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Stavbu Žabovřeské už neblokují pozemky
Úzká část velkého městského okruhu 
v Žabovřeskách, která je jedním z vel-
kých dopravních problémů v Brně, je 
o další krok blíže přestavbě. Městu 
Brnu se totiž po několika letech jedná-
ní podařilo dohodnout se soukromým 
vlastníkem na odkupu posledních chy-
bějících pozemků, které stavbu širší sil-
nice v tomto místě blokovaly.

Šlo o pás pozemků u tramvajové za-
stávky Bráfova, které leží kolmo k uli-
ci Bráfova a je na nich tramvajová trať, 
chodníky a stávající silnice.

Na základě dohody získá měs-
to Brno chybějící pozemky o celko-
vé výměře 1645 metrů čtverečních za 
5 163 500 korun. Smlouvu odsouhlasi-
la Rada města Brna, 7. března o ní ješ-

tě budou hlasovat zastupitelé. „Považuji 
za obrovský úspěch, že se nám podaři-
lo docílit dohody. Jde o poslední důle-
žitý krok, který mohlo město Brno udě-
lat k urychlení stavby. Věřím, že nyní se 
Ředitelství silnic a dálnic podaří dokon-
čit všechny přípravné práce a už letos 
začít stavět,“ uvedl primátor města Brna 
Petr Vokřál.

Zatímco s ostatními majiteli pozem-
ků se městu postupně povedlo odkup 
dojednat, s posledním vlastníkem se do-
hodu dlouho nedařilo uzavřít. V roce 
2014 proto město Brno zahájilo kroky 
k vyvlastnění. Proces vyvlastnění však 
kvůli zákonným lhůtám trvá déle než 
proces odkupu. Stavba této části velké-
ho městského okruhu by tak zřejmě bez 

aktuální dohody byla blokována ještě 
řadu měsíců.

Velký městský okruh v těchto mís-
tech bude mít dva pruhy v každém smě-
ru a tramvajová trať bude v nejužším 
místě vedena tunelem pod Wilsonovým 
lesem. Celkové investiční náklady jsou 
vyčísleny na 2 miliardy 661 milionů ko-
run bez DPH. „Získání posledních po-
třebných pozemků nám nyní umožní 
žádat o chybějící stavební povolení. Vě-
řím, že zahájení první etapy stavby bude 
možné ještě letos,“ uvedl ředitel brněn-
ského závodu Ředitelství silnic a dálnic 
David Fiala. (TAZ)

AKTUÁLNĚ

Dotace na šalinkarty se 
už vyplácí. O 120 dní dřív
Od konce února začalo město vyplácet 
příspěvky na nákup celoroční šalinkarty. 
Žadatelům nejprve dojde e-mail se smlou-
vou o poskytnutí příspěvku a za několik 
dní mu pak na účet dorazí 1425 korun.

Systém umožňuje každý den zkon-
trolovat a odeslat 300 až 500 plateb. 
V únoru se začaly proplácet žádosti ze 
začátku ledna, další budou následovat 
dle data, kdy do systému dorazily. Pří-
spěvek tak lidé dostanou ještě rychleji, 
než je uvedeno v podmínkách dotace – 
ty počítají s lhůtou až 180 dní.

Od začátku kalendářního roku, kdy byl 
systém elektronických šalinkaret spuštěn, 

požádalo o příspěvek na celoroční nepře-
nosnou šalinkartu pro zóny 100 + 101 více 
než 19 tisíc cestujících. Po náporu prvních 
týdnů nyní každý den přijde kolem 200 no-
vých žádostí. Podávání žádostí i jejich ad-
ministrace jsou plně elektronizované. Ža-
datelé nemusejí nikam chodit a vše mohou 
vyřídit snadno a rychle přímo z domova.

Nárok na příspěvek má každý, kdo je 
poplatníkem místního poplatku za ko-
munální odpad v Brně, není od jeho 
placení plně osvobozen a nemá k datu 
podání žádosti ani k datu rozhodnutí 
o přidělení příspěvku dluh na poplatku 
za komunální odpad. (TAZ)

BRNO V POHYBU

 Novinka. Do brněnské zoo v únoru přicestovali noví obyvatelé – pár pásovců kulovitých. Samec Ricardo 

se narodil loni v červenci v Zoo Antwerpy a samice Júlia v srpnu v Zoo Heidelberg. Toto zvíře pochází z oblas-

ti subtropického lesa a křovinatých savan v Jižní Americe. Nehloubí si vlastní nory, dává přednost opuštěným 

úkrytům dalších zvířat. Když se cítí ohrožený, svine se do téměř dokonalé koule kryté pancířem, který chrání 

zranitelné části těla. Živí se larvami a termity, ale nepohrdne ani plody rostlin. Má velmi jemný čich, naopak 

zrak má slabý. VÍCE NA STRANĚ 2 (IK)

Malý, ale dobře obrněnýStudenti 
v Brně utratí 
5 miliard ročně
Město studentů, univerzit, výzkumu a vývoje. Tak se už nějaký čas pře-
zdívá Brnu. Za posledních dvacet let se počet studentů zdejších vysokých 
škol téměř zdvojnásobil, univerzity získaly více peněz na svůj rozvoj a na 
rozvoj vědeckých pracovišť. Na začátku roku navíc 18 tisíc studentů na-
příč světem označilo Brno jako čtvrté nejlepší univerzitní město. Jak mla-
dí lidé, kteří přichází do Brna za školou, ovlivňují zdejší život? A jaký je 
jejich ekonomický vliv na rozvoj města?

LUCIE KOLISCHOVÁ

C hování studentů a jejich vliv na 
ekonomický rozvoj města zkou-

mají pracovníci brněnského magistrá-
tu od roku 2011. „Celkem se našich 
průzkumů účastnilo na 10 tisíc stu-
dentů, což je úžasné číslo samo o sobě 
a dokládá fakt, že studentům na městě, 
kde studují, velmi záleží,“ řekl analy-
tik Jan Zvara.

Výzkum je tradičně prováděn prá-
vě ve spolupráci se studenty, kteří ho 
zpracovávají jako svou diplomovou prá-
ci. „Ze zjištěných údajů lze odhadnout 
přínos studentů do brněnské ekonomi-
ky. Průměrně každý z nich měsíčně za 
živobytí přímo v Brně utratí 7830 Kč,“ 
uvedla Sylva Kotoučková, studentka 
Mendelovy univerzity, která výzkum 
loni zpracovala a na konci roku 2016 
odevzdala jako svou diplomovou práci.

Pokud vynecháme prázdniny, kdy 
většina studentů odjede mimo Brno, 
utratí tu každý z nich průměrně 80 ti-
síc korun za rok. „Ve školním roce 
2014/2015 studovalo v Brně na ve-
řejných školách a jedné státní celkem 
68 742 lidí. V hrubých odhadech lze vy-
počítat, že za rok utratí studenti v Brně 

více než 5 miliard korun,“ popsala Ko-
toučková. Studující jsou tedy význam-
nými spotřebiteli nabízeného zboží 
a služeb a lákají tak do města nové pod-
nikatele a investory, čímž mimo jiné do-
chází k tvorbě nových pracovních příle-
žitostí pro místní obyvatele.

Nejvíce peněz studenti utratí za ná-
jem, který se průměrně většinou pohy-
buje mezi 2,5 až 4 tisíci korun. Druhou 
nejvýraznější položkou pak jsou běžné 
nákupy (1600 korun), stravování mimo 
domov (800 korun) a nejrůznější zábava 
(kavárny a kluby – 800 korun).

Platí rodiče i mladí, 
přivydělávají si

Příjmy se u studentů skládají z několika 
zdrojů. Hlavním zdrojem financí jsou 
u 80 % dotázaných rodiče či jiní členo-
vé rodiny. 20 % studentů si veškeré ná-
klady spojené se studiem hradí samo. 
Částka, kterou rodina studenta podpo-
ruje, se nejčastěji pohybuje mezi čtyř-
mi až pěti tisíci korun. Celoročně si pak 
přivydělává 52 % studentů, 30 % hledá 
práci pouze o prázdninách. Průměrná 
částka, kterou si přivydělají, se pohybu-
je kolem 3,5 tisíce korun.

 (POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4)

Více informací na www.brno.cz.
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Milí Brňáci,
rok 2017 přinesl zimu, kterou v Brně 
dlouho nepamatujeme. Děti a milovní-
ci zimních sportů si užívali nebývalého 
množství sněhu. Bohužel nás však potrá-
pila i méně příjemná tvář zimy – teplotní 
inverze a smog. Smogovou situaci jsme 
v Brně měli od začátku roku už dvakrát 
a trvala v součtu něco málo přes pět dní.

Začali jsme proto jednat o tom, jak 
ovzduší pomoci. Uvažovali jsme i o za-
vedení městské hromadné dopravy 
v době smogu zdarma. Tím bychom mo-
tivovali řidiče, aby alespoň v době smo-
gu nechali auta doma a využili městskou 
hromadnou dopravu.

Pravidla pro takovou výjimku však 
v Brně nikdo v minulosti nestanovil. Za-
pracovat do přepravních podmínek do-
pravního podniku, kdy MHD jezdí zdar-
ma a kdy tím ovzduší opravdu významně 
pomůžeme, si proto vyžádá čas.

Někteří kolegové prosazovali, aby-
chom takové opatření zavedli tentokrát 
jaksi provizorně a narychlo. Chvatný po-
stup bez podrobné analýzy však považuji 
za populistické a drahé řešení, kterým by-
chom nanejvýš poškodili dopravní pod-
nik a následně město. Odhady dopravní-
ho podniku totiž hovoří o tom, že jeden 
den jízdného zdarma znamená ztrátu mi-
lion korun na tržbách, které potom musí 
město dotovat ze svého rozpočtu.

I meteorologové navíc uvádí, že při le-
tošních smogových situacích by MHD 
zdarma úlevu nepřinesla. Rozhodují-
cí znečištění k nám přišlo z Polska a se-
verní Moravy a pocházelo z průmyslu 
a zplodin z topení. Nezpůsobili jsme si 
ho tedy tady v Brně.

Při setkání s meteorology mě v této sou-
vislosti zaujalo několik čísel: smogová si-
tuace se vyhlašuje, když aspoň na polovině 
měřicích stanic překročí výskyt škodlivin 
hodnotu 100 mikrogramů na metr krych-
lový. A podle zkušeností meteorologů 
se při podmínkách, které panovaly letos 
v Brně, podílí doprava na smogové situaci 
pouze 6 až 8 mikrogramy. Úbytek aut by 
tedy nepřinesl téměř žádnou úlevu.

To, že jsme tentokrát MHD zdarma 
nezavedli, však neznamená, že jsme na 
problematiku ovzduší rezignovali. Ve 
spolupráci s odborníky nyní připravuje-
me opatření, která by při špatných roz-
ptylových podmínkách mohla pomoci 
v budoucnu.

Takovým opatřením mohou být i nízko-
emisní zóny – tedy pravidla pro vjezd vo-
zidel do města podle toho, kolik škodlivin 
vypouští do ovzduší. V minulých dnech 
už jsem z řady míst zaregistroval paniku, 
že tyto nízkoemisní zóny v Brně zavádí-
me. Takové obavy nejsou na místě. Roz-
hodli jsme se jen prověřit, zda je to v Brně 
z dopravního hlediska možné. Kolem níz-
koemisních zón totiž vždy musí existovat 
objízdné trasy. Důkladná analýza popíše, 
co by to udělalo s dopravou v Brně a co 
s ovzduším. Teprve na základě těchto dat 
bude možné odpovědně rozhodnout, jestli 
toto opatření v Brně vůbec má smysl.

Co smysl má zcela jistě, je dobudová-
ní velkého městského okruhu. Jsem proto 
velice rád, že se nám konečně daří s tímto 
problémem pohnout. Probíhají přípravné 
demolice potřebné ke stavbě úseku Tom-
kovo náměstí – Rokytova. A konečně se 
nám podařilo domluvit se na odkupu po-
sledních chybějících pozemků pro stav-
bu v lokalitě Žabovřeská. Věřím proto, že 
ŘSD jako investor této stavby ještě letos 
získá stavební povolení a zahájí stavbu.

Doufám, že všechny tyto naše kro-
ky začnou co nejdříve přinášet potřeb-
né zlepšení jak z hlediska dopravy, tak 
z hlediska ovzduší.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)
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Přípravy na vyplutí
Lodě, které přes léto brázdí Brněnskou 
přehradu, nejsou přes zimu „zaparkova-
né“ v přístavu a „neodpočívají“. Pracov-
níci Dopravního podniku města Brna 
(DPMB) je už připravují na 71. plavební 
sezonu, která začne 22. dubna. Opravují 
nejen jejich interiér a zázemí pro cestují-
cí, ale i části lodí, které jsou přes sezonu 
skryty pod vodou.

„Lodě stejně jako jiné dopravní pro-
středky mají své pravidelné technické kon-
troly. Ty jsou velice přísné, proto je nutné 
udržovat lodě po každé plavební sezoně 
v nejlepším pořádku,“ vysvětlil vedoucí 
lodní dopravy DPMB Martin Ecler.

Přes zimu se odmašťují, tmelí, opravu-
jí i natírají. Velká péče je věnována i ba-
teriím, které je pohánějí. K zajištění po-
honu dvoupalubové lodi je v podpalubí 
162 akumulátorových článků, 150 pro 

hlavní pohon a 12 pro ovládací napětí pa-
lubního displeje, houkačky a světel.

Na jednu loď tak během zimní údrž-
by spotřebují pracovníci DPMB přibližně 
12 kilogramů bílé barvy, stejné množství bí-
lého emailu, 5 kilogramů červené, 10 kilo-
gramů černé a stejné množství barvy modré.

S novou plavební sezonou se cestují-
cím představí i nové přístaviště pod hra-
dem Veveří za téměř 10 milionů korun.

„Velkou výhodou nového přístaviš-
tě bude jeho bezbariérovost. To usnadní 
cestu na hrad nejen méně pohyblivým, 
ale i rodinám s dětmi,“ popsal generální 
ředitel DPMB Miloš Havránek.

V plavební sezoně zajišťuje DPMB 
pravidelnou linkovou dopravu z Bystrce 
do Veverské Bítýšky. Loni svezly lodě 
240 000 cestujících, což bylo nejvíc za 
posledních 19 let. (IK)

Podívejte se na video, jak vypadá údržba brněnských lodí: goo.gl/0OIXlM

Část Koliště čekají výluky 
kvůli rekonstrukci sítí
Teplárny Brno letos pokračují v dal-
ší etapě přestavby parovodů na hor-
kovody. Nová technologie přináší 
odběratelům tepla úspory. Staveb-
ní práce se od dubna dotknou i čás-
ti ulice Koliště a Žerotínova náměs-
tí až po Bílý dům a Červený kostel. 
Úřady nyní jednají o nejvhodněj-
ších objízdných trasách.

ZUZANA TAUŠOVÁ

Modernizace rozvodné sítě Teplá-
ren Brno probíhá od roku 2010 

a jednotlivé etapy jsou naplánovány do 
roku 2022. Díky novým horkovodům se 
snižují tepelné ztráty při rozvodu tepla, 
odběratelé tak ušetří. Nutnou podmín-
kou této modernizace jsou však staveb-
ní práce v řadě ulic, které se i letos do-
tknou řidičů.

Loni teplárny modernizovaly napří-
klad úsek parovodu od ulice Merhauto-
va po provoz Červený mlýn v Králově 
Poli, oblast kolem třídy Kapitána Jaroše 
či ulice Francouzská, Přadlácká a Cejl. 
Letos musí řidiči počítat s komplika-
cemi v ulici Koliště v úseku od Milady 
Horákové po Bílý dům a Červený kos-
tel. Celková délka této trasy přesahuje 
1,5 kilometru a její součástí je i rekon-
strukce přípojky pro Janáčkovo divadlo. 

„V průběhu stavebních prací bude 
částečně omezen provoz na ulici Koliště 
a na Moravském a Žerotínově náměstí, 
a to zúžením o jeden až dva jízdní pru-
hy. Po celou dobu rekonstrukce však zů-
stane zachován obousměrný provoz,“ 
uvedl generální ředitel Tepláren Brno 
Petr Fajmon.

Objízdné trasy se nyní plánují přes uli-
ce Lidickou, Kounicovu, Veveří, Milady 
Horákové a Moravské náměstí. „V sou-
časné době dochází ke konzultacím do-
pravních opatření s investorem. Po podá-
ní konečné žádosti budou tato opatření 
projednána i s Policií České republiky 
a následně zveřejněna podle zákona,“ 
upřesnil vedoucí Odboru dopravy Ma-
gistrátu města Brna Vladimír Bielko.

Úřad i policie při tomto povolová-
ní dopravních omezení berou v úvahu 
i další stavební práce a výluky v cent-
ru Brna. Letos je nutné zohlednit přede-
vším velkou železniční výluku na brněn-
ském hlavním nádraží, kde od 3. června 
do 10. září nebudou zastavovat vlaky ze 
severu. Jako náhrada budou fungovat ná-
draží Židenice, Královo Pole a Dolní ná-
draží a posílená městská hromadná do-
prava z těchto nádraží. Právě s touto 
velkou změnou jsou koordinována všech-
na další omezení v centru Brna tak, aby 
doprava fungovala co nejplynuleji.

Výměna parovodů za horkovody potrvá 
na Kolišti podle harmonogramu tepláren 
do letošního podzimu. V úseku od Lidic-
ké ulice po Obilní trh tím práce skončí. Na 
Kolišti bude poté město Brno rekonstruo-
vat vodovod a kanalizaci. „Cílem je zvět-
šení kapacity stoky až po soutok s ulicí 
Lidickou,“ upřesnila mluvčí Brněnských 
vodáren a kanalizací Renata Hermanová.

Poté bude opraven také plynovod, aby 
bylo najednou opraveno co nejvíce sítí. Ná-
sledně bude provedena celková celoplošná 
obnova konstrukčních vrstev komunikace 
a bude rekonstruována i zastávka tramvají 
u výjezdu z garáží pod Janáčkovým diva-
dlem. Předpokládané ukončení veškerých 

prací i dopravních omezení v této lokalitě 
je na podzim 2018.

„Jakmile se v centru Brna začne někde 
na silnicích kopat, bývá to za volantem 
někdy doslova k zbláznění. A rok a půl 
trvající výluka na Kolišti nikomu na ná-
ladě nepřidá. Na druhou stranu, pokud se 
zvládne více rekonstrukcí na jednom sta-
veništi, ušetříme si nervy v budoucnu,“ 
povzdechl si řidič Aleš Dvořák.

Práce na horkovodech budou v letoš-
ním roce probíhat i v dalších lokalitách 
Brna. Pokračovat budou práce na při-
pojení zdroje SAKO Brno k horkovodní 
síti, kdy z výměníkové stanice spalovny 
vyvedou Teplárny Brno dvě větve hor-

kovodních napáječů pro Juliánov, Líšeň 
a Vinohrady. 

Rekonstrukce čeká také oblast paro-
vodu Jih. Zde práce proběhnou v hlu-
binném kolektoru pod ulicemi Nádražní, 
Vodní, Leitnerova a Křídlovická, takže 
se obejdou bez uzavírek ulic. Platit bude 
jen částečné omezení parkování u vstupů 
do kolektorů. Na výstupy z kolektorů bu-
dou navazovat venkovní výkopové prá-
ce v ulicích Křídlovická, Náplavka, Leit-
nerova, Vodní, Jircháře a Nádvorní. Zde 
je nutné počítat s omezením parkování 
a uzavírkami ulice Jircháře a části ulice 
Leitnerova. Objízdné trasy budou vede-
ny po ulicích Kopečná a Anenská.

 Opravy. Koliště čeká v létě uzavírka, Teplárny budou rekonstruovat horkovody.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Výhodnější horkovody
S náhradou parovodů za horko-

vody začaly Teplárny Brno v roce 

2010. Celkem bylo od zahájení 

rekonstrukce pára – horká voda 

v Brně přepojeno více než 350 od-

běrných míst, kde klesl odběr tep-

la v průměru o 11 procent, a vy-

budováno zhruba 28,5 kilometru 

horkovodů. Horká voda v součas-

nosti zásobuje teplem cca 70 % 

z celkového počtu 96 tisíc brněn-

ských domácností využívajících 

výhod centrálního zásobování tep-

lem, například v historickém jádru 

města, ve středu Brna v okolí uli-

ce Kounicova či v lokalitě Ponavy 

a v Zábrdovicích.

V tomto roce přibude více než 5 ki-

lometrů horkovodů a přepojeno 

bude 32 odběrných míst. Pro letoš-

ní etapu rekonstrukce je vyhrazeno 

275 milionů korun.

„Nové rozvody, v nichž místo páry 

přenáší teplo voda, znamenají vý-

razné snížení ztrát, což zákazníci 

pocítí v úsporách nákladů za tep-

lo, navíc jim horká voda rovněž 

umožňuje komfortnější regulaci 

tepla. Efektivnější distribuce tepla 

se však promítne i do nákladů tep-

láren. Spotřeba paliva může kles-

nout až o celou osminu. Uspořené 

desítky milionů korun pak lze pou-

žít pro stabilizaci ceny tepla,“ uve-

dl generální ředitel Tepláren Brno 

Petr Fajmon.

Přechod na horkou vodu jako tep-

lonosné médium znamená i znač-

ný ekologický přínos: při náhradě 

1 kilometru parovodu za horkovod 

klesnou emise CO2 z plynové tep-

lárny přibližně o 336 tun ročně. 

Na Mniší hoře přibývají mláďata 
– klokánek, rosomáci i takin
Jaro je za dveřmi. To dokazují i zvířata 
v brněnské zoologické zahradě. Letoš-
ním úplně prvním mládětem byl kloká-
nek králikovitý, který je na světě kritic-
ky ohrožený.

„Mládě se narodilo koncem ledna. 
Zvláštním znakem těchto zvířat je chá-
pavý ocas. Na rozdíl od klokanů, kteří 
používají svůj ocas k udržení rovnová-
hy, může klokánek pomocí ocasu sbírat 
a nosit různé předměty,“ uvedla mluvčí 
zoo Gabriela Tomíčková.

Obrovské překvapení však čekalo 
na chovatele v noře rosomáků. Při od-
chytu mladého samečka, který popu-
tuje do Zoo Amneville ve Francii, to-
tiž objevili tři mláďata. Samice však 
před porodem nejevila žádné znám-
ky březosti a následně ukryla mláďa-
ta v noře ve výběhu, nikdo o nich pro-
to nevěděl.

„V tuto chvíli jsme na samém začát-
ku odchovu, takže osud mláďat zůstá-
vá stále nejistý. Držíme samici Nataše 
palce a doufáme, že vše dopadne stej-
ně dobře jako v případě malého Vasila,“ 
řekl na začátku února ředitel zoo Mar-
tin Hovorka.

Výběhy s novými přírůstky na kon-
ci února doplnili i takini indičtí. „Samci 
Cottonovi a samici Charlottě se narodi-
la dcera Chica. Je čilá a opakovaně pije. 
V Zoo Brno je v současné době skupina 
sedmi zvířat,“ popsala Tomíčková.

Takin indický je Mezinárodním sva-
zem ochrany přírody (IUCN) zařazený 
mezi zranitelné, protože je vystavený 
ztrátě přirozeného prostředí, konkurenci 
dalších druhů i lovu pro maso. Vyskytu-
je se v oblasti Himálaje v polohách do 
4500 metrů nad mořem. Sdružuje se do 
stád, která mají až sto jedinců. (LUK)
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ROZHOVOR

Na konci února uvedlo brněnské Divadlo Bolka Polívky premiéru nové autorské hry svého principála. Dílo 
nazvané Šašek a syn navazuje na slavnou hru Šašek a královna, kterou Boleslav Polívka napsal před více než 
třiceti lety a jež se dočkala sedmi set repríz. Divadlo, které příští rok oslaví čtvrtstoletí své existence, dává kro-
mě svých autorských představení velký prostor hostujícím divadelním souborům z Česka i Slovenska, pořádá 
happeningy, festivaly, koncerty, výstavy, má letní scénu a prochází rekonstrukcí. Jak se to vše dá zvládnout, 
popisuje ředitel divadla Ondřej Chalupský. 

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Ve chvíli, kdy vzniká tento roz-
hovor, vrcholí přípravy na pre-

miéru hry Šašek a syn. Je to znát na 
atmosféře a náladě v divadle?
Myslím, že se to neliší od toho, jak to vy-
padá v jiných divadlech. Všechno je vzhů-
ru nohama a všichni jsme v plném nasa-
zení a snažíme se představy a sny, které 
z toho textu vycházejí, a vše, co nás při 
zkoušení napadne, naplnit a dát dohroma-
dy tak, aby to na jevišti krásně vyznělo.

 
Hra Šašek a královna byla mimo jiné 
alegorie o divadle a herectví. Co troj-
jediný autor, herec a režisér Boleslav 
Polívka sděluje publiku tentokrát?
To budu mluvit trošku za něj a nevím, 
jestli mi to úplně přísluší. Vedle roviny, 
která se zase věnuje herectví nebo spíš 
šaškovství, tedy vztahu šaška a mož-
ná, že jeho syna, tam rozhodně jsou růz-
ná další témata. Určitě je tam manipula-
ce a autoritářství. A uvidíme tam starého, 
vyzrálého, bodrého otce rodiny, takové-
ho rodinného kmeta, který má svůj názor, 
je zkušený a moudrý, ale také už v názo-
rech na některé věci zkostnatělý a není 
schopen se na ně podívat s bystrým 
nadhledem jako mladší generace. Tak-
že se tam určitě hraje také o střetu star-
ší a mladší generace.

A co „šašek a divadlo“? Chce se Bo-
leslav Polívka stále podílet na chodu 
svého divadla, nebo naznačuje od-
cházení?
Ne! Pan Polívka se velmi výrazně chce 
podílet na chodu divadla. Neustále klade 
důraz na to, že divadlo nese jeho jméno 
a že on tím pádem k němu musí přistupo-
vat zodpovědně. Proto se mě na všechno 
ptá a chce být v obraze. Což někdy není 
úplně možné, protože je velmi zaměstna-
ný a divadlo jede v poslední době na plné 
obrátky. Někdy je velmi složité některé 
věci projednat, ale oba se snažíme.

Divadlo Bolka Polívky patří k reno-
movaným a oblíbeným brněnským 
scénám. Musí si však na sebe samo vy-
dělat. Jak se vám daří vyvažovat umě-
lecké ambice a financování divadla?
Je to velmi složité. Divadla, která jsou 
buď zřizována, nebo výrazně dotována, 
mají výhodu v tom, že jsou finančně za-
jištěna.  My než uvedeme nový titul, tak 
si musíme velmi dobře spočítat, jestli 
máme dostatečnou rezervu na financová-
ní nového kusu. V rámci své vlastní au-
torské tvorby máme uměleckou svobodu 
a chceme si ji zachovat. Autorské divadlo 
však obnáší nejvíc rizik, protože divák 
neví, co od toho čekat. Když uvedete pro-
věřené kusy jako Král Lear anebo známý 
muzikál, divák jde na titul, který již zná, 
což není náš případ. Ale nesmíme stavět 
jen na jménu Bolka Polívky, který se vy-
prodá okamžitě. Usilujeme o to, aby náš 
program byl celý rok kvalitní.

Vsadili jste na spolupráci s mimobr-
něnskými divadelními soubory z Čes-
ka i ze Slovenska, s kulturními a di-
vadelními agenturami či divadelními 
spolky, které nemají stálou scénu. Jak 
pracuje dramaturgie divadla? 
Dramaturgie divadla má několik linií. 
Jednou z nich je uvádění autorských 
představení Bolka Polívky a okruhu 
jeho spolupracovníků a kolegů z branže, 
kterým důvěřujeme. Proto teď v květnu 
uvedeme například premiéru hry Hrů-
za v Brně, což je autorský text Arnošta 
Goldflama a bude v jeho režii.

Chceme také do Brna přivážet zají-
mavé věci, za kterými by diváci jinak 
museli cestovat do Prahy nebo do ji-

ných měst. A tam jsme limitovaní tech-
nickou stránkou, pak finanční strán-
kou a pak samozřejmě i tím, jak jsme 
schopní tu věc zobchodovat. Teď tře-
ba spolupracujeme s Dejvickým diva-
dlem, s Divadlem Na zábradlí, s Diva-
dlem v Celetné, respektive se Spolkem 
Kašpar, s Divadlem Petra Bezruče, 
s divadlem Studio DVA, samozřejmě 
i se slovenským Štúdiem L+S a další-
mi. A na taková představení k nám di-
vák nebyl zvyklý chodit, protože se 
jako „hostovačky“ hrála jinde, napří-
klad v Redutě, Městském divadle Brno, 
v Mahenově divadle. A najednou se to 
nějak povedlo, že ty soubory začaly jez-
dit k nám. V některých případech to pro 
nás znamená mnohem větší náklady. 
A v momentě, kdy nemáme příspěvek 
na provoz, na propagaci, na technické 
vybavení ani personální zajištění (naše 
divadlo má sedm stálých zaměstnan-
ců a pak řadu externích techniků apod.) 
jako v příspěvkové sféře, je to náročné. 
Taky technické vybavení s každým ro-
kem stárne, protože pokrok v divadelní 
technice je – jako všude – velmi rychlý. 
Tomu se teď musíme víc věnovat, aby-
chom mohli dovážet zajímavé věci.

Vy ale nehrajete jen „klasické diva-
dlo“…
Snažíme se vytvářet pestrý program 
a zařazujeme i hudební večery. Teď pra-
cujeme společně s Jiřím Vondrákem na 
konceptu šansonových občasníků. Dě-
láme výstavy ve foyer. V květnu tady 
bude Marek Brodský. Na podzim by 
měl přijet pan Suchý a měl by vedle 
vernisáže svých kreseb mít koncert i di-
vadelní představení. Stálejší podobu by 
měly získat také naše festivalové projek-
ty, například klaunský festival.

A mění se složení vašeho publika?
K jistému posunu určitě došlo. Někte-
ré projekty, které jsme začali dělat, jsou 
více směřovány k mladšímu publiku. 
Například Re-Kabaret, což je klaunský 
kabaret ze skečů mladých talentů, absol-
ventů Ateliéru pohybového divadla na 
JAMU. Z nich a částečně taky ze zdra-
votních klaunů se rekrutovala skupinka, 
se kterou děláme kabaret. Dáváme jim 
prostor pro realizaci nových klaunských 
skečů a prokládáme to politickou sati-
rou. Mladší publikum sem přitahuje tře-
ba také Divadlo Na zábradlí, které dnes 
patří mezi nejoceňovanější české scény. 
Ta proměna publika je znát.

Dotváříte také pozitivní atmosféru 
Jakubského náměstí happeningy.
Ano. Není nám lhostejné, ani co se děje 
v divadle, ani co se děje před divadlem, 
takže se snažíme občas udělat takový vý-
pad ven do veřejného prostoru. Děláme 
tak tři čtyři happeningy za rok, protože 
zase je to velká finanční investice. Ha-
ppeningy jsou trochu spojené s kabare-
tem – každoročně například slavíme Den 
klaunů, který jsme stanovili na 1. dub-
na. Happening máme k otevření sezony 
a na závěr sezony se snažíme dělat mezi-
divadelní turnaj ve stolních kuličkách. Na 
ten jsme si nechali vyrobit speciální stoly 
s důlkem uprostřed, protože v dlažbě na 
Jakubském náměstí se důlky dělají blbě, 
navíc by nám to asi ani nikdo nedovolil.

Chystáte ještě nějakou žhavou no-
vinku?
Žhavými novinkami jsou určitě Šašek 
a syn a Hrůza v Brně. A na začátku nové 
sezony nás čeká premiéra, která bude 
vlastně pilotní záležitostí. Bude to jedna 
z věcí, která se stane součástí naší progra-
mové linie klaunerie a kabaretu. V rám-
ci kabaretu totiž dokážeme dobře praco-
vat s našimi mladými talenty a dokážeme 
z nich vykřesat i víc než jen klaunský skeč. 
První vlaštovkou by měla být v září nebo 
v říjnu premiéra díla, jehož pracovní název 
je Vzhůru letem sokolím. Premiéra dvou 
klaunů Čeni a Břeti, civilním jménem Mi-
chaela Chovance a Ondry Klíče, kteří si 
jako motiv svých klaunských skečů zvo-
lili Sokol. Představují dva cvičence a do 
svých vystoupení vtělili historii a osud So-
kola. Mělo by tak vzniknout svižné klaun-
ské představení, na které se moc těšíme.

Část budovy na Jakubském náměs-
tí, v níž sídlíte, patří městu a má také 
dlouhou divadelní tradici. To má své 
výhody i nevýhody. Loni jste konečně 
začali s opravami střechy a interiéru 
divadla. Jak jste s nimi spokojeni?
Musím znovu vyjádřit vděk vedení měs-
ta v tom, že se chová k majetku, který mu 
byl svěřen do péče, jako správný hospo-
dář a že se zasadilo o to, aby rekonstruk-
ce začaly. Do těchto věcí my vzhledem 
k tomu, že jsme tu v pronájmu, nemůže-
me zasahovat. Naše komunikace je ale 
velmi vstřícná a velmi pružná.

Dlouhodobý plán oprav máme rozdě-
lený do několika etap. Loni v létě jsme 
zateplili střechu a už jsme si vyzkouše-
li, že je zateplená velmi dobře. Z divadla 
v tuto chvíli neuniká skoro žádné teplo, 
což se projevuje i na platbách za ener-
gie. Zároveň musíme pokračovat dál 
v rekonstrukci elektroinstalace a klima-
tizace. Věřím, že se nám přes léto poda-
ří udělat aspoň první část té klimatizace, 
protože je to opravdu nutné.

Kromě toho, že vám město výhodně 
pronajímá budovu a financuje její 
opravy, jaké další formy spoluprá-
ce s ním rozvíjíte nebo byste chtě-
li rozvíjet?
Podali jsme žádost o grant a věříme, 
že ty projekty, které jsme nabídli, zau-
jmou. Teď čekáme na vyjádření. 

Osvědčila se loni Letní scéna vaše-
ho divadla na Staré radnici? Stane 
se tradicí?
Naše ekonomická situace nám nedovo-
lí moc odpočívat ani v létě, navíc tradi-
ce divadelních sezon od září do červ-
na a divadelních prázdnin už je zdá se 
překonaná, proto jsme se rozhodli už 
loni realizovat Letní scénu. A chceme 
v tom pokračovat, protože se setkala 
s velkým úspěchem, vesměs bylo plno. 

Existuje film Nuda v Brně, v divadle 
chystáte premiéru Hrůzy v Brně. 
A co radost a zábava v Brně?
Radost už v divadle i Brně určitě je. 
V poslední době Brno krásně rozkvetlo 
a je tady hodně důvodů k radosti. Je tady 
přístupné centrum se spoustou perfekt-
ních kreativních podniků. Jen je třeba 
mít na to čas. Já mám dvě malé děti, tak-
že večery trávené v divadle jim musím 
kompenzovat a trávit s nimi čas doma. 
Navíc nebydlím v Brně, ale až v Lan-
žhotě u Břeclavi, takže se ženou se těší-
me na to, že až děti povyrostou, budeme 
mít víc času užívat si kultury a zábavy 
v Brně. Ale Lanžhot mám také velmi rád 
kvůli jeho folklorním tradicím, mám rád 
jižní Čechy, kde jsem se narodil, a mám 
rád i Prahu, kde jsem vyrůstal a studoval 
a odkud jsem přišel do Brna.

 Ředitel. Ondřej Chalupský pracuje u Bolka od roku 2013. FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Pokračování. Nová hra Šašek a syn měla premiéru 25. února. FOTO: DBP

 Otec se synem. Po boku Bolka Polívky hraje jeho syn Vladimír. FOTO: DBP

Chceme do Brna 
přivážet zajímavé 
věci, za kterými 
by diváci jinak 
museli cestovat 
do Prahy nebo 
do jiných měst.

U Bolka se mění publikum i divadlo
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(POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1)

„To nejdůležitější pro rozvoj Brna je 
ale skutečnost, že až 39 % studentů chce 
nadále v Brně pracovat. Tak město zís-
kává velmi kvalifikovanou pracovní sílu, 
navíc složenou z mladých lidí, kteří zde 
zakládají rodiny. Zatím tato rovnice roz-
voje v Brně funguje na výbornou a není 
důvod nevěřit, že tomu tak bude i nadá-
le,“ řekl analytik.

To potvrzují i studenti. „Po magis-
terském studiu bych tu nejraději zůstala 
a našla si práci. Líbí se mi, v jakém duchu 
město podporuje mladé lidi a dává tak 
možnost Brnu ‚vzkvétat‘. Z pohledu stu-
denta mě láká spousta výhod, slev, mož-
ností a velkých příležitostí,“ řekla čerstvá 
bakalářka Jitka Novotná. Do Brna přišla 
z Libštátu na Semilsku.

Horší je to však s Brnem jako mís-
tem k životu po studiích. 25 % mladých 
studujících zde nemá v úmyslu ani byd-
let, ani pracovat. 25 % studentů se do-
sud nerozhodlo, 10 % se chystá odjet za 
prací do zahraničí a 9 % sice chce pra-
covat v Brně, bydlet tu ale neplánuje. 

„Jako největší problém pro mladé 
lidi, kteří se chtějí v Brně usadit a za-
kládat rodiny, považuji předražené by-
dlení v Brně. Ze všech českých měst je 
v Brně nejhorší poměr mezi průměrnou 
mzdou a cenou bydlení. Pro běžně vy-
dělávající je vlastní důstojné bydlení už 
prakticky nedostupné. Tato brněnská re-
alitní bublina je způsobena jednak níz-
kými úrokovými sazbami a jednak ne-
dostatkem nových bytů – a toto už úzce 
souvisí s brněnskými problémy v územ-
ním plánování, za které je zodpověd-
né vedení města,“ uvedl zastupitel za 
ČSSD Jiří Oliva.

Průzkum probíhal ve třech vlnách. 
Všechny tři potvrdily fakt, že Brno při-
tahuje zejména studenty z moravských 
krajů, Vysočiny a Pardubického kra-
je. Největší zastoupení pak mají přímo 
studenti z Brna a okolí. Studují tu však 
i mladí lidé z jižních Čech, Královéhra-
decka a Středočeského kraje.

Více se jezdí autem, 
je pohodlnější

S místem trvalého bydliště souvisí i do-
prava do Brna. Studenti se nejčastěji do-
pravují vlakem, následuje jízda autobu-
sem a autem. Oproti výzkumu v roce 
2014 se zvýšil podíl přepravy autem, 
která je pro mladé zřejmě pohodlněj-
ší, rychlejší a díky spolujízdě může být 
i cenově výhodnější. V roce 2014 vyu-
žívalo k cestám do Brna auto 24 % stu-
dentů, v roce 2016 je to již 35 %.

„S dojížděním do Brna autem se 
pojí problematika nedostatku parko-
vacích míst, a to nejen v okolí škol-
ních budov, ale především na sídlištích. 
Dle údajů Centrálního registru vozidel 
a Českého statistického úřadu připada-
lo k 31. 12. 2011 v Jihomoravském kra-
ji na 1 osobní automobil 2,42 obyvatele, 
k 31. 12. 2015 připadá na 1 osobní auto-
mobil 2,01 obyvatele. V případě studen-
tů je situace horší, v bytě bydlí průměr-
ně 4–6 studentů, a pokud každý přijede 
autem, nemá často kde zaparkovat nebo 
parkovací místo blokuje celý týden, ne-
boť se po městě pohybuje městskou hro-
madnou dopravou,“ popsal Zvara.

MHD se pak v Brně pohybuje vět-
šinou 63 % studentů, 29 % chodí pěš-
ky, auto využívá 5 % a kolo 3 %. Pokud 
ovšem vezmeme v úvahu i ty, kteří vyu-
žívají MHD pouze občas, tak MHD vy-
užívá více než 90 % studentů.

Brno roste i díky 
vysokým školám

Podle provedeného průzkumu se také 
výrazně proměnila ekonomická struk-
tura města. Zhruba 75 % lidí pracuje ve 
službách, na průmysl a stavebnictví při-
padá jen jedna čtvrtina. Město se výraz-
ně oživilo, zejména jeho centrum.

„Zatímco před deseti lety bylo obtíž-
né najít restauraci, kam zajít na večeři, 
nyní je Brno vyhlášené jako gastrono-
mické centrum s mnoha renomovanými 
podniky. Velkou renesanci zažívá také 
kavárenství. Náš průzkum ukázal, že 
velký podíl na těchto skutečnostech má 
právě přítomnost studentů a vysokých 
škol,“ dodal Zvara.

Značným ekonomickým efektem pří-
tomnosti studentů ve městě je vytváření 
nových pracovních příležitostí pro míst-
ní obyvatele. „Významným zaměstna-
vatelem nabízejícím tisíce pracovních 
míst jsou přímo vysokoškolské insti-
tuce, ale nová pracovní místa vznikají 
také v navazujících odvětvích, jako jsou 
stravovací a kulturní zařízení, obchody 
a jiné firmy orientující své služby nejen 
na studenty,“ popsala Kotoučková.

Vysoké školy však nejsou jediné, kdo 
vytváří pracovní místa. Díky studentům 
a absolventům totiž v Brně vznikají de-
sítky až stovky nových firem. Jednou 
z nich je i dnes už nadnárodní Y Soft. 
Její výkonný ředitel Václav Muchna při-
šel před dvaceti lety do Brna na školu.

„I když jsem školu nedokončil, zů-
stal jsem tu, protože jsem chtěl zalo-
žit technologickou firmu a to bylo v té 
době jednodušší v Brně než v Praze. 

Proč? V Brně byla lepší informatika 
a taky jsem měl mezi studenty kamará-
dy, se kterými jsem tu firmu mohl roz-
jet,“ řekl Muchna.

Dnes firma řídí celosvětový byznys 
– má více než 300 zaměstnanců po ce-
lém světě a pobočky v 16 zemích. Hlav-
ní centra výzkumu a vývoje má však stále 
v Brně a v Praze. „Podobných příběhů tu 
kolem sebe vidím spoustu. Studenti nejen 
že přispěli k neuvěřitelné proměně, kterou 
si město v posledních 15 letech prošlo, ale 
pomáhají i posouvat Brno do pozice cen-
tra středoevropského, hlavně technologic-
kého byznysu,“ dodal ředitel.

Výrazným efektem působení vyso-
kých škol ve městě je také rozvoj vědy 
a výzkumu. Za jeden z nejvýznam-
nějších kroků lze považovat výstav-
bu univerzitního kampusu Masaryko-
vy univerzity a vznik Středoevropského 
technologického institutu (CEITEC), 
který svými výsledky upozorňuje na 
Brno i na mezinárodním poli.

Brno je zlatá (studentská) loď

„Studenti jsou důležitou součástí města 
Brna, protože Brno je městem student-
ským a studenti k němu patří. Město se 
v současné době snaží se studenty spo-
lupracovat a je jim otevřeno. Jako pří-
klad mohu uvést spolupráci při studii na 
vytvoření parku Hády,“ uvedl náměs-
tek primátora pro oblast bytovou, zdra-
ví, prorodinnou politiku a zdravé měs-
to Petr Hladík.

Nejen že jihomoravská metropole 
díky studentům roste, oni sami ji oce-
ňují velmi dobře. Mezi prosincem a led-
nem hlasovalo více než 18 tisíc studen-
tů a absolventů napříč světem o nejlepší 
univerzitní město. Hodnotili osm kate-
gorií – umění a kultura, cenová dostup-
nost, noční život, pracovní příležitosti, 
rozmanitost, tolerance a začlenění, do-
pravní dostupnost a přátelskost. 

Překvapivě z hodnocení nevyšel ví-
tězně Londýn či Paříž, tedy nejvíce 
ikonická univerzitní města. Bodova-
la naopak méně studentsky známá síd-
la – první místo TOP 10 univerzitních 
měst obsadila kanadská Ottawa. Brno 
se umístilo čtvrté. „Respondenti oce-
nili atraktivitu města, stejně jako velké 
a příjemné studentské komunity,“ uve-
dl internetový magazín TopUniversities.
com, který výsledky zveřejnil.

V celkovém hodnocení 100 nejlepších 
univerzitních měst pro rok 2017, jehož 
součástí bylo právě i hodnocení studentů, 
se Brno umístilo na 59. místě. Oproti před-
chozímu roku si polepšilo o 14 příček.

Studenti v Brně utratí 5 miliard ročně

Většina rodin zapojených 
do Rapid Re-housingu už bydlí
Téměř čtyřicítka brněnských rodin našla své domovy v rámci pilotního tes-
tování rychlého zabydlení rodin s dětmi, tzv. Rapid Re-housingu. Projekt 
bojující proti bezdomovectví je součástí velké strategie sociálního začleňo-
vání, kterou vedení města schválilo v březnu minulého roku. Kromě bydle-
ní se zaměřuje také na vzdělání, zaměstnanost, prevenci a integraci cizinců.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

P rojekt rychlého zabydlení rodin 
s nezletilými dětmi je v poslední 

fázi. Většina z padesátky vylosovaných 
rodin už dostala či brzy dostane do pro-
nájmu byt. „V současné době je zabyd-
leno osmatřicet rodin. Zbývající dvě se 
nastěhují v březnu. Na bydlení tak čeká 
dalších deset rodin,“ uvedl Daniel Ja-
neček z oddělení sociálního začleňová-
ní na sociálním odboru brněnského ma-
gistrátu.

I tyto rodiny se ale velmi brzy dočka-
jí. Pro šest z nich se byty již opravují, 
se zbývajícími čtyřmi rodinami se o vy-
hovujícím bydlení jedná. „Očekáváme, 

že zbývající rodiny budou bydlet v prů-
běhu následujících dvou a půl měsíce,“ 
shrnul Janeček.

Projekt Rapid Re-housing v Brně 
funguje jako první v České republice. 
Vylosované rodiny podepisují s měs-
tem roční nájemní smlouvu na byt, je-
hož nájem odpovídá dávkám na bydle-
ní. Ty úřad práce přeposílá rovnou do 
městské kasy, aby tak zabránil případ-
nému zneužívání. V případě, že se rodi-
ny osvědčí, prodlouží jim město nájem 
o další rok. Vylosované rodiny zároveň 
souhlasí s pravidelnými návštěvami so-
ciálních pracovníků, kteří se zaměřují 
především na udržení stabilního bydle-
ní. To je podle projektu předpokladem 

dalšího zlepšení životní situace celé ro-
diny. 

Sociální pracovníci se ale v rodinách 
zaměřují i na další životní aspekty. „Na 
viditelné posuny je poměrně brzy, ale 
už nyní se ukazuje, že tito lidé mají více 
času být s dětmi či si hledat práci,“ vy-
světlil sociální pracovník Adam Fia-
lík z organizace IQ Roma servis, která 
se na projektu podílí. Společně s dotče-
nými rodinami nyní sociální pracovní-
ci řeší školy, školky či kroužky pro děti, 
pomáhají klientům hledat si práci a při-
pravují je na pracovní pohovory. 

„Většina rodin zatím nebydlí déle než 
několik měsíců, což je doba, kdy se te-
prve učí, že mají nový domov a co to 
vlastně pro ně znamená,“ uvedl zastupi-
tel Martin Freund (Žít Brno), který má 
projekt na starosti. To potvrzuje i Daniel 
Janeček ze sociálního odboru. „Rodiny 
si zvykají na nové podmínky bydlení, 
soustředí se na aktivity a školní výsled-

ky dětí. Rodiče sami pak mají čas a mo-
tivaci hledat si práci. Už nyní jedna kli-
entka začala pracovat, což považujeme 
za úspěch,“ doplnil Freund.

Podle něj je dosavadní průběh zaby-
dlování důkazem, že nelze předem od-
hadnout, jak a jestli zvládnou vylosova-
né rodiny bydlet.

Tři děti na ulici. Každý den

Průběh projektu se však nelíbí opozici. 
„Žádali jsme magistrát, abychom byli 
pravidelně informováni o tom, jak se 
projekt Rapid Re-housing vyvíjí a co je 
v něm nového. Zatím jsme bohužel ne-
obdrželi žádné informace. Nemohu se 
tedy k aktuální situaci nijak vyjádřit,“ 
uvedl například brněnský zastupitel za 
KSČM Martin Říha.

Magistrát města Brna spolupracuje 
na projektu pilotního testování rychlé-
ho zabydlení rodin s dětmi, tzv. Rapid 
Re-housingu, s neziskovou organiza-

cí IQ Roma servis a Ostravskou univer-
zitou. V dubnu loňského roku se konal 
tzv. registrační týden pro rodiny v byto-
vé nouzi. Jeho cílem bylo získat co nej-
přesnější informace o počtu rodin bez 
domova na území města Brna. Sčítá-
ní a dotazování odhalilo, že v nejistých 
či nevyhovujících podmínkách týkají-
cích se bydlení žije 421 rodin. Dvě tře-
tiny z nich tvoří osamělí rodiče s dětmi, 
samoživitelé jsou tedy bezdomovectvím 
velmi ohroženou skupinu.

V těchto rodinách žije celkem 961 dětí, 
z nichž 870 je nezletilých. Téměř polovina 
těchto rodin žije na ubytovnách, které jsou 
často předražené, a 15 % bydlí v azylo-
vých domech, které ubytovávají většinou 
jen matky s dětmi. Alarmující je skuteč-
nost, že 41 % dotazovaných rodin se v po-
sledním roce minimálně jednou stalo, že 
neměly kde s dětmi zůstat. Řečeno jinak, 
každý den se v Brně nacházejí tři děti, kte-
ré nemají kde přečkat noc.

 Domov. Mapa ukazuje trvalý pobyt studentů brněnských vysokých škol (2016).

 Po studiích. 39 % studentů chce po škole v Brně bydlet a najít si tu i prá-

ci. 25 % však neplánuje ani jedno – chtějí z města odejít.

 Cestování po městě. MHD využívá 90 % studentů. Nejoblíbenějšími jíz-

denkami pak mezi nimi jsou dlouhodobé předplatní.
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 

značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 

S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 

s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 

do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 

do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 

objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

AUTONOVA BRNO
Masná 20

602 00  Brno

Tel.: 543 424 222

www.autonova.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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VSTUPENKY NA WWW.JAZZFESTBRNO.CZ 
A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH
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Sleva až 10 %

za včasný nákup

(při rezervaci v ESO travel Brno 

min. 4 měsíce před 

odletem)

Nejlepší
Amerika
Nejlepší
Amerika

To nejlepší
z Ameriky

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

Největší v ýběr poznávacích zájezdů do USA a Kanady

Las Vegas 9 dnů 34.990 31.389
Z Floridy do New Yorku 16 dnů 75.990 68.389
Velké jižní dobrodružství 19 dnů 85.990 77.389

Města a příroda záp. USA 12 dnů 61.990 57.789
Západ USA – zlatý okruh 16 dnů 72.990 65.689
To nejlepší z USA 20 dnů 101.990 91.789

Nár. parky záp. Kanady 11 dnů 67.990 61.189
Města vých. USA a Kanady 15 dnů 64.990 58.489
To nejlepší z Kanady 18 dnů 99.990 89.989

Zemí kaňonů a puebel 16 dnů 73.990 66.589
Vzhůru do Yellowstonu 18 dnů 83.990 75.589
Velká cesta velkou zemí 24 dnů 108.990 98.089

New York 5 dnů 27.990 25.189
Města a příroda vých. USA 10 dnů 54.990 49.489
To nejlepší z východu USA 17 dnů 88.990 80.089

Okruh Havajskými ostrovy 16 dnů 105.990 95.389
V zajetí vulkánů 17 dnů 89.990 80.989
To nejlepší z Floridy 9 dnů 46.990 42.289

PRODÁME I VÁŠ
BYT, DŮM...

 solidně 
 rychle 

 bezpečně 

4byt-dum.cz
776 096 111

POKUD CHCETE  BEZ STAROSTÍ 
PRODAT SVOJI NEMOVITOST, 

OKNO
NEMOVITOSTÍ

A 47  
734 319 616

Celkem patnáct destinací uvi-

dí cestující, kteří nastoupí do 

strojů na Letišti Brno. Sezo-

na vypukne už na konci břez-

na a nejen turisté mohou díky 

„prázdninovým“ linkám lé-

tat v pravidelných časech mi-

nimálně do patnácti destina-

cí. Novinkou budou sezónní 

linky dvakrát týdně z Brna do 

egyptských letovisek Hurgha-

da nebo Marsa Alam. 

Dominanci si na přistávací 

ploše v Tuřanech drží největší 

česká letecká společnost Travel 

Service, která obsluhuje dvanáct 

cílových stanic. „Oproti loňsku 

dojde také k navýšení frekven-

cí letů do turisticky oblíbených 

destinací, jako je španělská Pal-

ma de Mallorca, kam budou létat 

až tři linky týdně, anebo turecká 

Antalya, kam loni létaly dva spo-

je týdně a nově to budou dokon-

ce čtyři,“ uvedla mluvčí brněn-

ského letiště Kateřina Pichalová.

Kromě sezonních linek spo-

lečnosti SmartWings hodlá 

Travel Service nabízet z Brna 

také charterové lety do řecké 

Soluně nebo Prevezy či Podgo-

rici v Černé Hoře.

Než cestující zlákají přede-

vším letní pláže moří, mohou 

podniknout cestu za pozná-

ním. „Mohou si naplánovat vý-

let do Londýna, Eindhovenu, 

nebo Mnichova, kam v průbě-

hu loňského roku vycestovala 

více než polovina všech cestu-

jících. Pravidelné linky, které 

celoročně odlétají z brněnské-

ho letiště, si získaly velikou ob-

libu. Zájem o ně mělo o více 

než dvacet tisíc lidí víc než 

v předchozím roce, tedy zhru-

ba 216 tisíc pasažérů,“ pozna-

menala mluvčí.

Letadlem na pivo…

Velkým trendem se stáva-

jí i víkendové pobyty. „Právě 

v tomto období je do Londý-

na i Eindhovenu možné zakou-

pit zpáteční letenky už od pěti 

set korun. Jednosměrná leten-

ka do Mnichova přijde zhru-

ba na dva tisíce. A Mnichov na-

bízí spoustu zábavy jako, jsou 

tradiční Slavnosti silného piva 

u bavorského městečka Sach-

senkam, které začínají kolem 

19. 3. a trvají deset dní, jsou po-

dobné Oktoberfestu, ale lev-

nější,“ lákala Pichalová.

V Londýně, kam se z Brna 

létá každý den, je také o zába-

vu postaráno. „Lákat může ves-

lařský závod Head of the River 

Race. V polovině března pak lze 

v Londýně oslavit svatého Patri-

ka, patrona Irska. Konají se tam 

průvody, kdy všechno a všich-

ni jsou v zeleném,“ řekla mluv-

čí. „A co se týče návštěvy Ho-

landska, není příznivější roční 

období, než jaro. Louky plné 

rozkvetlých květin a příjemné 

počasí dokáží vytvořit opravdu 

neopakovatelnou atmosféru.“

Eindhoven, Londýn ani Mni-

chov nemusí být konečnou sta-

nicí. (PR)

 FOTO: LETIŠTĚ BRNO

Nová sezona na letišti začíná v březnu

Stačí výrazný prvek a byt je jak nový
Brouzdání internetem je pro 

mnoho lidí skvělým zdrojem 

inspirace. Nabídka bytových 

doplňků se tam zdá být neko-

nečná. Zatímco dříve lidé před 

proměnou bytu listovali v mo-

hutných katalozích, dnes po-

zorují moderní trendy bydlení 

on-line doslova ze dne na den.

Moderní doba přinesla do tu-

zemských domácností výjimeč-

nost. Už dávno neplatí, že všech-

ny vypadají stejně. A vdechnout 

svému bydlení novou atmosféru 

neznamená bourání a stavění. 

Podle „bytových inženýrů“ totiž 

stačí zvolit jeden výrazný, cha-

rakteristický prvek, který pro-

mění vzhled místnosti. A trend 

nyní diktují tři populární styly.

Rustikální styl: venkov a příroda

Evropský rustikální styl se inspi-

ruje anglickým a francouzským 

venkovem. Oblíbí si jej lidé, kte-

ří mají rádi přírodní materiály. 

Jeho hlavním stavebním prvkem 

je dřevo, nejčastěji dub a cedr.

Do rustikálně zařízených 

místností se hodí i kámen, pá-

lená cihla a také kov. Dřevěné 

podlahy a skříňky mají často 

patinu „staroby“, zatímco dal-

ší doplňky jsou „ozdobené“ po-

praskaným lakem či oprýska-

ným povrchem.

„Zájem o rustikální styl vzros-

tl. Lidé se díky němu cítí útulně 

a pohodlně. Nejčastěji si vybírají 

mohutné rustikální postele z ma-

sivního dřeva,“ uvedla Petra Triš-

číková z e-shopu MT nábytek. 

Tento styl se nese i ve znamení 

vybraných barev: například tma-

vě zelené, hnědé či šedivé.

Nádech rustikálního stylu vne-

se i jeden výrazný kus nábytku. 

„Pozornost upoutá například du-

bový konferenční stolek upro-

střed obývacího pokoje. Kom-

binovaná komoda z kaštanu 

a ořechu ozvláštní místnost a na-

bídne dostatek úložného prosto-

ru,“ doplnila Triščíková.

Retro je chrom a plast

Dekor retro stylu připomíná 

období 50. až 70. let minulé-

ho století. „Charakteristickými 

materiály tohoto stylu jsou vi-

nyl, chrom, plast a metalický po-

vrch. Existuje totiž tenká hra-

nice mezi designem a kýčem. 

Navíc neplatí, že každý kousek 

nábytku z 50. let nutně zapadá 

do kategorie moderního retra,“ 

upozornila nábytkářka.

Retro styl se vyžívá ve výraz-

ných barevných kombinacích. 

Typickými barvami jsou vý-

razná modrá, žlutá či oranžo-

vá. „Nezapomeňte na detaily, 

jako jsou tapety, květinové vzo-

ry stylu hippie, dobové plakáty 

či obrazy, plechové květináče, 

přenosné rádio nebo původní 

kuchyňské přístroje a nádobí,“ 

Triščíková.

Skandinávský styl čisté linie

Bydlení seveřanů inspiruje řadu 

interiérových designérů už od 

poloviny 20. století. „Dokáže 

zkombinovat to, co žádný jiný 

styl neumí – eleganci s útulnos-

tí. Z materiálů využívá dřevo, 

kov či sklo. Charakteristickým 

rysem jsou čisté linie nábytku 

i zařízení,“ vysvětlila Triščíková.

Dominují mu světlé barvy, 

které vpouštějí vzdušnost a od-

rážejí přirozené denní svět-

lo. Doplňky v severském stylu 

– sáhněte po přírodních tkani-

nách, květinách či svíčkách. I je-

den solitérní kousek může do 

domova dostat kus severské me-

lancholie. (PR)

 FOTO: JAROSLAV A. POLÁK
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Akce
měsíce

100 000 KčS

Půjčte si 100 000 Kč
a splácejte  

jen 80 000 Kč

za80100

UU NNAŠIŠICHCH PARARTNTNERRŮŮ PPRO O VÁVÁVÁSSS 
ZÍZÍSKKÁMÁME NENEJVJVÝÝHHODODDNNĚNĚJŠJŠÍÍ 
POPODMMÍNÍNKYY FFINININANANNCOCOVÁVÁÁNÍNÍ

KčSleva až

Půj

j

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

Akce „Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva. Akce platí od 1. 2. 2017 až do 10. 3. 2017. Akce „Půjčte si 100 tis. Kč a splácejte jen 80 tis. Kč“ platí pro vozy s cenou nad 
150 tis. Kč a s rokem výroby od 2007 při financování na úvěr u vybraných produktů. Podmínkou je akontace od 0 % do 40 %, min. financovaná částka 100 tis. Kč a doba splácení úvěru alespoň 36 měsíců. V rámci akce zákazník 
obdrží na ruku částku 20 000 Kč, kterou lze použít ke splacení úvěru. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 280 000 Kč. Akontace 56 000 Kč. Částka akontace hrazená zákazníkem 56 000 Kč. Částka vyplacená zákazníkovi zpět  
20 000 Kč. Financovaná částka 224 000 Kč. Doba splácení 60 měsíců. Splátka 4672 Kč. RPSN 9,71 %. Úrok 9,2 %. Celková částka splatná spotřebitelem 280 320 Kč. Jednotlivé akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, 
ani je nárokovat zpětně.

BRNO  
Černovická 38

PO–NE   8:00–21:00

Vyybírejte až z 8000 kvalitních vozů! 
Největší výběr v ČR.Č

Jen
10 minut
od centra

Brna

Zábava pro celou rodinu 
3 hodiny 

jen 190 Kč za dítě
 

Uvedená cena platí
od 17:00 do 20:00 hod.
Dospělí vstup zdarma.

 

www.BrunoFamilyPark.cz

Na Špilberku se korzuje jako kdysi
Obléct si nejlepší šaty, vzít paraple nebo hůlku, sejít se s přáteli 

a vyrazit na promenádu užít si příjemný volný den. Tak vypada-

ly neděle našich předků. Tento starý zvyk a především atmosfé-

ru známých brněnských promenád vám teď na jaře připomene 

výstava Nedělní korzo na hradě Špilberku. Muzeum města Brna 

tam představí dobové potřeby od vycházkových holí po módní 

doplňky, ale i historické fotografie míst, kam se lidé za starých 

časů chodili rádi procházet. Výstavu o fenoménu brněnského 

korzování můžete zhlédnout od 23. února až do 21. května.

Kdo vyrazí na výstavu na Špil-

berk, přenese se takřka v čase 

a ocitne se přímo na promenádě. 

Brněnská korza uvidí na velko-

formátových fotografiích i filmo-

vých záběrech, uslyší dobovou 

promenádní hudbu a k někte-

rým exponátům si dokonce při-

voní. Na výstavě si prohlédnete 

několik desítek předmětů osob-

ní potřeby. Najdete mezi nimi 

vše, co dámy i gentlemani potře-

bovali s sebou na korzo: např. ru-

kavice, vějíře, brože a taštičky 

nebo hůlky, klobouky, dýmky, ta-

batěrky a mnoho dalšího.

Výstava Nedělní korzo zachy-

cuje období od konce 18. století, 

kdy v Brně vznikly Lužánky jako 

první park v českých zemích, 

přes zlatou éru korzování za Ra-

kouska-Uherska a první republi-

ky až po dnešní dny. Atmosféra 

korz se totiž do města vrací. Lidé 

se dnes často scházejí na místech 

někdejších slavných promenád, 

jako jsou Denisovy sady, Lužánky 

nebo Jakubské náměstí. Prome-

nád ale bylo mnohem víc: chodi-

lo se třeba do parku pod Špilber-

kem nebo na Koliště. 

Tento park ale vypadal jinak. 

Byla to oáza klidu se spoustou 

soch, stánků s občerstvením 

nebo altány s hudbou. Korzu-

jící si oblíbili hlavně Wawrovu 

kašnu, u níž byly na řetízcích 

připevněné kalíšky na vodu. 

Kašna navíc stála kousek od 

místa, které dnes opět ožívá – 

u fontány před Janáčkovým di-

vadlem. Zmíněné kalíšky ná-

vštěvníci taktéž uvidí, stejně 

jako velkou kresbu kašny. Mís-

ta někdejších promenád mo-

hou návštěvníci výstavy porov-

nat se současným stavem díky 

interaktivním obrázkům. 

Část expozice patří vycházko-

vým holím. Celkem 61 historic-

kých holí zapůjčil Šimon Ryšavý, 

který je sbírá už třicet let. Doplní 

je i další výjimečné hůlky, např. 

hůlka ze sady, kterou v roce 2007 

vytvořil Aleš Svoboda jako dar 

města Brna skupině The Rolling 

Stones, která zde tehdy vystupo-

vala, nebo hůlka, o kterou se opí-

ral seriálový doktor House. Ostat-

ně, vycházkové hole dnes znovu 

získávají na oblibě. V Brně se do-

konce otevřel jediný český ob-

chod zaměřený na prodej holí. 

I ty současné na výstavě uvidíte.

Výstava vás seznámí i s no-

vinkou z konce 19. století, s tu-

ristikou. Brňané se tehdy zača-

li vydávat na výlety do blízkého 

okolí, třeba do Moravského kra-

su. Vycházky často zakončovali 

v hostincích a cukrárnách. Uvi-

díte vycházkovou obuv a oble-

čení, ale i kovové předchůdce 

turistických známek nebo ple-

chové krabičky na svačiny. Na 

neděli čekat nemusíte, pojďte 

se projít na Špilberk! (PR)
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Na národní úrovni se 

již mnoho let mluví 

o nutnosti zavedení tzv. 

e-governmentu, ale jak to často bývá, zů-

stalo jen u plánů a studií. V Brně se snaží-

me tento stav změnit a posunout se dále.

První vlaštovkou bylo lednové spuštění elek-

tronického odbavování cestujících. Do tzv. e-

-shopu městských služeb se již zaregistrova-

lo více jak 24 tisíc lidí. Lidem se může zdát 

komplikované nejprve se zaregistrovat a ná-

sledně si na pobočce ověřit svou identitu, ale 

právě ověřená identita splňující parametry 

eIDEAS je vhodná ke komunikaci s městem. 

Toto je jedinečné řešení a je nutné pochválit 

pracovníky DPMB. Tento krok lze považovat 

za základ městského e-governmentu. V úno-

ru pak byla schválena smlouva mezi městem 

a Dopravním podnikem rozšiřující integro-

vaný e-shop městských služeb o další mo-

duly, např. turistickou kartu, služby v oblasti 

kultury a sportu, placení poplatků za odpad, 

poskytování informací, řešení služeb v rám-

ci rezidentního parkování, anketní či diskusní 

fóra, přičemž podstatná část by měla být rea-

lizována již v tomto roce. V dalších letech by-

chom chtěli docílit stavu, kdy si lidé většinu 

záležitostí vyřídí z pohodlí svého domova. 

V rámci úřadu pak pracujeme na optimaliza-

ci a elektronizaci procesů pro volené orgány 

města tak, aby se minimalizoval tisk mate-

riálů, nejdříve pro radu, následně by se tento 

proces dopracoval pro zastupitelstvo a jed-

notlivé poradní orgány. Rádi bychom byli 

vlastníky tohoto řešení, které bychom zdar-

ma poskytli městským částem. Chtěl bych 

rovněž zmínit projekt, který je doplňkem tzv. 

e-rady, kdy sami předkladatelé materiálů by 

tak nemuseli být fyzicky přítomni na jedná-

ní a čekat, až na ně přijde řada, ale bude-li 

potřeba, radní se s nimi spojí konferenčním 

video hovorem, ti pak budou moci odpově-

dět na otázky či podat doplňující informace, 

a to i s využitím sdílené plochy, a to vše ze 

své kanceláře či z mobilního zařízení např. 

během služební cesty.

JAROSLAV KACER 
náměstek primátora 

města Brna 

(TOP 09)

Chytrý úřad – elektronická veřejná správa

Domnívám se, že jed-

ním z důležitých úkolů 

pro zastupitele je schop-

nost diskutovat a vyslyšet názory lidí, kteří 

znají okolí svého bydliště. Jeden takový pří-

pad nastal na lednovém Zastupitelstvu města 

Brna, kde se schvalovalo zadání regulačního 

plánu na lokalitu Kostelíček v Líšni. Před tím-

to samotným aktem se uskutečnilo například 

veřejné projednání, v němž místní občané ná-

vrh připomínkovali.

Jedním ze sporů mezi odborníky/úřady 

a tamními obyvateli byl vznik většího par-

koviště sloužícího pro potřeby rekreantů, 

nikoliv místních. V zadání stálo, že loka-

lita je nástupním prostorem do rekreační 

oblasti města Brna (Mariánské údolí, Mo-

ravský kras, lesní masy až po Jedovnice) 

– a proto by se mělo zajistit parkování pro 

návštěvníky. 

Z mého pohledu byly obavy místních obča-

nů oprávněné. Sama, jakožto nemístní a tu-

rista, když navštěvuji Mariánské údolí, vyu-

žívám v současné době přístup od autobu-

sové zastávky Mariánské údolí. Přišlo mi 

nesmyslné, zvláště když je lokalita navržena 

pro novou výstavbu rodinných domů, zavlé-

kat do obytné čtvrti další dopravu.

Z toho důvodu jsem v prosinci 2016 jako 

předsedkyně Komise pro územní plánová-

ní doporučila, aby byl zohledněn požada-

vek veřejnosti a věta ze zadání regulačního 

plánu vypadla. Bohužel můj úmysl částeč-

ně zhatil pan Borecký (KSČM) a tento zá-

měr nebyl úplně vyslyšen. Naštěstí Rada 

města Brna a potažmo Zastupitelstvo měs-

ta Brna ovšem nakonec ve výsledku uznaly 

požadavek místních občanů a plán na par-

koviště pro turisty ze zadání vypadl. Neza-

stírám, že jsem měla radost, že se tamní 

obyvatelé tak zajímali o budoucnost svého 

okolí, stejně jako z toho, že jejich úsilí ne-

bylo marné.

HANA KAŠPAŘÍKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna 

(Žít Brno)

Nasloucháme lidem s místními znalostmi

Blíží se jaro a s ním 

i výsledky meziná-

rodní urbanistické sou-

těže www.nabrezirekysvratky.cz. Do archi-

tektonické výzvy, která má za cíl umožnit 

Brňanům plnohodnotně využívat oblíbe-

né svratecké nábřeží, se přihlásilo přes 140 

týmů z České republiky i zahraničí. Brno 

znovu dokazuje, že takto koncipované sou-

těže, řešící rozsáhlá a strategicky význam-

ná území, umí.

Tipuji, že se můžeme těšit na zajímavě řeše-

né relaxační zóny, útulná zákoutí od šikov-

ných zahradních architektů a v neposled-

ní řadě i na uživatelsky příjemné přístupy 

k vodě. Ty totiž zatím chybí nejvíce.

Pozadu by neměla zůstat skutečnost, že bře-

hy Svratky doznávají změn – a nemalých – 

i kousek dál proti proudu, v Jundrově. Již 

dva roky zde slouží nejen místním obyva-

telům říční pláž Prašnice. Od jara do podzi-

mu je hojně využívaná především korzující-

mi maminkami s kočárky či milovníky grilo-

vání, v létě pak přináší vyhledávané stinné 

místo k rekreaci. 

Nyní chystáme výraznou úpravu svratecké-

ho nábřeží u mostu na Veslařské ulici, kde 

vybudujeme nový přístup k řece a příjem-

né posezení. V těchto místech pak proběh-

nou v září závody univerzitních osmives-

lic. Ty před dvěma roky navázaly na tradici 

z roku 1937, kdy se zde konal pravděpo-

dobně první ročník veslařského závodu 

mezi dvěma brněnskými vysokými škola-

mi – dnešní Masarykovou univerzitou a Vy-

sokým učením technickým v Brně. Tradice 

veslování v Jundrově nás motivovala zahr-

nout do úprav i instalaci úplně nového plo-

voucího mola o délce 15 m, které poslou-

ží nejen samotným veslařům, ale i běž-

né veřejnosti. Řece Svratce v Jundrově se 

tak postupně navrací její zašlá sláva z dob, 

kdy vodu brázdil výletní parníček a veslice 

a lidé se sem v horkých dnech chodili kou-

pat. Pevně doufám, že okolí Svratky brzy 

ožije i v centru Brna.

IVANA FAJNOROVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna 

(Strana zelených)

Brňané se dočkají příjemného nábřeží

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Skoro před čtyřmi 

sty lety porazil led-

nický kolář Birk strom, 

vyrobil z něho kolo a za jeden den ho do-

kutálel do Brna. Šlo o jedno kolo a kolář 

byl sám. Letos se do Brna valí kol-kruhů 

pět a jsou to kruhy olympijské. A neku-

tálí je jeden kolář, ale svojí energií kruhy 

„valí“ do Jihomoravského kraje a města 

Brna mladí sportovci ze všech krajů Čes-

ké republiky.

Dne 24. června 2017 rozkvete město Brno 

barvami dresů sportovních výprav. Olym-

piáda dětí a mládeže se vrátí po dvanácti 

letech na jižní Moravu a do její metropole 

Brna. Vrátí se s novými ambicemi a s no-

vou motivací vytvořit pro 4500 mladých 

sportovců a jejich trenérů prostředí, kde se 

naplní jejich sportovní sny, kde si zažijí sil-

ný pocit pospolitosti a sportovního přátel-

ství. Přejeme si, aby se u nás na jižní Mora-

vě a ve městě Brně dotkli něčeho, k čemu 

se budou ve svých vzpomínkách rádi vra-

cet, v čem budou hledat motivaci pro svůj 

sportovní i osobní život. To vše jsme měli 

na mysli, když jsme vybírali motto celé 

ODM 2017 – Společně, ne vedle sebe! Pro-

to bydlí účastníci společně, stravují se spo-

lečně, fandí společně, baví se společně – 

společně tvoří ODM 2017. 

Aby se vše naplnilo, pracuje na realizaci to-

hoto projektu Českého olympijského výboru 

velký tým organizátorů již více než rok. Jako 

zástupce Brna v organizačním výboru olym-

piády všem děkuji.

Kdo chcete přijít fandit na sportoviště, za-

tleskat vítězům při medailových ceremo-

niálech v olympijské vesnici, kdo se chce-

te zúčastnit slavnostního zahájení a pak se 

pobavit s účastníky olympiády na koncertě 

kapely Slza, pak si co nejrychleji prohléd-

něte stránky www.odm2017, www.kr-ji-

homoravsky.cz, www.brno.cz nebo Face-

book ODM.

Držme mladým sportovcům palce a přijďme 

je na sportoviště podpořit.

STANISLAV JURÁNEK 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(KDU-ČSL)

Olympijské kruhy se valí do Brna!!!

„Pokoj vzteku” vás zbaví stresu
21. století je dynamická doba. Člověk 
je pořád v poklusu, novinky a trendy 
se valí ze všech stran, skutečně „vy-
pnout“ umí jen málokdo. Sartrova 
existenciální úzkost nabývá podoby 
permanentního stresu. Jak se ho ale 
zbavit? Někdo se zničí v posilovně, 
někdo stráví víkend v baru. A někdo 
ze sebe vymlátí zlost i napětí v Anger 
Room neboli v „místnosti vzteku“.

MAREK DVOŘÁK

„Moje hlavní podnikání je realit-
ní kancelář,“ říká mi usměvavý 

mladý muž, který se představí jako ma-
jitel společnosti Tomáš Šimek. „Jenže 
loni bylo realitní sucho, nebylo co dě-
lat. Takže jsme zrealizovali náš nápad, 
který jsme už dlouho hřáli v hlavě, a za-
ložili Anger Room. V Americe už to letí 
asi deset let, je tam patnáct poboček, teď 
jsou i tři v Polsku, nějaké v Rusku a Lo-
tyšsku,“ vyjmenovává.

Hlavní idea je jednoduchá. V dělnic-
ké kombinéze s helmou, okovanými bota-
mi a brýlemi vejdete do místnosti, kde se 
nachází spousta rekvizit od ledničky po 
prázdnou láhev od whisky. Na stěně visí 
řada nástrojů od těžké palice přes omláce-
nou a zalepovanou baseballovou pálku až 
po malé kladívko. Vyberete si zbraň – a de-
strukce může začít! Zatímco mi Tomáš Ši-
mek představuje svůj koncept, v kanceláři 
zazvoní telefon. Gentleman, který si objed-

nal svoji „terapii“ na třetí hodinu, je nucen 
akci odvolat. Tomáš Šimek na mě mrkne: 
„Tak si to zkusíte zničit sám, co?“

Nemusí mi říkat dvakrát. Každý člo-
věk má v duši kus osobnosti, která chce 
mlátit, bořit a rozbíjet. Zatímco se sou-
kám do kombinézy, Tomáš vysvětluje: 
„Věci na rozbití dělíme na malé, střední 
a velké. Mezi ty malé patří elektronika, 
mobily, ale nejčastěji sklo, střední jsou 
monitory, mikrovlnky a mezi velké patří 
hlavně nábytek či třeba televize.“ Pro úpl-
nost informací kouknu na ceník – základ-

ní a nejmenší program, který čeká i mě 
a trvá asi deset minut, stojí půl tisícovky. 
Není to málo, ale doma si nejspíš počítač 
kladivem na šroubky nerozdrtíte.

Náladu podpoří tvrdý 
rock i klasika

Před vstupem se mě Tomáš Šimek ještě 
zeptá, jakou hudební kulisu bych si přál. 
Nejvíc prý letí AC/DC a vážná hudba. 
Vzpomenu si na Mechanický pomeranč 
a volím Beethovena. Zatímco se z reprá-
ků vyhrnou první tóny Písně pro Elišku, 

kriticky zhodnotím nástroje a sáhnu po 
asi desetikilové palici.

Monitor z počítače provokativně mrká. 
Na mě, hochu, takhle zírat nebudeš. Moc-
ně se rozmáchnu a prásk! Těžká železná 
hlavice se s chutí zakousne do displeje. 
Další tři rány z něj udělají nešťastnou hro-
mádku šrotu. Tanečním krokem v rytmu 
klavíru docupitám ke zdi. Tentokrát volím 
poctivé kovové temně rudé páčidlo. DVD 
přehrávač na stole se chvěje strachy. Má 
důvod se bát. Vzpomenu si na ranní hádku 
s manželkou. Prásk! Nyní je na řadě base-
ballová pálka. Vyskládám na stůl prázd-
né láhve i půllitry. O pár vteřin později se 
s divokým cinkáním tříští o zeď místnos-
ti. Homerun! Poslední na řadě je samot-
ný stůl. Pot už ze mě stéká proudem, když 
stůl mohutnými údery měním v hromadu 
dřevotřísky. Triumfálně se přitom šklebím 
a cítím, jak mi tělem proudí doznívající 
adrenalin. Připadám si jako po vyhraném 
fotbalovém zápasu. Život je hned hezčí.

Zatímco si po dobře vykonané práci 
dáváme kávu, Tomáš pokračuje ve vy-
právění. „Agresívnější jsou určitě ženy,“ 
říká s vážnou tváří. „Neodejdou odtam, 
dokud všechno nerozmlátí na nejmenší 
kousíčky.“ Fotograf chápavě kývá hlavou 
a je vidět, že je s tématem bezpečně se-
známen. Pro jistotu vyklízím pole a ptám 
se, kde všechny ty věci určené k destruk-
ci berou? „Lidé nám je nosí sami,“ krčí 
Tomáš rameny. „Už je musíme odmítat, 
máme jich spousty. Po každé destruk-
ci pak odpad roztřídíme a dovezeme do 
sběrného dvora.“ Ekologie musí být, přes 
to nejede vlak.

Cestou zpátky do kanceláře prochází-
me pod otevřenými okny, odkud se linou 
zvuky ostré hádky. Vypadá to, že nějaký 
dobrý člověk až příliš dlouho dusil svůj 
hněv a teď partnerce vyčítá všechny její 
přešlapy za posledních deset let, aniž by 
tušil, že recept na jeho frustraci se skrývá 
čtyři domy odtud.

 Střepy. Zájemce si může rozmlátit sklo, ale třeba i elektroniku. FOTO: 3x Z. KOLAŘÍK

 Adrenalin. Při „práci” redaktora 

lítají třísky z nábytku i počítačů.

 Nástroje. Na výběr je z několika 

možností – od kladiva po baseballku.
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V posledních letech 

ceny bytů v Brně 

prudce rostou. Poměr 

mezi cenami bytů a průměrnými mzdami je 

nejhorší ze všech měst v České republice – 

pro lidi s běžnými příjmy začíná být pořízení 

bytu pro vlastní bydlení téměř nedostupné.

Na vině je vedle levných úvěrů i omezená na-

bídka nových bytů, s čímž úzce souvisí i proble-

matika územního plánování. V Brně pořád pla-

tí zastaralý a nevyhovující územní plán z roku 

1994. Rozsáhlou aktualizaci územního plánu, 

schválenou v minulém volebním období, kte-

rá řešila řadu nejpalčivějších problémů a vel-

ká většina řešených záležitostí byla nesporně 

ve prospěch města, zrušil z formálních důvodů 

krajský soud. Současné vedení města nepoda-

lo proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek 

a ochudilo se tak o možnost přezkoumání pro-

blematiky Nejvyšším správním soudem. Přitom 

Nejvyšší správní soud má často poněkud méně 

rigidní přístup než krajský soud, jak dokazuje 

např. judikát ve věci obchvatu Znojma. Dosud 

prosazovaný názor rezortního náměstka primá-

tora o tom, že město nemůže pokračovat v pře-

rušeném procesu pořizování nového územního 

plánu, byl nesprávný. Přitom město na toto bylo 

upozorňováno ministryní pro místní rozvoj při-

nejmenším již v srpnu 2015, ovšem vedení měs-

ta to ignorovalo. Nyní, na podnět ČSSD, vedení 

města sice opouští svůj dřívější výklad, ztratilo 

ovšem drahocenný čas a dostává se do časové 

tísně. Obce totiž mají ze zákona lhůtu na pořízení 

nového územního plánu pouze do roku 2020 – 

potom přestane platit i ten z roku 1994. Co by se 

v takovém případě v brněnském územním plá-

nování a územních řízeních stalo, lze jen těžko 

domyslet. Ve sněmovně sice leží poslanecký ná-

vrh na prodloužení této lhůty, na jeho schválení 

však rozhodně nelze spoléhat už proto, že tomu 

není nakloněno příslušné ministerstvo. O tom, 

že si vážnost situace začal uvědomovat i brněn-

ský odbor územního plánování, svědčí to, že 

nyní začal z ničeho nic pokračovat v přeruše-

ném procesu pořizování nového územního plá-

nu započatém v roce 2002. Inu, poněkud chaos.

JIŘÍ OLIVA 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(ČSSD)

Chaos v územním plánování

Je to už dva a půl roku, 

co nastoupilo nové 

vedení města Brna v čele 

s hnutím ANO 2011. Všichni, kteří jsou v sou-

časné chvíli součástí staronové koalice, slibo-

vali transparentnost, a hlavně jak dají měs-

to do pořádku. Naslibovali nové stadiony, 

opravené komunikace, rezidentní parkování 

a jiné projekty prospěšné pro občany. Ze sli-

bů jsme toho zatím moc neviděli – kromě ně-

kolika modelů.

Zarážející jsou však i jiné záležitosti, na-

příklad kauza směny pozemků pro výstav-

bu atletické haly. I přes mnohá upozornění, 

že se nám nejeví některý z posudků prav-

divým, koalice silou tento záměr směny 

protlačila. Je s podivem, že znalec přizná, 

že vlastně v domě viděl jen dva byty a na 

„půdu a střechu se vlastně nedostal“! Je 

zarážející, že o opravě střechy za cca 2 mi-

liony korun z roku 2012 není v posudku ani 

čárka, ač je dílo ještě v záruce! Navíc si ně-

kdo objednal do posudku snížení ceny o de-

molici a uskladnění suti na skládce. Chová 

se tak řádný hospodář? Když se doprodá-

valy bytové domy, kladla koalice důraz na 

chování dobrého hospodáře a dělala tři po-

sudky na tyto nemovitosti a pěkně navýšila 

ceny nad ty, které byly kupujícím původně 

slíbeny! Ano, odkaz na řádného hospodá-

ře, ovšem jen pro občana, pokud jde o pod-

nikatele, jde stranou! A je víc věcí v sou-

vislosti s domem na Leitnerové 7. Proble-

maticky se jeví i pozemek pro samotnou 

atletickou halu. Na tak velké ploše udě-

lat jen dvě sondy ke zjištění ekologické zá-

těže v nás také evokuje otázku, co se tam 

může schovávat? Jsou dvě sondy dostateč-

né? Založení takové stavby na navážce výš-

ky od cca 3 m do 5,5 m nelze dnes patřič-

ně ocenit! Kolik nás bude stavba atletické 

haly stát v tak náročných geologických pod-

mínkách? Peníze na tuto akci nedáváte ze 

svého, ale z peněz veřejných! My jsme pro 

stavbu haly, ale za jasných podmínek eko-

nomických a technických!

Chtěli byste žít v domě, 

kde někdo rozhodne, 

že zde vzniknou veřej-

né záchody? Já určitě ne. To se však má stát 

na základě rozhodnutí Rady MČ Brno-střed 

v domě Nádražní 4, a to místo oblíbeného 

řeznictví zaměstnávajícího takřka 30 lidí, kte-

ří přijdou o práci. A k tomu nás realizace bude 

stát 4 mil., roční provoz 1,6 mil. a ztráta na ná-

jemném 1 mil. korun. Tato služba má být to-

tiž bezplatná.

Čtyřicet nájemníků z domu sepsalo petici pro-

ti tomuto návrhu. Argumentují tím, že se již 

v okolí nachází několik veřejných toalet, a tím, 

že si jako řádní nájemníci zaslouží mít v domě 

pořádek a cítit se zde bezpečně. Vyjadřují svo-

ji obavu, že se z domu stane veřejný prostor, 

využívaný bezdomovci či drogově závislými. 

Víte, jaká byla odpověď právního odboru, kte-

rý má na starosti pan Bartík (Žít Brno)? 

„Je sice pravdou, že v nejbližším okolí předmět-

ného prostoru se nachází hned několik veřej-

ných toalet... Záměr bezplatného provozování 

toalet navíc dává naději, že tyto budou využívá-

ny i osobami, které se na zněčišťování předná-

dražního prostoru podílejí nemalou měrou, a to 

osobami z řad brněnských bezdomovců...”

Myslíte si, že to je žert? To bohužel není. Jde 

o přesnou citaci z odpovědi na petici, která 

měla být schválena na zastupitelstvu. Naštěs-

tí nebyla tato odpověď na návrh ODS schvále-

na. To však neznamená, že by se návrh na vy-

budování veřejných toalet tímto zamítl. Bude 

teď na radě a hlavních aktérech tohoto „nápa-

du”, panu starostovi Landovi (Žít Brno) a panu 

Bartíkovi, jak se k této relevantní žádosti po-

staví a naplní svoje volební sliby. Viz oficiální 

stránky Žít Brno: „CHCU mluvit a domluvit se. 

Jde-li něco změnit okamžitě a zdarma, tak je 

to atmosféra na radnici a způsob komunikace 

s občany. Můžete se spolehnout, že od nás se 

všeználkovské arogance nedočkáte.”

MARTIN ŘÍHA 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(KSČM)

ROBERT KERNDL 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(ODS)

Dáme město do pořádku – sliby koalice

Všeználkovská arogance?

Po opravdové a zasně-

žené zimě, která nám 

ukázala svoji sílu, přichá-

zí jaro a s ním i rapidní nárůst cyklistů. Jak 

těch, co používají kolo jako dopravní pro-

středek, tak i těch, co se jedou jen tak projet.

Podívejme se, co „štve” řidiče na cyklistech 

a naopak. Myslím, že jako denní řidič auta 

a současně i člověk, který dost často použí-

vá kolo jako dopravní prostředek nebo pro-

středek sportovního vyžití, to umím posoudit.

Jako cyklista vím, že se cyklisté dopouštějí 

množství dopravních přestupků a někdy o tom 

ani neví. Stejně tak i řidiči aut porušují předpi-

sy. Tak to prostě je. Co je však velmi důležité, 

aby obě tyto skupiny, co se nejčastěji potkáva-

jí na silnici, spolu vycházely. Většina kolizních 

situací vznikne z toho, že cyklista je ve městě 

častokrát rychlejší než automobil a řidič ho ne-

čeká (klasické procpání se na první místo na 

křižovatce) nebo z určité netolerance ze strany 

řidičů, např. když si cyklista „dovolí“ jet 1 m od 

obrubníku. Brno bohužel není bezpečné pro 

cyklistiku a je třeba vybudovat dost infrastruk-

tury. A proto – cyklisté, jezděte opatrně, mysle-

te na to, že jste zranitelní a spousta řidičů neví, 

jak rychlé kolo umí být, a předvídejte. Nejezdě-

te v protisměru, po chodníku a za každou cenu 

se necpěte na první místo na semaforech. Nic 

se nestane, pokud chvilku počkáte. 

Řidiči, buďte tolerantní, respektujte, že cyklista 

nechce z důvodu bezpečnosti jet 20 cm od ob-

rubníku a raději jede třeba i s 1 m odstupem, 

aby bezpečně objel kanály, případné kamínky 

u kraje apod. Stačí si přeci přibrzdit, a až bude 

možnost, bezpečně ho předjeďte. Obzvláště 

v okrajových částech Brna lze odpoledne na-

razit na dva cyklisty jedoucí vedle sebe. Vím, 

že to není dle předpisů, ale věřte mi, že auto lze 

přibrzdit, počkat, až proti nic nepojede, a bez-

pečně s velkou distancí je objet. A třeba i bez 

troubení. Buďme k sobě navzájem tolerantní.

MARTIN SCHWAB 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(ANO 2011)

Cyklistika v Brně

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

 Móda. Na veletrhu se sešlo 281 vystavovatelů. K vidění byly nejnovější 

kolekce návrhářů, trendy na příští rok i spodní prádlo.

 Přehlídky. Od 18. do 20. února se na brněnském výstavišti konal tradič-

ní veletrh módy, obuvi a koženého zboží Styl&Kabo.

 Jarní trendy. Modelky předvádě-

ly barevné kusy, ale i outfity v klasic-

ké černé barvě.

 Muži. Na své si přišli i obdivova-

telé pánské módy.  FOTO: 4x Z. KOLAŘÍK

STYL a KABO 
určil trendy



10 BŘEZEN 2017INZERCE

SC
 3

70
35

4/
01

SC
 3

70
35

3/
01

Barbora
Katka

   Zdraví v akci! 

Katk

 
 
 

 

Ordinace v růžové zahradě 
přijíždí vyšetřit Brno
Všichni jednou zjistíme, že to nejcennější, co máme, je naše zdraví. Někdo na to přijde dříve, jiný 

později. Vy ale máte šanci něco pro sebe udělat již tento měsíc, a to díky nákupnímu centru AVION 

Shopping park Brno a projektu Zdraví v akci. Desetidenní akce promění oblíbenou obchodní pasáž 

nejen v přírodní oázu klidu, relaxační lázně nebo bylinnou zahradu, ale hlavně v jednu velkou dia-

gnostickou ordinaci, a to ne ledajakou. Těšit se můžete na známé tváře z Ordinace v růžové zahradě, 

které budou asistovat specialistům u řady zajímavých a hlavně bezplatných zdravotních vyšetření.

Program Zdraví v akci, který 

proběhne 17.–26. března v ná-

kupním centru AVION Sho-

pping park Brno, je připra-

ven na míru všem, kteří dokáží 

plně docenit zdraví své i celé 

rodiny, ale zároveň se chtějí 

pobavit, načerpat energii a do-

zvědět se zajímavé informace 

nebo poslední trendy v oblas-

ti zdraví a zdravého životního 

stylu. Na své si zde přijdou pro-

stě všichni, jednotlivci i rodiny 

s dětmi. Právě pro nejmenší je 

například připraveno netradič-

ní „pískoviště“ ze soli z Mrtvé-

ho moře. Rázem se hraní stává 

nejen zábavným, ale i ozdrav-

ným – sůl totiž příznivě působí 

na dýchací cesty a kůži.

Své zdraví ovlivníte 
také v kuchyni, při 
spánku nebo doma

O tom, že příprava zdravého jíd-

la může být snadná i rychlá, se 

můžete v rámci akce přesvěd-

čit v IKEA skrze ukázky zdravé-

ho vaření v plně vybavené ku-

chyni. Zároveň jsou připraveny 

inspirativní tipy na jarní očistu 

těla pomocí detoxikačních ná-

pojů z ovoce a zeleniny. Poměr-

ně velkou část dne prospíme 

a mnozí z nás také prosedí. Ani 

tyto dvě aktivity neujdou po-

zornosti přítomných odborní-

ků, kteří si pro všechny zájem-

ce připravili řadu názorných 

tematických workshopů, které 

se také budou věnovat bydlení 

podle zásad Feng Shui, domá-

cí floristice a dalším zajímavým 

oblastem zdravého bydlení.

Znáte kryoterapii nebo 
balneoterapii?

Návštěvníkům centra rozhod-

ně doporučujeme, aby si ne-

nechali ujít lázeňské a rege-

nerační procedury, jako jsou 

fyzioterapie, kryoterapie, ter-

moterapie, balneoterapie nebo 

lymfatické masáže. Vůbec ne-

vadí, že třeba netuší, co která 

procedura obnáší a jak probí-

há. V rámci Zdraví v akci se do-

zví vše potřebné nebo vyzkou-

ší na vlastní kůži. Tím hýčkání 

návštěvníků nekončí, dále jsou 

připraveny „ochutnávky“ thaj-

ské reflexní masáže chodidel, 

indické masáže, masáže rukou, 

masáže obličeje a kosmetické 

ošetření včetně ukázek líčení. 

Těší se na vás Ordinace 
v růžové zahradě 

Filmoví lékaři, lékařky a zdra-

votní sestry ze seriálu Ordi-

nace v růžové zahradě bu-

dou v rámci programu Zdraví 

v akci netradičně v pozicích 

asistentů. Vybraným specialis-

tům budou pomáhat změřit na 

místě váš tlak, zrak, tuk, cukr, 

ale i všemi obávaný choleste-

rol v krvi a mnoho dalšího. 

Veškerá diagnostická vyšetře-

ní jsou pro návštěvníky nákup-

ního centra AVION Shopping 

park Brno bezplatná. 

Bez pohybu a úsměvu 
to nepůjde 

Pokud vyznáváte aktivněj-

ší druh zábavy a odpočinku, 

můžete poměřit své síly v do-

vednostních soutěžích třeba 

v rámci badmintonu s Petrem 

Koukalem nebo hodu na koš či 

driblování po pasáži s českou 

basketbalovou elitou v podo-

bě Hanky Horákové a Josefa Je-

línka. Zapojit se mohou jak do-

spělí, tak i děti. 

Pro všechny ostatní jsou při-

praveny ukázky netradičních 

druhů jógy (jako je například 

hormonální, Fly a Wheel jóga 

nebo jóga pro děti), tance s ob-

ručemi Hula Hoop nebo kurz 

správné techniky chůze s ho-

lemi Nordic walking. Soutě-

žit v rámci programu Zdraví 

v akci však mohou i absolut-

ní sportovní antitalenti. Stačí, 

když budou mít chuť a krásný, 

zdravý úsměv.

Ne nadarmo se říká: „Ve 

zdravém těle, zdravý a usmě-

vavý duch.“ Pro více informa-

cí navštivte stránky akce na 

www.brno.avion.cz. (PR)

Olomoucké tvarůžky – voňavé 
dědictví našich předků
Původně domácí selský sýr s nezaměnitelnou chutí a charakteristickou vůní vyráběný na Hané. 

I dnes se tu Olomoucké tvarůžky vyrábějí stále stejným způsobem jako před lety, ovšem za pou-

žití moderní techniky. S téměř šestisetletou historií jsou však zcela moderní potravinou, a to díky 

svým nutričním vlastnostem. S obsahem tuku průměrně 0,5 % jsou přitom bohatým zdrojem bíl-

kovin a vápníku. A po letech, kdy kralovaly výhradně ve studené kuchyni, pronikly na jídelní líst-

ky mnoha restaurací, které se pyšní neuvěřitelně širokou škálou využití Olomouckých tvarůžků 

i v tepelné úpravě. Naši předkové tedy stvořili prvotřídní sýr i pro moderní gastronomii 21. století.

Olomoucké tvarůžky v Lošti-

cích vyrábí od r. 1991 A. W., 

spol. s r. o., která navázala na 

rodinnou tradici – jedním 

z výrobců Olomouckých tva-

růžků byl i Josef Wessels, pů-

vodním povoláním punčo-

chář a povozník, který v roce 

1876 zahájil v Lošticích jejich 

manufakturní výrobu. Tu poté 

převzal a rozvíjel jeho syn 

Alois Wessels, jehož iniciály 

A. W. jsou používány doposud. 

Jeho zeť Karel Pivný s man-

želkou Františkou pak výrobu 

Olomouckých tvarůžků roz-

vinuli do moderní průmyslo-

vé podoby a v letech 1929 až 

1930 vybudovali na tehdejší 

dobu špičkovou sýrárnu, kte-

rou provozovali až do r. 1948. 

Po znárodnění byla tvarůžkár-

na postupně součástí několi-

ka státních podniků, a jak již 

zmíněno, od r. 1991 začíná no-

vodobá historie společnosti 

A. W. v čele s potomky původ-

ních majitelů.

V současné době v loštic-

ké tvarůžkárně pracuje cca 

130 zaměstnanců. Olomouc-

ké tvarůžky se nyní vyrábějí ve 

více než třiceti různých tvaro-

vých a hmotnostních varian-

tách. V tuzemsku se prodávají 

v téměř všech obchodních sí-

tích, mimo naši republiku mají 

v oblibě Olomoucké tvarůž-

ky hlavně na Slovensku, v Ma-

ďarsku a Polsku, kam se vyváží 

část produkce. Současní maji-

telé společnosti se významně 

zasloužili o přidělení chráně-

ného zeměpisného označení 

Evropskou komisí EU v r. 2010. 

V roce 2014 společnost A. W. 

slavnostně otevřela muzeum, 

které v moderně pojatých ex-

pozicích ukazuje průřez his-

torií Olomouckých tvarůž-

ků od nejstarších pramenů až 

do současnosti. Pro cizojazyč-

né návštěvníky jsou k dispo-

zici tištěné texty v angličtině 

a němčině. Prohlídka trvá při-

bližně hodinu, muzeum je bez-

bariérové. Otevřeno po celý 

rok 7 dní v týdnu.

A. W., spol. s r. o., začala bu-

dovat i vlastní síť podnikových 

prodejen, kterou postupně 

rozšiřuje. Ve svých prodejnách 

v Lošticích, Brně a Olomouci 

nabízí nejen kompletní sorti-

ment Olomouckých tvarůžků, 

ale i další tvarůžkové lahůdky, 

výrobky z kozího a ovčího mlé-

ka a různé sýrové speciality 

z tuzemska i ze zahraničí. Vy-

školený personál vždy ochot-

ně poradí, jak sýry uchovávat 

i konzumovat. (PR)

 WWW.TVARUZKY.CZ
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I váš tělesný strážce potřebuje ochranu
Že to je omyl, že žádného nemáte? Ale ano. Jen ho člověk často přehlíží a nevšímá si jeho 

potřeb. Kůže je největší lidský orgán. Dýcháme jí, našemu tělu poskytuje ochranu před ata-

ky vnějšího světa od počasí až po civilizační vlivy. A za to by si zasloužila tu nejlepší péči. 

A tu nabízejí lékárny Dr. Max.

Už na pěti brněnských adre-

sách jsou v rámci zmíněných 

lékáren k dispozici (zejména) 

klientkám specializované der-

mokoutky, kde je prodej léčeb-

né a pěsticí kosmetiky propoje-

ný se špičkovým poradenstvím. 

To je základní výhoda nákupu 

dermokosmetiky v lékárnách. 

Zvlášť vyčleněné prostory na-

jdou ženy v obchodních cent-

rech Vaňkovka, Campus Squa-

re, Globus, dále v Domě zdraví 

Marty Hartlové a také v paláci 

Padowetz. Jde o novou službu, 

kterou lékárny vycházejí vstříc 

nejen těm klientkám, které 

mají v úmyslu si pořídit přípra-

vek k péči o pleť, ale i pacien-

tům, kteří si sem přišli vyzved-

nout lék.

Řada žen se totiž může prá-

vem cítit nesvá, jestliže má pro-

bírat záležitosti své pleti de-

tailně a připravovat tak o čas 

pacienty, kteří stojí ve fron-

tě kvůli akutním zdravotním 

obtížím. Navíc třeba považuje 

toto téma za intimní. Speciali-

zované dermokoutky nabíze-

jí mnohem komfortnější pro-

středí a lékárny Dr.Max jsou 

mezi ostatními v České repub-

lice prvními, které tento způ-

sob prodeje včetně odborného 

servisu nabízejí.

Nejde o jedinou výhodu, další 

benefit jistě představují výhod-

né ceny, které zmíněné lékárny 

nabízejí; momentálně v rámci 

akce 5+25 %. Jak to v praxi fun-

guje? Výrobky vybraných pres-

tižních značek lze koupit s pěti-

procentní slevou už při nákupu 

jediného produktu. Při náku-

pu dvou a více položek se tato 

sleva vztahuje k nejdražšímu 

a všechny ostatní jsou k mání 

za tři čtvrtiny původní ceny. Na 

výhodu dosáhne každý držitel 

věrnostní karty Dr.Max a pouze 

v běžné lékárně, nikoli na e-sho-

pu. Na internetových stránkách 

www.kartavyhod.drmax.cz na-

jde každý, koho nabídka zauja-

la, přehled všech značek, kte-

rých se týká.

Lékárny Dr.Max dokazují, že 

to s péčí o pokožku myslí sku-

tečně vážně, konkrétními činy. 

Nejde jen o otvírání nových der-

mokoutků, ale i vlastní pečují-

cí kosmetiku Nuance, vyvinu-

tou a vyráběnou ve spolupráci 

s renomovaným francouzským 

partnerem. Tato novinka se opí-

rá zejména o přírodní ingre-

dience. Většina výrobků této 

značky má podíl naturálních slo-

žek nad 95 %. Produkty NUAN-

CE neobsahují produkty pet-

rochemického průmyslu jako 

minerální oleje nebo silikony. 

Tyto levnější látky, užívané ji-

nak výrobci často, jsou ve všech 

čtyřech řadách NUANCE nahra-

zeny esenciálními rostlinnými 

oleji; jako konzervanty se nepo-

užívají parabeny, které mohou 

mít nežádoucí vedlejší účinky. 

I Nuance je součástí projektu 

„Dr.Max pro zdraví a krásu“. Stej-

ně jako dermokoutky je součás-

tí snahy této lékárenské sítě po-

moci (zejména) ženám v boji 

proti stárnutí. Ono „zejména“ 

v závorce znamená, že čím dál 

častěji ani mužům nejsou těles-

né projevy běžícího času lho-

stejné a snaží se s nimi vyrovnat 

„ženskými zbraněmi“.

Pro dermokosmetiku si do 

lékáren nachází cestu stále 

více lidí. V zimní sezóně je od-

borná konzultace zvláště dů-

ležitá, protože nejstudenější 

období roku klade na pokož-

ku vyšší nároky než ta ostat-

ní. Samozřejmě jde o hydra-

taci pokožky, nýbrž i o méně 

známé důsledky chladu a větr-

ného počasí, ale i střídání tep-

lot. Tomu člověk čelí zejména 

ve městech, protože mění exte-

riér za interiér poměrně často, 

třeba při tak banálních příleži-

tostech jako je používání měst-

ské hromadné dopravy a pře-

stupech z jedné tramvaje na 

druhou. A tahle situace není 

Brňanům určitě cizí. (PR)
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Z Babího lomu jsou vidět 
i vrcholky Alp
Vydejte se za krásnými výhledy na roz-
hlednu Babí lom severně od Brna, dostup-
nou po značených turistických stezkách 
z Lelekovic, Kuřimi a Vranova. Náš výlet 
začíná právě ve Vranově, kam se pohodl-
ně dostanete autobusem 57 ze Štefánikovy 
čtvrti a vystoupíte na zastávce Vranov, my-
slivna. Odtud vede žlutá turistická značka 
souběžně s naučnou stezkou Krajem říč-
ky Ponávky. Trasa vás provede kolem kos-
tela Narození Panny Marie, který je jed-
ním z nejvýznamnějších poutních míst na 
Moravě. Byl postaven v letech 1617–33 
na místě původního dřevěného kostelíku. 
V kostele najdete pohyblivé dřevěné jes-
ličky, které se po vhození mince rozpohy-
bují a hrají. Součástí kostela je krypta rodu 
Lichtenštejnů, která sice není běžně pří-
stupná, ale je možné absolvovat virtuální 
prohlídku na www.dc-vranov.cz.

Od kostela pokračujte k rozcestníku 
s názvem Vranov, odkud se napojíte na 
červenou turistickou značku vedoucí až 

k samotné rozhledně. Cestou potkáte od-
počinkové místo Lavky s dřevěnou sochou 
Lelkovadlo neboli pastí na lelky. Tato so-
cha od Jana Nováka má za úkol chytat 
lelky. A protože příliš lelků škodí, je do-
poručováno alespoň 1x ročně projít Lelko-
vadlem, odlelkovat se a dále se v klidu vě-
novat práci, zábavě i turistice. 

Poté vás čeká stoupání do kopce až na 
Babí lom. Skalnatý hřeben Babí lom byl 
oblíbený výletnický cíl českých i němec-
kých obyvatel Brna již od poloviny 60. let 
19. století. O několik let později zde byly 
vybudovány dvě dřevěné vyhlídky. 

Severní Rohrerova trámová rozhledna, 
stojící ve výšce 562 m n. m., nesla jmé-
no tehdejšího brněnského starosty. Na již-
ním vrcholu, ve výšce 521 m n. m., stála 
Ripkova vyhlídka v podobě zastřešeného 
altánu. Byla pojmenovaná po předsedovi 
Rakouského turistického klubu, jenž oba 
objekty vybudoval. Na tomto místě stojí 
současná zděná patnáctimetrová rozhled-

na, zpřístupněná od roku 1961. Nedale-
ko stávala také Wieserova chata nabízejí-
cí základní občerstvení turistům. Na Babí 
lom rád chodíval každoročně na Dušičky 
Petr Bezruč, aby uctil zapálenou svíčkou 
památku svých kamarádů. Obě vyhlídky 
sloužily do druhé světové války, kdy ná-
sledně zanikly.

Po skalnatém hřebeni, tvořeném asi 
370 milionů let starými vápenci a slepen-
ci, se dostanete k rozhledně, která je volně 
přístupná po celý rok. Za dobrého poča-
sí z ní prý dohlédnete dokonce až na vr-
cholky Alp.

Z rozhledny pokračujte po červené turi-
stické značce lesem směrem dolů do Lele-
kovic. Odtud můžete na zastávce Lelekovi-
ce, náves nasednout na autobus 41 směrem 
na Královo Pole, nádraží. Pokud vám 
v Lelekovicích zbývá čas, navštivte neda-
leký kostel svatého Filipa a Jakuba posta-
vený v polovině 13. století v románském 
slohu. Zhruba v polovině 14. století byl 
vedle kostela postaven Lelekovický hrad, 
který byl počátkem 15. století dobyt a již 
nikdy nebyl znovu obnoven. Dnes zde na-
jdete odhalené zbytky základů.

HLAVN12/13

 Kamenná a majestátní. Rozhledna Babí lom slouží turistům už 56 roků.

 FOTO: H. KUBÍNOVÁ

Délka trasy: 6,6 km

Zajímavosti po cestě:

kostel Narození Panny Marie ve Vra-

nově, krypta rodu Lichtenštejnů, od-

počinkové místo Lavky, rozhledna 

Babí lom, Lelekovický hrad

Obtížnost trasy:

Pozor! Terén je náročnější – pokud 

půjdete s dětmi, buďte na skalách 

opatrní.

Tipy na výlety nejen na 
V půlce března začnou školákům v Brně a celém Jihomoravském kraji jarní prázdniny. Navíc pomalu začíná jaro, sníh roztál 
a i největší workoholikové mají chuť vyrazit do probouzející se přírody. Přinášíme proto několik tipů na výlety v okolí Brna, kte-
ré zvládnou dospělí i děti. Vyrazte na procházku podle návodu, nebo se nechte inspirovat a zvolte vlastní variantu výletu.

Po stopách Hitlerovy dálnice a Masarykova údolí
Na okraji Ostopovic dnes můžete nalézt po-
zůstatky Hitlerovy dálnice, která měla spojo-
vat města Vídeň a Wroclaw. Za první republi-
ky zde bylo zároveň místo velmi oblíbené pro 
rekreaci, známé jako Masarykovo údolí.

Trasa začíná na zastávce Ostopovice, 
Branky, kam se dostanete autobusem číslo 
403 a 404 z Osové. Odtud pokračujte naho-
ru po ulici Krátká až k ulici Padělky, kde 
odbočte vlevo na vedlejší cestu směrem 

k polím. Dostanete se příjemnou cestou do 
údolí Šelše, které bylo později jako oblíbe-
né rekreační místo přejmenováno na Masa-
rykovo údolí a za 2. světové války zasypá-
no kvůli budování dálnice.

Dnes je zde rekonstruovaný rybník se stu-
dánkou. Od ní pokračujte vpravo do kopce 
pěšinou se schůdky, které vás kolem vyhlíd-
ky do údolí dovedou až nahoru nad zahrád-
kářskou osadu. Na hlavní cestě se vydejte 
vlevo směrem na Nebovidy. Zhruba po půl 
kilometru dojdete k odbočce na polní cestu 
po pravé straně, po které pokračujte dále asi 
kilometr, až dojdete na křižovatku. Tam od-
bočte vpravo a druhou odbočkou opět vpra-
vo na cestu mezi zahrádkářskou osadou.

Cesta vás zavede na nejvyšší bod, vy-
hlídku Urbanův kopec s pohledem na Brno 
a Starý Lískovec. Z Urbanova kopce po-
kračujte dále mezi zahrádkářskou osadou 

na hlavní cestu, kde odbočte doleva smě-
rem na Ostopovice. Dojdete ke dvěma ob-
loukům Hitlerovy nedokončené dálnice.

Stavba dálnice byla započata roku 1937 
a měla být dlouhá 320 kilometrů, z nichž 
bylo rozestavěno asi 85 kilometrů. 

Roku 1942 byla stavba zastavena kvůli 
horšící se situaci Německa a posléze dál-
nice chátrala. Některé nedokončené úseky 

se následně využily jako rychlostní komu-
nikace, například 5 kilometrů dlouhý úsek 
mezi Bystrcí a Troubskem.

Další část dálnice se nachází pod Před-
ním kopcem, kam se dostanete polní cestou 
od dálničních oblouků. Jde o opěry nedo-
končeného mostu. Odtud se po hlavní ces-
tě dostanete zpět do Ostopovic k autobuso-
vé zastávce s názvem Ostopovice, rozcestí.

 Torzo. Hitlerova dálnice skončila i se svými staviteli neslavně. FOTO: H. KUBÍNOVÁ 

Délka trasy: 6 km

Zajímavosti po cestě:

most nedokončené dálnice, vyhlíd-

ka na Urbanově kopci

Obtížnost trasy:

Terén zvládnou i školáci.



Hornek a Mariánské údolí skrývají les bez 
civilizace i bobovou dráhu
Výlet na vyhlídku Hornek a okolí vodních 
nádrží v Mariánském údolí můžete začít na 
zastávce Líšeň, hřbitov, kam jezdí autobus 
číslo 58 ze Staré osady. Od zastávky pokra-
čujte podél silnice po zelené turistické znač-
ce, která po několika metrech odbočí na les-
ní cestu. Značka vás dovede až na odbočku 
Hornek – vyhlídka, kde si udělejte krátkou 
zacházku na samotnou vyhlídku.

Velký Hornek je přírodní rezervace na ná-
horní plošině mezi Líšní a obcí Mokrá-Ho-
rákov. Jedná se o botanicky a zoologicky 
cenné místo. Je zde krásný výhled na údo-
lí a zalesněné kopce bez známky civilizace. 
Z vyhlídky se vraťte opět na rozcestí a po-
kračujte po žluté značce až k rozcestí Říčky 
– koupaliště, tam se vydejte směrem na Mu-
chovu boudu, jež je dnes tradičním občer-

stvením v Mariánském 
údolí. Stojí v místě bý-
valé pastoušky, kte-
rá byla po 1. světové 
válce přidělena váleč-
nému invalidovi panu 
Muchovi. Pan Mucha 
tady nabízel občerstve-
ní dělníkům, kteří zde 
každý den chodili do 
cementárny v Mokré.

Z rozcestí Muchova 
bouda můžete přes ko-
pec po modré značce 
pokračovat do lesa na 
Horákovský hrad, kde 
jsou vidět terénní pozůs-
tatky, nebo jděte dál po-
dél vody a na modrou 
značku se opět napojí-
te. První zmínky o hra-
du jsou doloženy z roku 
1464 a zřejmě již v tom-
to roce byl pustý.

Na protějším břehu 
se na skalní ostrožně 

nachází pozůstatky hradiska Staré Zámky, 
osídleného od konce neolitu až po 11. sto-
letí. Během velkomoravského období bylo 
významným centrem brněnské kotliny. 
Říká se, že po zániku hradiska jedna část 
obyvatel odešla položit základy Starého 
Brna, druhá založila obec Líšeň.

U rozcestníku Pod hrádkem – pod hrází 
můžete pokračovat dále po modré značce, 
kde cesta vede lesem dále od vody. Pokud 
chcete jít blíže vody kolem pláží, vydej-
te se druhou stranou. U Kadlcova mlý-
na je nově postavena bobová dráha o dél-
ce 770 metrů. Jde o trubkovou konstrukci, 
po které jezdí vozíky s připoutaným jezd-
cem a rychlost vozíku je regulována brz-
dou. Jízda je adrenalinový zážitek nejen 
pro malé jezdce.

Dalším lákadlem je zábavní park Eldo-
rádo, který díky minizoo a různým atrak-
cím uvítají především děti. V okolních 
svazích podél cesty si můžete všimnout 
zarostlých tribun, které byly vybudovány 
v 50. letech pro několik tisíc lidí. Za socia-
lismu bylo Mariánské údolí přejmenováno 
na Gottwaldovo údolí a konaly se zde Mí-
rové slavnosti, kterých se účastnili nejvyš-
ší funkcionáři. Kromě proslovů probíha-
la hudební a taneční vystoupení, soutěže, 
divadla či vystoupení sovětských umělců. 
Po pádu komunismu se údolí vrátil jeho 
původní název, tribuny již nejsou dále vy-
užívány a chátrají.

Výlet můžete zakončit v Mariánském 
údolí, odkud jezdí autobus, případně se 

vydejte na nedaleký kopec Kostelíček, 
kde stojí malebná kaple Panny Marie Po-
mocnice. Původní dřevěná kaple z roku 
1628 byla postavena jako poděkování za 
uzdravení syna baronky Elišky Bergrové, 
který na tomto místě uzřel Pannu Marii. 
Současná kaplička byla postavena v roce 
1914 a má podobu původního kostelíku. 
Líšeňské Panně Marii se také říkalo Pan-
na Maria „v třešních“ nebo „v háji třeš-
ňovém“, protože v roce 1867 zde hra-
bě Egbert Belcredi vysázel třešňový sad 
o počtu 5000 stromů.

www.brno.cz
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Další tipy na výlety

Na výlet / Brno a okolí

• www.navyletbrno.cz

• www.facebook.com/navyletbrno

Inspirujte se zajímavými tipy na výlety, prohlíd-

ky i zábavu v Brně a na jižní Moravě.

Výletník
• www.vyletnik.cz

• www.facebook.com/Vyletnik.cz

Tipy na výlety, on-line turistická mapa, cyklotra-

sy, turistické trasy, víkendové pobyty, ubytová-

ní, jízdní řády, kalendář akcí.

Průvodce Brnem
• www.pruvodcebrnem.cz

•  www.facebook.com/pruvodcebrnem.cz

Internetový portál www.pruvodcebrnem.cz na-

bízí přehled nejvýznamnějších brněnských pa-

mátek a zajímavých míst.

Kudy z nudy
• www.kudyznudy.cz

• www.facebook.com/kudyznudy

Vybírejte z tisíců turistických tipů.

PŘIPRAVILY: LUCIE KOLISCHOVÁ A HANA KUBÍNOVÁ

jarní prázdniny

Ke zřícenině hradu přes lamy
Výlet do lomu Hády začíná na zastáv-
ce Červený písek, kam jezdí autobus čís-
lo 64 ze Staré osady. Od zastávky se vydá-
te po silnici směrem nahoru až na rozcestí 
Kavky, odkud vede naučná stezka pěšinou 
do lomu. Vápenec se zde těžil již ve stře-
dověku a dodnes jsou zde patrné terénní 
nerovnosti, a to nejvíce v Hádeckém lese. 

Hády se řadily mezi nejvýznamnější lo-
kality jižní Moravy pro výskyt teplomil-
ných druhů rostlin a živočichů. V druhé 
polovině 20. století zde naplno propukla 
těžba a více než polovina svahu byla od-
těžena. V bývalém lomu Džungle dnes na-
jdete Lamacentrum Hády s chovem lam 
alpak a ovcí, které je přístupné veřejnosti.

Od rozcestí Nad Džunglí pokračujte po-
dél lomu k Hádecké planince. Cestou se 
naskýtají výhledy na Brno i jeho okolí, zá-
roveň nabízí pohled na terasy lomu s nápi-
sy poskládanými z kamenů. Výhled je na 
spodní Růženin lom, kde se těžila vápnito-
-jílová břidlice. Vzniklá mléčně zakalená 
jezírka, hluboká asi 150 centimetrů, se na-
pájí z pramenních vývěrů i srážek a jsou 
domovem chráněných druhů vážek, vod-
ních brouků a obojživelníků.

Nad Hádeckou planinkou se napojte na 
žlutou turistickou značku, která vás dove-
de přes nejvyšší část lomu k televiznímu 
vysílači postavenému v 60. letech. Odtud 
pokračujte dále po žluté značce lesní ces-
tou až na rozcestí Hádecké lesy, kde násle-
dujte modrou turistickou značku.

Udělejte si malou odbočku na vyhlíd-
ku Šumbera s pomníkem S. K. Neumanna 
a úryvkem jeho básně. Kousek pod památ-
níkem je jeskyně Šumberova díra dlouhá 
asi 10 metrů. Její vchody jsou však zasy-
pány sutí a hlínami, viditelné jsou pouze 
její vstupní části.

Modrá značka vás dovede k silnici Šumbe-
ra, přes kterou dále pokračujte dolů lesní ces-
tou. Dojdete ke zřícenině hradu Obřany, posta-
venému na počátku 13. století. Od roku 1313 
vlastnil hrad loupeživý rytíř Jindřich z Lipé, 
který se svou posádkou přepadával projíždě-
jící obchodníky v okolí. Přibližně roku 1315 
byl hrad vypálen brněnskými měšťany. Dnes 
jsou zde patrné zbytky zdí a hradní studna.

Po prohlídce pokračujte dolů do Těs-
nohlídkova údolí, kde vede cyklostezka 
podél řeky Svitavy. Na mohutné ostrož-
ně nad řekou v místě dnešních Obřan bý-
valo hradisko patřící k nejvýznamnějším 
nalezištím pozdní doby bronzové na úze-
mí středního Podunají. Nad železničním 
mostem se rozprostírá Obřanská stráň, 
stepní lokalita s výskytem suchomilných 
a světlomilných rostlin. Cyklostezka vás 
dovede až do Obřan, odkud jezdí tram-
vaj číslo 4.

 Jako na dlani. Z teras na Hádech se nabízí zajímavé pohledy na Brno.

 FOTO: H. KUBÍNOVÁ

 Klid a mír. Mariánské údolí zve na procházku podél nádrží. FOTO: H. KUBÍNOVÁ

Délka trasy: 8,3 km

Zajímavosti po cestě:

Lamacentrum Hády, Růženin lom 

s jezírky, televizní vysílač, pomník 

S. K. Neumanna, Šumberova díra, 

zřícenina hradu Obřany

Obtížnost trasy:

Terén zvládnou i školáci.

Délka trasy: 10,5 km

Zajímavosti po cestě:

vyhlídka Hornek, Muchova bou-

da, Horákovský hrad, hradisko Sta-

ré Zámky, bobová dráha, zábavní 

park Eldorádo, kaple Panny Marie 

Pomocnice

Obtížnost trasy:

Terén zvládnou i školáci.



14 BŘEZEN 2017

www.brno.cz

Brno má nejlepší značení 
ulic už 150 let. Závidí i Praha
Před 150 lety – v květnu 1867 – vy-
dalo Moravské místodržitelství vý-
nos, kterým v Brně zavedlo nové 
číslování domů dle ulic. Naváza-
lo tak na císařský patent z března 
1857, jenž nařizoval zavedení no-
vého systému pojmenovávání ulic 
a číslování domů. Tento systém, 
který je jedním z nejdokonalejších, 
je v podstatě platný dodnes. Mnoho 
majitelů domů ho ale nedodržuje. 
Hrozí jim i pokuta.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Počátky města Brna sahají do 13. sto-
letí a stejně tak je stará snaha orien-

tovat se ve městě a pojmenovávat zdejší 
komunikace a veřejná prostranství. Jak 
uvádí historička Milena Flodrová v pu-
blikaci Brněnské ulice a vývoj jejich ná-
zvů od 13. století po dnešek, už v listině 
z roku 1293, která stanovuje hranice mezi 
svatopetrskou a svatojakubskou farností, 
se objevují názvy Staré Brno, ulice Dol-
ní, Staré tržiště, Měnínská brána.

Ve 14. století se Brno dělilo na Brněn-
ský, Veselý, Běhounský a Měnínský kvar-

tál a zdejší prostranství a ulice nesly názvy 
podle své polohy (Horní tržiště), druhu 
prodávaného zboží (Rybný trh), zaměstná-
ní svých obyvatel (Zámečnická) nebo po-
dle významných budov (Za radnicí).

K lepší orientaci sloužila pravděpo-
dobně od 16. století až do 70. let 18. sto-
letí, kdy se stala spíše ozdobným prvkem, 
také domovní znamení. V červenci 1770 
vydala císařovna Marie Terezie patent, 
jímž nařizovala už nedostačující domov-
ní znamení nahradit číslováním domů. 
Tak bylo zahájeno první číslování domů 
na území města Brna postupnou řadou 
od Brněnské brány (ta stávala na spoj-
nici Dominikánské a Starobrněnské uli-
ce a vycházelo se z ní směrem na Staré 
Brno), které bylo dokončeno v roce 1775. 
Počet domů tehdy dosáhl čísla 537. Pro-
tože domy byly číslovány průběžně, prv-
ní seznam ulic a domů v Brně vydaný 
v roce 1779 už jich udával 581.

Zrušení městských hradeb v polovině 
19. století a s tím spojený rozvoj města 
a také jeho zástavby začal orientaci ve 
městě komplikovat, protože do jednotné 
číselné řady domů byla vkládána nová 
čísla a neustálé přečíslovávání způso-

bovalo celkovou nepřehlednost. Pro-
to v roce 1867 vydalo Moravské místo-
držitelství patent navazující na císařský 
výnos z roku 1857, kterým zavedlo čís-
lování domů v Brně dle ulic na základě 
nových zásad.

Těchto pět zásad platí s malými úpra-
vami dodnes a stanovilo, že každá uli-
ce má své jméno a své vlastní číslová-
ní domů; jméno ulice se nesmí na území 
Brna opakovat; střed města tvoří Vel-
ké náměstí (náměstí Svobody); číslová-
ní ulice začíná na konci bližším onomu 
náměstí; rohové domy nesou čísla obou 
ulic, do nichž zasahují.

Dnes má Brno pojmenovaných už 
více než 1600 ulic, náměstí a jiných ve-
řejných prostranství. K posledním vel-
kým změnám, které se dotkly více než 
dvou set brněnských ulic, došlo po sa-
metové revoluci v letech 1990–1996. 
V současnosti se město soustřeďuje na 
pojmenovávání nově vznikajících nebo 
dosud nepojmenovaných veřejných pro-
stranství. Za všechny jmenujme napří-
klad řečkovickou ulici Járy Cimrmana 
z roku 2004 či o deset let mladší Ulič-
ku Václava Havla v centru.

HISTORIE A SOUČASNOST BRNA | DOPISY ČTENÁŘŮ

Brno a stoletá 
povodeň na Svitavě
Události, jejichž výročí si obyva-

telé města připomínají, jsou na 

jedné straně vítány s radostí a na 

straně druhé s určitými obavami. 

Tak v příštím roce budeme sla-

vit sté výročí vzniku samostatné-

ho státu a bude to určitě svátek ra-

dostný. Na druhé straně budeme 

s určitými obavami očekávat, zda 

neudeří stoletá povodeň na Svita-

vě. Poslední taková povodeň byla 

zaznamenána 5. dubna 1917, kdy 

voda vystoupila o 3 m nad normál 

a způsobila neobvyklé škody.

Problematice ochrany obyvatel-

stva před povodní je ze strany měs-

ta i Povodí Moravy věnováno znač-

né úsilí. Je to však běh na dlouhou 

trať a přechod do realizační fáze je 

stále v nedohlednu. Na povodeň 

a její fáze je možné připravit se pře-

dem. Hloubka této přípravy závisí 

na rozhodnutí odpovědných orgá-

nů a jejich představitelů. V „Kon-

cepci ochrany obyvatelstva do roku 

2020 s výhledem do roku 2030“ se 

hovoří o tom, že je problematika 

ochrany obyvatelstva orgány ve-

řejné správy odsouvána do pozadí 

v důsledku řešení „aktuálních“ pro-

blémů, a to je velká chyba.

Prevence je jedním ze základních 

úkolů obce, a pokud se tyto úkoly 

neplní, pak v konečném důsledku 

se mohou představitelé odpověd-

ných orgánů vystavit i riziku odpo-

vědnosti za škody způsobené ne-

správným výkonem veřejné moci.

První velká vlna povodní v České 

republice před 20 lety se Brnu vy-

hnula. Bude se stále vyhýbat? Oče-

kává Brno stejný osud jako Prahu? 

Tam se teprve po povodni začala 

urychleně realizovat protipovod-

ňová opatření. To jsou otázky, kte-

ré vedou k určitým obavám a hle-

dání odpovědi na to, zda je Brno 

na povodeň připraveno, či nikoliv. 

Proto mějme všichni na paměti, že 

odpověď se skrývá v tomto hesle: 

„Štěstí přeje připraveným.“

 Bohuslav Svoboda

REDAKČNĚ KRÁCENO

DOPISY ČTENÁŘŮ

Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně

www.brno.cz/twitter | @brnomycity

Fotky, zajímavosti i videa z života ve městě.

www.brno.cz/facebook | @BRNOmycity

Brno očima fotografů.

www.brno.cz/instagram | @brnomycity

Videokanál města Brna.

www.brno.cz/youtube | Statutární město Brno

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

Příští číslo bude distribuováno 1. a 2. dubna.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce 

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

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.

 Herec, recitátor a režisér, jehož 
jméno máte uhodnout, se narodil před 
osmdesáti lety v Brně.

V roce 1962 absolvoval Janáčkovu 
akademii múzických umění a na čtyři 
sezony se stal hercem Státního divadla 
v Brně (dnes NdB), do jehož soubo-
ru se pak ještě vrátil v letech 1968–
1974 a 1987–1990. Mezitím působil 
také v Praze v Divadle E. F. Buriana 
a poetické vinárně Viola, spolupraco-
val s Československou televizí Brno 
a stal se průkopníkem divadla jedno-
ho herce. Od počátku devadesátých let 
dvacátého století se s vlastním diva-

dlem věnuje interpretaci monodrama-
tických textů a pořadů, s nimiž hostu-
je na různých komorních scénách po 
celé republice a také v sakrálních pro-
storách, neboť v roce 1991 se stal laic-
kým členem řádu dominikánů. Pro své 
publikum připravil například Popelku 
Nazaretskou od Václava Renče, Saint-
-Exupéryho Citadelu, Hemingwayova 
Starce a moře, Gionova Muže, který 
sázel stromy, recitál na text Evangelia 
podle svatého Jana nazvaný Bůh je lás-
ka či Eliotovu Vraždu v katedrále.

Na filmovém plátně ho diváci poprvé 
viděli v roli bývalého majitele pily a pro-
tikomunistického záškodníka v dramatu 
Štěpána Skalského Cesta hlubokým le-
sem (1963), pak se jako saxofonista ob-
jevil v Jasného vesnické kronice Všichni 
dobří rodáci (1968) a zpodobnil spisova-
tele Ivana Olbrachta ve filmu Antonína 
Kachlíka Dvacátý devátý (1974). Poté si 
zahrál ve snímku Tichý Američan v Pra-
ze (1977) a po dlouhé odmlce se objevil 
v rodinném dobrodružném filmu Poklad 
rytíře Miloty (1989). Hrál také v něko-

lika televizních filmech či inscenacích 
(Šťastný Jim, 1969; Cesta, která vede ni-
kam, 1971; Odchod bez řádů, 1982; Se-
stra Amáta, 1989; Případ Salieri, 1991).

Už víte, komu v březnu popřejeme 
vše nejlepší k významnému životní-
mu jubileu?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: flash disk, hřejivý kapesní polš-
tářek, reflexní přívěšek.

 Pište na adresu Brněnský metropoli-
tan, Magistrát města Brna, Husova 12, 
601 67 Brno, e-mailem na adresu vasic-
kova.jana@brno.cz nebo posílejte SMS 
zprávy se správnou odpovědí na tele-
fonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je 
24. března 2017. Obálku prosím označ-
te heslem Umění ve městě a nezapomeň-
te uvést svou adresu, případně telefon.

Správná odpověď z minulého čísla
Správná odpověď z minulého čísla: Svérázný recesista, bavič, silák, he-

rec, který by se v únoru letošního roku dožil 70 let a kterého zastihla 

předčasná smrt už před 26 lety, je Franta Kocourek.

Výherci: Martina Toušek Baďurová, Miloslav Prokop, Marie Bajgarová

 Označení. Číslování domů se zavedlo v polovině 19. století. V roce 1906 tak své číslo už měl i dům na rohu ulic 

Orlí a Minoritská (tehdy Adlergasse a Minoritengasse).  FOTO: ARCHIV MĚSTA BRNA

Zajímavosti
Autorka publikace, na jejímž zá-

kladě vznikl tento text, Milena 

Flodrová, se brněnským uličním 

názvoslovím zabývá již mnoho 

let – mimo jiné byla dlouholetou 

členkou Pracovní skupiny pro ná-

zvosloví města Brna – a všimla si, 

že v Brně dnes ubývá řádně ozna-

čených ulic i domů, ačkoliv je-

den z nejdokonalejších systémů 

orientace starý už 150 let nám zá-

vidí i jiná města, včetně Prahy.

A jak správné označení domu vy-

padá? Na domě mají být dvě ta-

bulky: černo-bílá s číslem po-

pisným a označením katastru 

a bílo–červená s číslem orientač-

ním a správným názvem ulice. 

Nesprávně označený je například 

dům na Zelném trhu. Chybí mu 

totiž číslo popisné.

„Je známo, že v Brně stačí jen 

zvednout oči nad vchod které-

hokoliv domu v ulici a okamžitě 

zjistíte, na které ulici, ba i na kte-

rém katastrálním území města se 

právě nacházíte,“ chválí historič-

ka. Současně však dodává, že je 

to možné pouze za předpokladu, 

že vlastník domu je zodpovědný 

a o jeho správné označení se po-

stará. Jinak by ho také mohlo če-

kat překvapení v podobě pokuty 

až 10 tisíc korun.

Špatné označení nese i dům na 

ulici Hlinky 26. Na jeho červené 

tabulce totiž stojí „V Hlinkách“. 

Takto se však ulice jmenovala na-

posledy v roce 1946.

Máte nápady či připomínky 
k dění v Brně? Napište nám! 

Své komentáře posílejte 
na adresu tis@brno.cz.
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Slavní detektivové

Letohrádek Mitrovských

JARO
a

VELIKONOCE

BUDOU!

Jaro v Letohrádku Mitrovských
Už jen do 19. 3. můžete nav-

štívit výstavu Slavní detektivo-

vé se zaměřením na svět zloči-

nu a charismatické vyšetřující. 

Přijďte si do Letohrádku Mit-

rovských připomenout nej-

slavnější fiktivní i skutečné de-

tektivy napříč celým stoletím.

Na období 1.–17. 4. připra-

vujeme inspirativní floristic-

kou výstavu, která navodí at-

mosféru hlavních svátků jara. 

Kromě pestrobarevných a vo-

ňavých květinových dekorací 

z různorodých přírodních ma-

teriálů nebudou chybět ani kla-

sické předměty spojené s ve-

likonočními svátky, jako jsou 

žíly, řehtačky, klepače, berán-

ci, pečivo a další. Zajímavos-

tí expozice budou slámové fi-

gury mládence s pomlázkou, 

děvčete s vajíčky a domácími 

zvířaty. Ústředním tématem 

výstavy bude jeden z hlavních 

symbolů jara a především Ve-

likonoc – vajíčko na nespočet 

způsobů. Vystavíme to nejlep-

ší ze soukromé sbírky histo-

rických i novodobých kraslic 

z majetku ing. Ivany Berkovco-

vé ze Střelic u Brna - kraslice 

zdobené různými technikami 

– např. malováním, vyškrabá-

váním, voskovým reliéfem, dě-

rováním, oblepováním trávou, 

slámou nebo provázky, dráto-

váním apod. Ani tentokrát ne-

můžeme zapomenout na živá 

kuřátka, která mají tolik v ob-

libě dětští návštěvníci. Dalšími 

tématy výstavy bude ptactvo 

a včelstvo. Nenechejte si ujít 

výstavu Jaro a Velikonoce v Le-

tohrádku Mitrovských na Sta-

rém Brně. (PR)
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OBEZITA SE DOBŘE 
VYHÁNÍ Z TĚLA TÉŽ 

V TĚLOCVIČNĚ, 
… (DOKONČENÍ 

V TAJENCE).

AUTOR:
-KAWI-

NÁŠ ZÁVOD 
NA VÝROBU 

KOL

KOZÁCKÝ 
NÁČELNÍK

NAŠE ZŘÍ-
CENINA CHLAPEC OTEC

(ŘÍDCE)
1. ČÁST
TAJENKY SLABOCH DOMÁCKY

OLGA

ZNAČKA 
NAŠICH 
LETADEL

MODEL RUSKÉ
SÍDLO

KÓD LETIŠ-
TĚ PORTO

MÍSTNOST
PRO ORÁČE
A ČELEDÍNY

4. ČÁST
TAJENKY

1x ZVŽŠENÝ
TÓN A

ZKRATKA 
VOJENSKÉ 
AKADEMIE

OCAS
PRUDKÝ
A NÁHLÝ 
VZESTUP

NEÚPLNÁ
DÍLA

LATINSKÁ 
SPOJKA

MLÁDĚ
KOČKY

SEVERSKÝ 
PTÁK

HLAVY 
KLÁŠTERŮ

SLÉTNOUT MAĎARSKÝ 
HEREC

BOJOVÝ 
POKŘIK OH (ŘÍDCE)

PLANÁ 
NÚBIJSKÁ 

BAVLNA

BABA VÁNOČNÍ 
POKRM

KOVOVÉ 
TĚSNĚNÍ
DO OKEN2. ČÁST

TAJENKY
PATŘÍCÍ
HADŮM NETUPIT

NÁDOBA 
NA IN-
KOUST

VELKÝ 
KOPEC

SLOVEN-
SKY „NĚHA”

NÁZEV 
HLÁSKY L CITOSLOV-

CE PODIVUHLOUPÁ
ŽENA NE OSTRÁ ZNAČKA 

MOUKY

STARO
GERMÁN

NEODĚNÁ SESTRA 
MÁMY

CITOSLOV-
CE RADOSTI

JITRO SLOSOVÁNÍ 
(MN. Č.) PUŠKA

KANADSKÝ 
SPISOVA-

TEL

OCHOTNĚ GRAFIT ZÁVĚRY

VYSÉVÁNÍ CITOSLOVCE 
POHRŮŽKY

ANGLICKY 
„TO”

DUCH NASÁVÁNÍ PRIMITIVNÍ 
PAPÍROVINA ŘÍMSKÁ 4 INICIÁLY 

HEREČKY 
VRÁNOVÉ

ANGLICKY 
„MASO”RAKOVNIC

KÝ PODNIK
POSMĚŠNÉ 

DÍLO
TĚLOCVIČ
NÝ PRVEK

ASIJSKÝ 
STÁT BOL

NĚMECKÉ
SÍDLO

SENOVÉ 
LISTY

3. ČÁST
TAJENKY

ŘÍMSKÝCH 
999

TUMÁTE SMĚR
PLAVBY NEMLÁTIT

CITOSLOV-
CE PO-

VZDECHU

POTOM ČÁSTI ZAD. 
KONČETIN

OBYVATEL 
IRSKA

AMERICKÉ 
FARMY

NALÉVATI ÁBELŮV
VRAH ŘEŠETA DÁMSKÝ 

KLOBOUČEK

OBLÍ
ČÁSTI NEHÝBAT

SE
DOMÁCKY 

LENKA
PŘEDLOŽ-

KA
ČESKÝ 

REŽISÉR NÁSEP

OBŽIV-
NOUTI

SAD MOJI FÁZE 
MĚSÍCE PŘÍBYTEK

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

SLOVEN-
SKY „VE”

ZNAČKA 
INDIA

ŘÍMSKÝCH
51

NEZASTRA
ŠOVATI 

TEROREM
KLOUDNÍ

POMŮCKY:

ALIT, BOOM, 
BÁN, ROTAMERICKÝ 

BOXER
CYKLO

HEXANON
MILENEC 
(ŘÍDCE)

SLITINA
ŽELEZA A 
HLINÍKU

WWW.CHLADSERVIS.CZ

INSTALACE A ODVOZ STARÉHO

SPOTŘEBIČE ZDARMA

Platí v rámci Brna

PRAČKA EWT 1062 IDW

Brno, Křenová 19 tel.: 543 255 555

DOPRAVA
ZDARMA

6990 Kč

I

S

6Energetická třída A++

kapacita praní 6 kg

1000 otáček/min. Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz

Chorvatsko Černá Hora

SLEVY až 40 %
pouze do 31. 3. 2017

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

 

 
 

Kontakt: Mgr. Pavlína Hlavatá, 
hlavata.pavlina@mail.muni.cz 
+420 728 894 068 

Výzkumný tým Masarykovy univerzity a Fakultní 
nemocnice Brno hledá dobrovolníky do 
výzkumu funkcí mozku. Jste-li dosp lý ve 
v ku 18 – 75 let bez duševního onemocn ní, pak 
 

 

hledáme práv  Vás. Výzkum zahrnuje vyšet ení v magne cké 
rezonanci a EEG. Při splnění podmínek finanční odměna! 

Okruh zve běžce 
i širokou veřejnost!
V sobotu 8. 4. 2017 se bude 

konat už 4. ročník sportovní 

akce MASARYK RUN. Závo-

dí se ve všech věkových ka-

tegoriích, ve třech různých 

sportovních disciplínách – 

v běhu, na inline bruslích 

a na koloběžkách. Hlavní 

trať měří 10,442 km (2 okru-

hy). Pouze inlinisté mají rov-

nou 10km obrátkovou trať. 

Nemusí se tedy obávat žád-

ného prudkého klesání. 

Pro běžce je navíc připra-

vená běžecká štafeta dvo-

jic 2 x 5,2 km. Veškeré po-

drobné informace o závo-

du a programu hledejte na 

www.masarykrun.cz. (PR)
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pro práci se speciální manipulační technikou (hlavní pracovní poměr). Region: Morava

Požadujeme: samostatnost, práci v terénu, zkušenost s elektrickými VZV, 
znalost práce s PC, řidičský průkaz, flexibilitu, minimálně SOU v oboru
Nabízíme: dobré platové ohodnocení, služební automobil, mobilní telefon, 
notebook, příjemný pracovní kolektiv.

R E N O M O V A N Á  N Ě M E C K Á  F I R M A
P Ř I J M E  S E R V I S N Í H O  T E C H N I K A
R E N O M O V A N Á  N Ě M E C K Á  F I R M A
P Ř I J M E  S E R V I S N Í H O  T E C H N I K A

Své životopisy posílejte na: hubtex.cz@hubtex.com, tel.: 605 018 701

Křížovka o ceny: Dva úspěš-

ní luštitelé naší křížovky vyhrají 

po dvou vstupenkách na kon-

cert ARAKAIN TRASH TOUR, 

který se koná 22. března od 

19:00 hodin v KC SEMILASSO. 

Tajenku zasílejte do 19. března 

na e-mail: havel.mouka@ces-

kydomov.cz.
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 Zasedání Rady města Brna

RMB doporučuje ZMB

schválit

• Rozpočtové opatření ve výši 

14,9 milionu Kč z důvodů řeše-

ní aktuálních potřeb Městské po-

licie Brno. Prostředky budou vy-

užity především na zavedení ná-

borového příspěvku, na rizikové 

příplatky a přesčasy;

• obecně závaznou vyhlášku sta-

tutárního města Brna, kterou se 

mění a doplňuje obecně závaz-

ná vyhláška č. 5/2010, o zákazu 

požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích, za účelem zabez-

pečení místních záležitostí veřej-

ného pořádku. Na základě při-

pomínkování městskými částmi 

došlo k doplnění zákazu požívá-

ní alkoholu v okolí hypermarketů 

a supermarketů. Na základě ná-

vrhů jednotlivých městských čás-

tí byla v příloze doplněna (u ně-

kterých MČ) veřejná prostranství, 

kde je zakázáno pít alkohol. V pří-

loze 2 byly doplněny akce, na kte-

ré se zákaz nevztahuje.

RMB schvaluje

• zahájení zadávacího řízení na pod-

limitní veřejnou zakázku na sta-

vební práce „Vybudování lapi-

dária a odborného zázemí hradu 

Špilberk“. Na severní a východní 

hradbě budou hlavními činnost-

mi vnější úpravy povrchů. V sever-

ním přístavku budou vybudovány 

restaurátorské dílny a sklady. Re-

konstrukcí objektu vodojemů bude 

tato technická památka zpřístup-

něna návštěvníkům a bude zde 

zřízeno lapidárium. Rekonstruk-

ce severovýchodního bastionu 

bude spočívat především v úpra-

vě komunikace a v severozápad-

ním bastionu bude vybudována 

přerušovaná požární nádrž. V rám-

ci dalších opatření bude provede-

na hydroizolace vybraných zpev-

něných a nezpevněných ploch 

v areálu hradu z důvodu zamezení 

škod vznikajících zatékáním do ob-

jektů hradu Špilberk. Stavební prá-

ce budou hrazeny ze schváleného 

rozpočtu města Brna a očekává se 

dotace z Integrovaného regionál-

ního operačního programu ve výši 

101 milionů Kč.

RMB vybírá

• pro nadlimitní veřejnou zakázku 

na službu „Propagace statutární-

ho města Brna při pořádání festi-

valu IGNIS BRUNENSIS v letech 

2017–2019“ jako nejvhodnější 

nabídku společnosti SNIP & CO, 

reklamní společnost, spol. s. r. o. 

Festival IGNIS BRUNENSIS sym-

bolicky zahajuje letní turistickou 

sezonu a pravidelně se ho účast-

ní asi 1 milion návštěvníků. Letos 

se bude konat výroční, 20. ročník 

tohoto festivalu.

RADA MĚSTA BRNA

Skauti rostou, ve městě jsou jich už 3 tisíce
Skautů a skautek je v Brně více než 
tři tisíce. Přesněji řečeno 3 086. Vy-
plývá to z výsledků letošní registra-
ce, kterou v únoru uzavřeli. Ještě 
loni bylo přitom členů Junáka – 
českého skauta v Brně o 250 méně. 

LUCIE KOLISCHOVÁ

K  největší skautské organizaci v re-
publice Junák – český skaut se 

v okrese Brno-město podle nejnověj-
ších čísel hlásí 2 186 dětí a mladých lidí 
do osmnácti let. To je o téměř dvě stě 
víc než loni. Další stovky tvoří dospělí 
dobrovolníci, kteří pravidelně a bez ná-
roku na odměnu věnují svůj volný čas 
výchově dětí a mladých lidí nebo zajiš-
ťují servis skautských oddílů jako hos-
podáři či vedoucí jednotek. Letos počet 
skautů v Brně poprvé přesáhl třítisíco-
vou hranici.

„Obrovský zájem o skautování ze 
strany dětí i rodičů nás nesmírně těší. 
Vedoucí v oddílech odvádí skutečně 
dobrou práci, o které si mezi sebou ro-
diče, známí nebo spolužáci ve třídě řek-
nou,“ uvedl předseda okresní rady Juná-
ka Martin Hovorka. 

V celé republice je více než 55 tisíc 
skautů a skautek. Skauting je navíc nej-
větším hnutím mladých na světě – hlá-
sí se k němu 50 milionů dětí a mladých 
lidí ve 216 zemích světa.

V Brně aktuálně působí 78 skautských 
oddílů, pravidelné schůzky v klubovnách 
pořádá 114 družin. Rostoucí zájem dětí 

a rodičů dokazuje, že skauting umí i po 
více než sto letech své existence nabíd-
nout mladým lidem atraktivní program 

a možnost se všestranně rozvíjet. Před 
deseti lety přitom bylo brněnských skau-
tů něco málo přes dva tisíce.

„Boom členské základny ale pomalu za-
číná narážet na kapacitní možnosti skaut-
ských oddílů. Spíš než děti teď v Brně 
hledáme prostory pro nové skautské klu-
bovny a vedoucí, kteří by chtěli malé skau-
ty a skautky vést,“ dodal Hovorka.

Skauting utužuje duševní zdraví

Skauting pro děti není jen smysluplným 
trávením volného času. Jeho největším 
přínosem je snaha vést mladé lidi k sebe-
rozvoji. Nedávný britský výzkum mezi 
dospělými respondenty, kteří strávili dět-
ství ve skautském oddíle, navíc ukázal na 
menší pravděpodobnost výskytu úzkostí 
a depresí v pozdějším životě.

„Výzkum potvrdil, že pobyt v přírodě, 
parta kamarádů, osobní rozvoj a přebírá-
ní zodpovědnosti v raném věku přispíva-
jí k celoživotní duševní pohodě,“ uvedla 
mluvčí brněnských skautů Iveta Zieglová. 
Profesor Richard Mitchell z Centra pro 
výzkum prostředí, společnosti a zdraví na 
univerzitě v Glasgow uvedl pro BBC, že 
stejný přínos se neprokázal u žádného ji-
ného typu dobrovolnické činnosti. 

O dobré zkušenosti se skautingem 
svědčí stoupající zájem dětí i rodičů po 
celém Česku. „Rodiče, kteří sami pro-
šli skautskou výchovou, vědí, že skau-
ting je pro děti nejen výborná zábava, 
ale především skvělá průprava pro ži-
vot,“ doplnil starosta Junáka – českého 
skauta Josef Výprachtický.

 V přírodě. Skauting děti umí vytáhnout od počítačů a tabletů.  FOTO: JUNÁK – ČESKÝ SKAUT

Centrum experimentálního divadla, 

příspěvková organizace

Nabízí neupotřebitelný majetek ve 

vlastnictví statutárního města Brna, 

který je předán příspěvkové organi-

zaci zřizovací listinou k hospodaření. 

Jedná se převážně o divadelní tech-

niku pořízenou v letech 1993–2004 

(např. technologie zvuku, zvuková 

aparatura, mixážní pult).

Doplňující informace jsou zveřejněny 

na webových stránkách organizace – 

www.ced-brno.cz a www.brno.cz.

Kontaktní osoba: Jitka Macíková, eko-

nom, tel. 542 123 424

Národní divadlo Brno, příspěvková 

organizace

Nabízí neupotřebitelný majetek ve 

vlastnictví statutárního města Brna, 

který je předán příspěvkové organi-

zaci zřizovací listinou k hospodaře-

ní. Jedná se převážně o divadelní 

techniku pořízenou v letech 1987–

2004 (např. reprosoustavy, zesilo-

vače, mikrofony, mikroporty, mixáž-

ní pulty).

Doplňující informace jsou zveřejně-

ny na webových stránkách organiza-

ce – www.ndbrno.cz a www.brno.cz. 

Kontaktní osoba: Zdeněk Heidler, 

správa majetku, tel. 542 158 169

Městské divadlo Brno, příspěvková 

organizace

Nabízí neupotřebitelný majetek ve 

vlastnictví statutárního města Brna, 

který je předán příspěvkové organi-

zaci zřizovací listinou k hospodaření. 

Jedná se převážně o divadelní tech-

niku pořízenou v letech 2000–2009 

(např. mixážní pulty, dekorace, ovlá-

dací pult).

Doplňující informace jsou zveřejněny 

na webových stránkách organizace – 

www.mdb.cz a www.brno.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír 

Spáčil, ekonomický náměstek, tel. 

533 316 312.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pří-

spěvková organizace

Nabízí neupotřebitelný majetek ve 

vlastnictví statutárního města Brna, 

který je předán příspěvkové organi-

zaci zřizovací listinou k hospodaře-

ní. Jedná se převážně o kancelář-

skou techniku pořízenou v letech 

2000–2004 (např. PC, kopírovací 

stroj).

Doplňující informace jsou zveřejněny 

na webových stránkách organizace – 

www.kjm.cz a www.brno.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Irena Antošo-

vá, ekonom, tel. 542 532 120.

Nabídka majetku

Jedná se o pozemek p. č. 3463 zahrada o výměře 429 m2 v k. ú. Líšeň.

Minimální kupní cena nemovitosti činí 1.244.100 Kč bez DPH za podmínky splat-

nosti před podpisem kupní smlouvy. K této nabídnuté kupní ceně bude povinen 

kupující zaplatit prodávajícímu DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Na Majetkovém odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno, dv. č. 212 nebo na in-

ternetových stránkách www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“ lze získat 

memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna, Majetko-

vý odbor, Brno, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dv. č. 216 nebo 217 dne 

19. 4. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 21. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 ho-

din. Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné. K později doruče-

ným nabídkám nebude přihlíženo.

Jako projev vážného zájmu o koupi předmětné nemovitosti je požadováno 

složení kauce ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce.

Případné další informace podá na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna:

Mgr. Irena Ráčková, tel. 542 173 079; e-mail: rackova.irena@brno.cz

Mgr. Bc. Renata Frimmelová, tel. 542 173 085; e-mail: frimmelova.renata@brno.cz

Jedná se o pozemek p. č. 687/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

19 m2, jehož součástí je stavba č. e. 2095 v k. ú. Lesná při ulici Trtílkova.

Minimální kupní cena nemovitosti činí 150.000 Kč za podmínky splatnosti 

před podpisem kupní smlouvy.

Na Majetkovém odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno, dv. č. 212 nebo na in-

ternetových stránkách www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“ lze získat 

memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna, Majetko-

vý odbor, Brno, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dv. č. 216 nebo 217 dne 

19. 4. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 21. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 ho-

din. Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné. K později doruče-

ným nabídkám nebude přihlíženo.

Jako projev vážného zájmu o koupi předmětné nemovitosti je požadováno 

složení kauce ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce.

Případné další informace podá na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna:

Mgr. Irena Ráčková, tel. 542 173 079; e-mail: rackova.irena@brno.cz

Mgr. Bc. Renata Frimmelová, tel. 542 173 085; e-mail: frimmelova.renata@brno.cz

Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení 

na prodej pozemku o výměře 429 m2 v k. ú. Líšeň

Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení 

na prodej pozemku o výměře 19 m2, jehož součás-

tí je stavba garáže č. e. 2095 v k. ú. Lesná

K bezpečnosti přispějí 
asistenti prevence
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 
a lidé obtížně zaměstnatelní se mohou stát 
asistenty prevence kriminality. Městská 
policie vytvoří dalších šest takových míst. 
Projekt tak realizuje vybrané cíle ze Strate-
gického plánu sociálního začleňování, kte-
rý v březnu loňského roku schválilo Zastu-
pitelstvo města Brna.

Asistenti se zaměřují na prevenci krimi-
nality, přispívají k bezpečnosti, dohlížejí na 
dodržování čistoty na veřejných prostran-
stvích a plní další dlouhodobé úkoly, jako je 
například dohled u základních škol či práce 
s dětmi, mládeží i s celými rodinami.

„Projekt Asistentů prevence kriminality 
se již uskutečnil v minulých letech. V sou-
časné době jsou zaměstnáni u Městské po-
licie Brno dva asistenti a jejich počet by se 
měl díky projektu postupně do roku 2018 
navýšit až na celkových osm,“ uvedl ředi-
tel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Pro město je žádoucí získat asistenty ze 
sociálně vyloučených lokalit, kteří mohou 
oslovit veřejnost v místě svého bydliště lépe 
než příslušníci bezpečnostních složek.

Celkové náklady projektu se předpoklá-
dají ve výši 9,3 milionu korun. 95 % nákla-
dů pokryje dotace, město doplatí necelých 
470 tisíc korun. Projekt je naplánován od 
roku 2018 do konce roku 2020. (LUK)

SAKO mění kontejnery na sklo. 
Budou moderní a úsporné
Společnost SAKO začala s obměnou 
kontejnerů na sklo na celém území Brna. 
Do konce dubna chce nahradit více než 
800 zelených pronajatých kontejnerů za 
410 zelenobílých vlastních nových, tak-
zvaných DUO kontejnerů. K odkládání 
bílého i barevného skla tak začnou Brňa-
né využívat jeden kontejner, který bude 
rozdělený na dvě komory.

„Cílem opatření je zejména úspora 
plochy, kterou v současnosti kontejnery 
zabírají. Jejich kapacita přitom zůstane 
stejná. Od 1. dubna bude navíc upraven 
počet kontejnerů a frekvence svozu tak, 

aby se kontejnery nepřeplňovaly,” uvedl 
generální ředitel SAKO Brno Jiří Kra-
tochvil a dodal, že zároveň s obměnou 
sběrné sítě na sklo začne SAKO od dub-
na všechny kontejnery vyvážet vlastní-
mi silami. „Doposud jsme zajišťovali 
svoz skla našimi vozy pouze v přípa-
dech podzemních kontejnerů a skla vy-
tříděného ve sběrných střediscích odpa-
du,“ doplnil.

Chystané změny přinesou možnost lépe 
řídit kvalitu této služby – umožní rychlej-
ší reakci na provozní požadavky a efektiv-
nější využití svozové techniky. (LUK)
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Brněnští strážníci jsou nejlepší 
v Evropě. Bodovali s prevencí
Městská policie Brno zaznamena-
la historický úspěch. Pro své měs-
to a Českou republiku vybojovala 
s projektem Senior akademie pres-
tižní ocenění pro nejlepší projekt 
prevence kriminality v Evropě.

JAKUB GHANEM

Brněnští strážníci uspěli v konkuren-
ci dvaceti projektů z různých koutů 

Evropy a do svého rozpočtu si díky tomu 
mohli připsat s vítězstvím spojenou odmě-
nu ve výši deseti tisíc eur. Cenu ECPA 2016 
(European Crime Prevention Award) v po-
lovině února převzali na ministerstvu vni-
tra zástupci kraje, města i městské policie.

„Jsem velmi hrdý na získané ocenění, 
které patří zejména těm, kdo se přímo za-
sloužili o vznik tohoto preventivního projek-
tu a bezprostředně se podílejí na jeho fungo-
vání. Získané finanční ocenění ještě nemá 
svoje přesně stanovené uplatnění, v každém 
případě ale bude využito k dalšímu rozvoji 
preventivních aktivit,“ nastínil ředitel Měst-
ské policie Brno Luboš Oprchal.

Projekt funguje 11 let

Odborná komise při hodnocení zohledňu-
je zejména účinnost projektů v praxi, inova-
tivní přístupy, fungující spolupráci více sub-
jektů a možnost použití v dalších státech či 
městech. Právě to jsou parametry, v nichž 
Senior akademie vyniká. Důchodci se díky 
pravidelným seminářům konaným každý 
týden od září do konce března seznamují 

s problematikou správného spotřebitelské-
ho chování, dopravní i kriminální preven-
cí, zásadami požární ochrany nebo postupy 
při první pomoci. Praktická část kurzů zahr-
nuje cvičení pro dobrou kondici a celkovou 
duševní pohodu, exkurze, besedy i školení 
základní sebeobrany se zřetelem na ústupo-
vé a vykrývací techniky.

V roce 2006, kdy brněnští strážníci za-
hájili první ročník akademie, se jedna-
lo o průlomový projekt, jehož obdoby za-
čaly postupně vznikat i na dalších místech 
republiky. Svými přednáškami, worksho-
py či exkurzemi k jejímu chodu přispívá 
35 lektorů z 26 institucí a jedná se tak o mi-
mořádně rozsáhlý a propracovaný program 

celoživotního vzdělávání. „Navíc již šes-
tým rokem je v běhu současně základní 
program pro nové posluchače a pokročilý 
pro absolventy,“ podotkl autor projektu Lu-
boslav Fiala.

O akademii má zájem 
Lisabon i Katalánsko

O oceněný projekt Senior akademie 
a o možnost využití jeho názvu v nezmě-
něné podobě již projevil zájem například 
portugalský Lisabon, jehož radní Car-
los Castro v březnu zavítá za brněnskými 
strážníky na informativní schůzku v dopro-
vodu velitele lisabonské městské policie. 
Záměr přenést projekt do regionu vyjádřila 

i katalánská autonomní vláda. První dotazy 
týkající se vzdělávacího programu už zasla-
lo i polské partnerské město Poznaň.

Nominaci do mezinárodní soutěže ko-
nané pod záštitou Rady EU si Senior aka-
demie vysloužila díky vítězství v národ-
ním kole. Získáním ocenění ECPA 2016 
navazuje brněnská městská policie na po-
těšující tradici národních i mezinárodních 
úspěchů svých projektů.

Cena ECPA (European Crime Preventi-
on Award) míří do Česka vůbec poprvé od 
roku 2005, kdy soutěž spatřila světlo světa. 
Za posledních šest let je to již páté význam-
né ocenění projektů brněnských strážníků 
na mezistátní či národní úrovni.

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Rita
Kříženka Rita má asi sedm let. Doma je 

čistotná a mazlivá, ovšem venku maji-

tele příliš nepotřebuje. Byla by vhod-

ná k někomu, kdo ji naučí poslušnosti 

i bez vodítka, aby se mohla volně pro-

běhnout. Může žít v bytě i na zahrádce.

Bea
Bea je kříženka nejspíše amerického 

pitbulteriéra. Má asi 2,5 roku. Do útul-

ku se dostala březí. Aktivní fenka, která 

je vhodná pro zkušené zájemce. Bohu-

žel ji nikdo neučil čistotnosti, a pokud 

se nudí, vynahrazuje si to ničením věcí.

Roky
Roky je asi roční kříženec. Má velmi 

aktivní povahu, a proto je vhodnější 

k lidem, kteří doma nezahálejí na gau-

či. Ze začátku je mírně nedůvěřivý, ale 

zvyká si rychle. Roky moc rád aportu-

je a snese vedle sebe i psí kamarády.

Argo
Německý ovčák Argo, kterému jsou asi 

tři roky, je po špatném zacházení ne-

důvěřivý. Dává to najevo vrčením. Zá-

kladní povely však zvládá velmi dobře. 

Je vhodný pouze pro zkušené zájemce, 

není vhodný do bytu a k dětem.

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)

+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: 95 nej Knihovny Jiřího Mahena v Brně (do 17. 3.)

Urban centrum Brno

 ECPA 2016. Prestižní cenu získali brněnští strážníci za projekt prevence kriminality.  FOTO: MP BRNO

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
13. března – pondělí
Péče o městskou zeleň
•  ředitel Veřejné zeleně města Brna 

Jozef Kasala
Blíží se jaro a s ním i začátek nové-
ho vegetačního období. Pořad odpo-
ví na otázky, co čeká firmu, která má 
na starosti péči o veřejnou zeleň. Co 
zahradníci letos vysadí, jestli přibu-
dou uliční stromořadí nebo jaké dru-
hy dřevin jsou pro městské prostředí 
nejvhodnější.

27. března – pondělí
Brněnské školství čekají novinky 
•  1. náměstek primátora 

Petr Hladík
Oproti minulosti dochází letos k vý-
znamným změnám, které se dotknou 
také brněnského školství. Nově budou 
například zápisy dětí do 1. tříd základ-
ních škol probíhat v dubnu a na přihláš-
ky do mateřských škol dojde až v květ-
nu. Více se dozvíte v pořadu.

Kiss Hády 88,3 FM

Zpravodajství každý čtvrtek v 16:20, 
pořad otázek a odpovědí každé druhé 

pondělí v 13:25.

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

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

Telefonní provolba:

542 171 111

Informační středisko (Malinovské-

ho nám. 3): 542 173 590

Podatelna (Malinovského 

nám. 3, Dominikánské nám. 1): 

542 173 013

E-mail: informace@brno.cz

Web: www.brno.cz

Úřední hodiny

Magistrátu města Brna

PO 8–17 hodin

ST 8–17 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor správních činností MMB 

(Husova 3, Husova 5 – občanské 

průkazy, cestovní doklady, ohla-

šovna trvalého pobytu)

PO 8–17 hodin

ÚT 7–12 hodin

ST 8–17 hodin (pouze pro objed-

nané přes internet do 18 hod.)

ČT 7–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor dopravněsprávních 

činností MMB

(Kounicova 67 – řidičské průkazy, 

evidence vozidel, sankční řízení 

v dopravě, autoškoly)

PO 8–17 hodin

ÚT 8–12 hodin

ST 8–17 hodin

ČT 8–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

POZVÁNKY

Masaryk „oslaví“ 
167 let
Začátek března patří vzpomínkám 

na prvního československého pre-

zidenta Tomáše Garrigua Masary-

ka. Narodil se 7. března 1850, a tak 

se každoročně v tento den pořáda-

jí pietní akce. V Brně se uskuteční 

v 10 hodin u jeho pomníku na Ko-

menského náměstí. „Na pietním 

shromáždění promluví vedoucí ka-

tedry politologie Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity Stani-

slav Balík a člen vědeckého sdruže-

ní Communio Minerva z Bratisla-

vy Michal Kica,“ uvedl Jan Kruml 

z Československé obce legionář-

ské, která vzpomínkovou akci 

s dalšími sdruženími pořádá. Na 

167. výročí narozenin významného 

státníka, politika, filozofa a pedago-

ga je zvána široká veřejnost. (LUK)

Italský design 
v Moravské galerii
Uměleckoprůmyslové muzeum 

Moravské galerie v Brně se první 

březnový víkend proměnilo v cen-

trum italského designu. Hostí totiž 

akci s názvem Italian Design Act – 

Folk&Role. Ta zájemcům nabízí vý-

stavy, workshopy, designový ob-

chod a přednášky. „Návštěvníci se 

mohou během akce naučit a vy-

zkoušet si několik designérských po-

stupů – od návrhu nábytku, módy, 

ilustrace až po nové oblasti, jako 

jsou interaktivní design a sociální 

média,“ lákají organizátoři. Hlavním 

tématem celé akce je role designérů 

v dnešní společnosti a ukázka, jak lo-

kální propojení mezi designéry, vý-

robci, firmami, akademiky a leade-

ry může přinést řešení a být příno-

sem pro globální výzvy přesahující 

region. Akci pořádá italské velvysla-

nectví v Praze ve spolupráci s Mo-

ravskou galerií v Brně, architekto-

nickým studiem KOGAA, městem 

Brnem, Jihomoravským krajem, 

TIC a firmou Nová Mosilana. Výsta-

vy a workshopy začaly již ve čtvrtek 

2. března a navštívit je můžete do 

neděle 5. března. Více informací na 

www.moravska-galerie.cz. (LUK)

Lipka pořádá 
klub seniorů
Ve školském zařízení pro environ-

mentální vzdělávání Lipka funguje 

Seniorský klub „BB“. Náplň jednot-

livých setkání si přitom volí sami 

účastníci. „Už si měli možnost vy-

zkoušet třeba malbu horkým vos-

kem, navštívit konikleci posetý Ka-

menný vrch nebo se zúčastnit ces-

topisné besedy o pouti do Santiaga 

de Compostela,“ uvedla Veronika 

Neckařová z Lipky. Nová setkání za-

čala 2. března a pokračovat budou 

30. března, 27. dubna, 1. a 22. červ-

na. Dokud je místo, je možné se při-

hlásit i dodatečně. Cena za celý cy-

klus je 750 korun, po prvním setká-

ní pak 600 korun. Senioři se v Lipce 

scházejí vždy od 14 do 16 hodin. 

Podrobnosti, kontakty i přihláš-

ky najdete na www.lipka.cz/seniori 

nebo na 543 420 822, pavla.sveco-

va@lipka.cz. (LUK)
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IKEA přináší řešení pro lepší budoucnost, 
nadčasový design s dobrou kvalitou
Design pro nás není jen o vzhledu. Je kombinací formy, funkce, kvality, šetrnosti k životnímu 

prostředí a dostupné ceny. Pracovníci, kteří se zabývají vývojem a designem, proto dbají na to, 

aby všechny tyto prvky byly v rovnováze. Od počátku spolupracují s dodavateli přímo v jejich 

továrnách, kde zkoušejí využití svých nápadů v praxi. Proto designu u nás v IKEA říkáme de-

mokratický design. Je to způsob, jak zpřístupnit design mnoha lidem.

Myšlenka udržitelnosti je ne-

dílnou součástí každého výrob-

ku IKEA. Hledali jsme materiál, 

který neprodukuje moc od-

padu a zároveň dokáže v krát-

ké době vyrůst tak, aby se dal 

zpracovat. Vsadili jsme na bam-

bus, který je šetrný k životnímu 

prostředí a zároveň neobyčej-

ně rychle roste. K jeho pěstová-

ní navíc nepotřebujeme pestici-

dy ani hnojiva. Stačí mu menší 

množství vody, se kterým doká-

že perfektně hospodařit. 

Dalším naším favoritem je 

vodní hyacint. Plave volně po 

hladině a zdobí vodní cesty na-

příč tropickými oblastmi po 

celém světě. Schopnost vod-

ního hyacintu rychle se mno-

žit má ale nega-

tivní dopad na 

místní ekosys-

témy, a proto 

jsme se rozhod-

li jej využívat 

jako materiál 

pro naši výro-

bu a zároveň 

tak chránit ži-

votní prostředí. 

Usušená vlákna 

používáme na výrobu doplňků 

do domácnosti.

A co takový plast? Rozklad 

plastů může kvůli různým pod-

mínkám trvat i několik století. 

Ani poté ale hmota nezmizí, jen 

se rozpadne na menší kousky. 

Plastové lahve umíme recyklo-

vat a využít k další výrobě. Díky 

tomu snižujeme množství odpa-

du a umožníme našim produk-

tům prožít několik dalších živo-

tů. Šetříme tak energii a zdroje. 

Více o materiálech a jejich vy-

užití v produktech IKEA najde-

te na www.ikea.cz/lepsireseni.

Principy demokratického de-

signu jsou samozřejmostí i v ko-

lekci IKEA PS 2017.

Nová kolekce IKEA PS 2017 je 

celá věnovaná nezávislosti. Osla-

vuje vitalitu a dynamičnost ty-

pickou pro bydlení ve městě. Na-

vrhlo ji 17 městských designérů 

z celého světa, včetně finské de-

signérky IKEA Iiny Vuorivirty. Je 

určena všem, kdo se nepodřizu-

jí každodenní rutině práce – jíd-

lo – spánek. Kdo jiný by ocenil 

rozkládací pohovku, která může 

viset na stěně, polštář, z něhož 

rázem uděláte povlečení, nebo 

samozavlažovací květináč, s nímž 

přežijí rostliny bez zalévání i dva 

týdny? Volnomyšlenkáři potře-

bují žít obklopeni věcmi, které 

jim život usnadňují, ne kompli-

kují. Není to o tom, vytěžit maxi-

mum z toho, co máte, ale vybírat 

si věci, které vám život maximál-

ně usnadní a zpříjemní.

Nejen touto novou kolek-

cí se můžete od února inspiro-

vat v obchodním domě IKEA 

v areálu AVION Shopping Par-

ku Brno. (PR)

 VARIERA, příborník z bam-

busu, 499 Kč

 ÄRENPRIS, polštář tvrdší, 

399 Kč

 FRIDFULL, květináč z vod-

ního hyacintu, 79 Kč
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Nový dům – PPI CENTRE – pasivní, 
příjemná, inteligentní budova
Před 90 lety skupina pokro-

kových stavebníků a architek-

tů začala realizovat v Brně pod 

Wilsonovým lesem areál nej-

modernějších a nejpokroko-

vějších rodinných domů pro 

světově proslulou Výstavu sou-

dobé kultury – areál nesl jmé-

no: Kolonie Nový dům.

V jižní části města poblíž nej-

vyšší české budovy AZ TOWER 

vyroste letos dnešní „Nový 

dům“ – PPI CENTRE, výsledek 

spojení současných pokroko-

vých stavebníků.

Svými šesti podlažími (z nichž 

polovina je již prodána), výškou 

21,7 m a zastavěnou plochou 

380 m2 nemůže svému sousedu 

jistě konkurovat, pozoruhodný 

je však něčím docela jiným.

Jedná se o pasivní budovu – 

již svým názvem PPI CENTRE 

– pasivní, příjemná, inteligent-

ní budova naznačuje, v čem je 

tento nový objekt mimořádný.

Především je to úspornost, 

energie – tichá náročnost tří-

dy A, vytápění budovy je z vel-

ké části pokryto získáváním 

energie ze země prostřednic-

tvím 40 ks energetických pi-

lot v hloubce přes 15 m, ve 

kterých je umístěno spirálo-

vé potrubí s vodou odebírají-

cí teplo ze země a které jsou 

napojeny na tepelné čerpadlo 

země/voda vytápějící celou bu-

dovu.

Také spotřeba elektrické 

energie je minimalizována pa-

nely fotovoltaiky umístěnými 

na střeše budovy.

K vytápění místností je vyu-

žívána rekuperace, tzn. přivá-

děný čerstvý vzduch je ve vý-

měníků ohříván odcházejícím 

teplým vzduchem. 

Chlazení místností je kom-

fortním způsobem zabudová-

no ve stropních chladicích pa-

nelech.

Bezbariérový provoz celé 

budovy je samozřejmostí.

Tento způsob výstavby tedy 

významně šetří životní prostře-

dí a náklady na provoz objektu.

Tato moderní administra-

tivní budova bude dokončena 

v říjnu 2017. (PR)

• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery na sklo na 
celém území města Brna. Obnova bude dokončena v dubnu, kdy z města 
zmizí většina starých zelených kontejnerů.

• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje jeden kontejner 
se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který umožňuje oddělené třídění bílého 
a barevného skla. 

• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza a optimalizace 
sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného prostranství, pro kterou je 
klíčové snížení počtu kontejnerů za současného zachování objemů 
jednotlivých nádob. 

• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními prostředky pouze 
v případech podzemních kontejnerů a skla vytříděného ve sběrných 
střediscích odpadu. Od 1. dubna bude všechny kontejnery vyvážet vlastními 
silami.

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ 
KONTEJNERŮ NA SKLO

SKLO

BÍLÉ
SKLO

SMĚS
SKLO

Stav životního prostředí 
v Jihomoravském kraji
CENIA, česká informační agentura životního prostředí kaž-

doročně v rámci Zprávy o životním prostředí ČR vyhodnocu-

je stav a vývoj životního prostředí v ČR, a to v širším kontex-

tu vývoje národního hospodářství a dopadů na lidské zdraví 

a ekosystémy. Od roku 2015 CENIA také zpracovává Zprávy 

o životním prostředí v krajích ČR, které se zabývají charakte-

ristikou stavu a vývoje životního prostředí ve všech 14 krajích 

České republiky. V těchto krajských zprávách jsou rovněž pre-

zentovány aktuální problémy a aktivity jednotlivých krajů v en-

vironmentální oblasti. Krajské zprávy tak představují významný podklad informací jak pro 

pracovníky veřejné správy na národní i regionální úrovni, tak i pro širokou veřejnost.

Jihomoravský kraj je krajem 

s výrazným hospodářským po-

tenciálem, který vychází jak 

z tradičních průmyslových od-

větví, tak ze zemědělské výro-

by a služeb, které jsou do znač-

né míry určeny různorodostí 

přírodních podmínek. 

V Jihomoravském kraji se 

nacházejí těžební ložiska sta-

vebního kamene, štěrkopís-

ků a vápenců, jde současně 

také o kraj, kde je těžena ropa 

a zemní plyn. Na těžbu nerost-

ných surovin je navázán zpra-

covatelský a energetický prů-

mysl kraje, který produkuje 

značné množství emisí zne-

čišťujících látek a odpadních 

materiálů. Vlivem technolo-

gického inovačního vývoje se 

ale dopad znečištění ovzduší 

z průmyslových zdrojů na kva-

litu ovzduší v Jihomoravském 

kraji zmírnil a nepředstavuje 

tak v současné době výraznou 

zátěž životního prostředí. Prů-

myslová činnost, především 

pak stavebnictví, je však v Ji-

homoravském kraji dlouho-

době významným producen-

tem stavebních a demoličních 

odpadů, pocházejících zejmé-

na z modernizace dopravní in-

frastruktury, likvidace starých 

ekologických zátěží (sondy 

po těžbě ropy u řeky Moravy 

na Břeclavsku a Hodonínsku) 

nebo také z výstavby rozsáh-

lého podzemního parkoviště 

v centru Brna.

Kvalitu ovzduší v Jihomorav-

ském kraji tak negativně ovliv-

ňuje doprava a lokální vytápě-

ní domácností tuhými palivy. 

Dopravní zátěž je značná pře-

devším v oblasti brněnské aglo-

merace a také na tranzitních 

silničních trasách mezinárod-

ního významu. S dopravou je 

rovněž spojena zvýšená hluko-

vá zátěž obyvatelstva. Vytápění 

domácností tuhými palivy zhor-

šuje kvalitu ovzduší především 

v zimních měsících v údolních 

předměstských a venkovských 

lokalitách, přičemž míra znečiš-

tění je závislá na aktuálních me-

teorologických podmínkách. 

V roce 2015 došlo vlivem ne-

příznivých meteorologických 

podmínek k vyhlášení smogo-

vých situací, v letních měsících 

se jednalo o smogovou situaci 

v důsledku překročení praho-

vé hodnoty pro přízemní ozon, 

v zimních měsících pak pře-

kročení prahových hodnot pro 

24hodinové průměrné koncen-

trace PM10.

Téměř 60 % území Jihomo-

ravského kraje zaujímá země-

dělská půda, přičemž převládá 

tradiční intenzivní způsob hos-

podaření na orné půdě, a kraj 

tak patří mezi oblasti s nejniž-

ším podílem i výměrou ekolo-

gicky obhospodařované půdy. 

Významným specifikem ob-

lasti je vinařství, v Jihomorav-

ském kraji se nachází více než 

90 % plochy vinic ČR. Ploš-

né znečištění z intenzivního 

zemědělství a také znečiště-

ní z bodových komunálních 

zdrojů však výrazně ovlivňuje 

jakost vody ve vodních tocích 

a kvalitu koupacích vod. 

Kontrastem pro intenzivně 

využívanou krajinu jsou chrá-

něná území, která jsou repre-

zentována především NP Pody-

jí, CHKO Bílé Karpaty, CHKO 

Moravský kras a CHKO Pálava. 

Cílem ochrany jsou především 

unikátní ekosystémy, jež vzni-

kaly kombinací specifických 

přírodních podmínek na úze-

mí kraje.
ZDROJ: ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘE-

DÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI, KOLEKTIV 

AUTORŮ, CENIA, ČESKÁ INFORMAČNÍ 

AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Vážení čtenáři, chceme vám představit 
Dětskou ozdravovnu Království, která se na-
chází uprostřed nádherných smíšených lesů 
nedaleko malebného města Dvůr Králové 
nad Labem ve východních Čechách, v těsné 
blízkosti unikátní přehrady Les Království. 

Historie naší ozdravovny sahá do roku 
1928, odkdy jako první v Čechách pomáhá 
oslabeným dětem. Dále se zaměřujeme na 
redukční programy a programy pro děti 
oslabené špatným životním prostředím. 

Děti z velkých měst zveme hlavně v období 
smogů a inverzí. Základem ozdravného 
procesu je pohyb a pobyt v čistém krásném 
lesním prostředí, pravidelná, vyvážená 
strava a škála dýchacích technik, včetně 
flétničky prof. Žilky. Školní docházku za-
jišťujeme přímo v našem zařízení. Organi-
zujeme výlety do ZOO, Kuksu, Braunova 
betlému a Křížovou cestu, na Zvičinu 
a spousty dalších zajímavých míst.

Vzhledem ke zhoršenému životnímu 
prostředí a nárůstu civilizačních chorob 
by pediatři a pojišťovny měli upřednostnit 
a propočítat, jako na počátku minulého 
století, že prevence je mnohem účinnější 
a levnější než následné léčení.
www. ozdravovnakralovstvi.cz

     
201

PAK NEVÁHEJTE 

  na rovnátka

:

Podrobnosti o programech prevence 
a podmínky pro èerpání pøíspìvkù 
najdete na www.vozp.cz/prevence

www.vozp.cz
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FC ZBROJOVKA BRNO

FC ZBROJOVKA BRNOFC ZBROJOVKA BRNO
-

BOHEMIANS PRAHA 1905BOHEMIANS PRAHA 1905
SOBOTA 11.3. od 15:30SOBOTA 11.3. od 15:30

FC HRADEC KRÁLOVÉFC HRADEC KRÁLOVÉ
-

FC ZBROJOVKA BRNOFC ZBROJOVKA BRNO
SOBOTA 18.3. OD 17:00SOBOTA 18.3. OD 17:00

VS.VS.

VS.VS.
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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

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno,  
do 31. 12. 2017, www.mzm.cz

Hlavní mediální partneři.Vítejte u neandertálců
rekonstrukce
neandertálce z francouzské
lokality La Chapelle-aux-Saints

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

ý p pp p

Mafra, generální mediální partner.

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 sbírkové 

předměty odborných oddělení instituce

Zoologické oddělení do 5. 3. 

Mendelianum 8. 3. – 2. 4.

František Vítek a Věra Říčařová – 

Jeden život do 30. 4. 

Karel Absolon – manažer a strůjce 

velkých vizí do roku 2018

Přednášky:

Trepkovitky a jejich dvojníci 14. 3.

Houby na tlejících kmenech v přiro-

zených lesích ČR 28. 3.

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

Výstava:

Pavel Dvorský do 30. 6.

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 282, 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:

In Mendel’s Footsteps: An exhibition 

of the people, Places and Scientific 

Research in the Life of Gregor Men-

del, Mramorové sály 9. 3. – 2. 7.

PAVILON ANTHROPOS

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

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

so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pou-

ze ty, které připadnou na út–ne): 

10:00–18.00 h, po: zavřeno

Výstavy:

Vítejte u neandrtálců do 31. 12. 

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk 

štětcem Zdeňka Buriana do 19. 8. 

Přednáška:

Střední paleolit v českých zemích – 

trocha historie i současnost 29. 3. 

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422, ote-

vírací doba: po–pá: 8.30–17:00 h pou-

ze na objednávku na tel.: 515 910 422 

a 515 910 421

Dlouhodobé výstavy:

Ludvík Kundera – Hora dění

Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

Corpus litterarum. Stopy písemnictví 

nejen v moravských dějinách

Pro děti:

Rozhýbej Ferdu Mravence 14. 3.

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.

Výstava:

Tomáš Hlavenka: 

„Do lesa a dom...” do 19. 3. 

Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka
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Předprodej vstupenek a rezervace jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 602 00 Brno, 

tel.: 539 092 811, e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz.

1. a 2. 3. | 19:30 Besední dům

SNY O FRANCII

MARTINŮ: Předehra pro orchestr

CHOPIN: Klavírní koncert č. 1 e moll

BIZET: Symfonie č. 1 C dur

Jan Jiraský – klavír

Filharmonie Brno: dirigent Tomáš 

Brauner

8. 3. I 19:30 Besední dům

MLADÁ KREV aneb HUDBA ZBLÍZKA III

Koncert členů Akademie FB a hostů

22. 3. I 19:30 Besední dům

JAZZ & WORLD MUSIC V

Emil Viklický – klavír

Karel Růžička – klavír

26. 3. I 18:00 Besední dům

JARNÍ KONCERT KANTILÉNY

DVOŘÁK, WIESNER, PÁLKA ad.

Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna

sbormistři Veronika Hrůzová, Michal 

Jančík a Jakub Klecker

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

JANÁČKOVO DIVADLO

  4. 3. 17:00 NABUCCO, opera

  9. 3. 19:00 CARMEN, opera

10. 3. 19:00 PETITE MORT, balet

11. 3. 19:00 CARMEN, opera

13. 3. 17:00 PŘEDPREMIÉROVÉ 

KUKÁTKO

Láska na dálku

14. 3. 19:00 CARMEN, opera

15. 3. 18:00 SNĚHURKA A SEDM 

TRPASLÍKŮ, balet

17. 3. 19:00 TOSCA, opera

18. 3. 17:00 TOSCA, opera

19. 3. 19:00 PÍSŇOVÝ RECITÁL, 

koncert

  Jana Šrejma Kačírková 

a David Nykl

21. 3. 19:00 PETITE MORT, balet

24. 3. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, opera

25. 3. 19:00 PETITE MORT, balet

26. 3. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, 

opera

27. 3. 19:00 CHVĚNÍ, balet

28. 3. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, 

opera

30. 3. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, 

opera

31. 3. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, 

opera

MAHENOVO DIVADLO

  4. 3. 19:00 PETROLEJOVÉ LAMPY, 

činohra

  5. 3. 19:00 HANA A PETR UL-

RYCHOVI SE SKUPINA-

MI JAVORY A JAVORY 

BEAT, koncert

  7. 3. 10:00 ROMEO A JULIE, 

činohra

  7. 3. 19:00 SATURNIN, činohra

  8. 3. 19:00 RYCHLÉ ŠÍPY, činohra

  9. 3. 19:00 PANÍ Z MOŘE, činohra

10. 3. 17:00 KRÁL OIDIPUS, činohra

11. 3. 17:00 PETROLEJOVÉ LAMPY, 

činohra

12. 3. 19:00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet

13. 3. 19:00 PANÍ Z MOŘE, činohra

14. 3. 19:00 BŮH MASAKRU, činohra

16. 3. 19:00 JE TŘEBA ZABÍT SEKA-

LA, činohra

17. 3. 17:00 JAK JSEM SE ZTRATIL 

ANEB MALÁ VÁNOČNÍ 

POVÍDKA, činohra

18. 3. 19:00 WOHNOUT AKUSTICKY, 

koncert

19. 3. 19:00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet

20. 3. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra

22. 3. 10:00 ROMEO A JULIE, 

činohra

28. 3. 19:00 APARTMÁ V HOTELU 

PLAZA, činohra

31. 3. 19:00 ŽELARY, činohra

DIVADLO REDUTA

  3. 3. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

  5. 3. 19:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

  6. 3. 19:00 BĚSI, činohra

  8. 3. 19:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

  9. 3. 18:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

10. 3. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

12. 3. 15:00 O NEVYŘÁDĚNÉM DĚ-

DEČKOVI, činohra

13. 3. 19:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

14. 3. 18:00 KMENY, činohra

16. 3. 19:00 KDYBY, TAK, A CO PAK, 

činohra

18. 3. 19:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

19. 3. 17:00 VERONIČIN POKOJ, 

činohra

20. 3. 19:00 KOUZELNÝ VRCH, 

činohra

24. 3. 10:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 

S ANDĚLY, činohra

24. 3. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 

S ANDĚLY, činohra

25. 3. 14:00 KVAK A ŽBLUŇK, 

činohra

26. 3. 19:00 KÁMEN A BOLEST, 

činohra

27. 3. 19:00 JAKO THELMA 

A LOUISE

  Divadelní spolek Frída

28. 3. 19:00 ČERNÁ LABUŤ, činohra

29. 3. 19:00 VÉVODKYNĚ A KU-

CHAŘKA, činohra

30. 3. 19:00 IMPROVOZOVNA, 

činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

11. 3. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra

18. 3. 10:00 VŠELIJAKÁ KOUKÁTKA, 

činohra

19. 3. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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  1. 3.  19:00 ŠAŠEK A SYN / Diva-

dlo Bolka Polívky / autor 

a režie: B. Polívka

  2. 3.  19:00 ŠAŠEK A SYN

  3. 3.  19:00 POLSKÝ VEČER / Kon-

cert populárního pol-

ského písničkáře An-

toniho Murackiho, kte-

rý zazpívá známé písně 

Jaromíra Nohavici. 

  4. 3.  10:00 JAGA BABA A TŘI LOU-

PEŽNÍCI / Divadlo D5 

Praha PRO DĚTI / autor 

a režie: D. Bartůňková

  4. 3.  19:00 LÍBÁNKY ANEB LÁS-

KA AŤ JDE K ČERTU/ 

Divadlo Palace / au-

tor: N. Coward, režie: 

P. Hruška

  5. 3.  19:00 CAVEMAN / Agentura 

Point / autor: R. Becker, 

režie: P. Hartl

  6. 3.  19:00 MILÁČEK ANNA / Di-

vadlo Palace / autor: 

M. Camoletti, režie: 

Z. Tyc

  7. 3. 19:00 1000 VĚCÍ, CO MĚ SE-

ROU ANEB TVOJE 

BÁBA JE KOMEDIE / Di-

vadlo pod Palmovkou

  8. 3.  19:00 KRASAVICE INTERKON-

TINENTÁLNÍ – ARTE ET 

MARTE / La Fabrika / 

autor a režie: M. Issová, 

A. Polívková

  9. 3.  19:00 ŠAŠEK A SYN

10. 3.  19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE 

Dr. ZVONKA BURKEHO 

/ Divadlo Bolka Polívky / 

autor: L. Smoček, režie: 

B. Rychlík

11. 3.  17:00 a 20:00

CAVEMAN / Agentura 

Point / autor: R. Becker, 

režie: P. Hartl

12. 3.  19:00 SRNKY / Divadlo Bolka 

Polívky / autor a režie: 

T. Svoboda

13. 3.  19:00 VYSAVAČ / Divadlo Stu-

dio DVA / autor a režie: 

P. Hartl

14. 3.  19:00 RYBÁRIK KRÁĽOVSKÝ 

/ Štúdio L+S / autor: 

W. Douglas-Home, re-

žie: V. Strnisko

15. 3.  19:00 MILENA MÁ PROBLÉM 

/ autor a režie: Š. Vacu-

líková

16. 3.  19:00 BIOSTORY / MALÉhRY / 

autor a režie: D. Zbytov-

ská

17. 3.  19:00 THE NAKED TRUTH 

– ODHALENÁ PRAV-

DA / StageArtCZ / au-

tor: D. Simpson, re-

žie: P. Halberstadt

18. 3.  19:00 JAK SE HUSÁKO-

VI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA 

ČÁSLAVSKÁ / Diva-

dlo Komediograf / autor 

a režie: L. Balák

19. 3.  19:00 POUTNÍCI, ROBERT 

KŘESŤAN A SKUPINA 

TRAPEŘI, koncert

20. 3.  19:00 MÍNUS DVA / Diva-

dlo Bolka Polívky / au-

tor: S. Benchetrit, režie: 

J. Nvota

21. 3.  19:00 SRNKY / Divadlo Bolka 

Polívky / autor a režie: 

T. Svoboda

22. 3.  19:00 KUTLOCH ANEB I MUŽI 

MAJÍ SVÉ DNY / Diva-

dlo Studio Dva / autor: 

K. Magnusson, režie: 

J. Jirků

23. 3.  19:00 DEALER´S CHOICE / 

Dejvické divadlo / autor: 

P. Marber, režie: J. Po-

korný

24. 3.  19:00 EVŽEN A KOPÍRÁK / Di-

vadlo Komediograf / au-

tor a režie: L. Balák

25. 3.  10:00 JAK VODNÍK KAPIČKA 

O VODU PŘIŠEL / Diva-

dlo Parnas PRO DĚTI / 

námět a scénář: J. Von-

drák, režie: A. Kučera

25. 3.  19:00 KONCERT CHANTAL 

POULLAIN KONCERT

26. 3.  19:00 TVRZ – komedie husit-

ská / Divadlo Bolka Po-

lívky / autor a režie: 

L. Balák

27. 3.  19:00 THE NAKED TRUTH 

– ODHALENÁ PRAV-

DA / StageArtCZ / au-

tor: D. Simpson, režie: 

P. Halberstadt

28. 3.  19:00 1+1=3 / Malé divadlo 

Komedie / autor: R. Coo-

ney, režie: L. Kolář

30. 3.  19:00 ŠAŠEK A SYN

31. 3.  19:00 ŠAŠEK A SYN / Divadlo 

Bolka Polívky

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903
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www.divadlobolkapolivky.cz

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

S R N K Y
Autor a režie:
TOMÁŠ SVOBODA
Hrají:
JOSEF POLÁŠEK 
PAVEL ŠIMČÍK 
MIROSLAV SÝKORA 
MILADA VYHNÁLKOVÁ  
MARIANA CHMELAŘOVÁ 
IRENA KRISTEKOVÁ 
KRISTÝNA ŠTARHOVÁ
ROMAN BLUMAIER

12. 3.
21. 3.
3. 4.

22. 4.
vždy v 19.00 
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„S barvou ven!“ a výtvarná kultura
Otevřít a ulehčit zájemcům cestu k vý-
tvarnému umění si už poosmé klade za cíl 
Týden výtvarné kultury (TVK). Brněn-
ské kulturní instituce společně vytvořily 
pestrý program, který v týdnu od 20. do 
26. března nabídnou všem milovníkům 
výtvarné kultury. V předposledním břez-
novém týdnu tak na ně čeká asi 45 akcí 
včetně výstav, přednášek, workshopů, ga-
lerijních animací, tvůrčích dílen i výletů 
do veřejného prostoru.

„Program je vytvořen pro všechny 
věkové skupiny od dětí až po seniory 
a nabízí jak teoreticky zaměřené akce, 
tak workshopy a výtvarné dílny,“ uved-
la Irena Rodriguez Točíková z realizač-
ního týmu TVK. Připravena je i odbor-
ná konference a výstava prací studentů 
středních škol a gymnázií.

Většina programů reflektuje motto 
letošního ročníku, které zní „S barvou 
ven!“, a to v doslovném či přeneseném 
významu. „Oproti loňskému roku jsme 
počet programů snížili na polovinu, aby-
chom je zkvalitnili, eliminovali jejich 
překrývání vzhledem k cílovým skupi-
nám a také je více tematicky sjednotili,“ 
dodala Rodriguez Točíková.

Týden plný umění bude slavnostně 
zahájen v pondělí 20. března v 17 hodin 

v Místodržitelském paláci Moravské ga-
lerie. Zahajovací ceremoniál v italském 
sále je spojen s vernisáží studentských 
soutěžních prací na téma Světlo a s vy-
hlášením výsledků soutěže. V tentýž 
den a pak ještě ve středu 22. března se 
zájemci mohou na Moravském náměstí 
„u koně“ zapojit do streetartového pro-
gramu Se světlem ven! a vytvořit skupi-
nové světelné graffiti.

Ze zajímavých akcí dalších dnů lze 
zmínit například diskusi s úspěšným drži-
telem Ceny J. Chalupeckého Vladimírem 
Houdkem v Galerii TIC (21. 3.) či konfe-
renci na téma Barva – výraz – význam, 
kterou završí Petr Nikl, když za hudební-
ho doprovodu předvede ve dvoraně Umě-
leckoprůmyslového muzea, v němž se 
konference uskuteční, pigmentovou kres-
bu vznikající nečekanými pohyby robotic-
kých švábů a jiných strojků (22. 3.).

V umělecké ateliéry pro děti i dospělé se 
změní vila Stiassni (23. a 26. 3.), Pražákův 
palác MG (23. 3.), galerie OFF/FORMAT 
(23. 3.) i Fait Gallery (25. 3.). Galerie Pi-
tevna, neobvyklý výstavní prostor Archivu 
Masarykovy univerzity, nabídne vernisáž 
výstavy Václava Girsy. Bude možné také 
vyrazit za barvami v ulicích, konkrétně za 
tvorbou streetartového umělce Tima (oboje 
23. 3.). U busty Jana Skácela na Špilberku 
budou o den později studenti číst jeho poe-
zii plnou barev (24. 3.).

Týden výtvarné kultury organizují 
studenti a vyučující Katedry výtvarné 
výchovy PdF MU, Ústavu české litera-
tury a knihovnictví FF MU a Turistické 
informační centrum města Brna. Více 
informací a celý program najdete na 
www.tvk-brno.cz. (MAK)

KULTURA

DIVADELNÍ PREMIÉRY

Stanislav Slovák, 
Jan Šotkovský, Petr 
Štěpán: Bítls
Premiéra 4. 3. 2017 v 19.00 hod., 

Městské divadlo Brno – Hudeb-

ní scéna

Juřan, Žanek a Pavlík sní o zalo-

žení rockerské kapely, o vyproda-

ných stadiónech a spoustě ječí-

cích fanynek. Místo toho drnkají 

krotké taneční šlágry, jejich kapele 

schází bubeník a na místních ho-

dech vystoupí jen díky tomu, že je-

jich zpěvačkou je dcera předsedy 

MNV. Jejich život se změní v mo-

mentě, kdy se v městečku objeví 

dva tajemní cizinci. Původní juke-

box-muzikál slibuje vydatnou por-

ci radosti z nestárnoucích hitů dua 

Lennon-McCartney i dosti blázni-

vý retro příběh o klukovském sně-

ní o velkém rockovém světě.

Bogdan Pawlowski: 
Sněhurka a sedm 
trpaslíků
Obnovená premiéra 15. 3. 2017 

v 18.00 hod., Národní divadlo 

Brno – Janáčkovo divadlo

Kdo by neznal pohádku o Sněhur-

ce, která se narodila všemi milová-

na. Inscenace s pohádkovou výpra-

vou malé diváky zavede do zám-

ku, do komnaty zlé Královny i lesa. 

Tam kromě trpaslíků žijí zvířátka, 

která Sněhurce pomohou, když je jí 

nejhůř. Sněhurka a sedm trpaslíků 

je klasická baletní pohádka na mo-

tivy literární předlohy slavných bra-

tří Grimmů, inspirovaná filmovým 

zpracováním Walta Disneyho. V in-

scenaci se objeví i malé překvape-

ní, které by mělo probudit emoce 

dětí, dnes zvyklých na leccos.

Kaija Saariaho: 
Láska na dálku
Premiéra 24. 3. 2017 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Janáčko-

vo divadlo

Kdysi dávno žil na jihu Francie tru-

badúr. Opěvoval lásku k vysněné 

dámě zdaleka, pak odešel na kří-

žovou výpravu a nikdy se nevrá-

til. Časem vznikla pověst o tom, 

jak odjel do Tripolisu za paní své-

ho srdce a tam zemřel v jejím ná-

ručí. Tím trubadúrem byl Jaufré 

Rudel, pán z Blaye, první z tvůrců 

konceptu „lásky na dálku“. Operu 

finské autorky žijící ve Francii Kaiji 

Saariaho hudebně nastudoval šéf-

dirigent Marko Ivanović pod režij-

ním vedením Jiřího Heřmana.

William Shakespeare: 
Veselé paničky Wind-
sorské
Premiéra 24. 3. 2017 v 19.00 hod., 

Divadlo Radost

Komedie o důvtipném potrestá-

ní stárnoucího seladona – rytíře 

Jana Falstaffa. Ten se snaží svést 

hned dvě dámy najednou, a tak 

se dostat k jejich penězům. Obě 

dámy si ale o dopisech řeknou 

a domluví se, že Falstaffa náleži-

tě překvapí, potrestají a zesměš-

ní. Protože se do celé věci zaple-

tou i žárliví manželé obou dam, 

o zábavu v této komedii jistě ne-

bude nouze. Inscenace je určena 

pro mládež a dospělé publikum.

Květa Legátová, Dodo 
Gombár: Želary
Premiéra 31. 3. 2017 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Maheno-

vo divadlo

Želary, zapadlá horská vesnice kde-

si v Beskydech. Osudy jejích oby-

vatel na pozadí druhé světové vál-

ky a německé okupace, kdy se ne-

poddajným a bohabojným lidem 

ztrácí pod nohama svoboda. Jinou 

příchuť tady má láska, jiná je lidská 

bolest, jiné ticho po salvě ze samo-

palu. Čím blíž mají tamní obyvatelé 

k Bohu, tím víc se obnažují temné 

stránky jejich povah. Želary nejsou 

rájem na zemi ani světem roman-

tických gest. Jsou svědky zemitých 

a znepokojujících příběhů. (JAVA)

Mluva kreslících
V bývalé slévárenské hale Vaňkov-
ka přesně rok sídlí moderní Fait 
Gallery. Na jaro si nyní připravila 
velkou retrospektivní výstavu ma-
líře, experimentátora a tvůrce uži-
tého umění Milana Grygara. Pro-
jekt s názvem Světlo, zvuk, pohyb 
je v prostorách celé galerie k vidě-
ní od 8. března do 3. června.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Výstava Milana Grygara (nar. 1926) 
symbolicky uzavírá roční působení 

Fait Gallery v nových prostorách indus-
triální haly, kam galerie své aktivity pře-
sunula z Králova Pole a z Dominikánské-
ho náměstí v centru města. „Uplynulý rok 
pro nás představoval velkou výzvu, zejmé-
na díky velkoleposti galerijního prosto-
ru, který máme nyní k dispozici,“ uvedla 
mluvčí galerie Martina Koštanská.

Aktuální výstava zahrnuje díla z obdo-
bí více než padesáti let a je rozdělena do 
několika částí, aby návštěvníkům předsta-
vila vzájemné souvislosti Grygarova vý-
voje. „Prostor Fait Gallery je standardně 
věnován blokům o třech výstavách, které 
pokrývají celé spektrum výtvarného umě-
ní 20. a 21. století. Tentokrát jsme však 
celý prostor včetně mostu vyhradili prá-
vě Milanu Grygarovi a jeho velkorysé-
mu multimediálnímu projektu, ve kterém 
se objeví jak starší díla, tak i ta nejnověj-
ší s cílem upozornit na zvukovou stránku 
jeho výtvarné tvorby,“ vysvětlila mluvčí.

Audiovizuální výstava

Kresbu se zvukem Grygar propojil v po-
lovině 60. let. Chtěl dát kresbě prostorový 

a časový rozměr, a tak začal průběh své-
ho kreslení zaznamenávat na magnetofon. 
Sám umělec označuje akustickou kresbu 
za poslechové kreslení a kresbou vytváře-
ný a organizovaný zvuk. „Je mluvou kres-
lících a znějících předmětů. Je symbiózou 
hry kreslení a zvuků, výtvarného a zvuko-
vého děje,“ říká mimo jiné Grygar.

Za rámcový středobod výstavy je mož-
né považovat Černý obraz, abstraktní mo-

nochromatické plátno. „Symbolicky uza-
vřelo ranou malířskou etapu Grygarovy 
tvorby a po něm následovalo několikale-
té zaujetí kresbou a její zvukovou dimen-
zí. Tento monochrom pomyslně oddělu-
je čistě malířskou část s monumentálními 
prostorovými partiturami a rané velkofor-
mátové kresby a malby dřívkem, na kte-
ré navazují v přímém důrazu na zvukový 
vjem akustické kresby a partitury,“ uvedla 

k záměru výstavy kurátorka a umělecká ře-
ditelka Fait Gallery Denisa Kujelová.

U příležitosti výstavy vznikly nové 
nahrávky, návštěvníci tak mohou větši-
nu prací vnímat audiovizuálně. Na do-
bových videozáznamech uvidí i perfor-
mance, které tvoří jednu z důležitých 
částí Grygarovy tvorby.

Více informací o výstavě i galerii na-
jdete na www.faitgallery.com.

 Umělec. Milan Grygar s kurátorkou výstavy Světlo, zvuk, pohyb Denisou Kujelovou. FOTO: M. KOŠTANSKÁ

Dvorského ilustrace přibližují pravěk
Malíř, grafik a ilustrátor Pavel Dvor-
ský se dlouhá léta věnuje vědecké ilu-
straci a kresebným rekonstrukcím světa 
doby kamenné. Nyní slaví 70. narozeni-
ny a k této příležitosti připravilo Morav-
ské zemské muzeum v Paláci šlechtičen 
průřez jeho tvorbou. Výstavu doplňu-
jí repliky a jeden originál předmětů ze 
sbírek Ústavu Anthropos, jež Dvorský 
zpodobnil ve svých ilustracích. 

Návštěvníci uvidí ilustrace z učebnic 
a odborných atlasů zvířat a rostlin, ale 
především vědecké ilustrace zaměře-
né na období paleolitu. Zachycují před-
chůdce člověka i život lovců mamu-
tů a sobů. Dvorský tak navazuje na dílo 
Zdeňka Buriana, ale dělá to osobitým, 

zcela svébytným a moderním způsobem 
– v jeho ilustracích se tak například mís-
to polointeligentního rozcuchaného pra-
člověka objevuje anatomicky moderní, 
praktický a hrdý paleolitický lovec. 

Podstatnou část výstavy tvoří asi sto 
ilustrací. Ty doplňují dvě větší litografie 
s pravěkým námětem, návrhy poštov-
ních známek a razítek a další. Ve vitrí-
nách se nachází i trojrozměrné exponáty 
související s Dvorského tvorbou. Vedle 
populárněvědných publikací s jeho ilu-
stracemi či replik předmětů z hrobu ša-
mana z Francouzské ulice, které jsou 
vyobrazeny na ilustracích, vyniká ori-
ginál řezby mamuta z Předmostí. Také 
tuto téměř 30 tisíc let starou a 12 centi-

metrů velkou sošku vyřezanou z mamu-
tího klu Pavel Dvorský zpodobnil a ná-
vštěvníci mají nyní jedinečnou možnost 
vidět originální předlohu. 

„Před deseti lety se mi splnil sen, když 
jsem v Brně vystavoval společně se Zdeň-
kem Burianem. A teď se mi splnil druhý 
sen, protože budu vystavovat s kolegou, 
který tvořil před mnoha tisíci lety a vy-
tvořil tuto monumentální plastiku. Monu-
mentální nikoliv velikostí, ale uměleckým 
ztvárněním,“ netajil se obdivem k pravě-
kému umělci Pavel Dvorský.

Výstava lapidárně nazvaná Pavel Dvor-
ský – Ilustrace potrvá v Paláci šlechtičen 
v Kobližné ulici do 30. června. Více infor-
mací na www.mzm.cz. (MAK)

KRÁTCE

Prolínání umění, 
krajiny a vědy
V únoru byla v Domě pánů z Kun-

štátu zahájena výstava In a Land-

scape. Dům umění města Brna zde 

poskytl prostor sedmi umělcům, 

kteří osobitými uměleckými postu-

py a moderní technikou zkoumají 

vztahy mezi přírodou, uměním a vě-

dou. K vidění je například olejomal-

ba, digitálně upravená fotografie či 

videoperformance a další. Výstava 

potrvá do 26. března. Více informací 

na www.dum-umeni.cz. (MAK)

Totalita v komiksech 
v Krytu 10-Z
V atomovém krytu 10-Z v Huso-

vě ulici je k vidění výstava komik-

sových příběhů zpracovaných po-

dle skutečných osudů žen a mužů, 

do jejichž životů zasáhla totalitní 

moc. Název „Ještě jsme ve válce“ 

dala expozici stejnojmenná kniha 

s 13 komiksovými příběhy od čes-

kých a slovenských autorů. Ti vy-

právějí o konfliktech lidí s totalitou, 

které skončily vítězstvím i prohrou. 

Výstavu je možné navštívit do po-

loviny dubna denně kromě pondě-

lí od 11:30 do 19 hodin. (MAK)

Výstava otců 
moravské archeologie
MZM připravilo v Dietrichstein-

ském paláci výstavu věnovanou 

osobnostem, které stály u zrodu 

české a moravské moderní archeo-

logie, speleologie a antropologie. 

Expozice nazvaná „Karel Absolon 

– manažer a strůjce velkých vizí“ 

připomíná 140. výročí narození 

objevitele Věstonické venuše Kar-

la Absolona (1877–1960) a 120. vý-

ročí úmrtí jeho dědečka Jindřicha 

Wankla (1821–1897). Výstava je pří-

stupná až do roku 2018. Více infor-

mací na www.mzm.cz. (MAK)
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Filharmonie Brno zve na Velikonoční 
festival duchovní hudby
Hudební pouť brněnskými chrámy patří ke každoročnímu koloritu brněnské kulturní scény. Le-

tos se uskuteční ve dnech 9. až 23. dubna v šesti brněnských kostelech a tématem je v roce pě-

tistého výročí reformace svědectví. Vznik festivalu se datuje do roku 1992 a jde o vůbec první 

festival svého druhu v České republice. Reaguje na stálý zájem posluchačů o koncerty duchov-

ní hudby tematicky spjaté s liturgicky významným obdobím Velikonoc.

Velikonoční festival duchovní 

hudby zůstává ve středoevrop-

ském měřítku ojedinělým me-

zinárodním projektem věnova-

ným výhradně duchovní hudbě 

s akcentací na objevnou a zají-

mavou dramaturgii a na vynika-

jící interpretační výkony.

Co přinese letošní program?

Jeden festival, 6 koncertů, 

6 chrámů a temné hodinky. 

Tak by se dal jednoduše shr-

nout 26. ročník. Mimo jiné za-

zní Matoušovy pašije od J. S. 

Bacha, Kutavičiusovy Brány Je-

ruzaléma nebo Mendelssohno-

vo slavné oratorium Paulus (sv. 

Pavel). Milovníci zvuku varhan 

se pak můžou těšit na varhanní 

koncert Jana Šprty. 

Svatý týden neboli pašijo-

vý týden je významné období 

Velikonoc, ve kterém si připo-

mínáme poslední týden Ježí-

šova pozemského života, jeho 

smrt na kříži a vzkříšení. Začíná 

Květnou nedělí, svátkem, jenž 

je odvozen od květů, jimiž bý-

vají vyzdobeny kostely a které 

mají připomínat palmové vět-

ve. Těmi lid vítal Ježíše. Touto 

nedělí vždy Velikonoční festival 

duchovní hudby začíná. Letos 

se tak stane v kostele sv. Janů 

v Minoritské ulici, kde zazní již 

zmíněné Matoušovy pašije.

Temné hodinky festivalu 
aneb Koncerty při svíčkách

Součástí festivalu jsou kromě 

tradičních koncertů také te-

nebrae neboli temné hodinky 

(koncerty při svíčkách) v závě-

ru svatého týdne. Letos na stře-

deční program renesančních 

lamentací v podání slavného 

belgického souboru Grainde-

lavoix v kostele sv. Jakuba na-

vazují čtvrteční (pašijová roz-

jímání F. A. Míči) a páteční 

temné hodinky (Stabat Ma-

ter J. K. Vaňhala) v jezuitském 

chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie. Začátky koncertů vždy 

ve 21 hodin.

Zažijte Velikonoce na vlast-

ní poslech a užijte si jedineč-

né koncerty v krásných prosto-

rách brněnských chrámů. Více 

na www.filharmonie-brno.cz 

a Facebooku Velikonoční festi-

val duchovní hudby. (PR)
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Blíží se jaro a pro řadu sportovních 
soutěží to znamená, že přichází je-
jich vyřazovací část, tedy play-off. 
V Brně bude letos toto období mi-
mořádně dramatické. Do bojů o ti-
tul v nejvyšších domácích ligách 
zasáhnou například hokejisté br-
něnské Komety, jejich florbaloví 
„příbuzní“ Bulldogs, ale také há-
zenkáři z SKKP Handball Brno či 
domácí volejbalisté.

MAREK DVOŘÁK

J istou účast v nejlepší šestce mají ho-
kejisté z Komety Brno. Pravda, za-

čátek sezony vypadal ještě nadějněji 
a modrobílí nějakou dobu ovládali ta-
bulku. Pak ale přišla série zranění, vý-
padek herní formy a osud brněnské-
ho fenoménu byl zase jednou nahnutý. 
V současnosti, kdy do konce základní 
části zbývá poslední kolo, má Kometa 
83 bodů a play-off jí tak neuteče.

Hlavním cílem brněnských hokejis-
tů bylo zůstat právě na šesté pozici, kte-
rá zaručuje přímý postup do čtvrtfinále 
play-off. Výrazně tomu napomohla vý-
hra nad favoritem a lídrem tabulky Li-
bercem, kterého Kometa porazila 2:1, 
a výhra 3:1 nad sedmým Chomutovem 
pod vedením exreprezentačního kou-
če Vladimíra Růžičky. Hvězdou veče-
ra se stal útočník Martin Dočekal, kte-
rý do chomutovské sítě vstřelil hattrick. 
„Byl to asi nejlepší zápas mé kariéry,“ 
přiznal pro web klubu. „Určitě je to vel-
ká úleva, protože kdybychom prohráli, 
tak musíme bojovat v předkole a tam ni-
kdy nevíte, co se stane nebo může stát,“ 
dodal Dočekal.

Zápas s jinak dominantním Libercem 
ukázal silné stránky týmu. Osmadvaceti 
zákroky jej podržel brankář Marek Čili-
ak, který si tak připsal jeden z nejlepších 
výkonů v sezoně. Svůj od 22. prosince 
trvající střelecký půst ukončila největší 
brněnská hvězda Martin Erat. Morální 
sílu a vůli týmu pak prověřila častá osla-
bení, jež ale Kometa bezchybně zvlád-
la a svůj jediný obdržený gól inkasova-
la paradoxně v přesilovce. „Pro nás je to 
po dlouhé době vítězství venku, o to víc 
nás to těší. Utkání jsme odehráli dobře, 
řekli jsme si, že chceme hrát jednoduše 
a nedělat chyby, protože poslední dobou 
jich děláme až moc,“ řekl po zápase tre-
nér Petr Haken.

O medaile se letos poperou také mla-
dí hokejisté. Starší dorostenci už nača-
li osmifinálovou sérii s Mladou Bole-
slaví, stav je zatím 1:1 na zápasy. Do 
vyřazovacích bojů mají suverénně na-
mířeno junioři, kteří jsou zatím na tře-
tím místě. Nejtěžší situaci mají mladší 

dorostenci, z jejichž skupiny postupu-
je jediný celek. Vstupenku do play-off 
ale zatím drží právě Kometa, která v ne-
děli rozmetala Slavii 6:1. „Soupeř je 
zvlášť doma v Edenu silný, za tři body 
jsme proto rádi,“ uvedl trenér mladšího 
dorostu Marek Moskal.

Buldoci převálcovali 
pražské naděje

Předposlední domácí zápas základní 
části nejvyšší domácí florbalové soutěže 
přivedl do Brna pražskou Spartu. Ač na 
desátém místě, Pražané byli odhodlaní 

bojovat, ale výhra 5:2 ve prospěch Bull-
dogs znamená, že se do play-off české 
superligy opět podívají Brněnští.

Do pohárových bojů Buldoky potáh-
ne zejména čtyřiadvacetiletý útočník 
Jiří Koutný, který je momentálně s tři-
ceti čtyřmi body na šestém místě ta-
bulky. Sází se také na brankáře Kuhna, 
který, ač nemá mezi gólmany nejlep-
ší čísla, dokáže svůj tým podržet. Když 
hájil klec, Brno dokázalo hned desetkrát 
zvítězit, což z něj aktuálně dělá dru-
hého nejlepšího v této disciplíně. „Jiří 
Koutný, Filip Kuhn, Jirka Bauer, Da-

vid Coufal, Jiří Juhaňák a Jakub Men-
drek by měli patřit ve vyřazovací části 
mezi naše největší opory,“ vyjmenovává 
hlavní trenér týmu Jan Kadlec.

Silnou zbraní klubu v oranžových 
barvách jsou také přesilovky. Přesto je 
na čem pracovat. „Základní část mohla 
být o 9 až 12 bodů lepší,“ netají se Ka-
dlec výhradami. „V play-off ale chceme 
vyhrát co nejvíc zápasů a dojít co nej-
dál. Mezi naše silné stránky patří tradi-
ce, zázemí a především ochota na sobě 
neustále pracovat!“ zdůrazňuje. Do prv-
ního kola play-off by si Bulldogs podle 
jeho slov přáli například Vítkovice nebo 
Tatran Střešovice.

Postoupili volejbalisté 
i házenkáři

Ačkoliv byl brněnský volejbalový tým 
loni stříbrný, letos se kvůli řadě změn 
v kádru podobný výsledek spíše neo-
čekával. Dvě kola před koncem základ-
ní části soutěže je zatím klub Volejbal 
Brno na pátém místě a play-off už má 
jisté, čímž překvapil mnohé odborníky 
i fanoušky. Jenže tím chutě Brněnských 
nekončí. „Rádi bychom postoupili do 
nejlepší čtyřky a zahráli si o medai-
le,“ říká předseda představenstva klu-
bu Martin Gerža. „Nevíme ale, zda je 
to ambice či spíše přání. Vzhledem 
k tomu, kolik nás v této sezoně proná-
sleduje zranění, se snažíme spíše jít zá-
pas od zápasu,“ dodává. 

Co se týká potenciálního soupeře do 
play-off, Brněnští mají jasno. „Jak už 
náš trenér Ondřej Marek několikrát avi-
zoval, do prvního kola bychom nejví-
ce chtěli Příbram. Daří se nám proti ní, 
ale především, jsou to vyrovnaná, divác-
ky atraktivní utkání bez zřejmého favo-
rita. V hale v Příbrami je navíc vždycky 
emotivní prostředí, hráči si to moc uží-
vají. Byl by to boj,“ těší se na možný 
scénář Gerža.

Se základní částí je spokojen. „Na to, 
v jakém jsme hráli složení, že základ 
tvořili nikoliv cizinci, ale naši odcho-
vanci, si myslím, že jsme dopadli nad 
očekávání. Musíme pokračovat v tom, 
co děláme – bojovat na samotné hranici 
našich možností,“ burcuje Gerža.

Do play-off se letos podívají také há-
zenkáři SKKP Handball Brno, kteří jsou 
tři kola před koncem základní části na šes-
tém místě, když si poradili s posledním 
Tatranem Litovel poměrem 30:26. „V ex-
tralize není žádné mužstvo, se kterým by-
chom mohli odehrát jednoduchý zápas,“ 
prozradil po zápase hlavní trenér Zde-
něk Missbach. Domácí podpořil zejmé-
na brankář Jiří Bavlnka. Výborným výko-
nem se prezentoval také na spojce hrající 
Jiří Havlát, který si připsal sedm gólů.

SPORT

 Tři body. Kometa zaslouženě vyhrála nad Pardubicemi  4:1. FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Bábek v Cali dvakrát 
bronzový
Dalšího medailí korunovaného úspě-

chu se v závodě Světového pohá-

ru dočkal brněnský dráhový cyklista 

a loňský mistr Evropy Tomáš Bábek. 

V kolumbijském Cali nejprve získal 

bronz v závodě na kilometr s pevným 

startem. Poté si totéž umístění připsal 

také v keirinu. Lepší byli pouze domá-

cí Fabian Puerta a nestárnoucí Fran-

couz Francois Pervis. V závěrečném 

závodu v Los Angeles bude ale Bá-

bek chybět, neboť dá přednost domá-

cí přípravě na dubnové mistrovství 

světa v Hongkongu. Přesto má so-

lidní šanci udržet ve Světovém pohá-

ru prozatímní první místo. Předběh-

nout už jej můžou jen litevský Lendel 

a Ukrajinec Andrej Vynokurov. Len-

del by ale musel skončit na prvním 

či druhém místě, Vynokurovovi může 

celkové prvenství přinést pouze vítěz-

ství. Původně neměl Bábek nastupo-

vat ani v Kolumbii, zaskakoval za zra-

něného Robina Wágnera. (MAD)

Hošek se na lyže 
bez pušky nebojí
V České republice je známý jako jed-

na z největších nadějí domácího bi-

atlonu. V únoru ale Ondřej Hošek 

ukázal, že se nebojí ani jiných dis-

ciplín. Bronzový juniorský reprezen-

tant z Mistrovství světa v letním biat-

lonu v Otepää a člen reprezentační-

ho B-týmu se zúčastnil běžkařského 

závodu v Bedřichově, který se koná 

jako doprovodný program v rám-

ci populárního závodu Jizerská 50. 

Předčil tak i specialisty, kteří se na 

tuto disciplínu soustředí. Jeden-

advacetiletý odchovanec Střelky 

Brno, který letos nově závodí za Jab-

lonec, byl úspěchem sám překvape-

ný – dlouhé tratě totiž nepovažuje 

za své silné stránky. V biatlonu měří 

nejdelší trať pouze 20 kilometrů. Za-

jímavostí je, že Hošek nevystupuje 

jako sportovní obojživelník poprvé. 

V minulosti totiž biatlon kombinoval 

s kanoistikou a republiku reprezen-

toval také v tomto sportu. (MAD)

Mladí hokejisté 
vybojovali třetí místo
Bronzovou medailí se po Turna-

ji 5 zemí mohou pochlubit hokejis-

té do 17 let. Lepší než oni se ukázali 

být pouze mladí Švédi a Američané. 

Za domácí reprezentaci nastoupi-

lo z Brna hned sedm hráčů – Adam 

Gajarský, Vojtěch Střondala, Karel 

Plášek, Daniel Kowalczyk, Lukáš Do-

stál a Matěj Svoboda, kapitánem 

byl syn majitele a kouče Komety Li-

bor Zábranský. Tým trénoval taktéž 

brněnský Petr Haken. „Řekli jsme 

si, že musíme vyhrát už kvůli těm li-

dem, kteří nám tady udělali kulisu. 

Mohli jsme být první, špatná prohra 

proti Američanům nás první místo 

stála, ale bronz bereme, jsme spo-

kojení,“ prohlásil po turnaji Zábran-

ský mladší pro web akce. „Nervóz-

ní nebývám nikdy, ale bral jsem to 

zodpovědně už kvůli tomu, že jsme 

hráli v Brně, v národním dresu se 

lvíčkem na prsou,“ měl Zábranský 

o motivaci postaráno. (MAD)

Zbrojovka vstoupila do 
jarní části čtyřmi body
Po nepříliš podařeném podzimu se fa-
nouškům brněnské Zbrojovky blýská 
na lepší časy. V zimní pauze posílený 
tým vybojoval v úvodních dvou zápa-
sech jarní části čtyři body, když remi-
zoval s Teplicemi a vzápětí porazil Li-
berec 1:0. 

„Chceme se prezentovat jinými vý-
kony a body než na podzim,“ prohlá-
sil před začátkem jarní části nejvyšší 
domácí fotbalové soutěže trenér Zbro-
jovky Svatopluk Habanec. „V kabině 
jsme si dali takový vnitřní cíl. Nechce-
me mít nosy nahoře a mluvit o pohá-
rech, to by bylo hodně scestné, stej-
ně tak ale nechceme neustále opakovat 
slovo záchrana. Z toho vyplývá, že na-
ším cílem je pohybovat se ve středu ta-
bulky,“ avizoval.

Na rozdíl od podzimu má ale k dis-
pozici více kvalitních hráčů. Kromě 
zmíněných posil jako Ashiru nově při-
šel třiadvacetiletý rodák z Oděsy Bo-
rys Tashchy. „Máme příjemné staros-

ti, co se týče kádru,“ přiznává Habanec. 
Je také spokojen s výsledky kondičních 
testů. „Využíváme toho, že trénování se 
neustále posouvá dál, co se týče pokro-
ku a modernizace. Výkony ve sprintech 
na 10 a 30 metrů se zvedly o nějakých 
dvacet procent,“ pochvaluje si.

Úroda zimní přípravy přišla záhy 
v podobě remízy s Teplicemi a pře-
devším domácí výhry nad Libercem. 
„Vyhráli jsme, teď se musíme začít 
posunovat tabulkou, pořádně šlapat,“ 
usmívá se brankář Melichárek, kte-
rý udržel čisté konto a navíc pět minut 
před koncem zachránil utkání fantas-
tickým zákrokem. Jediný gól vstře-
lil Řezníček. „Je to strašná úleva. Po 
dlouhé době jsme doma vyhráli. Hrá-
li jsme dobře a zasloužili si vyhrát, což 
se nám povedlo,“ netajil se po utkání 
svou spokojeností.

Další zápas odehraje Zbrojovka v so-
botu 4. března (po uzávěrce tohoto čísla), 
kdy se v derby utká se Slováckem. (MAD)

Viktor Hastík: 
Vždycky jsem 
dával dost gólů
Brněnský házenkářský klub SKKP Hand-
ball Brno bojuje o postup do play-off 
a pod vedením zkušeného kouče Zdeň-
ka Missbacha se připravuje na závěrečná 
kola ligy. Jedním z tahounů týmu je i rodi-
lý Brňan Viktor Hastík, který letos v sou-
těži patří k nejlepším střelcům. V rozhovo-
ru prozradil, čím se baví a jak jde skloubit 
studium práv s vrcholovým sportem.
V současnosti jste druhým nejlep-
ším střelcem extraligy a působíte do-
jmem, že zrajete jako víno. V čem 
spočívá váš úspěch?
Ani nevím, že jsem druhý nejlepší stře-
lec, protože mi přijde, že se mi až tak ne-
daří. Nicméně pokud tomu tak je, jsem 
za to rád. Nechci, aby to vyznělo, že se 
chvástám, ale já vždycky dával doce-
la dost gólů a letos je to asi o chlup víc 
než obvykle. Spíš ostatní jich teď dáva-
jí málo. (smích)

Za sebou už máte dlouhou kariéru. 
Co považujete za největší úspěch?
To budou asi postupy do nejvyšší sou-
těže s Brnem, potom asi mistrovský ti-
tul, který jsem získal s Karvinou, a kaž-
dá medaile, kterou jsem kdy vybojoval.

Už jste si vyzkoušel hrát v Maďarsku. 
Kdyby se objevila další možnost hrát 
v zahraničí, lákala by vás? 
Ona se v minulosti i v nedávné době ob-
jevila, ale už mě to neláká. To by muselo 
být, abych to zvažoval. Taková nabídka, 
která by mě zajímala, už asi nepřijde.

V jednom z minulých rozhovorů jste 
naznačil, že pracujete také na své práv-
nické kariéře. Jak bylo náročné spojit 
studium s vrcholovým sportem?
No, jak jste správně podotkl, jsem práv-
ník a Masarykova univerzita umožňu-
je, aby ji člověk navštěvoval jen pár dní 
v týdnu. Jde hlavně o to, všechno časo-
vě skloubit. Já jsem to naštěstí zvládl.

Jak vaše právnická kariéra nyní po-
kračuje?
Oboru se věnuji, jsem zaměstnaný v advo-
kátní kanceláři v Přerově, kam pravidelně 
dojíždím. Čekají mě advokátní zkoušky.

Volný čas je pro vás jistě vzácností, 
jak jej trávíte?
Momentálně, abych pravdu řekl, studi-
em, ale jinak jakoukoliv jinou činností, 
než je házená.  (MAD)

Brněnské kluby míří do play-off
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P R O G R A M  S E S T A V E N  Z  A L B  T T T  A  S C H I Z O F R E N I E

R

THRASH TOUR

ARAKAIN XXXV DOUBLE TOUR

PROGRAM SESTAVEN Z ALB TTT A SCHIZOFRENIE

30 LET 30 LET

Vstupenky v sítích Ticketportal, Ticket-Art a v Arakain e-shopu. 
VSTUPENKA V PŘEDPRODEJI NA OBA KONCERTY VE STEJNÉM MÍSTĚ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU.

BÍLÝ SLON

HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNER

THRASH TOUR

arakain.eu

& STRING LADIES
U N P L U G G E D  T O U R

HOST: 

Lokální předprodej: KC Semilasso - pokladna, INDIES - Poštovská 3

BRNO                            19h22.3.KC SEMILASSO

BRNO                            19h23.3.KC SEMILASSO


