
Soutěž Fénix content marketing 

Rok druhý

První

Informační noviny občanů statutárního města Brna
Prosinec 2016 | Ročník 12 | www.brno.cz

Z kómatu zpět 

na bednu vítězů

Úklid před nádražím 

od prosince posílil 2 3
Brňané si mohou požádat 

o dotaci na šalinkartu 12–13

AKTUÁLNĚ

 Už svítí. V pátek 25. listopadu se oficiálně rozsvítil vánoční strom na náměstí Svobody a začaly Brněnské 

Vánoce. Ty jsou letos hned na čtyřech náměstích v centru – kromě toho hlavního je to ještě Zelný trh, Morav-

ské náměstí a nově i Dominikánské náměstí. Lidé mohou navštívit desítky stánků a je pro ně připraven i pro-

gram na pódiích. Více o Brněnských Vánocích a jejich programu si přečtěte na straně 4. (LUK)

Nejkrásnější stromDopravci 
upraví jízdní 
řády i trasy
Od poloviny prosince čekají cestující, jako každý rok v tomto čase, změ-
ny. Dopravci upraví jízdní řády v městské i příměstské hromadné dopra-
vě. Některé linky se prodlouží, jiné znásobí a u dalších se zvětší vozy, které 
nyní jezdí. Změny se dotknou i regionálních vlakových linek.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Neděle 11. prosince je celostátním 
termínem změn jízdních řádů dráž-

ních i silničních dopravců. Od tohoto 
data proto v Brně začnou platit změny 
v provozu městské hromadné dopra-
vy a Integrovaného dopravního systé-
mu Jihomoravského kraje (IDS JMK). 
Všechny změny jsou zaměřeny hlavně 
na rozšíření služeb pro cestující.

Změny v jízdních řádech nastanou na 
více linkách. Nepůjde však o drastické 
změny – většinou se jedná o minutový až 
dvouminutový posun. Je pouze potřeba si 
daný spoj zkontrolovat, aby ti, kteří ráno 
chodí na vteřiny přesně, nebyli překvape-
ní. Větší změny nastanou jen na několika 
linkách – například 10, E50, E56 či 64.

Více nízkopodlažních spojů

Na vybraných linkách dojde od prosince 
k takzvané úpravě garance „nízkopod-
lažnosti“. To znamená, že se v jízdních 
řádech zvýší počet spojů, které bu-
dou vždy obsluhovány nízkopodlažní-
mi soupravami. Dopravní podnik města 
Brna (DPMB) totiž už před časem za-
čal obnovovat vozový park, kdy naku-
puje nové tramvaje typu 13T a moderni-
zuje vozy typu Vario. Díky tomu může 
garantovat více nízkopodlažních spojů. 

„S navýšením kapacity se nově počítá 
na tramvajových linkách 2 a 5. Stejně tak 
pokračuje dlouhodobý projekt v obsazení 
páteřní tramvajové linky 1 pouze velko-
kapacitními soupravami,“ uvedla mluv-
čí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Zároveň se zvýší počet zastávek na zna-
mení. Nově tak budou v určité časy spoje 

zastavovat jen po zmáčknutí tlačítka, na-
příklad na zastávkách Körnerova, Zimní 
stadion, Technické muzeum a další.

Desítkou až na Švermovu

Jako reakce na zvyšující se poptávku 
cestujících po přepravě do rozvojové lo-
kality při ulici Heršpická, kde leží Jus-
tiční palác, Spielberk Office Center, vel-
ké hobby obchody, M-Palác, AZ Tower 
a další, bude linka 10 prodloužena až 
do smyčky Švermova. Stane se tak ale 
jen v hodinách, kdy jezdí nejvíce lidí, 
v ostatní časy bude i nadále končit ve 
smyčce na Nových sadech. 

„Tramvaje linky 10 tak posílí stávají-
cí linku 8. Spoje na Švermovu pojedou 
ve špičkách pracovních dnů v intervalu 
10 minut,“ popsala mluvčí.

Čtyři expresní linky

Po Brně v tuto chvíli jezdí dvě expres-
ní linky – E50 z Bystrce na Černovic-
kou terasu a E75 na trase Slatina, závod 
– Židenice, nádraží. Právě první jme-
novaná, která začala jezdit teprve loni 
v prosinci, už byla díky své oblíbenos-
ti několikrát posílena. Velkou změnou 
proto teď bude zkrácení intervalu na 
15 minut v celé trase. Vzhledem k vý-
raznému posílení linky E50 budou sjed-
noceny i intervaly linek 37 (spoje na 
Osovou) a 50. Ve špičkách budou také 
jezdit rovněž po 15 minutách. 

Největší novinkou prosincových změn 
jízdních řádů je nová, v pořadí třetí ex-
presní linka E56, která trasou skrz tune-
ly spojí Univerzitní kampus v Bohunicích 
s terminálem veřejné dopravy Králo-
vo Pole, nádraží a také s lokalitou Tech-
nologického parku. Bude provozována 
ve špičkách pracovních dnů v intervalu 
15 minut a spojí dvě významné univerzit-
ní a rozvojové oblasti s jedním z největ-
ších terminálů hromadné dopravy v Brně. 
(Více o nové lince se dočtete v listopado-
vém čísle Brněnského metropolitanu. Na-
jdete ho v archivu na stránkách města.)

Čtvrtou expresní linkou se stane 
spoj 76, který jezdí mezi hlavním ná-
dražím a letištěm Tuřany. Trasa ani za-
stávky se pro uvedenou linku nezmě-
ní, vzhledem ke svému charakteru však 
nově ponese expresní označení E76. 

Linkou 64 nově až do Komárova

Jižní část ulice Masné, kde se nachá-
zí obchodní komplexy Ponávka, Indust-
ra a areál bývalých mrazíren, dosud nebyl 
MHD vůbec obsluhován. To se od prosin-
ce změní. Prodlouží se totiž linka 64, kte-
rá nyní končila na zastávce Životského.

Nově pojede přes zastávky Masná – 
Hladíkova – Škrobárenská – Černovic-
ké nábřeží – Černovická do zastávky 
Komárov a zpět přes zastávky Konop-
ná – Škrobárenská – Hladíkova a Masná 
k zastávce Životského a dále po stávají-
cí trase směr Stará osada.

 (POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4)

Cestovat ve špičce 
je rychlejší vlakem
Vlaky je výhodné použít i pro ces-

tu mezi Řečkovicemi, Královým 

Polem, Lesnou, Židenicemi, hlav-

ním nádražím a Modřicemi.

Nadále zůstane zachováno špičko-

vé spojení vlaky každých patnáct 

minut z Brna do většiny směrů.

V Králově Poli nová linka E56 

naváže na vlaky S3 od Tišno-

va a vznikne tak ve špičkách kaž-

dých 15 minut nové rychlé spo-

jení k Univerzitnímu kampusu 

v Bohunicích i pro obyvatele obcí 

a měst na sever od Brna. 

V Řečkovicích nadále zůstanou 

zachovány výhodné přestupy od 

vlaků S3 ve směru k Medlánkám 

a Technologickému parku.

V Židenicích cestující od Blanska 

i Tišnova využijí rychlé spoje lin-

ky E75 na Černovickou terasu. 

Bude zaveden nový vlak do Blan-

ska. Z Brna bude odjíždět v 14:44.

Všechny informace je možné na-

jít na webu www.idsjmk.cz.

Předprodej vstupenek 
na Moto GP 2017 začal
Od 1. prosince si zájemci mohou 
v předprodeji koupit vstupenky na nad-
cházející ročník Grand Prix České re-
publiky. Ten se pojede tradičně v srp-
nu, příští rok to však oproti letošku bude 
o dva týdny dříve: o víkendu 4.–6. srp-
na. V prodeji jsou vstupenky na přírod-
ní tribuny a všechny sedadlové tribuny, 
včetně SILVER a GOLD verzí. K dis-
pozici jsou i speciální víkendové mo-
torkářské vstupenky Camp A umožňují-
cí během Grand Prix stanovat přímo na 
Masarykově okruhu. Vstupenky se do 
4. prosince dají v Radnické ulici kou-
pit za výhodné vánoční ceny. Celoroč-
ně je pak bude možné pořídit na poklad-
nách TIC, případně online na stránkách 
www.ticbrno.cz. (LUK)

BRNO V POHYBU

Město odkupuje akcie BVV
Město Brno jako většinový vlastník spo-
lečnosti Veletrhy Brno zahájilo výkup 
akcií od drobných akcionářů. Akcie jsou 
odkupovány za cenu 6,40 Kč za 1 akcii, 
jak stanovil znalecký posudek společ-
nosti NSG Morison. Výplatou protiplně-
ní pověřilo město Brno Československou 
obchodní banku.

Ve smyslu zákona o obchodních kor-
poracích je majoritní vlastník více než 
90 % akcií povinen nabídnout minorit-
ním akcionářům vykoupení jimi drže-
ných akcií. Město Brno pro tento krok 
zvolilo hromadnou formu takzvaného 
vytěsnění neboli squeeze-outu.

Přechod akcií na hlavního akcio-
náře již schválila valná hromada spo-
lečnosti Veletrhy Brno. Nyní je podán 

návrh na zápis této skutečnosti do ob-
chodního rejstříku. Uplynutím 30 dnů 
od zápisu do rejstříku dojde k přecho-
du všech akcií na hlavního akcionáře.

O dalších krocích budou Veletrhy 
Brno i město Brno informovat na svých 
webových stránkách i v médiích.

„Prosíme především ty, kteří od doby 
získání akcií měnili své trvalé bydliště, 
aby těmto informačním kanálům věno-
vali pozornost pro případ, že by se k nim 
tyto informace nedostaly dopisem,“ uve-
dl primátor města Brna Petr Vokřál.

Akcionáři mohou změnu bydliště ohlá-
sit na e-mail hohnlova.veleslava@brno.cz 
či písemně na adresu Magistrát města 
Brna; ORF; Mgr. Veleslava Höhnlová; 
Malinovského náměstí 3. (TAZ)
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Strážník, který zabránil muži v sebevraždě
Má pořádně vymakané svaly a celko-
vě svou postavou by mohl dělat vyha-
zovače v baru nebo bodyguarda. Ani 
jedno, ani druhé. Je strážníkem městské 
policie a jeho fyzické dispozice se mu 
k práci samozřejmě hodí. Řeč je o čty-
řiačtyřicetiletém Marcelu Rajtšlégro-
vi, který se vyučil kovářem v brněnské 
Královopolské, poté si udělal maturitu, 
ale úplně v jiném oboru kuchař-číšník, 
absolvoval vojnu a po ní se jako kovář 
uplatnil nejprve ve Zbrojovce a poté 
u soukromé firmy.

Lákalo ho ale něco jiného. Zajíma-
vější práce, více adrenalinu, a tak po 
úspěšně složených zkouškách nastou-
pil v roce 2008 k jednotce operativního 
zásahu městské policie. Dnes je členem 
pořádkové jednotky, která má základnu 
v Brněnských Ivanovicích. Na dvanác-
tihodinové denní a noční služby s kole-
gou si v terénu dávno zvykl a krizových 
situací zažil bezpočet. „Dostáváme 
oznámení z dispečinku nebo případy 
řešíme operativně během hlídkové čin-
nosti po městě. Každý den je jiný. Ně-
kdy poklidný, jindy následuje akce za 
akcí,“ konstatuje Rajtšlégr.

Nejednou slaňoval po fasádě domu, 
aby se dostal do bytu, kde byl uvězněn 

člověk v ohrožení života. A roli záchra-
náře zvládl i letos v létě, kdy strážníci 
dostali oznámení, že z hráze přehrady 
chce skočit nějaký muž.

Po příjezdu na místo bylo zřejmé, že 
sebevraždu myslí vážně. „Přijely i další 
hlídky včetně státních policistů. Ti mís-
to uzavřeli, aby zabránili vstupu kolem-

jdoucích zvědavců. Já jsem s evidentně 
vystresovaným mužem navázal kon-
takt, ale trvalo to poměrně dlouho, než 
jsem u něj získal byť malou důvěru. V té 
chvíli jsem si vzpomněl na školení z kri-
zové komunikace, které jsem absolvo-
val, a začal jsem nabyté poznatky uplat-
ňovat v reálu,“ zavzpomínal na onen 

dramatický letní večer strážník. Během 
dialogu našli společné téma, o kterém 
se rozpovídali, a ledy začaly konečně 
roztávat. Nakonec se strážník postupně 
krok za krokem přiblížil k nešťastníko-
vi, který zamýšleným skoncováním se 
životem chtěl řešit nahromaděné osob-
ní i rodinné problémy.

„Během rozhovoru přijela na místo 
krajská operační jednotka s psycholo-
gem, ale s ním beze mě diskutovat od-
mítl. Celé to přesvědčování trvalo asi 
tak dvě hodiny, než z okraje hráze na-
konec sám slezl a převzali si ho kolego-
vé a saniťáci. Udělal to ale pod podmín-
kou, že s ním pojedu do nemocnice, a já 
jsem jeho přání vyhověl,“ vylíčil šťastný 
konec dramatu Rajtšlégr. 

Ani dnes, s odstupem času, nepo-
važuje svůj čin za nic výjimečného. 
Byl prostě u toho, když mohl přispět 
k záchraně lidského života. Přes svou 
skromnost jeho úspěšný zásah nezů-
stal bez povšimnutí. Marcel Rajtšlégr 
byl mezi těmi, kteří 4. listopadu v Měst-
ském divadle Brno převzali medaile za 
záchrany životů i dlouholetou věrnost. 
Slavnostní akt zároveň završil letošní 
oslavy 150 let od zřízení městské poli-
cie v Brně. (APE)

Dlouhodobě neutěšený stav před 
brněnským hlavním nádražím, na 
který si stěžují nejen turisté, ale 
i místní obyvatelé, by se měl stát 
minulostí. Od začátku prosince je 
v této oblasti zvýšena intenzita úkli-
du, od září byl zaveden vyšší počet 
kontrol ze strany městské a státní 
policie. Komfort zvýší také nové la-
vičky a veřejné toalety.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

M ěsto Brno se společně s měst-
skou policií, městskou částí Br-

no-střed a dalšími institucemi od srp-
na intenzivněji věnují problematickému 
prostranství před brněnským hlavním 
nádražím. Od prosince zde začala platit 
nová koncepce údržby čistoty, kterou po 
dohodě s městem Brnem navrhla měst-
ská část Brno-střed.

Na neutěšený stav přednádražního 
prostoru dlouhodobě upozorňuje i ve-
řejnost. „Stydím se, když na někoho na 
nádraží čekám. První, co ti lidé uvidí, 
je tohle. Přitom Brno je krásné měs-
to,“ přiznala studentka Pavlína Žižlav-
ská. Díky posíleným hlídkám se však 
poslední dobou na nádraží cítí bezpeč-

něji, a to především v době nočních 
rozjezdů.

„V první řadě jsme se dohodli s po-
licií a strážníky na koordinaci zvýše-
ní bezpečnosti, následně jsme koordi-
novali kroky vedoucí ke zvýšení čistoty 
ve všech místech, a to jak na nástupiš-
ti MHD, tak i v přednádražním prostoru 
a podchodech. Dohodli jsme se se vše-
mi soukromými subjekty i městskými 
organizacemi, že Brno-střed od nás do-
stane pokyn, aby naplánovalo koncepci 
vedoucí ke zvýšení čistoty,“ uvedl pri-
mátor města Brna Petr Vokřál.

Od prosince tak úklid funguje podle 
nové koncepce, a to v modelu, který má na 
starosti jeden koordinátor. Ten bude v da-
nou dobu zodpovědný za čistotu prostoru 
před nádražím. Sám bude aktivně vyhle-
dávat místa, která je třeba uklidit, zároveň 
bude přijímat podněty k řešení v součin-
nosti se zapojenými subjekty.

„Je samozřejmě chvályhodné, že 
město Brno spolu s městskou částí Br-
no-střed má zájem tento letitý problém 
řešit. Nechci dopředu zpochybňovat sa-
motnou koncepci a jistě věřím, že úklid 
přednádražního prostoru se díky ní 
může zlepšit,“ okomentoval brněnský 
zastupitel Jiří Hráček. 

Schválená „Koncepce údržby čistoty 
na ulicích Nádražní a Benešova 24 ho-
din denně 7 dnů v týdnu“ počítá s úkli-
dem průběžně během celého dne, a to 
nezávisle na ročním období či pracov-
ních nebo nepracovních dnech. Prů-
běžné čištění bude probíhat mokrou 
i suchou cestou, horkou párou i strojní 
technikou a počítá i s okamžitým úkli-
dem v případě potřeby. 

„Věřím, že celý mix opatření zvý-
ší stávající kvalitu za peníze, které jsou 
únosné. I vzhledem k akutním problé-
mům se žloutenkou, která trápí město, 
je to věc, která tvoří řešení oblasti, které 
jsme si dlouho přáli,“ řekl starosta měst-
ské části Brno-střed Martin Landa. 

Na úklid brněnský magistrát přispěje 
13 milionů korun.

Nové lavičky i toalety

Od příštího roku najdou lidé na ulici Ná-
dražní také nové veřejné záchodky. Ty 
vzniknou v prostorách v bytovém domě 
Nádražní 4, přístup na ně bude bezbarié-
rový. Provoz této služby je plánován jako 
24hodinový s nepřetržitým dohledem a za-
jištěním úklidové služby. Zejména v noč-
ních hodinách by byla zajištěna i pravidel-
ná kontrola městské policie.

„Městští policisté jistě mohou udělat 
vše pro udržení pořádku v celém pro-
storu, ale realita je taková, že sebelep-
ší koncepce neodstraní důvody, proč je 
tento prostor věčně znečištěný. Stále se 
zde budou koncentrovat místní nepři-
způsobiví spoluobčané a dál budou dě-
lat to, co vždy. Jen ten úklid pak bude 
efektivnější,“ myslí si Hráček.

S uvedeným záměrem zvýšení kom-
fortnosti přednádražního prostoru úzce 
souvisí i obměna kovových laviček. 
Nové lavičky umožní snadný a častý 
úklid a nebudou vhodné k ležení.

Údržbu prostoru před brněnským 
hlavním nádražím komplikují přede-
vším složité majetkoprávní vztahy. 
Kvůli nim jsou kompetence rozděle-
ny mezi město Brno, městskou část Br-
no-střed, Dopravní podnik města Brna, 
Brněnské komunikace, České dráhy 
i soukromou společnost, která má od 
roku 2008 v pronájmu budovu hlavního 
nádraží a řadu okolních pozemků.

Některá místa jsou bohužel i nadále 
blokována vleklými soudními spory. „Stá-
le například čekáme na soudní potvrzení 
toho, že podchod pod nádražím je majet-
kem města Brna, abychom ho mohli kulti-
vovat,“ doplnil primátor Petr Vokřál.

AKTUALITY | SLOVO PRIMÁTORA

Milí Brňáci,
když mluvím o strategických projektech 
města, jako je Janáčkovo kulturní centrum, 
fotbalový stadion, velký městský okruh či 
třeba prodloužení tramvajových tratí, do-
stávám dotazy na financování těchto plánů. 
A protože v tomto měsíci bude Zastupitel-
stvo města Brna hlasovat o rozpočtu, kte-
rý jsme připravili na příští rok, je myslím 
ideální příležitost se o financování zmínit.

Město Brno bude příští rok hospoda-
řit s částkou 13,226 miliardy korun, což 
je o necelá dvě procenta vyšší částka než 
v roce letošním.

Příznivý vývoj české ekonomiky a s tím 
související vyšší daňové příjmy nám 
umožňují zaměřit se na více záležitostí, 
které považujeme za důležité. Usilujeme 
o vyrovnané hospodaření při respektování 
priorit na výdajové stránce.

Jednou z nich jsou školská zařízení. Na 
opravy škol a školek bývalo v minulých 
letech v rozpočtu vyčleněno kolem 30 mi-
lionů korun ročně, což pro udržení důstoj-
ného stavu budov rozhodně nestačilo.

Když nyní školská zařízení vyčíslila po-
třebné investice v této oblasti, dostali jsme 
se k číslu téměř půl miliardy. To samo-
zřejmě nedoženeme okamžitě. Částku ur-
čenou na tyto projekty jsme pro příští rok 
navýšili na 160 milionů korun, což umož-
ní první velkou vlnu oprav a rekonstrukcí.

Chceme také uvolnit dalších 30 milionů 
korun na účelové komunikace – to jsou ty 
nejmenší uličky a silnice, které jsou často 
v havarijním stavu. V minulých letech se 
do této oblasti investovalo jen kolem pěti 
milionů korun, považujeme proto za nutné 
i tento dluh postupně vyrovnat.

Snažíme se také vytvořit pestrou nabíd-
ku akcí nadregionálního charakteru, které 
Brno svým obyvatelům nabídne: v příštím 
roce bude město hostit olympiádu mláde-
že, připravuje se také turnaj pěti nejlepších 
mužstev do 17 let v ledním hokeji, pro-
běhnout by zde mělo mistrovství Evropy 
v malé kopané.

Navýšíme také finance městským čás-
tem, aby mohly radnice samy rozhodovat, 
co je třeba v jejich části města zlepšovat.

Při plánování rozpočtu jsme zkrátka usi-
lovali o to, aby město Brno vypadalo lépe, 
aby to bylo vidět a aby to občané pocítili.

Navzdory snaze o efektivní investová-
ní peněz do důležitých a zanedbaných ob-
lastí jsme však někdy kritizováni, že zby-
tečně rozhazujeme. K tomu je nutné říci, 
že Brno pravidelně snižuje svůj dluh u Ev-
ropské investiční banky a bude v tom po-
kračovat i v příštím roce, a to o dalších 
300 milionů korun. Brno má navíc nej-
lepší možný rating, na který může dosáh-
nout, takže z pohledu dluhu jsme na bez-
pečné straně.

Vzhledem k tomu, že ekonomice se 
nyní daří a město má o 500 milionů ko-
run vyšší daňové příjmy, snažíme se tyto 
prostředky investovat tak, aby přinášely 
užitek dlouhodobě. Klíčové jsou z tohoto 
pohledu dopravní stavby, a to především 
velký městský okruh v úseku Žabovřeská 
a Tomkovo náměstí a prodloužení tramva-
jových tratí.

Už v loňském roce jsme zafixovali 
650 milionů korun jako rezervu na finan-
cování těchto strategických projektů. Před-
pokládáme, že v příštím roce se nám tuto 
částku podaří navýšit o další půl miliar-
dy. Tyto peníze budou k dispozici ve chví-
li, kdy se nám podaří dokončit projektovou 
přípravu těchto akcí.

Věřím tak, že se nám tyto projekty po-
daří dotáhnout buď do té fáze, že se ješ-
tě v tomto volebním období začne stavět, 
nebo vše alespoň rozběhnout tak, aby to již 
nešlo zastavit a dlouhá léta spící plány se 
opravdu zrealizovaly.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA

Úklid před nádražím posílil

 Nepořádek. Díky novému systému úklidu by nádraží mělo být čistější.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Vyznamenání. Zachránce života Marcel Rajtšlégr dostal medaili.

 FOTO: M. SCHMERKOVÁ
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ROZHOVOR

Z kómatu zpět na bednu vítězů
Devětadvacetiletý dráhový cyklis-
ta Tomáš Bábek z Dukly Brno má 
životní formu snů. V říjnu na velo-
dromu poblíž Paříže v Saint Quen-
tin en Yvelines vybojoval titul mi-
stra Evropy v keirinu. V listopadu 
pak vyhrál ve stejné disciplíně dva 
závody Světového poháru. Trium-
foval ve skotském Glasgow a v ni-
zozemském Apeldoornu. K tomu 
ještě přidal bronz z ME v závodě 
na jeden kilometr s pevným star-
tem. Přitom nad jeho osudem visel 
hrozivý otazník. 27. dubna 2011 
ho na Vinohradech na přechodu 
pro chodce srazilo auto.

IVO KLEMEŠ

Otevřená zlomenina stehenní kos-
ti, trojitá zlomenina dolní čelisti 

se ztrátou zubů, zlomenina páté zánárt-
ní kůstky, proražená plíce, ztráta znač-
ného množství krve. Dráhař Tomáš 
Bábek byl po sražení autem tři dny 
v bezvědomí. I když se na JIPce pro-
bral z kómatu, bylo velkou neznámou, 
zda přežije. Přesto se postupně po sé-
rii drobných operací vrátil k vrcholové 
cyklistice a nyní patří mezi nejen ev-
ropskou, ale také světovou elitu.

S čím jdete do nového roku? Máte 
předsevzetí?
Uvědomil jsem si, že jeden okamžik 
může naprosto změnit život. Nikdy ne-
víte, co bude dál. Vyzrál jsem. Mé cíle 
pro příští rok jsou však naprosto spor-
tovní. Není olympiáda, takže vrcho-
lem jsou šampionáty světový a evrop-
ský a další závody Světového poháru. 
Chtěl bych zase být na bedně. Má to 
jeden základní předpoklad. Musím být 
psychicky i fyzicky v pohodě.

Jaký je rozdíl mezi Tomášem Báb-
kem před dubnem 2011 a nyní?
Svého času se mi moc nechtělo tré-
novat, třeba když pršelo, byla zima, 
něco mě bolelo. Podle výsledků jsem 
byl sice dobrý, ale na špičku to ne-
bylo. Nehoda mě změnila. Uvědomil 
jsem si, že jsem přežil, protože mé tělo 
je trénované. Vyplatilo se mi, že jsem 
roky makal. A díky snaze zase závodit 
jsem se znovu vrátil na kolo. 

To jste mluvil o fyzičce. Ale psychicky?
Srovnal jsem si v hlavě dvě věci. Jed-
nak pokud nemám kvalitně natrénová-
no, nemám šanci dosáhnout špičko-
vých výsledků. A také, že při závodech 
na dráze se musím snažit maximálně 
ovládat, vyrovnat se se svou nervozi-
tou, být ve střehu, taktizovat, být při-
praven každým okamžikem reagovat 
a v pravou chvíli se prosadit. Záleží na 
každé setině.

Kdy jste po nehodě začal opět s tré-
ninkem?
Tři měsíce po zranění. Ještě jsem kul-
hal, ale na kolo jsem si sedl. Pak jsem 
však musel jít na další operaci, kdy mi 
lékaři vyndali z nohy železa. Postupně 
jsem začal s tréninkem. Byla to sou-
časně i forma rehabilitace. Zhruba rok 
trvalo, než jsem začal opět závodit. Ale 
v té době mi okolí a hlavně trenéři ne-
věřili, že sportovně půjdu nahoru.

Do rozhovoru se přidává šéftrenér 
dráhových cyklistů brněnské Dukly 
Svatopluk Buchta.
Musím se Tomášovi omluvit. Nevě-
řil jsem mu, i když jsem mu návrat ke 
špičkovému sportu a výsledkům straš-
ně přál. Nezávodil, proto jsem mu sní-
žil odměny. Rozpočet na mzdy byl 
omezený a další borci se tlačili na jeho 
pozici. Musím před ním smeknout.

A co na to Tomáš?
To už je dávno za mnou. Já to tenkrát ře-
šil i tak, že jsem se přihlásil na vysokou 

školu. I když třeba přijímačky byly ka-
pitola sama pro sebe. Šel jsem na poho-
vor a špatně jsem artikuloval, neboť mi 
chyběly zuby. Naštěstí to komise vzala 
sportovně. A letos jsem školu dokončil.

Jedna určitě pro vás složitá otázka. 
Prošel či projel jste si místo, kde vás 
smetlo auto?
Nevyhýbal jsem se mu. Klidně se tam 
projdu i pěšky. Pro rodiče to však bylo 
obtížnější, ale už je to za námi. 

Jak dlouho trvalo, než jste se vrátil 
ke špičkovému sportu?
V roce 2013 jsem už startoval na svě-
tovém šampionátu v Minsku. Na-
stoupil jsem do závodu na kilometr 
s pevným startem a týmového sprin-
tu. Neříkám, že jsem měl špatnou for-
mu, ale špičkové to nebylo. V tréninku 
jsem jezdil lepší časy. V Minsku jsem 
zajel jen svůj standard.

(Jako první český dráhař pokořil 
v lednu 2013 magickou desetisekun-
dovou hranici na 200 metrů s letmým 
startem – pozn. red.)

Nepochybně se projevil roční trénin-
kový deficit.
Určitě. Kdybych si však myslel, že pau-
zu nedoženu, už nejezdím. Celý rok po 
zranění jsem se snažil ztrátu dotrénovat 
a vrátit se zpátky na svou úroveň. Ještě 
v roce 2013 jsem dosáhl na lepší výkon-
nost než před zraněním, což jsem do-
kázal některými časy. Ale v Minsku se 
něco pokazilo. Tak už to ve sportu cho-
dí a musíte se s tím vyrovnat, najít ces-
tu ven, jak to překonat a pokračovat dál.

Olympijská disciplína keirin je na-
prosto nevyzpytatelná. Jednou jste 
nahoře a hned zase dole. Ostatně 
jako i další závody na dráze. 
V tom jsou krásné. Stačí málo, chvil-
ka zaváhání, cosi vám prolítne hlavou, 
špatně se vyspíte a vše je jinak. 

Chtěl jste to například letos zabalit?
Třeba na mistrovství Evropy po ki-
lometru s pevným startem. Po proje-
tí cílem se objevilo ve výsledcích na 
světelné tabuli 1.04.5, což je tak čas 
pro juniory. Pak přišli za mnou trené-
ři nejen naši, ale i soupeřů s tím, že 
je to určitě mýlka. Oni si vše měří in-
dividuálně. Postupně ke mně dorazili 
i ostatní, že je to jinak. Byla to bron-
zová jízda za 1.00.966 minuty. Byl 
jsem šťastný. 

Na další přemýšlení však nebyl čas, 
druhý den ráno následovaly rozjížď-
ky týmového sprintu. Proč tak brzy? 
Žádný odpočinek?
Program všech závodů je sestaven tak, 
aby byl co nejvíc atraktivní. Pro divá-
ky na velodromu i u přímých televiz-
ních přenosů. 

V keirinu jste vyhrál rozjížďku, se-
mifinále i finále.
Jenže ve finále jsem si vylosoval zad-
ní, šestou pozici, což nemuselo být op-
timální. Nedlouho po odstoupení vodi-
če jsem se však dostal do čela a vedení 
jsem si udržel před favorizovaným 
Ukrajincem Andrejem Vynokurovem 
až do cíle.

V závěru jste jel rychlostí 72 kilome-
trů v hodině. 
Naměřili mi to. Až s odstupem mi vše 
došlo.

Co nejvíc?
Česká vlajka s nápisem Brno v hledi-
šti. Jsem brněnský patriot a držela ji 
má přítelkyně, která za mnou do Paří-
že přiletěla. 

Keirin změnil pravidla. Dříve vo-
dič vedl cyklisty 5 a půl okruhu a 2 
a půl jste spurtovali do cíle, nyní jen 
3 a 3 máte na závěrečný spurt. Vy-
hovuje vám to víc?

Asi ano. Mám výsledky (úsměv). Je 
víc prostoru pro závodění. Ale rozhod-
ně je to pro diváky víc atraktivní. 

Na Facebooku jsou krásné záběry 
z evropského šampionátu. Na star-
tu jste s trenérem Petrem Klime-
šem, který vás s kolem drží. Oba 
máte kamennou tvář. Jste maxi-
málně soustředění. Naprosto opač-
ný záběr je to při spurtu, kdy před 
cílovou metou jste v dynamickém 
záběru před Vynokurovem. Takový 
rozdíl. Proč?
Na startu? To je spíše pro trenéra. Já 
se plně koncentruji na jízdu. Je to po-
dobné jako start na 100 metrů v at-
letice.

Takže, trenére Petře Klimeši, proč?
Vše si řekneme s dostatečným odstu-
pem před jízdou. A s přibývajícími 
okamžiky před startem jsem snad víc 
nervózní než závodník. Ostatně všich-
ni mí svěřenci mě perfektně znají, oka-
mžitě na mně vše poznají. Nemělo by 
to žádný efekt jim při startu něco ří-
kat. Znervóznilo by je to a nemělo by 
to účinek. Během jízdy je to však zále-
žitost jezdce, co vše dokáže a jak umí 
zareagovat. 

Tomáši, jaké pocity prožíváte před 
jízdou?
Tak trochu si představuji, že jsem jako 
voják před bitvou. Nasadím si helmu, 
soustředím se a jdu do boje, tedy na 
start. Nesmím udělat chybu, která by 
byla osudná. 

Jste pověrčivý?
Odpovím jinak. Když jsem letěl na Ev-
ropu do Paříže, najednou jsem měl pa-
lubní lístek s místem 27C. Pro závod 
mi bylo přiděleno startovní číslo 27. 
Dodávám, že před pěti lety 27. dubna 
jsem utrpěl dost vážné zranění. Trochu 
mě to zarazilo. 

Naposled závod Světového pohá-
ru vyhrál český závodník v roce 
2012, Brňan Martin Bláha s Vojtě-
chem Hačeckým. A nyní jste vyhrál 
hned tři závody po sobě. Jaké zážit-
ky s tím máte spojené?
V Glasgow i Apeldoornu to bylo ne-
skutečné. Soupeři mi přišli gratulovat 
s dodatkem, že mi vítězství strašně přá-
li. Bylo to srdečné a milé zároveň. Zna-
jí můj životní příběh a vědí, že jsem se 
dokázal odrazit od dna, aniž bych měl 
na tomto pádu sebemenší podíl. Ve 
všech závodech, ostatně stejně jako při 
mistrovství Evropy, za mnou s těsným 
odstupem skončil Andrij Vynokurov.

Měnil jste taktiku? Byly to stejné zá-
vody?
Ve Skotsku jsem postupoval z roz-
jížďky z druhého místa a následně 
vyhrál semifinále. Ve finále jela celá 
špice současně a zvítězil jsem o 92 ti-
sícin sekundy, to je jen o 30 centimet-
rů. V Nizozemí jsem šel do vedení již 
v předposledním kole a dlouhým spur-
tem jsem Andrije porazil o 106 tisí-
cin sekundy. Tady vidíte, že každý zá-
vod je z hlediska taktiky naprosto jiný. 
A pro diváky také zajímavý. 

Vy jste však na podzim vyhrál tři-
krát po sobě. Nemrzí vás, že jste ne-
startoval na olympiádě v Riu?
Na olympiádu se musíte kvalifikovat 
ze závodů Světového poháru a jede 
tam minimální počet lidí z jedné země. 
Kvalifikoval se tam Pavel Kelemen 
z brněnské Dukly, kterému jsem při 
přípravě dělal sparingpartnera. V roz-
jížďce keirinu a v opravné jízdě se 
však neprosadil. I tady vidíte, jak je 
dráhová cyklistika proměnlivá, nevy-
zpytatelná a zajímavá. 

Olympiádu v žebříčku hodnot však 
stavíte na první místo. Co Tokio 
a vy? Na dráze tam vyhrál zlato 
v roce 1964 také z Brna legendární 
a věčně usměvavý Jirka Daler.
Samozřejmě je to absolutní vrchol. Je 
však na pořadu v roce 2020. Můj vel-
ký vzor sir Chris Hoy se dokázal držet 
ve vrcholné světové formě i daleko po 
třicítce. Mým nejbližším cílem je být 
úspěšný příští rok. Nyní budu mít pár 
dnů oddechový program a pak musím 
pokračovat s tréninkem, i když budou 
na pořadu Vánoce. Musím také my-
slet na osobní a budoucí profesní ži-
vot, mimo jiné také proto, abych zúro-
čil můj čerstvý vysokoškolský diplom.

A jaké je vaše přání do nového roku?
Přál bych si, aby příští rok Brno udě-
lalo zásadní krok směřující ke stavbě 
krytého cyklistického oválu. Přes zimu 
musíme jezdit trénovat do Vídně, kde 
máme přesně vyhrazené hodiny, dost 
často v nepříjemných nočních časech. 
Já se krytého velodromu v Brně jako 
špičkový závodník asi už nedočkám, 
ale je to nutné pro zachování a rozvoj 
dráhové cyklistiky nejen v Brně, ale 
také v celé republice.

 Návrat na vrchol. Po nehodě se dráhový cyklista Tomáš Bábek znovu vrhl do trénování. A vyplatilo se. Le-

tos v říjnu se v Paříži stal mistrem Evropy.  FOTO: W. HOSTE

Co je to keirin?
Keirin vznikl v Japonsku kolem 

roku 1948 jako sport vhodný 

pro sázení.

V olympijském závodě či na MS, 

ME, SP obvykle startuje šest cyk-

listů, v japonských závodech de-

vět jezdců. Jezdí seřazení po-

dle losu za motorovým vodičem 

zvaným derna, který za tři kola 

zvyšuje rychlost až na 50 kilome-

trů v hodině. Dráhu vodič opou-

ští 750 metrů před cílem a násle-

duje sprint jezdců do cíle. 

Disciplína je od roku 1980 sou-

částí MS v dráhové cyklistice 

a od roku 2000 na programu let-

ních olympijských her.
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Průvodce Cejlem nabídne deset tras
Brněnský Cejl, lidmi nazývaný „Bronx“, 
byl v minulosti průmyslovým centrem 
města. Dnes je tato část známá spíše jako 
sociálně vyloučená čtvrť. Nový průvod-
ce Kateřiny Šedé nazvaný BRNOX/prů-
vodce brněnským Bronxem chce ukázat, 
jaký je Cejl ve skutečnosti. V prosinci 
bude mít křest.

„Černé město, jak se oblasti někdy 
říká, je ve skutečnosti jedním z nej-
barevnějších míst,“ upozornila Kate-
řina Šedá. Barevně odlišené jsou i tra-
sy, kterých je v průvodci celkem deset. 
Každá z nich obsahuje deset zastavení 
a jeden tip na výlet. Jednotlivá zastave-
ní průvodce, který tak obsahuje sto de-
set bodů, jsou podobně různorodá jako 

samotná oblast, kterou mapují. Zájemci 
si mohou vybrat trasu ve stopách nábo-
ženství, gastronomie, nákupů, nočního 
života, ale třeba i holocaustu nebo fauny 
a flóry zdejší oblasti. Jednotlivá zasta-
vení jsou uvedena ve formě reportáže, 
rozhovoru, anekdoty, křížovky, kresby 
nebo fotografie. Vždy s ambicí zazna-
menat danou věc nečekaně a z neobvyk-
lého úhlu, často také vtipně.

Všechna doporučení a zastavení 
v průvodci jsou zpracována na zákla-
dě reálných zážitků Kateřiny Šedé. Au-
torka více než rok pracovala v oblas-
ti, kde kontaktovala místní obyvatele 
a sháněla tipy přímo od nich. Všechny 
zážitky zaznamenala do průvodce, aby 

i veřejnost poznala oblast kolem Cej-
lu a Francouzské ulice v jiném svět-
le. „Toto všechno se v Brnoxu opravdu 
stalo. I věci zdánlivě nepředstavitelné 
jsou tam celkem časté,“ poznamenala 
autorka průvodce.

BRNOX/průvodce brněnským Bron-
xem se bude křtít ve středu 14. prosince 
v 17 hodin v Galerii Turistického infor-
mačního centra města Brna na Radnic-
ké ulici. Putovní křest průvodce odstar-
tuje následující den – 15. prosince – od 
17 hodin v Muzeu romské kultury na 
Bratislavské ulici.

Již nyní jsou v TICu k dispozici k vy-
zvednutí mapy tras, které doplňují in-
formace v průvodci. (GAK)

Brněnské Vánoce vyvrcholí na Nové radnici
V prosinci se chystá několik akcí 
či představení, jež stojí za to vidět. 
Které události nepromeškat a co 
určitě navštívit?

ALEŠ PELIKÁN

Na náměstí Svobody mají Brňané 
možnost navštívit desítky stánků, 

skleněné city moduly s tvořivými díl-
nami pro děti, virtuální realitou či kios-
kem EN-PLUG, kde je možné vytisk-
nout si a koupit fotografii z Instagramu 
opatřenou hashtagem #brnenskevano-
ce. V kopuli stojící uprostřed vánoční-
ho tržiště je letos Zimní bar s vánoční-
mi klasikami – v anglosaských zemích 
velmi oblíbenými krémovými drinky 
Eggnog a Flip či punčem, který zná 
svět již od 17. století. Nabízí ale i ba-
rovou klasiku, jakou je old fashioned 
nebo negroni.

Dřevěný betlém řezbáře Jiřího Ha-
louzky má letos už 100 figur. „Proto-
že víme, jak jsou figury z betléma ob-
líbené, mají velcí i malí jedinečnou 
možnost zvířata z nádherné Pradědo-
vy galerie poznat opravdu zblízka,“ říká 
Zuzana Mičkalová z Turistického infor-
mačního centra města Brna. Součástí 
prostoru proto je i „Photopoint“ vytvo-
řený z deseti dřevěných zvířat. U těch se 
může každý vyfotit a posadit se na ně. 
Součástí je i kůň, který unese i dospělé-
ho člověka.

Rybí trh pod Novou radnicí

Letošní novinkou je trh pod Novou rad-
nicí. Kdysi tam býval rybný trh a svého 
času tak bylo pojmenováno i náměstí. 
Jak zdůrazňuje ředitelka Turistického 
informačního centra města Brna Jana 
Janulíková, zdejší vánoční trh navazuje 
právě na toto historické období. „Poja-
li jsme ho jako gastronomický trh a na 
své si přijdou opravdoví gurmáni spe-
cialit včetně těch z ryb,“ upřesnila Ja-
nulíková.

Dalšími místy, kde lidé mohou pří-
jemně strávit čas adventu a nasát před-
vánoční atmosféru, je Zelný trh a Mo-
ravské náměstí. Zdejší trhy jsou v režii 
městské části Brno-střed a více se o nich 
dozvíte v boxu.

Trh neziskovek v Radnické ulici

V Křišťálovém sále na Staré radni-
ci se každou adventní sobotu a nedě-
li od 13 do 17 hodin konají tvořivé díl-
ny. Vstup je zdarma. V Radnické ulici 
zase poslední adventní víkend od 16. do 
18. prosince najdou Brňané prodejní 
trh brněnských neziskových organizací. 
V moderních kontejnerech před Starou 
radnicí se jich vystřídá celkem 10.

Amnesty International bude prodá-
vat drobné dárkové předměty. Diecéze 
sv. Anežky připraví výrobky seniorů, kte-
ří se scházejí v terapeutických tvořivých 
dílničkách. Hašle, která pomáhá zejména 
dětem s postižením, bude prodávat upo-
mínkové předměty a Hnutí Brontosau-
rus nabídne adopci budky. Hnutí Duha 
na stánek připravuje trička, mikiny nebo 
tašky z ekobavlny a recyklovaných mate-
riálů a výrobky z chráněné dílny PRÁH. 
Liga vozíčkářů nabídne kreativní výrob-

ky hendikepovaných klientů. Trh bude 
otevřen od 10 do 21:45 hodin.

Tajemné Vánoce na Špilberku

Od 1. prosince je na Špilberku otevře-
na výstava Tajemné příběhy Pavla Če-
cha prezentující knižní ilustrace a obra-
zy brněnského výtvarníka, který kreslí 
a píše knížky pro děti, vytváří komiksy 
a maluje. Jako doprovodný program 
chystá Muzeum města Brna na sobo-
tu 10. prosince tradiční adventní akci, 
tentokrát s názvem Tajemné Vánoce na 
Špilberku. Bude to hravá stezka výsta-
vou, Čechova autogramiáda, dílničky, 
kreativní obchůdky, venku na nádvo-
ří divadlo, stánky, opékání buřtů a sa-
mozřejmě taky vánoční strom. Více na 
www.spilberk.cz.

Vánoční hra a betlémy

Jedním z projektů vánoční doby je tra-
diční Křesťanský advent a Vánoce. Myš-
lenka pozvat nejširší veřejnost k návštěvě 
betlémů a dalších adventních programů 
vznikla před devíti lety v Brně. V roce 
2012 se s jednotným vizuálním stylem 
a prostřednictvím internetových stránek 
www.krestanskevanoce.cz rozšířila do 
celé České republiky.

Mezi zajímavé nabídky patří napří-
klad oslavy svátku sv. Mikuláše, průvo-
dy světla, pozvání na roráty a adventní 
hudební a divadelní představení. Letos 
se do projektu zapojily také další křes-
ťanské sbory a církve: Církev bratrská, 
Církev československá husitská a Čes-
kobratrská církev evangelická.

Program přinese také dvě zajímavé 
novinky. Ve středu 14. prosince v ob-
chodním centru Vaňkovka vystoupí zá-
stupci brněnských církevních škol a far-

ností s adventním programem. Zejména 
dětem je pak určena vánoční hra s ná-
zvem Sestav si svůj betlém. Při návště-
vě vybraných kostelů obdrží děti po 
dvou figurkách, a pokud navštíví všech 
patnáct, budou mít svůj betlém kom-
pletní. Poté budou moci zaslat fotografii 
sestaveného betléma do soutěže a v led-
nu se zúčastnit setkání mladých úspěš-
ných „betlémářů“.

Betlémské světlo 

Skauti se v sobotu 10. prosince opět vy-
praví do Vídně pro Betlémské světlo. 
Vlakem ho pak dopraví do Brna, odkud 
ho rozvezou do celé republiky. V nedě-
li ráno ho při mši v katedrále sv. Petra 
a Pavla předají i do rukou biskupa Voj-
těcha Cikrleho. Po skončení bohosluž-
by si světélko budou moci zájemci od-
nést domů. Motto letošního ročníku 
Betlémského světla zní Odvážně vy-
tvářet mír. Je inspirováno Horským ká-
záním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo 
působí pokoj, neboť oni budou nazváni 
syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pro-
následováni pro spravedlnost, neboť je-
jich je království nebeské." Bližší in-
formace o Betlémském světle jsou na 
adrese www.betlemskesvetlo.cz.

Vánoce na brněnské radnici

A Betlémské světlo si lidé budou moci 
odnést v předvečer Štědrého dne v pá-
tek 23. prosince například z Nové rad-
nice. Jako každoročně zde pro ně bude 
připraven celodenní program pod ná-
zvem Vánoce na brněnské radnici. Ote-
vřeny budou všechny reprezentační 
prostory a sály s programem určeným 
zejména dětem. Podrobnosti najdete na 
www.vanocenaradnici.cz.

Program Brněnských 
Vánoc (výběr)
NÁMĚSTÍ SVOBODY

3. 12. | so | 18:00 – Lenka Dusilo-

vá a Baromantika

4. 12. | ne | 14:30 – Bravo team: 

Zimní království

5. 12. | po | 17:20 – Mikulášské 

požehnání

6. 12. | út | 15:00 – Zabijačka

7. 12. | st | 10:00 – Stánek č. 58 

– Partneři Brněnských Vánoc: 

Městské divadlo Brno

8. 12. | čt | 15:30 – Adventní klau-

nování s kouzelníkem Mišuge

9. 12. | pá | 18:00 – Stanley‘s Dixie 

Street Band

10. 12. | so | 15:30 – Setkání se 

zvířátky ze Zoo Brno

11. 12. | ne | 10:30 – Dětský 

folklorní soubor Škubánek

12. 12. | po | 11:30 – Schola BiGy 

Biskupského gymnázia

13. 12. | út | 19:30 – Zimní kino: 

Krátké filmy z Brněnské 16

14. 12. | st | 18:00 – Česko zpívá 

koledy

15. 12. | čt | 18:00 – Dan Bárta 

a Robert Balzar Trio

16. 12. | pá | 15:30 – Divadlo Na-

vlnce: Tygříkovo štěstí

17. 12. | so | 18:00 – Howard Go-

spel Choir

18. 12. | ne | 19:00 – Česká mše 

vánoční

19. 12. | po | 15:30 – Malé velké 

divadlo: O pekařském štěstí

20. 12. | út | 18:00 – Modrá hvěz-

da Vánoc

21. 12. | st | 18:00 – The Fireballs: 

Jumpswing and Boogie Set

22. 12. | čt | 13:30 – Křest tram-

vají DPMB

23. 12. | pá | 19:30 – Zimní kino: 

Tři oříšky pro Popelku

CELÝ PROGRAM:

WWW.BRNENSKEVANOCE.CZ 

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

3. 12. | so | 16:00 – Koncert Underco-

ver – Alanis Morissette tribute band

4. 12. | ne | 14:00 – Divadlo Špíl-

berg – Králíci z klobouku – diva-

delní představení pro děti

5. 12. | po | 14:00 – Pěvecké vy-

stoupení žáků ze Střední školy 

umělecko-manažerské

6. 12. | út | 18:00 – Koncert Oak-

land sisters

7. 12. | st | 18:00 – Vánoční swin-

gová tančírna pod taktovkou 

Swing Wings

8. 12. | čt | 16:00 – Klavírní koncert 

Nikol Bókové

9. 12. | pá | 13:00 – Vánoční po-

hlazení

10. 12. | so | 14:00 – Drumline 

PARTY DIDDLERS

11. 12. | ne | 13:00 – VIDA Park 

show – Vytěž Princip

12. 12. | po | 18:00 – Koncert 

Bazztaarklan

13. 12. | út | 16:00 – Koncert Pety 

Göbelové

14. 12. | st | 18:00 – Tančírna New 

Hustle style

15. 12. | čt | 18:00 – Koncert The 

Young Pekáč Mojmír Bártka

16. 12. | pá | 18:00 – Koncert The 

Muxx

17. 12. | so | 14:30 – Řád červe-

ných nosů – Vánoční povídání 

o pejskovi a kočičce – divadelní 

představení pro děti

18. 12. | ne | 14:00 – Folklorní vystou-

pení souboru Děcka ze Skoronic

19. 12. | po | 16:00 – Kapela Zimour

20. 12. | út | 16:00 – Lidová har-

monikářka Tereza Škrháková

21. 12. | st | 18:00 – Divadlo Polár-

ka – divadelní představení Polár-

ka nad Betlémem

22. 12. | čt | 14:00 – Exhibiční 

show Mantily Brno – moderní 

a estetická gymnastika

23. 12. | pá | 20:00 – Oficiální za-

končení

CELÝ PROGRAM:

WWW.ADVENTNAMORAVAKU.EU 

ZELNÝ TRH

3. 12. | so | 18:30 – Polaris – kon-

cert písniček divadla Polárka pro 

malé i velké 

4. 12. | ne | 17:00 – Big Band MR. 

SWING Brno

5. 12. | po | 17:00 – Žehnání Miku-

lášům a Mikulášská nadílka

6. 12. | út | 15:00 – Muzikálová 

procházka jazzovou stezkou

7. 12. | st | 16:30 – Reptie – pop-

-rocková kapela z Brna

8. 12. | čt | 18:00 – A.M.Úlet – ori-

ginální dřevěný pop nejen s ad-

ventním programem 

9. 12. | pá | 18:00 – Monogram – 

pražská bluegrassová skupina

13. 12. | út | 17:00 – Patrik Havelka 

– muzikálový tanečník a zpěvák

14. 12. | st | 16:00 – Karsima – mo-

derní folk-rock

15. 12. | čt | 18:00 – Poutníci – le-

gendární kapela hrající bluegrass 

a country

16. 12. | pá | 16:30 – Baobab – 

s cimbálem tradičně i netradičně

17. 12. | so | 14:00 – Hrajdivadlo.

cz – divadelní improvizace

18. 12. | ne | 16:00 – Mažoretky 

Legato

19. 12. | po | 18:30 – Přístav Brno 

– tramp-folková skupina

20. 12. | út | 15:00 – Seniorský pě-

vecký sbor Bádule

21. 12. | st | 16:00 – Jukebox na 

Zelňáku – písničky na přání 

22. 12. | čt | 18:00 – A.M.Úlet 

& The Addams Sisters – s vůní 

vánočního času

23. 12. | pá | 16:00 – The Frees – 

od jazzu k pop-rocku

CELÝ PROGRAM:

WWW.VANOCENAZELNAKU.CZ 

(POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 4)

Autobusy linky 64 tak tuto rozvíjející 
se lokalitu spojí s tramvajemi a trolejbu-
sy v ulici Křenové a z jižního směru pak 
se všemi linkami vedenými přes přestup-
ní uzel Komárov, současně také vzniká 
přímá vazba Komárova a Židenic.

Přibude vlak do Blanska a Prahy

Drobné úpravy v časech odjezdů na-
stanou i v mimobrněnské oblasti IDS 
JMK. „Bude zaveden nový vlak do 
Blanska s odjezdem z Brna v 14:44 ho-
din. V souvislosti se zvýšením po-
čtu vlaků mezi Brnem a Prahou dojde 
i k nutným časovým posunům někte-
rých vlaků linky S2 a zvýší se tak počet 
případů, kdy nebude zajištěna návaz-

nost mezi linkami S2 a S3 v Žideni-
cích,“ upozornil vedoucí tarifního od-
boru společnosti Kordis, která IDS JMK 
spravuje, Květoslav Havlík. 

Velké zjednodušení Kordis přináší 
cyklistům. Ti, kteří mají předplatní jíz-
denku pro zóny 100 + 101, budou moci 
nově bezplatně po Brně cestovat nejen 
linkami městské dopravy, ale i vlaky. 
Při cestách mimo Brno pak budou pla-
tit jen za nepředplacené zóny. „Ti, kteří 
předplatní jízdenky nemají, nově zaplatí 
jednotně v městské dopravě i ve vlacích 
plné jízdné nebo výhodnou jednoden-
ní jízdenku pro jízdní kolo za 70 korun. 
Stejnou jízdenku využijí i majitelé psů, 
kteří s nimi vyrážejí na víkendové výle-
ty,“ popsal Havlík.

Dopravci upraví jízdní řády i trasy

 Vánoční trhy. Stánky a program Brňané najdou i na Zelném trhu.

 FOTO: Z. KOLAŘÍK

 FOTO: M. SCHMERKOVÁ



PROSINEC 2016 5INZERCE 

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

Informace o inzerci:
Karel Marek
manažer inzerce

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

Informace o inzerci:
Hana Adamcová
manažer inzerce

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

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN – informační noviny občanů statutárního města Brna. Vedoucí Tiskového střediska odpovědná za Brněnský Metropolitan: Hana Černohorská, editorka: Lucie Kolischová, redaktoři: Markéta 

Žáková, Marek Dvořák, Zuzana Taušová, Kateřina Gardoňová, Ivo Klemeš, Aleš Pelikán. Adresa redakce: Magistrát města Brna, Tiskové středisko, Husova 12, 601 67 Brno, tel.: 542 172 207, tis@brno.cz. Redakce neodpovídá 

za obsah názorových rubrik. Vydal MMB ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r. o., držitelem certifikátu ISO 9001. Ev. č. periodického tisku MK ČR E 16017 • Inzerce a distribuce: Havel Mouka, tel.: 602 557 777, 

havel.mouka@ceskydomov.cz. DTP: Tomáš Coufal • Tisk: Moraviapress, a. s. • Distributor: Česká distribuční, a. s. • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita: 11x ročně (s výjimkou srpna) • Vyšlo 3. 12. 2016.

PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!
PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!

Přejeme Vám krásné a radostné vánoční svátky a všechno nejlepší do
nastávajícího nového roku 2017

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

www.skoda-auto.cz

To Vám přejeme my,
všichni pracovníci

AUTONOVY BRNO
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Krátké a intenzivní větrání v topné sezoně 
likviduje syndrom „nezdravých budov“
Klima v domě či v bytě doká-

že obyvatele nejen dobře na-

ladit, ale také uškodit. Pokud 

je totiž špatné, způsobuje úna-

vu, nevolnost, alergické proje-

vy či migrény. Na vině může být 

takzvaný syndrom nezdravých 

budov. Škodlivému prostředí 

v budovách lze dle odborníků 

předcházet pravidelným, krát-

kým a intenzivním větráním 

a kvalitním zateplením.

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) varuje před syndromem ne-
zdravých budov již od roku 1984. 
Nezateplené či nedostatečně za-
teplené budovy trpí kvůli neregu-
lovatelnému vnějšímu a vnitřnímu 
vzduchu nevhodným klimatem.

„Obyvatelé takových budov ne-
jsou zvyklí správně větrat, čímž 
mikroklimatické podmínky budov 
ještě zhoršují. Malou výměnou 
vzduchu se totiž v domě hromadí 
toxické látky a zvyšuje se vlhkost, 
což může způsobit růst plísní. Pří-
lišným větráním a přetápěním 
v zimě se naopak vlhkost vzduchu 
významně snižuje. Odtud pramení 
četné zdravotní potíže – slzení očí, 
podrážděné sliznice, ztížené dý-
chání, bolesti hlavy či zalehlé du-
tiny,“ vysvětlil podstatu syndromu 
nezdravých budov předseda Sdru-
žení EPS ČR Pavel Zemene.

Kvalitní zateplení 
a pravidelné větrání

Kromě kvalitního zateplení, kte-
ré by mělo být samozřejmostí, se 

na pohodě v budově podílí i pravi-
delné větrání. „Stačí větrat krátce, 
klidně i jen pár minut několikrát 
denně, zato intenzivně s okny ote-
vřenými dokořán. Použití větračky 
není tak účinné - dochází k teplotní 
výměně mezi vnějším a vnitřním 
prostředím, ale obměna vzduchu 
je pouze částečná. Nic nevymění 
vzduch v místnosti lépe než krátký 
a častý průvan,“ poradil Zemene.

Když je obydlí zateplené a pra-
videlně větrané, ale přesto při po-
bytu v domě přichází alergické 
symptomy, je zřejmě na vině ne-
dostatečná izolace. Syndrom po-
stihuje zejména starší budovy 
zateplené slabou vrstvou polysty-
renu kolem 5 centimetrů.

Kdy je zateplení vhodné?

„Dozateplení je, pokud jde o pří-
mé náklady, levnější. Aby bylo 
technicky a funkčně dokonalé, je 
potřeba odborně zhodnotit stav 
původní izolace,“ popsal Zeme-
ne. Odborná konzultace a kont-
rola stávajícího zateplení všech-
ny nedostatky odhalí.

„Při zateplování je důležité ne-
jen jeho správné provedení, ale 
také použitý materiál. Zajímejte 
se o původ materiálu použitého 
při výrobě zateplovacích desek. 
Nekvalitní materiál by mohl hro-
zit například výdutěmi, nepřilnu-
tím na podklad či nedokonalým 
těsněním,“ připomněl Zemene.

Investice do zateplení není ma-
lým výdajem, finanční injekce v po-
době dotací však může výrazně po-

moci. Podpory udělované v rámci 
výzev dotačních fondů, zejména 
v programu Nová zelená úsporám, 
dosahují do výše milionů korun.

„Dotace je udělována na zatep-
lení nové i na částečné dozatep-

lení. Díky kontinuálnímu příjmu 
dotací navíc nyní nemusíte čekat 
na zahájení příjmu žádostí jako 
v minulých letech, ale žádost 
můžete podat hned teď,“ upozor-
nil Zemene.

Do země jezdí Němci, 
Slováci a Poláci, letos je to 
už přes 14 milionů turistů
Sousedé České republiky jsou čilí cestovatelé. Český statis-

tický úřad (ČSÚ) spočítal, že letos se za první tři čtvrtletí roku 

v zemi ubytovalo na 14,57 milionu turistů. Jde o nejvyšší čís-

lo od roku 2000. Více jezdí turisté ze sousedních států a z asij-

ských zemí. Ubylo zato turistů z Ruska a z Japonska.

Od ledna do září přenocovalo 

v tuzemských ubytovacích za-

řízeních o 7,1 % více hostů, než 

tomu bylo ve stejném období 

loňského roku. Převažovali při-

tom domácí turisté, kterých při-

bylo 542 tisíc na 7,4 milionu.

Hostů ze zahraničí přijelo 

celkem 7,1 milionu: nejčastě-

ji do republiky míří cestova-

telé z Německa (1,4 milionu), 

Slovenska (494 tisíc) a Polska 

(456 tisíc). Meziročně přijelo 

víc hostů z Číny, Jižní Koreje 

a Tchaj-wanu. Naopak ruských 

turistů v Česku ubylo o 47 tisíc 

a japonských o 14 tisíc.

„I letos vykazuje cestovní 

ruch dobré výsledky. Nekona-

jí se sice žádné akce typu mis-

trovství světa v hokeji, které 

vloni přilákaly mnoho návštěv-

níků. Přesto dál roste počet 

hostů v hotelech i penzionech 

– ten poprvé překonal hrani-

ci 14 milionů. A na rekordní 

úrovni je i počet přenocování 

– 40,1 milionu nocí,“ potvrdila 

předsedkyně ČSÚ Iva Ritsche-

lová s tím, že i tuzemští turisté 

byli přičinliví a trávili v hote-

lích a penzionech 21,5 milio-

nu nocí.

Tuzemci na jižní Moravu 
nezapomněli

Na jižní Moravu zavítalo zase 

více „domácích hostů“ – v ce-

lém Jihomoravském kraji jich 

napočítali od ledna do září to-

hoto roku 883 000, což mezi-

ročně znamená nárůst o 5,1 %.

Vyšší počet hostů i přenoco-

vání zaznamenaly všechny kra-

je. Nejvýrazněji Praha, kam při-

jelo o 305 tisíc turistů více než 

vloni. „Do hlavního města při-

jíždí víc turistů už druhý rok. 

Na rostoucí návštěvnosti se po-

dílejí hlavně zahraniční hosté,“ 

popsal Pavel Vančura, vedoucí 

oddělení statistiky cestovního 

ruchu ČSÚ.

Nejvyššího meziročního pří-

růstku dosáhly čtyřhvězdič-

kové hotely, které navštívilo 

o 350 tisíc hostů více než loni. 

Nezaostávají však ani penzio-

ny, které si připsaly o 174 tisíc 

hostů více.

Celkový počet zahraničních 

návštěvníků, včetně těch, kteří 

v prvních třech čtvrtletích pře-

nocovali mimo hromadná uby-

tovací zařízení nebo do Česka 

přijeli pouze na jeden den, do-

sáhl 23,8 milionu.

AUTOR FOTO:

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
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PRODEJ / KOUPĚ / PRONÁJEM

• Hledám udržovaný byt v Brně 

nebo okolí. Max. 25 km. Hotovost 

připravena. � 722 012 297

• KOUPÍM DŮM / CHALUPU v Brně. 

RK nevolat. Děkuji za nabídky.

� 723 159 450

• Hledám dlouhodobý pronájem v Brně. 

� 731 070 463
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INZERCE – NEMOVITOSTI

Sháním zahradu, chatu, chalupu. Nejlé-

pe osobní vlastnictví. Brno, Brno-ven-

kov nebo BK. Tel.: 608 619 980

Mladá rodina naléhavě hledá větší byt. 

Min. 3+1 a větší. Děkujeme za nabídku.

Tel.: 773 978 568

Hledám menší byt 1+kk až 2+1. Může 

být i družstevní. Nechci SB nebo ná-

jemní. Tel.: 776 164 224
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Sleva až 10 %

za včasný nákup

(při rezervaci v ESO travel Brno 

min. 4 měsíce před 

odletem)

Nejlepší
exotika
Nejlepší
exotika

ESO travel, Josefská 9, BRNO, tel.: 533 400 045, mobil: 777 363 630, email:brno@esotravel.cz

Největší výběr poznávacích zájezdů do více než 100 zemí.

Okruh sever. Thajskem 16 dnů 58.990 53.089
Putování Kambodžou 16 dnů 74.990 67.489
Vietnam od severu k jihu 16 dnů 71.990 64.789

Malý okruh Čínou 9 dnů 32.990 29.689
Čína – perly říše středu 13 dnů 49.990 44.989
Čína + Tibet 13 dnů 79.990 71.989

Velký okruh Mexikem 17 dnů 79.990 71.989
To nejlepší z Kuby 12 dnů 71.990 64.789
Bolívie a Peru 14 dnů 99.990 89.989

Západ USA 12 dnů 59.990 53.989
Vzhůru do Yellowstonu 18 dnů 84.990 76.489
Východ USA 10 dnů 53.990 48.589

Nejlepší z Jižní Afriky 10 dnů 68.990 62.089
Safari v Tanzanii 9 dnů 84.990 76.489
To nejlepší z Namibie  12 dnů 78.990 71.889

Klasický okruh Indií 8 dnů 39.990 35.989
Okruh Indií a Nepálem 17 dnů 82.990 74.689
Perly Srí Lanky 9 dnů 47.990 43.189

Chorvatsko
Černá Hora
SLEVY až 45 %

do 31.12.2016

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz
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Šťastné a výhodné
Nadělte si vůz za  
skvělou cenu!

290 000 Kč222999000000000000 K

Škoda Octavia 2015

249 999 Kč

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

KVALITNÍCH VOZŮŮ  
ZA NEJLEPŠÍ CENYY

Až

Zimní pneu
k vybraným vozům

AK
CE k vybraným vozům

BRNO  
Černovická 38

PO–NE   8:00–21:00

Více info o akcích na www.aaaauto.cz/akce

PŘIDEJ SE K NÁM

www.automotodrombrno.cz

Info: dispecer@brno-circuit.com

    Tel: 774 766 643

 
CO NABÍZÍME:

atraktivní práci na závodním okruhu

přátelský kolektiv a individuální přístup

práci na směny dle dohody s dispečerem

zajímavé fi nanční ohodnocení

 Máš vztah k motoristickému sportu? 

 Jsi student, aktivní senior nebo pracující s volným  časem?

Jsi fyzicky zdatný a odpovědný?

Masarykův okruh 

      hledá traťové komisaře

Kuřecí prsní řízek, chlazený, vakuo. balený, 2kg 99 Kč/kg
Kachna chlazená, třída kvality A 69 Kč/kg
Kuřecí stehna zmrazená, 500g 25 Kč/ks, 50 Kč/kg
Kuřecí prsa s kostí zmrazená, (pouze celý karton) 49 Kč/kg
Smažené kuřecí řízečky PIKANT zmrazené, 1 kg 99 Kč/kg
Smažený kuřecí holandský řízek zmrazený, 1 kg 65 Kč/kg
Kuřecí prsní šunka 79 Kč/kg
OA Kuřecí pochoutkové párky 39 Kč/kg
VB Originál česká kachní tlačenka 89 Kč/kg
Vepřová krkovice s kostí 79 Kč/kg
Hovězí zadní bez kosti 110 Kč/kg
Olomoucké MÁSLO, 250 g 32 Kč/ks*

*do vyprodání zásob za uvedenou akční cenu

prodejny

„cenové bomby“CE!

Zdraví, štěstí 
a pohodu 
v novém roce 
přeje Český Domov
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JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Brno je vnímáno jako 

město se špičkovou 

gastronomií. Tomu čím 

dál více odpovídá také 

nabídka na vánočních trzích v centru. A ne-

jde jen o pokrmy či nápoje, důležité je i pro-

středí a úroveň konzumace. Loni moravskou 

metropolí rezonovalo téma zavedení systé-

mu nápojových vratných obalů, gastronomie 

je v centru zájmu také letos.

Brno se loni stalo prvním městem v Čes-

ké republice, kde si návštěvníci mohli všu-

de v centru vychutnat svůj oblíbený nápoj 

z vratného porcelánového hrníčku či kelím-

ku. Ukázalo se, že systém významně prospěl 

kultuře konzumace a posunul brněnské trhy 

blíže západoevropským standardům. Spoko-

jenost s jeho zavedením prokázal i průzkum 

uskutečněný přímo na trzích. Přes 80 pro-

cent z 650 respondentů odpovědělo, že po-

važuje konzumaci nápojů z vratných obalů 

za kulturnější a ekologičtější, podobné pro-

cento se vyjádřilo, že po zavedení systému 

ubylo odpadků v centru. 70 procentům ná-

vštěvníků pak nevadila vratná záloha.

Na základě pozitivních zkušeností a klad-

ných ohlasů jsme se rozhodli v systému 

vratných obalů pokračovat i letos a opět se 

do něj zapojili organizátoři všech trhů v cen-

tru. Podobu nosičů jsme nerozhodovali jen 

„od stolu“, ale na jaře jsme se ptali také 

obyvatel města. 80 procent potencionálních 

návštěvníků si přálo zachovat vratné hrnky 

i kelímky a poměr mezi tradičním a moder-

ním designem byl v odpovědích téměř půl 

na půl. Letos si tak návštěvníci mohou vy-

brat mezi tradičním motivem „Náš Ježíšek“, 

a to na hrníčcích a kelímcích, a designový-

mi hrnky od výtvarníka Petra Kvíčaly, jejichž 

motivy vychází z půdorysů vybraných br-

něnských náměstí. 

Věřím, že pestřejší nabídka vratných obalů 

spolu s novinkami, jako je velký Zimní bar 

na náměstí Svobody či Gurmánské Váno-

ce na Dominikánském náměstí, opět vytváří 

z centra města v adventním čase místo, kam 

se lidé rádi vracejí.

V září 2016 schválilo 

zastupitelstvo Me-

morandum o spoluprá-

ci mezi Centrem kom-

petence SMART REGIONs a městskou čás-

tí Brno - Nový Lískovec.

Již v minulosti jsme při revitalizaci domů 

spolupracovali s odborníky z univerzit i ne-

ziskového sektoru. Při uplatňování inova-

tivních postupů a řešení je taková spolu-

práce nezbytná. Díky tomu například lidé 

v panelácích nebo i obec ve školách a škol-

kách šetří za teplo výrazně víc než v běžně 

zateplených domech. Nyní nás čeká vyřešit 

parkování nebo větrání a svícení ve školách 

a školkách. Městská část si také uvědomu-

je, že letní přehřívání měst a změny klima-

tu dopadají výrazně právě na obyvatele ta-

kových intenzivně zastavěných sídlišť. Pro-

to hledá cesty, jak obyvatelům pomoci. Už 

jsme si vyzkoušeli, že dešťová voda nemu-

sí jenom tak odtékat do kanalizace. V parku 

Pod Plachtami je jezírko s vodou ze střech 

okolních panelových domů. Ve spolupráci 

s Centrem kompetence budeme řešit dal-

ší projekty. Jedním z nich je rekonstrukce 

bývalé výměníkové stanice na komunitní 

společenské centrum, které v naší městské 

části chybí. Projekt připravujeme společně 

s místními občany, kteří budou budovu vy-

užívat. V centru bude prostor jak pro senio-

ry, rodiče s dětmi, rekvalifikační kurzy pro 

maminky na mateřské, komunitní kavár-

nu, ale i sál pro pořádání kulturních a spo-

lečenských akcí. Budova bude příkladem, 

že je možné i veřejnou budovu navrhnout 

tak, aby byla úsporná a komfortní. Plánu-

jeme zelenou střechu, která bude sloužit 

jako komunitní zahrada a využívání dešťo-

vé vody pro splachování i závlahy zeleně. 

Okolo komunitního centra bude park, kte-

rý umožní využívat i venkovní prostředí. 

V polovině roku 2018 tak bude mít městská 

část Nový Lískovec první městskou budo-

vu v Brně, která splní požadavky nové ener-

getické legislativy na budovy se spotřebou 

blížící se nule.

V dnešní hektické a mo-

derní době je nut-

né držet krok s moderní-

mi technologiemi. Proč 

však vymýšlet již vymyšlené, když je možné se 

mnohému naučit od zahraničních měst, poučit 

se z jejich chyb a vytvořit si vlastní názor. Ne-

lze však „chytrá“ řešení jen zkopírovat a vložit.

V poslední době je především z řad opozi-

ce slyšet, že mnohé zahraniční cesty jsou 

zbytečné. Nechci zde komentovat účelnost 

všech těchto cest, ale dovolím si uvést mé 

zkušenosti v rámci oblasti Smart City. Na 

zahraničních cestách je možné získat mno-

ho důležitých informací, navázat kontak-

ty a také zvyšovat povědomí o městě Brně. 

Dle mého názoru je důležité získávat jak pří-

klady dobré praxe, tak i zjistit, jak a s který-

mi problémy se zahraniční kolegové museli 

popasovat. Z vlastní zkušenosti vím, že elek-

tronický či telefonický kontakt s partnerský-

mi městy vždy nevede k získání konkrétních 

informací pro danou problematiku.

Již na konferenci V4 v Ostravě jsem navrho-

val, aby příslušná ministerstva raději pod-

porovala tzv. hospitace v zahraničí pro od-

povědného úředníka a gesčního politika, 

díky nimž by docházelo k přenosu informa-

cí i motivací ke změně, než formou výzev 

nabízet městům a obcím finanční příspěv-

ky na vytvoření Smart City strategií. Většina 

těchto prostředků by pravděpodobně skon-

čila v tzv. poradenkách. Práce s lidmi je vel-

mi složitá a často není jednoduché je pře-

svědčit ke změně. Zahraniční cesta tak může 

být tzv. vzdělávacím kurzem a účelným pro-

středkem, jak lidem ukázat, že v zahraničí 

to či ono funguje, a oni sami si to mohou 

tzv. osahat. Je jasné, že ne všem bude ten-

to způsob získávání nadhledu či jasné důka-

zy špatných či dobrých zkušeností vyhovo-

vat, a to zejména lidem či firmám zvyklým 

na staré „osvědčené“ pořádky.

Vzhledem k blížícímu se konci roku mi dále 

dovolte, abych vám popřál příjemné prožití 

svátků a do nového roku 2017 mnoho štěstí, 

zdraví a spokojenosti.

Když Martin Frič točil 

v roce 1938 stejno-

jmennou komedii, do-

kázal díky skvělým her-

cům vtisknout na filmové plátno podstatu 

školní výuky: vztah mezi učitelem, žákem 

a rodičem jako katalyzátor odhalení schop-

ností a dovedností, jako strůjce přípravy 

mladého člověka na život, pro nastavení 

laťky charakteru. 

Ač je zmíněné filmové dílo zasazeno do 

prostředí gymnázia, dítě je formováno již 

v předškolním a především školním vzdělá-

vání. Jedním z nejtěžších rozhodnutí rodičů 

je pak právě výběr základní školy. Na úze-

mí města Brna působí 66 základních škol zři-

zovaných městskými částmi či městem Br-

nem a soukromé subjekty. Naše školy se tak 

ocitají v konkurenčním prostředí se školami 

soukromých zřizovatelů. Konkurence se ale 

nebojí, ba právě naopak. 

Zápis do 1. ročníku příštího školního roku 

proběhne až v dubnu, proto chceme nabíd-

nout rodičům dostatečné množství informa-

cí o všech základních školách. Začátkem roku 

bude k dispozici portál s podrobnými infor-

macemi o školách i přijímacím řízení. V úno-

ru nás čeká veletrh základních škol. Chys-

táme semináře pro rodiče budoucích prv-

ňáčků. Chceme podpořit sdílení zkušeností 

o jednotlivých školách mezi rodiči předško-

láků a rodiči školních dětí přímo v rámci ma-

teřské školy. Podpoříme také dny otevřených 

dveří v rámci základních škol. Tyto a všech-

ny další aktivity děláme proto, abychom po-

skytli co nejlepší službu a ukázali tak na veli-

ce dobré výsledky tzv. státních škol.

V posledních týdnech bylo možné zazna-

menat návrhy na sloučení dvou škol a šesti 

mateřských školek. Osobně jsem zastáncem 

principu subsidiarity, tedy toho, že tyto zá-

ležitosti má rozhodovat městská část. Musí 

se tak ale stávat na základě promyšlené kon-

cepce a po řádné diskusi s odbornou, peda-

gogickou i rodičovskou veřejností.

Přeji všem poklidný adventní čas, radostné 

Vánoce a vše dobré v roce 2017.

PETRA RUSŇÁKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (ANO)

JANA DRÁPALOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (SZ)

JAROSLAV KACER 
náměstek primátora 

města Brna (TOP 09)

PETR HLADÍK 
náměstek primátora 

města Brna (KDU-ČSL)

Brněnské Vánoce jsou svátkem gastronomie

Nový Lískovec má namířeno mezi chytré čtvrti Zkušenosti ze zahraničí

Škola základ života

Architekt Ruller 
oslavil devadesátiny
Život a tvorba architekta Ivana Rullera, 
který 17. listopadu oslavil devadesáté na-
rozeniny, jsou těsně spjaty s jeho rodným 
Brnem. Svá díla realizoval v jihomoravské 
metropoli a jejím okolí, ale i v dalších mís-
tech České republiky a zapsal se tak trva-
le do historie moderní české architektury, 
pracoval však i v zahraničí. Je nositelem 
řady ocenění, mimo jiné Ceny města Brna 
za celoživotní architektonické dílo.

Architekturu vystudoval Ivan Ruller po 
druhé světové válce na Vysoké škole tech-
nické Dr. Edvarda Beneše v Brně, kde byl 
žákem Bohuslava Fuchse a Bedřicha Ro-
zehnala, u nějž působil jako asistent. I pro-
to je v jeho tvorbě patrný vliv funkciona-
lismu a moderny, velký důraz vždy klade 
také na výtvarnou složku svých děl – pa-
tří k zakladatelům uměleckého sdruže-
ní Q či ke skupině 58. Po studiu pracoval 
jako projektant, v letech 1968–1979 půso-
bil jako vedoucí v kanceláři hlavního ar-
chitekta města Brna, poté také jako volný 
architekt. Za normalizace byl perzekvo-
ván. V roce 1990 si založil vlastní ateliér 
a vrátil se na Vysoké učení technické, kde 
byl čtyři roky děkanem Fakulty architektu-
ry, získal zde profesuru a pracoval jako ve-
doucí ústavu veřejných staveb. 

K nejvýraznějším a nejznámějším br-
něnským stavbám nesoucím rukopis Iva-
na Rullera patří prosklená administrativ-
ní a správní budova bývalého Ingstavu ve 
Vídeňské ulici, víceúčelová sportovní hala 
Rondo (dnes DRFG Arena) či Janáčkovo 
divadlo. (MAK)

Za Lužánkami 
se už bruslí
Ve čtvrtek 1. prosince začala brus-

lařská sezona na mobilním kluzi-

šti za Lužánkami. K dispozici pro 

návštěvníky je brusírna, půjčov-

na bruslí a stánek s občerstvením. 

Kluziště je otevřené ve všední dny 

odpoledne, o víkendu i dopoled-

ne. Výjimkou jsou hodiny, kdy se 

upravuje led. V dopoledních ho-

dinách je možné si kluziště navíc 

i pronajmout. Více informací na 

www.bruslenizaluzankami.cz.  (LUK)

Staré budky se 
změní na wifi body
V historickém centru Brna vznik-

ne pět wifi bodů s dobíjením mo-

bilů. Budou k tomu využity nere-

zové stojany po telefonních auto-

matech, které končí s provozem. 

Nabíjecí stanicí na mobily a wifi 

internetem budou vybavena dvě 

stanoviště na náměstí Svobody, 

dvě na Joštově a jedno na Zelném 

trhu. Jeden z automatů na náměs-

tí Svobody navíc bude současně 

sloužit jako interaktivní informační 

centrum. Pokud se osvědčí a bude 

o něj mezi veřejností zájem, stej-

né interaktivní informační centrum 

budou nabízet i další stojany s ob-

razovkami a přípojkami na dobíje-

ní mobilů. Termín zahájení provo-

zu zatím není stanoven. (TAZ, IK)

KRÁTCE Čestné hroby spisovatelky, politiků 
i sochaře připomínají kus historie
V listopadu přibylo na Ústředním 
hřbitově města Brna šest čestných 
hrobů. Prohlášení hrobů s ostat-
ky rodiny Ripka von Rechthofen, 
rodiny Walouchovy, JUDr. Josefa 
Koudely, JUDr. Václava Šíleného, 
Alfreda Dresslera a Else Rüthel-
-Schaberové za čestné schválila 
Rada města Brna na návrh městské 
části Brno-střed.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

H istorií města Brna prošla 
v 19. a 20. století celá řada zná-

mých i méně známých osobností, kte-
ré tu také našly místo svého posledního 
odpočinku. Šest jejich hrobů se nyní při-
řadilo k dalším více než 130, které jsou 
prohlášeny za čestné.

„Podnikatelská rodina Ripka von 
Rechthofen, historik Franz Walouch, po-
litici JUDr. Josefa Koudela a JUDr. Vác-
lav Šílený, sochař Alfred Dressler nebo 
spisovatelka Else Rüthel-Schaberová 
patří k osobnostem, jejichž jména, ži-
vot a dílo dnešním obyvatelům města té-
měř nic neříkají. Přesto by neměli upad-
nout v zapomnění, protože i oni tvořili 
svým skromným dílem historii našeho 
města,“ podpořil krok městských rad-
ních Jan Břečka, vedoucí Historického 
oddělení Moravského zemského muzea. 
Odborníci také vyzdvihují skutečnost, 

že se jedná o památkově chráněné ná-
hrobky – například náhrobek spisova-
telky Rüthel-Schaberové navrhl před-
ní brněnský funkcionalistický architekt 
František Kalivoda.

V hrobě rodiny Ripka von Recht-
hofen odpočívá také Adolf Ripka 
(1812–1884), poslanec Moravského 
zemského sněmu, který působil v br-
něnské Obchodní komoře či Morav-
ském průmyslovém spolku a podílel se 
na vzniku Německého domu a Umělec-
koprůmyslového muzea. 

Z rodiny Walouchovy pochází histo-
rik a kněz Franz Walouch (1810–1875), 
který v Brně krátce studoval a je autorem 
Životopisu sv. Jana Kapistránského.

Právník a politik Josef Koudela 
(1845–1913) hájil zájmy Brna v Morav-
ském zemském sněmu, později byl také 
zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni. 
Zasloužil se mimo jiné o zřízení české 
obchodní akademie a české vysoké ško-
ly technické v Brně.

Také advokát Václav Šílený (1849–1911) 
působil jako poslanec Moravského zem-
ského sněmu a říšské rady. Věnoval se žur-
nalistice, v Brně založil časopis Národní 
hospodář. Patřil k zakladatelské generaci 
českého národohospodářství (ekonomie).

Firma akademického sochaře Alfre-
da Dresslera (1870–1919) byla jednou 
ze tří firem, které zdobily brněnské bu-
dovy v období historismu a rané secese 

a daly tak z větší části podobu dnešnímu 
historickému jádru města. Sochař zůstal 
Brnu věrný po celý život.

Herečka a spisovatelka Else Rüthel-
Schaberová (1899–1938) utekla do Brna 
před nacistickým režimem a zemře-
la zde. Její hrob je jedinou funerální pa-
mátkou na období německé antifašistic-
ké emigrace v Brně v letech 1933–1939.

 Architekt. Náhrobek Rüthel-Scha-

berové navrhl F. Kalivoda.  FOTO: Z. KOLAŘÍK
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 Lovci. Nechybí ani světelné a zvukové efekty.

 Venku i vevnitř. Dinosauři jsou zakomponovaní do dalších expozic muzea.

 Paleohřiště. Návštěvníci se projdou kolem dinosaurů, ale vyzkouší si i práci paleontologů.

 Na ovládání. T-Rexe je možné i ovládat.

 Zábava. Výstavu ocení malí i velcí.  Obr. Dinosauři jsou v životní velikosti.

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Funkční období zastupitelstva se na-

chází ve své půli, což jistě stojí za 

malé zamyšlení. Nové vedení města 

Brna chtělo být jiné, chtělo mít větší 

dynamiku a vlastně ani nechtělo dělat 

politiku, ale prostě makat pro město. Odlišit se od před-

chozích vedení Brna, to se podařilo velmi dobře. Brňané 

nepamatují, že by nějakou koalici postihly hned dvě kri-

ze během roku. Originálem v brněnské politice je nespor-

ně náměstek primátora Matěj Hollan, který svými kousky 

a drzým čelem mladého aktivistického politika ohromuje 

veřejnost i za brněnskými hradbami.

Větší dynamika ve správě věcí veřejných je úmysl chvá-

lyhodný, optimismus a odhodlání však nemůže vychá-

zet z neznalosti limitů města. Těžko tedy Petr Vokřál ne-

chá opravit budovu hlavního nádraží, jak sliboval v před-

volebním klipu, když nádraží není města. Stejně tak třeba 

dobudování velkého městského okruhu či výstavba nové-

ho fotbalového stadionu není jen o velikosti primátoro-

vy vůle. I on si na některých klíčových tématech brněnské 

politiky vyláme zuby. Vzpomínka na Švancarovu rozlučku 

mu před volbami trochu zhořkne, protože brněnské fot-

balové fanoušky Janáčkovo kulturní centrum neuspokojí, 

ani kdyby ho otvírala svým koncertem Metallica. 

Nováčci z hnutí ANO a Žít Brno možná nechtěli dělat poli-

tiku, ale naučili se jí rychle a dobře. Začali vrtěti psem, po-

chopili, že není důležitá skutečnost, ale politickým mar-

ketingem hlásaná virtuální realita. Dovídáme se tedy, že 

Brno staví Janáčkovo kulturní centrum, přitom se budu-

jí jen podzemní garáže, nebo že MOTO GP zachránil Ma-

těj Hollan (a Jihomoravský kraj s MŠMT se můžou jít bod-

nout). Zjištění, že radní z hnutí ANO a Žít Brno dělají po-

litiku, je vlastně dobrým koncem mé úvahy. Protože kdo 

chce dělat politiku, a vedení města prostě politika je, měl 

by si tuto dovednost zavčasu osvojit.

OLIVER POSPÍŠIL 
člen Zastupitelstva města Brna (ČSSD)

Brněnský poločas

Měsíčník Šalina, zřízený „pro pří-

jemné cestování městskou do-

pravou v Brně“, si pro své 11. číslo 

zvolil originální a zajímavé téma – se-

známení s koncepcí programu Filhar-

monie Brno v nové sezoně.

Již na titulní straně je uvedena silueta hráče na violoncello 

a titulek „Filharmonie Brno bude v 61. sezoně opět klasic-

ky moderní“. Celé dvě strany jsou věnovány popisu mixu 

léty ověřené klasiky s hudbou moderní a současnou. Stej-

ně jako v minulých letech byl vybrán sólista sezony. Letos 

je to anglický violoncellista Matthew Barley, který má vy-

stoupit na třech koncertech. Na jednom z vystoupení má 

sice provést koncert anglického romantického autora Ed-

warda Elgara, hlavní událostí však má být multimediální 

koncert pro violoncello, video a orchestr „The Map“ čín-

ského skladatele Tan Duna. V dalším vystoupení jsou při-

praveny opět současné a moderní skladby. Jsem přesvěd-

čena, že tato moderní díla budou příznivě přijata, ale přesto 

jsem se neubránila určité nostalgii. Jsou-li jedním z vrcho-

lů letošní sezony skladby pro sólové violoncello, bylo by 

dobré připomenout i některá klasická díla, v nichž je violon-

cello vedoucím nástrojem a která se již stala součástí svě-

tového kulturního dědictví. Uvedla bych alespoň Dvořákův 

violoncellový koncert, dva Haydnovy koncerty, Čajkovské-

ho Rokokové variace a Brahmsův dvojkoncert pro housle 

a violoncello. Potěšilo by mě, kdyby některé z těchto skla-

deb byly postupně zařazeny do klasické části koncertního 

programu. Už jsem je živě na koncertě dlouho neslyšela. 

Takový „mix léty ověřené klasiky s moderní a současnou 

hudbou“ bych považovala za vyváženější.

Závěrem roku 2016 přeji jménem zastupitelů města Brna 

zvolených za KSČM všem čtenářům Brněnského metro-

politanu krásné zážitky s Filharmonií Brno a vše nejlepší 

v roce 2017.

Klub zastupitelů za ODS navrhl na 

listopadovém Zastupitelstvu měs-

ta Brna odvolání Bc. Matěje Hollana 

z funkce náměstka primátora města, 

a to s ohledem na jeho dosavadní pů-

sobení ve vedení města. K výkonu této funkce nemá od-

borné ani osobnostní předpoklady a jeho kauzy, přešla-

py i problémy jsou toho důkazem. Svým působením ne-

přispívá k dobrému jménu města i jeho vedení u občanů 

města Brna, ale je ostudou Brna i navenek. 

Bezprostředními důvody návrhu na odvolání jsou dlouhodo-

bě kritizované zahraniční cesty po evropských zemích, jejichž 

účel a smysl je často neznámý či absurdní, množství najetých 

kilometrů služebním vozem MMB, často pro soukromé úče-

ly, nulové kompetence pro řízení rezortu dopravy a neřešení 

problémů s tímto rezortem spojených, kontroverzní výroky, 

rozhodnutí či realizované „zážitky“, které nejsou adekvátní 

funkci náměstka primátora, některé veřejné zakázky či dotace 

pro subjekty s blízkými vazbami na jeho osobu a v poslední 

době také nelegální cestování městskou hromadnou dopra-

vou a následná snaha vyhnout se zodpovědnosti.

Náměstek Hollan se ve funkci zatím udržel, nicméně i tak 

jsou překvapivé výsledky veřejného hlasování o jeho od-

stoupení. Pro jeho odvolání byla očekávaně celá opozice, 

proti, ve smyslu náměstek Hollan má mou podporu a je 

člověkem na svém místě, hlasovalo pouhých 7 zastupi-

telů, a to 5 z jeho vlastního hnutí Žít Brno včetně Hollana 

samotného a dva zastupitelé za zelené, náměstek Ander 

a zastupitelka Drápalová. Chování i kroků náměstka Holla-

na si začínají všímat i občané města. Na spoustu jejich do-

tazů a kritických poznámek na zastupitelstvu pan Hollan 

nereagoval, případně jim doporučil, ať si o odpověď po-

žádají podáním žádosti o informaci. Namísto deklarované 

otevřenosti tak náměstek opět ukázal arogantní a povýše-

né jednání, tedy svoji pravou tvář.

HELENA SÝKOROVÁ 
členka Zastupitelstva města Brna (KSČM)

LIBOR ŠŤÁSTKA 
člen Zastupitelstva města Brna (ODS)

Koncertní nostalgie Matěj Hollan ztrácí důvěru

V muzeu bydlí robotičtí dinosauři
Technické muzeum Brno v půlce listopadu otevřelo novou výstavu. Návštěvníky vezme do druhohor a za 
dinosaury – někteří z nich se hýbou či dají ovládat. Výstava nese název Dinosauři na řetězu, Mechatroni-
ka a iluze a k vidění je až do 15. března.

Muzeum zaplnilo více než šedesát statických a robotických modelů dinosaurů v životní velikosti. „Vý-
stavní plocha zabírá zhruba 1300 m2, nachází se ve třech podlažích a byl kvůli ní dočasně přeinstalován 
největší a nejvyšší prostor muzejních expozic,“ uvedla garantka výstavy Klára Šikulová. 

Autoři expozici vytvořili díky nejmodernějším výzkumům v oboru paleontologie a mechatroniky, věd-
ní oblasti, která v sobě integruje přesnou mechaniku, elektrotechniku a elektroniku s inteligentním počí-
tačovým řízením. Při koncipování a tvorbě výstavy muzeum spolupracovalo s firmou West Media, vyrá-
bějící modely dinosaurů, a Fakultou strojního inženýrství VUT. (MAK)
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Pozvánka na jubilejní vánoční trhy
Již po čtyřicáté se letos konají 

tradiční vánoční trhy na brněn-

ském výstavišti. Ty jsou sku-

tečným rájem pro nákup dár-

ků pod stromeček, od pátku 

9. prosince do neděle 18. pro-

since si jistě vyberete ve vánoč-

ně vyzdobených pavilonech 

F a G1 Z z široké nabídky více 

než 400 prodejců z celé repub-

liky i ze zahraničí. Nabídka vá-

nočních dárků je opravdu pes-

trá – od potřeb do domácnosti, 

oblečení, dekorací, hraček, 

chovatelských potřeb až po 

kosmetiku, různé pochutiny 

nebo farmářské a regionální 

speciality. Nechybí ani ručně 

vyráběné dárky z řemeslnické-

ho jarmarku jako různé druhy 

nejenom vánočních dekora-

cí, ručně malovaného textilu, 

dekorativního skla, keramiky, 

hraček, originálních šperků, 

proutěných výrobků, různé 

pochutiny nebo vánoční cuk-

roví, výrobky chráněných dí-

len nebo kosmetika, bižuterie 

a produkty z medu. Nabídka 

vánočních trhů myslí také na 

děti všech věkových kategorií. 

Pro ty nejmenší můžete vybírat 

z hraček, oblečení a dalších po-

třeb, dospívající pak jistě ocení 

značkový sortiment pro sport 

a streetwear, koloběžky a odrá-

žedla. I v letošním roce se mo-

hou fajnšmekři těšit na farmář-

ské a regionální výrobky nebo 

delikatesy národních kuchyní. 

Tentokráte můžete premiéro-

vě ochutnat typické mongol-

ské speciality, které nabídne 

mongolská restaurace Altai. Na 

své si přijdou také milovníci 

sýrů a sýrových specialit z růz-

ných krajin světa. Za zmínku 

jistě stojí i pštrosí, zabíjačko-

vé nebo maďarské speciality. 

V průběhu deseti dnů trvání 

vánočních trhů, bude probíhat 

kulturní program, ve kterém 

si vybere každý. Uslyšíte nebo 

uvidíte např.: 

• Mamma Mia a jiné hity sku-

piny ABBA – zpívají Louno-

vá, Peterová, Foret, Slezáček,

• Radka Fišarová s hudebním do-

provodem – „Pocta Edith Piaf“,

• Jitka Zelenková – recitál „Spl-

něná přání“,

• Vláďa Hron – vánoční koncert,

• Adam Mišík – koncert,

• Wabi Daněk a Miloš Dvořáček.

VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.BVV.CZ/VANOCNITRHY

INZERCE

SC
 3

62
46

6/
01

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

BEZ ZBYTEČNÝCH ODPADŮ VÁM PŘEJE SAKO BRNO, A.S.

WWW.SAKO.CZ

SC
 3

62
31

3/
01

SC
 3

62
31

3/
02

KULINÁŘSKÉ
SPECIALITY

NÁKUP DÁRKŮ
OD 400 PRODEJCŮ

ŘEMESLNICKÝ
JARMARK

�   Otevřeno denně 9.00 – 18.00, poslední den do 16.00
�   Vstup ze zastávky Výstaviště – vstup G2 nebo hlavní branou
�   Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou č. 8 a 9
�   Vstupné 30,- Kč 

www.bvv.cz/vanocnitrhy

SC
 3

62
58

3/
01

SLE VY A Ž

-70%
VÁNOCNÍ              

VÝPRODEJE

250 znacekˇ ˚75 obchodu
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Vánoční strom už září také v zoo na Mniší 
hoře, slavit tam budou i Štědrý den
Adventní tradice rozsvícení vá-

nočního stromu se poslední 

listopadový víkend uskutečni-

la také v Zoologické zahradě 

Brno, jehož pracovníci obdaro-

vali příznivce o první adventní 

neděli dobrovolným vstupným. 

A na Štědrý den si opět její ná-

vštěvníci budou moci užít spe-

ciální komentované krmení.

Úderem poledne 27. listopa-

du začala na Mniší hoře advent-

ní neděle, protože vstupné do 

zoo bylo jen dobrovolné. „Na 

příchozí čekaly výtvarné dílnič-

ky pro děti, koncert, komento-

vaná krmení a v 16 hodin roz-

svítila vánoční strom brněnská 

zpěvačka Monika Bagárová,“ 

uvedla mluvčí Zoo Brno Moni-

ka Brindzáková.

O hudební a taneční pro-

gram na pódiu u Beringie se 

dále postaraly děti z folklorní-

ho souboru Jánošíček a členo-

vé pěveckého sboru Dej nám 

tón. „Dárkem pro návštěvní-

ky bylo od 12:00 dobrovolné 

vstupné,“ řekla mluvčí. 

Poslední listopadová a první 

adventní neděle tak letos přiví-

tala návštěvníky ve sváteční at-

mosféře. Příchozí měli možnost 

setkat se se svými oblíbenými 

zvířaty také při víkendových 

komentovaných krmeních.

„Pro děti připravily kolegy-

ně ze Střediska ekologické vý-

chovy Hlídka dílničky s vá-

noční tematikou. Program na 

pódiu doplnily soutěže a malo-

vání na obličej v Africké vesni-

ci,“ popsala Brindzáková.

„I letos jsme na tento den po-

zvali několik neziskových orga-

nizací, které mohly návštěvníci 

podpořit nákupem drobných 

dárků,“ řekl vedoucí útvaru 

vnějších vztahů Michal Vaňáč.

V programu, který odstarto-

val ve 14:00 před Beringií, se 

přítomní potěšili zpěvem Mo-

niky Bagárové, která v 16:00 

rozsvítila vánoční strom. „Ten 

i tentokrát zoologické zahradě 

věnovaly Lesy města Brna. Děti, 

které v období od 1. do 23. pro-

since přinesou vlastnoručně 

vyrobenou vánoční ozdobu, 

mají ten den vstup do zoo zdar-

ma,“ upozornila mluvčí. 

Zoo Brno je letos vidět i v pro-

gramu Brněnských Vánoc na ná-

městí Svobody. „Čeká tam zoo 

koutek s kozlíky kamerunskými 

a ovcemi cápovými. Setkání se 

skunkem pruhovaným, ježkem 

bělobřichým a jejich chovateli se 

koná každou sobotu vždy v 15:30 

pod pódiem. Dne 16. prosince 

najdou návštěvníci na náměs-

tí také stánek Zoo Brno,“ pozna-

menala Brindzáková.

Komentovaná krmení 
v dárkovém balení

Brány brněnské zahrady budou 

otevřené také na Štědrý den. 

„Tradice se mají dodržovat a my 

se toho rádi držíme. Na Štědrý 

den si opět budete moci užít 

speciální komentované krme-

ní,“ uvedla mluvčí s tím, že až 

do února je zoo otevřená den-

ně od 9 do 16 hodin.

INZERCE
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CO VÁM V BRN  
CHYBÍ A CO P EBÝVÁ?

Napište nám na Facebook, info@kambrno.cz 
nebo p ineste i pošlete lístek s informací 
na naši adresu Zelný trh 331/13, 602 00 
Brno. D kujeme! Váš názor pot ebujeme 
znát pro naši práci.
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www.komfort.cz
víc než

25 let
pro Vás

Děkujeme Vám za důvěru projevenou v roce 2016Děkujeme Vám za důvěru projevenou v roce 2016

Obytný soubor 
Víde ská, Brno BD Pod Petrovem A DPS pro seniory Mod ice

Komfort, a.s. je na trhu od roku 1991. Desítky úsp šn  dokon ených staveb. Více než 3000 spokojených zákazník  bydlí v námi postavených bytech.
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Klidný a úspěšný rok 2017 
ve všech směrech.
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BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s.
Pisárecká 555/1a, Brno-Pisárky

si dovolují všem svým zákazníkům 
popřát veselé Vánoce a mnoho 
štěstí a zdraví v novém roce 2017
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Brňané si mohou požádat o dotaci 
Od prvního ledna budou mít obča-
né Brna a majitelé místních nemovi-
tostí možnost požádat si o příspěvek 
na roční předplatnou jízdenku MHD, 
tedy na takzvanou šalinkartu. Dota-
ci ve výši 1425 korun v polovině říj-
na schválili zastupitelé a má několik 
podmínek. Pokud je žadatel nesplní, 
příspěvek nedostane. 

LUCIE KOLISCHOVÁ

V edení Brna na podzim schválilo 
nový dotační program na podpo-

ru nákupu základní nepřenosné jízden-
ky MHD pro zóny 100 a 101. Od Nového 
roku si tak Brňané budou moci přes in-
ternet požádat o příspěvek na nákup roční 
šalinkarty. Jízdenka tak díky dotaci vyjde 
na 3325 korun. Na příspěvek mají nárok 
ale jen někteří.

 První podmínkou pro získání pří-
spěvku je řádné placení poplatku za míst-
ní odpad. Žadatel tedy od placení poplat-
ku nesmí být plně osvobozen a nesmí mít 
na něm dluh. Poplatek přitom nemusí pla-
tit děti v ústavech, důchodci v domovech 
pro seniory a lidé v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením, ve chráněném 
bydlení či v domovech se zvláštním reži-
mem (přesně podmínky jsou uvedené ve 
vyhlášce č. 10/2015 o místním poplatku 
na webu města).

 Druhou podmínkou je zakoupe-
ní jízdenky elektronicky v e-shopu, který 
od 1. ledna 2017 spustí Dopravní podnik 
města Brna na webu www.brnopas.cz. Žá-
dost o poskytnutí příspěvku se bude ode-
sílat skrze e-shop přímo pověřenému od-
boru Magistrátu města Brna. Ten následně 
žádost zpracuje a rozhodne o ní. Příspěvek 
pak bude převeden žadateli bezhotovostně 
na účet, který uvede v žádosti.

Zájemce o dotaci tedy nejprve zapla-
tí celou částku (4750 korun), teprve po 
uznání nároku na dotaci mu 1425 ko-
run pošlou úředníci magistrátu zpátky na 
účet. 

„Zlevnění ročních jízdenek je klíčo-
vým volebním slibem Strany zelených. 
Jsem zvědavý, zda výsledek bude veřej-
ností vnímán jako to, co podle slibu oče-
kávali. Nejsem si jistý, jestli zvolený způ-
sob podpory ustojí případné prověření ze 

strany úřadů či soudu,“ uvedl brněnský za-
stupitel za ČSSD Oliver Pospíšil.

Motivace k přehlášení bydliště

Příspěvek na roční šalinkartu má podle ve-
dení města mít několik funkcí. „Dotační 
program jsme navrhli tak, aby motivoval 
k častějšímu využívání veřejné dopravy 
oproti cestám po městě autem. Zároveň 
chceme občany motivovat k řádnému pl-
nění povinností, jako je platba místního 
poplatku za odpad. Program má přispět 
také k tomu, aby se zvyšoval počet lidí, 
kteří se k Brnu hlásí i tím, že tu mají při-
hlášen trvalý pobyt. Věřím, že příspěvek 
ve výši 30 % ceny je dostatečnou finanční 
motivací,“ uvedl náměstek primátora Mar-
tin Ander.

Město se totiž dlouhodobě potýká s ne-
poměrem mezi příjmy ze sdílených daní, 
které jsou Brnu přiváděny podle po-
čtu obyvatel s trvalým bydlištěm, a roz-
počtovými náklady na zajišťování služeb 
města. Těmi je například síť veřejné do-
pravy, údržba komunikací a další. Podle 
sociologických analýz převyšuje počet 
lidí v Brně počet lidí s trvalým bydlištěm 
minimálně o 25 tisíc. Právě i výhodná ša-
linkarta by je měla motivovat k „úřední-
mu přestěhování“. Město předpokládá, že 
trvalé bydliště do Brna si přehlásí zhru-
ba 4500 lidí.

„Celé je to v našich podmínkách expe-
riment, sám jsem velmi zvědavý na vý-
sledek, tedy jestli se to městu vyplatí, 
nebo to bude další dotační černá díra, kte-
rá vzdaluje lidi od povědomí o tom, jaké 
jsou reálné ceny za veřejné služby,“ do-
dal Pospíšil.

Podle dopravního podniku si o příspě-
vek může požádat přibližně 50 tisíc před-
platitelů. „Je v tom započítáno 22 500 stá-
vajících držitelů základní roční jízdenky, 
tedy odhad počtu předplatitelů s trvalým 
pobytem v Brně, a 27 000 těch, kteří pře-
jdou ze čtvrtletních a měsíčních,“ uvedla 
mluvčí DPMB Barbora Lukšová. Dále se 
očekává nárůst zhruba 2000 nových pravi-
delných uživatelů MHD, kteří dosud nevy-
užívají žádnou z předplatních forem jízd-
ného a při nepravidelných cestách MHD 
používají jednorázové jízdenky.

„Tuto slevu vítám a ráda ji využiji. 
Nicméně mám za to, že s danou akcí je 

spojena zbytečná administrativa. Vadí mi 
ale, že se to musí zaplatit celé a pak se 
peníze vracejí. Přijde mi neobratné, že 
mi bude dopravní podnik zadržovat pení-
ze,“ myslí si Brňanka Anita Jadrná. Pra-
covníci dopravního podniku však upo-
zorňují, že peníze nezadržují. DPMB 
totiž inkasuje standardní cenu za jíz-
denku a celá částka je součástí jeho tr-

žeb. Peníze pak právě jako dotaci vypla-
tí město.

Jadrná v současné době používá čtvrtlet-
ní předplatní jízdenky, od nového roku pře-
jde na zvýhodněnou roční. Zároveň v no-
vém systému ale vidí jistou nespravedlnost. 
„Mám za to, že by jízdné mělo být levnější 
i pro nerezidenty, je dost drahé i tak. Opro-
ti třeba Praze,“ dodala Brňanka. Tam roč-

 Šalinou levněji. S příspěvkem na nákup šalinkarty mohou Brňané od ledna jez

Kdo má nárok 
na příspěvek na 
roční šalinkartu?
Pro uznání nároku 

na dotaci musí 
Brňané splnit 

následující podmínky:
1. být držitelem 

elektronické základní 
nepřenosné roční 

předplatní jízdenky 
MHD pro zóny 

100 a 101
2. být poplatníkem 

místního poplatku za 
komunální odpad

3. nebýt od 
poplatkové povinnosti 

zcela osvobozen 
4. nemít splatný 
nedoplatek na 

místním poplatku za 
komunální odpad
5. nemít závazky 
po lhůtě splatnosti 

vůči rozpočtu 
města Brna, jeho 
městským částem 

a organizacím 
městem a městskými 
částmi zřizovaným či 

založeným

Výhody nového 
způsobu placení 

jízdného:
Není potřeba žádná 

nová kartička. 
Cestující mohou 

použít bezkontaktní 
bankovní kartu, 
kterou již mají.
Při vyřizování 

šalinkarty 
odpadnou fronty na 

přepážkách.
V případě ztráty 

či odcizení 
karty je možno 
tuto zablokovat 

a zaregistrovat si 
jako nosič předplatní 

jízdenky novou 
kartu.

Praktické informace:
Na začátku roku 2017 bude spuštěn prodej elektronických „karetních“ šalinkaret pro zóny 100 + 101.
V roce 2018 přibude možnost nakoupit i jednorázové jízdenky. Systém bude umět vyhodnotit nejlevnější 

jízdné – když například cestující použije během dne 5 hodinových jízdenek po 25 Kč, zaplatí v rámci 
denního maxima pouze 90 Kč, což je cena jednodenní jízdenky. Před rozšířením systému na jednorázové 

lístky však bude nutné vybavit novými zařízeními všechny prostředky městské hromadné dopravy.
Postupně se systém rozšíří i do ostatních zón Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Změny se zatím nebudou týkat cestujících nad 70 let, kteří se prokazují kuponem opravňujícím 
k bezplatné přepravě. Tento kupon i nadále zůstává papírový.

Infolinka
Máte další dotazy týkající se 

nových tarifů, příspěvku či EOC? 
Zodpoví vám je na informační 

lince DPMB či magistrátu.
DPMB, informační kancelář

Novobranská 18
telefon: 543 174 317

e-mail: mkadlecova@dpmb.cz
Odbor životního prostředí MMB

Iveta Mohaplová
telefon: 542 174 320

e-mail: salinkarta@brno.cz
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na šalinkartu. Až zaplatí za odpad

ní základní jízdenka vyjde na 3650 korun, 
tedy o 1100 korun méně než v Brně.

Místo další kartičky bankovní karta

Novinkou od ledna bude i zavedení nové-
ho způsobu placení, jiná bude i šalinkar-
ta. Vedle klasické papírové jízdenky vydá-
vané DPMB či na vlakovém nádraží totiž 
v e-shopu půjde koupit nejen roční jízden-

ka s možností dotace, ale i ostatní druhy na 
zóny 100+101 – dětská, pro seniory, běžná 
„plná“ na měsíc či čtvrt roku. Cestujícímu 
však v peněžence nepřibude žádná kartič-
ka navíc, místo šalinkarty totiž bude sloužit 
již existující bezkontaktní platební karta. Ta 
přitom bude jen identifikátorem zákazníka, 
nic se na ni fyzicky nenahraje. Veškeré údaje 
o jízdence totiž budou uloženy v databázích. 

Díky tomu ji při kontrole revizorem nebude 
ani nutné dát z ruky, pouze se přiloží k za-
bezpečenému kontrolnímu čtecímu zařízení.

„Usilujeme o to, abychom lidem nabídli 
chytrá řešení komunikace s městem a s jeho 
institucemi. Současně nechceme niko-
mu nutit žádné nové kartičky. Identifikace 
cestujícího v tomto připravovaném e-sho-
pu bude navázána na platební kartu, kterou 
jsou lidé zvyklí mít stále u sebe. Postupně 
tento systém nabídne také možnost nákupu 
jednorázových jízdenek, ale také možnost 
vstupů do kulturních zařízení či na sporto-
viště tak, aby měli lidé všechno snadno po-
hromadě na jednom místě a mohli s měs-
tem pohodlně komunikovat elektronicky,“ 
vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál.

Elektronické odbavení 
není novinkou

Dopravní podnik má s moderními systé-
my odbavování cestujících už několik let 
zkušeností. „Po SMS jízdenkách zave-
dl dopravní podnik od začátku roku 2015 
i možnost odbavování cestujících pomocí 
platebních karet na autobusové lince na le-
tiště, která funguje výborně. Od roku 2014 
fungují v centru města také jízdenkové au-
tomaty na platební karty, v nichž je téměř 
polovina nákupů provedena bankovní kar-
tou. Díky tomu víme, že tyto systémy fun-
gují a že o ně mají lidé zájem,“ uvedl ge-
nerální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Nový systém šalinkarty na bezkontakt-
ní kartě bude zabezpečen technologií na 
úrovni bankovních standardů, nikdo tak 
nebude mít přístup ke zneužitelným úda-
jům (číslo karty, platnost a kontrolní kód). 
Číslo karet bude šifrováno do zakódované-
ho čísla zvaného TOKEN, které není mož-
né použít k platbě. Dopravní podnik bude 
evidovat pouze údaje potřebné pro slevy.

A počítá se i s případy, kdy cestující 
nemá bankovní kartu a chce platit novým 
způsobem – dopravní podnik mu nabídne 
možnost zřízení karty jen pro tento účel. 
Stačí jen e-mailový účet, na který je navá-
zána identifikace.

Stejné je to i s možností registrace do 
nového systému bez přístupu k internetu 
– v sídle Dopravního podniku města Brna 
na Novobranské ulici bude zřízeno kon-
taktní pracoviště, kde cestujícím se zříze-
ním online účtu pomohou.

zdit MHD za 9,10 korun denně.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Co je výhodnější 
a co zůstává?

Senioři nad 70 let budou 
stále v tarifních zónách 

100 + 101 jezdit zdarma.
Důchodcům do 70 let 

zůstane stávající zlevněná 
roční jízdenka za 

2950,– Kč.
I nadále bude doprovod 

dětí do 3 let věku 
cestovat zdarma.

Pro studenty bude stále 
nejvýhodnější stávající 

zlevněná roční jízdenka za 
2375,– Kč.

NOVĚ: V rámci úpravy 
tarifu na rok 2017 budou 

v zónách 100 + 101 
cestovat všechny děti 

do 10 let věku zdarma. 

Bezkontaktní bankovní karta 
jako šalinkarta

Česká republika je na evropské špičce v používání 
bezkontaktních bankovních karet, cestující tak 
mohou použít kartu, kterou již každodenně 

využívají, a nemusí mít kartičku navíc.
Karta je pouze identifikátorem zákazníka, 
na kartu se nic nenahrává. Veškeré údaje 

o jízdence jsou uloženy v databázích. 
V systému se nepracuje s číslem karty. 

Je použita takzvaná tokenizace, což je metoda 
ochrany citlivých platebních údajů před 

zneužitím.
V případě, že bankovní karta, kterou cestující 
používá jako nosič předplatní jízdenky, ztratí 
svoji časovou platnost (případně ji ztratí či je 
mu ukradena), jednoduše si ve svém účtu zvolí 
nosič nový. Nemusí nikam chodit, používaná 
předplatní jízdenka platí bez omezení dál.

Pokud zájemce o celoroční jízdenku 
s příspěvkem nechce využívat svou stávající 
platební kartu jako šalinkartu, dopravní 

podnik mu nabídne možnost zřízení karty 
jen pro tento účel. Stačí jen e-mailový 
účet, na který je navázána identifikace. 

O možnostech doplňkových karet bez hotovosti 
na účtu, kterou lze pro tyto účely využít, 

se může informovat i u své banky.

Ceníky jízdného pro zóny 100 + 101 
od 1. 1. 2017

Základní Měsíční: 550,–
   Čtvrtletní: 1370,–
    Roční: 4750,–
    Roční s dotací: 3325,–
Důchodci Měsíční: 350,–
   Čtvrtletní: 800,–
    Roční: 2950,–
Studenti Měsíční: 275,–
   Čtvrtletní: 685,–
    Roční: 2375,–
Děti od 10 let, senioři nad 70 let 
a doprovod dítěte do 3 let  Zdarma

Kontrola jízdenky
Revizoři dopravního podniku budou 
ke kontrole používat kontrolní čtecí 

zařízení, které je certifikováno 
a neumožňuje jakékoliv platby 
ani revizorovi nedává přístup 

k uloženým datům či transakcím. 
Kontrola proběhne pouze 

přiložením karty zákazníka ke 
čtecímu zařízení. Zákazník kartu 

pouze ukáže (sám přiloží ke 
čtecímu zařízení), nemá povinnost 

ji dát „z ruky“.
V případě požadavku poskytne 

dopravní podnik zákazníkům v EOC 
(elektronickém odbavení cestujících) 

neprůhledná pouzdra na karty, 
karta tak bude zcela anonymní. 

Pokud cestující využívá pro 
cestování v zónách 100 + 101 vlaky 

ČD nebo autobusy regionálních 
dopravců IDS JMK, vytiskne si 
z aplikace QR kód, který bude 

obsahovat informace o jeho jízdence, 
a tímto kódem se bude prokazovat 
průvodčímu nebo řidiči regionálního 
autobusu. Toto řešení je dočasné jen 
do doby, než budou všichni revizoři 

vybaveni příslušnými čtecími 
zařízeními (do konce roku 2017).



14 PROSINEC 2016

www.brno.cz

Cesta do „nebytí“ vedla i z Brna
Před pětasedmdesáti lety začaly být 
na základě zrůdné teorie o méně-
cennosti některých ras z Brna vy-
pravovány transporty židovských 
obyvatel do koncentračních tábo-
rů, kde byli fyzicky likvidováni. 
První transport s tisícem lidí ozna-
čený písmenem F (jako fragment) 
směřoval 16. listopadu 1941 přímo 
do ghetta v běloruském Minsku. 
Další dva stejně početné transpor-
ty do Terezína, značené písmeny 
G a K, následovaly téhož roku ješ-
tě 2. a 5. prosince. 

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Jak uvádí Jaroslav Klenovský v pu-
blikaci Brno židovské, žilo v roce 

1939 v Brně asi 11 500 Židů a s nástu-
pem fašismu se město dokonce stalo 
útočištěm židovských emigrantů z Ně-
mecka či Rakouska, ačkoliv někteří 
předvídaví brněnští Židé v té době už 
odcházeli do exilu. Po okupaci 15. břez-
na 1939 byli také židovští obyvatelé 
Brna zbaveni občanských práv a ma-
jetku a ve dvanácti transportech v le-
tech 1941–1943 deportováni do Minsku 
a přes Terezín i do dalších vyhlazova-
cích táborů.

Shromaždištěm Židů povolaných do 
transportů se stala školní budova na 
Merhautově ulici 37, což dnes připomí-
ná pamětní deska, odtud pak byli pře-
sunuti na hlavní nádraží a odvezeni do 
nenávratna. „Celkem bylo z Brna trans-
portováno 10 057 osob, z toho 820 dětí 
ve věku do 14 let. Bylo mezi nimi též 
mnoho významných lidí, například lé-
kař Richard Werner, skladatel Pa-
vel Haas, pianista Bernard Kaff, malíř 
Otto Ungar. Asi 800 osob ze smíše-
ných manželství bylo posláno až v létě 
1944 do Prahy a odtud počátkem roku 
1945 do Terezína. … Ze všech depor-
tovaných zůstalo naživu 670 osob. Cel-
kově zahynulo za druhé světové války 
9700 židovských občanů z Brna…,“ 
píše Klenovský.

Minsk – město mrtvých 

Transport 16. listopadu 1941 byl jedi-
ný, který odjížděl z Brna přímo do ghe-
tta v běloruském Minsku, tedy přímo 
do vyhlazovacího místa. Němci obsadi-
li Minsk koncem června 1941 a v zimě 
1941/42 tam zřídili největší ghetto na 
území předválečného Sovětského sva-

zu. Zahájili likvidaci stovek zajatců, 
místních obyvatel a postupně i Židů 
soustředěných v ghettu, kde za velkých 
mrazů nebyla elektřina ani otop – jeho 
nedobrovolní obyvatelé začali místu ří-
kat „mrtvé město“.

Podle internetové Encyklopedie dě-
jin Brna trvala cesta transportu do Min-
sku pět dnů, protože bylo třeba dávat 
přednost vlakům vezoucím vojáky na 
frontu, zásobování a podobně. Z Brna 
až do Brestu Litevského jely normální 
vagony, zde byly nahrazeny nechvalně 
známými dobytčáky. V Minsku už za-
čínala zima s třicetistupňovými mrazy, 
na něž nemohli být Brňané v žádném 
případě vybaveni. Cestu z nákladové-
ho nádraží do ghetta museli absolvo-
vat pěšky.

Ačkoliv chodili na práci, což jim po-
máhalo získat trochu větší příděl jíd-
la a mohli provádět „směnný obchod“, 
většina brněnských Židů z transportu 
zahynula na vězeňské útrapy, nemoci 
a zimou nebo byli zastřeleni či zlikvido-
váni v pojízdných plynových komorách 
(tedy v uzavřených prostorách náklad-
ních aut, kam byly vháněny výfuko-
vé plyny). Z tohoto prvního minského 
transportu přežilo 13 lidí.

Pietní místa nedovolí 
zapomenout

Od 22. listopadu loňského roku připo-
míná židovské občany Brna, kteří za-
hynuli v minském ghettu, nový památ-
ník přímo v běloruském hlavním městě. 
Brno se tak přidalo k řadě dalších měst, 
která na tamním pamětním místě uctila 
své umučené občany.

Text na pamětní stéle je uveden čes-
ky, německy a bělorusky a zní: „Památ-
ce 987 židovských občanů města Brna, 
kteří byli 16. 11. 1941 deportováni do 
ghetta v Minsku a zde zahynuli. Pa-
mátce dalších téměř 6000 židovských 
mužů, žen a dětí, kteří byli v letech 
1941–1942 deportováni z ghetta Tere-
zín do Běloruska a tam zahynuli. Věno-
valo město Brno, Česká republika.“

V Brně připomínají historickou tra-
gédii příslušníků židovské, ale i romské 
komunity, kteří byli za okupace depor-
továni do koncentračních táborů a vět-
šinou tam zahynuli, pamětní desky, 
„kameny zmizelých“, památník na ži-
dovském hřbitově a od roku 2014 pa-
mátník holocaustu na náměstí 28. října 
věnovaný všem obětem.

HISTORIE A SOUČASNOST BRNA | DOPISY ČTENÁŘŮ

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

 Tentokrát nás zajímá jméno herce, 
režiséra, pedagoga a uznávaného diva-
delního teoretika i praktika, od jehož 
narození uplyne v prosinci devadesát 
pět let. V letech 1959 až 1970 se jako 
umělecký šéf a režisér podílel na vy-
profilování Mahenovy činohry v názo-
rově vyhraněnou scénu, která se řadi-
la mezi přední činoherní divadla, a tím 
se výrazně zapsal do dějin brněnského 
dramatického umění.

Po studiích na brněnské konzervato-
ři a divadelních začátcích ve Svobod-
ném divadle v Brně se v roce 1947 stal 
ředitelem Horáckého divadla v Jihla-
vě, kde vybudoval kvalitní a ambiciózní 

soubor. V roce 1956, už jako šéf čino-
hry Státního divadla v Ostravě, režíro-
val pohostinsky i v Brně a za tři roky 
se sem vrátil definitivně. Společně s re-
žiséry Evženem Sokolovským, Aloi-
sem Hajdou, Zdeňkem Kaločem a dra-
maturgem Bořivojem Srbou a později 
Ludvikem Kunderou prosadil na brněn-
ské a tím současně na české divadel-
ní scéně antiiluzivní poetiku inspirova-
nou sovětskou divadelní avantgardou 
a zejména dílem a divadelní metodou 
Bertolta Brechta. Inspiraci však našel 
i v lyrickém divadle E. F. Buriana. Pro-
měňující se činohra tak začala například 
představení oživovat zpěvem a tancem. 
K jeho významným inscenacím patřily 
například Aischylova Oresteia, Brech-
tova Matka Kuráž, Ostrovského Les 
a především Play Strindberg Friedri-
cha Dürrenmatta či Moliérův Tartuffe. 
Souběžně působil také jako vedoucí di-
vadelní katedry JAMU, z níž v podstatě 
opět vytvořil divadelní fakultu.

Jeho osobní i profesní život zasáhla 
normalizace. Byl donucen odejít z Brna 
a 18 let pak režíroval v Uherském Hra-

dišti a v Gottwaldově (Zlíně). Po listopa-
du 1989 se vrátil do Brna, kde opět re-
žíroval v Mahenově činohře a působil na 
JAMU. Za svůj přínos brněnskému diva-
dlu byl oceněn Cenou města Brna. Život 
této významné osobnosti, jejíž jméno už 
jistě znáte, se uzavřel v roce 2010.

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: deštník, publikace o brněnských 
vilách, kapesní hřejivý polštářek.

 Pište na adresu Brněnský metro-
politan, Magistrát města Brna, Huso-
va 12, 601 67 Brno, e-mailem na ad-
resu vasickova.jana@brno.cz nebo 
posílejte SMS zprávy se správnou od-
povědí na telefonní číslo 602 770 466. 
Uzávěrka je 23. prosince 2016. Obál-
ku prosím označte heslem Umění ve 
městě a nezapomeňte uvést svou adre-
su, případně telefon.

Správná odpověď z minulého čísla
Devadesáté narozeniny v listopadu oslavila brněnská rodačka, česká diva-

delní a filmová herečka, která v Brně také začínala, Vlasta Chramostová.

Výherci: Miroslav Nehyba, Roman Hladil, Majka Spáčilová

Je legální vyzývat 
k neúčasti v místním 
referendu?
V ČR se institut místního referen-

da těší relativně vysoké oblibě, 

na rozdíl od referenda krajského. 

Místní referendum se koná tajným 

hlasováním na základě všeobec-

ného, rovného a přímého hlasova-

cího práva. Letos za to nejvýznam-

nější je možno označit místní refe-

rendum o poloze hlavního nádraží 

v Brně. Uskutečnilo se ve dnech 

7. a 8. 10., tedy časově souběžně 

s krajskými volbami.

V souvislosti s referendy se stá-

le častěji můžeme setkávat s ak-

tivitami nabádajícími oprávněné 

osoby k neúčasti na místním re-

ferendu, aby tím zneplatnili celé 

hlasování. Totéž se dělo při zmí-

něném brněnském referendu. Je 

to legální? 

Někdo ze čtenářů si teď řekne, co 

to je za nedemokraticky smýšle-

jícího např. právníka, publicistu, 

bloggera, lokálního aktivistu či 

regionálního politika, který vyzý-

vá k neúčasti v místním referen-

du? Není to dokonce trestný čin 

či alespoň správní delikt, pakliže 

(veřejně) nabádáme lidi, aby ne-

šli k referendu? Mám za to, že vý-

zva k neúčasti v místním referen-

du je zcela legitimním a legálním 

způsobem ovlivňování veřejné-

ho mínění. A samozřejmě se ani 

nejedná o trestný čin – nullum 

crimen sine lege.

Svůj postoj opírám též o judi-

kát NSS z roku 2013, v širší ve-

řejnosti, žel, méně známý. Nej-

vyšší správní soud ČR v rozsud-

ku ze dne 18. 6. 2013 – č. j. Ars 

2/2013-59 říká jasně: „…odpůr-

ci přijetí určité otázky polože-

né v referendu mohou mít často 

primárně zájem na tom, aby re-

ferendum nebylo platné, a MO-

HOU PROTO ZCELA LEGITIMNĚ 

a logicky vést svoji kampaň prá-

vě tím způsobem, aby občany od 

účasti v referendu odradili.“ Z to-

hoto rozsudku NSS ČR srozumi-

telně vyplývá, že i publicistický či 

politický názor (resp. nabádání), 

aby „se nešlo k referendu“, je 

naprosto legální, byť možná pro 

někoho netradiční.

 Petr Kolman

REDAKČNĚ KRÁCENO

DOPISY ČTENÁŘŮ

 Minsk. Židovští muži v běloruském ghettu.  FOTO: YAD VASHEM

 Pochod. Kolorovaný snímek židovských žen a dětí v Minsku z roku 1941. 

V té době přijel i brněnský transport.  FOTO: E. HERRMANN

 Shromaždiště. Na škole v Merhautově ulici, odkud byli Židé odvezeni 

na transport do Minsku, visí pamětní deska.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

• Události a dění v Brně obrazem 

• Reportáže zhlédnete v sekci Videoaktuality na portálu YouTube 

s odkazem na webu města www.brno.cz.

Videoaktuality

+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce 

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

vaných expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se 

lidé mohou zúčastnit i besed či prezentací.

Aktuální výstava: YOUNG ARCHITECT AWARD 2016 (6. 12. – 16. 12.)

• Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně • Fotografie 

• Odkazy na rozhlasové a televizní zpravodajství o městě 

• Pozvánky na kulturní, společenské, sportovní a další akce 

• www.brno.cz/twitter

Twitter

Příští číslo bude distribuováno 7. a 8. ledna.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce 

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

Urban centrum Brno
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 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY
TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ K ZÍSKÁNÍ MATURITY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.sssebrno.cz

Střední škola strojírenská
a elektrotechnická Brno,
Trnkova 113, Brno-Líšeň

Ocenění žáků SŠSE Brno za celostátní soutěž v programování CNC strojů na MPO ČR v Praze
Dne 9. listopadu 2016 byli slav-

nostně oceněni žáci Střední ško-

ly strojírenské a elektrotechnic-

ké Brno za celostátní soutěž 

v programování CNC obrábě-

cích strojů. Soutěž měla tři kate-

gorie (FANUC, SIEMENS, HEIN-

DENHAIN) a vyhlašovatelem 

soutěže byl Svaz strojírenských 

technologií. Diplomy a věcné 

ceny žákům předal na MPO ČR 

v Praze ministr Jan Mládek.

Umístění žáků SŠSE Brno 
v soutěži

Programování v systému FA-

NUC – 1. místo Tomáš Krejčík 

a 3. místo Jukub Mičánek. Pro-

gramování v systému SIEMENS 

– 1. místo Tomáš Venclík.

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

Přijďte k nám nakoupit
dárky pro vaše blízké

ŠIROKÝ SORTIMENT  VÁNOČNÍ AKCE  PŘÍJEMNÁ OBSLUHA
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087.990,– Kč

Gorenje W6723/S 

ZÁRUKA

2+3 ROKY

www.chladservis.cz

7.990,– KčZDARMA! Platí v rámci 
Brna

nergetická En
ída A+++tří
apacitaKa
raní 6 k6 kgpr
200 o0 ot./min.12
oouubka 44 cmhl

Křenová 19, Brno   tel.: 775 214 728

Instalace a odvoz starého spotřebiče

ZLOBÍ SE TRENÉR NA 
SVÉHO SVĚŘENCE: 
„ČLOVĚČE, TY ASI 

NESLYŠÍŠ STARTOVACÍ 
PISTOLI, ŽE ZŮSTÁVÁŠ 
VŽDYCKY NA STARTU 

VISET. … (DOKONČENÍ 
V TAJENCE)!“

AUTOR:
-KAWI-

GOTTOVO 
JMÉNO SARMAT SEDNUTÍ

STÁTNÍ 
ZNAČKA 
LETADEL 

SALVADORU

LOVECKÁ 
FANFÁRA

TYP FILM. 
KAMERY 

(FILMAŘSKÝ 
SLANG)

NAŠE
SÍDLO

KEŇSKÉ 
SÍDLO

INICIÁLY 
HEREČKY 
VRÁNOVÉ

SLOUČENI-
NA ALDEHY-
DU S ALKO-

HOLEM

SŮL 
KYSELINY 
SÍROVÉ

VLÁMSKÝ 
SPISOVA-

TEL

NÁZEV
HLÁSKY N

ZPŮSOBY
 V CHOVÁNÍ

LYŽAŘSKÁ 
VĚTROVKA

POKLADNY
KOPÍ JUDSKÝ

KRÁL
ŽESNKÉ 
JMÉNO

MLÁĎATA 
KRAV ŘEDIDLO SNAD 

(BÁSNICKY)
ZAČÁTEK 
TAJENKY
HLODÁNÍ 
(KNIŽNĚ)

UMĚLECKÝ 
TANEC

SÍDLO
KRÁLE

ANGLICKÝ 
BÁSNÍK

ZNAČKA 
TUKU

SPZ ROKY-
CAN

SVAZKY 
SLÁMY OTÍKOVI ZAVALITÝ 

MUŽ
RYCHLE SE 
VZNÁŠET

DRAVÁ
RYBA

NĚMECKÝ 
OSTROV

STRNUTÍ 
ŠÍJE

IRSKÝ BŮH 
MOŘE

MONGOLŠTÍ 
PASTEVCI

NÁŽ 
ZPĚVÁK

CIZÍ ŽEN. 
JMÉNO

KORÁLOVÝ 
OSTROV

CHATEAUB-
RINADOVO 

DÍLO

KRUTÝ 
ČLOVĚK

KUCHYŇSKÁ 
NÁDOBA

OBYVATEL 
HAVAJE SADY

MZDY

ZMRZLÁ
VODA

PŘEDLOŽ-
KA

SLOVENSKY 
„KOTEL“

KLACEK 
(NÁŘEČNĚ)

BÁJNÝ 
LETEC

NÁZEV 
HERBICIDU

STAROPER-
SKÝ MĚSÍC

INICIÁLY 
PILAROVÉ

SLOVEN-
SKÉ MĚSTO

NAŠE
SÍDLO

DRUH 
HLODAVCE OPERNÍ 

ZPĚVNÍ 
SKLADBA

JMÉNO 
HEREČKY 
POPELÍ-

KOVÉ
POSTRKO-

VAT
BALKÁN-

SKÝ POKRM
ODRÁŽET 
PINKÁNÍM

TLAČITI
ŠTAMPRLE PURITÁN-

SKÝ ČLOVĚK
POLOTUHÁ 

HMOTA
ITALSKÁ 
OMÁČKA

NÚBIJSKÁ 
JEDNOTKA 

HMOT-
NOSTI

FRANCOUZ.
KOMIK

ČESKÝ 
MALÍŘ

ZÁPALKA JAPONSKÁ
J. DÉLKYJEDNOTKA 

EL. PROUDU 
(ABAMPÉR)

ASIJSKÝ 
KANÁL

JMÉNO 
JANÁČKA

POHLED 
(BÁSNICKY)

NÁZEV 
PLANETKY

PODBRA-
DEK

TLUPY VYČERPANÝ 
(ZASTARALE)ČÁST 

ŽENSKÉ 
HRUDĚ

PATŘÍCÍ 
PSŮM

JAPONSKÁ 
POTÁPĚČKA

KOLEJNICE 
TYPU R-65

ANTIKONC.
PROSTŘE-

DEK

MENŠÍ PILA LATINSKY 
„KOSTKY“

DĚTSKÝ 
POZDRAV

SLOVEN-
SKY „JÍL“ŘÍM. 999

KONEC 
TAJENKY POMŮCKY:

AKEN, ELIOT, HASTA, 
MALÍN, OLAND, 
TARRY, TOT, YSJEDNÁNÍ DOMÁCKY 

MICHAL NADEJÍT POŘÁDEK

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

#bavsepraci
www.netbox.cz

Křížovka o ceny: Dva úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupenkách do aquaparku AQUALAND MORAVIA PASOHLÁVKY. Tajenku zasílejte do 2. 1. 2017 na e-mail havel.mou-

ka@ceskydomov.cz. Výherci z minulého čísla: Jana Hůsková, Karel Svoboda.
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RETRO-USE na Škrobárenské otvírá častěji
Brno v listopadu rozšířilo unikátní 
projekt sběru věcí vyrobených před 
rokem 1989. Nově je sběrné středisko 
na Škrobárenské ulici otevřeno kaž-
dý den kromě pondělí. Lidé zároveň 
stále mohou drobné předměty nosit 
i do krytu 10-Z na Husově ulici.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Projekt RETRO-USE, který odstarto-
val v půlce srpna, má za cíl opětovné 

využití starých, ale stále funkčních věcí, 
které už doma lidé nepotřebují, ale je jim 
líto je vyhodit. Musí však být vyrobe-
né před rokem 1989. Brňané tak mohou 
prodloužit životní cyklus předmětům, 
které dnes končí ve sběrných dvorech.

„Věci, které Brňané donesou, budou po 
očištění nabídnuty kulturním institucím, 
potřebným lidem a všem milovníkům re-
tra,“ komentuje projekt primátor Petr Vo-
křál, který se problematikou odpadového 
hospodářství profesionálně zabýval v mi-
nulosti i v zahraničí. Předměty pak budou 
nabídnuty do fundusů divadel a dalším in-
stitucím. Ostatní věci po jejich očištění či 
drobných opravách v chráněné dílně zase 
budou zdarma rozdány veřejnosti.

Co lze donést? Vše vyrobené před rokem 
1989: především knížky, časopisy, nádobí 
a vybavení domácnosti, technické vybavení, 
osobní písemnosti, staré fotografie a filmy, 
hračky, sportovní potřeby a vše zajímavé, co 

je škoda vyhodit, ale i celé pozůstalosti. Ná-
bytek vyrobený před rokem 1989 je možné 
přijmout pouze po domluvě. Pokud si nejste 
jisti, napište na retro@retro-use.cz nebo za-
volejte na 542 210 622.

Menší předměty lze také odevzdat 
v atomovém krytu 10-Z na Husově uli-
ci (naproti hotelu International), a to den-
ně krom pondělí od 11:30 do 18 hodin. 
Právě tam si lidé mohou i průběžně cho-
dit pro očištěné retro věci, které divadla 
a muzea nevyužijí.

Projekt doplňuje novou odpadovou 
strategii města – podporu opětovného vy-
užívání věcí (Re-Use management), jehož 
součástí je Retro-Use, projekt Druhý ži-
vot a Nábytková banka. Spolupracují na 
něm Technické muzeum v Brně, Morav-
ské zemské muzeum, Vojenský historic-
ký ústav Praha, Muzeum města Brna a Ar-
chiv města Brna a řada dalších institucí, 
které staré věci odeberou do svých sbírek.

 Retro věci. Sběrné středisko na Škrobárenské je otevřeno denně kromě pondělí.  FOTO: Z. KOLAŘÍK

Anketa: Podporované seniorské bydlení
V současné době Brno usiluje o rozvoj variabilní nabídky bydlení pro seniory. Jednou z cest je i podpo-
ra takzvaného sdíleného bydlení pro seniory. Jeho základním rysem je, že lidé spolu sdílí jeden velký byt. 
Každá osoba žije ve své vlastní místnosti, ve které má absolutní soukromí. Dále ovšem existují společné 
prostory, například kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. Všechny prostory jsou bezbariéro-
vé a přizpůsobené potřebám starších lidí. Každá osoba má zajištěno své soukromí, na druhou stranu žije 
ve velmi blízkém kontaktu s ostatními lidmi. Život ve sdíleném bydlení by přinesl nižší náklady na byd-
lení (platbu nájemného), možnost intenzivnějších společenských kontaktů, ale zároveň také určitou ztrá-
tu soukromí a nutnost vycházet s jinými lidmi.

Oceníme, když si najdete čas na vyplnění ankety, která je jednou z cest, jak zjistit názor seniorů na by-
dlení. Anketa je anonymní. Vaše odpovědi prosím zakroužkujte. Vyplněný dotazník prosím přineste nebo 
zašlete poštou na Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, a to 
do konce prosince 2016.

1. Kde nyní bydlíte?
 a) Brno město  b) Brno-venkov (obec v zázemí Brna)

2. Uveďte prosím stávající bydliště – obec a ulici (bez čísla popisného):

 ________________________________________________________________________________

3. Pronajímáte si bydlení, anebo žijete ve vlastním domě či bytu?
 a)  Pronajímám si byt / žiji v pronajatém bytě
 b) Nepronajímám si, jsem vlastníkem / družstevníkem
 c) Nepronajímám si, vlastníkem nebo družstevníkem je jiný člen mé domácnosti
 d) Jiné:
 ________________________________________________________________________________

4. Jak jste spokojen/a se stávajícím bydlením?
 a) Velmi spokojen/a b) Spíše spokojen/a
 c) Spíše nespokojen/a d) Velmi nespokojen/a

5. Pokud nejste spokojen/a, uveďte, prosím, stručně důvod:

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

6. Žijete sám/a, anebo sdílíte domácnost s další osobou/osobami?
 a) Žiji sám/a  b) Sdílím domácnost s další osobou nebo osobami

7. Chcete ve svém současném bydlení zůstat i nadále?
 a) Ano  b) Ne, plánuji přestěhovat se – z vlastní vůle
 c) Ne, obavám se, že se budu muset přestěhovat  d) Nevím

8. Jak byste ohodnotil/a svoje výdaje na bydlení?
 a) Velmi vysoké  b) Spíše vysoké  c) Průměrné
 d) Spíše nízké  e) Velmi nízké 

9. Jak velkou část svého celkového příjmu vydáváte měsíčně za náklady na bydlení?
 a) Za bydlení dávám do 25 % svého celkového příjmu
 b) Za bydlení dávám 26–50 % svého celkového příjmu
 c) Za bydlení dávám 51–75 % svého celkového příjmu
 d) Za bydlení dávám 76–100 % svého celkového příjmu

10.  Jak dobře po fyzické stránce zvládáte rutinní povinnosti související s bydlením a jeho údrž-
bou? (úklid, vaření, nakupování, praní prádla, mytí nádobí, menší opravy jako výměna žá-
rovky atd.)

 a) Velmi dobře  b) Spíše dobře  c) Průměrně
 d) Spíše špatně  e) Velmi špatně  f) Stará se o to někdo jiný

11. Cítíte se někdy osamělý/osamělá?
Prosím zakroužkujte číslici na škále 1–10, kde 1 znamená nikdy a 10 stále.
Nikdy Stále
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

12.  Měl/a byste v budoucnu zájem o nějakou formu podporovaného seniorského bydlení (bydlení 
v domě s pečovatelskou službou nebo sdílené seniorské bydlení)?

 a) Rozhodně ano  b) Spíše ano  c) Nevím 
 d) Spíše ne (Pokračujte, prosím, otázkou č. 15)
 e) Rozhodně ne  (Pokračujte, prosím, otázkou č. 15)

13.  Pokud ano, jaký typ podporovaného seniorského bydlení byste preferoval/a? Zakroužkujte, 
prosím, všechny pro vás přijatelné možnosti.

 a)  V malometrážním bytě v domě s pečovatelskou službou (DPS), kde je zázemí pro pečovatelskou 
službu.

 b)  Bydlení ve velkém sdíleném seniorském bytě: obyvatelé sdílí společně jeden velký byt včetně ku-
chyně, jídelny a sociálního zařízení, každý senior má svůj vlastní pokoj.

 c)  Bydlení ve velkém sdíleném seniorském bytě: obyvatelé sdílí společně jeden velký byt včetně ku-
chyně a jídelny, každý senior má svůj vlastní pokoj i se sociálním zařízením.

 d)  Samostatné malometrážní byty v běžné zástavbě.
 e)  Jiné:
 ________________________________________________________________________________

14. Pokud máte zájem o podporované seniorské bydlení, jste ochoten/ochotna se přestěhovat do:
 a) Jiného bytu v rámci města Brna (kamkoliv)
 b) Jiného bytu v rámci konkrétní / vaší městské čtvrti (pokud bydlíte v Brně)
 c) Nevím
 d) Nemám zájem o podporované seniorské bydlení

15.  Vyberte prosím výrok, který nejlépe odpovídá vašemu názoru na sdílené seniorské bydlení 
(tedy na takové bydlení, kde jsou části bytu, jako je kuchyň, jídelna, případně i sociální zaříze-
ní, užívané společně všemi obyvateli bytu).

 a) Je to zbytečné něco takového budovat, bude s tím víc starostí než užitku.
 b) Je to zajímavý nápad, ale nevím, jestli se to v praxi ujme. 
 c) Je to výborný nápad a časem se v praxi určitě osvědčí. 
 d) Nemám na to názor.
 e) Mám jiný názor. Napište, prosím, jaký:

 ________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________

16. Jste:  a) Muž  b) Žena

17. Uveďte, prosím, váš věk (číslicí): _______

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
 a) Základní   b) Střední odborné – vyučen/a  c) úplné střední – s maturitou 
 d) Vysokoškolské  e) Jiné 

19. Prostor pro váš komentář:

 ________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 Děkujeme za váš čas.

Nová otvírací doba
sběrného střediska Škrobárenská 

(bez čísla popisného)

pondělí: zavřeno úterý: 13–17 h

středa: 10-18 h čtvrtek: 13–17 h

pátek: 13–17h sobota: 10–18 h

neděle: 10–18h

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.RETRO-USE.CZ, 

FACEBOOK.COM/RETRO-USE.
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OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Speedy
Je asi pětiletý pejsek, taková neříze-

ná střela. Potřebuje akčního pána, 

se kterým vybije svůj tempera-

ment. Příliš nemusí ostatní psy, ale 

členům své lidské smečky bude ra-

dostným společníkem. Hodí se spí-

še do bytu.

Amber
Je asi tříletá fenka. Má velmi milou po-

vahu, ale kamarádí se spíš s lidmi. Moc 

se jí nedaří přizpůsobit se pobytu v útul-

ku, a tak bychom byli rádi, kdyby se pro 

ni našel páneček. Ten by měl mít zkuše-

nosti a při výchově být důsledný. Je vel-

mi čistotná, nejlépe by se jí žilo v bytě.

Meggie
Je asi šestiletá fenka s nezáviděníhod-

ným osudem. „Páneček“ ji nechal uvá-

zanou v lese, poblíž byly misky, sáček 

granulí a lístek s jejím jménem. V útul-

ku je jí smutno. Je čistotná, trochu hluč-

nější a velmi silně lne k lidem. Dobře 

by jí bylo v bytě i v domě se zahrádkou.

Brix
Je roční štěně křížence. Má růstový 

problém s přední nohou, ale to jej ne-

omezuje. Na svém pánovi si rychle vy-

buduje závislost. Hodí se proto spíše do 

bytu a k lidem, kteří se mu budou moci 

hodně věnovat. Je čistotný, miluje pro-

cházky a s ostatními psy se kamarádí.

Z městského 
útulku
Útulek pro opuštěná zvířata
Palcary 1186/50
tel.: 541 420 111 (informace, spo-
jovatel), 541 420 120 (ambulance, 
příjem a výdej zvířat).

Internet:
www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata.

Otevírací doba:
po–ne 10–17 hodin 
(kromě út: sanitární den)

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
12. prosince – pondělí
Novinky v městské 
hromadné dopravě
A začneme tou nejaktuálnější. Od 12. pro-
since začne jezdit nová expresní autobuso-
vá linka E56, která spojí Fakultní nemoc-
nici Bohunice s nádražím v Králově Poli 
a Technologickým parkem. Jak se osvědči-
ly dvě expresní linky, které již jezdí, a bude 
se jejich počet dále rozšiřovat? Přímo revo-
luční změnou bude od Nového roku zave-
dení elektronických ročních nepřenosných 
jízdenek pro tarifní pásma 100 a 101. Jaké 
to Brňanům přinese výhody? Kolik za ni 
zaplatí? Co bude následovat? Bude pokra-
čovat modernizace vozového parku náku-
pem dalších vozidel? Jak je dopravní pod-
nik připraven na zimu? K tématu bude ve 
studiu odpovídat generální ředitel Doprav-
ního podniku města Brna Miloš Havránek.

26. prosince – pondělí
Vánoce očima cestovatele 
Rudolfa Švaříčka 
Rudolf Švaříček – cestovatel, horolezec, 
fotograf, spisovatel a zakladatel cestov-
ní kanceláře Livingstone bude hostem vá-
nočního vydání Brněnského echa speciál. 
Procestoval desítky zemí po celém světě. 
Jak prožívají křesťanské Vánoce v pro nás 
exotických krajích a jaké udržují zvyky 
a tradice? Zdobí také vánoční stromky? 
Liší se oslavy od těch našich? Jak vypadá 
jejich vánoční stůl? Kde ho zastihly Váno-
ce na cestách? Kde bude trávit ty letošní? 
Které země si nejvíce oblíbil? Které loka-
lity by doporučil navštívit? Chystá se vy-
dat nějakou novou knihu nebo uspořádat 
výstavu? Jaké cestovatelské plány má do 
nového roku? Na tyto a další otázky bude 
v pořadu odpovídat Rudolf Švaříček.

Brněnské echo speciál od letošního roku pro statutární město Brno 

vyrábí a vysílá rádio Kiss Hády. Pořad otázek a odpovědí je vysílán na 

frekvenci 88,3 FM pravidelně ve 13.25 hodin. Poslechnout a zároveň 

zhlédnout v audiovizuální podobě si ho můžete i na webových 

stránkách statutárního města Brna www.brno.cz.

Kiss Hády 88,3 FM

Strážníci mají další cenu za prevenci
Městská policie Brno vlastní pomyslný 
klíč k úspěšným preventivním projek-
tům. Za posledních pět let se totiž v Čes-
ké republice i zahraničí dočkala hned 
čtyř významných ocenění za své aktivi-
ty. Nejčerstvějším úspěchem je vítězství 
projektu Domovnická akademie v soutě-
ži ministerstva vnitra.

Brnu se prevence daří. Dokazují to 
i ceny, které strážníci za své projekty 
získávají. Tu poslední, cenu pro nejlep-
ší preventivní projekt na místní úrovni, si 
v listopadu na mezinárodní vědecké kon-
ferenci k 20. výročí prevence kriminality 
v České republice převzal autor projektu 
Luboslav Fiala společně s vedoucí pre-
ventivního oddělení Petrou Kubišovou.

Bezplatný vzdělávací program učí zá-
jemce, jak z bytového domu vytvořit fungu-
jící, bezpečné a klidné prostředí. „Dvacítka 
posluchačů z řad správců domů, majitelů 
nemovitostí i členů společenství vlastníků 
se zde dozvídá o nejdůležitějších zákonech, 
učí se zvládat vyhrocenou komunikaci i ne-
nadálé krizové situace,“ vysvětlil Fiala.

Lektory jsou specialisté z řad hasičů, 
státní i městské policie nebo například 
představitelé Cechu mechanických zám-
kových systémů, kteří předvádějí účastní-
kům nejúčinnější zabezpečovací systémy. 
O elektronickém zabezpečení a dohledo-
vých systémech přednášejí zástupci Aso-
ciace technických bezpečnostních služeb. 

Brněnské preventivní triumfy

První ročník byl zahájen letos v září 
a potrvá do poloviny prosince. Vloni 
mu předcházel ročník nultý, kde lekto-
ři a posluchači pomáhali nastavit správ-
né parametry vzdělávání. Program na-
vazuje na úspěšný projekt Bezpečná 
lokalita – bezpečné bydlení, který se 
v roce 2014 probojoval do finále v pres-
tižní mezinárodní soutěži inovativních 
projektů Mayors Challenge někdejšího 
newyorského starosty a filantropa Mi-
chaela Bloomberga.

V roce 2013 obdržela právě Bezpečná 
lokalita ocenění pro nejlepší projekt krajů, 
měst a obcí ministerstva vnitra. Ještě o rok 

dříve se stejné pocty dostalo oblíbené Se-
nior akademii.

Městská policie Brno těží z toho, že 
strážníci, kteří se dlouhodobě zabývají pre-
vencí, dokážou odhadnout a v mnoha pří-
padech i určovat trendy v prevenci krimi-
nality. Problematika bezpečnosti bytových 
domů a soběstačnosti jejich obyvatel se 
ukazuje jako velmi aktuální, což vyzdvih-
la i porota soutěže Mayors Challenge.

Žádaný projekt Senior akademie, kte-
rým prošlo za dobu fungování už kolem 
patnácti stovek posluchačů, se začal pro-
blematikou bezpečí a správného životního 
stylu důchodců zabývat už před jedenácti 
lety, tedy v době, kdy se prevence v Čes-
ké republice zaměřovala zejména na děti. 
Dnes fungují projekty inspirované Senior 
akademií napříč celou zemí.

Svého druhu unikátem se v roce 2000 
stal i preventivní autobus Mobidik. Toto vo-
zidlo s interaktivním interiérem pomáhalo 
šířit osvětu až do loňského roku, kdy ho na-
hradil moderní multimediální nástupce z dí-
len brněnského dopravního podniku. (JAG)

Na co si lze půjčit
lhůta 

splatnosti
horní hranice 

zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, 

včetně klempířských prvků
5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybu-

dováním nového obytného prostoru nebo 

s vybudováním nové samostatné BJ, včet-

ně klempířských prvků

5 let
350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného 

ekologického topení ve stávajícím bytě
5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izola-

ce apod.)
5 let 150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znalecké-

ho posudku statika
5 let

400 tis. Kč / 

dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava 

balkonu, lodžie nebo pavlače
5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lo-

džie a rekonstrukce fasády, včetně klempíř-

ských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchové-

ho koutu nebo obnova byt. jádra 
5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednot-

ky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 

(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 

kolektory, čerpadlo, rozvody)
5 let

100 tis. Kč / BJ 

v BD

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční 

prohlídky nebo vybudování nového výtahu
5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, 

půdní vestavbě nebo přístavbě
8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah 

– výměna podlahové krytiny, včetně pod-

kladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční 

části zástavby tvořící jednotný funkční ce-

lek s objektem k bydlení (včetně vchodové 

a vjezdové brány)

5 let
250 tis. Kč / 

dům

Město poskytuje vlastníkům ne-
movitostí na území Brna výhodné 
zápůjčky s roční úrokovou sazbou 
1,52 %. Opravit a modernizovat 
se takto dají byty a bytové i ro-
dinné domy. Bytový odbor Magis-
trátu města Brna dvakrát ročně 
vyhlašuje výběrové řízení na po-
skytnutí půjčky, nyní je otevřeno 
další kolo.

LUCIE KOLISCHOVÁ

O  zápůjčku z Fondu rozvoje bydle-
ní, která bude poskytována v roce 

2017, mohou vlastníci nemovitostí po-
žádat od 1. 12. do 15. 1. Výhodou je, 
že město nepožaduje ručitele. Tyto zá-
půjčky jsou jištěny zřízením zástav-
ního práva k opravované nemovitosti 
ve prospěch města po dobu splácení. 
Podání žádosti a případné vyhotove-
ní smlouvy je zdarma. Finanční pro-
středky čerpá žadatel na základě faktur 
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsí-
ců až 1 roku od otevření účtu. Po uply-
nutí 6 měsíců od otevření účtu zahá-
jí splácení formou měsíčních splátek. 
Po úplném splacení půjčky pak měs-
to připraví podklady k provedení vý-
mazu zástavního práva v katastru ne-
movitostí.

Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu. Žádosti na 
předepsaném formuláři jsou přijímá-
ny na Bytovém odboru na Malinovské-
ho nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejichž území se opravova-
ná nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se žá-
dosti podávají, a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magist-
rát města Brna > Úsek hospodářský > 
Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu roz-
voje bydlení města Brna).

 Zasedání Zastupitelstva města 

Brna Z7/20 ze dne 15. 11. 2016

ZMB schvaluje

• poskytnutí neinvestičního příspěv-

ku Nemocnici Milosrdných bratří, 

p. o., ve výši 800 tisíc Kč z rozpoč-

tu města Brna na rok 2016 k úhra-

dě nákladů za realizovaná očková-

ní proti hepatitidě;

• poskytnutí investičních transferů 

městským částem v celkové výši 

134,2 milionu Kč z rozpočtu měs-

ta Brna na rok 2017 v rámci po-

stoupených příjmů od města dle 

tabulky „Žádosti městských částí 

o investiční a neinvestiční trans-

fery pro rok 2017 – oblast škol-

ství“ s tím, že tyto finanční pro-

středky vyúčtují Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy MMB 

v termínu do 19. ledna 2018;

• poskytnutí finančního daru „Na-

dačnímu fondu jihomoravských 

olympioniků“ ve výši 150 tisíc Kč 

z rozpočtu města Brna na rok 2016 

na podporu brněnských olympio-

niků – sportovců seniorů. Nadační 

fond vznikl v roce 2009 za účelem 

humanitární podpory jihomorav-

ských sportovců, kteří v minulosti 

dokázali ojedinělým způsobem re-

prezentovat československé barvy 

na světových a evropských soutě-

žích. Nadační fond pomáhá spor-

tovcům, kteří jsou v současné 

době v důchodovém věku a dosta-

li se do tíživé životní situace. Do na-

dace na podporu hnutí například 

putuje výtěžek z tradičního Ple-

su brněnských olympioniků a ji-

ných akcí. O rozdělení příspěvku 

pro jednotlivé sportovce rozhod-

ne správní rada nadačního fondu, 

která je složená z bývalých olym-

pioniků Šárky Kašpárkové, Františ-

ka Jursy, Rudolfa Potsche, Jiřího 

Dalera a Josefa Regece;

• koncepci údržby čistoty předná-

dražního prostoru, kterou po do-

hodě s městem Brnem navrh-

la městská část Brno-střed. Na 

úklid, který nyní několikrát den-

ně provádí úklidová firma spo-

lu s lidmi zapojenými do veřejně 

prospěšných prací, naváže i in-

tenzivnější úklid v nočních, re-

spektive brzkých ranních hodi-

nách. S uvedeným záměrem 

zvýšení komfortnosti přednádraž-

ního prostoru úzce souvisí i ob-

měna kovových laviček. Nové 

lavičky umožní snadný a častý 

úklid a nebudou vhodné k leže-

ní. Náklady na tuto obměnu bu-

dou činit 1,1 milionu korun. Více 

o úklidu přednádražního prostoru 

si přečtěte na straně 2.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA

Na bydlení se dají peníze 
výhodně půjčit i od města



18 PROSINEC 2016INZERCE

SC
 3

62
56

6/
01

toužíš po vánočních 
pohádkách bez reklam?

přestaň snít
a stav se k nám

do netbox store, nám. Svobody 18, Brno
nebo zavolej na 539 015 519

www.kuki.cz

#netboxnadeluje
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Kalendář veletrhů a výstav 2017

Things happen where people meet

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
CZ - 603 00 Brno
Czech Republic
Tel. +420 54115 1111
Fax +420 54115 3070
E-mail: info@bvv.cz

STROJÍRENSTVÍ,
ELEKTROTECHNIKA
A OBRÁBĚCÍ TECHNIKA

AMPER  21.–24. 03.
STAINLESS 17.–19. 05.
MSV 2017 09.–13. 10.
AUTOMATIZACE 09.–13. 10.

MÓDA, OBUV A KOŽENÉ
ZBOŽÍ, DOPLŇKY

STYL  18.–20. 02.
 19.–21. 08.
KABO  18.–20. 02.
 19.–21. 08.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, 
DOPRAVA A LOGISTIKA

MOTOSALON (Praha) 02.–05. 03.
Classic Show Brno 17.–19. 03.
MotorTechna Brno  15. 04. 
MotorTechna Brno  21. 10.
TRANSPORT A LOGISTIKA 09.–13. 10.

POTRAVINÁŘSTVÍ,
GASTRONOMIE, POHOSTINSTVÍ

GRAND PRIX VINEX  20.–21. 05.

ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
TECHNIKA, CHOVATELSTVÍ,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Národní výstava psů  07.–08. 01.
Zelená burza  11. 01.
DUO CACIB  04.–05. 02.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 11.–14. 05.
ANIMAL TECH  11.–14. 05.
NATUR EXPO BRNO 11.–14. 05.
Národní výstava 
myslivosti  11.–14. 05.
PROPET 24.–25. 06.
INTERCANIS  24.–25. 06.
INTERFELIS 24.–25. 06.
Zelený svět 07.–08. 09.
Moravskoslezská 
národní výstava psů  23.–24. 09.
ENVITECH 09.–13. 10.

ZDRAVOTNICTVÍ
A REHABILITACE

OPTA  10.–12. 03.
Výroční sjezd České 
kardiologické 
společnosti  07.–10. 05.
InDent  25.–27. 05.
Rehaprotex  19.–22. 09.

CESTOVÁNÍ, SPORT,
VOLNÝ ČAS

GO  19.–22. 01.
REGIONTOUR  19.–22. 01.
PRODÍTĚ  23.–26. 03.
RYBAŘENÍ  23.–26. 03.
Animefest  19.–21. 05.
MINERÁLY BRNO  20.–21. 05.
ModellBrno 16.–17. 06.
Caravaning Brno  09.–12. 11.
SPORT Life  10.–12. 11.
IN-JOY  10.–12. 11.
Dance Life Expo  10.–12. 11.
MINERÁLY BRNO  18.–19. 11.
VÁNOČNÍ TRHY  08.–17. 12.

OBRANA A BEZPEČNOST

IDET 31. 05.–02. 06.
PYROS/ISET  31. 05.–03. 06.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ
A NÁBYTKÁŘSKÝ PRŮMYSL

MOBITEX  26.–29. 04.
WOOD-TEC 31. 10.–03. 11.

VĚDA A VZDĚLÁVÁNÍ

Veletrh Věda 
Výzkum Inovace 28. 02.–02. 03.
GAUDEAMUS  31. 10.–03. 11.
Veletrh středních škol 
a dalšího vzdělávání 24.–25. 11.

STAVEBNICTVÍ

Stavební veletrhy Brno 26.–29. 04.
DSB  26.–29. 04.
EDEN 3000  celoročně

BVV_kalendar_2017_255x184.indd   1 21.11.16   17:35
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Ojeté Ojeté Ojeté Ojeté vozy bez obavvozy bez obavvozy bez obavvozy bez obav Ojeté vozy bez obav

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Atraktivní ro ní vozy z programu ŠKODA Plus

Objevte neodolatelnou nabídku skoro nového automobilu
za cenu ojetého. Vyberte si n který z ro ních voz  v programu
ŠKODA Plus. Mají najeto maximáln  30 000 km, a navíc k nim 
získáte tovární záruku 4 nebo 5 let. Samoz ejmostí je garance
kilometr , servisní historie a technického stavu. Využijte nejlepší 
nabídku pojišt ní a financování od ŠKODA Financial Services
p ímo u prodejce a erpejte další výhody. P ij te si k nám vybrat 
automobil s výhodou stá í jednoho roku.

Výhody ŠKODA Plus

Stáří vozu max. 
18 měsíců / 30 000 km

Prodloužená 
záruka 4/5 let

Garance kilometrů 

18 5

100% pojištění, 
100% péče, 100% jistota

Bonus při výkupu 
Vašeho stávajícího vozu

Značkové financování 
u všech prodejců

Nejlepší káva ve meste

Navštivte 1. kavárnu Costa Coffee v Brne

Costa Coffee, Josefská 427/14, Brno
www.costa-coffee.cz        www.facebook.com/CostaCoffeeCZ        www.instagram.com/CostaCoffeeCZ       cz.pinterest.com/costacoffeecz

NejlepšíN šíNejllep í káva ve mestea vkááva ve mmeeste

vštivte 1 kavšštivš vt 1 kavte 1 kavvárnu Costa Coffee v Brá nu ovárnnu Cos a o eeeeta CCoffe vv Br

Špilberk se mění na tajemný svět Pavla Čecha
Pojďte se procházet po sple-

titých uličkách a tajuplných 

zákoutích. Ve výstavě nazva-

né Tajemné příběhy Pavla Če-

cha najdete nejenom jeho 

krásné obrazy, knižní ilustra-

ce a veselé komiksy, ale doslo-

va se na ní můžete zatoulat do 

zvláštního kouzelného světa 

tohoto brněnského výtvarní-

ka, v němž se sny a vzpomín-

ky na dětství prolínají se sku-

tečností. Ve výstavě totiž stojí 

obří bludiště připomínající 

křivolakou změť stínadelských 

ulic. Na děti v něm navíc čeká 

i spousta hříček s tematikou 

Čechových knih. Budou mít 

za úkol poznat třeba správný 

stín pavouka Čendy nebo pro-

kázat odvahu a hmatem zjistit, 

co se ukrývá v temném koutě. 

V jedné místnosti si také bu-

dou moci postavit vlastní měs-

to z dřevěných kostek. 

Pavlu Čechovi patří aktuál-

ní zimní výstava na hradě Špil-

berku, kterou Muzeum města 

Brna už tradičně věnuje dě-

tem. Výstava Tajemné příbě-

hy Pavla Čecha začíná 1. pro-

since a potrvá až do 26. února 

příštího roku. Čech je dnes 

oblíbeným autorem malých 

i velkých, původně se přitom 

vyučil strojním zámečníkem 

a dlouho dokonce pracoval 

jako hasič. Kreslil si ale už jako 

kluk, kdy si vymýšlel příběhy 

o indiánech a kdy ho fascino-

valy kulisy starých měst. Jeho 

tvorbu dnes oceňují i odborní-

ci. Za komiks Tajemství ostro-

va za prkennou ohradou získal 

v roce 2010 cenu Muriel za nej-

lepší původní český komiks, 

v roce 2013 za Velké dobro-

družství Pepíka Střechy získal 

opět cenu Muriel a také cenu 

Magnesia Litera za knihu pro 

děti a mládež. Získal také Zla-

tou stuhu za komiks pro děti 

a mládež za Dobrodružství 

rychlé veverky v roce 2014. 

Na Špilberku teď návštěvníci 

uvidí průřez celou jeho tvor-

bou – od prvních obrázků pro 

knížku O Čertovi až po aktuál-

ní obrazy plné dobrodružných 

příběhů. Právě tahle výstava 

osloví děti i dospělé. 

Výstavu doprovodí také akce 

s názvem Tajemné Vánoce na 

Špilberku. V sobotu 10. prosin-

ce čeká na návštěvníky tradiční 

adventní program na velkém 

nádvoří (nebude chybět na-

zdobený strom, divadélka pro 

děti, stánky a oblíbené opékání 

buřtů) i uvnitř hradu. Chystá 

se autogramiáda Pavla Čecha, 

hravá stezka výstavou, vánoč-

ní dílničky a fotoateliér nebo 

kreativní obchůdek se spous-

tou drobností, které se budou 

hodit jako dekorace nebo vá-

noční dárky. A pod stromeček 

se budou hodit i Čechovy kníž-

ky, které budu taktéž k dostá-

ní. Pokud nějaké místo nabíd-

ne klid v době předvánočního 

shonu, je to právě Čechův krás-

ně tajemný svět na adventním 

Špilberku. (PR)
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  5. 12. 19:00 ŠEST TANEČNÍCH 

HODIN V ŠESTI TÝD-

NECH / Divadlo Ungelt

autor: R. Alfieri, hrají: 

Ch. Poullain, P. Kříž

  6. 12. 19:00 SZIDI TOBIAS 

& BAND / Studio DVA 

DIVADLO KONCERT

  7. 12. 19:30 CAVEMAN

autor: R. Becker, re-

žie: P. Hartl

  8. 12. 19:00 MANŽELSKÝ POKER / 

Divadlo Palace

autor: M. Camoletti

  9. 12. 19:00 RŮŽE PRO ALGER-

NON / Divadelní spo-

lek Kašpar

autor: D. Keyes

10. 12. 10:00 KRYSÁCI A ZTRACE-

NÝ LUDVÍK / Divadlo 

D5 Praha 

scénář a režie: L. Jeník

10. 12. 19:00 CELEBRITY / Studio 

DVA DIVADLO

autor a režie: O. So-

kol, hraje: O. Sokol

11. 12. 19:00 SRNKY / Divadlo Bol-

ka Polívky

autor a režie: T. Svo-

boda

12. 12. 19:00 BIOSTORY / Divadlo 

MALÉhRY

námět a scénář: 

D. Zbytovská

13. 12. 19:00 PRO TEBE COKOLIV 

/ Divadlo Kalich PRE-

MIÉRA

14. 12. 19:00 S TVOJÍ DCEROU NE

autor a režie: A. Pro-

cházka

15. 12. 19:00 MOJE HRA / Divadlo 

Kalich

autor: P. Abraham, re-

žie: J. Kačer

16. 12. 19:00 MILENA MÁ PROBLÉM

autor a režie: Š. Va-

culíková

17. 12. 10:00 PRINCEZNA SE ZLA-

TOU HVĚZDOU NA 

ČELE / Divadelní spo-

lečnost Julie Jurišto-

vé Praha 

autor a režie: D. Bar-

tůňková

17. 12. 19:30 THE NAKED TRUTH – 

ODHALENÁ PRAVDA / 

StageArtCZ a Divadlo 

Bolka Polívky

autor: D. Simpson, re-

žie: P. Halberstadt

18. 12. 16:00 CIMBAL CLASSIC – 

KATKA A DALIBOR 

ŠTRUNCOVI VÁNOČ-

NÍ KONCERT

18. 12. 19:00 CIMBAL CLASSIC – 

KATKA A DALIBOR 

ŠTRUNCOVI VÁNOČ-

NÍ KONCERT

19. 12. 19:00 CAVEMAN 

autor: R. Becker, re-

žie: P. Hartl

20. 12. 19:00 DNA / Divadlo Bolka 

Polívky

autor a režie: B. Polívka

21. 12. 10:00 LIKE SHAKESPEARE / 

StageArtCz & Divadlo 

Bolka Polívky

autor: P. Trtílek, režie: 

P. Halberstadt

21. 12. 19:00 ČTYŘI DOHODY BENE-

FIČNÍ PŘEDSTAVENÍ 

autor: D. Miguel Ruiz

22. 12. 19:00 RE – KABARET – VÁ-

NOČNÍ SPECIÁL

23. 12. 20:00 MALÉ VELKÉ KA-

BARETNÍ PANOPTI-

KUM / Divadlo Klauni-

ky Brno / BRNĚNSKÁ 

PREMIÉRA

27. 12. 19:00 DNA / Divadlo Bolka 

Polívky

autor a režie: B. Po-

lívka

28. 12. 19:00 PRO DÁMU NA BAL-

KONĚ / Divadlo Bolka 

Polívky

námět a režie: B. Po-

lívka

29. 12. 19:00 CHARLEYOVA TETA / 

Divadlo Na Jezerce

autor: J. B. Thomas, 

režie: J. Hrušínský

30. 12. 19:00 THE NAKED TRUTH – 

ODHALENÁ PRAVDA / 

StageArtCZ a Divadlo 

Bolka Polívky

autor: D. Simpson, re-

žie: P. Halberstadt

JANÁČKOVO DIVADLO

  4. 12. 19:00 MozART group, kon-

cert

  5. 12. 18:00 LOUSKÁČEK, balet

  7. 12. 11:00 LOUSKÁČEK, balet

10. 12. 19:00 PETITE MORT, balet

13. 12. 11:00 LOUSKÁČEK, balet

13. 12. 18:00 LOUSKÁČEK, balet

16. 12. 17:00 HRY O MARII, opera

18. 12. 14:00 LOUSKÁČEK, balet

18. 12. 18:00 LOUSKÁČEK, balet

19. 12. 19:00 VĚC MAKROPULOS, 

opera

20. 12. 17:00 VĚC MAKROPULOS, 

opera

21. 12. 11:00 LOUSKÁČEK, balet

21. 12. 18:00 LOUSKÁČEK, balet

22. 12. 19:00 VÁNOČNÍ KONCERT 

VÁCLAVA HYBŠE, 

koncert

26. 12. 17:00 POLSKÁ KREV, opera

27. 12. 18:00 HRY O MARII, opera

28. 12. 14:00 LOUSKÁČEK, balet

28. 12. 18:00 LOUSKÁČEK, balet

29. 12. 17:00 TOSCA, opera

31. 12. 17:00 SILVESTR V OPEŘE

MAHENOVO DIVADLO

4. 12. 17:00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

5. 12. 10:00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

10. 12. 19:00 ČERT A KÁČA, opera

11. 12. 19:00 ČERT A KÁČA, opera

13. 12. 10:00 SATURNIN, činohra

13. 12. 19:00 SATURNIN, činohra

14. 12. 19:00 PETROLEJOVÉ LAM-

PY, činohra

15. 12. 19:00 JE TŘEBA ZABÍT SE-

KALA, činohra

17. 12. 10:00 JAK JSEM SE ZTRA-

TIL ANEB MALÁ VÁ-

NOČNÍ POVÍDKA, či-

nohra

17. 12. 17:00 JAK JSEM SE ZTRA-

TIL ANEB MALÁ VÁ-

NOČNÍ POVÍDKA, či-

nohra

18. 12. 19:00 ONDŘEJ HAVEL-

KA A JEHO MELODY 

MAKERS, koncert

19. 12. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, čino-

hra

20. 12. 19:00 A pak už tam nezbyl 

ani jeden aneb DESET 

MALÝCH ČERNOUŠ-

KŮ, činohra

22. 12. 17:00 ČERT A KÁČA, opera

27. 12. 17:00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra

28. 12. 19:00 APARTMÁ V HOTELU 

PLAZA, činohra

29. 12. 19:00 SATURNIN, činohra

30. 12. 17:00 ČERT A KÁČA, opera

31. 12. 17:00 SATURNIN, činohra

DIVADLO REDUTA

  4. 12. 15:00 PAPAGENO HRA-

JE NA KOUZELNOU 

FLÉTNU, opera

  5. 12. 19:00 KOUZELNÝ VRCH, či-

nohra

  6. 12. 20:00 VÉVODKYNĚ A KU-

CHAŘKA, činohra

  7. 12. 19:00 BĚSI, činohra

10. 12. 14:00 O NEVYŘÁDĚNÉM 

DĚDEČKOVI, činohra

11. 12. 15:00 KVAK A ŽBLUŇK, či-

nohra

11. 12. 20.30 LISTOVÁNÍ LUKÁŠE 

HEJLÍKA

  Láska a tělo (Arnošt 

Lustig)

12. 12. 19:00 VERONIČIN POKOJ, 

činohra

13. 12. 19:00 RAPPER

  Divadelní spolek Frída

14. 12. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 

S ANDĚLY, činohra

15. 12. 19:00 IMPROVIZOVNA, či-

nohra

22. 12. 19:00 KÁMEN A BOLEST, či-

nohra

23. 12. 19:00 KÁMEN A BOLEST, či-

nohra

28. 12. 14:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

  4. 12. 10:00 VŠELIJAKÁ KOUKÁT-

KA, činohra

  6. 12. 10:00 ZLATOVLÁSKA, čino-

hra

14. 12. 10:00 VŠELIJAKÁ KOUKÁT-

KA, činohra

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

Předprodej vstupenek a rezervace 

jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 

602 00 Brno, tel.: 539 092 811, e-mail: 

predprodej@filharmonie-brno.cz.

8 a 9. 12. | 19:30 Janáčkovo divadlo

MAPA A OBRÁZKY Z VÝSTAVY 

TAN DUN: Mapa, koncert pro violon-

cello, video a orchestr

MUSORGSKIJ: Obrázky z výstavy

Matthew Barley – violoncello

Filharmonie Brno: dirigent Alan Buribajev

15. 12. | 19:30 Besední dům

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

ZIMMERMANN, RYBA, KOPŘIVA

sólisté Lenka Cafourková, 

Martin Ptáček, Jakub Kubín, 

Jiří Miroslav Procházka, 

Rudolf Linner

Czech Ensemble Baroque Choir

sbormistryně Tereza Válková 

Filharmonie Brno: dirigent Roman 

Válek

17. 12. | 10:30 Besední dům

OD ZIMY DO ZIMY aneb ČTVERO 

ROČNÍCH DOB

moderátor Ondřej En.dru Havlík

scénář a režie Rudolf Chudoba

Filharmonie Brno: dirigent Robert 

Kružík

18. 12. | 10:30 Besední dům

VÁNOČNÍ MATINÉ MAGDALENKY 

A KANTILÉNKY

JANČÍK: Od sv. Martina ke Třem 

králům aj.

Magdalenka a Kantilénka

sbormistři Veronika Hrůzová a Mich-

al Jančík

25. 12. | 16:00 katedrála sv. Petra 

a Pavla

VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY

BRITTEN, české a světové koledy

Kantiléna a Kantilénka

sbormistři Jakub Klecker a Mich-

al Jančík

INZERCE – KULTURNÍ TIPY
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Výstava vznikla ve spolupráci s Národním 
muzeem a Podtatranským muzeem v Popradě.
Výstava se koná pod záštitou primátora 
města Brna Petra Vokřála.

Velice cenné poznatky 
o této populaci z území 
České republiky

obraz myšlenkově 
omezeného neandertálce 

každodenně bojujícího  
o holý život je 

nesprávný

fascinující schopnost 
přežít v drsných 

podmínkách 
pleistocenní 

Evropy

první cíleně zaměřený 
projekt zabývající se obdobím 

středního paleolitu

unikátní nástroje štípané 
z kamene nebo vytvořené 

z kostí a mamutoviny 

Pavilon Anthropos, 
Pisárecká 5, Brno, od 2. 12.

2016 do 31. 12. 2017 
www.mzm.cz

rekonstrukce neandertálce 
z francouzské lokality 
La Chapelle-aux-SaintsVítejte 

u neandertálců
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Vychutnejte si dokonalý balet Jiřího Kyliána 
a nechte se jím naladit na výjimečnost! Navíc 
překvapení v podobě exkluzivního uvedení duetu 
Beethoven! Pouhé jedno představení!
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www.divadlobolkapolivky.cz

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

PRO DÁMU NA BALKONĚ
námět a režie: 
B.Polívka
hrají:
B.Polívka
J.Barin Tichý
J.Fretti Pfeifer
L.Horáček
M.Král

28. 12.
 v 19.00

Komedie plná nezvyklých situací, gagů, dialogů a rekvizit. Přitom hlavní 
sdělení je vlastně plné nostalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy.
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Moravské zemské muzeum, www.mzm.cz, tel.: 533 435 220

Zelný trh 6, Brno, e-mail: mzm@mzm.cz, 

tel.: 533 435 220, www.mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 220, ote-

vírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá: 

9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstavy:

200 let Moravského zemského muzea 

– série výstav prezentuje TOP sbír-

kové předměty jednotlivých oddělení 

Moravského zemského muzea

Mineralogicko-petrografické oddě-

lení 7. 12. 2016 – 8. 1. 2017

František Vítek a Věra Říčařová – 

Jeden život do 30. 4. 2017

Mozart v muzeu do 31. 12.

Doprovodný program:

6. vánoční historický bazar. Vánoč-

ní historický bazar již pošesté nabí-

zí možnost prodat a nakoupit si v pří-

jemné atmosféře netradiční vánoční 

dárky nebo jen tak něco pro radost.

 10. 12. od 10:00 do 13:00 h

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

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.

Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, ote-

vírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá: 

9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstavy:

Za humny: Blatnice pod 

Svatým Antonínkem do 15. 1. 2017

Poklady barbarů do 29. 1. 2017

Homage Caroli Quarti 6.–23. 12. 2016

Doprovodný program:

10. 12. 2016 od 14:00 do 17:00 h

Zvyky a symboly Vánoc

13. 12. 2016 od 17:00h

Uvedení knihy ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ 

LIDOVÁ MAGIE NA MORAVSKÝCH 

KOPANICÍCH. Autorka: Dagmar Dob-

šovičová Pintířová.

14. 12. 2016 od 18:00 h

Česko zpívá koledy s Deníkem

15. 12. 2016 od 18:00 h

Vánoční program Slováckého krúžku

16. 12. 2016 od 17:00 h

Vánoční gloria

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, 

otevírací doba – út–pá: 9:00–18:00 h, 

so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pou-

ze ty, které připadnou na út–ne): 

10:00–18.00 h, po: zavřeno

Výstava:

Vítejte u neandrtálců do 31. 12. 2017

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štět-

cem Zdeňka Buriana do 19. 8. 2017

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

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903
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 Devadesátiletá dáma. Operu uvedl Janáček poprvé v roce 1926.  FOTO: MAREK OLBRZYMEK

DIVADELNÍ PREMIÉRY

Slawomir Mrožek: 
Tango Macabre
Premiéra 2. 12. 2016 v 19.00 

hod., Divadlo Husa na provázku

Zabít, ale s úsměvem. Nenajdeš 

špínu. Vše je tak čisté a prázdné 

a veselé a hravé! Nikde žádný pro-

blém přece. Všichni se chovají ne-

zodpovědně, většina jen vegetuje. 

Je třeba všechny a všechno pople-

nit, aby vznikl lepší svět? Kde kon-

čí vůle a začíná zvůle? Potřebu-

jeme nové formy? Nové směry? 

Nové pořádky? A za jakou cenu?

Antonín Dvořák: 
Čert a Káča
Premiéra 10. 12. 2016 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Mahenovo divadlo

Pohádka pro velké a především 

pro malé diváky o nebojácném ov-

čákovi Jirkovi, vdavekchtivé Káče 

a oklamaném čertovi Marbuelovi 

na námět Boženy Němcové. Byť se 

to na jevišti čerty bude jen hemžit, 

nebudou to temní démoni a nelí-

tostní vládci pekel, ale praví čerti 

českých pohádek, kteří tak snadno 

naletí hubaté Káče a chytrému Jir-

kovi! V pohádce, kde špatní jsou 

napraveni a kde chytrost a odvaha 

zvítězí nad samotným peklem, kde 

poletují hrnce a vařečky a kde hu-

batá Káča vyděsí samotného Luci-

fera, se vrátíte do dětských let pl-

ných laskavého humoru a šťast-

ných konců.

Larry David: 
Ryba potmě
Premiéra 17. 12. 2016 

v 19.00 hod., Městské divadlo 

Brno – Činoherní scéna

Černá komedie Ryba potmě je 

příběhem ušlápnutého, sebeiro-

nického Normana a jeho excen-

trické dominantní matky Glorie, 

která se po smrti jeho otce na-

stěhuje k Normanovi domů a za-

čne mu razantně organizovat ži-

vot. Norman tak zoufale lavíruje 

mezi požadavky své matky, kte-

rá se nesnese s jeho ženou Bren-

dou, Brendy, která se nesnese 

s jeho matkou Glorií, a bývalé ot-

covy hospodyně Manuely, jejíž 

syn Diego se zesnulému pode-

zřele podobá. Zdánlivě nekome-

diální téma rodinného úmrtí vy-

važuje Ryba potmě brilantními 

woodyallenovskými dialogy.

Karel Schulz, Lenka 
Lagronová: Kámen 
a bolest
Premiéra 22. 12. 2016 

v 19.00 hod., Národní divadlo 

Brno (Divadlo Reduta)

V epicentru atraktivní dějinné fres-

ky stojí život a dílo jednoho z nej-

známějších představitelů vrchol-

né renesance a manýrismu, pro-

slulého sochaře, architekta, malíře 

a rovněž básníka Michelangela Bu-

onarottiho v přímém etickém kon-

trastu jeho věčného souputníka 

Leonarda da Vinci. Z hlubin vě-

domostí a fabulace předčasně ze-

mřelého autora pak do světel jevi-

ště vystoupí i další proslulé posta-

vy jako fanatický kazatel Girolamo 

Savonarola, spisovatel politik, in-

trikán a dramatik Niccolò Machi-

avelli, Lorenzo a Pier Medicejští 

a mnozí další.

Jób
Premiéra 12. 12. 2016 

v 17.00 hod., Divadlo U stolu

Scénický actus podle biblické 

Knihy Jóbovy. Dramatický spor 

na téma Bůh a zlo. Pro své bás-

nické kvality a naléhavost svých 

otázek bývá Kniha Jóbova řa-

zena k největším dílům světo-

vé slovesnosti. Postavu trpícího 

Jóba i jeho tázání znovu naléha-

vě aktualizovala zkušenost lid-

ského utrpení posledního století. 

Inscenační úprava a režie Franti-

šek Derfler. Překlad Vilém Záva-

da a Stanislav Segert. (JAVA)

KRÁTCE

Připlouvá Koráb 
Bassových pohádek
Všech 43 pohádek, které z celého 

světa sesbíral a převyprávěl spi-

sovatel Eduard Bass, se ocitlo „na 

jedné palubě“. Bohatě ilustrova-

nou knihu nazvanou Koráb pohá-

dek, z nichž některé nebyly nikdy 

zveřejněny a zůstaly uchovány jen 

v autorově pozůstalosti, vydalo na-

kladatelství Masarykovy univerzity 

Munipress ve spolupráci s Filozo-

fickou fakultou MU. Kniha je urče-

na dětem i dospělým. Doporučená 

cena je 399 korun. Zájemci si ji mo-

hou také objednat v online knih-

kupectví Munipress: is.muni.cz/

obchod/knihy/ nebo na stránkách 

www.korabpohadek.cz. (MAK) 

Pro Radostu je Česko 
stále fotogenické
Až do 18. ledna příštího roku mo-

hou ti, kdo rádi objevují i méně zná-

má zákoutí České republiky, navští-

vit v Mahenově knihovně na Ko-

bližné výstavu fotografa Pavla 

Radosty. Autor je redaktorem ča-

sopisu Moje země a stejný název 

s podtitulem I doma je co objevo-

vat nese expozice. Radosta více než 

pět let cestuje po České republice 

a hledá zajímavé záběry krajiny, 

památek a lidí. Nevšímá si jen zná-

mých a nejnavštěvovanějších cílů, 

ale i méně známých a o to kouzel-

nějších míst naší země. Fotografie 

doprovází texty k zamyšlení i poba-

vení. Vstup je zdarma. (MAK)

Letohrádek ozdobí 
sedmdesát betlémů
Na výstavu věnovanou symbolu 

Vánoc zve návštěvníky Letohrádek 

Mitrovských. Více než 70 betlé-

mů vyrobených v různých zemích 

a z různých materiálů od 19. sto-

letí do současnosti bude na Sta-

rém Brně vystaveno až do 8. led-

na. Betlémy pocházejí ze sbírky 

tvůrce a sběratele Bohumila Duš-

ka či Ivany Langrové z Beskyd, kte-

rá na výrobu svých plstěných bet-

lémů používá ovčí rouno z vlastní-

ho stáda. Výstavu doplní vánoční 

stromky s ozdobami z nejrůzněj-

ších materiálů a adventní dekora-

ce od profesionálních floristů. Více 

informací na stránkách www.leto-

hradekbrno.cz. (MAK)

OCH! Olgoj Chorchoj
Retrospektivní výstavou designérského dua Olgoj Chorchoj v Uměleckoprů-
myslovém muzeu završuje Moravská galerie v Brně rok 2016, který zasvěti-
la designu. Výstava, jejíž celý název zní OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emo-
ce, bude zahájena 9. prosince 2016 a potrvá až do 16. dubna příštího roku.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Bájný jedovatý písečný červ ol-
goj chorchoj z asijské pouště Gobi 

vzbuzuje asociace a řadu emocí nejen 
u mongolských pastevců. V roce 1990 
si pojmenování Olgoj Chorchoj zvoli-
li Michal Froněk (nar. 1966) a Jan Ně-
meček (nar. 1963) pro své autorské 
duo a dnes již renomované architekto-
nické a designérské studio. „Prostřed-
nictvím první šéfkurátorky Umělec-
koprůmyslového muzea v Brně Lady 
Hubatové-Vackové, dnes působící na 
VŠUP, se nám podařilo duo Olgoj Chor-
choj přesvědčit, aby svou první velkou 
retrospektivní výstavu realizovalo právě 
v brněnském Uměleckoprůmyslovém 
muzeu. Pro Moravskou galerii toto ges-
to znamená, že se utváří a profiluje nová 
identita Uměleckoprůmyslového mu-
zea. Rok designu je pro nás začátkem, 
protože další zásadní projekty v oblas-
ti designu připravujeme,“ zdůraznil vý-

znam výstavy ředitel Moravské galerie 
Jan Press.

V době vzniku Olgoje Chorchoje byli 
Froněk a Němeček na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP) 
studenty designéra Bořka Šípka a jejich 
raná tvorba tak byla ovlivněna postmo-
dernismem „šípkovského“ ražení. V po-
lovině 90. let se už vydali vlastní ces-
tou – postmoderní hravost neopustili, 
ale přidali k ní strohé, logičtější formy 
neomodernismu. Na této bázi pracují se 
sklem, kovem, dřevem i kompozitními 
materiály.

Olgoj Chorchoj si také mohou při-
psat zásluhu na restartu řady tradičních 
českých firem, jako jsou TON, Bom-
ma, Moser, Kavalier Glass, Prim, Mi-
kov a další, s nimiž začali spolupracovat 
a převedli je tak přes propast mezi so-
cialistickým systémem a kapitalismem 
volného trhu.

Studio má rovněž zvuk v oblasti ar-
chitektury a urbanismu, kde se mimo 

jiné zabývá účelným, estetickým a pro 
život uzpůsobeným propojením interié-
rů s exteriéry. Michal Froněk a Jan Ně-
meček jsou už teď považováni za kla-
siky kvalitního českého designu, který 
reprezentují u nás i v zahraničí.

Design má logiku i emoce

Podobně jako retrospektiva Maxima 
Velčovského, kterou Uměleckoprůmys-
lové muzeum hostilo na jaře, nemá být 
ani ohlédnutí za dosavadní prací studia 
Olgoj Chorchoj postaveno na pouhém 

chronologickém přehledu jejich realiza-
cí. Napovídá to už název výstavy OCH! 
i podtitul Logika emocí. „V jednom roz-
hovoru Michal Froněk a Jan Němeček 
uvedli, že design se skládá z 80 % racio-
nální úvahy a 20 % emocí. A přestože 
jejich návrhy vždy zohledňují technolo-
gii výroby nebo vlastnosti materiálů, ve 
finále jsou vizuálně velmi atraktivní, vy-
tříbené a zároveň záměrně vtipné, meta-
forické a hravé. Na výstavě by rozhodně 
měla být přítomná radost, ironie, zaujetí, 
odvaha a velkorysost,“ uvedl jeden z ku-
rátorů Rostislav Koryčánek.

Expozice je rozdělena do samostat-
ných oddílů mapujících historické ob-
jekty, které OCH inspirují, postmoderní 
design dvojice z raných 90. let, neomo-
dernistické formy uplatněné ve sklář-
ských technologiích, nábytkový design 
či technologicky inovativní a vytříbeně 
estetickou architekturu. Srovnání umož-
ní také práce vybraných absolventů stu-
dia v Ateliéru produktového designu 
Olgoj Chorchoj na VŠUP. 

Více informací o výstavě, která po-
trvá od 9. prosince 2016 do 16. dubna 
2017, lze získat na webových stránkách 
www.moravska-galerie.cz.

OCH! Olgoj Chorchoj: 
Logika emoce
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017

Uměleckoprůmyslové muzeum 

(přízemí, respirium)

Kurátoři: Lada Hubatová-Vacko-

vá, Rostislav Koryčánek

Autoři: Michal Froněk, Jan Ně-

meček

Vstupné: 120/60/220 Kč (základní/

snížené/rodinné) do celé budovy

Otevírací doba: st–ne od 10 do 

18 h; čt od 10 do 19 h

Věc Makropulos oslaví devadesátiny

Letos 18. prosince uplyne 90 let od pre-
miéry opery Věc Makropulos, kterou 
Leoš Janáček zkomponoval na motivy 
stejnojmenné divadelní hry Karla Čapka. 
Národní divadlo Brno připomene tuto vý-
jimečnou událost 19. a 20. prosince, kdy 
Věc Makropulos v nastudování Alfréda 
Radoka uvede v exkluzivním obsazení se 
švédskou sopranistkou Annalenou Per-
sson v titulní roli Emilie Marty.

Společně s Její pastorkyní, Káťou Ka-
banovou, Příhodami lišky Bystroušky 
a operou Z mrtvého domu patří Věc Mak-
ropulos k pěti velkým dílům, v nichž, jak 
uvádí Milan Kundera, „objevil Janáček 
pro operu nový svět, svět prózy“, a stal se 
tak „tvůrcem nejdůležitější operní esteti-
ky epochy moderního umění“. Čapkova 
hra měla premiéru v roce 1922 a od po-
čátku sklízela velký úspěch. Atraktivně 
se v ní totiž prolíná realistický svět nabi-
tý dějem a civilní atmosférou umocněnou 
právnickými fakty a jistou mírou humoru 

s utopickým a fantaskním světem na hra-
nici grotesknosti, který vybízí k filozofo-
vání nad klady a zápory nesmrtelnosti. 
Tragikomický příběh nesmrtelné, a proto 
zcyničtělé Eliny Makropulos, která již tři 
sta let jako slavná zpěvačka, měnící jmé-
no tak, aby vždy zůstaly iniciály E. M., 
okouzluje svět a muže, a přesto nemůže 
najít to, po čem touží nejvíc, opravdovou 
a hlubokou lásku, zaujal i téměř sedmde-
sátiletého Janáčka. Na kompozici opery 
pracoval dva roky. Opera měla premiéru 
za autorovy účasti 18. prosince 1926 v br-
něnském Divadle Na hradbách a stala se 
podobně jako Čapkova předloha populár-
ní doma i ve světě.

Novou inscenací Věci Makropulos za-
hajovalo Národní divadlo Brno 21. listo-
padu 2014 v Janáčkově divadle festival 
Janáček Brno. Dělo se tak v Roce české 
hudby a u příležitosti 160. výročí Janáč-
kova narození a režie se ujal David Ra-
dok. Byla to jeho první spolupráce s Ná-

rodním divadlem Brno a také první tvůrčí 
setkání s Janáčkovou předposlední ope-
rou. Ke spolupráci Radok přizval dirigen-
ta Marka Ivanoviče, jenž operu nastudo-
val z nové kritické edice Jiřího Zahrádky 
a očistil ji tak od různých zjednodušení 
a ústupků, které do ní po desítky let vná-
šel jevištní provoz.

Inscenace vznikla v koprodukci s Ope-
rou Göteborg, kde Emilii Marty ztvár-
nila vítězka Soutěže Richarda Wagne-
ra v Bayreuthu Annalena Persson, jejímž 
uměním se nyní budou moci potěšit i br-
něnští diváci.

V únoru 2017 představí Janáčko-
va opera tento titul na Hong Kong Arts 
Festival. A v loňském roce opera sklidi-
la úspěch i na televizním poli. Její zá-
znam, který pořídilo brněnské studio 
České televize, získal cenu Český křiš-
ťál a Cenu Nadace Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97 na mezinárodním 
festivalu Zlatá Praha. (MAK)
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FC ZBROJOVKA BRNOFC ZBROJOVKA BRNO

děkuje svým partnerům děkuje svým partnerům 
a fanouškům za podporu a fanouškům za podporu 
v roce 2016 v roce 2016 

www.fczbrno.cz    /    FC ZBROJOVKA BRNO
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 Americký fotbal. Amazonky se 

letos staly šampionkami domácí žen-

ské ligy. FOTO: BRNO AMAZONS

 Český Spiderman. Adam Ondra v rekordním čase zdolal nejtěžší stěnu světa. Trvala mu 8 dní.  FOTO: P. BLAŽEK

Fotbal může hrát 
skoro každý, 
říká kapitánka 
fotbalistek
Americký fotbal není sport pro sle-
činky. Nebo ano? Ženský klub ame-
rického fotbalu Brno Amazons se stal 
poprvé v historii šampionem domácí 
ligy, když amazonky ve finále nazva-
ném Rose Bowl porazily pražské Black 
Panthers 26:12. Zeptali jsme se kapi-
tánky Lenky Vavrisové, jak se amazon-
ky dostaly na špičku a jak se lidé tváří 
na její koníček.

Mohla byste na úvod představit klub 
Brno Amazons?
Tým funguje od června 2013. V té době 
nás začínalo asi 12. Aktuálně máme ko-
lem 25–30 hráček ve věku od 17 do 
35 let. Máme za sebou několik turna-
jů v sedmičkovém fotbalu, několik sou-
středění a kempů a přátelských zápasů. 
Druhým rokem hrajeme oficiální Žen-
skou ligu 8s fotbalu, přičemž letos se 
nám ji podařilo vyhrát.

Amazonkám netrvalo příliš dlouho, 
než se dostaly na špičku ligy. Čím si 
tento rychlý vzestup vysvětlujete?
Hodně holek na sobě maká a snaží se 
být neustále lepší. Navíc máme trené-
ry, kteří mají s fotbalem letité zkuše-
nosti. Letos nám navíc pomohla i posila 
z Polska Aleksandra Lukasiewicz, kte-
rá s námi snad odehraje i sezonu 2017.

Některé amazonky mají zkušenos-
ti s hraním v zahraničí, řeknete nám 
o tom víc?
Máme v týmu Mariolu Weisser, kte-
rá v letošním roce odehrála ligu v USA 
v ženském týmu Chicago Force. Hrála 
na ofenzivní lajně. Něco takového je pro 
hráčky obrovská zkušenost, protože se 
naučí spoustu nových věcí, poznají jiný 
přístup a celkově je to posune dál.

Jaké byly reakce okolí, když jste se 
svým novým koníčkem pochlubila?
Rodiče to chvilku vstřebávali, ale je-
likož už mě znají, tak pokusy mi něco 
rozmluvit dávno vzdali. Ze svého oko-
lí pak občas slyším, že ženská by měla 
být u plotny a takové ty klasické kecy. 
Jak se ale ženský americký fotbal dostá-
vá víc do povědomí a úroveň hry jde na-
horu, začíná se to otáčet. Pokud člově-
ka něco baví, ať si dělá, co chce. A navíc 
myslím, že stání u plotny a hraní fotbalu 
se navzájem nijak nevylučuje.

Nabíráte nováčky? Jaké parametry 
by měly mít hráčky amerického fot-
balu?
Nováčky budeme nabírat od ledna až 
do léta. A parametry? Vlastně žádné 
nejsou. Ve fotbalu jsou potřeba na růz-
né pozice různé typy hráček, od ma-
lých po vysoké, od hubených po holky 
krev a mlíko. Fotbal prostě může hrát 
skoro každý. (MAD)

„Jsem šťastný jak blecha”
Ve dvanácti letech patřil mezi nej-
lepších deset lezců světa. Poté se 
stal trojnásobným mistrem svě-
ta. A nyní překonal další metu – 
vyšplhal na jednu z nejtěžších zdí 
světa Dawn Wall, a to jako dru-
hý v historii a se suverénně nej-
lepším časem. Jaké jsou cíle „ča-
roděje“ Adama Ondry, muže, 
jehož výkony popírají gravitaci? 
Jaké je to spát stovky metrů nad 
zemí? To vše nám prozradil v na-
šem rozhovoru.

MAREK DVOŘÁK

Váš výkon na jedné z nejtěžších 
zdí světa Dawn Wall byl neuvě-

řitelný. Jak jste se na celou akci při-
pravoval?
Před příjezdem do Yosemit nijak spe-
ciálně. Věnoval jsem se sportovnímu le-
zení, takže jsem se připravoval na úspěš-
né MS v září v Paříži a zkoušel jsem 
těžké projekty v Norsku. Ale sportov-
ní lezení je určitě důležitá příprava i do 
bigwallového lezení (tj. lezení velkých 
stěn). Před samotným 8denním přele-
zem jsem ovšem v Yosemitech strávil 
téměř měsíc a zkoušel Dawn Wall – jen 
samostatné délky, snažil jsem si zapa-
matovat každý chyt a stup.

Jak jste se cítil bezprostředně po vy-
lezení?
Nepopsatelně – akorát začalo sněžit, 
dolezl jsem k vrcholové borovici, jak 
na Vánoce… A nebudu lhát, představa 
pevné země pod nohama a teplého jíd-
la byla taky lákavá.

Byl jste o 11 dní rychlejší než vaši 
předchůdci Tommy Caldwell a Ke-
vin Jorgeson. Teď, když máte zkuše-
nosti, myslíte, že tento výkon můžete 
ještě zlepšit?
Zvykem tady v Yosemitech je vylézt 
cesty ideálně za den, tedy 24 hodin. Což 
se možná v případě Dawn Wall zdá šíle-
né, ale možná někdy…

Přelez jste zvládl bez přerušení, noco-
val jste přímo na skále. Jaké to je spát 
stovky metrů nad zemí?
Nocovali jsme na závěsných postelích. 
Spaní samotné je velmi pohodlné, ale 
jinak život ve stěně nemusí být med. 
V noci zima, přes den teplo, člověk se 
nemůže projít, pořád musí mít na sobě 
lezecký úvazek, možnosti vařit jsou na 
zavěšeném vařiči omezené.

Jak jste to vyřešil s potravinami, co 
jste s sebou měl?
Měli jsme ve stěně už nachystané potravi-
ny, takže jsme mohli lézt relativně nalehko. 
Nahoře jsme žili z ovesných vloček, oříš-
ků, sušeného ovoce, rýžového proteinu, 
energy tyčinek, ovoce, luštěninových po-
lívek a plechovek luštěnin a bramborové 
kaše. Z doplňků kromě proteiňáku něja-
ké rychlé cukry na cumlání před pokusem.

Kvůli vysokým teplotám jste musel lézt 
v noci. Jaká má noční lezení specifika?

Může to být morálovější (tj. psychicky 
náročnější), protože v té tmě se tam člo-
věk cítí tak jaksi sám. Ale zase naopak 
nevidíte tu hloubku pod sebou, vnímáte 
jen pár metrů osvětlených okolo vás če-
lovkou. Výhoda lezení potmě na El Ca-
pitana je, že stěna je tak hladká, že nepa-
trné nerovnosti dobře vystupují a nejsou 
tam žádné stíny, které by stupy a chyty 
schovávaly. Jediná nevýhoda je, že když 
se člověk kouká na stupy, musí natočit 
dolů celou hlavu a nasměrovat čelovku 
správným směrem, nikoliv jen oči.

Máte chuť svůj výkon nějak oslavit či 
si chvilku odpočinout?
Trochu jsme výkon oslavili, větší oslava 
bude potom doma. V Yosemitském údolí 
ještě chvíli zůstaneme, musíme po sobě „po-
klidit“, což znamená sundat závěsné poste-
le a fixní lana. A možná si ještě něco vylezu.

Jaký je váš další sportovní cíl?
Pokračovat v tom, co dělám. Věnovat se 
sportovnímu lezení, občas jet na závody 
a občas na takový big wall. Dělám to, co 
mě baví, a proto jsem šťastný. Jak blecha.

KRÁTCE

Nohejbalisté sahali 
po zlatém hattricku
Česká reprezentace zazářila 18.–20. lis-

topadu na mistrovství světa v nohej-

balu v Brně a vybojovala dvě zlaté 

a jednu stříbrnou medaili. Pouze v dis-

ciplíně dvojic nestačili na Slovensko. 

Jen o kousek jim tak unikl absolutní 

triumf, který se právě našim východ-

ním sousedům podařil před čtyřmi 

lety. „MS pro mě znamenalo vrchol 

mé reprezentační kariéry, užil jsem si 

ho parádně. Atmosféra při finále byla 

fantastická a hnala nás dopředu. Divá-

ci si zaslouží můj největší obdiv. Tímto 

jim ještě jednou děkuji,“ řekl domácí 

reprezentant Jakub Mrákava.

Bulldogs bojují 
o play-off
Nejvyšší domácí soutěž ve florbale, 

Tipsport Superliga, je právě v půlce 

a brněnské fanoušky ještě čeká vel-

ké drama. Místní klub Bulldogs je 

zatím na postupovém šestém mís-

tě, když si v posledním podzimním 

ligovém zápase v moravském der-

by připsal výhru 8:3 nad rivaly Pan-

thers Otrokovice. Za domácí, hrají-

cí netypicky v Hodoníně, řádil hlav-

ně střelec Jiří Koutný, který se blýskl 

hattrickem. Po krátké pauze čeká Br-

něnské další ligový zápas 16. prosin-

ce, doma se opět představí 18. pro-

since v zápase s Tatranem Omlux 

Střešovice.

Kometa oslavila 
narozeniny
Již 63 let uteklo od chvíle, kdy br-

něnská Kometa odehrála svůj histo-

rický první domácí zápas. 9000 divá-

ků mělo tu čest zhlédnout ofenzivní 

koncert, ve kterém Brňané pod ve-

dením kouče Václava Řezáče smetli 

Spartak Plzeň 14:3, přičemž po čty-

řech brankách si připsali Slavomír 

Bartoň a hrající trenér Vlastimil Bub-

ník. Ten rok skončilo Brno na krás-

ném stříbrném místě a zahájilo svo-

ji tradici silného klubu a jedenácti-

násobného vítěze nejvyšší domácí 

soutěže. Fanoušci si oslavy moh-

li užít přímo na zápase s Chomuto-

vem, který domácí porazili 3:0. „Na 

výročí jsme nehráli, byl to pro nás 

další zápas o tři body. Jestli je to zá-

pas na výročí, nebo ne, to už je spíš 

pro diváky,“ usmíval se po zápase 

brněnský útočník Vojtěch Němec.

Zbrojovka má v zimě 
na čem pracovat
Nejvyšší česká fotbalová soutěž je ve 
svém poločase. Do zimní přestávky 
zbývá odehrát jediné utkání, domácí 
zápas s Karvinou, a pak již čeká fot-
balisty zimní příprava. A jak si vedou 
hráči Zbrojovky v dosavadní sezoně? 
Situace není zdaleka ideální, avšak ně-
které faktory naznačují, že se vše ještě 
může změnit.

S tím nejdůležitějším ukazatelem, 
počtem bodů, se Brno bohužel chlu-
bit příliš nemůže. Klub je s hubený-
mi 14 podzimními body na rovněž čtr-
náctém místě, což signalizuje spíše boj 
o záchranu než cokoliv jiného. „Před-
stavovali jsme si, že po podzimu bude-
me mít minimálně o čtyři body víc, ze-
jména z domácích zápasů. Nezdařilo 
se," okomentoval výsledky svého týmu 
kouč Svatopluk Habanec. 

Přesto není nutné lomit rukama. 
Tým prochází přestavbou, před sezo-
nou z něj odešli veteráni a svou novou 
tvář teprve hledá. A lze si všimnout 
také některých pozitiv. Trenér Habanec 
před svým příchodem avizoval útoč-
nější fotbal. Ačkoliv jeho pojetí zatím 

v praxi trošku skřípe, kanóny Zbrojov-
ky střílí jako na běžícím pásu – za pod-
zim vyslali Brněnští směrem k soupeřo-
vě brance 177 střel, což je oproti loňsku 
znatelný nárůst. Michal Škoda se svými 
deseti góly dokonce aspiruje na letošní 
titul krále střelců. 

Na trávníky nastupují také mladí

Klub se také nebojí zařazovat do sesta-
vy mladé talentované hráče. Sedmnác-
tiletí Antonín Růsek a Ladislav Krejčí, 
dvacetiletý Jakub Šural a další mladí-
ci pravidelně vbíhají na ligové trávníky 
a jejich výkony dodávají zbrojováckým 
fanouškům optimismus do žil. Růsek 
a Krejčí si také zahráli za českou repre-
zentaci do osmnácti let a ukázali, že fot-
bal rozhodně umí – oba dva si v dvoj-
zápase se Spojenými arabskými emiráty 
připsali po jednom gólu a také díky nim 
Češi obě utkání vyhráli.

Více o tom, jak dopadla zimní přípra-
va, se dozvíme 18. února, kdy Zbrojov-
ku čeká první utkání jarní části sezony 
se zatím šestými Teplicemi, a následně 
25. února v souboji s Libercem.  (MAD)
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Zdraví na vlastní kůži. Doslova
Málokdy si to uvědomíme, ale největším lidským orgánem je 

kůže. Představuje základní bariéru mezi naším tělem a okolním 

světem. Jestliže platí pořekadlo, že dobrý plot dělá dobré sou-

sedy, pak bychom se měli o svou pokožku dobře starat. Kvalit-

ní dermokosmetika dokáže odvést pořádný kus práce a ideální 

je její účinek ještě podpořit doporučením odborníků. Přípravky 

i dobré rady jsou k dispozici na jednom místě v lékárně.

Kvalitní produkty s odborným 

poradenstvím už tradičně pro-

pojují lékárny Dr.Max. Zejmé-

na dámská část klientely si už 

zvykla na to, že je v nich možné 

koupit špičkovou dermokosme-

tiku, a například francouzské 

léčebné krémy Uriage se v Čes-

ku na jiném místě v kamenném 

obchodě ani koupit nedají. Der-

mokosmetiku v lékárnách nabí-

zí speciálně proškolený perso-

nál, který je obvykle schopen 

doporučit to nejlepší řešení pro 

konkrétní typ pokožky. K tomu, 

aby se klientka (převažují sa-

mozřejmě ženy) cítila při tako-

vém nákupu co nejkomfortně-

ji, se síť Dr.Max snaží vytvářet 

co nejlepší podmínky. Přece je-

nom jde o situace, při které mo-

hou být na překážku nejrůzněj-

ší zábrany – klientka například 

může považovat svůj problém 

za příliš intimní a nemá zájem 

o „publikum“, anebo prostě jen 

nechce zdržovat ostatní čeka-

jící ve frontě svými detailními 

dotazy.

Právě takovým potřebám vy-

chází síť Dr.Max vstříc tím, že 

ve vybraných lékárnách zača-

la budovat speciálně vyhraze-

né dermokoutky. Celkem jich 

napříč Českem budou brzy 

desítky, a tři takové už lze na-

jít i v Brně: větší v obchodních 

centrech Globus a Campus, 

o něco menší pak ve Vaňkovce. 

Nelze je minout, natož přehléd-

nout. Na první pohled zaujmou 

vybavením, které je odlišné od 

ostatního inventáře lékárny – 

doslova od podlahy po strop, 

kde je zavěšena světelná rampa 

se speciální označením. Niko-

ho nenechá na pochybách, že 

jde o místo zaměřené na péči 

o pokožku. V prosklených vitrí-

nách jsou přehledně uspořáda-

né produkty: krémy, séra, mi-

celární vody, odličovací oleje, 

čistící emulze, make-upy.

Péče z Údolí kosmetiky

V posledních dnech k tradičním 

dermokosmetickým produk-

tům přibyla zbrusu nová znač-

ka. Jméno NUANCE ukazuje na 

francouzský původ a skutečně je 

tomu tak. Pečující dermokosme-

tika pochází z oblasti, které se 

říká Údolí kosmetiky. Jde o po-

měrně rozsáhlou oblast, která 

se táhne přes sedm departmen-

tů, kam je koncentrována fran-

couzská výroba kosmetiky. Pů-

sobí tu i firma Alban Muller, 

která ve spolupráci s lékárnami 

Dr.Max novou pečující kosmeti-

ku vyvinula. NUANCE se zrodila 

v úzké kooperaci českých a fran-

couzských expertů a všechny 

čtyři řady této pečující kosme-

tiky, vhodné pro téměř všechny 

typy pokožky, obsahují extrakty 

splňující farmaceutický stupeň 

čistoty. Vyšší úrovně čistoty už 

prakticky nelze dosáhnout.

V NUANCE je použito víc než 

50 výhradně přírodních ingredi-

encí. Díky speciálnímu výrobní-

mu postupu se podařilo dosáh-

nout velmi vysoké koncentrace 

účinných látek. Všechny produk-

ty značky NUANCE tak splňu-

jí požadavky na co nejvyšší še-

trnost při maximální účinnosti. 

Právě na tyto atributy kladou 

ženy pečující o svou pokožku 

největší důraz. Řadu aktivních 

látek přítomných v nové dermo-

kosmetice chrání mezinárodní 

patenty a spousta složek zní vel-

mi exoticky – namátkou: extrak-

ty z granátového jablka, dužiny 

mandarinky, kiwi či pomeran-

če, červeného ženšenu, guave, 

bílých květů ibišku, plodu bao-

babu či hnědé mořské řasy, dále 

kaméliový nebo arganový olej, 

bambucké máslo… výčet by mohl 

být mnohem, mnohem delší.

Pro naše zeměpisné šířky

Přírodní původ NUANCE zna-

mená, že se tvůrci zcela vy-

hnuli syntetickým látkám, jako 

jsou minerální oleje, silikony 

nebo parabeny – které se ji-

nak běžně používají, proto-

že jsou levnější. Zejména díky 

tomu může novinka až překva-

pit svou lehkou formou a tím, 

jak snadno se roztírá i vstřebá-

vá. Svůj podíl na tomto pocitu 

má i to, že NUANCE neobsahu-

je žádná pojiva. 

Pečující dermokosmetika 

NUANCE je speciálně vyvinutá 

pro lékárny Dr.Max. Nikde jin-

de ji není možné koupit. I fakt, 

že jde o produkty mířící k zá-

kaznicím ve střední Evropě – 

protože jinde tato síť lékáren 

nepůsobí – se příznivě proje-

vil na složení. Značky kosmeti-

ky určené pro nejrůznější trhy 

v různých klimatických oblas-

tech se musejí vyrovnat s růz-

nými výkyvy teplot, a aby ob-

stály, musejí se do takových 

přípravků přidávat stabilizá-

tory. Nic takového NUANCE 

neobsahuje, právě tak jako by 

člověk marně pátral po barvi-

vech. I parfumace je velice de-

centní a příjemná.

O odborně proškoleném per-

sonálu v lékárnách už byla řeč, 

a právě ten je připraven po-

dat další informace, které ten-

to článek už zahrnout nemo-

hl. Dermokoutky v lékárnách 

Dr.Max jsou místem, které na-

bídne dostatek soukromí a kli-

du k výběru toho nejlepšího, 

aby si zejména ženy mohly užít 

svůj rituál péče o pokožku bez 

omezení. Teď jím navíc není ani 

cena, protože pečující kosmeti-

ka NUANCE vstupuje na český 

trh za velmi příhodné zavádě-

cí nabídky 1+1. Využít ji mohou 

ovšem jen klienti lékáren Dr.

Max, držitelé jejich věrnostní 

Karty výhod. Žádnou zvláštní 

komplikaci to ale nepředstavuje 

– registrací lze projít na počká-

ní, zabere doslova pár minut. 

Jak je vidět, dobrý tip na dárek 

pod stromeček lze získat i v lé-

kárnách. Tím činí NUANCE za-

jímavou i pro muže. (PR)
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