselý, Ja-
noščin a další, Sedlák s Karvinou oslavil 
postup do první ligy. A v juniorce či do-
rostu číhají další talentovaní hráči, napří-
klad borci ročníku 1999,“ okomentoval 
situaci mluvčí Zbrojovky Martin Lísal.

V souvislosti s rozvojem talentované 
mládeže chystá klub od začátku září za-
hájit činnost Regionální fotbalové aka-
demie pro kategorie U15 a U14. „Od 
založení akademie si slibujeme zlepšení 
práce s mládeží, hlavně co se týče záze-
mí, stravování atd. Žákům bude vytvo-
řen maximální servis, nejen fotbalový, 
ale celosportovní. V neposlední řadě je 
vznik akademie i záležitostí prestiže,“ 
vysvětlil mluvčí.

Že se do Brna možná vrací zlatá fot-
balová éra, dokazuje i zájem di-

váků, kteří poprvé v historii 
v zápase se Spartou vypro-

dali stadion Srbská. „Jsme 
spokojení s tím, že lidí 
přišlo více než v minu-
lých sezónách, na druhou 
stranu se domníváme, 

že návštěvnost mohla být 
i vyšší,“ konstatoval Lísal. 

„Například při utkání s Ba-
níkem nám příliš nepomohl po-

sun termínu na poslední chvíli, při zá-
pasech s Boleslaví a Sigmou jsme zase 
byli limitováni stavebními pracemi. Ty 
jsou ovšem zase bonusem do budoucna, 
jak ukázal zápas s Bohemkou – při něm 
bylo jasně vidět, jak nová střecha atmo-
sféře pomohla. Celkově se navštěvova-
né zápasy se silnými soupeři výsledko-
vě dařily,“ dodal.

Na následující sezónu chystá klub 
celou řadu novinek, například rekon-
strukci hlavní hrací plochy na Srbské či 
i postupnou rekonstrukci tréninkových 
ploch v areálu koncipovanou tak, aby 
jedno hřiště splňovalo parametry pro 
pořádání mistrovských utkání juniorské 
a dorostenecké ligy. Klub se chce také 
posouvat kupředu ve využívání moder-
ních technologií, konkrétní projekty 
jsou však zatím tajemstvím.
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