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Skácel pod Špilberkem Vánoční trhy
budou větší a se
zimním barem
Už 25. listopadu se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom a začnou
Brněnské Vánoce. Oproti loňsku přináší řadu změn – rozrostou se na Dominikánské náměstí, kde bude rybí trh, další novinkou pak budou tři skleněné kontejnery přímo na náměstí Svobody. Nový design budou mít i keramické hrnečky – část jich navrhl výtvarník Petr Kvíčala.
LUCIE KOLISCHOVÁ

B

Brno má další sochu. Na konci října byla v parku pod hradem Špilberk slavnostně odhalena další ze
„soch pro Brno“, tentokrát básníka Jana Skácela. Moderní sochu vytvořil z několika tisíc svařených ocelových trubek Jiří Sobotka. Návštěvníci se při průhledu sochou mohou na město doslova podívat básníkovýma očima. Skácel doplnil tři díla ze série, která v Brně již stojí – Mozarta před Redutou, Poctu Edisonovi na
Malinovského náměstí a sochu s názvem „…A to je vše, co zbylo z anděla“ na Ústředním hřbitově, která
vznikla na památku všech významných osobností spjatých s Brnem, jejichž ostatky jsou uloženy na čestném
urnovém pohřebišti, a její název je citací Skácelova verše.
(LUK) FOTO: Z. KOLAŘÍK

BRNO V POHYBU
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K referendu přišlo Brněnské semafory slaví kulatiny
Před sedmdesáti lety dostali Brňané na něnských komunikací, které mají se23,83 % voličů
Štědrý den, který jen tak mimochodem mafory v jihomoravské metropoli na
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016
proběhlo v Brně společně s volbami do
zastupitelstva kraje a Senátu místní referendum o poloze nádraží.
Z celkového počtu 306 981 osob, které
měly oprávnění v referendu hlasovat, do
hlasovacích místností přišlo 73 156 osob.
Účast byla tedy 23,83 %.
To podle zákona znamená, že výsledky referenda nejsou platné. A proto nejsou pro město Brno ani závazné. Potřebná účast pro platnost referenda byla
alespoň 35 % oprávněných osob.
Podrobný zápis o výsledcích najdete na webových stránkách města Brna
(TAZ)
www.brno.cz/referendum.

byl tehdy běžným pracovním dnem,
neobvyklý dárek. Stalo se tak v devět
hodin ráno na křižovatce ulic Kobližná,
Rooseveltova a Divadelní, kde bylo za
všeobecné pozornosti občanů zprovozněno první světelné návěstidlo, tedy semafor. Rok 1946 se tak zapsal do historie řízení dopravy v Brně.
Netrvalo dlouho a k prvnímu semaforu přibyly další. „V současné době
spravujeme na území města Brna
151 zařízení světelné signalizace na
12 přechodech pro chodce a 138 křižovatkách. Všechny řadiče jsou připojeny na náš Centrální technický
dispečink,“ uvedl generální ředitel Br-

Dopravní podnik chystá
změny v MHD

Rozhovor s Janem Vlachynským
z Baru, který neexistuje
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starosti, Luděk Borový.
Na českých silnicích se semafory v moderní podobě, jak je známe
dnes, objevily v roce 1967. To vstoupila v platnost nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, která deﬁnovala princip fungování semaforů,
včetně směrových šipek a světelných
(MAK)
signálů pro chodce.
Více o historii dopravního
značení nejen v Brně a výstavě
v Technickém muzeu, která se
tématu věnuje, si přečtěte
na straně 14.

V Brně je první sdílené
bydlení pro seniory
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rněnské Vánoce se budou letos konat
hned na čtyřech místech – na náměstí Svobody, Zelném trhu, Moravském náměstí a poprvé také před Novou radnicí.
„Na Dominikánském náměstí se uskuteční
speciﬁcký vánoční trh, který vychází z tradice místa, kde se v minulosti nacházel rybí
a drůbeží trh. Tyto produkty tam návštěvníci najdou i letos, a to v nabídce známých brněnských restaurací a podniků,“ uvedla ředitelka Turistického informačního centra
(TIC), které pořádá trhy před Novou radnicí
a na hlavním náměstí, Jana Janulíková.
Restaurace budou každý den připravovat
jiné menu. „Na vánoční trhy se těším každý rok, chodíme tam pravidelně s přáteli na
svařák a něco k snědku, takže se mi nápad
oživit rybí trh moc líbí a určitě se tam podívám,“ řekla Brňanka Barbora Novotná.
Vánoční program v centru města odstartuje v pátek 25. listopadu, kdy se v 17 hodin
rozsvítí na náměstí Svobody vánoční strom.
Ten v letošním roce vybrali odborníci, jeho
původ ale stále navazuje na slavnou tradici spojenou se spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem a s pomocí dětem bez domova.
„Jedná se o jedli obrovskou o celkové
výšce 15,5 metru,“ uvedl jeden ze zpracovatelů posudku na strom, Jan Tippner z Ústavu nauky o vědě Mendelovy univerzity.
Tématem letošních Brněnských Vánoc
bude swing a folklor a zaujme i jednotný
vizuální styl laděný do bílé barvy. „Společně s odborníky na osvětlení připravujeme novou světelnou show pro zahájení
a rozsvícení stromu. Na náměstí budou
tradiční dřevěné stánky a poblíž orloje
budou umístěny 3 moderní skleněné kontejnery,“ popsala ředitelka.
V prvním kontejneru budou na prodej tematické brněnské dárky. Návštěvníci trhů se
mohou těšit na novou a praktickou sadu vánočních suvenýrů, ve které nebudou chybět
externí nabíječky, balicí papír, krabičky, čokolády či víno. V druhém kontejneru bude
pro milovníky moderních technologií připraven pohled do virtuální reality a kiosek
ENPLUGU – tedy technologie Instagramu. „Fotky s hashtagem #brnenskevanoce
se budou zobrazovat nejen na plátně vedle
pódia, ale lidé si je budou moci i vytisknout
a odnést na památku,“ dodala Janulíková.
Ve třetím kontejneru pak budou každý
den od 15 do 19 hodin umístěny tvořivé
dílny pro děti. Zatímco děti budou tvořit,

Jaké bude Brno za
30 let? Zapojte se
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rodiče si budou moct dát na náměstí něco
na zahřátí – například v novém zastřešeném zimním baru.
Chybět nebude Ježíškova pošta, zoo koutek a pro milovníky komedií zimní kino.
Součástí prostoru pod vánočním stromem
bude i Photopoint vytvořený z 10 dřevěných
zvířat řezbáře Halouzky, u kterých se může
každý vyfotit, pohladit je či se na ně posadit.

Na Moraváku vyroste pět šapitó
Velká změna čeká i Radnickou ulici, která
spojuje náměstí Svobody a Zelný trh – bude
bez klasických stánků. Návštěvníci však
u Staré radnice najdou Design shop s originálními dárky a Jarmark neziskových organizací. Ten se uskuteční 17.–18. 12.
Trhy na Zelném trhu se od minulého roku
příliš lišit nebudou. „Celkové pojetí zůstane
stejné, ale stánky budou trochu jinak rozestavěné a změní se i jejich podoba," uvedla
Denisa Kapitančiková, mluvčí radnice Brna-středu, které trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí organizuje. A právě trhy
na Moraváku také čekají novinky. Největší
změnou bude 5 vyhřívaných velkokapacitních stanů-šapitó, každý z nich přitom návštěvníkům nabídne jiný program.
Na Zelném trhu, Moravském náměstí a na náměstí Svobody čeká na návštěvníky každý den pestrý kulturní program
včetně vystoupení známých interpretů.
Vystoupí Dan Bárta či Lenka Dusilová,
chybět nebudou ale ani nezávislé kapely
a pouliční umělci.
I letos zakoupí návštěvníci nápoje na
všech náměstích pouze do vratných keramických hrnků s Ježíškem, navíc však přibude limitovaná série 10 tisíc kusů s designem výtvarníka Petra Kvíčaly.

Brněnské Vánoce
Vánoční strom se rozsvítí v pátek
25. 11. v 17:00. V tu dobu začnou
i tradiční vánoční trhy, které budou pokračovat až do 23. 12.
Stánky na náměstí Svobody budou otevřeny každý den od 9 do
21:45 hodin.
Dřevěný vyřezávaný betlém řezbáře Jiřího Halouzky se rozroste o pět ﬁgur zvířat, letos jich tak
bude rovných 100.
Více informací na www.brnenskevanoce.cz.

Startuje NHL, ve hře o Stanleyův
pohár jsou i Brňané
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Milí Brňáci,
ať už si v Brně kupujete šalinkartu nebo
platíte různé poplatky či vstupy na městská sportoviště, město od vás dosud požadovalo, abyste vše vyřizovali v úředních hodinách na různých přepážkách.
V dnešní době však lze řadu těchto záležitostí řešit díky moderním technologiím snadněji, pohodlněji, efektivněji
a z jednoho místa. Právě o takové zjednodušení nyní usilujeme a začínáme zavádět
systém, který umožní občanům komunikovat s městem Brnem elektronickou cestou a platit elektronickými platbami.
Nechceme a ani nebudeme vytvářet
systémy podobné například pražské Opencard ani vydávat žádné drahé karty závislé na licencích dodavatelů. Náš nový systém, kterému pracovně říkáme Brněnská
karta, bude fungovat na principu bankovních karet. Ty jsou díky své vysoké úrovni
zabezpečení pro tyto služby ideálním nosičem. A protože Česká republika patří k zemím, kde jsou bezkontaktní bankovní karty mezi lidmi velice oblíbené, věříme, že
budou dobře sloužit i tomuto účelu.
Jako první vám už od ledna příštího
roku ve spolupráci s dopravním podnikem nabídneme možnost pořídit si elektronickým způsobem šalinkartu. Místo
kupování papírových kuponů vám nově
postačí odeslat přes zabezpečený formulář potřebná data z pohodlí domova a následně se jednou zastavit na přepážce dopravního podniku, kde vám pracovníci po
předložení občanského průkazu potvrdí
vaši novou elektronickou šalinkartu.
Všechny další nákupy pak už můžete
vyřizovat z domu, bankovní karta poslouží jako průkazka i při kontrole revizorem.
Důležitou novinkou, která s touto šalinkartou souvisí, je také možnost požádat v elektronickém systému o příspěvek
na zakoupení roční nepřenosné základní
šalinkarty na zóny 100+101. Cestující
díky tomu zaplatí za celoroční jízdenku
3325 korun místo současných 4750 korun. Na tento příspěvek budou mít nárok
cestující, kteří v Brně řádně platí za svoz
odpadu a mají v tomto ohledu splněny
všechny závazky směrem k městu. Každý Brňák tedy ušetří 1425 korun.
Mnozí z vás se v minulých týdnech
ptali, proč tato sleva nebude platit pro
všechny. Vysvětlení je jednoduché. Nechceme nikoho diskriminovat, ale chceme ocenit ty, kteří se řádným placením
poplatků podílí na chodu města.
Současně také chceme motivovat ke
změně trvalého pobytu ty, kteří v Brně
sice dlouhodobě a trvale žijí, ale úředně jsou hlášeni jinde. Město Brno totiž i takovým obyvatelům musí poskytovat příslušné služby a musí s nimi počítat
i kapacita hromadné dopravy. Daně a poplatky však za tyto lidi získávají jiné obce
a v rozpočtu Brna tyto peníze chybí.
Pokud by si tedy tito lidé oﬁciálně nahlásili trvalý pobyt v Brně a stali se plátci příslušných poplatků přímo zde, získají obě strany – noví obyvatelé budou
mít nárok na výhodný příspěvek a město
bude mít více peněz na svůj rozvoj.
Důležité je také doplnit, že pokud je
někdo zvyklý používat papírovou šalinkartu a nepřesvědčí ho ani výhody nového systému, nebudeme ho k ničemu
nutit. Papírové šalinkarty stále zůstanou
v oběhu, dokud o ně bude mezi cestujícími dostatečný zájem.
Brněnská karta, kterou budeme postupně rozvíjet, umožní lidem v budoucnu vyřídit elektronicky mnohem
více záležitostí. Výhod, které díky tomu
obyvatelé města získají, bude tedy přibývat a vyřizování úředních záležitostí
bude snadnější a efektivnější.

LISTOPAD 2016

Cestování usnadní nová linka
i elektronické jízdné
Na cestující v městské hromadné
dopravě čeká několik novinek, které usnadní a zlevní cestování. V polovině prosince začne jezdit nová
expresní linka mezi nemocnicí v Bohunicích a technologickým parkem
v Králově Poli. Od ledna bude spuštěn systém elektronického odbavování cestujících a děti do 10 let budou mít dopravu zdarma.
ZUZANA TAUŠOVÁ

C

estovat městskou hromadnou dopravou mezi bohunickým kampusem a technologickým parkem v Králově Poli dosud vyžadovalo řadu přestupů.
Od 12. prosince se lidem tato cesta výrazně zjednoduší. Začne totiž jezdit
nová expresní linka E56, která tyto oblasti propojí. Autobusy, které budou využívat tunely velkého městského okruhu, pojedou ve špičkách pracovních dnů
v intervalu 15 minut a jízdní doba v celé
trase bude v průměru 25 minut.
Nová linka obslouží zastávky: Nemocnice Bohunice, Univerzitní kampus,
Pisárky, Královo Pole, Nádraží, Podnikatelská, Edisonova, Technologický
park. „Princip expresních linek je postaven na tom, že mají co nejméně zastávek, aby byla jízdní doba co nejkratší,“
zdůraznil vedoucí dopravního provozu
DPMB Jan Seitl.
Linka v atraktivní jízdní době spojí dvě významné univerzitní a rozvojové oblasti s jedním z největších terminálů hromadné dopravy v Brně. Právě
uzel Královo Pole, nádraží nabízí s jedním přestupem rychlé spojení pro většinu městských částí v severovýchodní
části města Brna a současně propojuje
městskou dopravu se železničními linkami S3 a R3 do Kuřimi a Tišnova.
„Jezdím ze zastávky Skácelova na
Univerzitní kampus. Díky tomu, že jezdím ze Skácelovy, přestupuji jen jednou. Bohužel spoj 25, na který musím
přesednout na zastávce Anthropos, bývá
obsazen poměrně hodně. Kdyby bylo
spojení přímé, odlehčilo by se lince 25

Bohuslav Fuchs. Nové tramvaje dopravní podnik začal pojmenovávat
podle brněnských osobností.
FOTO: M. SCHMERKOVÁ

a bylo by to i příjemnější pro cestující,
zvláště ve špatném počasí,“ zhodnotila
Brňanka Aneta Malá.
Nová E56 se cestujícím představí už
příští týden 9. listopadu při testovacích
jízdách. Spoje budou jezdit mezi zastávkou Nemocnice Bohunice – Technologický park a zpět od 8 do 16 hodin, a to
v intervalu 60 minut.

Bankovní karta místo šalinkarty
Další novinky zjednoduší a zlevní cestování městskou hromadnou dopravou
od ledna příštího roku. První z nich se
týká dětí, které budou mít nově cestová-

ní zdarma až do deseti let. Dosud musely děti od šesti let za jízdné platit.
Nejvýznamnější změnou však bude
zavedení takzvaného elektronického odbavení cestujících. Kromě papírové šalinkarty začne v lednu 2017 fungovat
e-shop, ve kterém šalinkartu na zóny
100+101 nahradí bezkontaktní bankovní
karta. Lidé díky tomu vyřídí vše pohodlně přes internet bez nutnosti opakovaně
navštěvovat přepážky dopravního podniku. Bezpečnost systému bude zabezpečena vysokými bankovními standardy.
„Usilujeme o to, abychom lidem nabídli chytrá řešení komunikace s městem

a s jeho institucemi. Současně nechceme
nikomu nutit žádné nové kartičky. Identiﬁkace cestujícího v tomto připravovaném
e-shopu bude navázána na platební kartu,
kterou jsou lidé zvyklí mít stále u sebe,“
vysvětlil primátor města Brna Petr Vokřál.
Současně ale dopravní podnik nebude novinku nikomu nutit, stále budou
fungovat i dosavadní papírové šalinkarty s kupony.
„S moderními systémy odbavování cestujících máme už několik let zkušeností a víme, že fungují. Po SMS jízdenkách
zavedl dopravní podnik od začátku roku
2015 i možnost odbavování cestujících pomocí platebních karet na autobusové lince
na letiště, který výborně funguje. Od roku
2014 fungují v centru města také jízdenkové automaty na platební karty, v nichž je téměř polovina nákupů provedena bankovní
kartou. Díky tomu víme, že tyto systémy
fungují a že o ně mají lidé zájem,“ uvedl
generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Systém elektronického odbavování
cestujících také umožní čerpání příspěvku 1425 Kč na zakoupení roční nepřenosné základní šalinkarty na zóny 100+101.
Ten, kdo má na tuto slevu nárok, zaplatí ve výsledku za celoroční jízdenku
3325 korun místo současných 4750 korun. Podle pravidel schválených Zastupitelstvem města Brna získají tento příspěvek cestující, kteří v Brně řádně platí za
svoz odpadu a začnou využívat nový systém elektronického odbavování.
Někteří zastupitelé by však raději zlevnili jízdné všem. „To by jistě přilákalo
více cestujících. Zdroje na toto zlevnění
jsou například ze zisků společností v majetku města. Pokud vyplácíme dividendu
do Francie spolumajitelům Brněnských
vodáren a kanalizací, mohla by se i část
zisku vrátit občanům formou levného
jízdného. Najděme odvahu a zdroje pro
plošné zlevnění MHD,“ zhodnotil opoziční zastupitel za KSČM Martin Říha.
Podrobné informace o tom, jak bude
elektronické odbavování cestujících fungovat, najdete na webových stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz
i města Brna www.brno.cz.

Focení nabízí dvojí dobrodružství
Pavel Radosta začal fotit v osmnácti letech. Nastoupil i na Institut výtvarné fotograﬁe a fotil ve velkém. Pak se ale přesytil
a aparát, ﬁlmy, ustalovače a další vybavení na pětadvacet let odložil. Poté přišla digitální technika, která ho k focení zase přitáhla zpátky. „Digitál umožnil snadněji
napravovat chyby, takže nám nešikovným
se s ním pracuje mnohem líp a úsporněji,“
říká dlouholetý fotograf a redaktor časopisu Moje země. Nedávno vydal i stejnojmennou knihu a na začátku listopadu vystoupí se svými snímky na cestovatelském
festivalu Kolem světa.
„Festival Kolem světa je o exotice, o dalekých zemích. Poprvé ale zkoušíme zařadit i Českou republiku mezi země, které je
zajímavé navštívit. Je to pokus, jak bude
pro lidi, kteří jsou natěšení na Himaláje,
Kamčatku a na divokou Bolívii atraktiv-

ní divoká Šumava a soutok Dyje a Moravy,“ vysvětluje Radosta. Sám má pro Českou republiku a její přírodu slabost, ale pro
tu méně známou, skoro ještě neobjevenou.
Největší smysl své práce a fotograﬁe
obecně vidí v zachycení věcí, které zmizí. „Někde jsem četl, že za den vznikne
na světe kolem dvou miliard fotograﬁí. To
je nepředstavitelné množství. Ale ve chvíli, kdy je fotka uspořádaná, doprovozená textem, má úžasnou archivní hodnotu.
Dneska paseme po snímcích, kde někdo
vyfotil ošuntělost a šedivost komunistického světa. To má velkou vypovídací hodnotu,“ líčí se zájmem.
Všechny fotky, které ale lidé vyprodukují, však hodnotu nemají. „Pětadevadesát
procent toho jsou obličeje, kde za nimi je
Eiffelovka nebo zámek v Českém Krumlově. Tyhle věci nebudou mít vypovídací

Pavel Radosta.

Cestovatelský festival Kolem světa
První listopadový víkend se v Kongresovém centru na
brněnském výstavišti koná 9. ročník úspěšného cestovatelského festivalu s názvem Kolem světa. Sdružuje
všechny nadšené dobrodruhy, cestovatele, ale i fotografy zajímající se o exotické země. Zváni jsou ale i zájemci z řad laické veřejnosti se zájmem o daleké země
a témata, která na festivalu zazní.
Návštěvníci se mohou ve dvou sálech těšit na přednášky o Laosu, Barmě, cestě do Mongolska avií, o Vietnamu, ale i divoké Aljašce, Bolívii, Peru či Svatojakubské
cestě nebo Hedvábné stezce. Zazní však i přednáška
o krásách České republiky. Ve třetím sále se pak budou

celý víkend promítat ﬁlmy 14. Mezinárodního festivalu
outdoorových ﬁlmů.
Festival se koná od pátku 4. do neděle 6. listopadu. Vstupenky stojí od 150 korun za půldenní účast do 500 korun
za všechny tři festivalové dny. Lístky se prodávají on-line na internetu, koupit se ale dají i na místě festivalu
před vchodem do sálů. O svém cestování budou mimo
jiné povídat fotograf Karel Wolf, herečka Světlana Nálepková, malíř Otto Placht, Ladislav Zibura a další.
Pokud nestihnete festival v Brně, navštívit ho můžete
i 3.–4. prosince v Praze ve Vysočanech. Více informací
se dozvíte na www.kolemsveta.cz.
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hodnotu,“ uvědomuje si Radosta. I v tom
je podle něj síla dokumentární tvorby.
„Všechny fotograﬁe, které se dělají na krásu, tak ta krása z nich časem vyprchá a stanou se směšnými. Kdežto dokument, ten
jenom věkem může získat.“
Na festivalu Kolem světa Pavel Radosta
vystoupí v neděli dopoledne. Tím ale jeho
účast neskončí. Sám se chce zajít podívat
i na některé přednášky. „Láká mě povídání
o Kamčatce. Ještě když jsem hodně cestoval, byl jsem se podívat na Yuconu, kde se
mi moc líbilo. A ta Kamčatka je tomu hodně podobná. To je taková končina mého
srdce, pustina na severu,“ uzavírá. (LUK)
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Novým fenoménem Brna je bar.
Přirovnávají ho i k vile Tugendhat
Všechno to začalo stánkem s Turbomoštem na vánočních trzích
v Brně v roce 2009. Dnes je Jan
Vlachynský se svým kolegou Andrejem Vališem majitelem dvou
barů, o kterých se píše v The New
York Times nebo Guardianu.
V listopadu otevřou další. Jejich
podnik Super Panda Circus navíc v říjnu získal cenu Czech Bar
Award za nejlepší koktejlový bar.
„Musíme jít dál. Máme ještě větší
cíle,“ říká Vlachynský.

bou, přístupem barmana a nabídkou.
Ráno bude podnik nejvíc individuální, nejsvětlejší a zároveň nejklidnější.
Od půlnoci do rána to bude nejšílenější, nejhlasitější a nejkomunikativnější.
Půjde o postupnou změnu, dalo by se
to shrnout jako přizpůsobivé.
Kdy vás vůbec s Andrejem Vališem
napadlo, že si otevřete bar?
V roce 2009 jsme měli na vánočních trzích stánek s Turbomoštem. Další rok už
stánky tři a zjistili jsme, že nás ten obor
baví. Ale v lednu a únoru přišla deprese, že to skončilo. Potřebovali jsme najít
něco, co bude trvat celý rok. To byla primární inspirace, proč kamenný bar. V té
době jsme jezdili pracovat na Aljašku,
tak jsme ve volném čase objížděli americké bary. Pro ty je typický koktejl. Takže se to všechno přirozeně spojilo.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

V

áš bar Super Panda Circus uspěl
v nejprestižnější a nejsledovanější soutěži v kategorii o nejlepší
koktejlový bar. Jaký je to pocit?
Mám na to dva pohledy. Osobně je mi to
celkem jedno, protože jsou pro mě důležité úplně jiné věci, a to ten každodenní proces. Když vidím, že nám všechno
šlape, tak mě to nabíjí. Ocenění je super
z hlediska týmu. Je to velké uznání jejich práce. Ti lidé ale vědí, že dělají dobrou práci, takže to nebyl až takový šok.
Kdybychom se na taková ocenění upínali, mohlo by nás to zabrzdit.

Tak vznikl Bar, který neexistuje?
Nejvíce barů jsme navštívili v New
Yorku, kde jsme si zapisovali detaily a zjistili jsme, že se některé prvky
opakují. Tak jsme měli pocit, že víme,
jak udělat dobrý bar. To byla sranda,
protože jsme byli přesvědčení, že děláme něco strašně dobrého, co u nás
není. A přitom to byl kulturní omyl,
protože šlo o americký bar. Až za rok
a půl provozu jsme pochopili, že jsme
byli trochu omezení ve vnímání. Hosté nám naštěstí spoustu chyb odpustili.
Ale fungovalo to a funguje doteď.

Takže máte před sebou vyšší cíle?
Co se týká barových ocenění, tak existuje nejuznávanější soutěž v New Orleans, která se jmenuje Tales of the
Coctail. Zpravidla ji vyhrávají podniky z Londýna či New Yorku. Pro nás
je to ultimátní cíl. Nic víc už vlastně
není. Když Alex Kratěna (nejlepší světový barman roku 2012 – pozn. red.)
viděl koktejlové menu v Pandě, prohlásil, že nic podobného nezažil.
Budete mít po případném zisku ocenění stále kam postupovat? Neztratíte motivaci?
Máme mantru růstu. Chceme otevírat
nové podniky a zkoušet nové projekty. Za pár týdnů otevřeme Čtyři pokoje, další plánujeme zhruba za rok a půl
na Zelném trhu ve sklepení. Ten bude
zatím největší. Půjde o fúzi restaurace,
koktejlového baru a klubu.

Máme mantru
růstu. Chceme
otevírat
nové podniky
a zkoušet nové
projekty.
Bar, který neexistuje je zmiňován
v průvodcích, píší o něm zahraniční
noviny, míří do něj většina turistů, dá
se říci, že se z něj stal fenomén. Mnozí jej věhlasem přirovnávají k vile
Tugendhat. Uvědomujete si to?
To je dost komplikované. Uvědomuju
si, že si to lidé myslí a říkají to. Osobně si myslím, že jsme spíš reprezentace toho, co tady existuje. Možná jsme
nejvíc vidět, ale ten fenomén je v lidech, kteří chtějí chodit do dobrých
podniků. V Brně je čím dál víc kvalitních podniků. Dohromady to tvoří
něco speciﬁckého.
Takže brněnský gastronomický věhlas neleží na vašich podnicích?
S tím vším začaly brněnské kavárny dlouho před námi. Jen to neuměly
v jiných věcech, ale ducha měly. Ego
mi říká, že je to sice všechno super,
ale kdybych měl být upřímný, tak jen
o nás to prostě není.
V Baru, který neexistuje jste dokonce měli menu, kde byly jednotlivé
koktejly pojmenovány po ostatních
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Originální bar. Jan Vlachynský v baru Super Panda Cirkus, který nemá na světě obdoby.

podnicích v Brně. Fungovala by taková spolupráce i v jiných městech?
V tomto je Brno dost speciﬁcké. Má
ideální velikost. Je dost velké na to, aby
mělo efekt cokoliv, co uděláte. Aby to
zkrátka stálo za to. A zároveň dost malé,
abyste si mohli dovolit takové věci dělat, aniž by vás to zničilo. Tím, že tu
není tolik turistů, se musí podniky koncentrovat na lidi, kteří tady žijí. Všechno
se tu děje v okruhu dvou kilometrů, což
je malý prostor. Na ulici potkáte spoustu
lidí, které znáte, to je úžasné.
Nemáte strach z konkurence?
Podniky v Brně pochopily, že čím
více jich tu bude, tím to bude lepší pro
všechny. Jde o nastavení synergie. Poslední trendy říkají, že lidé nechodí do
konkrétního podniku, ale do oblasti,
kde jich navštíví více. To dříve neplatilo. Proto si posíláme hosty mezi sebou.
Naší jedinou konkurencí jsou špatné
podniky. Ty, které mají špatné úmysly a pořád do nich chodí lidé. To je
problém.
Přestože má Brno svou atmosféru, neplánujete rozšířit podnikání i mimo
jeho hranice? Třeba do Prahy?
Mě Praha moc nebaví. Pokud už jít do jiného města, tak raději třeba do Barcelony. Dá se tam doletět za dvě hodiny, což
je stejná doba, jako zabere cesta do Prahy. Chtěli bychom tam otevřít pobočku
Super Panda Circusu. Zatím o tom mluvíme, zjišťujeme, zkrátka to má čas.
Našla by si tam Panda své příznivce?
O Pandě už začíná být slyšet i v zahraničí. Dokonce jsem byl v březnu na jedné přednášce pro čtyřicet tisíc lidí v Las
Vegas a tam ji zmiňovali jako příklad
brutálního koktejlového menu. Vůbec

jsem to netušil, jen jsem tam seděl s lidmi z celého světa a řekl jsem si: „Wow.
To je můj podnik, o kterém mluví.“
Ve svých drincích používáte suroviny, které nejsou úplně běžné. Jak
náročné je jejich shánění?
Šíleně. Než jsme se naučili s touto
skutečností pracovat, tak se nám běžně
stávalo, že jsme našli surovinu, vymysleli drink a dali ho na menu. Po měsíci či dvou nám dodavatel řekl, že mu
surovina došla. Prostě jsme měsíčně
vykoupili několikanásobek běžného
odběru. Teď se snažíme vše více odhadnout a předobjednat předem.
Máte teď v menu něco hodně netypického, zajímavého?
Nově teď v Baru, který neexistuje pracujeme u jednoho nápoje s miracle fruit.
Jde o ovoce z Afriky, které nemá ani český překlad. Fór je v tom, že toto ovoce
vám vyruší receptory kyselé chuti. Napijete se, bude to nějak chutnat, znovu se
napijete přes krustu z ovoce a drink bude
chutnat úplně jinak. Efekt trvá půl hodiny, ale po napití teplé vody zmizí.
Dá se odhadnout, co nejvíce chutná
Brňanům?
Rum. Stoprocentně. Celá Česká republika je rumová velmoc. Máme
největší konzumaci karibského třtinového rumu na hlavu na světě. I proto je u nás k dostání tolik značek.
Obecně ale dáváme přednost sladkému. To je pro nás dominantní chuť.
Třeba Američané jsou na kyselé, Češi
jsou slaďouši.
Vždyť pijí hodně piva, které je hořké.
Hořkou chuť nemá nikdo rád, zvykli jsme si na ni jen díky společenským

FOTO: ARCHIV J. VLACHYNSKÉHO

interakcím s pitím spojeným. I muži
mají rádi sladké více než ženy, jen se
to bojí přiznat.

Klasické
nonstopy jsou
mimo třetí až
šestou ranní
divné.
Chystáte se otevřít nový podnik, Čtyři
pokoje. V Brně se o nich i dlouho mluví. Půjde zase o něco speciﬁckého?
Na tom podniku bude nejnáročnější
to, že bude otevřený 22 hodin denně
a bude se tam střídat několik věcí včetně sortimentu. Všichni z oboru nám
řekli, že jde o úplnou blbost a nemůžeme to na tom prostoru zvládnout.
Takový podnik u nás neexistuje.
Hledali jste inspiraci v zahraničí?
Já ani nevím, jestli to někde existuje. Mě to ani moc nezajímá. Už
při otevírání Pandy jsme si uvědomili, že moc inspirace v oboru nenajdeme. Proto je Panda tolik oceňovaná, protože je úplně jiná než
cokoliv, co najdete v barovém světě.
Podniky si jsou obecně velmi podobné.
U Čtyřech pokojů pro nás bylo zásadní, že jsme dlouho chtěli otevřít dobrý
nonstop. Klasické nonstopy jsou totiž
mimo třetí až šestou ranní divné.
Jak bude tedy vypadat kvalitní nonstop?
Když jsme tuto otázku řešili, vykrystalizovalo nám, že tu dlouhou otevírací dobu neutáhne jeden koncept. Proto Čtyři pokoje. Rétoricky čtyři různé
podniky v jednom. Změna atmosféry bude probíhat hlavně světly, hud-

Jak jste úspěšní v hledání kvalitního
personálu?
Máme raději spíš lidi bez zkušeností, protože je jednodušší s nimi pracovat. Všechno je naučíme a zaškolíme je. Než se takový člověk dostane na plac nebo za bar, trvá
to minimálně rok. Průměrně spíše dva.
Paradoxně největší zájem u nás pracovat byl při otevření Baru, který neexistuje. Přišlo mi asi patnáct set životopisů. Při shánění lidí do Čtyřech pokojů mi
jich dorazilo dvě stě, z nichž asi se sto padesáti se chci potkat. Už se hlásí jen lidi,
kteří si věří.
Co tyto lidi čeká, pokud u vás práci dostanou?
Rozhodně projdou asi stohodinovým
školením, k tomu dělají domácí úkoly
a načítají knížky. Vstupní pozice jsou
u nás pomocníci číšníka, kteří dolívají vodu a uklízí špinavé sklo, a pak člověk, který umývá nádobí a je k ruce
barmanům. Až po přezkoušení jdou na
určitou dobu na plac, a když má zájem
a je šikovný, tak si může udělat školení na barmana. Ta linka se ale rozvětvuje. Je spousta zajímavých projektů,
kam se mohou zapojovat. Neplatí, že
člověk na place je míň než barman.

Jan Vlachynský
Narodil se v roce 1987 v Uherském Hradišti a na Masarykově
univerzitě vystudoval psychologii a politologii. Společně se
svým kolegou Andrejem Vališem
začali v roce 2009 s prodejem
Turbomoštu na vánočních trzích,
v roce 2012 otevřeli Bar, který neexistuje a o dva roky později bar
Super Panda Circus.
O obou barech již psali v zahraničních velkých médiích, jako
jsou The New York Times (leden 2016), The Guardian (březen 2016), na oblíbeném cestovatelském blogu With Husband In
Tow (červen 2016) a dalších.
V listopadu Jan Vlachynský
a Andrej Vališ plánují otevřít
podnik Čtyři pokoje.
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Brno má první sdílené
bydlení pro seniory.
Podobně žijí i v Dánsku
První byt sdíleného bydlení v České republice, který je určený výhradně seniorům, stojí v centru Brna. V říjnu zhotovitel dokončil rekonstrukci
a předal ho městu. V domě na Zámečnické ulici tak najde nový domov celkem jedenáct důchodců. Do devíti pokojů se nastěhují do Vánoc.
IVO KLEMEŠ, LUCIE KOLISCHOVÁ

U

nikátní projekt sdíleného bydlení pro seniory v následujících týdnech odstartuje v centru Brna. Je určen
pro důchodce, kteří se ocitli v ekonomické nouzi a kteří současně chtějí žít
ve společnosti dalších lidí. Jde o alternativu k domům s pečovatelskou službou. Ve speciálně upraveném a vybaveném bytě, který je součástí běžné
zástavby a bude doplněn dalšími službami, tak bude společně bydlet více lidí
seniorského věku.
„Je to nová forma bydlení v České
republice, ale ve světě není ojedinělá,“
uvedl náměstek primátora Petr Hladík.
V bytech se sdíleným bydlením žijí senioři například v Dánsku, Holandsku
a Rakousku.
Rekonstrukce bytu na Zámečnické 2
o rozloze více než 400 čtverečních metrů stála téměř 7,2 milionu korun. Kromě devíti pokojů má bydlení společné
prostory a sociální zařízení. Společné
obytné části bytu obsahují velký pokoj s televizním koutem, jídelnou a dostatečně kapacitní kuchyňskou linkou.

Další společný prostor je řešen jako klidová místnost pro čtení a obdobné aktivity. V bytě jsou i skladové prostory,
společná prádelna a místnost pro pečovatelskou službu.

Zájemce musí být soběstačný
Zájemci si už nyní podávají žádosti,
aby zde mohli bydlet. „Sdílené bydlení
je určeno občanům ve věku od 60 let.
Zájemce o podnájem pokoje musí být
soběstačný občan, nezávislý na pravidelné pomoci druhé osoby, jeho zdravotní stav mu musí umožňovat vést samostatný život. Žadatel zároveň musí
být svéprávný občan a jediný zdroj příjmu mít starobní nebo invalidní důchod, případně dávky hmotné nouze,“
uvedla vedoucí sdíleného bydlení Denisa Řeřuchová.
Zdravotní stav žadatele také musí
posoudit praktický lékař Centra sociálních služeb. Doktorem vyplněný formulář se pak přikládá k žádosti. V případě, že se jedná o manžele, partnery
či jiné společné žadatele, musí podmínky a kritéria o přijetí do sdíleného
bydlení splňovat oba.

Brněnský magistrát zjišťuje, jaký mají senioři o sdílené bydlení zájem.
Zapojit se můžete i vy – stačí si stáhnout anketu na stránkách magistrátu
na adrese goo.gl/Fk915N (v sekci Dokumenty), vytisknout ji, vyplnit a donést či zaslat do konce prosince na sekretariát Bytového odboru MMB
(Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno). Předat ji lze i osobně během listopadu v Urban centru na Staré radnici, kde probíhá výstava Strategie
pro Brno. Anketa je anonymní. Děkujeme.

Na přehradě padl rekord: Lodě
svezly 240 tisíc cestujících
Jubilejní 70. plavební sezona byla pro
Dopravní podnik města Brna rekordní. Od dubna do října se na lodích, které
brázdí hladinu přehrady, svezlo 240 tisíc
lidí, což je nejvíc za posledních 19 let.
„V prázdninových měsících jsme zaznamenali rekordní počet cestujících,
který v celé novodobé historii lodní dopravy nepamatujeme. V červenci jich
bylo 76 tisíc a v srpnu přes 70 tisíc,“
řekl ředitel DPMB, který lodní dopravu na přehradě provozuje, Miloš Havránek.
Plavební sezona na Brněnské přehradě byla zahájena 16. dubna a skončila
16. října. Za šest měsíců ujela plavidla
37 500 lodních kilometrů, to je přibližně
vzdálenost z Brna do australského Sydney a zpět.

Novinkou sezony bylo bezbariérové přístaviště na Kozí horce. „Právě tato
zastávka spolu se zastávkou Hrad Veveří patřila k nejvíce využívaným. Naopak
nejméně lidí nastupuje a vystupuje v přístavišti Skály a Mečkov,“ uvedl vedoucí
lodní dopravy Martin Ecler.
Po půlroční odstávce v bystrckém přístavišti, kterou vyplní nezbytná údržba,
drobné opravy nebo nové nátěry, vyplují v dubnu lodě do další sezony. I ta přinese další novinku – modernizované přístaviště pod hradem Veveří. Plavební dráha
z Bystrce do Veverské Bítýšky měří necelých deset kilometrů. Lodě s elektrickým pohonem ji ujedou za 70 minut. Flotilu dnes tvoří šest velkokapacitních lodí:
Lipsko, Videň, Utrecht, Dallas, Stuttgart
(APE)
a jednopalubová loď Brno.

Cílem realizace projektů sdíleného
seniorského bydlení je vyvážené nastavení míry soukromí na jedné straně
a sdílení prostoru a společných aktivit
na straně druhé, tak aby byla zachována nutná míra soukromí každého jedince a zároveň aby byl zmírněn pocit osamělosti, snížily se ﬁnanční náklady na
bydlení a zvýšil se celkový pocit bezpečí a spokojenost seniorů s bydlením.
Každý senior bude mít k dispozici svůj
vlastní, pronajímatelem již částečně zařízený pokoj.

Pro seniory přibudou další byty
„Plánujeme na Zámečnické vytvořit
v rámci tohoto projektu další tři byty.
Pokud se tento systém osvědčí, budeme v něm pokračovat,“ dodal náměstek primátora. V České republice jde
o pilotní projekt. Jeho úspěšná realizace v Brně by se mohla stát zdrojem inspirace pro další obce, případně neziskové organizace.
Sdílené bydlení je určeno žadatelům
s nevyhovujícím nebo nejistým bydlením, uvolňujícím byt v majetku města
Brna, s narušenými rodinnými vztahy,
žijícím v osamělosti či s prokazatelně
nízkými příjmy (po odečtení stávajících
nákladů za bydlení žadatelům zbývá ﬁnanční částka do výše 1,5násobek životního minima).
Nové nájemníky vybere bytová a sociální komise města. „Pracovní skupina pro výběr podnájemníků do sdíleného bydlení seniorů započne v listopadu,
následně bude zasedat v případě potřeby
v průběhu roku,“ doplnila Řeřuchová.
Byt bude provozovat Centrum sociálních služeb. Další informace a přihlášky
najdete na stránkách www.css.brno.cz.

Kosmonauti v Brně. Na začátku října se ve Vídni konal kongres
Asociace účastníků kosmických letů. A protože do Brna to není daleko, dva kosmonauti se vydali i na návštěvu jihomoravské metropole.
Dorazili ruský kosmoplavec Sergej Vasiljevič Avdějev (vpravo) a Američan John-David Francis Bartoe (vlevo). V Brně si prohlédli vilu Tugendhat, besedovali s novináři a zúčastnili se autogramiády v Galerii
Vaňkovka. Hlavně ale slavnostně otevřeli novou expozici v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno s unikátní vesmírnou galerií. Výstava nese název Říše mlhovin. Je vytvořena z několika desítek snímků kosmických objektů nasvícených unikátní technologií. Nejdůležitější
částí výstavy je pak velká svítící graﬁcká stěna. Nejde však o vizualizaci, jak by se mohlo zdát, ale o skutečný snímek pořízený Hubbleovým
vesmírným teleskopem. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout mlhovinu, která je od Země vzdálena sedm a půl tisíce světelných let. Expozice je od 5. října návštěvníkům volně přístupná před všemi pořady
v sále digitária.
(LUK) FOTO: M. SCHMERKOVÁ

KRÁTCE

Hasiči už zvládnou
nadzvednout i tramvaj

Brno Timelapse
zabodoval ve Varech

Pítko na Zelném
trhu opět funguje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje má nově k dispozici hydraulické zařízení Lukas, které
umožňuje zachránit lidi uvízlé i pod
tramvají. Speciální systém v hodnotě 750 tisíc korun získali hasiči do zápůjčky od Dopravního podniku města Brna. Slavnostní předání pojali
rovnou jako cvičení – v pátek 21. října
si tak na náměstí Svobody vyzkoušeli
záchranu muže zpod tramvaje. Hydraulika nadzvedla třicetitunovou soupravu a hasiči vyprostili muže uvízlého u podvozku. Poskytli mu i první
pomoc. Poté zařízení spustilo sou(IK)
pravu znovu na koleje.

Časosběrné video zachycující známá místa v Brně získalo v říjnu na
49. ročníku festivalu TourRegionFilm
v Karlových Varech čestné uznání mezinárodní poroty. Zabodovalo
v kategorii propagačních videí delších než tři minuty. Video vytvořil Michal Matuška z EM Production v roce
2015 ve spolupráci s městem Brnem,
které je hlavním partnerem snímku a podílelo se na vytipování vhodných lokací. Snímek se dostal mezi
trojici nejlepších propagačních spotů, přihlášených snímků bylo v soutěži několik desítek. Pořadatelem
akce je Česká centrála cestovního ru(GAK)
chu – CzechTourism.

Na začátku září přestalo fungovat pítko umístěné v dolní části Zelného
trhu, které hojně využívala veřejnost
i prodejci na trzích. Došlo totiž k havárii na vodovodní přípojce. Rada městské části Brno-střed, která zabezpečuje provoz kašny Parnas, na kterou je
napojeno také pítko, však v půlce října schválila uzavření dohody s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi
o zajištění dodávky vody. Pítko je tak
opět v provozu. Po dobu havárie byla
dodávka vody na Zelném trhu řešena náhradním způsobem – pracovníci BVaK umístili hydrantový nástavec na podzemní vodní přípojku ved(LUK)
le Dietrichsteinského paláce.

U Tomkova náměstí
začala demolice

Jiří Brady převzal
od Brna ocenění

Odborníci s těžkou technikou začali na konci října s demolicí staveb u Tomkova náměstí a Rokytovy ulice. Vytvoří se tak prostor
pro stavbu úseku velkého městského okruhu, který vznikne na základě dohody Ředitelství silnic a dálnic a města. Díky tomu, že část demolic a stavebních prací provedou
dělníci v předstihu, bude možné
udržet po celou dobu stavby průjezdnost lokality ve dvou pruzích
v každém směru. Po bourání budou následovat úpravy a opravy inženýrských sítí. Vlastní stavba části
velkého městského okruhu se uskuteční v letech 2019 až 2023. Rozpo(IK)
čet má čtyři miliardy korun.

Jiří Brady, který byl za druhé světové války vězněn v Terezíně a Osvětimi
a přežil pochod smrti, obdržel v pondělí 31. října od města Brna pamětní
list za celoživotní snahu šířit myšlenku globální důstojnosti a humanity.
Brady jej převzal symbolicky na hradě Špilberku. Na místě se setkal i Karlem Ellingerem, se kterým byl 28. září
1944 donucen odjet do koncentračního tábora. Kromě pamětního listu obdržel i medaili Za zásluhy Sokola Brno I. Při slavnostním setkání byli
přítomni také představitelé brněnských vysokých škol a židovské obce.
Jiří Brady od roku 1951 žije v Kanadě. Významně se angažoval v pomo(IK)
ci krajanům, kteří emigrovali.

Maršál Radecký má
svou pamětní desku
V sobotu 22. října byla na zadní části
jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru města slavnostně odhalena pamětní deska rakouského polního maršála Josefa Václava Radeckého z Radče. S Brnem ho
pojí studentská léta, kdy navštěvoval stavovskou akademii Collegium
Nobile. Ta sídlila ve zrušeném jezuitském klášteře. Za svou kariéru se stal
nejslavnějším rakouským maršálem
19. století. Poctu Radeckému vzdal
i Johann Strauss ml. svým „Radeckého pochodem“. Město Brno mu
v roce 1849 udělilo čestné občanství. Nyní, aby se na něj nezapomnělo, má i pamětní desku. Vzpomínkovou akci uspořádal Brněnský měst(LUK)
ský střelecký sbor.

Na souši. Lodě teď v přístavišti čeká nezbytná údržba.

Říše mlhovin se otevřela

FOTO: S. ZPĚVÁKOVÁ

www.brno.cz

LISTOPAD 2016

INZERCE

5

Servis 5+
Řešení pro starší vozidla Renault

Více jistoty
pro vaše zimní cesty
Pneumatika Fulda 175/65 R14
za 1 099 Kč s přezutím zdarma

Renault SERVIS 5+.
Řešení pro starší vozidla Renault.

1. 10.–31. 12. 2016
Uvedená cena je za 1 kus zimní pneumatiky Fulda KR.Montero 3 včetně DPH.

www.opportunity.cz

NASTARTUJTE
NOVOU KARIÉRU!
V ROCE 2017 OTEVÍRÁME NOVÝ DŮM NÁBYTKU V BRNĚ.
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» Odborné poradce do oddělení
nábytku a bytových doplňků
» Skladníky
» Montážníky
» Kuchaře
» Číšníky

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi
s bonusem na cokoliv
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Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia a Fabia
Combi s neodolatelnou kombinací elegance
a prostoru s pětiletou zárukou a bonusem

SC 362368/01

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
DO OBLASTI PRODEJE,
GASTRONOMIE, LOGISTIKY
A ADMINISTRATIVY.

Staňte se součástí kariérního
programu nadnárodní
společnosti
XXXLutz!

SC 361488/05

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

AUTOCENTRUM
BRNOLÍŠEŇ

BONUS
20 000 Kč*

použijete na originální příslušenství, nebo
třeba sadu zimních kol. Odhalte bonusovou
nabídku ŠKODA přímo u nás.
* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

2 vozů
Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

AUTONOVA BRNO
Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 222, www.autonova.cz

SC 361964/03

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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NEJLEPŠÍ NÁKUPY PRO
CELOU VAŠI RODINU

20

20

Sleva 20% na veškerý sortiment
těchto značek
(dámské, pánské spodní a noční prádlo)

20

Sleva 20% na sortiment
(kabelky, psaníčka, šály a šátky)

30

30

www.centex.cz

Sleva 30% na veškerý sortiment
této značky
(ručníky, osušky a utěrky)

CENTEX BRNO

CENTEX BRNO OD CENTRUM
Kobližná 24, 602 00 Brno

SC 362003/02

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

INZERCE – NEMOVITOSTI:
• Sháním pronájem o velikosti 2+1
nebo 2+kk v Brně. Nejlépe blízko centra. T: 731 070 463

SC 361187/06

• Naléhavě hledáme ke koupi byt
v Brně, sídliště nevadí. Děkujeme.
Kontakt: 606 258 379

SC 362298/01

• Hledám domek se zahradou. Brno,
případně Brno-venkov nebo okraj
Vysočiny. T: 722 012 297

Kutilové mohou před zimou prohlédnout střechu
a okapy, složitější údržba si žádá odborníka

Okapy nelze přehlédnout
Bedlivou pozornost si zaslouží
i celý okapový systém. „Nejprve se zaměřte na to, zda správně těsní spoje a všechny prvky
systému jsou průchodné. Okapy vyčistěte od listí, mechu,
větviček a dalších nečistot, to
samé proveďte i se svodovými
rourami. V případě, že je použitým materiálem kov, zkont-

rolujte, zda někde nedochází
ke korozi,“ popisuje Martin Urbanec.
U pozinkovaných okapů majitele pravděpodobně čeká údržba ochranného nátěru, u těch
plastových zase tmelení případných prasklin nebo rovnou výměna zkroucených částí.

Půda a střešní okna
Dalším krokem je také průzkum vnitřních prostor. U dřevěných střešních oken zkontrolujte stav nátěru i těsnění
okna. Pokud by nebyly ve stoprocentním stavu, hrozí v čase
podzimních lijáků a zimních
chumelenic nebezpečí, že dovnitř vnikne voda, ale i poškození dřeva vlivem vlhkosti, případně vznik plísní jak na okně,
tak v jeho okolí.
Odborníci radí projít celé
podkroví a zkontrolovat, zda
někde nezatéká nebo zda se na
některých částech krovu neobjevila plíseň.

Čisté a bytelné okapy
jsou zárukou klidného podzimu a hlavně zimy, která majitelům domů nepřinese žádná
nepříjemná překvapení.

SC 351891/10

kde se stýká střešní krytina
s oplechováním, tedy okolí komínů, okapů nebo střešních
oken, kde kontrolujte, zda
není popraskaný či poškozený tmel,“ říká Martin Urbanec,
technický poradce společnosti KM Beta, která se specializuje na betonové střešní krytiny
a doplňky.
Výhodou je, že skládané
krytiny dovolují do střešního pláště zasáhnout na rozdíl
od střech plechových, u nichž
jsou zásahy pracnější a složitější.

FOTO: PIXABAY.COM

ZÁRUKA
En
nergetická
tříída A+++
Ka
apacita
prraní 6 kg
k
12
200
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o
hloubka 44 cm

2+3 ROKY
Instalace a odvoz starého spotřebiče

ZDARMA!

Platí v rámci
Brna

35$ÿ.$

Gorenje W6723/S

7.990,– Kč

Křenová 19, Brno tel.: 775 214 728 www.chladservis.cz

SC 361382/07

S podzimem končívají majitelům domů radosti. Ti technicky zdatnější mohou zkontrolovat stav střechy a okapů
ještě předtím, než napadne
sníh a udeří mrazy. S drobnou
údržbou si řada majitelů nemovitostí poradí sama, na ty
větší je rozumnější pozvat odborníka.
Na střechu je nejlepší vyrazit, když neprší a svítí slunce, protože mokro ani námraza nejsou dobří pomocníci.
Nahoře se musíte pohybovat
po konstrukcích, které jsou
k tomu určené: třeba lávky
a nášlapné tašky.
U skládané střešní krytiny se
kontroluje stav tašek – zda nejsou prasklé nebo naštípnuté.
Při výměně poškozené tašky
dbejte na to, abyste ze střechy
odstranili všechny její části.
Dále je třeba zkontrolovat, zda jsou dobře připevněné hřebenáče a další doplňky.
„Pozornost věnujte místům,
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SIMPLY CLEVER

NEPREHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi
měsíčně již od 3 899 Kč*

Pºipravte se na dlouhé cesty. Atraktivní, prostorná
a bezpená Fabia Combi te mËže být Vaše
s ptiletou zárukou a ºadou dalších výhod.
Odhalte pºednosti vozu ŠKODA Fabia Combi
pºímo u nás.

Zvýhodnění
20 000 Kč*

* Pºi financování se ŠKODA Financial Services.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vzorový pºíklad úvru na vËz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v cen 267 900 K (cena s financováním VWFS 247 900 K vetn Mobility Plus): splátka pºedem 73 620 K (29,70 %), výše úvru 174 280 K, poplatky za uzavºení a vedení
smlouvy 0 K, celkové platby za úvr 220 159 K, celkové platby za úvr v. pojištní 239 527 K, RPSN v. pojištní 16,62 %, délka úvru 36 msícË, poslední nerovnomrná splátka 99 160 K, msíní splátka úvru 3 361 K, msíní splátka
úvru v. pojištní 3 899 K, úroková sazba p. a. 10,939 %. ŠKODA Pojištní Standard obsahuje povinné ruení a havarijní pojištní (5% spoluúast) s uznáním bonusË za bezeškodní prËbh dosavadních pojištní (60 msícË) a pojištní skla
(limit plnní 10 000 K). Další parametry klienta jsou vk 50 let a bžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku, a jejím pºijetím nevzniká mezi spoleností ŠkoFIN s.r.o.
a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Informace o inzerci:

Informace o inzerci:

Informace o inzerci:

Havel Mouka

Hana Adamcová

Karel Marek

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

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

manažer regionů Jihomoravský,
Olomoucký a Zlínský kraj
tel.: 602 557 777
e-mail: havel.mouka@ceskydomov.cz

manažer inzerce

manažer inzerce

SC 362280/01

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

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
Držitel certifikátu ISO 9001
www.kei-autocentrum.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO
VYDÁNÍ JE 24. 11. 2016.
S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

SEZÓNNÍ

VÝPRODEJ

%

5
Škoda Fabia 201

Kč
9
9
199 9

250 000 Kč

Vyberte si právě teď.
ď.

Zimní pneu

k vybraným vozům

Až 8000 kvalitních vozů

lístky na zápas
OFICIÁLNÍ PARTNER

BRNO
Černovická 38

PO–NE 8:00–21:00
Více info na www.aaaauto.cz/akce

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

800 110 800
www.aaaauto.cz
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za nejlepší ceny.
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Ostrovy horka. Nová aplikace
ukáže, kde je v Brně nejtepleji

Výstaviště. Rozsáhlá plocha bez výraznějších ochlazujících prvků je v letní den znatelně rozpálená a funguje jako lokální tepelný ostrov. Dobře je přitom vidět, že v nedaleko ležícím lese je výrazně nižší teplota. Horko je i na hřišti u Riviéry, které má umělý povrch.
FOTO: CZECHGLOBE

Proč je v centru města v létě nesnesitelně horko? Jak se liší teplota hřiště s přírodním a umělým povrchem? A kolika stupňů dosahuje teplota na výstavišti? Na tyto a další otázky mohou Brňané nově najít odpovědi ve speciální „tepelné“ aplikaci, kterou vytvořili pracovníci odboru
městské informatiky. Najít se v ní dá i teplota povrchů kolem jednotlivých domů.
LUCIE KOLISCHOVÁ

B

rněnský magistrát na začátku listopadu zprovoznil novou webovou aplikaci, která zobrazuje teploty
povrchů v jednotlivých částech města. Vyčíst se z ní dají zajímavé údaje a návštěvník stránek nemusí být ani
expert z oboru. „Jedná se o ‚tepelnou‘
mapu města, tedy termální snímky celého Brna. Ty jsou uveřejněny v mapovém portálu města, kde se návštěvníci mohou podívat například na tepelné
zaizolování střech svých domů nebo
sledovat rozdíly teplot v zastavěných
částech a zeleni,“ uvedl koordinátor

geograﬁckých analýz brněnského magistrátu Jan Zvara.
„Teplotní data zobrazená v aplikaci
byla získána z hyperspektrálního leteckého snímkování území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015,“ uvedl Jan
Novotný z Oddělení dálkového průzkumu Země. V tyto dny nad Brnem létala
letecká laboratoř provozovaná CzechGlobe – letadlo Cessna 208B se speciálními
skenery. Pořízená data byla zpracována
do zimní a letní verze tepelné mapy.
V mapách se dá mimo jiné vypozorovat i rozdíl mezi jednotlivými povrchy –
například u dvou fotbalových hřišť v Komárově. Ačkoli stojí hned vedle sebe,

povrch jednoho z nich má v letní den
30 °C a povrch druhého 50 °C. I když
jsou obě hřiště na první pohled zelená, jeden trávník je přirozený a druhý umělý.
A právě ten se v létě výrazně víc rozpálí.
Zajímavý je pohled i na Masarykův
okruh a okolní lesy, které jsou schopné
dobře držet teplotu. „V letní den se asfaltové povrchy rozpálí na 50 °C, okolní les poskytuje stín a sám také ‚dýchá‘.
Teplota jeho povrchu se tak drží o desítky stupňů níže. V zimní noc se umělé povrchy prochladí na –10 °C, naopak
stromy jsou schopné zadržet teplo dodané sluncem přes den a jeví se teplejší,“
popsal Novotný.
Snímky města pracovníkům magistrátu
bezplatně poskytl Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Detailní
mapy povrchové teploty pořídilo Oddělení dálkového průzkumu Země jako součást projektu UrbanAdapt, který je odezvou na změny klimatu ve městech.

Brno se do projektu UrbanAdapt zapojilo z několika důvodů. Jedním z nich
je oteplování planety Země. Protože města jsou z velké části „betonová“, hrozí jim o to větší dopady změny
klimatu – vlny horka, kdy se promění
v „tepelné ostrovy“, ale i extrémní srážky a povodně či naopak sucho a nedostatek vody. Rostoucí rizika spojená se
změnou klimatu ve městech tak mohou
mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel.
UrbanAdapt se snaží zmapovat tyto
dopady změny klimatu na města a navrhovat řešení směřující k jejich zmírnění,
tedy spustit proces přípravy adaptačních
strategií. Ta pro Brno se již dokončuje.
Celý projekt je koordinován organizací CzechGlobe. Kromě jihomoravské
metropole se do projektu spolu s dalšími partnery zapojily i Praha a Plzeň.
Tepelnou mapu města najdete na
www.brno.cz/mapy.

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Zájem o SENIOR BUS stoupá.
Dvě auta přestávají stačit

Zájemci
v listopadu
nahlédnou za
hranice známého
První půlka listopadu se v Brně a na jižní Moravě nese v duchu vědy. Od 1. do
13. se totiž koná 16. ročník festivalu
Týden vědy a techniky Akademie věd
ČR. V kraji se uskuteční 75 akcí včetně přednášek, výstav, promítání dokumentárních ﬁlmů, workshopů či vědeckých kaváren.
Velkou součástí festivalu budou dny
otevřených dveří pracovišť Akademie
věd ČR a spolupracujících organizací. Jen v Brně se jich pro veřejnost otevře 18, a to včetně Archeologického
ústavu, Biofyzikálního ústavu či Mendelovy univerzity. „Dny otevřených dveří doplňují doprovodné programy – výstavy, exkurze, přednášky, workshopy.
Například v Ústavu přístrojové techniky
budou mít zájemci i možnost zhlédnout
představení divadla ÚDiF,“ uvedl Radek
Rejchrt z Akademie věd.
Literární kavárna Knihkupectví Academia na náměstí Svobody zase chystá přednášky. „Můžete si poslechnout
například doktorku Janu Villnow Komárkovou, která vás zasvětí do jazyka vinařů, nebo doktora Jakuba Trojana s přednáškou Velký bratr v prostoru
aneb Jak využívat své mobilní telefony
naplno,“ doplnil Rejchrt.
Moravská zemská knihovna návštěvníkům nabídne řadu workshopů a exkurzí – například do digitalizačního
centra či restaurátorské dílny. Netradiční součástí Týdne vědy a techniky pak
bude v kině Scala Science slam, tedy
divadelní performance, při níž se výzkumníci ocitnou v roli herců.
Festival Týden vědy a techniky AV ČR
je zaměřen primárně na studenty středních škol, kterým jsou určeny akce v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní program a doprovodné akce jsou
vhodné pro širokou veřejnost. Vstup na
festival je zdarma, některé akce je však
potřeba si rezervovat. Více informací na
(LUK)
www.tydenvedy.cz.

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Posilujeme kompetence
městských částí

Vstupujeme do stejné řeky,
a přece není stejná

MAREK JANÍČEK

PETR HLADÍK

DANIEL BORECKÝ

člen Zastupitelstva města Brna
(ANO)

1. náměstek primátora města Brna
(KDU-ČSL)

člen Zastupitelstva města Brna
(KSČM)

ž pět měsíců mají senioři v Brně
ulehčené cestování, a to díky službě SENIOR BUS, kterou jim přinesl
Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Služba si brzy po spuštění našla své klienty a zájem o přepravu stále stoupá. Dvě
vozidla pro SENIOR BUS vyčleněná tak přestávají stačit.

raktická realizace křesťansko-demokratické politiky vychází především z principu subsidiarity. Tento
princip říká, že každá úroveň správy
a řízení má mít dostatek pravomocí, prostředků i odpovědnosti, aby sama vykonávala to, co může a dokáže.
Pouze to, co přesahuje možnosti základní jednotky, se pak
má nechat na větším celku nebo organizační jednotce.

řed nedávnem proběhly volby,
v nichž se úspěšné subjekty protlačily až ke koaličnímu stolu a ty ostatní již myslí na volby v příštím roce. Poměrně vysokou volební účast Brňanů zřejmě ovlivnilo i souběžně proběhlé referendum o poloze hlavního nádraží.

U

V týdnu totiž vozy denně vykonají až 30 jízd. Měsíčně tak
službu, která je určena pro seniory nad 70 let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P, využije téměř 900 osob. Při zavádění jsme doufali, že SENIOR BUS budou využívat hlavně
starší lidé při cestách za lékařem, a to se potvrdilo. Většina objednaných jízd totiž směřuje právě do zdravotnických zařízení.
Služba je na objednávku. Zájem o ni je tak velký, že je dobré si jízdu zamluvit i 5 týdnů dopředu. Ani tak se na každého volajícího bohužel nedostane. Dispečeři DPMB musí
denně odmítat okolo 20 zájemců o přepravu. A to i přesto, že snahou dopravního podniku je vozy plně vytížit. Pokud je to možné, vůz přepravuje i víc osob najednou. Ani
to ovšem nepokrývá poptávku.
Jsem velmi rád, že služba plní účel, ke kterému byla zřízena. Věřím, že se najdou potřebné ﬁnanční prostředky
v rozpočtu města Brna, aby bylo možné nakoupit další vůz
a tím celý projekt rozšířit. Služba SENIOR BUS by se tak
zpřístupnila ještě většímu množství zákazníků, a to přeci
za vynaložené ﬁnance stojí.

P

Prakticky je tedy potřebné, aby vše, co mohou dělat městské části a zvládnou to samy, také dělaly. To, co už městská
část sama realizovat nezvládne (například provozovat hromadnou dopravu či realizovat investice celoměstského významu), má dělat město, co nezvládne město, má dělat kraj,
a co nezvládne kraj, má dělat stát.
Tento princip není ještě v naší společnosti plně ukotven, my se
jej však snažíme naplňovat v praktických činnostech. Z toho
důvodu městské části získají více pravomocí a ﬁnancí, ale také
s tím spojené odpovědnosti. Od poloviny loňského roku je
jim přenechána starost o účelové komunikace a město zašle
na jejich údržbu celkem 45 milionů. Péče o školy a školky je
také plně v kompetenci městských částí s tím, že na opravy
investice bude poskytnuto 165 milionů. Město se také konečně přihlásilo k odpovědnosti a vlastnictví kontejnerových stání na svých pozemcích, na jejich opravy je v příštím roce poprvé vyčleněno celkem 8 milionů. Je připravena změna statutu tak, aby si městské části samy mohly zpracovat územní
studie, a tím měly pod kontrolou rozsah a charakter zástavby
či rozvoje území včetně podkladů pro změny územního plánu.
Čekají nás další úkoly, jak posílit pravomoci městských částí: musíme diskutovat o tom, proč musí prodej 3 m2 procházet šesti orgány a trvat více jak půl roku, musíme najít
právní konstrukt, jak změnit systém starosti o zeleň a čistotu tak, aby nebyla dělána pěti subjekty, přenést pravomoci
jmenovat a odvolávat ředitele příspěvkových organizací či
umožnit podávat žádosti o dotace přímo.

P

Jeho výsledek nějak dopadl. Proto nesouhlasím s výroky členů přípravného výboru o jeho opakování. Všeobecně známé rčení sice říká, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, v tomto případě je mně však bližší již ne tak známý výrok Karla Marxe, že „historické události se opakují
dvakrát. Poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška“. A to
bych jeho aktivistům rozhodně nepřál.
Pojďme se proto raději zabývat možnou kvalitou nově
vzniklé městské čtvrti, tzv. Jižního centra. Velmi uvážlivě
by město mělo kupříkladu přistupovat k návrhu Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne – Brno, předloženého v rámci ideově územní studie jeho urbanistického
řešení, a to využít potenciálu místa s výškovou hladinou
až 100 metrů. Namísto nekonečných diskusí nad polohou nádraží je již také nejvyšší čas připravit zadání projektů rozvoje zdejší městské kolejové dopravy. Tato doprava by rozhodně neměla stát jen na jedné trati napojující oblast s městem přes stávající nádražní dopravní uzel,
ale naopak na celém komplexu nových tramvajových tratí
bezprostředně spojujících jižní, východní a západní oblasti města s touto novou rozvojovou oblastí.
V územněplánovacím rozvoji města pak namísto protlačování až několika set individuálních změn by se mělo
město raději soustředit na pokračování přerušeného nebo
nastartování procesu tvorby koncepčně zcela nového
územního plánu, k čemu nás vybízí i kraj svými zásadami
územního rozvoje. Na podporu tohoto postupu máme dokonce zřízenu i Kancelář architekta města, pro kterou snad
již uplynulo 100 hájených startovacích dní!

www.brno.cz
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Žlutý kopec ukrývá monumentální vodojem
Mezi ulicemi Tvrdého a Tomešova na úpatí Žlutého kopce se
skrývá architektonický skvost. Zatímco na povrchu je jen zatravněná prázdná plocha, podzemí ukrývá téměř 150 let starý
architektonický zázrak – bývalé vodojemy.
Tři vodojemy pod Žlutým kopcem v Brně byly postupně vystavěny podle projektu anglického stavitele Thomase
Docwryho mezi roky 1868 až 1910. První a nejstarší z trojice vodojemů se nachází na severozápadní straně areálu a je
tvořený jednou podzemní nádrží vyzděnou pálenými červenými cihlami, rozdělenou na devět rovnoběžných oddílů navzájem propojených odtokovým žlabem a oddělených masivními
žebrovanými zdmi, každou s šesticí oken. Vnitřních rozměry
nádrže jsou 45 × 45 metrů, hloubka 6 metrů, objem má 8688
kubických metrů.
Všechny nosné prvky jsou podle tehdejší nejlepší technologie postavené z červených pálených cihel bez použití oceli,
dřeva nebo železobetonu. Díky tomu byly použity různé dru-

hy zaklenutí a vodojem vyvolává dojem podzemního labyrintu. Zdi po více než stoletém zaplavení vodou zﬁalověly a zčernaly, přesto je materiál stále ve velmi dobrém stavu.
Druhý vodojem tvoří podobná nádrž s rozměry 45 × 70 metrů
a objemem 8611 kubických metrů. Třetí vodojem, který byl vystavěn až kolem roku 1910, je tvořen dvěma betonovými nádržemi
s rozměry přibližně 30 × 35 m a 30 × 45 m a s hloubkou více než
5 metrů. Komory mají kapacitu přibližně 4686 kubických metrů.
Do vodojemů se čerpala voda z úpravny v Pisárkách. Systém fungoval až do roku 1997, kdy byly 18. března odstaveny z provozu. Od té doby jsou prázdné, odpojené od elektrické energie a zakonzervované.
Ministerstvo kultury nyní řeší proces zpamátnění této stavby
a Brno hledá vhodný způsob jejího využití. Souběžně s tím město
také prověřuje, zda lze plochu nad vodojemy využít ke stavbě parkovacího domu, který by usnadnil parkování v okolí Masarykova
(LUK) FOTA: M. SCHMERKOVÁ
onkologického ústavu.

Podzemní labyrint. První a druhý vodojem jsou stejně jako Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, zvaný Červený kostel nebo tělocvična Pod Hradem postavené z červených cihel.

Společný žlab. První vodojem je rozdělen na devět rovnoběžných oddílů navzajem propojených odtokovým žlabem.

Velké tlamy. V každé z masivních žebrovaných zdí se mezi jednotlivými
oddíly nachází šest oken tlamového průřezu.

Stoletá technika. Vodojem je od roku 1997 mimo provoz. Od té doby
je odpojený od elektrické energie a zakonzervovaný.

Rez. Více než 100 let zaplavení vodou je na některých místech znát.

Sloupořadí. Kdysi zaplavené nádrže třetího vodojemu dnes připomínají podzemní království.

www.brno.cz

Stopy vody. Zdi, které byly pod vodou, se časem zbarvily do černa.
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Kariéra
v Allianz

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
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Hledám kolegy
z Brna a okolí.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km
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Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu
Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let
pohody v základní výbavě. Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50%
zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní prohlídky
s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček.
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách
po celých 5 let.
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S vámi od A do Z
skoda-auto.cz

VÝSTAVA

BETLÉMY
3. 12. 2016 - 8. 1. 2017
út. - ne. 10 - 16 h.
/o svátcích viz www./
více informací o aktuálních výstavách

www.letohradekbrno.cz / tel.: 605 972 588
follow us... Facebook + Instagram

www.letohradekbrno.cz

souprav atd. Velkým lákadlem
je i filmová tvorba z kostiček
s tématy The Simpsons, Back
of the Future, Ghostbusters –
Krotitelé duchů, Wall-E, Star
Wars a Mimoni.
Od 3. prosince 2016 do
8. ledna 2017 představíme
tamtéž nejkrásnější betlémy
ze sbírky B. Duška – více než
70 exponátů z nejrůznějších
období, materiálů a z několika zemí. Těšit se můžete například na králický dřevěný betlém, zřejmě nejmenší papírový
betlém na světě s elektrickým
pohonem nebo německý skříňkový keramický betlém. Výstavu ozdobí také valdštejnský
mechanický betlém situovaný
do Valdštejnské zahrady v Praze. Celý objekt zaplní vánoční
stromky s ozdobami z nejrůz-

nějších materiálů a adventní
dekorace od profesionálních
floristů. I letos bude v prodeji
speciální papírový starobrněnský betlém s významnými budovami a osobnostmi Starého
Brna od Jany Moštkové. Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna
Ing. Petra Vokřála.

SC 362345/01

od 10. září do 27. listopadu 2016
út. - ne. 10 - 16 h.

Do 27. listopadu 2016 se koná
výstava Svět stavebnic a kostek,
která představí převážně české stavebnice z období od pol.
19. st. přes dobu mezi světovými válkami, období socialismu
až po současnost zastoupenou
snad nejoblíbenější a nejrozšířenější stavebnicí všech dob –
stavebnicí Lego. Hlavní částí
výstavy je veleúspěšný putovní
projekt Ing. Arch. Petra Šimra
nazvaný Svět kostiček složený
z mnoha exponátů čítajících
téměř 500.000 dílků ze stavebnice Lego. Stěžejní náplní výstavy je tematická expozice
dioramat: Lego město a periferie města, pohyblivé kolotoče v zábavním parku, kolejiště
s pojízdnými vlakovými soupravami, dále exkluzivní řada
nejmodernějších
vlakových

generální partner

hlavní partneři

generální
mediální partner
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Podzim a advent v letohrádku Mitrovských na Starém Brně

výstava
+ herna
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JE&NE, spol. s r.o., Branka 36, 624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 011, www.jene.cz
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U mrtvice platí jediné: rychle do
nemocnice a nepodceňovat její příznaky

Odborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA)
spolu s kolegy z Fakultní nemocnice Brno se při propagaci
prevence cévní mozkové příhody zapojují do řady akcí. Stejně jako jejich kolegové jinde
v zemi učí veřejnost, jak základní projevy mrtvice rozpoznat.
Akreditovaných středisek pro
léčbu cévní mozkové příhody je
v Jihomoravském kraji šest. Stejně vysoký počet má pouze Moravskoslezský kraj a Praha. Komplexní cerebrovaskulární centra
FN u sv. Anny a FN Brno patří
k jedenácti pracovištím v zemi
s nejvyšším stupněm specializace na cévní mozkovou příhodu.
„Jen za rok 2014 s touto diagnózou v obou centrech hospitalizovali přes patnáct stovek osob.

Pacienti zde podstupují nejsložitější zákroky, které vyžadují speciální vybavení a vysokou odbornost lékařů. Ve svatoanenské
nemocnici se používá i nejnovější metoda léčby mozkového
infarktu nazývaná mechanická
trombektomie. Těchto zákroků
bylo za rok 2015 v Komplexním
cerebrovaskulárním centru FN
u sv. Anny a FN Brno provedeno celkem 52,“ uvedla mluvčí
FNUSA Petra Veselá.
„Do postižené mozkové tepny
je pacientovi přes cévní přístup
v třísle zaveden mikrokatetr. Jakmile prorazí krevní sraženinu,
rozvine se košíček, pomocí kterého je možné sraženinu zachytit a vytáhnout z těla ven. Tento
zákrok provádí intervenční radiolog,“ popsal vedoucí výzkumného programu FNUSA-ICRC
Stroke (anglicky cévní mozková příhoda) a šéf Komplexního cerebrovaskulárního centra
FNUSA Robert Mikulík.

Boj o čas
Záchrana pacienta s cévní mozkovou příhodou je bojem o čas.
Systémovou trombolýzu, kte-

Mezi novinky léčby mrtvice je i léčba kyslíkem, jehož vysoká koncentrace může oživit nečinné neurony v mozkové
tkáni.
FOTO: ČAS JE MOZEK, FACEBOOK

rou provádí neurolog, může
pacient dostat maximálně do
čtyř a půl hodiny od vzniku
prvních příznaků. „Mechanická trombektomie umožní léčit
i pacienty do šesti hodin. Vůbec nejlepších výsledků ale dosahujeme, pokud je léčba zahájena do 90 minut,“ vysvětlil
René Jura, vedoucí Iktové jednotky FN Brno.
Jestliže pacient dorazí do nemocnice po šestihodinovém limitu, není v silách lékařů, aby
aktivně ovlivnili průběh jeho
léčby. Rozsáhlé odumření mozkových buněk si následně vybírá krutou daň. Pro dotyčného
to znamená následky do konce života, často dokonce i smrt.
Mozková příhoda se přitom
neohlašuje jedním typickým
příznakem, jako je tomu například u infarktu myokardu, kdy
lze původ potíží velmi snadno rozpoznat. Postižení nemusí nutně cítit bolest, projevy
mozkového infarktu se odvíjejí
od toho, kterou část mozku nemoc zasáhla.
Nejčastěji je však její náhlý
příchod doprovázen poruchou
řeči a schopnosti porozumět
okolí. Člověku ochabne obličej,
nemůže se usmát nebo vycenit
zuby, má na jedné straně pokleslý koutek. Může dojít k náhlému ochrnutí jedné končetiny nebo poloviny těla. Pokud
se objeví byť jen jeden takový
příznak, je nutné okamžitě přivolat záchrannou službu.
Je třeba pamatovat i na případné rizikové faktory: obezita, nevyvážená strava, které
mohou nebezpečí vzniku mozkové mrtvice zvyšovat.

Dárek, který tĐší a pomáhá
lék Wobenzym®
Navíc 2 dárky ZDARMA až domĈ!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks
unikátní Ďeské zubní pasty
v hodnotĐ cca 500 KĎ

Více na www.wobenzym.cz
SC 362286/01

Jihomoravský kraj se pyšní hustě protkanou sítí center
specializovaných na léčbu cévní mozkové příhody. Díky nim je
mohou pacienti přežít bez vážnějších následků. Až tři čtvrtiny z nich však podcení příznaky zákeřného onemocnění a do
nemocnice přijedou pozdě.

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Nejmodernější metodou používanou k léčbě rakoviny prostaty je
protonová terapie – protony jednoznačně na vzestupu
Rakovina prostaty je reálnou
hrozbou pro české muže. Každý rok si diagnózu vyslechne
9000 z nich a 1500 zemře. To
znamená, že každý den zemřou
u nás čtyři muži na rakovinu
prostaty. Riziko onemocnění
roste s věkem a také s genetickou zátěží. Pokud se ale one-

mocnění podaří odhalit včas,
je šance na přežití velmi vysoká. Pro každého je samozřejmě
nejdůležitější se rakoviny zbavit, ale co kvalita života při léčba a hlavně po ní?
Nejmodernější metodou léčby rakoviny prostaty je protonová terapie. Její účinnost je 97 %

a při včasném záchytu onemocnění ji v Protonovém centru
v Praze dokáží léčit v pouhých
5 dnech a navíc ambulantně
oproti standardním 40 dnům
běžnou metodou. V případě
operace je však situace ještě
dramatičtější. Kromě hospitalizace jsou s operací spojená i ri-

zika impotence a úniku moči.
Tato rizika jsou u protonové
léčby prakticky nulová a kvalita života je tak zachována i po
léčbě. Protonová léčba je přesná, bezpečná a účinná, a proto
snižuje nežádoucí vedlejší účinky na minimum. S protony totiž
muž zůstane mužem.

Protonová léčba je doporučována nejen na prostatu, ale
je nezastupitelná především
pro léčbu nádorů u dětí, nádorů mozku, v oblasti hlavy
a krku, lymfomů, plic, prsu, jícnu nebo slinivky břišní. Právě
díky svým skvělým výsledkům
léčby ve světě i v České repub-

lice byla protonová léčba zařazena do zákona o zdravotním
pojištění. V léčbě rakoviny jde
vždy o čas, a tak se informujte,
zda jsou pro vás protony vhodné. A především přijďte včas!
Pomůžeme vám!
(PR)
TEL.: 222 999 000
WWW.PTC.CZ

www.ptc.cz

PROTONOVÁ LÉČBA
RIZIKA BĚŽNÉ LÉČBY
NÁVRAT RAKOVINY
30 % OPEROVANÝCH
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VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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PROTONOVÉ TERAPIE
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Jaké bude Brno v roce 2050? Zapojit
Je Brno univerzitní město, nebo spíše
místo pro ﬁrmy? Má v příštích letech
zlepšit dopravu, bezpečnost a pořádek, veřejná prostranství nebo životní prostředí? A co by se mělo úplně změnit? Odpovědi na tyto a další
otázky pomohou vytvořit novou strategii rozvoje města, kterou začínají připravovat pracovníci Kanceláře
strategie města. Brno bude mít vizi
včetně hodnot do roku 2050 a do její
tvorby se zapojí i obyvatelé města.
LUCIE KOLISCHOVÁ

D

át najevo, jak se ve městě cítí, mohli
Brňané poprvé v květnu. „První úspěšné zapojení veřejnosti přineslo vytváření
Pocitové mapy Brna, na které se během čtyř
dní podílelo téměř tisíc lidí přímo v ulicích
města a další tisícovka v on-line verzi. Ověřili jsme si přitom, že Brňany rozvoj města zajímá a rádi se zapojí, když dostanou
vhodnou příležitost,“ popsala Martina Pacasová z Kanceláře strategie města.
Odpovědi byly rozmanité. Lidé by však
nejčastěji chtěli čistotu a pořádek především kolem hlavního nádraží, plnohodnotné pěší zóny a živé město. „V Brně
mi chybí prostor pro veřejné dění. Pěší
zóny, kde by to žilo. Vedlo by to k takové té městské pohodě, kterou známe třeba
z dovolené ve Středozemí,“ odpověděl jeden ze zapojených Brňanů.
Pocitová mapa však nebyla jedinou
příležitostí, jak říct svůj názor na město. V současné době mezi Brňany probíhá i sociologický výzkum s názvem „Jaké
chcete Brno?“. Zaměřuje se na to, jak lidé
vnímají kvalitu života v Brně, a přinese
odpovědi na otázky, co by se mělo podle
názorů obyvatel v Brně měnit, tlumit, posílit, zkvalitnit. Po Brně budou v příštích
týdnech chodit tazatelé a umožňovat lidem
se do průzkumu zapojit. Celkově bude získán názor 1200 Brňanů vybraných tak,
aby byl průzkum skutečně reprezentativní.
Také tento výzkum bude sloužit jako jeden
z podkladů pro přípravu nového strategického plánu města.
Další možností, jak se zapojit do přípravy nové strategie, je anketa. Tu je možné vyplnit na výstavě v Urban centru, na
webu města www.brno.cz/strategie nebo
si ji vystřihnout na této stránce a zanést ji

na magistrát (více informací přímo u ankety). „Příprava nové strategie nabízí dobrou příležitost, jak změnit přístup města
a zapojit do rozvoje jeho obyvatele,“ řekl
náměstek primátora Jaroslav Kacer.

Aby se ve městě dobře žilo
Brno se v současné době rozvíjí všemi
směry a boduje v žebříčcích kvality života. Cílem nové strategie, která bude vznikat v příštích dvou letech, tak bude tuto
atraktivitu dále zlepšovat. Proto bude
velmi důležité novými způsoby zapojit i partnery mimo úřad. „Nová strategie
bude založena na principu spoluvytváření.
Chceme její přípravu otevřít univerzitám,
ﬁrmám a neziskovým organizacím. Zdaleka nejdůležitějším partnerem však budou
aktivní obyvatelé města,“ dodal Kacer.
Nová Strategie pro Brno 2050 se bude
oproti předchozí verzi snažit vypořádat se
současnými společenskými, ekonomickými i ekologickými výzvami, které stojí před městy napříč Evropou. Patří mezi
ně demograﬁcké stárnutí obyvatel (ačkoli Brno je mladé studentské město, je zároveň jedním z nejstarších měst v republice) či přesun lidí z venkovských oblastí
do měst. Bude ale řešit i vyšší efektivitu průmyslové výroby v digitálním věku
či jak se vypořádat se změnami klimatu,
které z města dělají v létě nesnesitelný tepelný ostrov. Na všechny tyto výzvy musí
přinést strategie města řešení.
Z prostorového hlediska pak Brno překročí své administrativní hranice a bude
plánovat rozvoj města včetně jeho zázemí
– v rámci takzvané Brněnské metropolitní
oblasti – tak, jako je to již běžné v řadě západoevropských zemí. Ve strategii rozvoje
tak bude počítat nejen s oblastí samotného
města „od cedule k ceduli“, ale i s obcemi
v jeho okolí, které jsou na Brno navázány. Obce v zázemí města, Jihomoravský
kraj i státní instituce, které mohou výrazně
ovlivnit podobu města, budou více zapojeny do dlouhodobého plánování ve městě.
Pro městské části najde strategie nové nástroje, jak je do rozvoje zapojit.
„Brno si dosud nechalo zpracovat celou
řadu kvalitních vizí, strategií a podobných
analytických dokumentů. Důležitější než
vytváření dalších nových strategií je, aby
neskončily zaprášeny někde na dně šuplíku, nýbrž našly svou praktickou realizaci.

Za 30 let. Jaké má Brno být do roku 2050? Na tvorbě nové strategie se mohou podílet i sami Brňané.

Kvalitní vize i strategie jsou, jen je třeba
je uvádět v život a nevytvářet pouze dokumenty pro dokumenty," uvedl opoziční zastupitel za ČSSD Jiří Oliva.

Doba digitální dorazí i na úřad
Významnou změnou bude procházet i správa města. Dovnitř úřadu půjde zejména
o změnu v přístupu, větší proaktivitu, profesionalitu a otevřenost. Město bude zlepšovat své služby pro obyvatele, šetřit jejich
čas a umožní jim přístup k úřadu za pomo-

ci nových technologií. Ty budou zlepšovat
vzájemnou komunikaci a odlehčí administrativní zátěži městské správy.
Vize, hodnoty a cíle budou v nově zpracovávané strategii koncipované na delší časové období – ideálně do roku 2050.
Na kratší časové úseky pak budou v programové části konkrétní priority a opatření. Nejkratší časový horizont, přibližně dva až tři roky, tak budou představovat
akční plány speciﬁkující konkrétní aktivity. Díky tomu bude možné novou strategii

FOTO: ARCHIV

průběžně aktualizovat a přitom zachovat
dlouhodobou vizi rozvoje města.
Cílem však není vytvořit mnohastránkový dokument. Kancelář strategie města chce na několika málo listech jednoduše
a pochopitelně vysvětlit, kam město směřuje. „Díky programové části a akčním plánům bude nová strategie praktickým živým
‚návodem‘ pro každodenní řízení města
bez ohledu na volební období a důležitým
podkladem pro každoroční sestavování rozpočtu města,“ doplnila Pacasová.

Co vám v Brně chybí nejvíce a na co by se mělo Brno zaměřit do budoucna?
V následujících dvou letech bude Kancelář strategie města (KSM) připravovat novou Strategii pro Brno do roku 2050. K tomu potřebuje znát, jak Brňané vidí budoucnost města a jak by se mělo Brno
podle nich rozvíjet. Obyvatelé města tak mají příležitost zapojit se do tvorby nové strategie.
Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 20. prosince na adresu Brněnský metropolitan, Magistrát města Brna, Husova 12, 602 00 Brno, odevzdat je můžete také na vrátnicích Magistrátu města Brna.
Kromě tištěného kuponu lze odpovědi vyplnit do elektronického formuláře na adrese www.brno.cz/strategie nebo na výstavě o Strategii pro Brno v Urban centru na Mečové ulici.
1. Jak jste spokojeni s Brnem jako místem, kde žijete?
a) Velmi spokojen/a
b) Spíše spokojen/a
c) Spíše nespokojen/a
d) Velmi nespokojen/a

3. Kdybyste měli kouzelný prsten a jedním jeho otočením mohli něco v Brně změnit, co by to
bylo? (prosím stručně vypište)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Které oblasti života v Brně potřebují v následujících 10 letech nejvíce zlepšit? (vyberte a zakroužkujete prosím nejvíce tři oblasti, ve kterých by město mělo usilovat o změnu k lepšímu)
a) Vzdělávání
b) Bydlení
c) Image města
d) Podnikání a pracovní příležitosti
e) Doprava, komunikace, parkování
f) Údržba a čistota města
g) Bezpečnost a pořádek
h) Veřejná prostranství
i) Životní prostředí (hluk, vzduch, voda atd.)
j) Sport
k) Kultura a kreativita
l) Volný čas a rekreace
m) Nákupní možnosti
n) Informovanost a občanská participace
o) Zdravotní služby
p) Sociální služby
q) Jiné: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
4. Jste:
a) žena

b) muž

5. Váš věk: ________ let
6. Jste z Brna?
a) Ano, v Brně žiji ________ let
b) Ne, jsem z ___________________________________________________________________________
7. Nejvyšší dosažené vzdělání:
a) základní
b) střední odborné – vyučen
c) úplné střední – s maturitou
d) vysokoškolské
e) jiné
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se do nové strategie mohou i Brňané
Strategii pro Brno 2050
přibližuje výstava
v Urban centru
Strategický rozvoj města je dlouhodobý a systematický proces. Jak ale vypadá a jak se do něj dá zapojit? Nová výstava v Urban centru s názvem Strategie pro
Brno 2050 provede návštěvníky strategickým plánováním rozvoje města. Ukáže,
jak se měří naplňování strategie, a představí významné projekty, které byly v Brně
v posledních letech realizovány.
„Výstava je však především zaměřena
na budoucnost města Brna. Při návštěvě
Urban centra se návštěvníci dozví podrobné informace o přípravách nové strategie
rozvoje města,“ uvedla vedoucí Kanceláře
strategie města magistrátu Marie Zezůlková. „Brno má dobře našlápnuto k rozvoji
a prosperitě a je důležité, aby se jeho svižné tempo nezpomalilo,“ dodala.
Výstava nabízí pestrý doprovodný program pro veřejnost – chybět nebudou be-

sedy, panelové diskuse, bezplatné preventivní měření tlaku, cukru a tuku v těle
a další akce. Panelová diskuze za účasti primátora města s názvem Jaké má být
Brno v roce 2050 pak bude ve čtvrtek
24. listopadu od 16 hodin.
Součástí doprovodných akcí výstavy je
i anketa na téma Co v Brně nejvíce chybí a na co by se mělo Brno zaměřit do budoucna. Tu můžete vyplnit i na protější
straně. Pro přípravu kvalitní strategie je
totiž důležité zjistit, jak Brňané vidí budoucnost města a jak by se mělo Brno podle nich rozvíjet.
Výstava se koná od 12. října do 30. listopadu. Urban centrum na Mečové 5 je otevřeno v pondělí až pátek od 10 do 12 a od
13 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Další informace o výstavě najdete na stránkách
(LUK)
www.urbancentrum.brno.cz.

strategická část
HODNOTY, VIZE, CÍLE – dlouhodobý časový horizont

programová část
PRIORITY A TÉMATA – střednědobý časový horizont

akční plány
AKTIVITY – krátkodobý časový horizont

Doprovodný program:
pondělí

7. 11. 16:00

Beseda pro veřejnost /
KULTURNÍ BRNO 2050

středa

9. 11. 15:00

Beseda pro veřejnost /
NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

pondělí 14. 11. 10:00–14:00
10:00–11:00
11:30–12:30
13:30–14:30

jné
„Veře y.“
t
toale

středa

Beseda pro veřejnost /
STARTOVACÍ BYDLENÍ – BYDLENÍ PRO MLADÉ

pondělí 21. 11. 16:30–17:30

Beseda pro veřejnost /
SPORTOVIŠTĚ VE MĚSTĚ BRNĚ
10:00–18:00* Anketa na téma Sportoviště ve městě Brně
10:00–18:00* Výstava modelů a dokumentací
k plánovaným sportovištím v Brně

čtvrtek

„Více
h
levnýc bo
e
bytů n pro
ní
zaříze ry.“
senio

16. 11. 15:00

Měření krevního tlaku, tuku v těle – IN BODY
a hladiny cukru v krvi
Beseda pro veřejnost /
ZDRAVÝ A AKTIVNÍ SENIOR
Beseda pro veřejnost / CIVILIZAČNÍ CHOROBY
V SENIORSKÉM VĚKU A JEJICH PREVENCE***
Beseda pro veřejnost /
PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA

24. 11. 16:00

Panelová diskuze „Jaké má být Brno
v roce 2050“

* 12.00–13.00 hod. polední pauza / ** v případě skupiny větší než 10 osob
nutná registrace / *** nutná registrace – 778 520 752, urbancentrum@brno.cz

„Interaktivní
mapy pro
zahraniční
turisty.“

„Brno,
buď stále
žitelné!“

e
„Víc acích
vě
kov
par i v no ch
t
mís tavenýkde
pos štích, mní
i
e
sídl i podz od
jsou aráže p.“
g
y
dom

„P
u odc
ná ho
je draž d
hn to í,
us
!“

Máte zájem o zapojení do vzniku nové
Strategie pro Brno? Napište na e-mailovou
adresu strategie@brno.cz.

„Si
obc lniční
Tuř hvat
an.
“

ší
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zón ykově
ar
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„Více ste
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á
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d
z
e
b
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c
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m

„O
ž
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i!“

pší
„Le pro
é
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služ ně slab í
n
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soci bytová ez
a u lidi b
pro střeší.“
pří

„Pořádek
– aby
se člověk
neměl strac
h
pohybovat p
o
městě.“
www.brno.cz
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Slavnosti vína 2016
z pohledu návštěvníka
Od 29. září do 8. října 2016 probíhala na náměstí Svobody kulturní akce „Slavnosti vína“, které jsem se zúčastnil jako návštěvník. Vždy vítám akce tohoto druhu
na „Svoboďáku“, kdy si koupím
něco dobrého do žaludku, poslechnu hezkou muziku a manželce přinesu nějaký dárek od řemeslníků. Bohužel celkový dobrý dojem mně (a dalším návštěvníkům)
pokazil jeden stánek s grilovaným
masem – kýta na rožni, umístěn
ve spodní části náměstí. Ne že
bych měl něco proti samotné kýtě
na rožni, ale vadil mi způsob přípravy. Konkrétně dusivý štiplavý kouř, který vycházel z přípravy
masa jako vedlejší obtěžující produkt, který zamořil v sychravém
podzimním období celé spodní náměstí. V době, kdy na přední místo stavíme čisté životní prostředí a je možné připravit kýtu na
rožni bez smogu, se mi nezdá tento způsob přípravy vhodný. Přimlouval bych se pro příští akce
tento neduh odstranit. Také se
mi nelíbilo, že obsluha grilu sekala dřevo přímo na dlažbě (rekonstrukce dlažby před několika lety
stála město spoustu peněz).
Otakar Hilar

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.

Víte, že:
Slovo čuba je jeden z možných
názvů kočárové smykové brzdy. Rukojeť této brzdy byla vyobrazena na brzdových kamenech,
jedněch z nejstarších dopravních
značek, které byly vlevo od silnice.
Označovaly místo, kde má vozka
začít přibržďovat vůz, aby se například příliš nerozjel z kopce.

Brněnské semafory slaví kulatiny
Světelná signalizace má v Brně již
sedmdesátiletou tradici. V prosinci
1946 byl na Malinovského náměstí
umístěn první semafor. K němu pak
postupně přibývaly další a v 80. letech už jich bylo 110. Dnes už jsou
všechny řízeny automaticky, k tomu
ale vedla dlouhá cesta.
MARKÉTA ŽÁKOVÁ

V

e světě se světelné signalizační zařízení objevilo poprvé v roce 1868
před londýnským Parlamentem. Plynový semafor byl obsluhováno ručně policistou. Vydrželo však jen rok. Semafory
se do Londýna v elektrické podobě vrátily až v roce 1926, to už však předtím od
roku 1914 fungovaly v USA či od roku
1923 v Paříži. Zatímco v britském Wolverhamptonu už v roce 1927 začal pracovat údajně první automatický semafor,
ve stejném roce se Praha může pochlubit
svým prvním, ručně přepínaným semaforem. Automatický semafor byl na Václavském náměstí nainstalován v roce 1930.
V Brně byl první semafor instalován ve
40. letech. Postupně přibývaly další, pracovaly však samostatně, v pevných programech. K zajištění koordinace jednotlivých zařízení pak začaly být v 70. letech
kladeny sdělovací kabely. V té době bylo
uskutečněno i první vzájemné propojení
semaforů na tahu Olomoucká – Štolcova
– Životského a Olomoucká – Tržní – Křenová – Masná. Později vznikly tři páteřové
přenosové cesty s kabely centrálního řízení dopravy, které propojily semafory s řídicí ústřednou na Kounicově ulici. Dopravu prostřednictvím ústředny řídila policie,
kabely a semafory, které byly značně poruchové, spravovala a udržovala tehdejší společnost Městská správa komunikací.
V 90. letech byly rekonstruovány dvě
desítky semaforů na velkém městském
okruhu, zastaralá technologie byla nahrazena modernější technologií Siemens a zprovozněna byla i nová dopravní ústředna. „Většina signalizačních
zařízení je řízena dynamicky, to znamená, že se přizpůsobují výkyvům intenzity provozu. Postupně zavádíme také inteligentní dopravní systémy s preferencí
MHD,“ vysvětlil generální ředitel Brněnských komunikací, které mají řízení dopravy pomocí semaforů na starosti, Luděk Borový.
Historii a vývoj dopravního značení
u nás mapuje výstava, kterou si mohou

Na rohu. První semafor v Brně je vidět na dobové fotograﬁi. Stojí na rohu, kde je dnes otevřena prodejna
Tesco.
FOTO: ARCHIV MĚSTA BRNA – PŘEVZATO Z WWW.ENCYKLOPEDIE.BRNA.CZ

zájemci prohlédnout do 30. 11. v Technickém muzeu. Jmenuje se „Začalo to
kamenem“ a zachycuje především období od 18. století do 80. let 20. století.
Její autor Bořivoj Sojka se dopravním
značením a bezpečnostními systémy na
silnicích zabývá profesionálně, a proto
jej zajímá také historie tohoto fenoménu.
Expozici rozdělil do tematických celků,
v nichž vysvětluje a fotograﬁemi ilustruje vznik, účel i vzhled jednotlivých, zpočátku hlavně kamenných – jak je zřejmé
z názvu výstavy – značení.
Výstavní panely obsahují mnoho zajímavých souvislostí i perliček. Návštěvníci se například dozví, že soumrak milníků
u nás nastal po zavedení decimální metrické soustavy v 70. letech 19. století nebo že
poetický název pyrám označuje kamenný
rozcestník ve tvaru jehlanu. Zajímavý je
také fakt, že první výstražné značky byly
u nás na konci 19. století určeny cyklistům, a to na příliš příkrých silnicích.
A o tom, že Marie Terezie v našich zemích prosadila více užitečných věcí než
jen povinnou školní docházku, svědčí
fakt, že prvním uceleným silničním zákonem u nás je tzv. tereziánský patent, který
zavedla v roce 1778. Mnohá jeho ustanovení, moderně formulovaná, platí dodnes.

SOUTĚŽ: Umění ve městě / Město v umění
Brno. Kdysi průmyslové, dnes
pyšnící se spíše vědci. Vždy však
umělecké. Znáte je? Zdejší básníky, malíře, prozaiky i dramatiky,
sochaře, skladatele i hudebníky,
herce, fotografy. Zatímco architekti modelují tvář města, umělci mu vtiskují duši. V naší soutěži vám představíme některé z nich
a jejich tvorbu o Brně a pro Brno.
 V listopadu oslaví 90. narozeniny
česká divadelní a ﬁlmová herečka, která se narodila v Brně a také zde zahájila svou hereckou kariéru. Uhodnout jméno této výrazné osobnosti české kultury,
jejíž soukromý život se mnohdy vyvíjel
podobně dramaticky jako život postav,
které ztvárňovala na jevišti či ﬁlmovém
plátně, nebude jistě náročné.
Studia budoucí umělkyně na brněnské konzervatoři přerušili nacisté, když
zavřeli české školy. Po válce se k herectví vrátila, krátce působila ve Svobodném divadle v Brně a Městském divadle
v Olomouci a v letech 1946–1949 v Národním (Státním) divadle Brno. V roce
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1950 přešla do pražského Divadla Československé armády (dnes Divadlo na
Vinohradech). Během svého dvacetiletého angažmá zde ztvárnila řadu velkých
rolí, mezi nimi například Roxanu či Marii Stuartovnu. V té době hrála často i ve
ﬁlmu, k těm nezapomenutelným jistě
patří její herecké kreace v Podskalského
Bílé paní či v Herzově Spalovači mrtvol.
V soukromém životě se musela vyrovnat
se ztrátou syna i s tím, že v tíživé životní situaci přistoupila na spolupráci s StB.
Životní předěl pro ni znamenala sovětská okupace v roce 1968. Za své politické postoje byla zbavena možnosti pracovat ve ﬁlmu, televizi, rozhlase a nakonec
i v divadle. Přešla do uměleckého disentu, kde se věnovala bytovému divadlu.
V roce 1977 podepsala Chartu 77. Aktivně se účastnila listopadové revoluce
a v roce 1989 se vrátila na výsluní české
kulturní scény. Stala se členkou souboru
Národního divadla a za role ve ﬁlmech
Je třeba zabít Sekala a Kuře melancholik byla nominována na Českého lva. Za
hlavní roli v televizním ﬁlmu P. F. 77 získala v roce 2004 televizní cenu Elsa a za

Správná odpověď z minulého čísla
Jeden z nejvýraznějších a nejčtenějších českých básníků generace 30. a 40. let
minulého století, který se před 115 lety narodil v Brně, je František Halas.
Výherci: Miroslav Škárka, Bohuše Pavlíková, Karel Henc

Moderní vybavení. Dnes dispečeři kontrolují dopravu v Brně na velkoplošném zobrazení s deseti monitory.
FOTO: M. ŽÁKOVÁ

Centrální dispečink nikdy nespí
Nad tím, aby „oběhový systém Brna“, tedy jeho dopravní tepny a provoz
na nich, dobře fungoval, bdí Brněnské komunikace z Centrálního technického dispečinku, který se nachází v jejich budově na Renneské ulici. Místnosti dominuje „svítící stěna” s 10 velkými monitory a barevnými schématy tunelů či umístění semaforů. Odtud 24 hodin denně dispečeři řídí tunely,
světelnou signalizaci, dohlíží na parkovací systémy a parkovací domy i zádržné systémy a v podstatě na veškeré technologie, které pro město Bkom
spravují. Na směně jsou vždy tři dispečeři, kteří sledují provoz v tunelech
a hlášení semaforů. Když se někde něco zadrhne, musí vyhodnotit situaci, spojí se s policií, hasiči, záchranáři, popřípadě vyšlou na místo technika.

Twitter
•
•
•
•

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

Urban centrum Brno
+420 778 520 752

celoživotní přínos divadlu dostala v roce
2007 Zvláštní cenu Thálie. V roce 1998
jí byl propůjčen Řád T. G. Masaryka
III. třídy za zásluhy o demokracii a lidská práva. Velkého úspěchu u čtenářů se
dočkaly také hereččiny paměti. Už víte
jméno letošní jubilantky?
 Ze zaslaných správných odpovědí vylosujeme tři výherce.
Ceny: taška, kapesní hřejivý polštářek,
jmenovka na kufr.
 Pište na adresu Brněnský metropolitan, Magistrát města Brna, Husova 12,
601 67 Brno, e-mailem na adresu vasickova.jana@brno.cz nebo posílejte SMS
zprávy se správnou odpovědí na telefonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je 25. listopadu 2016. Obálku prosím označte
heslem Umění ve městě a nezapomeňte
uvést svou adresu, případně telefon.

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce
o rozvoj a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňovaných expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se
lidé mohou zúčastnit i besed či prezentací.
Aktuální výstava: Strategie pro Brno (12. 10. – 30. 11.)

Videoaktuality
• Události a dění v Brně obrazem
• Reportáže zhlédnete v sekci Videoaktuality na portálu YouTube
s odkazem na webu města www.brno.cz.

Příští číslo bude distribuováno 3. a 4. prosince.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce
www.brno.cz – najdete tu kompletní archiv i aktuální číslo ke stažení.

www.brno.cz
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Nový

Renault MÉGANE a MÉGANE Grandtour
Technologií k úspěchu

Od

319 900 Kč
5 let záruka

Nabídka platí od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Uvedená cena platí pro Nový MÉGANE
v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka
Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MÉGANE: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Nový Renault MÉGANE Grandtour:
spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Sedláčkova 10, 628 00 Brno, Tel.: +420 544 424 611
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TĚLOVĚDEC
CE PODIVU V ČASE

1. ČÁST
TAJENKY

OBTÍŽIT NÁTĚLNÍKY
NĚKOHO
NAŘČENÍM POŘAD

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ROSTLINA
KOZLÍK
LÉKAŘSKÝ

POVEL
KOČÍHO

SC 361488/06

www.opportunity.cz

LALŮČEK
ŽLÁZY
ZNAČKA
ASTATU

3. ČÁST
TAJENKY

CHEMICKÝ
PRVEK

CIZÍ ZNAČKA LYŽÍ

POMŮCKY:
ACIN, APOP, BOT,
KALAP, KILIM,
MALEN, OON, OSKA

PRCHAVÁ
KAPALINA

Může být i družstevní. Právě jsme prodali
svůj byt, takže můžeme platit v hotovosti.
Děkuji za vaše nabídky.
hurtadavid@ymail.com nebo 606 539 608

SC 361990/03

Mladá rodina se 4 dětmi hledá ke
koupi byt 4+kk, 4+1, 5+kk, 5+1.

Dva úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupenkách na VEČER LEGEND, který se bude konat 16. listopadu v Semilassu.
Tajenku zasílejte do 13. listopadu 2016 na e-mail
havel.mouka@ceskydomov.cz. Výherci z minulého čísla:
Jiří Autrata, Zdeněk Holub, Andrea Šebelová.

Každý měsíc zdarma
do vašich schránek

Chorvatsko
Černá Hora

SLEVY až 50 %

Brno, Josefská 9,

542 211 478, brno@ckvt.cz

SC 362378/01

SC 362258/01

Křížovka o ceny
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Brňanům nejvíce vadí opilci, nepořádní
pejskaři a cyklisté na chodnících
Začátek podzimu zasvětili brněnští
strážníci kontrole a mapování nešvarů, na které si lidé žijící ve městě v letošním roce nejčastěji stěžují.
Po vyhodnocení přijatých oznámení, dotazů z elektronických formulářů a komunikace přes sociální
sítě vyplynulo, že na pomyslné černé listině je veřejné pití alkoholu,
zanedbávání úklidu po psech a porušování dopravních předpisů cyklisty. Počet chycených hříšníků přesáhl několik stovek.

Cílené opatření „Pes“ se bude v dohledné době opakovat, hlídky již ovšem
dostanou doporučení posuzovat přestupky přísněji.

Cyklisté nesmí na chodník
ani do protisměru

JAKUB GHANEM

P

říslušníci brněnské městské policie
na podzim vyrazili do ulic, aby kontrolovali přestupky, které Brňanům nejvíce vadí. Ukázalo se, že to je pití alkoholu na ulicích, pejskaři, kteří neuklízí po
svých mazlíčcích, a bezohlední cyklisté.
Akce speciálně zaměřená na prohřešky pejskařů a cyklistů se uskutečnila v každé z městských částí v jiný den
a hlídky prozatím na přestupky především upozorňovaly a jejich pachatelům
domlouvaly.
„Majitele psů strážníci informovali
o změnách v zákoně platných od prvního
října letošního roku, zejména pokud jde
o recidivu u přestupků. Hlídky mají nově
povinnost opakované znečištění prostranství automaticky oznámit ke správnímu řízení. Tam hrozí pokuta do výše třiceti tisíc
korun,“ vysvětlil první náměstek ředitele
Městské policie Brno Luboš Oprchal.
Strážníci přistihli při venčení 71 majitelů psů, kteří po zvířeti neuklidili hro-

Kontroly. Městská policie Brno se na podzim zaměřila na pejskaře, cyklisty i popíjení alkoholu na veřejnosti.
FOTO: T. KRATOCHVIL

mádku. Špatně bylo i to, když psa nechali volně pobíhat bez vodítka a náhubku.
Oba prohřešky přitom znatelně zhoršují mezilidské vztahy. Někteří lidé se
nezajištěnými psy cítí ohrožení a považují chování majitelů za bezohledné. Psí

exkrementy nejenže hyzdí okolí a znemožňují dětem například hraní si v trávě, ale mohou být i zdrojem nebezpečných parazitů, jako jsou psí škrkavky.
Ty jsou schopny denně vyprodukovat
desetitisíce mikroskopických vajíček

Kupec i primátor podepsali
smlouvu. Jalta je prodaná
Primátor města Brna Petr Vokřál podepsal 31. října smlouvu s Richardem
Salibou, jednatelem společnosti Premiere properties. Právě tato společnost
kupuje za 101 milionů korun od města
Brna funkcionalistický palác Jalta na
Dominikánském náměstí. K podpisu
smlouvy, kterému předcházelo několik měsíců jednání, došlo přímo v pasáži Jalta.
Jaltu se městu Brnu podařilo prodat
po deseti letech neúspěšného jednání
o možném využití této budovy. „Jsem
velice rád, že k tomuto prodeji došlo,
protože deset let si minulé generace vedení města s tímto objektem nevědě-

ly rady. Těší mě, že objekt bude po nutné rekonstrukci opět sloužit Brňanům,“
uvedl primátor Petr Vokřál.
Investor chce kdysi legendárnímu brněnskému paláci vrátit původní funkci. „Jalta je známá nemovitost ve městě Brně, která je bohužel opuštěná. My
ji chceme znovu otevřít lidem, aby opět
ožila. Investice je to náročná, náklady
na rekonstrukci odhadujeme na sto milionů korun,“ doplnil zástupce investorské ﬁrmy Richard Saliba.
Statutární město Brno je vlastníkem
funkcionalistické pasáže Jalta od roku
2006. K prodeji byla inzerována za minimální kupní cenu 100 milionů korun,

a to několikrát od roku 2009. Prodej
budovy schválilo Zastupitelstvo města
Brna na svém zasedání 6. září.
V kupní smlouvě je zaneseno několik podmínek, které investor musí splnit. Město tak má dostatečnou garanci,
že bude Jalta opravdu v dohledné době
opravena a využita vhodným způsobem,
a to s ohledem na její výjimečnou polohu v centru města. Ve smlouvě je proto sjednán například termín pro podání
žádosti o vydání příslušných povolení
k rekonstrukci budovy. Dodržet se musí
také termín dokončení rekonstrukce.
V případě prodlení má město právo na
(TAZ)
uplatnění smluvní pokuty.

Partnerská Poznaň má nyní
i Brněnskou ulici
V polské Poznani, která je partnerským
městem Brna, je nyní i „kousek“ jižní Moravy. 14. října tam totiž předseda Rady města Poznaně Grzegorz Ganowicz a brněnská zastupitelka Karla
Hofmannová slavnostně otevřeli třídu s novým pojmenováním. Jmenuje se
právě po jihomoravské metropoli – Brněnská ulice.
Významné polské město pojmenovalo ulici v roce 50. výročí od navázání
partnerských vztahů mezi Brnem a Poznaní. Srovnalo tak krok s Brnem, ve
kterém ulice Poznaňská existuje již od
roku 1968.
V rámci již půl století trvajících partnerských vztahů se každoročně koná
v obou městech řada společenských,
kulturních, vzdělávacích i sportovních

akcí. Poznaň se například letos v lednu
prezentovala v expozici Brna na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, v dubnu se představila na festivalu Dnů polské kultury, v květnu juniorští veslaři
z klubů AZS-AWF Poznań a KS Posnania startovali na 45. ročníku Brněnské
mezinárodní regaty.
V červnu skupina poznaňských tanečníků a instruktorů hip-hopu navštívila jihomoravskou metropoli během
projektu výměny mládeže a na folklorním festivalu F SCÉNA se představil
folklorní soubor Poligrodzianie.
Recipročně se v Poznani prezentovalo i Brno. Nejvýznamnějšími byly letos ve dnech 12. až 14. října Dny české
kultury, v rámci kterých se uskutečnila vernisáž výstavy o brněnském funk-

cionalistickém architektovi Bohuslavu Fuchsovi ve foyer místní Technické
univerzity, kterou připravila Galerie architektury v Brně. Následovalo i promítání dokumentu České televize v Brně
o tomto významném architektovi.
Cesty do Poznaně se kromě oﬁciální
delegace města Brna zúčastnili také zástupci Knihovny Jiřího Mahena v Brně,
Masarykovy univerzity, ZUŠ Smetanova, honorární konzul Polské republiky
v Brně a vítězové soutěže „Poznej Poznaň“ s rodiči.
Poznaň je hlavní město jednoho z nejvyspělejších polských regionů, Wielkopolska. Leží na řece Wartě, na jedné
z nejdůležitějších evropských tras, v polovině cesty mezi Varšavou a Berlínem.
Má více než 600 tisíc obyvatel. (IK, LUK)

a šířit infekční onemocnění, ke kterým
jsou náchylní i lidé.
Strážníci protentokrát 54 případů vyřešili domluvou, za zbylé uložili blokové pokuty nebo je postoupili přestupkovým komisím.

Při kontrolách cyklistů zaznamenali
strážníci 135 případů porušení dopravních předpisů. Celkem 84 cyklistů zastavili kvůli jízdě po chodníku, 26 pro
porušení zákazu vjezdu a mezi přestupky nechyběla ani jízda na červenou nebo
pod vlivem alkoholu. Čtyři cyklisté se
v centru města vydali do části pěší zóny,
v níž není jízda na kole povolená.
Vysoké množství přestupků zaznamenané v relativně krátkém časovém
období je hlavním důvodem, proč strážníci cílenou akci na dodržování dopravních předpisů cyklisty zopakují znovu
hned na jaře příštího roku.
„Chceme dát těmito akcemi veřejnosti
jasně najevo, že městská policie jejím názorům pečlivě naslouchá. Zajímá nás, co
občany i návštěvníky města trápí, a chceme to zlepšovat,“ zhodnotil Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno.
Ideální to není ani s popíjením alkoholu na místech, kde je to zakázané. Patří mezi ně například i téměř celé centrum města. Strážníci se na jeho cílenou
kontrolu a postihy zaměřují každodenně. Hlídky z jednotlivých služeben znají
problémová místa ve své oblasti a opakovaně na ně dohlížejí. Jen za letošní
rok už strážníci přistihli bezmála patnáct set provinilců, preventivních kontrol se uskutečnilo několik tisíc.

Jihomoravské Safari se
rozrostlo o další žirafu
V půlce října se v brněnské zoologické zahradě narodilo mládě žirafy síťované. Jak ukázala veterinární prohlídka, je to samička a má se čile k světu.
Mládě zůstane první měsíc s matkou
Toshou, oddělené od ostatních zvířat
a za příznivého počasí by v příštích
měsících mohlo být k vidění i ve výběhu Safari.
„Za celou dobu, co pracuji u žiraf,
jsem u samotného porodu byl poprvé.
Žirafy většinou rodí nad ránem, a když
přijde chovatel do práce, mládě už chodí. Tentokrát jsem měl štěstí být u toho
a porod jsem natočil,“ řekl chovatel
František Ptáček.
Žirafy se mohou rozmnožovat po
celý rok, nejvíce mláďat se rodí uprostřed léta, ale výjimkou nejsou ani zimní
porody. Samice obvykle rodí v intervalu dvou let a březost trvá 420–468 dnů.

„Novorozené mládě, které váží kolem
60 kilogramů a měří asi 170 centimetrů, přijde na svět pádem z téměř dvoumetrové výšky. Přesto se už za necelou půlhodinu postaví na vlastní nohy
a saje mateřské mléko,“ popsala mluvčí zoologické zahrady Monika Brindzáková.
Malá samička je letos už druhým žirafím mládětem brněnské zoo – v lednu
se narodila Zarafa, která byla dokonce
prvním mládětem roku 2016.
Matka čerstvého žirafího novorozence Tosha se narodila v Zoo Dvůr Králové, do Brna přijela v roce 2008 a je
čtyřnásobnou matkou. Její nejstarší
dcera je šestiletá Tabita, která se před
necelým rokem sama stala matkou samce Timona. V jednom výběhu tedy návštěvníci uvidí babičku, maminku, dce(LUK)
ru i vnuka.

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 (Malinovského 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, ohlašovna trvalého pobytu)
PO 8–17 hodin
ÚT 7–12 hodin
ST 8–17 hodin (pouze pro objednané 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

www.brno.cz
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Chystá se Noc venku. Lidé
přespí na ulici s bezdomovci
V noci z 24. na 25. listopadu se Moravské náměstí zaplní bezdomovci i „bezdomovci“. Uskuteční se totiž čtvrtý ročník
akce Noc venku, kterou pořádá Diecézní
charita a brněnský magistrát ve spolupráci s Armádou spásy. Lidé, kteří mají domov, si tak budou moci vyzkoušet, jaké to
je spát na ulici.
„Noc venku je sociálně kulturní happening, který je otevřený co nejširší veřejnosti a jeho cílem je vytvářet příjemné prostředí pro debatu o fenoménu bezdomovství,
možnost zjistit nějaké informace, reagovat
na zažité stereotypy. Ve své podstatě sbližuje svět lidí bez domova a majority, tedy
lidí, kteří svůj domov mají,“ uvedl Ladislav
Ptáček z odboru sociální péče magistrátu.
Akce je současně signálem k lidem bez
domova, že i oni jsou důležití a že se celá
společnost nechová jen odmítavě. Je tedy
i jakýmsi vyjádřením solidarity.
Akce začne ve čtvrtek 24. 11. v 17 hodin
oﬁciálním zahájením. Na programu jsou
koncerty skupin Tumpach kvoč a Hrochansony, promítání ﬁlmů a dokumentů s besedami, bohoslužba a pieta za zemřelé lidi
bez domova, budou se konat výtvarné díl-

Na ulici. Jaké to je spát venku, si Brňané vyzkoušeli už třikrát.

ny a k vidění bude malá výstava prací klientů denního centra Diecézní charity a další.
„Tento program skončí přibližně ve
22:30 a následovat bude nezbytná součást
akce – samotné nocování venku. Zájemci si mohou vyzkoušet, jaké to je nocovat
venku, a dostanou příležitost takto jednu
noc strávit a zakusit nejistotu života venku,“ dodal Ptáček. Ti, kteří to vydrží do

FOTO: NOC VENKU

rána i za nepřízně aktuálního počasí, dostanou oﬁciální certiﬁkát.
Akce má původ v Anglii, v České republice se koná po páté. Kromě Brna, které
se připojilo před čtyřmi lety, se Noc venku
koná i v dalších městech. Loni se akce v jihomoravské metropoli zúčastnilo na dvě
stě lidí, samotný nocleh zvládlo 25 lidí, po(LUK)
kusilo se o to zhruba pět desítek.

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
14. listopadu – pondělí
Brněnské Vánoce budou
mít několik novinek
Období adventu a svátky se nezadržitelně
blíží. Vše začne tradičním převzetím vánočního stromu představiteli města u Myslivny lišky Bystroušky v Bílovicích nad
Svitavou. V pátek 25. listopadu se pak
vzrostlý jehličnan rozsvítí na náměstí
Svobody. Jak budou vypadat letošní vánoční trhy? Můžeme očekávat nějaké novinky? Co nabídne Brňanům a turistům
kulturní program? Budou z časostroje
opět vypadávat kuličky s vánoční tematikou? Brněnské Vánoce se ale neodehrají
jen na tomto náměstí. Lidé si už oblíbili
i Vánoce na Zelňáku, dalším místem bude
Moravské náměstí a nově také náměstí
Dominikánské. Co zde pořadatelé připravili? Na tyto a další otázky budou ve studiu odpovídat ředitelka Turistického informačního centra Jana Janulíková a radní
městské části Brno-střed Petr Kalousek.

28. listopadu – pondělí
První polovina volebního
období očima primátora
25. listopadu 2014 se ve sněmovním sále
Nové radnice konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Brna. Voliči před
dvěma lety rozdali nové karty a do čela
města vynesli hnutí ANO. Do primátorského křesla usedl Petr Vokřál. Vznikla
nová radniční koalice, kterou vedle ANO
vytvořili lidovci, zelení a další nový
subjekt na brněnské politické scéně Žít
Brno. Jaké byly první dva roky vládnutí z pohledu prvního muže Brna? Jak se
naplňují jeho představy a plány? Co považuje za úspěch? Jaké byly nezdary? Co
má v plánu v červnu rekonstruovaná koalice ještě ve dvou nadcházejících letech
dokončit? Které projekty jsou pro město prioritní a které přesáhnou toto volební období? Na tyto a další otázky bude
v pořadu odpovídat primátor statutárního
města Brna Petr Vokřál.

Kiss Hády 88,3 FM

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA
 Zasedání Zastupitelstva města
Brna Z7/20 ze dne 11. 10. 2016

ZMB schvaluje
• Poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 300 tisíc Kč
spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z. s. Dotace bude
sloužit na zabezpečení tréninkové činnosti a soutěží basketbalového družstva U19 v extralize juniorů;
• návrh participativní rozpočtu statutárního města Brna ve výši
20 milionů Kč. Participativní rozpočtování je ze své deﬁnice proces s prvky přímé demokracie, při
kterém samospráva předem vyčlení určitou část veřejného rozpočtu a umožní občanům, aby
o jejím využití vedli diskusi, podávali návrhy projektů, které mají
být v rámci participativního rozpočtování realizovány, a přímo
rozhodovali o tom, které projekty město v rámci vyčleněných ﬁnančních prostředků skutečně
zrealizuje;
• poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských
škol ve městě Brně pro rok 2016
ve výši 5 milionů Kč. Z uvedené částky navrhuje Rada města
Brna zabezpečit 4,85 milionu Kč
činnosti mládežnických hokejových klubů ve městě Brně. Jedná
se o KOMETA GROUP, HC Kometa Úvoz (HC Warrior Brno) a VSK
TECHNIKA HOKEJ BRNO. Kurzy bruslení pro mateřské školy
na rok 2016 zajistí město částkou
150 tisíc Kč;

• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě pro projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS
2016/2017“. Meziuniverzitní studentská soutěž využívá potenciálu nadaných studentů pro řešení výzev, se kterými se Brno při
svém rozvoji setkává. Studenti získají zkušenosti z mezinárodně stavěného týmu, budou moci
spolupracovat se specialisty na
vybraná témata, naučí se obhajovat svůj názor a prezentovat
své nápady před kolegy z týmu,
odborníky i lektory. Statutární
město Brno poskytne dotaci Masarykově univerzitě na projekt
MUNISS ve výši 410 tisíc Kč;
• projekt
Regionální
inovační
strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 „Kreativní vouchery Brno“ – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
JIC, zájmovému sdružení právnických osob. Kreativní voucher
Brno je jednorázová dotace poskytnutá ﬁrmám na využití služeb
subjektů působících v kulturních
a kreativních odvětvích. Projekt
podporuje spolupráci mezi oběma stranami. Kreativní vouchery Brno připravilo město ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem. Z celkové dotace ve
výši 4,5 milionu Kč, které JIC obdrží, představuje přímá podpora
žadatelům 4 miliony Kč. Na marketing, mzdy a další provozní náklady připadne 500 tisíc Kč;
• obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna

č. 7/2016, o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na
Brněnské vodní nádrži. Zároveň
ZMB schválila obecně závaznou
vyhlášku statutárního města
Brna o regulaci plavby plavidel
se spalovacími motory na části
brněnské vodní nádrže;
• poskytnutí neinvestičního transferu městským částem na nově
vzniklé kapacity mateřských
škol a základních škol v roce
2016. V rámci tohoto převodu
došlo k doﬁnancování provozu
u šesti školských zařízení v Brně;
• koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve
městě Brně. Cílem dokumentu
je spustit proces vedoucí k efektivnímu řízení zdrojů města využitelných k zajištění vyšší úrovně
požární ochrany a ochrany obyvatel na území Brna;
• rozpočtové opatření z důvodu realizace investiční akce
ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu Nemocnice Milosrdných
bratří“ a ponechání ﬁnančních
prostředků z nedočerpaného investičního transferu k využití
v roce 2017 při zachování stanoveného účelu. Na konci roku 2015
schválilo Zastupitelstvo města Brna příspěvek Nemocnici Milosrdných bratří ve výši 6 milionů Kč na provozní náklady. Nemocnice investovala především
do lékařského vybavení a nákupy prováděla pomocí veřejných
výběrových řízení. Skutečné ceny
pořizovaných přístrojů byly ve
většině případů nižší, než se předpokládalo, a nemocnice tak ušetřila více než 1,3 milionu Kč.

Zpravodajství každý čtvrtek v 16:20, pořad otázek
a odpovědí každé druhé pondělí v 13:25.

Brno má na rozvoj metropolitní
oblasti pět miliard korun z EU
Po téměř osmi měsících hodnocení byla
13. října všemi dotčenými ministerstvy
schválena Integrovaná strategie rozvoje
Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, tedy integrovaných
územních investic. Tento nástroj Evropské unie umožňuje slučovat peníze na
realizaci velkých strategických projektů
i z několika dotačních programů najednou. Díky tomu bude moct Brno a okolní
obce čerpat dotace až do výše 5 miliard
korun například na prodloužení tramvajových tratí či vybudování cyklostezek.
„Přípravy samotné strategie probíhaly
na partnerské bázi téměř dva roky a byly
do ní zapojeny subjekty z celé metropolitní oblasti. Díky schválení ministerstvy
tak nyní přecházíme do fáze naplňování
strategie konkrétními projekty s metropolitním dopadem,“ uvedl Petr Šašinka,
manažer ITI a strategických projektů,
který má se svým týmem řízení nástroje
ITI a rozvoj metropolitní spolupráce na
brněnském magistrátu na starosti.
Samotné schválení strategie je nyní
dobrou zprávou pro všechny potenciální žadatele o dotaci pomocí tohoto nástroje. Množství peněz vyjednané s jednotlivými ministerstvy totiž přesahuje
5 miliard korun. Ty budou použity zejména na strategické projekty celoaglo-

meračního významu, tedy například na
prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravních terminálů, telematiky, cyklodopravy, anebo projekty
zaměřené na protipovodňová a revitalizační opatření na řekách, odpadové hospodářství či infrastrukturu sociální oblasti a vzdělávání.
Strategické plánování nelze omezovat administrativními hranicemi města
Brna. Existuje spousta problémů, které
se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho
zázemí. Tento přístup je naprosto běžný a osvědčený v západoevropských zemích. I proto vznikla Brněnská metropolitní oblast.
„Pevně věříme, že nástroj integrovaných územních investic je tím správným
impulsem pro nastavení dlouhodobé
spolupráce mezi Brnem a okolními obcemi, která bude výhodná pro všechny
strany,“ dodal Šašinka.
Důraz na rozvoj spolupráce Brna
a jeho zázemí bude i základním východiskem nově připravované Strategie pro Brno, o které se více dočtete
na straně 12 a 13. Více informací o Brněnské metropolitní oblasti a nástroji ITI najdete na webových stránkách
(LUK)
www.brno.cz/ITI.

Z městského
útulku
Útulek pro opuštěná zvířata
Palcary 1186/50
tel.: 541 420 111 (informace, spojovatel), 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)

www.brno.cz

Tesí

Mikki

Suzie

Koﬁ

Je asi tříletá fenka amerického pitbulteriéra, která přišla do útulku v dosti podvyživeném stavu. Zpočátku se k lidem
chová nedůvěřivě a nějakou dobu to
trvá, než její důvěru získáme, potom
je ale velmi přítulná, hravá a poslušná.
Tesinka je milá, čistotná a neničí věci.

Je to mladý, asi dvouletý pejsek, je
čistotný a hravý. O jeho srst je potřeba pečovat – česat a koupat, což
se mu ne vždy líbí. Pravděpodobně
na to nebyl zvyklý a nový páníček
musí být v tomto ohledu důslednější. Velmi rád se kamarádí s fenkami.

Tato mladá sympatická fenečka by se
ráda seznámila s novým aktivním pánečkem nebo paničkou, kterým by
byla věrnou společnicí a kamarádkou. Doprovázela by je na výlety, do
restaurací i na kolo. Bude vděčná za
teplý pelíšek a pohlazení k tomu.

Je to typický představitel svého plemene beagle – kamarádský k lidem i ke
psům, čistotný, rád chodí na procházky
a rád jí. Hodil by se do bytu i na zahrádku. Koﬁ je klidný, povahově vyrovnaný
pes. Těší se na nového pána a doufá,
že to bude dřív, než přijde zima.
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Rezidence Kociánka – Brno jako na dlani

Veškerá občanská vybavenost je v blízkosti projektu. Nákupní možnosti a služ-

by nabízí nejblíže Mojmírovo
náměstí a okolí brněnského
kulturního centra Semilasso,

které jsou v docházkové vzdálenosti 15 min., a dále pak Obchodní centrum Královo Pole,

nedaleký hypermarket Globus
a Bauhaus v Ivanovicích. Nenechte si ujít bydlení v Brně

s neopakovatelným výhledem.
Rezidence Kociánka je nová
moderní adresa.
(PR)

SC 362355/01

Projekt Rezidence Kociánka nabízí 32 bytů a 6 ateliérů s rozlohou od 39 m2
do 118 m2. Jedná se o bytový dům o pěti nadzemních
a jednom podzemním podlaží. Orientace domu je převážně na jižní stranu a díky
této orientaci vzniknou na
jižní fasádě velké terasy, lodžie a v přízemí předzahrádky.
Budoucí majitelé bytů umístěných na jižní straně budou
mít jedinečný a nerušený výhled na historické centrum
města. Poloha domu zaručuje
trvalý panoramatický výhled
na dominanty města.
Byty jsou prodávány do
osobního vlastnictví, parkování je řešeno parkovacími místy
v 1.PP bytového domu, samozřejmostí je i sklepní kóje ke
každému bytu. V rámci řešení
jednotlivých bytů byl architektem kladen velký důraz na optimální využití všech prostor
s ohledem na obytný i úložný
prostor. Nadstandardní kvalitu
bydlení zajišťuje vysoký standard vnitřního vybavení z kvalitních materiálů, který zcela splňuje současné moderní
trendy v bydlení.

SC 362355/02

Náš nový brněnský projekt
Rezidence Kociánka se nachází v městské části Brno
Královo Pole, místní část Sadová. Lokalita Sadová je vnímána jako bydlení v přírodě
s velmi dobrou dostupností do centra Brna. Jedná se
o výjimečnou lokalitu na severu města Brna s nádhernými výhledy do okolí, v těsném sousedství Soběšic
a Útěchova.

XXXLutz otevře v Brně
obchodní dům s nábytkem
Cílem je nabídnout zákazníkům kompletní sortiment nábytku a bytových
doplňků do interiéru a na zahradu. Filozoﬁí XXXLutz je kvalita a styl se
zaměřením na individuální přání zákazníka. Zákazníci naleznou v obchodním domě výrobky celé řady exkluzivních a renomovaných značek.
Portfolio značek zahrnuje domácí i zahraniční výrobce. V konceptu nové
prodejny nebude chybět ani restaurace se stále čerstvou nabídkou české
i mezinárodní kuchyně.

Ředitel XXXLutz v České republice Walter Müller: „Otevření prodejny v Brně
je naším dlouhodobým plánem a zapadá do naší strategie stabilního
a kontinuálního růstu na trhu s nábytkem nejen v České republice, ale v celé
Evropě. Jsem přesvědčen o tom, že nový obchod XXXLutz v Brně nebude
posledním v České republice.“

Společnost, kterou symbolizuje velká červená židle, je
v Česku od roku 2010, kdy otevřela první stejnojmennou prodejnu v Praze – Stodůlkách,
druhá následovala na jaře 2016 na
pražském Černém Mostě. V České republice po ni patří také devět obchodů
Möbelix.

SC 362284/01

Jeden z největších evropských řetězců
s nábytkem, značka XXXLutz, otevře v roce
2017 v Brně nový obchodní dům. Obchod
o celkové rozloze přibližně 3 fotbalových
hřišť nabídne široký výběr klasického
i designového nábytku a moderních bytových doplňků. K tomu bude náležet sklad
s plochou více než 2 500 m2. Stavba začala v únoru 2016 a dům nábytku
bude slavnostně otevřen v létě příštího roku. XXXLutz zde zároveň poskytne
kariérní možnosti pro cca 90 zaměstnanců. Již nyní hledá zaměstnance
do oblasti prodeje, administrativy a gastronomie.

Rakouská skupina XXXLutz je rodinnou ﬁrmou, která
byla založena v roce 1945. Od roku 1973 otevírá
v Evropě každý rok průměrně tři nebo více prodejen.
Roku 2003 byla zařazena mezi 20 nejdynamičtěji
se rozvíjejících společností v Evropě. Pod různými
značkami provozuje více než 230 obchodů, a řadí
se tak k největším nábytkářským řetězcům. Kromě
České republiky a Rakouska působí také na Slovensku, v Německu, Švédsku, Srbsku, Slovinsku
a Chorvatsku. Celkově zaměstnává
více než 21 000 pracovníků.
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DB Schenker nově v lokalitě Blučina
Od září roku 2016 nabízí společnost DB Schenker kompletní logistické a přepravní služby
ve zcela novém multifunkčním skladu v blízkosti Brna v obci Blučina. Terminál disponuje volnou kapacitou a díky strategické poloze je ideální pro skladování či distribuci zboží.

pátek 11. 11. 2016
od 14:00 do 18:00
sobota 12. 11. 2016
od 9:00 do 14:00
Prohlédnout si můžete provozy:

Důležité informace:
• Rozloha skladu 5000 m2
• Celková rozloha terminálu 8566 m2
• Kapacita 5000 paletových míst
• Vnitřní výška skladu 10,5 m
• 37 hydraulických ramp
• Provozní doba podle potřeb zákazníka
• Moderní manipulační technika

Červený mlýn (Cimburkova 2)
Nejmodernější teplárenský provoz v Brně

Špitálka (Špitálka 6)
Nejstarší provoz brněnských tepláren
z roku 1930

Brno-Sever (Obřanská 60)
Letos modernizovaný provoz s nejvyšším
brněnským komínem

Těšíme se na Vás!

Další informace na www.teplarny.cz

SC 362343/01

DB Schenker
CTPark
Blučina 750, 664 56 Blučina
Tel: +420 544 520 831, +420 544 520 838
E-mail: sis.brq@schenker.cz
www.dbschenker.cz

SC 362229/02

Výhody:
• Bezpečnostní standardy pro skladování
zboží s vysokou hodnotou a citlivého zboží
• Prokazatelná zkušenost s náročnými projekty
• Integrovaná logistická řešení
• Cross-dock, konsignační, distribuční i celní sklad
• Zkušený tým

Zveme vás na dny otevřených dveří do Tepláren Brno.
Rádi všem ukážeme naše provozy při komentovaných prohlídkách.
Objevte s námi tajemný svět tepla a elektřiny!

SC 362356/01

Nabídka:
• Kompletní paletu přepravních a logistických služeb v jednom profesionálním celku
• Moderní sklad kategorie A+
• Strategickou polohu v blízkosti D1, D2 a letiště Brno
• Možnost navázání na leteckou i námořní
přepravu
• Doplňkové služby – balení, kompletace,
přebalování, kontrola obsahu, EDI napojení, evidence, štítkování, celní služby včetně
zjednodušených postupů
• Certiﬁkace HACCP
• Výhodné cenové podmínky
• Přímé napojení na mezinárodní a tuzemskou distribuční síť
• Ideální lokalita na distribuční sklad pro Českou republiku a Slovensko, případně Rakousko a Maďarsko

Budiž teplo!

DŘEVO PATŘÍ
DO KAMEN

POVINNÁ REVIZE KOTLŮ
KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
KOHO SE TÝKÁ?
Všech kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu.
Patří sem i kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem. Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných
domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.

KDY PROVÉST KONTROLU?
První kontrolu provést nejpozději do 31. 12. 2016. Následná kontrola se bude provádět jednou za 2 kalendářní roky.

KDO PROVÁDÍ KONTROLU?
Kontrolu provádí pouze osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj oprávnění. Seznam odborně proškolených osob je
průběžně doplňován a je zveřejněn na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný,
může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu
kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle).

KDO KONTROLUJE DOKLADY?
Doklad o provedení kontroly kotle je oprávněný si vyžádat příslušný orgán ochrany ovzduší. Pokud ho provozovatel nepředloží, může mu
hrozit pokuta až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo do 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo
osobu právnickou.

WWW .PROCISTEJSIBRNO. CZ

OVZDUSI.BRNO. CZ
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PLAST
DO KONTEJNERU
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Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

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

14. 11. 19:00 JAK SE HUSÁKOVI
ZDÁLO, ŽE JE VĚRA
ČÁSLAVSKÁ / Divadlo
Komediograf / autor
a režie: L. Balák
15. 11. 10:00 LIKE SHAKESPEARE /
StageArtCZ & Divadlo
Bolka Polívky
15. 11. 19:00 CHUTILO VÁM, PÁNI?
/ autor: P. Seriš, režie:
A. Godﬂam, P. Seriš
16. 11. 19:00 HVĚZDA / Studio DVA
DIVADLO / autor a režie: P. Hartl
18. 11. 19:00 8GB TVRDÝHO PORNA / Divadlo Letí / autor:
D. Greene, režie: P. Hašek
19. 11.
NOC DIVADEL – více
na webu divadla
20. 11. 19:00 AFRICKÁ KRÁLOVNA /
Divadlo Palace / autor:
C. Scott Forester, režie:
V. Čermáková

21. 11. 19:00 CAVEMAN
22. 11. 19:00 DNA / Divadlo Bolka
Polívky / autor a režie:
B. Polívka
23. 11. 19:00 DNA
24. 11. 19:00 THE NAKED TRUTH
26. 11. 10:00 JAK VODNÍK KAPIČKA
O VODU PŘIŠEL / Divadlo
Parnas Brno / PRO DĚTI /
režie: A. Kučera
26. 11. 19:00 EVŽEN A KOPÍRÁK /
Divadlo Komediograf /
autor a režie: L. Balák
27. 11. 19:00 PRÁSKNI DO BOT / Divadlo Na Jezerce / autor: O. McCafferty, režie: J. Hřebejk
28. 11. 19:00 SRNKY / Divadlo Bolka Polívky / PREMIÉRA /
autor a režie: T. Svoboda
29. 11. 19:00 SRNKY
30. 11. 19:00 MÍNUS DVA / Divadlo
B. Polívky a Štúdio L+S

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

www.divadlobolkapolivky.cz

SRNKY
Autor a režie:

TOMÁŠ SVOBODA
Hrají:

JOSEF POLÁŠEK
PAVEL ŠIMČÍK
MIROSLAV SÝKORA
MILADA VYHNÁLKOVÁ
MARIANA CHMELAŘOVÁ
IRENA KRISTEKOVÁ
KRISTÝNA ŠTARHOVÁ
ROMAN BLUMAIER

PREMIÉRA

28. 11.
v 19.00

R E P R Í Z Y

SC 351872/09

3. 11. 19:00 ČTYŘI DOHODY / BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
/ autor: D. Miguel Ruiz
4. 11. 19:00 BOSÉ NOHY V PARKU /
autor: N. Simon, režie:
K. Iváková
5. 11. 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE –
TROS BOYS I. MLADÍCI
Z DOLOPLAZ / Divadlo
Komediograf
6. 11. 19:00 NEBE? / Divadlo MALÉhRY / autor a režie:
D. Zbytovská
7. 11. 19:00 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
8. 11. 19:00 THE NAKED TRUTH
/ StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky / autor: D. Simpson, režie:
P. Halberstadt
9. 11. 19:00 POŽITKÁŘI / Divadlo
Na zábradlí / autor:
J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, režie:
J. Mikulášek
10. 11. 19:00 POSEDLOST / Divadlo Na zábradlí / autor:
J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, režie:
J. Mikulášek
11. 11. 19:00 KORESPONDENCE
V+W / Divadlo Na zábradlí / autor: J. Voskovec, J. Werich, režie:
J. Mikulášek
12. 11. 10:00 BROUK PYTLÍK / Docela velké divadlo Litvínov /
PRO DĚTI / režie: J. Galin
12. 11. 17:00 CAVEMAN / Agentura
Point / autor: R. Becker, režie: P. Hartl
12. 11. 20:00 CAVEMAN
13. 11. 19:00 SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Divadlo Kalich / autor:
I. Mergaultová, režie:
A. Procházka

29. 11. a 11. 12.

vždy v 19.00

SC 351873/09

DIVADLO REDUTA
8. 11. 18:00 KOUZELNÝ VRCH, čin.
9. 11. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, činohra
11. 11. 19:00 ROŠÁDA, činohra
Divadelní spolek Frída
12. 11. 14:00 PAPAGENO HRAJE NA
KOUZELNOU FLÉTNU,
opera
12. 11. 17.45 TRISTAN A ISOLDA, op.
13. 11. 19:00 BĚSI, činohra
14. 11. 19:00 ENSEMBLE OPERA DIVERSA, opera
15. 11. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI,
činohra
16. 11. 19:00 RAPPER, činohra
Divadelní spolek Frída

17. 11. 14:00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE
Eduard Künneke
Nové operetní Studio
17. 11. 17:00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE
Eduard Künneke
Nové operetní Studio
19. 11. 10:00 O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI, činohra
20. 11. 15:00 O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI, činohra
21. 11. 10:00 O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI, činohra
22. 11. 10:00 O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI, činohra
23. 11. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA
S ANDĚLY, činohra
24. 11. 19:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA, činohra
27. 11. 19:00 VERONIČIN POKOJ, činohra
28. 11. 19:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA, činohra
30. 11. 19:00 IMPROVOZOVNA, čin.

SC 351875/09

MAHENOVO DIVADLO
9. 11. 19:00 LA TRAVIATA, opera
10. 11. 19:00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA, činohra
11. 11. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra
12. 11. 17:00 PETROLEJOVÉ LAMPY,
činohra
13. 11. 14:00 OSTROV POKLADŮ, čin.
14. 11. 19:00 JAK JSEM SE ZTRATIL
ANEB MALÁ VÁNOČNÍ
POVÍDKA, činohra
16. 11. 19:00 SATURNIN, činohra
18. 11. 19:00 KRÁL OIDIPÚS, činohra
19. 11. 17:00 FIGAROVA SVATBA, čin.
20. 11. 19:00 JIŘÍ SUCHÝ A JITKA
MOLAVCOVÁ, koncert
22. 11. 19:00 A pak už tam nezbyl ani
jeden aneb DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ, čin.
25. 11. 19:00 ROMEO A JULIE, činohra
26. 11. 19:00 PETROLEJOVÉ LAMPY,
činohra
27. 11. 16:00 JAK JSEM SE ZTRATIL
ANEB MALÁ VÁNOČNÍ
POVÍDKA, činohra

28. 11. 19:00 SATURNIN, činohra
29. 11. 19:00 OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
ALFRÉDA RADOKA, činohra
30. 11. 19:00 APARTMÁ V HOTELU
PLAZA, činohra
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JANÁČKOVO DIVADLO
10. 11. 19:00 CHVĚNÍ, balet
11. 11. 19:00 CHVĚNÍ, balet
12. 11. 17:00 CHVĚNÍ, balet
13. 11. 17:00 TOSCA, opera
15. 11., 16. 11., 18. 11.
19:00 EPOS O GILGAMEŠOVI /
DIDO A AENEAS, opera
19. 11. 17:00 HUBIČKA, opera
19. 11. 21:00 PŘEDPREMIÉROVÉ
KUKÁTKO s operou
Čert a Káča
20. 11. 15:00 NABUCCO, opera
21. 11. 19:00 KÁŤA KABANOVÁ, opera
22. 11. 17:00 KÁŤA KABANOVÁ, opera
25. 11. 19:00 AIDA, opera
26. 11. 14:00 CHVĚNÍ, balet
26. 11. 19:00 CHVĚNÍ, balet
28. 11. 19:00 POLSKÁ KREV, opera
30. 11. 19:00 LOUSKÁČEK, balet

sbormistři Veronika Hrůzová, Michal
Jančík a Jakub Klecker
10. a 11. 11. | 19:30 Besední dům
AMADEANA
10. 11. v 10:00 – veřejná gen. zkouška
MOZART: Kouzelná ﬂétna, předehra
ERNST: Rondo Papageno
MOZART: Symfonie „Haffnerova“
HARTMANN: Symfonie č. 4
Klára Erdingerová Staňková – housle
Filharmonie Brno: dirigent Alexander
Liebreich
16. 11. | 18:00 a 20:30 Besední dům
RICHARD GALLIANO & FILHARMONIE BRNO:KLASIKA & TANGO
VIVALDI, MOZART, PIAZZOLLA
Richard Galliano – akordeon
Filharmonie Brno: dirigent Bastien Stil

František Vítek a Věra Říčařová:
Jeden život
Výstava přibližuje loutkářskou tvorbu řezbáře a loutkáře
Františka Vítka (1929) a výtvarnice a loutkářky Věry
Vítkové Říčařové (1936). Vystaveny jsou především
loutky a scény z hradeckého divadla DRAK, kde Vítkovi
strávili podstatnou část svého uměleckého života,
a artefakty z pozdějšího tvůrčího období, kdy se vydali
na cestu svobodných umělců.

200
let

slavíme

26. 11. | 10:30 Besední dům
SEZNAMTE SE aneb
FILHARMONICI JINAK
moderátor Ondřej En.dru Havlík
scénář a režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno: dirigent Zdeněk
Nádeníček
30. 11., 1. a 2. 12. | 19:30
Besední dům
LYRICKÝ SCHUMANN,
EPICKÝ DVOŘÁK
MOZART: Serenáda č. 6 D dur
SCHUMANN:
Houslový koncert d moll
DVOŘÁK: Legendy
Sophia Jaffé – housle
Filharmonie Brno: dirigent Petr Altrichter

Dietrichsteinský
palác, Zelný trh 8,
Brno. Výstava trvá
do 30. 4. 2017.
Sobota a neděle
26. a 27. 11. 2016
od 15 hodin
doprovodný
program pro děti
ve výstavě
s Františkem Vítkem
a Věrou Říčařovou.
www.mzm.cz
www.200letmzm.cz

Z díla impozantních tvůrců českého loutkového divadla
Věnováno životnímu jubileu Věry Říčařové Vítkové
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23. 11. | 19:30 Besední dům
JAZZ & WORLD MUSIC
Aly Keita – balafon
Lucas Niggli – bicí nástroje
Jan Galega Bronimann – basklarinet
23. a 24. 11. | 19:30 Janáčkovo divadlo
Z KYTICE A ALADINA
23. 11. v 11:00 – veřejná generální zkouška
MARTINŮ: Svatební košile
BUSONI: Klavírní koncert C dur
Kirill Gerstein – klavír
Adriana Kohútková – soprán
Peter Berger – tenor
Jozef Benci – bas
Český ﬁlharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno: dirigent Jiří Rožeň

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, otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá:
9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:
200 let Moravského zemského muzea. Centrum slovanské archeologie
do 4. 12.
František Vítek a Věra Říčařová –
Jeden život
do 30. 4. 2017
Mozart v muzeu
do 31. 12.

MUZEJNÍ PODZIM
7. 11. – uvedení knihy Moravští prezidenti
11. 11. – uvedení knihy Hlaholice
16. 11. – Langobardské osídlení Moravy na základě pohřebiště v Kyjově,
přednáší Mgr. Jaromír Šmerda
17. 11. – do všech objektů MZM
vstup zdarma
22. 11. – předání pamětní medaile Gregora Mendela a uvedení knihy Osamělost skromného génia –
J. G. Mendel, díl 1. (Mendelianum,
Muzejní 1, Brno, 13:00 h)
22. 11. – uvedení knihy Divadlo vytvořené hudbou, Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka
23. 11. – Slonovinové pyxidy ze Žu-

ráně u Brna a z Klačan u Bratislavy
jako doklady artefaktů z období pozdní antiky a stěhování národů, přednáší PhDr. Marie Pardyová, Csc.
26. a 27. 11. – Jeden život – putování výstavou s Věrou a Františkem Vítkovými
28.–29. 11. – VII. mezinárodní balkanistické sympozium
29. 11. – Mozart v muzeu – workshop
pro učitele hudební výchovy
PALÁC ŠLECHTIČEN
Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá:
9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstavy:
Poklady barbarů
do 29. 1. 2017
Za humny: Blatnice pod
Svatým Antonínkem
do 15. 1. 2017
12. 11. – Doprovodný program k výstavě Archeologického ústavu MZM
„Poklady barbarů – Svět živých
a mrtvých z doby stěhování národů“
s výtvarnou dílnou pro děti i dospělé.
BISKUPSKÝ DVŮR
Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 282,
www.mzm.cz, otevírací doba –
út: 9:00–15:00 h, st–pá: 9:00–17:00 h,
so, ne: 13:00–18:00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne):
13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstava:
Československý exil 20. století
od 2. 11.
PAMÁTNÍK
LEOŠE JANÁČKA
Smetanova 14, Brno, tel.: 606 033 100,
otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá:
9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno.
Výstavy:
Robert Hliněnský – Znění do 4. 12.
Život a dílo Leoše Janáčka
PAVILON ANTHROPOS
Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760,
otevírací doba – út–pá: 9:00–18:00 h,
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5. 11. | 18:00 Besední dům
PODZIMNÍ KONCERT KANTILÉNY
GAUSE, EBEN, ADAMÍK ad.
Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna,
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2. 11. | 19:30 Besední dům
MLADÁ KREV aneb Hudba zblízka
Koncert členů Akademie FB
a hostů

SC 351851/11

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

SC 351857/10

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

so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne):
10:00–18.00 h, po: zavřeno
Výstava:
Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana do 19. 8. 2017
DŮM JIŘÍHO GRUŠI
Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422, otevírací doba: po–pá: 8.30–17:00 h pouze na objednávku na tel.: 515 910 422
a 515 910 421
Dlouhodobé výstavy:
Ludvík Kundera – Hora dění
Lidské mraveniště Ondřeje Sekory
Corpus litterarum. Stopy písemnictví
nejen v moravských dějinách.

KULTURA 21

LISTOPAD 2016
DIVADELNÍ PREMIÉRY
Ludvík Aškenazy,
Jan Borna: Jak jsem
se ztratil aneb Malá
vánoční povídka
Premiéra 4. 11. 2016 v 19.00 hod.,
Národní divadlo Brno – Mahenovo divadlo
Poetická kouzla vánočních svátků ožijí v hravém a humorném příběhu oblíbeného českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho. Nic není
nemožné! Zvlášť, jste-li dítko školou povinné a ztratíte se tatínkovi
ve městě plném shonu. A ke všemu na Štědrý den! Fantazie běží na
plné obrátky a za každým rohem
číhá neuvěřitelné dobrodružství.
Jan Borna převedl tuto historku do
jevištní podoby s řadou písniček
z 60. let, které nikdy nezestárnou.

Petr Zuska: Chvění
Premiéra 10. 11. 2016
v 19.00 hod., Národní divadlo
Brno – Janáčkovo divadlo
Podzimní premiéra bude původní
kreací na hudbu Jiřího Pavlici v interpretaci Hradišťanu, Filharmonie
Brno, Altai Kai a Jumping Drums
a hudbu Henryka Góreckého, kterou pro Balet NdB připraví Petr Zuska. Chvění je inspirováno básní
Vladimíra Holana Poslední list, ale
také současným obrazem našeho
světa počátku 21. století. Daleko naléhavěji než kdykoliv dříve dnes zaznívají odvěké otázky, které si myslící bytosti kladou již od nepaměti –
kdo vlastně jsme a kam jdeme?

Vladislav Vančura:
Kubula a Kuba Kubikula
Premiéra 11. 11. 2016
v 18.00 hod., divadlo Radost
(Malá scéna)
Scénář Tomáše Kočka obohacuje
Vančurův příběh o osobitou hudební složku, ale děj samozřejmě zachovává. Zase bude chodit po světě
medvědář Kuba Kubikula se svým
neposedným a mlsným medvědem
Kubulou. A protože je s nezbedným
Kubulou plno starostí, tak ho Kuba
bude strašit medvědím strašidlem
Barbuchou. A tak ti tři spolu prožijí
všelijaká dobrodružství, na kterých
se v této inscenaci budou moci spolupodílet i malí diváci.

Hermann Broch, Ivan
Buraj: Náměsíčníci
(imitace a tušení)
Premiéra 11. 11. 2016
v 19.30 hod., HaDivadlo
Pasenow neboli romantika. Esch
neboli anarchie. Huguenau neboli věcnost. Katalog „náměsíčníků“ bloudících mezi fanatismem
a nihilismem v hodnotovém vakuu meziválečného Německa.
Všude samé imitace! Směřujeme někam? Něco se musí stát! Legendární román evropského modernisty Hermanna Brocha jako
mnohoznačný, sebereﬂexivní materiál pro úvodní sezonní průzkum
střetů nás „všech!“ Potřebujeme
přece jistoty. Existují ale nějaké?

Marc Norman, Tom
Stoppard, Lee Hall:
Zamilovaný Shakespeare
Premiéra 12. 11. 2016
v 19.00 hod., Městské divadlo
Brno – Činoherní scéna
Film režiséra Johna Maddena
Zamilovaný Shakespeare propojil romantický příběh Williama Shakespeara, zamilovaného do půvabné aristokratky Violy de Lesseps, s převlekovou
komedií, v níž se Viola přestrojena za chlapce snaží proniknout
do Shakespearovy herecké společnosti, aby vše vyvrcholilo skrze ironický pohled do alžbětinského divadelního zákulisí, v němž
se zázrak divadla rodí na poslední chvíli ze zmatku a chaosu. Pouhé tři roky po londýnské divadelní premiéře uvede poutavý příběh
(JAVA)
i Městské divadlo Brno.

www.brno.cz

Cimrman zahání trudnomyslnost
Čechů už půl století
Nečekaná, ale i očekávaná tajemství a souvislosti ze života největšího českého génia Járy Cimrmana i nositele a rozmnožovatele jeho
odkazu souboru Divadla Járy Cimrmana odhaluje návštěvníkům
výstava Půlstoletí s Cimrmanem,
kterou mohou vidět až do konce roku 2016 v galerii JIH Muzea
města Brna na Špilberku.
MARKÉTA ŽÁKOVÁ

V

ýstava je součástí stejnojmenného
projektu, jímž Divadlo Járy Cimrmana připomíná a slaví Mistrovo a své
výročí. Publikum přistoupilo na mystiﬁkační hru, kterou s velkou chutí a radostí sdílí s Cimrmany padesát let, už při
vernisáži výstavy. Z úst herců se mimo
jiné dozvědělo, že Cimrman zastával
na Špilberku funkci dozorce pro osvětu
a náboženství a psal zde pro vězně recidivisty povídky, které je měly zkazit tak,
aby se příště dali snadno chytit.

Zneuznaní géniové
Čechům imponují
Špilberská expozice podrobně a plasticky mapuje zrození ﬁktivního, neprávem
zapomenutého českého génia i padesátiletou snahu Divadla Járy Cimrmana
tuto křivdu odčinit. Fakt, že se Cimrman
během této doby stal součástí kolektivní
paměti i slovníku českého národa, svědčí o tom, že pánové Svěrák, Smoljak,
Brukner, Čepelka, Weigel a další odvedli opravdu dobrou práci.

Mezi velikány. Na Cimrmanově výstavě jsou kromě jeho vynálezů a výtvorů k viděni i jeho školní pomůcky.
FOTO: MUZEUM MĚSTA BRNA

Návštěvníci uvidí řadu původních
dobových fotograﬁí a plakátů i předmětů, které Cimrman používal či vynalezl
a vytvořil. Jistě tak zaujme například
vycpaná želva Bystronožka, kterou Cimrman ochočil a naučil ji mj. i tango,
nebo oktant, který Cimrman doporučoval pro námořní orientaci místo sextantu, a mnoho a mnoho dalších bizarních a vtipných předmětů. Nechybí ani
Cimrmanova slavná autobusta se ztrhanými rysy. Do zákulisí divadla i procesu vzniku fenoménu Cimrman dají návštěvníkům nahlédnout fotopanely
s fotograﬁemi z divadla i jiných cimrmanovských akcí, divadelními programy, úryvky textů, diplomy i novinovými články.
Zájemci si mohou dojmy z výstavy
oživit také v knize nazvané opět Půlstoletí s Cimrmanem. „Kniha je zvláštní tím, že je hlavně fotograﬁcká a ty
fotograﬁe zachycují Divadlo Járy Cimrmana z úhlů, na které divák není
zvyklý, a kromě toho jsou tam i vzpomínky všech členů divadla, bývalých
i dosavadních. Hlavní text je vlastně dopis Láďovi Smoljakovi do nebe,
v němž ho informuju, co se stalo v divadle od chvíle, kdy odešel, a taky mu
vysvětluju, proč jsme nepřestali hrát,“
představil publikaci, kterou je možné
koupit přímo na výstavě, Zdeněk Svěrák.
Více informací o výstavě, jež potrvá do 31. prosince 2016, lze získat na
webové adrese www.spilberk.cz/vystava/pulstoleti-s-cimrmanem.

KRÁTCE

Noc dá divadlům
tvořivou moc

V Divadle na Orlí
zruší Vánoce

Hudba a vesmír
spolu ladí

Amare somnaka
neboli Poklad Romů

Tradičně třetí listopadovou sobotu,
letos tedy 19. listopadu, se brněnská divadla přidají k mezinárodnímu projektu Noc divadel. Dostanou
tak opět prostor k tomu, aby se publiku všech věkových kategorií představila neotřele a v netradičních polohách. Až do nejtajnějších zákoutí
všech svých budov dá například zájemcům nahlédnout i Národní divadlo Brno a mimo jiné nechá diváky
na jevišti tančit s Káčou a čertem.
Více informací získáte na stránkách
www.nocdivadel.cz a na webech
všech zúčastněných divadel. (MAK)

Komorní opera Hudební fakulty JAMU uvede 26. a 27. listopadu v Divadle na Orlí premiéru dvou
krátkých oper současných brněnských skladatelů. Operu Mistrová
aneb Když bolševici zrušili Vánoce složil Petr Hala na námět fejetonu Jaroslava Haška. Bude uvedena
společně s operní prvotinou Miroslava Háby z roku 1979 Malý princ
podle oblíbené Exupéryho předlohy. Inscenace jako svůj absolventský projekt připravili režisérka
Kristýna Kopřivová a dirigent Joel
Hána.
(MAK)

Cyklus šesti komorních koncertů nazvaný Hudba sfér, který Hvězdárna
a planetárium Brno připravila pro
milovníky vesmírné a hudební harmonie, pokračuje již 13. listopadu
druhým koncertem. Janáčkovu Sonátu pro housle a klavír a dvě Dvořákovy skladby – Romanci F dur,
op. 11 a Sonatinu G dur, op. 100 –
přednesou houslistka České ﬁlharmonie Irena Herajnová a klavírista
a generální ředitel České ﬁlharmonie David Mareček. Více informací
najdete na stránkách www.hvezdarna.cz/hudbasfer.
(MAK)

Čím je šperk v kultuře Romů a jaké je
jeho tajemství, odhaluje rozsáhlá výstava v Muzeu romské kultury, kterou je možné navštívit až do 30. dubna příštího roku. Představí historický
romský šperk jako formu rodového pokladu a ztělesnění mytické síly
předků, symbolů moci představitele
romské skupiny i jako odvěkou nezbytnou součást odívání romských
žen a mužů z celého světa, ale také
jeho novodobé podoby v pracích
současných umělkyň od nás i ze zahraničí. Výstavou provází i externí
kustodi z řad Romů.
(MAK)

Do Brna opět zavítá pyšný Napoleon
V letošním roce uplyne 211 let od chvíle, kdy Napoleon Bonaparte plánoval ve
zdech Brna jednu ze svých nejslavnějších vítězných bitev, která později vešla do dějin jako bitva tří císařů u Slavkova. Atmosféru napoleonské doby si
budou moci Brňané i návštěvníci města vychutnat 19. listopadu, neboť francouzský císař jihomoravskou metropoli opět poctí svou návštěvou.
Akce Napoleon v Brně se tentokrát
uskuteční přesně ve výročí vjezdu prvních francouzských vojáků do města. Sám Napoleon přijel o den později. O tom, jaké byly okolnosti jeho
příjezdu i pobytu v Brně a na Moravě, povypráví zájemcům průvodkyně
Jana Amadou při tematické procházce Brnem. Začíná ve 14.30 před reliéfem mapy Brna na Moravském náměstí a lze ji považovat za dobrou průpravu
k večerní akci.
Setkání s „živou historií“ bude před
Místodržitelským palácem na Moravském náměstí slavnostně zahájeno v 17 hodin. „Prostřednictvím video-

Napoleon v Brně. I letos se vojevůdce vrátí na jižní Moravu.

FOTO: I. RYŠAVÝ

mappingu na průčelí paláce nejdříve
přiblížíme návštěvníkům Napoleonovo tažení Evropou v roce 1805,“ uvedla Hana Šímová z Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, která akci
ve spolupráci s Moravskou galerií Brno
pořádá.
Za zvuku bubínků se poté vydá na
hodinovou cestu městem průvod s císařem. Dobře si ho návštěvníci budou
moci prohlédnout při symbolickém předávání klíčů od města. „Napoleona i letos představuje Ital Roberto Colla a doprovází ho asi 35 vojáků a 20 koní,“
upřesnila Hana Šímová.
Po návratu k Místodržitelskému paláci, kde Napoleon přijme hold svých vojáků a pozdraví Brňany, čeká zájemce
tradičně bohatý program i modlitba za
padlé v kostele sv. Tomáše. „Jako úplnou novinku jsme připravili také šermířské vystoupení,“ dodala Šímová.
Akce, která je zdarma, potrvá do
21 hodin. Více informací lze získat
na webových stránkách www.napo(MAK)
leonvbrne.cz.
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DARUJ KREV
SE ZBROJOVKOU
V pátek 25.11., 8:00 - 14:00
Fakultní nemocnice Brno - Bohunice

SC 361187/08

SC 361984/03

Každý zaregistrovaný “prvodárce“
obdrží lístek na domácí zápas
s Karvinou.

NOVÁ A JEŠTĚ
VĚTŠÍ FITNESS
PRODEJNA
V BRNĚ

inSPORTline Shop Brno
OC Mediahall
Bidláky 837/20, Brno
+420 730 518 377
obchod.brno@insportline.cz

SC 362413/01

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

09:00 – 19:00
09:00 – 18:00
10:00 – 18:00

Servis
u zákazníka

Splátky
bez navýšení

Slevový
kupón

5%

Tato inzerce slouží
jako sleva na nákup
v prodejně
inSPORTline Brno.
Sleva platí do
31.12.2016

www.inSPORTline.cz

SC 362351/01

Doprava
po Brně
ZDARMA

Záruka
5 let
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Startuje NHL, ve hře o Stanleyův Brněnským volejbalistům
pomáhá cizinecká legie
pohár jsou i Brňané
Nejprestižnější hokejová soutěž na světě, kanadsko-americká NHL, odstartovala již v půlce října. Zatímco se týmy rozehrávají a snaží se nabrat co nejvíce bodů, aby se přiblížily vysněnému play-off, český fanoušek
může sledovat úspěchy tuzemských borců, kteří naši zemi v této lize reprezentují. Na své si přijdou také brněnští patrioti, neboť i jihomoravská metropole v této soutěži má své zastoupení.
MAREK DVOŘÁK

S

městem Brnem jsou v současném ročníku NHL spojená především dvě jména – Pavel Zacha a Michal
Kempný. Zatímco prvně jmenovaný,
hráč New Jersey Devils, je brněnským
rodákem, ten druhý odehrál řadu sezon
za Kometu a nyní hájí čest „modrobílé
šlechty“ v Chicagu Blackhawks. Poputuje letos Stanley Cup do Brna?
Co se Pavla Zachy týče, není to vůbec jisté. New Jersey Devils právě prochází velkou generační obměnou. Klub
spojený především s Patrikem Eliášem,
ale také s působením Jaromíra Jágra si
v předchozích sezonách nevedl příliš
oslnivě a status silného týmu bojujícího
o prvenství si bude muset teprve vybudovat. A právě Pavel Zacha je jedním ze
základních kamenů, na kterém by mohli
Ďáblové postavit svoji budoucnost.
Řízný, 191 cm vysoký a téměř metrák vážící centr zvedl svým životním
příběhem ze židle celou republiku. Od
malička je totiž připravován na kariéru profesionálního hokejisty. Jeho otec,
podnikatel Pavel Zacha starší, své názory
a principy výchovy mladého šampiona
shrnul pod jednotnou ﬁlosoﬁi, označenou jako kamevéda. Mnoho kritiků říkalo, že nucení do sportu, opomíjení studia
a vůbec nalajnovaná životní cesta nikam
nevedou. Jenže Pavla Zachu mladšího
dovedly až do New Jersey – a v rozhovorech rozhodně nebudí dojem, že by
byl k něčemu nucen. A co se výkonnosti týče, zatím to vypadá, že z něj roste
opravdová hvězda. Když v zápase s Arizonou vyhrál buly a pomohl tak k vítěz-

nému gólu Tayloru Hallovi, jeho šťastný kolega v rozhovoru pro web Devils
prohlásil: „Takto zvolenou hru obvykle
nemůžete hrát s devatenáctiletým centrem, jenže Pavel je velký a silný. Dokáže takhle vyhrávat buly i zápasy.“ Český
talent chválil také hlavní kouč New Jersey John Hynes: „Ukázal, že umí odvést
dobrou práci a vzít na sebe zodpovědnost. Hraje mnohem dospěleji než většina hráčů v jeho věku. Dělá dobře řadu
detailů, které nám pomáhají dostat se do
útočného pásma a udržet se v něm,“ dodal americký trenér.
Netradiční cestu do NHL měl také
Michal Kempný. Dlouho hrál za Kometu, poté strávil rok v Rusku a do Ameriky zamířil v necelých dvaceti šesti letech, tedy ve věku, kdy se v této soutěži
podaří prosadit už jen málokomu. Do
hledáčku zámořských skautů ho dostaly mimo jiné i vynikající výkony v seniorské reprezentaci, kde se mu ale dosud vyhýbá medaile. Ty bral pro změnu
často v extralize – vlastní dvě stříbrné
a dvě bronzové, tři z nich získal v dresu Komety Brno.

„Jsem strašně rád, že tu můžu být. Věřím, že den ode dne je to lepší a lepší,“
prohlásil Kempný ve videorozhovoru pro
web Blackhawks. „Myslím, že Chicago
má rádo bruslící kreativní obránce, což
je přesně můj styl.“ Generální manažer
Černých jestřábů Stan Bowman dodal:
„Máme od Michala velmi vysoká očekávání. Má zkušenosti z KHL, přechod do
NHL by neměl být větší problém.“
V dresu Blackhawks má Kempný slušnou šanci na týmový úspěch. Černí jestřábi v play-off chyběli naposledy v sezoně 2007/08, od té doby si ale připsali tři
Stanley Cupy. Celkem jich mají šest a patří tím mezi nejúspěšnější kluby ligy.
Kempného ani Zachu ale boj o prvenství momentálně nemusí tolik trápit.
V současnosti je jejich hlavním úkolem
vybojovat si místa v základních sestavách
svých klubů. Zatím se jim v tom obstojně
daří. Zacha, který si v loni za Devils zahrál
jediný zápas a připsal si v něm celkem
dvě asistence, má letos na kontě již osm
utkání. V nich si zaznamenal tři kanadské body, všechny za úspěšné přihrávky.
Michal Kempný na svůj premiérový bod
v NHL stále čeká, nicméně dostává kolem
14 minut času na ledě za zápas. V „tabulce
pravdy“ +/– bodů, která hru zadáků lépe
reﬂektuje, má tři plusové body.
Stanou se Zacha a Kempný v budoucnu dalšími brněnskými hokejovými legendami?

Češi a Slováci v letošním ročníku NHL
Do letošního ročníku NHL zatím nastoupilo 27 Čechů – 3 brankáři,
6 obránců a 18 útočníků. Nejmladším je právě zmíněný Pavel Zacha, nejstarším hokejová legenda Jaromír Jágr. Největší zastoupení Čechů mají
Philadelphia Flyers a Carolina Hurricanes – v obou těchto týmech hrají
tři krajánci. Žádný Čech se nedostal na soupisku celkem dvanácti týmů.
Slováků letos v nejprestižnější hokejové lize světa zatím nastoupilo 8 –
2 brankáři, 3 obránci a 3 útočníci. Nejzkušenějším matadorem je zadák
Zdeno Chára, držitel Stanley Cupu a celé řady individuálních ocenění.
Benjamínkem je Martin Marinčin, nastupující za Toronto Maple Leafs.
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Nordic Walking je
trénink i zábava

Dráhař Bábek získal
evropský titul i bronz

Špičkový nohejbal
se vrací do Brna

Původně ﬁnský sport Nordic Walking, spočívající v dynamické chůzi za
pomoci speciálních sportovních holí,
u nás získává stále větší popularitu.
Nabízí účinný trénink pro celé tělo na
čerstvém vzduchu s minimálními náklady na vybavení. Navíc ho může dělat skutečně každý – od profesionálních
lyžařů, kteří jej často využívají jako letní přípravu, až po seniory. Řada lidí ale
neví, jak přesně Nordic Walking funguje, jaké mají vybrat hole či jak má
správný trénink vypadat. Odpovědi na
jejich otázky nabídne akce Nordic Walking & Running klinika, která se koná
26. listopadu na Dusíkově 5. Podrobnější informace najdete na webové
stránce www.nordicsports.cz.
(MAD)

Devětadvacetiletý dráhový cyklista Tomáš Bábek z Dukly Brno získal na konci října ve francouzském
Saint Quentin en Yvelines titul mistra Evropy v keirinu. K nejvyššímu
ocenění přidal i bronz na kilometrové trati. S medailemi i dresem šampiona se pochlubil i v Brně. Jeho
životní příběh je zajímavý. V roce
2011 ho v Brně srazilo a vážně zranilo auto. Přesto se postupně vrátil
k vrcholové cyklistice. Letos dokončil i vysokou školu. A jaké je jeho
největší přání? „Krytý cyklistický
velodrom v Brně. Zvýšilo by to popularitu dráhové cyklistiky a získalo
pro tento sport další zájemce,“ přeje si cyklista.
(MAD)

Jihomoravská metropole se od 18. do
20. listopadu ocitne ve středu pozornosti všech sportovních fanoušků.
Odehraje se zde totiž mistrovství světa v nohejbalu. Letos poprvé je hostí sportovní hala Vodova, která nabízí pohodlné prostory s kapacitou
3200 diváků. Není tak vyloučeno, že
půjde o největší šampionát v historii
tohoto poměrně mladého sportu. Turnaje se účastní 22 týmů včetně domácí reprezentace a exotických týmů ze
zemí jako Indie, Kamerun či Mali. Patronem akce je Petr Švancara. Sloganem mistrovství se stalo spojení BrNOhecujeme. Podrobnější informace
najdete na webové stránce brno2016.
worldfutnet.com.
(MAD)

Navážou na stříbro? Při loňském ﬁnále brněnský tým podlehl Liberci.
FOTO: M. SCHMERKOVÁ

V loňské sezoně předvedli parádní výkon, když ukořistili cenné stříbrné medaile. Letos budou brněnští volejbalisté svůj úspěch obhajovat. V rámci příprav přišla do kádru řada mezinárodních posil ze všech možných koutů planety. Přesto je úvod sezony rozpačitý, možná právě kvůli nesehranosti. Brněnští fanoušci
však doufají, že se domácí hráči i cizinecká legie ještě dostanou do formy.
Již loni byli mužstvem tří jazyků – v kabině zněla kromě češtiny také angličtina a ruština. Letos je na volejbalové nejvyšší soutěži v Brně slyšet také španělština. „V týmu momentálně nastupují čtyři zahraniční hráči,“ říká předseda
představenstva klubu Martin Gerža. „Tři z nich přišli teprve na letošní sezonu.
Je to ruské libreto Alexandr Ščerbatych, Američan Dalton Ammerman a Kolumbijec Renzo David Mendoza.“
Nejlepšími výkony se zatím může pochlubit ruský moloděc Ščerbatych, který hrál dva roky Superligu za Nižnij Novgorod. Nabídku přijal i na základě doporučení bývalých brněnských hráčů z Ruska Vladimira Suchareva a Sergeje
Andrianova, měl tak velmi slušnou představu o tom, kam má namířeno. „Pokud
bych měl určit, s kým z cizinců jsme nejspokojenější, je to určitě Saša Ščerbatych,“ nebojí se ukázat Martin Gerža.
Práce s exotickými hráči má samozřejmě svá speciﬁka. „Trénink a vůbec běžný provoz je s našimi posilami jazykově pestřejší a tím pádem o dost náročnější,“ konstatuje Gerža. Například vysoký Mendoza se nejprve potřeboval aklimatizovat – do Česka dorazil na začátku října v kraťasech bez znalosti jakéhokoliv
zahraničního jazyka, takže týmu musela pomoci tlumočnice. S volejbalovými
termíny ale problém nemá. „Renzo se už začíná přizpůsobovat, například chodit
na tréninky včas,“ usmívá se Martin Gerža.
Do nového prostředí přišel také Dalton Ammerman, který má zkušenosti ze
švédské soutěže, poslední dvě sezony strávil v klubu Hylte VBK. I on měl ale
doporučení od kolegů, reference o působení v Brně mu dal Nick Castello, který
se po loňské úspěšné sezoně vrátil domů na Havaj za studiem.
Brněnský tým ale samozřejmě není jen o zahraničních akvizicích. Své pevné
místo v něm mají i domácí hráči. Mezi těmi v poslední době zaujali dva nováčci, Daniel Římal a Tadeáš Handlíř. „Jejich vstup do extraligy byl výborný, v prvním zápase s Libercem nám velmi pomohli,“ hodnotí letošní premiéru obou borců Martin Gerža. Nešlo přitom o nic jednoduchého, Liberec je jako loňský mistr
i v letošní sezoně velmi silným soupeřem. Oba dva borci přitom musí kombinovat sport s vysokoškolským studiem. Římal se vzdělává v trenérství, Handlíř studuje chemii.
Další domácí zápas čeká Brněnské ve čtvrtek 10. listopadu, kdy se od 18.00
(MAD)
utkají s Ústím nad Labem.

Karel Vejmelka: Mým cílem je dostat se do NHL a do reprezentace
Každý hokejový trenér je šťastný, když
má k dispozici dva dobré brankáře. Výjimkou není ani trenér Komety Libor
Zábranský. Zkušenému Marku Čiliakovi kryje záda mladý supertalent Karel
Vejmelka, který nám v rozhovoru prozradil, jaký je jeho hokejový vzor a kterému týmu NHL fandí.
Jak hodnotíte vstup do letošní sezony?
Musím říct, že docela pozitivně. Zahájili jsme ji tak, jak jsme si představovali,
týmu to šlape.

Karel Vejmelka

www.brno.cz

Kolik utkání byste letos v extralize
rád odchytal?
Samozřejmě co nejvíc. Těžko to budu nějak odhadovat, ale kdybych měl 20–30,

budu spokojený. Jsem si ale vědom, že
jsem v pozici dvojky a že jich nebudu mít
tolik jako Marek. Chci ale využít současné situace a chytat, co to půjde.
Vaše skvělá práce neunikla ani reprezentačním koučům. Překvapila vás
pozvánka na Karjala Cup?
Musím říct, že ano, byl jsem překvapený, pozitivně samozřejmě. Moc mě to
potěšilo.
Je mužská extraliga velký rozdíl například oproti juniorské reprezentaci?
Myslím si, že ne tak v rychlosti jako
třeba v myšlení hráčů. Jsou zkušenější.
Ve dvacítkách byl hodně nahoru dolů
hokej, hrálo se rychle a situace byly

velmi přímočaré. V tom vidím největší rozdíl.
Co považujete za největší dosavadní
úspěch a čeho byste v budoucnu teprve chtěl dosáhnout?
Největší úspěch byl určitě na MS do osmnácti let, kde jsme získali stříbro. Mám ty
nejvyšší cíle, dostat se do NHL a do reprezentace. Jako malý jsem v NHL neměl žádný oblíbený klub, ale teď fandím
Nashvillu, který mě draftoval.
Jaký je váš hokejový vzor?
Vzor přímo ne. Kdysi se mi líbil Lundqvist z New Yorku, ale teď se snažím
sledovat víc brankářů a odkoukat ty
věci, které se mi na jejich stylu líbí.

V květnu jste dodělal maturitu.
Skončila tím vaše studijní kariéra,
nebo ještě plánujete jít na nějakou
školu?
Neskončila, teď jsem na vysoké škole,
na Sportovní fakultě Masarykovy univerzity v oboru Management sportu,
takže pořád studuji.
Jak odpočíváte, čím se bavíte ve volném čase?
Snažím se hodně relaxovat. Během sezony je hodně zápasů, takže musím odpočívat. Samozřejmě se musím často učit, takže volný čas trávím u studia.
Občas si oddechnu, hrajeme s klukama
na playstationu či zajdu s kamarády na
(MAD)
večeři.
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OSLAVTE POSLEDNÍ NOC ROKU NA
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