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Začínají uzavírky Modrobílí, do toho!
a dopravní
omezení v Brně
Se začínající stavební sezonou se musí řidiči v Brně připravit na omezení
související s pracemi na silnicích. Město na svém území koordinuje stavební práce jak s Jihomoravským krajem, tak s Ředitelstvím silnic a dálnic
a Správou železniční dopravní cesty. K tomu je nutné připočíst také velké
i drobnější projekty rekonstrukcí sítí či tramvajových tratí. Aktuální informace získají řidiči díky připravované informační kampani.
ZUZANA TAUŠOVÁ

V

laků, aut i tramvají se letos dotknou velké stavební projekty, které se připravují ve městě Brně. „Snažíme se o to, abychom opravili to, co je
opravit potřeba. A aby se infrastruktura, která je na pokraji životnosti, dočkala oprav včas,“ vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).
Aktuální informace o velkých uzavírkách se letos řidiči i další obyvatelé
města dozví také díky připravované informační kampani na hlavních dopravních uzlech a v místech jednotlivých
uzavírek.
První část projektů už má v tuto chvíli jasný termín i objízdné trasy. U dalších zatím probíhají výběrová řízení na
zhotovitelskou ﬁrmu a investoři projednávají objízdné trasy s příslušnými
úřady i policií. Teprve po vydání deﬁnitivních rozhodnutí bude o těchto dopravních změnách možné informovat
konkrétněji.
„Koordinace velkých dopravních staveb není jen věcí města Brna, ale i kraje a ŘSD. Každé léto jsme svědky toho,
že výsledek takové kooperace není příliš uspokojivý. To co lidem chybí, jsou
informace o tom, proč tyto práce trvají tak dlouho a případně proč na stavbě zrovna nikdo nepracuje. Nechápu,
proč byla třeba vloni celý měsíc uzavřena kvůli výměně povrchu ulice Hradecká a na stavbě se ploužil jeden ﬁnišer.

S nasazením více techniky by bylo hotovo za několik dní. Že to jde, vidíme
v cizině,“ povzdechl si opoziční zastupitel Oliver Pospíšil (ČSSD).

První letošní opravy
Jako první začali dělníci pracovat na
obnově sítí na Jugoslávské, Merhautově
a Francouzské. Zde už stavební práce
probíhaly loni, část jich však bylo možné provést bezvýkopovou technikou,
takže řidiči omezení pocítili až v těchto dnech.
„Největší dopravní komplikace zde
bohužel způsobují řidiči, kteří vjíždí
do křižovatky, i když dál nemají volnou
cestu,“ posteskl si například řidič Petr
Kudera. Právě na tento nešvar přitom
upozorňují i dopravní značky před křižovatkou. Kvůli autům, která zablokují cestu, navíc často nemohou projíždět
jiní řidiči ani tramvaje.
S dalšími omezeními musí řidiči počítat na Kolišti, kde začnou v dubnu
Teplárny Brno pracovat na výměně parovodů za horkovody a na to navážou
práce na dalších sítích.
Nejrozsáhlejší opatření a spolupráci si vyžádá sto dní trvající výluka na
brněnském hlavním nádraží, při které bude vlaková doprava nahrazována
tramvajovou dopravou k židenickému
a královopolskému nádraží. O spojení
s náhradním Dolním nádražím za Zvonařkou se zase postarají autobusy.
(POKRAČOVÁNÍ NA STR. 12–13)

AKTUÁLNĚ

Město si připomene osvobození
Ve středu 26. dubna Brno oslaví výročí,
kdy ho před 72 lety osvobodila sovětská
vojska 2. ukrajinského frontu maršála
Rodiona Jakovleviče Malinovského. Zástupci města se proto vydají na Čestné
pohřebiště na Ústředním hřbitově. V deset hodin dopoledne tam k pomníku při
vzpomínkovém aktu položí věnce.
Závěrečný úder na vnitřní město
v roce 1945 začal v 8 hodin ráno. „Pěší
jednotky podporovala 6. gardová tanková armáda, přičemž mechanizovaný sbor vyrazil od Husovic do Králova Pole, obrněnce měly z Křenové ulice
proniknout na Žlutý kopec, od nádraží

po Lužánky směrem na Veveří se probíjel tankový sbor,“ připomíná Internetová encyklopedie Brna.
Pod náporem tanků a pěchoty německá
obrana dlouho neodolávala. V 10:30 hodin zavlála na budově Zemského úřadu
na Žerotínově náměstí československá
vlajka, kolem poledne se vzdala asi pětisetčlenná posádka hradu Špilberk a první
sovětské tanky dojely až pod Kraví horu.
Do večera se podařilo osvobodit celé
Brno s výjimkou severní části.
Zpráva o osvobození jihomoravské
metropole zazněla ještě téhož dne ve
vysílání moskevského rozhlasu. (LUK)

Když město znáte dlouho,
začne k vám mluvit

Děti čekají novinky.
Ve školách i školkách

3

4

Kometa jde do semiﬁnále! Brněnská Kometa šokovala odborníky i laiky, když přejela favorizovanou Spartu
4:0 na zápasy (více na str. 23). Nyní hraje semiﬁnále s Mountﬁeldem Hradec Králové. První dva duely (hrané po
uzávěrce tohoto čísla) má „Modrobílá šlechta“ již za sebou, další ji čeká doma v DRFG Areně v neděli 2. dubna.
Největším tahounem soupeře je čtyřicetiletý veterán Jaroslav Bednář, který má zkušenosti z mnoha zahraničních soutěží včetně prestižní NHL, kde nastupoval za Floridu Panthers a Los Angeles Kings. Také je držitelem
stříbra z mistrovství světa 2006 a šampionem extraligy, kterou vyhrál se Slavií v roce 2008. V pěti zápasech letošního čtvrtﬁnále si připsal jeden gól a šest asistencí.
Oba týmy mají společný fakt, že jejich klece chrání slovenští brankáři, za Brno Marek Čiliak a za Hradec Patrik
Rybár, kteří jsou zatím velkými oporami. Rybár má dosud statistiku úspěšnosti zásahů 92,74 %, v životní formě chytající Čiliak dokonce 93,3 %.
Podle sázkových kanceláří jsou mírným favoritem Brňané, ačkoliv základní část (a zejména její konec) podle
toho nevypadala. Východočeši obsadili čtvrté místo tabulky se ziskem 89 bodů, tedy o pět víc než Kometa. Ve
třech vzájemných zápasech bylo ale dvakrát lepší Brno. Oba týmy se prezentovaly atraktivní ofenzivní hrou
(Hradec vstřelil 159 branek, Kometa pouze o jednu méně), Mountﬁeld byl ale lepší v obraně. Silnou stránkou
jak Brna, tak Hradce jsou oslabení. Hradec je v této disciplíně první s 92,31 % úspěšně ubráněných přesilových
her soupeře, Kometa následuje s úspěšností 90,48 %.
Zatím to také vypadá, že semiﬁnále bude mít velmi slušnou diváckou kulisu. Tradiční bašta Komety DRFG Arena
byla v obou čtvrtﬁnálových zápasech jako obvykle vyprodaná, velmi dobrou průměrnou návštěvností v play-off
činící 6664 osob se můžou pochlubit i Východočeši. V případě, že Kometa sérii ovládne,
Více na straně 23
se ve ﬁnále střetne s vítězem série Liberec vs. Chomutov.
(MAD) FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Uzavírky a omezení,
které čekají Brno
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Brněnská JAMU
slaví 70 let
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Sezonu open-air festivalů
otevřou Čarodějáles a Majáles
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Milí Brňáci,
je spousta témat, o kterých bych se mohl
zeširoka rozepsat. V dubnovém čísle Brněnského metropolitanu bych ale nechtěl
psát o ničem konkrétním. Chtěl bych se
zamyslet nad věcmi, které se dějí samovolně a možná si toho mnohdy ani nevšimneme, bereme je jako samozřejmost. Chtěl bych se věnovat fenoménu,
který zasáhl nejen Brno – chtěl bych psát
o jaru, o náladě, kterou jaro přináší.
Všimli jste si? Ano, jaro je tady skutečně každý rok, tak nějak automaticky,
samozřejmě, že mnozí ani nezvedneme
oči od počítačů a tabletů a mobilních telefonů. Jaro pak „žijeme“ hlavně na sociálních sítích. Ale ani neklid a napětí
v současném světě nás nemůže připravit o radost z příchodu jara. Jeho symbolem jsou Velikonoce a v Brně také
Velikonoční festival duchovní hudby, který našel inspiraci v jejich poetice a duchovní energii. My, kteří si letos opět necháme osvěžit srdce a mysl
skladbami starých i soudobých Mistrů,
tak přineseme svědectví o tom, že jsme
ani ve zmatcích dnešní doby na Kristův
život a jeho oběť, tedy na duchovní hodnoty křesťanské kultury, nezapomněli.
Dobít baterky si ale už teď můžeme
i na jarní procházce. A je to potřeba. Zatímco starší lidé, dřívější generace, pociťovali prý únavu z opotřebování životem
kolem padesátky, dnes už jsou vyhořelí lidé mezi třicátníky. Dokazují to bohužel už i studie vědců, kteří se moderním stylem života a jeho dopady na nás
zabývají. Je logické, že když nebudeme
odpočatí, a to už vůbec nemluvím o produkci hormonů štěstí, nebude to stát za
nic. Ani v práci, ani v osobním životě.
Brno je přitom díky své poloze a okolí městem s úžasným možnostmi. Šťastní tady můžeme být během chvilky na
kole, koloběžce, kolečkových bruslích
nebo na louce plné koniklecí. Všechno
je tady tak blízko. A pokud se rozhodnete jít pěšky, podívejte se do minulého,
březnového čísla Brněnského metropolitanu (je na www.brno.cz). Najdete tam
skvělé tipy na výlety kolem města.
Je to tak, počasí nám v posledních
dnech přeje, je proto potřeba vypnout
občas všechny elektronické spotřebiče, mobily, tablety, notebooky, třeba
i pračku.. a vyrazit do zeleně, užít si koberce bledulí, zajít do lesa na medvědí
česnek... Mohou vás u toho napadnout
myšlenky, na které byste u počítače nikdy nepřišli.
A ještě jedna velká událost je, milí Brňáci, ve hře – modrobílá Kometa. Kometa stoupá vzhůru. Ve chvíli, kdy Brněnský metropolitan vyjde, už bude mít
hokejový tým za sebou další semiﬁnálová utkání play-off extraligy. Je úžasné,
když Brno žije hokejem. Je to další fenomén, stejně jako to jaro. A tak si obojí
užijme. Kometě držím palce a samozřejmě přeji titul! Ale už teď jsou dost dobří!
Ale není to jenom o Kometě, je spousta dalších úspěšných sportovců, Brňáků,
kteří nám díky svým úspěchům pomáhají
připomenout, že jsme hrdými občany našeho výjimečného města Brna. Například
horolezec Adam Ondra, který patří mezi
naprostou lezeckou špičku, v třiadvaceti
letech je už trojnásobným mistrem světa a dál posouvá hranice možného. Nebo
tenistka Lucie Šafářová a spousta dalších
úspěšných sportovců z Brna. I díky tomu
držíme pohromadě, cítíme sounáležitost
a jsme patrioty.
A tak vám, milí Brňáci, přeji, aby jaro
prozářilo váš každodenní život a abyste
díky těmto samozřejmostem měli lepší
a pozitivnější náladu. Nejen na jaře.
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Kníničtí chtějí zakázat
psy na přehradě
Budou mít psi zákaz vstupu v okolí Brněnské přehrady? Návrh úplně omezit jejich pohyb zejména do
lokality Sokolského koupaliště navrhl radním v rámci novelizace vyhlášky úřad městské části Kníničky, pod kterou Brněnská přehrada
spadá. Radní města však návrh zamítli. Poslední slovo budou mít ale
ještě zastupitelé.
HANA ČERNOHORSKÁ, ALEŠ PELIKÁN

„Zži Brněnské přehrady v okolí So-

ákaz pohybu lidí se psy na plá-

kolského koupaliště jsme hodně diskutovali a nakonec jsme se shodli na tom,
že tato plocha má umožňovat lidem, kteří si vyjdou na přehradu se svým psem
na vodítku, aby plochou mohli projít,“
uvedl náměstek primátora Martin Ander. „Pláž přehrady není sice psí výběh,
není to místo, kde by psi měli možnost
volně se pohybovat bez vodítka, na druhou stranu to ale nemá být místo, kde
je zakázán volný vstup se psy. Takové
omezení neodpovídá charakteru této lokality,“ řekl Ander.
Proto tento návrh městské části Kníničky rada zamítla a není do vyhlášky
zařazen.
Konﬂikty se psy jsou podle starosty
městské části bohužel časté. Několikrát
zde museli zasahovat i strážníci. Proto
zastupitelé v Kníničkách, kam problematické pláže katastrálně patří, navrhli
změnu vyhlášky v těchto lokalitách.
„Volně pobíhající psi se bez dohledu toulali pláži, přeskakovali deky
s rekreanty, což bylo lidem nepříjemné. Obzvlášť děti se bály zejména velkých plemen. Řešili jsme to většinou jen
slovně, někdy se do sporů museli vložit přivolaní strážníci. Zákazem volného pohybu psů přímo ve vyhlášce chceme těmto konﬂiktům v rekreační oblasti
Brněnské přehrady zamezit,“ zdůvodnil návrh starosta městské části Kníničky Martin Žák.
Problémy s volně pobíhajícími se psy
se vyskytly i na druhé pláži, U Lva. Ta
je mnohem menší a koncentruje se tu
mnohem více lidí. „Chodí sem pravi-

Výběh. V meruňkovém sadu v Židenicích se už prohání psi.

delně Kníničtí, kteří to mají z domu na
koupání nejblíže, dále rybáři a také právě skupinky lidí se psy,“ popsal situaci
starosta Žák.
Hlídky strážníků chodí na kontroly
velmi často. Lidé se na ně obracejí v létě
téměř denně. „Nejvíce jim vadí, když
jim cizí psi procházejí nebo přeskakují přes deku, setřepávají na ně vodu
nebo pobíhají volně mezi dětmi u hřiště. Strážníci nechtějí výrazně lidem zasahovat do trávení jejich volného času,
ale v okamžiku, kdy by někteří pejskaři nerespektovali práva ostatních, může
strážník uložit pokutu do výše pěti tisíc
korun. Ve správním řízení může pokuta
dosáhnout třiceti tisíc. Většinou naštěstí stačí domluva, protože majitelé ihned
zareagují na upozornění hlídky a psa
si již hlídají,“ sdělil mluvčí brněnské
městské policie Brno Jakub Ghanem.
Sami pejskaři mají na volný pohyb
psů různé názory. Jedni jsou pro, jiní
naopak proti. „Já jsem toho názoru, že

FOTO: Z. KOLAŘÍK

pokud mám psa pod dozorem, je vycvičený a poslouchá na slovo, nevidím důvod, proč by nemohl pobíhat volně, samozřejmě s náhubkem. Je také spousta
pejskařů, kteří mají svého miláčka na
dlouhém vodítku a myslí si, že ho tím
automaticky mají pod kontrolou, ale to
je často omyl,“ říká z vlastní zkušenosti
majitel labradora Zdeněk Konečný.
Vyhláška, která určuje pravidla pohybu psů v Brně, platí od roku 2009.
Novelizací se nijak zásadně nezmění.
„Majitelé psů nemusí v Brně očekávat
žádné dramatické změny, do té vyhlášky jsou doplněny zejména nové plochy, výběhy pro psy, které jednotlivé
městské části postupně zřizují,“ doplnil
Ander. Jednou z nich je například psí
výběh a cvičiště v takzvaném meruňkovém sadu v Židenicích, který se otevřel
na konci března.
Radní doporučili ke schválení vyhlášku zastupitelstvu ke schválení. To zasedá 11. dubna.

Brno spolupracuje
v městském
ekosystému
Ve středu 22. března se na výstavišti uskutečnilo historicky první jednání
s názvem „Městský ekosystém 2017.“
Sešli se na něm zástupci vedení města, podnikatelské, akademické a politické sféry, neziskových organizací, občané a další.
Cílem setkání za účelem budoucího
rozvoje města bylo navázat spolupráci
všech těchto sfér. „Naší snahou je vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro
hlubší spolupráci na formování budoucnosti Brna,“ řekl vedoucí oddělení strategického plánování Brna Jan Holeček.
Účastníci navrhovali hodnoty, které považují pro budoucnost města za
zásadní a na které by se měli společně
s městem zaměřit. Téměř 200 účastníků tak nastínilo cíle a oblasti, na které
bude brát vedení města ohled při vytváření strategie do dalších let.
„Brno se může stát skutečně chytrým
městem, pokud plně využije potenciálu
lidského kapitálu, který má,“ uvedl vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje brněnského magistrátu Jakub Rybář. Celé
setkání bylo věnováno zahájení společné přípravy nové strategie města do
roku 2050 a představení nástrojů spolupráce s partnery.
Na semináři přednesli své zkušenosti také zástupci z dalších evropských
měst. Transformaci Bilbaa a spolupráci místních partnerů představil profesor z Univerzity DEUSTO Roberto San
Salvador del Valle. O participativním
foresightu jako efektivním nástroji veřejné správy promluvila Doris Wilhelmer, vedoucí výzkumu v Centru pro
inovační systémy a strategii Rakouského technologického institutu ve Vídni.
O strategickém plánu Ostravy promluvil konzultant Daniel Konczyna.

Co je městský ekosystém
Městský ekosystém je možné vnímat
jako trvalou spolupráci všech aktérů
v území na společném cíli, tedy dlouhodobému rozvoji území.
Město Brno, které často vnímáme
jako politickou reprezentaci a úřad samotný, spravují městské části, městské
společnosti a městské organizace. Spolu
se svými přirozenými partnery z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry a zejména aktivními jednotlivci vytvá(LUK)
ří jedinečný městský ekosystém.

Vyrobil nůž pro prezidenta i speciály pro armádu
Lubomír Maďarič je nožíř. Přesněji mistr nožíř. Vytvořil už tisíce děl, i když
těch špičkových zvládne v průměru jen
pět do měsíce. Některé zdobí soukromé
sbírky, jiné slouží v armádě a u policie.
O kvalitě jeho práce svědčí i skutečnost,
že v kategorii pevných bojových nožů
na 25. mezinárodní výstavě Brno super
získal v březnu nejvyšší ocenění.
„O nože jsem se zajímal už jako malý
kluk. Když jsem však už nějaký měl,
starší kluci mi jej ukradli,“ vzpomíná.
Po maturitě v Lučenci nebylo v šedesátých letech na Slovensku dost pracovních příležitostí. Maďarič narukoval do
Brna a po vojně, jak sám říká, se oženil
se Zbrojovkou. A také sportoval. Vzpíral, házel diskem a koulí za Sokol Žabovřesky, což se mu hodilo v dalším profesním životě.
Začal využívat technologických zkušeností získaných ve Zbrojovce a zkoušel mimo svou běžnou zámečnickou
práci vyrábět nože. Po listopadu šla výroba v továrně ke dnu. Hledal si jiné
uplatnění – byl šéfmontérem a šéfem
pokrývačů. V roce 1993 se osamostatnil
a začal vyrábět nože. „Dva a půl roku
jsem přežíval, žil jsem na dluh. Bylo
to moc špatné, i když jsem z vlastních
zkušeností věděl, že umím. Už jsem
chtěl řemesla nechat,“ uvádí.
Záchranný kruh mu však hodil tehdejší americký prezident Bill Clinton,
který byl v republice na návštěvě. Ma-

ďarič mu věnoval jeden ze svých výrobků. Za nějakou dobu na výstavě nožířů
v Příbrami za ním přišel tehdejší předseda profesní asociace se žlutou obálkou s hlavičkou Bílého domu. Americký prezident v dopise ocenil kvality
Maďaričova nože. Mezi odbornou veřejností se to okamžitě rozneslo a znalci si
začali objednávat nožířova díla.

Pan nožíř. Lubomír Maďarič.

Dalším zlomovým okamžikem byla
návštěva důstojníka ze speciálních jednotek armády s otázkou, zda by pro ně
byl schopen vyrobit nůž. Armáda jej
testovala tři měsíce. „Prověrky dopadly dobře. Od té doby pro ně vyrábím
nože. Každá jednotka má jiný – například průzkumníci mají na čepeli zdrsnění pro palec vojáka, aby nůž při jakéko-

li činnosti nevyklouzl z ruky, a pilku na
přeříznutí padákových šňůr, pokud by
parašutista uvízl v koruně stromu,“ vysvětluje Maďarič.
Jeho nože sloužily českým vojákům
na misích v Bosně, Kosovu, Iráku i Afghánistánu. A stále s úspěchem slouží.
Dva nože byly i s českými vojáky v zajetí. „Vzali je našim klukům a chtěli je
zničit. Nešlo jim to, i když s nimi bodali do hlavní samopalů, které poškodily. Čepel však vydržela, tak alespoň deformovali palicí patku u rukojeti. Naše
vojáky museli po zásahu OSN propustit
i s výzbrojí. Nože se ke mně dostaly vojenským speciálem dřív než jejich majitelé. Patky jsem opravil a nože už zase
slouží,“ dodává Maďarič.
Uvádí, že je nožíř a designér. Při výrobě krásných nožů však spolupracuje s osvědčenými kováři, rytci, zlatníky
a šperkaři. Pro nože používá speciální ocel a pro rukojeť tvrdé černé dřevo,
tedy eben nebo kořen z kanadského javoru, žirafí kost či třeba vzácnou mamutovinu.
Splnil si i svůj profesní sen. Trvalo
mu deset let, než si podle svých představ pro sebe vyrobil zdobenou tureckou šavli. A také lovecký tesák, který
odpovídá stylu 18. století. Má rukojeť
z mrožího klu a je stříbrem zdobená zásluhou jeho přítele rytce Julia Mojžíše
(IK)
ze Slovenska.
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Když město znáte dlouho, začne
k vám mluvit, říká Milena Flodrová
V dubnu a květnu si budeme připomínat výročí osvobození Brna a konce druhé světové války, událostí, které zanechaly výrazné stopy v novodobé historii našeho města. Dva dny před
okupací Čech a Moravy německou armádou přišla s rodiči do Brna také čtyřletá Milena Flodrová. Později vystudovala historii na dnešní Masarykově univerzitě, jejím celoživotním zaměstnavatelem se stalo Muzeum města Brna a tématem dějiny města Brna. Okupaci a osvobození zažila, ale umí se vžít do dějin svého milovaného Brna v celé jejich hloubce a bohatosti a o své zážitky a zkušenosti se velmi vstřícně a poutavě dělit s ostatními.
MARKÉTA ŽÁKOVÁ
Historikové, tím že se „vyznají v dějinách“, disponují jistou mocí, která
může být destruktivní i konstruktivní. Mají dnes dost prostoru, ale i chuti
k tomu, aby ovlivňovali aktuální dění?
Samozřejmě určité možnosti mají, o tom
není pochyb. Můžou psát, můžou přednášet, můžou vymýšlet ještě další věci.
To ano. Ale je už potom na těch ostatních, jestli je budou brát vážně nebo jestli si z toho něco vezmou. Byla bych velice ráda, kdyby lidé o tom, co od nich
slyší, uvažovali, zpracovali si to pro sebe
a měli to na paměti.
Vy jste jako renomovaná historička
celý život pracovala v Muzeu města
Brna. Co vás přimělo k tomu, že jste
se nestala kabinetní vědkyní, ale neúnavnou popularizátorkou dějin Brna?
Vždycky jsem vnímala, že většina lidí
nemá čas studovat to, co jsem mohla studovat já. Jsou to hodiny a hodiny v archivech a muzeích a tak dál. A já jsem jim
to chtěla nějakým způsobem zprostředkovat. Aby to bylo stravitelnější a přijatelnější a aby to zaujalo co nejvíce lidí.
Z toho důvodu jsem začala taky přednášet, psát knihy a články. Když totiž historik město zná už léta, ono k němu začíná
mluvit. To pak stojíte před domem, víte,
co se tam stalo, kdo tam bydlel nebo jaké
jsou okolnosti jeho vzniku, a on k vám
promluví. Takovým „mluvícím městem“
se nádherně prochází. Chtěla bych o tom
Brňany přesvědčit.
Často a ráda upozorňujete na brněnská „nej“ a na to, čím Brno vyniká
mezi ostatními městy. Jsou takovým
fenoménem i nové, moderně zpracované sedmidílné Dějiny Brna, které
postupně vycházejí od roku 2011?
Věřím, že ano. Zatím jsou vydány tři
svazky a podle toho, jak vypadají, lze
soudit, že až se to dotáhne do konce,
bude mít Brno zase jedno nej. Jeho dějiny totiž budou zpracovány opravdu kvalitně po odborné stránce, ale navíc budou
i čtivé. Četba do postele to sice není, jsou
to mimochodem těžké svazky, ale dá se
nad tím sedět třeba při kávě a přenášet se
do historie. Držím palce svým mladým
kolegům, aby to dovedli ke zdárnému
konci. A trošku jim i závidím.
Když člověk nezná historii svého
města, nemůže k němu najít vztah. Je to
úplně totéž jako u lidí. A Brno má těch
nej celou řadu. Třeba dar tolerance. Dostalo ho už ve 13. století s právy, která
mu udělil český král Václav I. To jsou
obdivuhodná práva, založená na tzv. občanském principu. Tam se nerozlišuje,
jestli je to člověk už déle usedlý nebo
příchozí, týkají se každého stejně. To se
podle mě dostalo do genů města Brna.
Ještě dříve vznikla i vaší zásluhou Internetová encyklopedie dějin Brna.
Ona vznikla, když už jsem byla v důchodě. Bylo to z iniciativy Muzea města
Brna. Když jsme bádali a řešili vědecké
úkoly, dělali jsme si kartotéky, abychom
měli přehled a mohli všechno rychle najít. A já jsem si potom říkala, že bychom
mohli vydat – tehdy ještě internet nebyl
– takovou abecední encyklopedii města
Brna, kde by například pod písmenem
D bylo divadlo a stručně všechno nejdůležitější o brněnských divadlech. To
by jistě naplnilo několik svazků. Ale do
toho přišel internet. Knižní vydání má
nevýhodu, že už v něm nemůžete nic do-
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plňovat, kdežto do internetové verze ano.
Ujali se toho mí mladší, technicky nadaní kolegové a převedli tuto myšlenku do
praxe. V čele internetové encyklopedie
stojí redakční rada s velmi šikovnými organizátory, přispívají tam spolupracovníci z archivu, muzeí a podobně. Všichni
to děláme zadarmo, protože to považujeme za službu městu. Je to radostná práce
– informace se stále doplňují, rozšiřují
a zlepšují a lidé si na to už zvykli. A zase
je to jedno z brněnských nej, protože se
od nás učí třeba Uherské Hradiště a různá další města. A to je důležité, aby Brno
vždycky přineslo něco nového.

ohromný dav studentů a já bych pro ně
dělala vše, co se dělat dá. Mám zkušenost ze svých vlastních studií, že vzpomínky z té doby vás provází celý život. Nejlepší by bylo, kdyby mladí lidé
v Brně zůstávali, pracovali tady a přispívali mu svou hřivnou. A když budou
žít a pracovat někde jinde, aby na Brno
v dobrém vzpomínali a vážili si ho.
Často chválíte již zmiňovaný brněnský gen tolerance. Nemáte pocit, na
základě reakcí některých lidí například na snahy města o integraci cizinců, že ten gen slábne?
Je to bohužel tak, že v celosvětovém
měřítku se všechno strašně radikalizuje a společenská atmosféra se zhoršuje. A je to tím, že nám ty geny tolerance nějak vymírají. Já nevím, co
to způsobuje, ale byla bych moc ráda,
kdyby si Brno uvědomilo, jaký má ve
své toleranci potenciál. Že jsou to jeho
základy, na kterých může stavět.

Ulehčila vám encyklopedie ve vašem
údělu odpovídat na dotazy Brňanů týkající se například uličního názvosloví?
Je to úděl a stále musím na několik dotazů měsíčně odpovídat, navíc dnes už mě
lidé berou jako pamětníka – je to neuvěřitelných 78 let, co jsem s rodiči přišla do Brna, a také proto se na mě obracejí. Ale je to krásný úděl a encyklopedie
vlastně vznikla z takových dotazů. Ještě
když jsem byla v Historickém oddělení
Muzea města Brna, ozývaly se telefonáty pídící se například po současném názvu staré ulice. Musela jsem je hledat
ve starých adresářích, které jsme měli
v knihovně, a když se to opakovalo a pořád se někdo na něco ptal, začala jsme si
dělat kartotéku, v níž se hledalo rychleji,
tedy budoucí základ encyklopedie.
Získala jste naopak někdy vy cenný
historický poznatek od obyvatel Brna?
Ano, oni nám přispívají různými poznatky a doplněními. Upozorňují nás,
co jsme ještě zapomněli uvést. My jim
poděkujeme a přidáme to do encyklopedie s údajem o tom, kdo je zdrojem
informace. Důležité pro nás také je, že
na encyklopedii dodržujeme slušnou
konverzaci. Pokud by se objevila nějaká vulgarita, nebudeme na ni odpovídat. Zatím se to naštěstí nestalo.
Už mnohokrát jste se zmínila, že
máte nejraději středověké dějiny
Brna. A ty zdaleka nejsou uzavřenou záležitostí. Sledujete, co nového
se v této oblasti děje?
Ano, zajímá mě práce archeologů například na místech nových staveb a jsem
taky zvědavá, jak ty stavby dopadnou. Třeba Janáčkovo centrum, z něhož mám, musím se přiznat, tak trošičku obavy. Vždycky si říkám, jenom aby
tam nezačalo hořet, protože si nedovedu
představit, kolik hasičských vozů se na
Veselou vejde. Vždyť jsou to úzké středověké uličky, které dnes nejsou o moc
širší. Myslela jsem, že se Janáčkovo centrum postaví někde v parku, třeba v novém Jižním centru. Mám výhrady, ale
respektuju to. Nejsou to nevratné věci.
Nejhorší je, když se památka zboří.
Ta už se postavit nedá. To je příklad královské kaple na Dominikánském náměstí, kterou v roce 1908 zbořili a dneska by
to pro Brno byla ohromná památka. Taky
mi trošku vadí, že někdy páni architekti
nectí charakter budovy, kterou rekonstruují. To se stalo třeba s palácem Chlumeckých na České, s tou nešťastnou šestkou.
Historie tohoto slavného paláce sahá až
do 14. století, navíc tam byla redakce Lidovek, zastřelil se tam Rudolf Těsnohlídek a stalo se tam spousta všelijakých
věcí. Dnes je prakticky nepřístupný, nikdo nemůže do toho krásného nádvoří, je
tam střecha, která půlí sochu svaté Anny,
a takové věci. To mě bolí a zlobí, protože

Historička. Milena Flodrová o Brnu napsala řadu knih.

to si Brno nezaslouží. Rozumím, že památka nemůže být jen na koukání, musí
také přinášet zisk, ale v tom je největší
kumšt architekta, aby spojil její historickou i komerční hodnotu.
To se myslím povedlo v brněnském
podzemí.
Ano. Pan inženýr Svoboda je naprostý odborník. Já neznám nikoho povolanějšího. Brněnské podzemí dostalo skutečně švih a šmrnc a je to zase něco, co
Brno může nabízet návštěvníkům. Včetně krásně a důstojně upravené Kostnice pod kostelem svatého Jakuba, ze které se skutečně stalo místo k zamyšlení,
k rozjímání a uvědomění si, že život jednou končí a že by tady po nás mělo zůstat něco, za co se nemusíme stydět. Přeju Brnu, aby mělo hodně takových věcí.
Novodobé brněnské dějiny stále ještě budí emoce a rozepře. Před dvěma
lety oslavilo město 70. výročí konce
2. sv. války Rokem smíření. Přijalo
Deklaraci smíření a odsoudilo i zločiny spáchané na německém obyvatelstvu při tzv. brněnském pochodu
smrti. Památku obětí pochodu uctili účastníci Poutí smíření. Jak se na
toto gesto, které zvláště u starší generace vyvolává kontroverze, díváte?
Mohu uvést příklad ze svého dětství.
My jsme bydleli na Mášově ulici tady
u Moravského náměstí a v tom našem
pětipatrovém domě byly čtyři takové charakteristické partaje. Jedni byli
říšští Němci, kteří se nastěhovali do
bytu hned vedle nás po mladých židovských manželích, kteří zavčas odjeli do
zahraničí. V přízemí bydlela jedna stará
sedmdesátiletá paní – brněnská Němka, která tady žila od narození. A pak

FOTO: I. KLEMEŠ

tam v prvním a ve třetím patře byly
dvě dámy, Češky, které si vzaly Němce.
A těch se celý dům bál. Ti říšští Němci, mladá rodina s chlapečkem, i ta stará paní, to byli hodní a slušní lidé, kteří
nám nikdy nezpůsobili žádný problém.
A ty dvě poněmčené Češky, to byla
hrůza. Já jako školačka jsem je musela
zdravit německy a hrozné bylo, když na
sebe vykřikovaly z balkónku a ptaly se
jedna druhé, jestli už má vstupenky na
popravy v Kounicových kolejích. Ony
na ty popravy chodily i se svými dětmi.
A teď posuďte, jak se po válce zachovat
k těm, k těm a k těm, koho potrestat.
Mám tu dobu dětství pořád v hlavě a dívám se na to tak, že tady skutečně mělo dojít k potrestání těch, kteří Čechům škodili a měli na svědomí životy
lidí. Ale ti ostatní, zvláště staří lidé, ti už
tady mohli dožít. Vím, že po skončení
války byly emoce rozjitřené. Nám taky
zemřelo rukou gestapa několik lidí, které jsme měli moc rádi. A vždycky jsme
si říkali, že až to skončí, že to okupantům vrátíme. Nakonec to dopadlo takhle.
Myslím si, že ta podaná ruka není
nic špatného. Jsem totiž pro každé vstřícné gesto, protože mám ráda,
když je mezi lidmi klid a vzájemnost
a soulad. Nemám ráda střety. Přístup
Brna k této věci schvaluji.
Na Rok smíření navazuje festival
MEETING BRNO, který staví na
kulturně-společenském dialogu. Festival organizuje a účastní se ho hodně mladých lidí. S jejich zájmem
o novodobou historii to zřejmě nebude tak zlé, jak se někdy tvrdí.
Já si mladých lidí moc vážím a chtěla bych, aby Brno dosáhlo pověsti, že
je městem pro mladé lidi. Máme tady

A jak je to s ženskými geny Brna?
Věnujete se také výrazným ženám
brněnské historie.
To je otázka, která mě začala zajímat,
když jsem se poprvé seznámila třeba s Eliškou Rejčkou. Ta mě oslovila
a ohromila. Stále lituju, že Brno nemá
její sochu, a dokonce tady nemáme ani
její ulici. Kdyby na Starém Brně vznikla nová ulice, měla by být pojmenována
po této královně. Ženy dříve, už od toho
středověku, stály vždycky tak trochu
v pozadí, a přesto si nedovedeme představit, že by bez nich brněnská historie
mohla existovat. Je to zřejmé i z knihy
Brno a Brňanky, kterou jsme na základě
našich rozhlasových rozhovorů stvořili
s panem redaktorem Šenkýřem. Vzpomínáme tam na ženy, které prošly historií Brna a kladně ji ovlivnily.
A trváte na tom, že je to vaše poslední kniha?
Ano. Mně už dělá potíže i bádat v archivu, jet do Černovic a sedět tam, pak
zase domů. Je to pro mě vyčerpávající. Teď spíše chystám svoje výpisky,
písemnosti a koncepty, kterých mám
doma obrovské množství, abych je
předala do archivu a aby je mohli využít mladí historikové a pokračovat
v objevování a odhalování brněnských
dějin. Ještě mám dvě taková maličká
témátka, která vydají spíše na články,
ale zatím je nebudu prozrazovat.
Jste iniciátorkou imaginární společnosti přátel města Brna, jejímiž členy mohou být všichni, kdo mají Brno
rádi a jednají v jeho prospěch. Sestavila jste i Desatero Brňana, kde se
mimo jiné říká, že Brňan by měl být
optimistický, hledět do budoucnosti
a věřit v město Brno. Co je podle vás
zdrojem tohoto optimismu a víry?
To mě napadlo v době, kdy se zakládaly a získávaly popularitu všelijaké
takové společnosti. V hlavním městě
máme třeba Společnost za starou Prahu, ale v Brně nic podobného není.
Když jsem si potom uvědomila, kolik by kolem toho bylo administrativy,
usoudila jsem, že nejlepší bude založit virtuální společnost v myslích lidí.
A sestavila jsem pro ni pravidla a Desatero Brňana. Ona je to spíš taková
legrace, ale mnozí moji známí ji přijali a říkají mi, že se cítí být Brňany, kteří pro své město něco dělají. A v tom je
ten optimismus a víra.
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Děti čekají novinky.
Učitelé roku
Ve školách i školkách
Letošní rok přinesl změny, které se týkají dětí i rodičů. Tou největší je zavedení
povinného předškolního vzdělávání. Děti předškolního věku tak musí minimálně
na jeden rok do mateřské školy. Novinkou je také například možnost individuálního vzdělávání i na druhém stupni základní školy či sjednocené zápisy do škol.
LUCIE KOLISCHOVÁ

P

rvního ledna vstoupil v platnost nový
zákon o povinnosti předškolního vzdělávání. Pětileté děti tak nově musí přijít
k zápisu a v září nastoupit do mateřské školy. „Týká se to dětí, které budou mateřskou
školu navštěvovat od 1. 9. 2017 poslední
rok před nástupem do první třídy,“ uvedla Marie Klusoňová, zástupkyně vedoucího odboru školství brněnského magistrátu.
V praxi to znamená, že mají děti předem
danou denní docházku v pracovních dnech,
která neplatí o prázdninách. Rodiče žádají
o uvolnění, vypisují dětem omluvenku.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad. Pokud ještě dítě do
mateřské školy nechodí, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím
vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
„Dítě může povinnosti předškolního vzdělávání plnit i jinými způsoby, a to individuálním vzděláváním bez docházky do
mateřské školy, vzděláváním v přípravné
třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně školy speciální a vzděláváním v zahraniční škole na území republiky, ve které
ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky,“ doplnila Klusoňová.
Pokud se rodiče rozhodnou pro jinou
možnost, musí to řediteli školky oznámit
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního
roku, kdy dítěti začne povinné předškolní
vzdělávání. Pokud navíc zvolí individuální
vzdělávání, doporučí ředitel mateřské školy
oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat. Ty následně v dané školce kontrolují a rodič potomka na toto „přezkoušení“ musí přivést.

Zbytečná administrativa navíc
Nadšení z novelizace zákona však nesdílí
ředitelé mateřských škol. Přinese jim totiž
více papírování, na které nemají čas. „Tato
právní povinnost je neopodstatněná a ne-

dostatečně připravená. Školský zákon již
před poslední úpravou zaručoval pětiletým
dětem přednostní právo přijetí do mateřské
školy, ale neomezoval právo zákonných
zástupců na výchovu a volbu předškolního
zařízení. Novelizace přináší mnohonásobně více administrativy a povinností, zároveň zbavuje odpovědnosti za výchovu ty,
kdo by za ni měli být především odpovědni – zákonné zástupce,“ uvedla jedna z ředitelek, která si nepřála být jmenována.
Papírování navíc se projeví hned u zápisu – zřizovatelé škol, tedy obce či kraje,
předají mateřským školám seznamy všech
dětí, které spadají do daného školského obvodu. Na ředitelkách pak je, aby dohledaly
„zbloudilé ovečky", zda se nezatoulaly do
jiných obvodů (na což ale mají právo) anebo se k zápisu vůbec nedostavily. Ty druhé
pak musí okamžitě nahlásit zřizovateli.
S přijímáním dětí souvisí další změna
zákona. I tu kritizují učitelky – přijímání
a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. „Od 1. září budou mít tyto
děti právo na snižování počtu dětí ve třídě,
kde jsou vzdělávané. Tato úprava by byla
logická a na místě, pokud by se ﬁnancování zaměstnanců škol neodvíjelo od počtů žáků. Takže nejenom více administrativy, ale i více práce za méně peněz,“ dodala
jedna z ředitelek.
Kromě toho se už u zápisů bijí dva zákony – školský zákon (č. 561/2004 Sb.)
a o ochraně zdraví (č. 258/2000 Sb.). Na
jednu stranu totiž ředitelé musí přijímat jen
očkované děti, na druhou stranu musí ale
zároveň přijímat i děti s povinným předškolním vzděláváním, které očkované nejsou. Stejná mateřská škola, dvojí metr.
Některých rodičů se změny nedotknou.
„Je mi to jedno, syn Jáchym do školky
chodí a chodil by stejně, jako chodil i jeho
bratr Honzík. Objektivně si myslím, že je
to dobré, protože se některé základní věci,
jako socializace a chování dítěte v kolekti-

Konference o inkluzi zaplní Brno
Brno se 27. dubna stane centrem inkluze ve vzdělávání. Uskuteční se tu totiž mezinárodní konference pro pedagogy a odborníky ze spolupracujících
profesí. Smyslem konference je účastníky inspirovat pro každodenní práci
ve škole.
„Pozvání přijali pedagogové z partnerských měst Leedsu, Vídně, Stuttgartu, Debrecínu a Charkova, kteří budou
na konferenci prezentovat zkušenosti
dobré praxe v inkluzivním vzdělávání

v zahraničí. Konference se zúčastní také
odborníci z Varšavy a Lublaně a zejména paní Mary Kyriazopoulou z Evropské agentury pro inkluzivní vzdělávání,“ uvedla Marie Klusoňová z odboru
školství.
Jednacím jazykem bude čeština, příspěvky zahraničních účastníků budou
tlumočeny. Kapacita konference, která
se bude konat v sále zastupitelů na Nové
radnici, je 200 účastníků. Registrace je
(LUK)
otevřena na www.map.brno.cz.

vu, vyřeší předem v prostředí, kde je na to
relativně čas. Škola je už tak pro dítě docela zlom na to, aby v kolektivu byly děti,
které se rok učí v kolektivu fungovat,“ řekl
Štěpán Neubauer.
Komplikace je to však pro rodiče, kteří preferují jiné než státní školky. „Máme
neregistrovanou lesní školku, takže syna
budu muset přihlásit do nějaké registrované a tam se domluvit na domácím vzdělávání. Dál bude chodit do lesní, ale do
té oﬁciální registrované půjde podle všeho na přezkoušení,“ popsala novinku v životě svém i svého syna Klára Kubíčková.

Sjednocené zápisy do škol
Novinky ale čekají i na žáky na základních školách. Nově totiž lze povolit individuální vzdělávání i na druhém stupni. „Osoba, která bude žáka individuálně
vzdělávat na prvním stupni, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni
základní školy, vysokoškolské vzdělání,“
popsala Marie Klusoňová.
V mateřských i základních školách je
nově stanoven jednotný termín zápisu a jeho
elektronická podpora. Rodiče si tak žádost
o přijetí mohou stáhnout a vyplnit elektronicky a pak ji jen v daný termín donést do
školy. Sběr přihlášek pak bude v mateřských školách probíhat 15. a 16. května
a v základních od 1. do 30. dubna (přesný
den stanoví ředitelé). Vždy je s sebou potřeba přinést kromě vyplněné žádosti i rodný
list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců).
Rodiče mohou své děti přihlásit buď do
spádových mateřských a základních škol,
nebo do jiných dle svých preferencí. Přednostně jsou v každé z nich však přijímány
děti, pro které je spádová – mají tedy v daném školském obvodu trvalé bydliště.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo
na zapisdoms.brno.cz. Více informací
o zápisech do základních škol najdete na
zapisdozs.brno.cz.

Ocenění. Pět nejlepších brněnských učitelů na konci března ocenil
u příležitosti Dne učitelů primátor Petr Vokřál. Stali se jimi Olga Novotná, Michaela Jedličková, Pavlína Stará, Martin Jurtík a Zdenka Pokorná.
První dva získali ocenění jako výrazné pedagogické osobnosti roku, další tři pak za svou dlouhodobou pedagogickou činnost. „Na odbor školství bylo podáno jednačtyřicet návrhů na ocenění devětadvaceti pedagogických pracovníků. Oceněné učitele jednomyslně vybrala hodnotící
komise,“ uvedla zástupkyně vedoucího odboru Marie Klusoňová. V druhé kategorii byl oceněn jeden pedagog mateřské školy, jeden z prvního
stupně základní školy a jeden z druhého stupně. V první kategorii však
nebyl navržen nikdo na Výraznou pedagogickou osobnost roku za mateřské školy, cenu si tak převzali jen zástupci obou stupňů základních škol.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v rytířském sálu na Nové radnici ve středu 29. března.
(LUK) FOTO: Z. KOLAŘÍK

Technika ve školkách
Jedenáct brněnských mateřských škol
se letos zapojilo do projektu „Technické
MŠ“. Děti se v nich tak už od mala učí
technice i přírodním vědám, což se jim
může později hodit.
„Děti díky tomuto projektu mohou
pracovat s reálnými nástroji. Není to jen
hraní, skutečně si to vyzkouší. Rozvíjí
tak motoriku, prožitek i vztah k řemeslu,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Bosonožské
nám. Stanislav Skřička.

„Cílem projektu je hravou formou
přiměřenou věku podporovat a rozvíjet
zájem o techniku, technické myšlení,
tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti,“ uvedla Marie Klusoňová z brněnského odboru školství.
Projekt obsahuje 14 modulů – například jednostopá vozidla, lodě, železnice,
mosty a další. Některé školky program
zařadily do svého stávajícího vzdělávacího programu, jiné si ho přizpůsobily

jako odpolední kroužek. Děti přitom nemusí striktně projít všemi moduly, učitelky mateřských škol mají možnost zařadit i další témata.
Projekt je součástí programu podpory vzdělávání žáků v technických a přírodních vědách a pokouší se zavádět
změny, které zohledňují jejich budoucí potřeby – ať už technické myšlení či
zručnost. Město projekt letos podpořilo
(LUK)
částkou 500 tisíc korun.

Děti by teď měly být na školu lépe připraveny
Ředitelé mateřských škol ﬁnišují s přípravami na letošní zápisy. Poprvé k nim
musí totiž dorazit všechny pětileté děti.
O změně zákona se rozpovídala zástupkyně vedoucího brněnského odboru
školství Marie Klusoňová.

že se objeví hlavně děti, které nenavštěvovaly žádné předškolní vzdělávání.
Z mezinárodních výzkumů vychází, že
i malé procento dětí, které nenavštěvují
předškolní vzdělávání, může být ohroženo neúspěchem v základní škole.

Od letošního roku je předškolní vzdělávání povinné. Kterých dětí se to týká?
Dětí, které do 31. srpna dosáhnou pěti let.
Týká se to i těch, které dostanou odklad.

Jak se Brno připravilo na to, že se do
mateřských škol bude tím pádem hlásit více dětí?
98 % dětí, které mají trvalý pobyt na
území města, do mateřských škol chodí.
Přibudou tak pouze jednotlivci. Změnu
pocítí zejména rodiče, kteří dosud vodili
děti do mateřských škol jiného typu, které nejsou zařazeny do rejstříku škol, například lesní školky. V těch se povinné
předškolní vzdělávání plnit nedá. V takovém případě se rodiče musejí s dítětem přihlásit k individuálnímu předškolnímu vzdělávání.

Jak dlouho musejí děti denně v mateřské škole být?
Čtyři hodiny. Zákon, který to stanovuje, přitom umožňuje zahájení docházky
mezi sedmou a devátou hodinou ranní.
Čemu má tato novinka pomoci?
Děti by měly být lépe připraveny na
vstup do základní školy. Očekává se,

Jaký je v takovém případě další postup?
Ředitelka mateřské školy stanoví podmínky, za jakých bude individuální vzdělávání probíhat, a termín, kdy bude ověřeno.
Nový zákon totiž neříká, že se individuální vzdělávání musí plnit v mateřské škole,
v tomto případě musí ale rodič nejpozději
tři měsíce po začátku individuálního vzdělávání přijít na takzvané přezkoušení.
Ředitelé ale mohou rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání.
Ano. A to v případě, že se prokáže, že rodič nenaplňuje to, na čem se s ředitelkou
školy dohodli. Takové dítě musí následující den nastoupit do mateřské školy.
Myslíte, že nemůže docházet ke konﬂiktu mezi rodiči a řediteli? Jsou ředitelé, kteří věří jen státnímu způsobu vzdělávání, nevěří například

lesním školkám. Může se stát, že budou úmyslně individuální vzdělávání
ukončovat?
Dovolím si dát ruku do ohně za brněnské ředitelky. U přezkoušení by mělo
být důležité především to, zda je dítě
schopno být chvíli bez maminky, zapojit se do kolektivu...
Ředitelky teď mají více povinností,
úkolů, jednak při zápisu zkontrolovat, že dorazily všechny děti, a když
nedorazí, musí je nahlásit zřizovateli,
navíc to přezkoušení…
Trošičku jinak. Mateřská škola dostane
soupis dětí podle trvalého pobytu, ty patří spádově k nim. Tyto děti mohou ale
přijít k zápisu i jinam. V takovém případě má ředitel nespádové školy povinnost sdělit do třiceti dnů spádové mateřské škole, že se dítě zapsalo u něj. Nutno

si uvědomit, že neplnění nebo nepřihlášení dítěte k plnění povinného předškolního vzdělávání je přestupkem, proto je
povinností sdělit, že dítě nenastoupilo.
Na ředitele se tak ale převádí další
povinnosti a hlavně administrativa.
Často na to nemají čas ani lidi. Bude
jim to stát nebo město jako zřizovatel
nějak kompenzovat?
Velká kompenzace je zavedení elektronického zápisu. Cílem bylo právě odstranění administrativy.
Je pravda, že předškolní povinné
vzdělávání má být zaváděno i pro děti
od 3 let?
Ne, takové opatření by bylo v rozporu s psychohygienickými podmínkami
dětí. Tady bude platit pouze takzvané
(LUK, NOH)
přednostní přijetí.
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani
korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti
ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky
nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.
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MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence
na cestách.

Máte přece
ŠKODA Předplacený servis!

Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SC 362658/04

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

Informace o inzerci:

Informace o inzerci:

Havel Mouka

Hana Adamcová

Informace o inzerci:

Karel Marek
manažer inzerce

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

manažer inzerce

ÚVĚR

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

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO
VYDÁNÍ JE 27. DUBNA.
S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

Další číslo Brněnského Metropolitanu vyjde 6. května. V té souvislosti vás, vážení čtenáři, chceme požádat o pomoc. Občas se stává, že se naši distributoři nemohou dozvonit do některých domů.
Vyjděte jim, prosíme, vstříc. Roznos Metropolitanu
probíhá jednou měsíčně, od pátku do neděle. Když
tedy na vás, od 6. do 8. května, bude někdo zvonit
a představí se jako „distribuce Brněnského Metropolitanu“, pusťte jej do domu. Jen tak se totiž vaše
noviny dostanou i do vaší schránky.

S GARANTOVANÝM

ÚROKEM

5,9 %
BEZ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz
S námi mohou živnostníci počítat

Podnikatelský splátkový úvěr Expres Business. Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy.
MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr. Nabídka platí do 14. 6. 2017.

SC-370439/01

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

Živnostníci si zaslouží

Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících
zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu s největším
počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů
a doporučení řešení jejich dalšího rozvoje pomocí našich
medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná
administrativa.

POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu
a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti, minimálně středoškolské
vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

NABÍZÍME:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí
a dovedností. Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé
společnosti.Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Chcete se stát členem našeho týmu? Své životopisy
posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

SC 370488/14

Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.
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Nový trend bydlení, to je investice
do velkých bytů v blízkosti centra

„Nejvýznamnější migrační proudy byly mezi Prahou a sousedními okresy. Početně významné
stěhování probíhalo v období let
2011 až 2015 z Brna-města do Brna-venkova. Týkalo se 15 tisíc lidí,

a lidé se zase stěhují zpět,“ uvedl loni na iDNES.cz Jan Zachystal ze společnosti Re/Max Alfa.
Podle něho je hlavním důvodem této změny nedostatečná
infrastruktura a také problematická dopravní dostupnost.
„Do satelitů se stěhovaly především rodiny s dětmi, které
záhy zjistily, že zde není dostatek škol, školek či sportovního
vyžití,“ připomněl Zachystal.
Podobný názor má také Monika Christová ze společnosti Maxima Reality. „Lidé dávají přednost lokalitám s dobrou
dopravní dostupností a občanskou vybaveností a raději vyráží do přírody na víkend,“ přitakala Christová.

opačným směrem pak putovalo
6,5 tisíce lidí,“ poznamenal Marek Rojíček, místopředseda Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Výstavbě satelitních městeček tedy už zřejmě odzvonilo.
Zatímco dříve tuzemci prchali z velkých měst a blíž přírodě
– na zelených loukách – si stavěli rodinné domky, dnes už
panuje podle odborníků zase
zcela opačný trend. Bydlení
v blízkosti centra totiž opět
táhne a developeři tomu přizpůsobují svou nabídku.
„Trend z konce devadesátých let, kdy se lidé stěhovali z města do satelitních měst,
vystřídal trend zcela opačný,

Satelitní hnízda
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SC-370411/01

Pro poptávající klienty hledám pronájmy
E\WĤNNDYČWãtSRX]HY%UQČ
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Koncem 90. let se lidé začali stěhovat ze sídlišť a kolem
měst rostla satelitní městečka,
kde se naplňovaly sny o vlastním domku se zahrádkou. Velkou roli tehdy sehrály nízké
ceny výstavby.
„Satelity tenkrát splňovaly
touhu lidí po svobodě, takže
jim zpočátku příliš nevadilo,
že rozvézt autem děti do školky a do školy, dostat se do práce, nakoupit nebo si jen zajet
na večeři do dobré restaurace
trvalo často i přes hodinu. Jenže požadavky na bydlení se od
té doby radikálně změnily,“ vysvětlil Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group.

Podle Groznera dnes hraje při
výběru bydlení zásadní roli občanská vybavenost. „Lidé vyžadují v okolí bydliště školy, školky, obchody, místa, kde se dá
dobře najíst a kam jít za kulturou a sportem. Aktivní odpočinek stále táhne zájem kupujících
o danou lokalitu a projekt v ní
umístěný. Zájem o byty v blízkosti centra se ale zvýšil také
díky dostupným hypotékám
a developerským projektům,
které nabízely byty v novostavbách,“ upozornil Tal Grozner.
V současnosti se byty poblíž
centra i v lukrativních lokalitách zdražují a nabídka se tenčí. V poslední době přibývá zájem o bydlení na rozvíjejících
se předměstích. „Obzvlášť mladá generace vyhledává zajímavá místa s atmosférou a komunitním životem, kde pořízení
bytu není tak finančně náročné jako v centru,“ doplnil Tal
Grozner.
Zdánlivě to vypadá, že se
lidé pomalu vzdávají snu o bydlení ve velkých domech
a spokojí se s bydlením ve stísněnějších prostorách ve městech. Jenže byty v novostavbách dnes nabízejí zcela jiné
možnosti než v panelácích.
Nové bytové domy nabízejí
komfortní bydlení s minimální starostí. Správu domů zajišťují firmy, takže majitelé mají
čas prožít život jinak než starostmi o nemovitost.

BRNĚNSKÝ
PIKNIK

„Developerské projekty počítají s tím, že lidé chtějí mít
pro sebe a rodinu hodně prostoru. Byty se tak staví větší než dříve a v rezidenčních
projektech nechybí zeleň. Zá-

jem o prostorné rodinné byty
už mají nejen rodiny, ale evidujeme ho také mezi páry,
které se k jejímu založení teprve chystají,“ uvedl Tal Grozner.
(PR)

SC-370134/03

Za posledních deset let se
obyvatelstvo uvnitř republiky
velmi čile stěhovalo: ročně se
to týkalo asi až 240 tisíc lidí.
Nejsilnější migrační proudy se týkaly největších měst,
jako je Praha, Brno-město,
Ostrava, Plzeň. Jenže boom
výstavby takzvaných satelitních měst skončil. Bydlení
poblíž center měst zase táhne a developeři už zpozorněli.
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Středisko služeb pro osoby se
sluchovým postižením Audiohelp, z. s.

Živnostníci si zaslouží

MOŽNOST ZÍSKAT

PŘÍSPĚVEK

možno poskytnout přímo v domácím prostředí pro klienty
těžko pohyblivé a imobilní.
Jestliže máte problém se sluchem, nebojte se jej začít řešit.
Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 541 240 381nebo
prostřednictvím e-mailu na adrese: cknh.audiocentrum@seznam.cz.
Otevírací doba střediska je
PO, ÚT, ST 8:00–15:00 hodin,
ČT 8:00–12:00 hodin. Na středu
a čtvrtek je potřebné se telefonicky objednat, jedná se o den
výjezdů za klienty. Možná je i individuální domluva.
(PR)

NA DANĚ

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2017. Její úplná pravidla naleznete na www.moneta.cz/podnikatelum/pravidla
nebo v pobočkách MONETA Money Bank.

SC 370439/02

S námi mohou živnostníci počítat

SC 370490/02

Naše středisko se specializuje
na výběr vhodné kompenzační pomůcky, kterou předvedeme a můžeme zapůjčit k osobnímu vyzkoušení v domácím
prostředí. Při výběru pomůcky
také poradíme, jak je možné si
požádat o příspěvek na krajské
pobočce úřadu práce.
Dále provádíme základní
servis sluchadla (výměna hadičky, vyčištění tvarovky) popřípadě poradíme, jak postupovat
v dalších činnostech souvisejících se zprovozněním sluchadla a ostatních kompenzačních pomůcek. Naše služby je

SC 370565/01

V centru města Brna, na ulici
Běhounská 22 v pasáži Typos,
se nachází středisko odborných
služeb pro osoby se sluchovým
postižením AUDIOHELP, z. s.
(dříve Český klub nedoslýchavých HELP). Služba je zaměřena především na osoby nedoslýchavé, seniory. Poskytujeme
pomoc a podporu při řešení
problémů vzniklých v důsledku ztráty sluchu. Hlavním cílem
naší činnosti je, aby tito lidé dosáhli co největší míry samostatnosti a nezávislosti odstraněním
komunikační bariéry, v jejímž
důsledku nemohou prožívat plnohodnotný společenský a kulturní život.
Rádi zodpovíme veškeré dotazy a doporučíme, jakým způsobem postupovat v určitých
situacích – vyšetření sluchu,
předání kontaktů na lékařská
pracoviště, jak získat sluchadlo
nebo kompenzační pomůcky pro osoby nedoslýchavé,
kterými jsou např. bezdrátová zařízení na poslech televize, zesílený telefon, vibrační
budík a světelná signalizace
bytového zvonku či telefonu.
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JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Spolupráce s partnery města

Brno potřebuje skutečný obchvat

Testy odhalí Alzheimerovu nemoc

JAROSLAV KACER

MARTIN ANDER

PETR HLADÍK

náměstek primátora
města Brna (TOP 09)

náměstek primátora
města Brna (Zelení)

1. náměstek primátora
města Brna (KDU-ČSL)

březnu proběhlo úvodní setkání
tzv. městského ekosystému, který se skládá z aktivních zástupců privátního, akademického, neziskového
sektoru, všech složek města včetně politické reprezentace, aktivních občanů a expertů.

imní smogové situace to ukázaly v plné síle: pokud by Brno chtělo vykázat tranzitní dopravu z města,
nemá jak. Z východu na západ prochází dálnice D1 přímo městskými částmi na jihu Brna,
navíc zcela nezakrytá; ve směru na sever musí doprava
projíždět dokonce rovnou po městském okruhu.

časné odhalení Alzheimerovy choroby je klíčové nejen pro průběh
léčby pacienta, ale může být také důležitým aspektem pro efektivnější péči
ve zdravotnictví. Z těchto důvodů jsme v Brně od ledna
spustili pilotní projekt, který v odborné i laické veřejnosti
vyvolal obrovské nadšení a očekávání.

Severojižní dálniční obchvat přitom potřebujeme i pro
běžné všední dny. Jak uvádí odborná literatura: emise
jemných prachových částic z těžkých nákladních aut jsou
na jednotku spáleného paliva 24–37x vyšší než u osobních aut. I kdyby tranzit tvořil jen desetinu dopravy ze severu, pořád je ho třeba řešit především.
Jistě se shodneme, že řešením není přesměrovávat dopravu z jedné obydlené ulice do druhé v sousedství. To
stejné platí pro městské části, nemá smysl vytlačovat
tranzit z jedné do druhé. Brno potřebuje obchvat celého města.
Na konci třicátých let minulého století byla Bystrc vesnicí těsně za hranicemi Brna. Plánovaná severojižní dálnice Vratislav–Vídeň se jí vyhýbala a byla skutečným
obchvatem tehdejšího Brna. Dnes ale v Bystrci žije na
30 tisíc lidí a okolí přehrady je unikátní rekreační oblastí. Brno se rozrostlo a poroste dál. Věřit dnes slibům, že
D43 povede Brnem pod zemí, je naivní. Státní investor (ŘSD) se brání vystavět byť jen protihlukové stěny
kolem rozšiřované D1 (o potřebném celkovém překrytí dálnice ani nemluvě). Přitom v Bystrci propagátoři
„průtahu D43“ slibují tunelovou trasu a v Bosonohách
dokonce třípatrovou podzemní křižovatku dálnic a vysokorychlostní železnice (to vše postavené za plného provozu na D1). Přesně podle přísloví: „Když ptáčka lapají,
pěkně mu zpívají.“
V zájmu celého Brna je dle mého názoru standardní severojižní obchvat Boskovickou brázdou, který se vyhne tamním obcím. Stavět městské části proti Bystrci a dalším, jak
se o to aktuálně snaží STAN a ČSSD, Brnu škodí.

Na projektu spolupracuje město Brno, FN Brno, UZIS, IBA
MU a VZP. Jedná se o využívání krátkých pětiminutových
testů v ordinacích dvaceti vybraných praktických lékařů.
Ti lidem nad pětašedesát let nabízí jednoduchý test. Zkouší se, zda si lidé zapamatují tři slova, zda dokáží nakreslit
hodinový ciferník, na kterém je správné rozmístění čísel
a správný počet hodinových ručiček, zda poznají rozložení
obrazců a jejich barevnost a podobné jednoduché úkoly.
Testování nám pomůže zjistit přesněji výskyt Alzheimerovy nemoci v populaci. Díky včasné diagnóze dokáží lékaři nemoc zpomalit nejen léky, ale také změnou každodenních návyků. Od projektu si slibujeme zlepšení kvality života v domácím prostředí a zvýšení doby dožití osob
s Alzheimerovou chorobou.
Projekt funguje tři měsíce. Testy odhalily desítky osob
s počáteční fází Alzheimerovy choroby. Věřím, že se testování osvědčí a budeme tak moci naše zkušenosti předat
i mimo město Brno. V současnosti se do projektu zapojilo
dalších dvacet ambulancí praktických lékařů z celého kraje. Dostaneme tak dobrý vzorek o tom, v kterých oblastech je počet onemocnění nejvyšší. Zatímco v Brně testujeme skrz papírové formuláře, ve zbytku kraje dělají senioři testy na tabletu.
Chtěl bych, aby projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny a stal se tak běžnou součástí všech preventivních vyšetření u praktických lékařů. Mnohdy si totiž myslíme, že naše maminka či dědeček už trochu senilní, a proto zapomínají, ale může to být právě tato zákeřná
pomalu se projevující choroba, která se dá dobře léčit, pokud ji brzy odhalíme.

ŽÍT začleňováním

Je možný rozpad koalice?

V

V menším měřítku jsem se snažil obdobu tohoto ekosystému vytvořit již v rámci Komise Smart City. V tu dobu
s námi spolupracovali především zástupci akademického a neziskového sektoru či experti nebo aktivní občané. Poté co jsem se stal náměstkem primátora, jsem tento koncept začal implementovat do přípravy nové strategie města. Jsem toho názoru, že je důležité mít nad
novou dlouhodobou vizí a strategií všeobecný konsenzus.
V rámci jednotlivých projektů již spolupracujeme s akademickým sektorem na území města Brna, konkrétně v rámci problematiky Smart City a ICT s FIT VUT, FEKT VUT,
SIX Centrem a NETME Centrem. Velké poděkování tak patří děkanu Pavlu Zemčíkovi, Vladimíru Aubrechtovi, Zbyňku Raidovi, Petru Stehlíkovi. V současné chvíli připravujeme zadání pro novou udržitelnou energetickou koncepci města, integrační platformu či tzv. test lab pro chytrá
řešení. Přál bych si, aby spolupráce se zástupci akademického sektoru byla efektivní a přínosná pro obě strany, čehož by mohlo být dosaženo připravovaným nástrojem pro tzv. smluvní výzkum pro potřeby města. Městské
společnosti a univerzity či vědecká centra je možné propojit pilotním projektem Smart City Fond, v němž by formou voucherů účastníci připravovali pilotní projekty týkající se problematiky Smart City v jednotlivých městských
částech. Nedílnou součástí kvality života ve městě je dostupná zdravotní péče. Již několikrát jsem se sešel s prorektorem Martinem Barešem a řešili jsme, jak co nejvíce
v dlouhodobém horizontu propojit studium na lékařské
fakultě s požadavky města, například možnost praxe studentů v městských nemocnicích či poskytování stipendií
s pobídkou setrvání na území města apod.

Z

V

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Proč je plán mobility utopií?
JIŘÍ HRÁČEK

ROBERT KERNDL

VLASTIMIL ŽĎÁRSKÝ

člen Zastupitelstva
města Brna (KSČM)

člen Zastupitelstva
města Brna (ODS)

člen Zastupitelstva
města Brna (ČSSD)

poslední době se v Brně dějí procesy, které mohou negativně
ovlivnit životy většiny občanů, kteří zde žijí. Jedná se hlavně o aktivity
spojené s činností vedoucí k vytvoření takzvaného plánu
mobility do roku 2050. Jeho hlavním ideovým motivem je
vnutit lidem představu, že do 30 let klesne v Brně osobní automobilová doprava o polovinu a lidé budou jezdit
hlavně na kole nebo chodit pěšky. Nejsmutnější je, že
jeho tvůrci těmto nápadům slepě věří a neberou v úvahu,
že svět se nemění jen podle představ zelených utopistů.

řeznové zastupitelstvo koaličními hlasy, sice až na druhý pokus,
schválilo rozhodnutí o poskytnutí
15 mil. dotace k projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně. O co v projektu z dílny hnutí Žít Brno jde?

va a půl roku od nástupu k moci
uplynulo a koalice stále nepřestává překvapovat nejen své okolí,
ale možná nejvíc samu sebe. Nejnověji například zástupci ANO pochopili, že jejich koaliční
partneři Zelení je se změnou územního plánu dva a půl
roku vodili za nos. Jak asi bude koalice vzájemně nadále spolupracovat, až dojde k představení Studie proveditelnosti ŽUB, potvrdí-li například vhodnost odsunuté polohy?

V

Zdá se, že tento plán nebere v úvahu prudké stárnutí populace, kdy v roce 2050 bude velká část Brňanů v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Už vidím, jak se budou tisíce našich starších spoluobčanů pod dohledem
zelených aktivistů marně snažit překonávat vzdálenosti
v kopcovitém terénu Brna na bicyklu nebo pěšky. Také mi
nedochází, jak chtějí pánové Hollan nebo Ander zabránit
lidem v pořizování automobilů? Zakázat jim to nemohou,
ale je pravdou, že podmínky pro jejich klidný život se snaží narušit už dnes, což vidíme na příkladu připravované rekonstrukce ulice Štefánikova.
Tvrzení, že prioritou plánu mobility je i rozvoj MHD, je
při bližším pohledu sporné. Již v dnešní době je centrum
v ranní a odpolední špičce velmi zahuštěné, a pokud by
se více lidí mělo přepravovat po městě v MHD, tak hrozí
její kolaps, protože více šalin se do ulic Brna již nevejde.
Jak chce pan Hollan rozšiřovat síť MHD jinde než na okraji
města, když neuvažuje o jejím vedení pod povrchem? To
je jen jedna z mnoha otázek, na kterou nám plán mobility
do roku 2050 nenabízí uspokojivé odpovědi.

B

Na základě tohoto projektu má být zabydleno 65 jedinců
bez domova a přiděleno 50 bytů pro nízkopříjmové domácnosti. Kolik si myslíte, že z těchto 15 mil. se fakticky dostane k potřebným? Bohužel ani koruna. A jak je to
možné? No, protože peníze budou sloužit jiným „potřebným“. V rámci projektu vznikne pozice tzv. garanta lokální koncepce za 1,4 mil., pozice experta pilotního testování
za 600 tis. Bude třeba služeb lektorů a 7 nových sociálních
pracovníků. Koupíme 8 notebooků a mobilů, zaplatíme
zahraniční cesty do Vídně a Amsterdamu včetně stravného, kapesného a přepravného. Necháme zpracovat externí analýzy dostupnosti, potřebnosti sociálního bydlení
a prostorové segregace.
Jediné, na co projekt bohužel zapomněl, jsou ti potřební, kvůli kterým vznikl. Ale na ty budou možná v budoucnu myslet jiné dotační tituly. Zatím se musíme spokojit s tím, že budeme zjišťovat, testovat a analyzovat, zda
má sociální začleňování smysl. Myslíte si, že ti, kteří obdrží tyto peníze, nám v závěru sdělí, že to smysl nemělo? To se asi nestane. Mnohem pravděpodobnější výsledek je tento: celý projekt se jeví jako smysluplný, ale jelikož máme prozatím málo vstupních informací, žádáme
tímto o pokračování projektu a navýšení počtu expertů
a prostředků alespoň na dvojnásobek, neboť se v mezidobí zvýšila minimální mzda, vybavení je již zastaralé a kromě získání znalostí v rámci západní Evropy musíme naše zkušenosti porovnat se zkušenostmi v Jižní
Americe, na Novém Zélandu a na Krétě. Tam především.
Suma sumárum jsme zase o krok blíž k parazitaci na veřejných rozpočtech.

D

Vždyť dnes už všichni víme, že právě Zelení nechtějí pokračovat v realizaci rozpracovaného územního plánu
právě z toho důvodu, že v původní verzi je umístění nádraží v odsunuté poloze u řeky. Někoho by mohlo napadnout, že zastánci varianty Petrov, a to ať ze strany Zelených, Žít Brno či Pirátů a snad i jiných, hrdě odejdou se
vztyčenou hlavou z koalice, která by podporovala změnu
územního plánu s odsunutou polohou, a to včetně trasování R43 přes Bystrc.
Co by mohlo jejich odchodu zabránit? Že by snad výše
jejich současných odměn, na které si již zřejmě zvykli? Co
tím mám na mysli? Každého jednoho ze zelených s jejich
ročním průměrným příjmem skoro milion korun? Nebo
snad pana Freunda z Žít Brno také se skoro milionovým
příjmem? Nebo pirát Koláčný, o kterém nikdo moc neví,
co dělá, s příjmem dokonce nad milion korun? Že by se
tito příznivci polohy nádraží pod Petrovem vzdali svých
židlí? Jistě bychom si jich za to vážili, ale takový konec
koalice zřejmě nelze předpokládat. Respektive jak velká
a o čem by musela být roztržka v koalici, aby z ní tito její
dobře placení členové odešli?
Vezmeme-li v úvahu, že čelní představitelé KDU-ČSL
a TOP09 jsou hodnoceni v kategorii nad milion korun,
odpověď na stabilitu koalice je nasnadě, a to bez ohledu
na jakékoliv rozdílné názory v idejích. Přidáme-li k tomu
neslanou a nemastnou koaliční smlouvu, rozpad je nemožný.

www.brno.cz
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Radost z jara v ulicích i zoo
V pondělí 20. března přesně v 11 hodin
29 minut nastala na severní polokouli jarní rovnodennost, tedy okamžik, kdy je
Slunce v rovině zemského rovníku a jeho
paprsky tak dopadají na Zemi kolmo k její
ose. Na jižní polokouli v ten samý moment nastala podzimní rovnodennost.
V den rovnodennosti Slunce osvěcuje
oba zemské póly, kde se tak střídá polární
den a noc. Na severním pólu tak začal polární den a na jižním polární noc.
Slovo „rovnodennost“ naznačuje, že den
by měl být stejně dlouhý jako noc. Jenže
sluneční kotouč není bod a jeho paprsky
se navíc v zemské atmosféře ohýbají, takže
v den rovnodennosti je Slunce viditelné nad
obzorem přibližně 12 hodin a 10 minut, pod
obzorem je jen 11 hodin a 50 minut.
Dříve jarní rovnodennost nastávala často i 21. března, ale v 21. století to nastalo
naposledy v roce 2011 a další výskyt bude
až v roce 2102. Vzácně může nastat už
i 19. března, naposledy se tak ale stalo roku
1796 a nejbližší přijde v roce 2048.
Do Brna však s sebou jaro už před několika dny přineslo slunce a vyšší teploty, kte(LUK)
ré mnohé obyvatele vylákaly ven.

FOTO: M. SCHMERKOVÁ

FOTO: Z. KOLAŘÍK

2x FOTO: M. SCHMERKOVÁ

2x FOTO: ZOO BRNO

Kino Art se na půl roku
přestěhuje do Distillery
Budovu kina Art v Cihlářské ulici čeká
v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce, a bude tak muset být uzavřena. Kino
proto od května do září přesune svůj provoz do prostor bývalého lihovaru v Pekařské ulici. Dočasný kinosál poskytne
místa pro 60 diváků a veškeré technické
zázemí na nejvyšší možné úrovni.
Během rekonstrukce, která proběhne
v režii města, bude zcela vyměněn plášť
budovy, vybudován bezbariérový přístup,
rekonstrukcí projdou místnosti se sociálním zařízením a dílčími úpravami také interiér kina. „Dojde například k rozšíření
vestibulu, který v současné době již není
kapacitně dostačující – především během
festivalů,“ řekla ředitelka Turistického informačního centra města Brna, které kino
Art provozuje, Jana Janulíková.
Přechodné působiště v tzv. sociálním reaktoru Distillery umožní kinu nejen pokračovat v programu, a to včetně premiérových titulů, ale bude součástí širšího
multifunkčního kulturního prostoru, který postupně nabídne svým návštěvníkům
také kavárnu, pražírnu, pekárnu, bikeshop
a coworkingový prostor. „Stěhováním
vznikne výjimečné místo pro práci, inspirativní setkávání a v neposlední řadě zábavu.
Provoz kina Art se vrátí do své původní budovy na konci září 2017,“ dodala ředitelka.
Rekonstrukce kina byla plánována již
minulý rok, zkomplikoval ji však ná-

www.brno.cz

lez azbestu v obložení budovy. Kvůli
tomu bylo nutné rozšířit vypsané výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
o požadavek na likvidaci azbestu. „Rekonstrukce bude stát 16 miliónů korun
a hradí ji Magistrát města Brna. Dva miliony na zateplení pokryjí evropské dotace,“ doplnila Janulíková.
Otevření kina Art na novém působišti se připravuje na 17. května. Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení, hudbu a představení kinosálu. „Zvažovali
jsme i jiné lokality. Distillery nám však
nabídla nejen prostor, který se dá dobře
transformovat na kinosál, ale také do určité míry již funkční zázemí. Vynikající je poloha v centru města a dostupnost
MHD. Na letní posezení po ﬁlmovém
zážitku je místní dvůr úplně ideální.
Současně máme dobrý pocit z toho, že
naše akce fakticky pomůže zaﬁnancovat
a uvést do plného provozu podle nás jeden z nejzajímavějších rozvíjejících se
projektů v Brně,“ popsal vedoucí Kina
Art Milan Šimánek.
Kino Art se vrátí do své původní budovy na konci září 2017. V termínu
11.–14. října se tam uskuteční 58. ročník mezinárodního festivalu krátkých
ﬁlmů Brněnská 16. Festivalový provoz
naplno otestuje nové uspořádání foyer,
kde vznikne větší prostor pro pokladnu,
(LUK)
bookstore a stánky.

KRÁTCE

Laboratoře se v dubnu
otevřou lidem

Alžbětinky zvou
do hospicu

pro veřejnost otevřeno letos na So(LUK)
kolském koupališti.

CEITEC Masarykova univerzita znovu otevře své laboratoře veřejnosti.
Návštěvníci tak 12. dubna od 16:30
hodin na ulici Studentská uvidí například, jak se pěstují rostliny v laboratorních podmínkách, jak se výzkumníci snaží nahlížet do mozku,
případně jak lze mozek stimulovat.
Zájemcům vědci ukáží největší mikroskop v Evropě, prozradí, jak analyzovat DNA, a mnoho dalšího. Kapacita
je omezená, registrovat se je možné
buď telefonicky na 549 497 991 nebo
online na www.ceitec.cz/2017. (LUK)

Sestry řádu alžbětinek se v Brně
už 13 let starají o nevyléčitelně nemocné pacienty v Hospicu sv. Alžběty v Kamenné ulici. Na 20. dubna připravily den otevřených dveří,
který návštěvníkům umožní nahlédnout do jeho prostor a pochopit náročnou každodenní práci personálu. Pomoc sestry poskytují pacientům na 22 lůžkách a v domácí
hospicové péči se ročně starají o téměř 200 pacientů. Lůžkový hospic
využívají pacienti, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici,
ale péči o ně není již možné zvlád(LUK)
nout v domácím prostředí.

Tmavomodrý
hudební festival

Děti si vytvoří
vlastní nástroje
Do Knihovny Jiřího Mahena zavítá
25. dubna belgický hudebník a vynálezce hudebních nástrojů Max Vandervorst, který umí zahrát na konev,
hřebík či židli. Pro děti od 12 do 17 let
připravil tvůrčí dílny, kde si budou
hrát, poslouchat hudbu a každý si vyrobí svůj vlastní hudební nástroj. Stane se tak na jedno odpoledne součástí „workshopového“ orchestru.
Workshop bude veden v angličtině
s českým překladem, kapacita je omezena na 20 účastníků. Cena v předprodeji je 300 korun, více informací na
(LUK)
www.mladiladijazz.cz/detem.

Grilovací místa
u přehrady už fungují
V okolí Brněnské přehrady byla na
podzim vybudována 3 grilovací místa – na pláži na Kozí horce, na pláži Pod Dymou a v Rokli za restaurací Sinice. Brňané je teď mohou začít
používat. V okolí grilovacích stolů je
terén vysypán drobným kamenivem,
k vybavení místa patří také stůl s lavicemi. Pro použití grilovacího místa
není nutná žádná registrace, je však
nutné si donést vlastní grilovací potřeby (dřevěné uhlí, dřevo, grilovací náčiní). Čtvrtý tzv. grillpoint bude

Na konci dubna se v Brně uskuteční
28. Mezinárodní hudební festival dětí
a mládeže se zrakovým postižením
s názvem Tmavomodrý festival. Festival nazvaný podle písně Jaroslava
Ježka a V + W, který boří neviditelnou
bariéru mezi světem vidících a zrakově
postižených, se uskuteční 27.–30. dubna v Divadle na Orlí, Sále B. Bakaly
a na Moravském náměstí. Více informací na www.tmavomodry.cz.
(LUK)

Hvězdy připomenou
osvobození
V neděli 30. dubna se v sadech Národního odboje před klubem Šelepka uskuteční setkání občanů s představiteli města i kraje a beneﬁční
koncert s názvem Nebe plné hvězd.
Právě v místě sadů stával v době nacistické okupace v letech 1939–1944
koncentrační tábor Pod kaštany.“
Lidé si tak připomenou výročí osvobození Brna a hlavně 75. výročí atentátu na prominentního nacistu, říšského protektora Reiharda Heydricha a následné období heydrichiády.
Uctí se tak památka všech, kteří padli v roce 1942. Vstup je volný.
(LUK)
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Nabídka služeb

VT 546 MX

VDP 665 X

– 10 funkcí
– komfortní zavíraní dvířek
– speciální program čištění
trouby – Water systém

– trojitý hořák – 3300 W
– dvoudílná litinová mřížka
– pojistky Stop Gas

Multifunkční trouba

ZDARMA

Plynová deska

4 990 Kč

7 990 Kč

– dovoz zakoupeného zboží
– instalace a zapojení
– odvoz starého spotřebiče

60

cm

Nabídka platí pro
dojezdovou vzdálenost
do 20 km od Brna.

Dárky

KS 755 MW

VDI 641 X

– multifunkční trouba MF6
– komfortní zavíraní dvířek
– elektrické zapalování
integrované v knoflíku
– dvoudílná mřížka
STABIL plus

– dotekové ovládání
– 4 Indukční zóny
– ukazatel zbytkového tepla
– funkce Sprint u každé zóny

Kombinovaný sporák

pro Vaši radost

Indukční vestavná
sklokeramická deska

7 990 Kč
23
0

V

7 990 Kč

0
38

V

Při koupi trouby a varné desky z této nabídky
obdržíte jako dárek mikrovlnnou troubu
MT 121 S v hodnotě 1 890 Kč.
Při koupi kombinovaného sporáku z této
nabídky obdržíte jako dárek tyčový mixer
MSP 603 X v hodnotě 1 490 Kč.

Prodejna MORA – Brno

Dominikánské náměstí 4, 602 00 Brno T: +420 542 215 155, E: prodejna.brno@mora.cz • www.mora.cz

R A D OS T D O M OVA

SC 370536/01

Platnost akce do 30. 4. 2017
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Aæ už se rozhodnete jakkoli, s akní
nabídkou TRUMF získáte skvle
vybavený vòz za pÛíznivou cenu.
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potší skvlou výbavou,
která zahrnuje napÛíklad klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, rádio, pÛední mlhové svtlomety, malý kožený paket a další.
ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena vetn prodloužené ptileté záruky
v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnní
na ŠKODA PÛedplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho
stávajícího vozu ve výši 10 000 K. PÛijte se k nám na vlastní oi
pÛesvdit nebo si objednejte testovací jízdu na tel.: 518 700 000.

ROZHODNTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA
ŠKO
K DA
D FABIA
F
nebo ŠK
ŠKODA
KODA
D YETI?

www.skoda-trumf.cz

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21
Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

SC 370537/01

Kombinovaná spotÛeba a emise C02 vozò FABIA,
F BIA, FABIA
FA
F BIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km
FA

SC 370269/01

Váš autorizovaný prodejce vozò ŠKODA:

Architekt, o jehož stavby Brno přichází.
Výstava představí Jana Dvořáka

Živnostníci si zaslouží

KREDITKU,
KTERÁ VRACÍ

ný kulturní dům, ve Vrbnu pod
Pradědem navrhl neobvyklou
smuteční síň.
Rozsáhlou pozůstalost Jana
Dvořáka má ve sbírkách Muzeum města Brna. Archivní materiál s dobovými fotografiemi,
plány a skicami tvoří ústřední
část výstavy, prostor však bude
mít i dokumentace součas-

ného stavu jeho staveb. Řada
z nich již svou původní podobu ztratila, trpí necitlivými zásahy a přestavbami, popřípadě
demolicemi. V paměti Brňanů
ale zůstávají, na výstavě si je
tak mohou připomenout a dozvědět se víc o jejich vzniku
i osudu.
Výstava chce rozvířit debatu o architektuře 2. poloviny
20. století. Veřejnost k ní má
dnes vzhledem k době vzniku
za minulého režimu problematický vztah: odborníci se jí
dostatečně nezabývají, laici ji
nevyhledávají. Její stopy v dějinách architektury moderního
Brna se však bohužel smazávají. To vše odráží i titul samotné výstavy: Nechtěné dědictví.
Lidé ji najdou na třech místech v Brně. Největší část na
Špilberku se veřejnosti otevře
20. dubna, v kulturním prostoru Praha pak 2. května a ve vile
Tugendhat 16. května. Více na
spilberk.cz.

1 % ZPĚT

Z KAŽDÉ PROVEDENÉ PLATBY.

NEOMEZENĚ.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz
S námi mohou živnostníci počítat

Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy. MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

SC 370439/03

Stavěl ve své době významné
budovy, poukazoval na nutnost
chránit meziválečnou architekturu, pátral po ztraceném
původním nábytku z vily Tugendhat. Řeč je o Janu Dvořákovi, brněnském architektovi,
kterého přiblíží Muzeum města Brna ve spolupráci s 4AM/
Fórem pro architekturu a média na výstavě Nechtěné dědictví. K vidění bude na třech místech: na hradě Špilberku, ve
vile Tugendhat a v kulturním
prostoru Praha.
Jan Dvořák navrhoval v 60. až
80. letech minulého století velmi kvalitní stavby. Mezi ty nejznámější patří v Brně hotel
Myslivna nad Pisárkami, areály výzkumných ústavů v Komárově či v Botanické ulici nebo
pošta u Modrého lva na Starém Brně. Na svých stavbách
úzce spolupracoval i s výtvarnými umělci. Dvořák vytvořil výzdobu Jaderné elektrárny v Dukovanech, v Práčích na
Znojemsku projektoval ceně-
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HLAVN

Nejdůležitější uzaví
1. Výluka na hlavním nádraží
Termín:
2. června – 10. září
Změny v dopravě:
• Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní společně s Českými drahami, Dopravním podnikem města Brna a společností Kordis, která koordinuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, nyní dokončují
podrobnosti výluky a výlukových jízdních řádů.
• Výlukové jízdní řády budou zveřejněny v dostatečném předstihu v květnu.
Proč bude omezena vlaková doprava:
• SŽDC připravuje na letošní léto velkou rekonstrukci brněnského hlavního
nádraží a takzvaného Pražského viaduktu. Vlaková výluka kvůli těmto pracím bude trvat sto dní a ovlivní dálkovou i regionální dopravu.
• Opravy nádraží a jeho technologií jsou z dopravního a technického hlediska
nutné bez ohledu na to, kde bude v budoucnu stát nádraží modernizované.
Bez nich by totiž současné nádraží nemohlo nadále sloužit svému účelu.
• Vlaky budou opět využívat takzvané Dolní nádraží, kde při výluce zastavovaly už v minulých letech. Využíváno bude i nádraží v Králově Poli a Židenicích, odkud bude do centra města posílena městská hromadná doprava.
• S výlukou na nádraží město Brno koordinuje i další dopravní stavby.

2. Koliště
Termín:
• V dubnu odstartují na Kolišti přípravné práce, se zahájením výkopových
prací se počítá v květnu. Do podzimu 2017 se bude stavět v úseku Koliště
od ulice Milady Horákové až po Bílý dům a Červený kostel.
• Od podzimu 2017 do podzimu 2018 budou práce pokračovat jen mezi ulicemi Milady Horákové a Lidická, dotknou se také přilehlé tramvajové zastávky u výjezdu z podzemních garáží.
Dopravní omezení:
• Průjezd po Kolišti bude po celou dobu zachován nejméně jedním pruhem
v každém směru.
• Objízdné trasy se plánují přes ulice Lidickou, Kounicovu, Veveří, Milady Horákové a Moravské náměstí. Nyní se projednávají s odborem dopravy a policií.
Omezení MHD:
• V letních měsících 2017 budou všechny trolejbusové zastávky z ulice Česká přeloženy na začátek Kounicovy a Veveří.
• V letních měsících 2018 se změny dotknou tramvajových linek 3, 5 a 9 kvůli přestavbě jejich zastávky Moravské náměstí.
Proč se kope a staví:
• Nejprve dojde na Kolišti k výměně parovodů za horkovody, investorem
této části akce jsou Teplárny Brno. V úseku od Lidické ulice po Červený
kostel tím práce skončí.
• Na Kolišti bude poté město Brno rekonstruovat vodovod a kanalizaci. Cílem je zvětšení kapacity stoky až po soutok s ulicí Lidickou.
• Poté bude opraven také plynovod, aby bylo najednou opraveno co nejvíce sítí.
• Následně bude provedena celková celoplošná obnova konstrukčních vrstev komunikace a bude rekonstruována i zastávka tramvají u výjezdu z garáží pod Janáčkovým divadlem.

3. Francouzská
Termín:
• Pokračuje rekonstrukce, která začala 1. června 2016. Ukončení všech prací
včetně dokončení nového povrchu komunikací je nyní plánováno na prosinec letošního roku.
Proč se kope a staví:
• Jedná se o sdruženou investici do všech sítí (Brněnské vodovody a kanalizace, Teplárny Brno, Technické sítě, plynárny, E.ON apod.) a také Brněnské komunikace. Jde o komplexní regeneraci ulic včetně sítí a obnovy komunikací.

4. Jugoslávská/Merhautova/Vranovská
Termín:
• Dokončení prací je plánováno na podzim 2017.
Proč se kope a staví:
• Důvodem oprav je špatný technický stav sítí. Opravy začaly už v minulém
roce ražením pod povrchem. Bezvýkopová technika umožnila minimalizovat vliv na dopravu, další etapa prací, která je prováděna v letošním roce,
vyžaduje dopravní omezení.

5. Rekonstrukce křižovatky Karlova/Provazníkova
Termín:
• Práce na silnici jsou plánovány na
červenec a srpen 2017, demolice
objektů v sousedství silnice budou
trvat do konce roku.
Dopravní omezení:
• V průběhu této rekonstrukce bude
zachován průjezd po hlavním tahu
2+2 pruhy, mimo max. tří týdnů,
kdy dojde na omezení 2+1, případně 1+1.
• Vedlejší ulice Karlova bude po
dobu rekonstrukce uzavřena, pří-

padné zprovoznění je v plánu podle možností ve směru z centra
města. Objízdná trasa bude vedena ulicí Valchařskou.
• Vzhledem k uzavření Karlovy ulice
nebude nutné řídit v tomto místě
provoz semaforem.
Omezení MHD:
• Trolejbusy linek 25 a 26 budou nahrazeny autobusy, a to od zastávky Merhautova. Do Vinohrad bude
posílena trolejbusová linka 27. Provoz ostatních linek bude zachován.

6. Valchařská
Proč se kope a staví:
• Jde o kompletní modernizaci sítí
a o demoliční práce, které jsou nutné
z důvodů navazující výstavby velkého městského okruhu v úseku Tomkovo náměstí – Rokytova tak, aby
bylo možné v době stavby zachovat
průjezd touto oblastí 2+2 pruhy.

Termín:
• Stavba naváže na rekonstrukci křižovatky Karlova/Provazníkova. Termín realizace se nyní očekává od září 2017, stavební práce by
měly trvat 14 měsíců.
Dopravní omezení:
• Ulice Valchařská bude po dobu
stavebních prací zcela uzavřena.
Objízdné trasy jsou nyní připravovány a schvalovány jako součást
projektu rekonstrukce.

Omezení MHD:
• Omezení se dotkne linky 4, která
bude nahrazena náhradní dopravou autobusy.
Proč se kope a staví:
• Jde o modernizaci celé ulice včetně sítí a tramvajové trati až za Maloměřický most.
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rky a omezení
Začínají uzavírky a dopravní omezení v Brně
(POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1)

„S touto výlukou jsme museli koordinovat řadu dalších letošních projektů,
abychom dopravu omezili co nejméně.
Spolupracujeme tak s Českými drahami,
Správou železniční dopravní cesty i Jihomoravským krajem a společností Kordis, která má na starosti integrovanou dopravu na jižní Moravě,“ upřesnil primátor
Vokřál.
Až po skončení této železniční výluky se tak například plánuje start projektu

Tramvaj Plotní, při kterém bude přeložena
tramvaj z ulice Dornych do ulice Plotní.
Objízdné trasy při tomto rozsáhlém projektu by totiž jinak zasáhly do tras náhradních autobusů, které budou vozit cestující
na Dolní nádraží.
S plánovanými pracemi se vlakové výluce přizpůsobí i Dopravní podnik města
Brna. Rekonstrukci kolejového trojúhelníku u Semilassa také naplánoval až na
dobu, kdy tudy nebudou jezdit posilové
tramvaje místo vlaků.

Další vlna prací na silnicích se letos
dotkne oblasti, kudy povede velký městský okruh Tomkovo náměstí – Rokytova.
V koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic zde totiž probíhají přípravné rekonstrukce, díky kterým bude i v době stavby
tohoto projektu možné zachovat průjezdnost lokality. Velkou opravou tak nejprve
projde křižovatka Karlova/Provazníkova
a poté i ulice Valchařská.
„V každém případě je nutné požádat řidiče i cestující o trpělivost,“ zakončil primátor.

7. Tramvaj Plotní
Termín:
• Zahájení stavby se předpokládá ve
druhém pololetí letošního roku po
skončení výluky na hlavním nádraží, aby nedošlo ke kolizi stavebních
prací a náhradní dopravy vedené
na Dolní nádraží.
• Stavební práce potrvají podle zadání výběrového řízení 2,5 roku.

Omezení MHD:
• Tramvaj číslo 12 bude po většinu
doby stavby ukončena ve smyčce
Zvonařka. V dalším úseku ji nahradí autobusy, které obslouží například i ulice Plotní a Masná.

Dopravní omezení:
• Rekonstruovat se bude nejprve ulice Dornych, a to ve směru z jihu.
• V každé z etap projektu bude zachován maximální možný průjezd
pro osobní automobilovou dopravu. Využita bude i nová ulice spo-

Proč se kope a staví:
• Přeložení tramvaje z ulice Dornych
do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této lokality je jedním ze
strategických projektů města Brna.
Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti
této oblasti.

jující Dornych a Masnou (Nová Agrozet), jejíž stavba byla nultou etapou tohoto projektu.

8. Údolní etapa II
Termín:
• Očekávaná doba realizace je od
listopadu 2017, délka trvání je plánována na 12–14 měsíců.
Dopravní omezení:
• Dopravní omezení a objízdné trasy
jsou součástí dokončované dokumentace, následně budou projednány s příslušnými orgány a policií.
Omezení MHD:
• Omezení se dotkne tramvajové lin-

ky 4, která bude v úseku stavby nahrazena náhradní dopravou.
Proč se kope a staví:
• Jde o kompletní rekonstrukci ulice včetně sítí a tramvajové trati od
tramvajové zastávky Úvoz až po
odbočku k plaveckému stadionu.
Z technologických důvodů je součástí této rekonstrukce také celková rekonstrukce ulice Klácelova
a dosud neopravované části ulice
Lerchova.

Další plánované akce
Ředitelství silnic a dálnic v Brně
• I/42 Brno, Hladíkova – oprava krytu
vozovky; připravováno na letní měsíce 2017, provoz bude veden dle
průběhu stavby obdobným způsobem jako při loňské opravě Poříčí
• I/52 Brno, Modřice – protihluková
opatření – sever; realizace od března do června 2017
• I/42 Brno, VMO Dobrovského B –
dodatečná protihluková opatření;
předpoklad realizace od května do
listopadu 2017
• I/43 Brno, most ev. č. 43-002 (Královopolské nádraží) – most je v nevyhovujícím technickém stavu, proto je
zde snížena rychlost. Na mostě budou vyměněny dilatační závěry, zábradlí, svodidla, opraveno odvodnění mostu, izolace i živičné vrstvy. Ter-

mín realizace oprav se předpokládá
od června 2017. Stavba bude realizovaná za částečné uzavírky, tj. vždy se
svedením dopravy na jednu polovinu mostu (obousměrný provoz).
• I/23 Brno, ul. Bítešská – sanace
nás. tělesa; předpoklad realizace
červen a červenec 2017
• I/23 Brno, Pisárecký tunel – obnova vtokových mříží; po celou dobu
bude každý z tubusů průjezdný
jedním pruhem, předpokládaný
termín zahájení začátkem srpna
po Velké ceně silničních motocyklů, ukončení v průběhu září 2017
• I/43 Brno – MÚK Hradecká (u Globusu) – oprava krytu vozovky;
předpoklad realizace červen až
červenec 2017

• Klíčové bude především přeložení
tramvajové trati z ulice Dornych do
ulice Plotní. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality
se po dokončení stavebních prací
zlepší jak pro řidiče, tak pro chodce
a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní
předpoklady pro další rozvoj tohoto území.
• Více informací najdete na
www.brno.cz/strategickeprojekty.

Plánované stavební
práce na tramvajových
tratích (Dopravní podnik
města Brna)
Červenec–srpen:
• Kounicova (Jana Babáka – Šumavská) – tramvajová doprava
bude vedena jednokolejnou tratí. Trolejbusové linky 34 a 36 pojedou ulicí Botanická a Tábor.
• Líšeňská (smyčka Juliánov–Bělohorská) – náhradní doprava
bude zajištěna autobusy. Posílena bude tramvajová linka 2, 3 na
Starou osadu.
• Křenová (Koliště–Štěpánská) –
provoz tramvají bude zachován
v jednokolejných úsecích. Trolejbusovou linku 33 nahradí autobusy.
• Generála Píky (Provazníkova–Fugnerova) – tramvaje ukončí provoz
ve smyčce Zemědělská, do sídliště Lesná budou zajíždět autobusy.
Září:
• Kolejový trojúhelník Semilasso –
během podzimu, pouze víkendové výluky, nesmí kolidovat s velkou výlukou na hlavním nádraží
kvůli náhradní dopravě ke královopolskému nádraží.

Obnovená tramvaj spojí starou Líšeň s centrem Brna
Obyvatelům staré Líšně i očekávané nové
zástavby v této lokalitě se v budoucnu výrazně zjednoduší cestování do centra města. Brno totiž připravuje obnovu tramvajové trati ze Stránské skály na Holzovu
ulici, díky které získá Líšeň další tramvajové spojení s centrem města.
Na konečnou Stránská skála nyní zajíždí jen tramvajová linka 10 a dál vedou jen
zbytky kolejí. Město Brno a dopravní podnik však plánují změnu. Tramvajovou trať
čeká nové využití a obnova, díky které budou

tramvaje jezdit až do staré Líšně. Staronová
trať se nyní projektuje a na 20. dubna je připraveno její veřejné projednání v Líšni.
„Pozemky mezi Líšní a Stránskou skálou
jsou v územním plánu vymezeny jako rozvojové, takže se na nich plánuje výstavba. Jestliže trať do Líšně obnovíme už nyní, předejdeme mnoha dalším potížím do budoucna.
A už nyní navíc nabídneme rychlé spojení
s centrem města současným obyvatelům této
části Brna,“ uvedl náměstek primátora pro
oblast investic Richard Mrázek.

Obnovená trasa kopíruje původní koleje, které jsou od 90. let minulého století zcela nevyužívané. Povede od konečné
u Stránské skály do areálu Technického
muzea na Holzově, kde vznikne možnost
přestupu na autobusové linky.
„Postavit tramvaj už nyní může být rozumný krok. Až se začnou stěhovat noví obyvatelé, autobusy by nestačily a lidé by protestovali, že zde není kvalitní spojení,“ zhodnotil
Brňan Jan Kovář. Výhodou této trasy je, že
tramvajová trať zde stále existuje a drážní těle-

so je možné využít. V místech, kde trasa tramvaje prochází mezi zástavbou, počítá navíc
projekt s protihlukovými stěnami a maximálním možným odhlučněním. Město zde také
po dohodě s místními obyvateli a občanským
sdružením vybuduje obslužnou komunikaci vedle kolejí, aby se lidé dostali do svých
domů i ze zadní strany, jak jsou zvyklí.
„Velmi oceňuji opakované osobní jednání náměstka Richarda Mrázka s občany, kolem jejichž domů trať povede. Je jasné, že ne
vše se dá vyřešit hned, proto věřím, že měs-

to v budoucnu podpoří navrhovaná dopravní
opatření, která mají zamezit zahuštění dopravy především na ulici Holzova,“ doplnil starosta Líšně za ČSSD Břetislav Štefan. (TAZ)
Veřejné projednání projektu tramvaje
do Líšně se koná ve čtvrtek 20. dubna
v 17:00 na ZŠ Holzova v Líšni.
Podrobnosti o projektu tramvaje do Líšně včetně map najdete na
www.brno.cz/strategickeprojekty.

www.brno.cz

14 HISTORIE A SOUČASNOST BRNA | DOPISY ČTENÁŘŮ
DOPISY ČTENÁŘŮ

Organizace
zdravotnictví v Brně
Trápí mě jedna zásadní organizační věc ohledně zdravotnictví. Nemohu zjistit, kam může jít občan
Brna k lékaři při nenadálých potížích – mezi 12 hod., kdy končí ordinační doba většiny brněnských
praktických lékařů, a 17 hod., kdy
začíná fungovat jediná lékařská
pohotovost (LSPP) v Brně, která
se nachází v ÚN Ponávka (lidově
řečeno v „Úrazovce“).
Pro informační komplexnost dodávám, že většina praktických lékařů v Brně má jeden pracovní den
v týdnu odpolední ordinační hodiny. Jenže může se stát, že vás třeba pokouše pes, máte podezření
na slepé střevo či si vyvrknete kotník zrovna mimo tento jediný den
jejich odpolední služby.
Dotaz jsem v minulosti pokládal
i na VZP, i na Odbor zdraví MMB,
žel nikdo to neví – radili buď zavolat 155, či vyčkat do 17 hod. na otevření zmíněné LSPP v ÚN. Jde mi
o systémové řešení. Východiskem
též není nadužívání rychlé záchranné služby, k čemuž dnešní systém
de facto vede. Paradoxně, dnes
se můžete dostat snáze k lékaři ve
3 hodiny ráno než o půl čtvrté odpoledne – váš lékař má zavřeno
a jediná LSPP ještě neotevřela.
Možná by stálo za úvahu pro politiky, zda by LSPP nemohla otevírat
již v 15 nebo aspoň 16 hodin? Vím,
že by to nebylo zadarmo, nicméně
ﬁnanční zajištění takovýchto důležitých věcí by mělo být pro stát,
kraj a naše město prioritou.
Jako právník samozřejmě vím, že
LSPP zřizuje a ﬁnancuje kraj, nikoliv město Brno, nicméně i brněnští politici by v této věci mohli sehrát aktivnější roli. No schválně se
svého zastupitele či radního zeptejte, kam máte jít při akutních potížích
od 12 do 17 hod.? Snad je to důležitější než nový fotbalový stadion.
Mám za to, že i takové věci by mělo
naše „SMART CITY“ aktivněji řešit.
Petr Kolman
REDAKČNĚ KRÁCENO

Máte nápady či připomínky
k dění v Brně? Napište nám!
Své komentáře posílejte
na adresu tis@brno.cz.

DUBEN 2017

Brněnská JAMU slaví 70 let
Letos si připomíná sedmdesát let
své existence Janáčkova akademie
múzických umění v Brně. Za tu
dobu vychovala stovky hudebních
a divadelních umělců, z nichž se
mnozí stali významnými osobnostmi českého i evropského kulturního
života. Dnes je JAMU veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, která
se věnuje také vědě a výzkumu, komunikuje se zahraničím a vyvíjí
vlastní publikační činnost.
MARKÉTA ŽÁKOVÁ

K

dyž byla v září 1947 vládním zákonem ustanovena Janáčkova akademie múzických umění, byl to výsledek
více než šedesátiletého úsilí o vybudování uměleckého školství v Brně, u jehož počátků stál právě Leoš Janáček.
Uskutečnění své ideje vytvořit v Brně
akademii, která by spojovala hudební
umění s divadelním, se nedožil, ale dal
k němu impuls nejprve založením varhanické školy (1881) a poté konzervatoře (1919). Nebylo tedy pochyb o tom, čí
jméno nová vysoká škola ve svém názvu ponese.
Budova někdejší Janáčkovy varhanické školy na Smetanově 14 (dnes
zde sídlí Základní varhanická škola)
sloužila nové akademii, kterou zpočátku navštěvovalo 23 studentů, jako jedno z míst, kde se ve skromných poměrech konala výuka. Další budovy
se nacházely na dnešní Kounicově ulici, na Moravském náměstí či Gorkého
ulici. K zakládajícím pedagogům školy
patřily mimo jiné významné osobnosti
brněnského hudebního života Gracian
Černušák, František Kudláček, Vilém
Petrželka či Ludvík Kundera. Posledně jmenovaný – otec spisovatele Milana
Kundery, vynikající pianista a Janáčkův
žák – byl v roce 1948 jmenován prvním
rektorem JAMU.
Brněnská akademie se při svém vzniku řídila organizačním statutem pražské
Akademie múzických umění založené o dva roky dříve, který určoval základní obory studia: skladbu a dirigování, operní dramaturgii, režii a herectví,
hudební teorii, hru klavírní, houslovou, hru na ostatní orchestrální nástroje a varhanní hru. Studium na JAMU

Twitter
Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně
www.brno.cz/twitter | @brnomycity

Facebook
Fotky, zajímavosti i videa z života ve městě.
www.brno.cz/facebook | @BRNOmycity

Instagram
Brno očima fotografů.
www.brno.cz/instagram | @brnomycity

Youtube
Videokanál města Brna.
www.brno.cz/youtube | Statutární město Brno

Otevření. JAMU slavnostně zahájila činnost 1. října 1947.

bylo také zrovnoprávněno se studiem na
ostatních vysokých školách.

Potřebovali střechu nad hlavou
O tom, že to brněnská vysoká umělecká škola zpočátku neměla vůbec lehké,
svědčí i fakt, že impozantní budovu bývalého gymnázia na Komenského náměstí 6, která dnes tvoří její „vlajkovou
loď“, získala po částech. Polovina budovy jí byla přidělena na podzim 1949,
v té druhé sídlila devítiletka.
„Tísnily se zde dvě fakulty, divadelní
a hudební. Společně s námi – tehdejšími
posluchači JAMU – stejným vchodem
putovali do budovy žáci obecné školy.
Bylo to svým způsobem bizarní. Hodně
výuky bylo rozestrkáno po celém Brně,
od výstaviště až po ‚Smetanku‘, a denně jsme strávili v tramvajích spoustu
času,“ líčí peripetie tehdejších posluchačů divadelní režisér a jeden z rektorů JAMU Alois Hajda.
Celou budovu, která je dnes sídlem
Hudební fakulty, dostala akademie do
užívání v roce 1965. Jedná se o architektonicky cennou stavbu vídeňských

architektů Eduarda van der Nülla a Augusta Siccarda von Siccardsburg z počátku 60. let 19. století. Známé monumentální karyatidy, alegorie oborů
klasického vzdělání, na průčelí budovy
vytvořil sochař Josef Břenek.
O něco mladší je secesní budova bývalé Brněnské obchodní a živnostenské
komory na Mozartově ulici 1, do níž se
v roce 1992 nastěhovala obnovená Divadelní fakulta JAMU. Na divadelní a hudební fakultu byla Janáčkova akademie rozdělena až na začátku padesátých
let minulého století, na jejich konci však
bylo toto členění zrušeno, k jeho obnovení došlo v roce 1990.
V roce 1952 získala JAMU sál Marta
na Bayerově 5 jako svoje divadelní studio.
Tehdejší studenti, mezi nimi například
Alois Hajda, Vladimír Menšík či Jiří Tomek, si ho upravili svépomocí. V 60. letech vznikl na akademii mimo jiné obor
činoherní režie, jehož prvními absolventy
se stali Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil a Eva Tálská, kteří pod patronací svých
pedagogů Bořivoje Srby a Evžena Sokolovského spoluzakládali experimentální

Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce
www.brno.cz – najdete tu kompletní archiv i aktuální číslo ke stažení.

divadlo Husa na provázku, jehož význam
pak přesáhl hranice Brna.
Opernímu studiu JAMU připadl v roce
1961 sál v Husově sboru v ulici Svatopluka Čecha 35 a od roku 2012 má Komorní
opera JAMU k dispozici Divadlo na Orlí,
tedy špičkově vybavenou Hudebně-dramatickou laboratoř JAMU. Moderní komfort
studentům nabízí také informační, výukové
a ubytovací centrum Astorka na Novobranské 3 z devadesátých let 20. století.

Slavit se bude celý rok
Dnešní JAMU sídlí v šesti budovách
v centru města a studentům uměleckých
oborů poskytuje kvalitní vzdělání i zázemí odpovídající moderním světovým
trendům. „K poslednímu dni kalendářního roku 2016 na hudební fakultě řádně studovalo 368 a na divadelní fakultě
352 studentů. To je přibližně třicetkrát
více než při jejím založení,“ uvedl mluvčí JAMU Luboš Mareček.
Letošní jubileum škola v průběhu
roku oslaví řadou akcí. Jednou z nich je
výstava o historii JAMU a jejich absolventech v Divadle na Orlí.

SOUTĚŽ: Umění ve městě / Město v umění
Brno. Kdysi průmyslové, dnes
pyšnící se spíše vědci. Vždy však
umělecké. Znáte je? Zdejší básníky, malíře, prozaiky i dramatiky,
sochaře, skladatele i hudebníky,
herce, fotografy. Zatímco architekti modelují tvář města, umělci mu vtiskují duši. V naší soutěži vám představíme některé z nich
a jejich tvorbu o Brně a pro Brno.
 Zajímá nás jméno sochaře a kameníka, který působil v Brně, zanechal zde
řadu menších i několik výraznějších
děl, postavil si tady dům, účastnil se
veřejného života a před sto deseti lety
v Brně také zemřel.
Umělec pocházel z Rousínova z rodiny klempíře. Když vystudoval reálné gymnázium, seznámil se u brněnského stavitele Jirků s Adolfem Loosem st.,
v roce 1866 nastoupil do jeho dílny jako
kreslič a praktikant a v letech 1866–
1875 se tady vyučil sochařskému řemeslu. Roku 1877 se ve ﬁrmě stal společníkem a o dva roky později, po Loosově

smrti, krátce dílnu i vedl. V roce 1880
se osamostatnil a založil si vlastní sochařskou a kamenickou ﬁrmu. Podařilo
se mu tak vybudovat jeden z největších
kamenosochařských podniků v Brně,
zaměřený v první řadě na architektonické realizace a výrobu náhrobků. V roce
1885 si na dnešní Hybešově ulici postavil vlastní dům s rozlehlým ateliérem,
v němž shromáždil svou sbírku modelů, kopií sochařských děl, starožitností a fotograﬁí památek. Byl také veřejně
činný v moravském Sdružení podnikatelů ve stavebnictví či Moravském průmyslovém spolku a v letech 1905–1906
zasedal v kuratoriu Moravského průmyslového muzea. Za své dílo byl mnohokrát oceněn, mimo jiné rytířským křížem řádu Františka Josefa I.
Z jeho poměrně rozsáhlého díla lze
připomenout hlavní oltář v kostele svatého Jakuba, který vystavěl podle návrhu
Heinricha von Ferstela, nebo čtveřici monumentálních atlantů („mamlasů“), které vytvořil podle předlohy sochaře Luxe
a ozdobil jimi průčelí domu nadačního

Správná odpověď z minulého čísla

Příští číslo bude distribuováno 6. a 7. května.

FOTO: ARCHIV JAMU

Správná odpověď z minulého čísla: Osmdesáté narozeniny v březnu
oslavil divadelní a ﬁlmový herec, recitátor a režisér, průkopník divadla
jednoho herce Miroslav Gabriel Částek.
Výherci: Hana Kučerová, Jaroslava Svobodová, Kateřina Veselá

fondu Valentina Gerstbauera na náměstí Svobody. Podílel se na pomníku Louise Raduita de Souches na jihovýchodním
bastionu Špilberku a je autorem mnoha
náhrobků a božích muk v Brně a okolí.
Víte, kdo byl jedním z nejvýznamnějších brněnských sochařů druhé poloviny 19. století?
 Ze zaslaných správných odpovědí
vylosujeme tři výherce.
Ceny: kniha Brno a Brňanky, taška,
propagační předměty.
 Pište na adresu Brněnský metropolitan, Magistrát města Brna, Husova 12,
601 67 Brno, e-mailem na adresu vasickova.jana@brno.cz nebo posílejte SMS
zprávy se správnou odpovědí na telefonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je
28. dubna 2017. Obálku prosím označte
heslem Umění ve městě a nezapomeňte
uvést svou adresu, případně telefon.

www.brno.cz
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www.zabrannesystemy.cz
e-mail: lubomirpavelka@seznam.cz

tel.: 724 770 770
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PRAČKA EWT 1062 IDW

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

tel.: 543 255 555

I
INSTALACE
A ODVOZ STARÉHO
S
SPOTŘEBIČE ZDARMA

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

Platí v rámci Brna

WWW.CHLADSERVIS.CZ

6990 Kč
6
DOPRAVA
ZDARMA
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Energetická třída A++
kapacita praní 6 kg
1000 otáček/min.
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Křížovka o ceny
Dva úspěšní luštitelé naší křížovky vyhrají po dvou vstupenkách na koncert
20 YEARS OF PLACEBO, který se bude konat 26. června na BVV v pavilonu G1.
Tajenku zasílejte do 28. dubna na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.
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„KÁMO, PŘIJĎ K NÁM
DO TĚLOCVIČNY,
MŮŽEŠ SI ZAŠPLHAT.”
ODPOVĚĎ KAMARÁDA
JE V TAJENCE.

AUTOR:
-KAWI-

SC 370429/01

sloupky pro zabezpečení
parkovacího místa pro vaše auto
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Lidé mohou v dubnu ještě
připomínkovat Plán mobility

Beneﬁt pro strážníky.
Noví dostanou 50 tisíc

Už jen do konce měsíce mají Brňané
možnost zaslat městu své připomínky
k návrhové části Plánu mobility, tedy dokumentu, který plánuje opatření v oblasti
dopravy. Úředníkům na odboru dopravy
se zatím sešly necelé dvě desítky připomínek k navrhovaným projektům.
„Cílem dokumentu je řešit významné
dopravní tahy v podobě velkého městského okruhu a radiál a obchvatů, ale
také nabídnout lidem možnost se do práce dostat městskou hromadnou dopravou, na kole, nebo dokonce pěšky. Jako
město musíme lidem dát možnost si vybrat,“ uvedla vedoucí brněnského referátu městské mobility Iva Machalová.
Seznam projektů v Plánu mobility (dopravy) je připraven na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města a experty. V tomto seznamu
jsou opatření či projekty, jejichž realizace

Brněnská městská policie rozšiřuje
výhody, které nabízí svým zaměstnancům. Noví strážníci nyní získají náborový příspěvek padesát tisíc korun. Uvolnění peněz v březnu
schválilo zastupitelstvo. Nedávno
přitom získali i další beneﬁty – například takzvané sick days. Vedení
policie tak chce obsadit padesátku
nových míst.
LUCIE KOLISCHOVÁ

Č

erpání padesátitisícové sumy bude
podstatně rychlejší, než tomu bylo
u původního náborového příspěvku.
„Prvních pětadvacet tisíc uchazeči dostanou okamžitě poté, co se z nich stanou strážníci. Tedy po tříměsíčním rekvaliﬁkačním kurzu a složení zkoušky
odborné způsobilosti. Druhou polovinu vyplatíme hned po podpisu smlouvy
na dobu neurčitou,“ řekl ředitel Městské
policie Brno Luboš Oprchal.
Výměnou za to budou brněnští strážníci po svých nových kolezích požadovat čtyřletou věrnost. V případě dřívějšího odchodu musí pracovník vrátit
poměrnou část náborového příspěvku,
za jeden neodpracovaný rok to je dvanáct a půl tisíce korun.
Peníze, které město pro nováčky
uvolnilo, jinde chybět nebudou. „Rozpočtovým opatřením jsme dostali částku, kterou se nám vloni podařilo ušetřit
vlastním hospodařením. Na náborový
příspěvek vyčleníme asi tři miliony korun,“ vysvětlil ředitel.
Noví strážníci musí mít přinejmenším
středoškolské vzdělání zakončené maturitou, být starší 21 let a očekává se od nich

Architekt města vyjede mezi lidi
Motivace. Strážníci městské policie získali další beneﬁty.

bezúhonnost a spolehlivost. „Strážníci
bez praxe dostanou do začátku 17 640 korun. Částka ovšem narůstá v závislosti na
výši rizikového příplatku, jenž dosahuje
až čtyř tisíc korun, příplatků za směnnost,
za práci v noci i o víkendu. Podle individuálních kvalit a pracovních výkonů se
liší i osobní ohodnocení. S odpracovanými lety strážníci také postupují po jednotlivých platových stupních,“ popsal mluvčí
městské policie Jakub Ghanem.
Náborový příspěvek bude městská
policie nabízet až do odvolání. Dostanou ho již adepti, kteří nastoupí do dubnového rekvaliﬁkačního kurzu, další tříměsíční školení se otevře v září. Zkrátka
nepřijdou ani nováčci, kteří se k městské
policii přidali v lednu a takzvané licence absolvují na přelomu března a dubna.

FOTO: MP BRNO

Výhody pro strážníky se přitom nedávno rozšířily o dva dny indispozičního volna, dále mají nárok na pět týdnů dovolené nebo příspěvek na stravu
a penzijní připojištění. Po Brně mohou
celý rok cestovat městskou hromadnou
dopravou zdarma.
Strážníci si od nového příspěvku slibují, že snáze obsadí padesát nových
pracovních míst v okrajových částech
města, které získali loni. S ohledem na
přirozené odchody zaměstnanců, například do důchodu, nebo mateřské dovolené, tak městská policie v následujících dvou letech plánuje přijmout okolo
sedmdesáti až osmdesáti nových strážníků. Zájemci se mohou hlásit průběžně
prostřednictvím jednoduchého formuláře na www.mpb.cz/zamestnani.

Jak bude vypadat „nový“ park?
Nová výstava v Urban centru láká návštěvníky na možnou budoucí podobu jednoho z parků v centru města – na
Moravském náměstí. Představuje dvacet návrhů na jeho revitalizaci od českých i zahraničních architektů. Všechny
návrhy vzešly z architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže, kterou vy-

bude nejvíce přínosná pro život ve městě.
Nemusí se vždy jednat pouze o výstavbu
nových komunikací či tramvajových tratí,
ale také o takzvaná měkká opatření, jako
je podpora využití aplikací informujících
o dopravě či změna organizace dopravy.
Plán mobility má několik částí – analytickou, vizi plánu mobility, návrhovou
a takzvaný akční plán. Nyní je možné připomínkovat právě návrhovou část. Každá z částí je projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným
orgánům města ke schválení. Díky tomu
město zjistí, která z navržených opatření
jsou nejefektivnější.
Připomínky k návrhové části je možné
zaslat do 30. dubna e-mailem na adresu:
info@mobilitabrno.cz nebo poštou na adresu Odbor dopravy MMB, Referát městské
mobility, Kounicova 67, 601 67 Brno. Více
informací na www.mobilitabrno.cz. (TAZ)

hlásila v polovině roku 2016 městská
část Brno-střed.
„Cílem soutěže bylo navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného městského parku na Moravském náměstí. Po
rekonstrukci by pak nově upravené prostranství mělo sloužit především jako
celoroční rekreační a oddychová plocha

OZNÁMENÍ: Vyhlášen nový ročník Cen města Brna
Kancelář primátora města Brna přijímá návrhy na udělení Ceny města
Brna pro rok 2017. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost
nebo dílo, které významně obohatily jednu či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména našeho města.
Cena může být udělena jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrhy na její
udělení mohou předkládat občané, orgány města Brna a městských částí,
organizace, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další. Návrh
musí být podán písemnou formou nejpozději do 31. srpna 2017.
Ocenění se uděluje např. v oblasti přírodních věd, architektury, výtvarného
a dramatického umění, sportu nebo literární činnosti či žurnalistiky a publicistiky. Seznam všech oblastí a podrobné informace o postupu podávání a projednání návrhů na udělení Ceny města Brna jsou obsaženy v Pravidlech pro udílení Ceny města Brna a zveřejněny na oﬁciálních internetových stránkách města www.brno.cz (postup: Občan > Potřebuji si vyřídit
> Další postupy k vyřízení > položka č. 010; pravidla: Občan > Dokumenty
města > Pravidla a postupy > Pravidla pro udílení Ceny města Brna).
Informace o podávání návrhů na udělení Ceny města Brna pro rok 2017
je zároveň vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna (postup:
Občan > Úřední deska); případné další doplňující údaje lze získat na telefonním čísle 542 172 091.

pro obyvatele města,“ uvedla manažerka
Urban centra Jana Hrubanová
Výstava v Urban centru nabízí návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od architektonické kanceláře Consequence forma
architecture, ale ukázku všech dvaceti studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.
„Druhá část výstavy je tvořena krátkým shrnutím historie parku doplněným
četnými archivními snímky a v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských
základních škol, které ‚konkurovaly‘ architektům a soutěžily se svými nápady
na téma, jak vidí park ‚svých snů‘ dětskýma očima,“ doplnila Hrubanová.
Vernisáž výstavy se uskutečnila
28. března. Výstava je pro návštěvníky otevřena od pondělí do pátku 10–12
a 13–18 hodin až do 10. května. Vstup
je zdarma. Více informací na www.urbancentrum.brno.cz.

Kancelář architekta města plánuje na květen „road show“ po městských částech
s pracovním názvem KAM jede k Vám!
Jejím cílem je potkat se s obyvateli jednotlivých městských částí. „Chceme jim
představit KAM a podebatovat o územním plánu. Nyní jsme ve fázi zajišťování
vhodných prostor, setkání bude celkem 7.
Přesný plán výjezdů bychom měli mít
hotový na začátku dubna,“ uvedla mluvčí kanceláře Lenka Němcová. Setkání se
uskuteční vždy ve čtvrtek od 18:00.

Na setkání přijede hlavní architekt města Michal Sedláček a další členové týmu
KAM. Po přednášce bude vždy následovat
beseda a neformální diskuse s občerstvením. Kromě územního plánu se budou diskutovat i „horká témata“ – přesun nádraží,
D43 i situace kolem bytů v Brně.
5. dubna to navíc bude přesně rok, co
byl do funkce ředitele Kanceláře architekta města Brna jmenován Michal Sedláček, původem brněnský architekt s bohatými zahraničními zkušenostmi. (LUK)

Brňané městu pomůžou se soutěží
Brno se i letos zúčastní soutěže kvetoucích sídel Entente Florale Europe, do
které je zapojeno 12 evropských zemí.
Každá z nich vysílá po jednom ze svých
zástupců za obec a město.
„Cílem soutěže je motivování a vzájemná inspirace představitelů obcí, zástupců
soukromých ﬁrem i jednotlivých občanů
ke spolupráci na zlepšování kvality života
v sídlech. V průběhu června a července navštíví odborná komise všechna zúčastněná
města,“ uvedla Tereza Pokorná z odboru životního prostředí brněnského magistrátu.
Pomoct Brnu v umístění přitom mohou jeho samotní obyvatelé. „Vzhledem
k tomu, že je soutěž mimo jiné zaměřena na zapojení veřejnosti do městských
aktivit a dobrovolnickou činnost v rámci

péče o veřejný prostor, město vítá jakoukoli aktivitu ze stran občanů, která přispěje k dobrému obrazu města v době konání
návštěvy odborné poroty – například květinovou výzdobu k oknech, péči o předzahrádky domů a podobně,“ dodala Pokorná. Návštěva hodnotící komise v Brně
proběhne 14. července.
Evropská soutěž Entente Florale Europe probíhá od roku 1975 a jejím vyhlašovatelem je nevládní nezisková organizace
„Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ – Evropská asociace
pro zahradní krajinářskou tvorbu se sídlem
v Bruselu. Projekt vznikl z iniciativy Francie a Velké Británie. Česká republika se této
soutěže účastní od roku 2002. Více infor(LUK)
mací na www.entente-ﬂorale.eu.

Posuzovaná kritéria:
• kvalita krajiny a vegetace: sezónní a stálé osázení květinami a stromy,
respektování krajinné politiky, podpora biodiverzity a péče o krajinu
• kvalita přírodního a zastavěného prostředí včetně hospodaření s vodou, památkami, kvalita a čistota budov a komunikací
• zapojení a spolupráce místních úřadů a organizací, podpora a role
místních správních úřadů
• vzdělávání – ekologie a zelený rozměr; další oblasti vzdělávání podporující cíle AEFP
• atraktivita a prezentace – cestovní ruch, volnočasové aktivity, informovanost a komunikace s místními obyvateli a veřejností při přípravě prezentace měst a vesnic pro návštěvu poroty

Statutární město Brno zveřejňuje záměr
pronajmout prostory sloužící podnikání
V objektu Schrattenbachova paláce v Brně, na adrese Kobližná 4, č. p. 70, který
je součástí pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno.
Objekt a pozemek se nachází ve
vlastnictví statutárního města
Brna a je předaný k hospodaření
Knihovně Jiřího Mahena v Brně,
příspěvkové organizaci, Kobližná 4, 601 50 Brno, IČO 00101494.
Objekt je evidován v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.
Předmět nájmu: prostory sloužící
podnikání, které se nachází v 1. NP
o celkové výměře 134,78m2.

Účel nájmu: knihovní klub s občerstvením, se zázemím, prostory pro návštěvníky a sociálním
zařízením.
Doba nájmu: na dobu neurčitou.
Lhůta pro podání nabídek: do
18. 4. 2017 včetně.
Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB, na internetových stránkách www.brno.cz
a www.kjm.cz. Informace o nabí-

zených prostorách poskytne a prohlídku umožní za Knihovnu Jiřího Mahena v Brně Irena Antošová, tel.: 542 532 120, e-mail:
antosova@kjm.cz, případně ředitelka knihovny Libuše Nivnická, tel. 542 532 100, e-mail: nivnicka@kjm.cz.
Za Odbor kultury MMB vyřizuje
Jindřiška Lesová tel.: 542 172 441,
e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.

www.brno.cz
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Město podpoří
kulturní projekty
Město Brno vyhlašuje dotační program zaměřený na přípravu a realizaci kulturních
akcí souvisejících s oslavami či připomenutím 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie
a 50. výročí srpnových událostí roku 1968.
Projekty mohou být zaměřeny na různé oblasti kultury (např. hudba, výtvarné umění
atd.) nebo mohou být i multižánrové.
Rok 2018 je pro Českou republiku rokem výjimečným z důvodu výročí 100 let
od založení samostatného československého státu a konce Rakouska-Uherska. „Výročí skýtá jedinečnou šanci posílit vnímání
České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým,
kulturním a průmyslovým dědictvím, jako
místo tolerance a zajímavých aktivit,“
uvedla Pavla Spurná z odboru kultury.
Finanční prostředky na dotační program ve výši 1 milion korun byly schváleny Zastupitelstvem města Brna na zasedání dne 31. ledna 2017. Dotaci lze použít
maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů.
– Doba realizace projektu: zahájení
projektu nejdříve od 1. července 2017
s dobou trvání do konce roku 2018.
– Místo konání projektu: statutární
město Brno.
Žádosti o dotace bude možné podávat
v termínu od 24. dubna do 26. května včetně prostřednictvím formuláře, který bude
v tomto termínu přístupný na www.brno.cz
(občan> dotace> odbor kultury).
Pro více informací je možné se obrátit
na Odbor kultury Magistrátu města Brna,
Dominikánské nám. 3, 3. patro. Kontaktní osobou je Pavla Spurná – 542 172 056,
email: spurna.pavla@brno.cz, případně je
možné napsat či zavolat na sekretariát odboru – 542 172 075, ok@brno.cz. (FPO)

Brněnské dny pro Zemi
budou o ochraně půdy
Na čtvrtou dubnovou sobotu připadl světově uznávaný svátek Den Země.
Letošní ročník má podtitul „Bez půdy
to nepůjde“ a je zaměřen na téma půda
a na vše, co se točí okolo ní. Jihomoravské ekologické organizace se již tradičně spojily a uspořádají velkou oslavu
v parku na Kraví hoře.
„Kraví hora se na celou sobotu 22. dubna zaplní stánky, které nabídnou dětem spoustu zábavných a poznávacích
her, tvořivých dílen a pokusů. Dospělé návštěvníky zase čekají projekce ﬁlmů
s environmentální tematikou, praktické
workshopy či poutavé přednášky,“ uvedla Kateřina Vítková ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Telefonní provolba:
542 171 111
Informační středisko (Malinovského nám. 3): 542 173 590
Podatelna (Malinovského
nám. 3, Dominikánské nám. 1):
542 173 013
E-mail: informace@brno.cz
Web: www.brno.cz
Úřední hodiny
Magistrátu města Brna
PO 8–17 hodin
ST 8–17 hodin
PÁ 8–12 hodin

Kdo ale v sobotu nemůže, nemusí
smutnit. V Brně se totiž slaví hned deset
dní – od pátku 21. do neděle 30. dubna, kdy se uskuteční Brněnské dny pro
Zemi. Na zájemce bude čekat výběr různorodých akcí s tematikou ochrany přírody, ochrany životního prostředí a propagace zdravého a ekologicky šetrného
životního stylu.
Programovou nabídku najdete na
www.brno.cz (rubrika Aktuality a oznámení – Brněnské dny pro Zemi) a nejpozději týden před zahájením akcí také
v programovém letáku na Informačním
centru magistrátu na Malinovského náměstí 3 a Brněnském kulturním centru
(LUK)
na Radnické.

U divadla se už alkohol pít nesmí
Zastupitelé na svém zasedání 7. března schválili rozšíření obecně závazné
vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti.
Přidali do ní přibližně dvacet míst, kde
se nesmí požívat alkohol. Zároveň ale
na seznam přidali asi padesát akcí, na
kterých si nově lidé budou moci pivo,
víno či jiný alkohol dát. Jsou mezi
nimi různé festivaly, farmářské trhy,
hody a další.
Zákaz pití alkoholu například nově platí v prostoru před Janáčkovým divadlem,
v Uličce Václava Havla, v parku Stanislava Krátkého nebo v ulicích Sokolova,

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Statutární
město Brno

Děti i dospělí se tak mimo jiné dozvědí, proč bychom měli půdu chránit
a jaká jsou rizika spojená s její ztrátou
a degradací. Nahlédnou také pod povrch
půdy do světa plného prapodivných živočichů.
Zájemci se také budou moci s průvodci vydat na komentovanou procházku do nedaleké zahrádkářské
kolonie, během níž se dozví o speciﬁkách městské půdy a jak ji vhodně využívat.
Během celého dne si návštěvníci budou moci nakoupit na EKOtrhu, který
nabídne lokální produkty a výrobky šetrné k přírodě, ochutnat zdravé občerstvení nebo si užít kulturní program.

Odbor správních činností MMB
(Husova 3, Husova 5 – občanské
průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalého pobytu)
PO 8–17 hodin
ÚT 7–12 hodin
ST 8–17 hodin (pouze pro objednané přes internet do 18 hod.)
ČT 7–12 hodin
PÁ 8–12 hodin
Odbor dopravněsprávních
činností MMB
(Kounicova 67 – řidičské průkazy,
evidence vozidel, sankční řízení
v dopravě, autoškoly)
PO 8–17 hodin
ÚT 8–12 hodin
ST 8–17 hodin
ČT 8–12 hodin
PÁ 8–12 hodin

Hvězdná, Táborská a na dalších místech.
Vyhláška také byla doplněna o okolí hypermarketů a supermarketů. Ani tam už
nebude legální otevřít si pivo.
Ze zákazu však zároveň existuje přibližně dvě stě výjimek. Žádaly o ně zejména městské části kvůli pořádání kulturních akcí. K akcím, kde je alkohol
povolený, tak přibydou například festivaly Meeting Brno a Pouť smíření, festival Janáček Brno, Advent na Moraváku
a Advent na Zelňáku, ale i Noc kostelů, rozsvěcování stromků, různé hody
a další akce.

Pro změnu vyhlášky zvedlo ruku 41 zastupitelů, dva byli proti a sedm se zdrželo. Proti návrhu byli dva náměstci primátora Matěj Hollan (ŽTB) a Martin Ander
(SZ), kteří navrhovali vypustit z vyhlášky seznam míst, kde je pití alkoholu zakázané. Poukazovali na to, že seznam ulic
je komplikovaný pro strážníky, kteří sledují dodržování zákazu. Zároveň je podle
nich dostačující vyhláškou stanovený zákaz pití u škol, obchodů, zastávek, zdravotnických zařízení, hřbitovů, sportovišť
a podobně. Další jednání zastupitelstva
Brna je naplánované na 11. dubna. (LUK)

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
10. dubna – pondělí
Odstartovala turistická sezona – s řadou novinek a zajímavostí
• ředitelka Turistického informačního
centra města Brna Jana Janulíková
Brno se stává oblíbenou turistickou destinací, kterou navštěvuje i stále více cizinců. Co nového vedle tradičních historických skvostů, jakými jsou Špilberk,
Petrov nebo vilové kvarteto, město letos
nabídne, jaké zážitkové balíčky a programy, o tom se více dozvíte v pořadu.

24. dubna – pondělí
Jak moc bude Brno letos rozkopané
• náměstek primátora města Brna Richard Mrázek
Investiční akce se budou letos týkat dopravy, technické infrastruktury, ale také
oblasti kultury a školství. Tramvajová trať Plotní, pokračování rekonstrukce vodovodní a teplovodní sítě, oprava
Janáčkova divadla a řady školských zařízení přinesou i řadu omezení. Podrobnosti přinese právě toto vysílání.

Kiss Hády 88,3 FM

Urban centrum Brno
+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce
o rozvoj a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňovaných expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se
lidé mohou zúčastnit i besed či prezentací.
Aktuální výstava: Park na Moravském náměstí v Brně

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

ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo
města Brna
 Zasedání Zastupitelstva
města Brna Z7/26 ze dne
7. 3. 2017

ZMB schvaluje:
• rozpočtové opatření ve výši
14,9 milionu Kč z důvodů řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno. Prostředky budou využity především
na zavedení náborového příspěvku, na rizikové příplatky
a přesčasy;
• poskytnutí dotací na podporu
tělovýchovných a sportovních
a také dětských a mládežnických aktivit pro rok 2017.
Magistrát obdržel 375 žádostí spolkům v oblasti využití volného času dětí a mládeže, mezi které se přerozdělí 10,5 milionu korun. Dalších
393 žádostí bylo zaměřeno na
dotaci pro podporu tělovýchovných a sportovních aktivit, kdy dojde k rozdělení více
než 48 milionů korun.
• poskytnutí neinvestičních příspěvků 66 základním školám města Brna na zajištění základní plavecké výuky ve
výši téměř 2,2 milionu Kč. Základní plavecký výcvik je součástí předmětu tělesná výchova a absolvují ho všichni žáci
dvou po sobě jdoucích ročníků
na 1. stupni ZŠ. Celkem se takto v letošním roce podpoří téměř 7,5 tisíce žáků;
• posouzení projektu „Asistenti prevence kriminality v Brně“
a přípravu žádosti o dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na tento projekt.
Jeho cílem je vytvoření šesti pracovních pozic pro osoby dlouhodobě nebo obtížně
zaměstnatelné, mezi něž mohou patřit obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit. Tyto osoby se mohou stát asistenty
prevence kriminality, kteří budou zaměstnanci města a budou zařazeni v Městské policii Brno. Stávající aktivity místních organizací podílejících se
na prevenci nejsou vždy dostatečně účinné. Pro město a jeho
obyvatele je žádoucí získat asistenty ze sociálně vyloučených
lokalit, kteří mohou oslovit veřejnost v místě svého bydliště lépe než příslušníci bezpečnostních složek.
• čerpání ﬁnančních prostředků Fondu bytové výstavby
na akci „Rekonstrukce bytových jader MČ Brno-Kohoutovice“ v celkové výši příspěvku 19 mil. Kč a zápůjčky ve
výši 18 mil. Kč a poskytnutí
investičního transferu z Fondu bytové výstavby ve výši
19 mil. Kč na akci „Rekonstrukce bytových jader MČ Brno-Kohoutovice“. V roce 2017
bude rekonstruováno 398 bytových jednotek, zbývajících
422 bytů bude realizováno
v roce 2018.

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

Wobbler

Rocky

Čaky

Roxy

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

Wobbler je tříletý kastrovaný pes se
špatnou koordinací pohybu zadních
končetin. Hodí se jak do bytu, tak i na
zahradu. Zpočátku nedůvěřivý, ale
hravý společník není vhodný k malým dětem.

Rocky má kolem dvou let, je to větší
kříženec s aktivní povahou, bohužel ho
zatím nikdo nenaučil základní poslušnosti. I když je přátelský, hodí se spíše
na zahradu, kterou ohlídá. Správně vychovaný bude věrný společník.

Čaky, asi šestiletý kastrovaný kříženec.
Zpočátku je lehce nedůvěřivý, ale během krátké doby si rád zvykne na veselého pána. Miluje, když si může hrát,
poslouchat a učit se novým věcem, je
však zapotřebí ho důsledně vést.

Roxy je asi dvouletá fenka, kříženka zřejmě labradora, proto miluje a potřebuje
pohyb. Ideální domov by měla u stejně
sportovně naladěných lidí, ale bude určitě vděčná i za dlouhé vycházky. Je čistotná, takže se hodí do bytu i do domku.

www.brno.cz
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RYNEK – prodejna
tuzemských potravin
Den otevřených dveří, sobota 22. 4. 9:00 –15:00
Teyschlova 33, 635 00 Brno-Bystrc

JAK NA EKOLOGICKÉ
TEPLO Z BIOMASY?
Přijďte se podívat, jak vyrábíme ekologické teplo
z biomasy, které hřeje obyvatele Bystrce.

SC 370412/01

Doporučujeme předchozí rezervaci na tel.číslo: 730 521 624,
nebo na e-mailové adrese: base@teplarny.cz

Nová prodejna kvalitních potravin ze sítě RYNEK se zákazníkům otevřela 23. 3. 2017. Prodejny RYNEK spadají do sítě
provozované skupinou firem
AGRO-MĚŘÍN. Brněnská prodejna je již dvacátá. Prodejny
RYNEK reagují sortimentem
i vnitřním uspořádáním na požadavky náročného současného zákazníka. Důraz je v nich
kladen na výborné prostředí
a zásobování rozmanitým zbožím. V současné době se mnoho z nás snaží pečlivě vybírat
potraviny, které nakupujeme

pro sebe a svou rodinu. Současným trendem je návrat k tuzemské produkci, kterou nabízí také prodejní koncept
RYNEK. Na pultech naleznete
čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí
maso a uzeniny. Mléčné výrobky, tradiční polotvrdé sýry, čerstvé máslo či jogurty pocházejí
z LACRUMu ve Velkém Meziříčí.
Ovoce a mošty jsou ze Znojemska, brambory z Vysočiny, jižní
Moravy a Beskyd. Nabídku doplňuje tuzemský med a kvalitní moravské víno. Vedle vysoké
kvality je v prodejnách RYNEK

prioritou především tuzemský
původ nabízeného zboží.
Více informací o sortimentu
a kompletní přehled prodejen
naleznete na www.agrorynek.cz
nebo na www.facebook.com/
prodejnyRYNEK.
PRODEJNA RYNEK
Kurská 713, Starý Lískovec
tel.:
+420 605 054 689
e-mail: brno.kurska@agrorynek.cz
PO–PÁ 7:30–18:00
SO
7:30–11:30

Letošní Den země v Brně bude pořádná divočina
Termín vychází z původních
oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen).
Od roku 1990 se k oslavám přidala i Česká republika.

Oslavy s Lipkou
Dospělé a hlavně malé návštěvníky zve brněnská Lipka v sobotu
22. dubna na Kraví Horu. „Dětské
návštěvníky bude čekat spousta zábavných a poznávacích her,
pokusů a tvořivých dílen a pro
dospělé chystáme komentované
procházky do divočiny, workshopy, projekce filmů a EKOtrh, na
němž pořídí regionální, ekologické a férové výrobky,“ uvedl Jiří
Nešpor z brněnské Lipky.
Tématem letošního setkání
bude nejen Země, ale také půda,
která lidstvo živí a po níž lidé

i chodí. „Těšit se můžete také na
divadlo pro děti, taneční vystoupení a koncerty,“ lákají pořadatelé na webu www.lipka.cz/denzeme. Program Dne Země budou
organizátoři aktualizovat na
svých facebookových stránkách.
Program:
10:15 Divadlo Koráb – pohádka Princezna s dlouhým
nosem
11:30 Honza Plšek – folk-rockové písničky
13:10 Divadlo Koráb – Sněhurka a sedm trpajzlíků
14:20 Tranzan – hudba o životě a smrti
15:30 Tubabu – tradiční
rytmy západní Afriky
17:00 Bokomara – folková
skupina

SC 370502/01

Svátku, který vyzdvihuje planetu lidí, patří každoročně
22. duben. V posledních letech se jedná o ekologicky motivovanou slavnost, jejíž pořadatelé a příznivci upozorňují
na negativní dopady ničení životního prostředí.
Historie vyhlášení tohoto celosvětově uznávaného dne sahá
až do roku 1969. První Den
Země slavili lidé v San Francisku v USA. Kampaň si tehdy určila za cíl přenést otázku ekologie
do politických kruhů a zvyšovat
takzvanou energetickou účinnost, recyklovat odpadky či hledat obnovitelné zdroje energie.
V současnosti už slaví Den
Země víc jak miliarda lidí ve
175 státech světa, společně na
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Lesy České republiky budují
v Brně centrum lesní pedagogiky
Prostory s plně bezbariérovým přístupem mají rozlohu
146 m2. Budou vybaveny audiovizuální technikou a dalším
nezbytným příslušenstvím potřebným pro výuku. Bude zde
umístěna expozice s tematickým zaměřením na ochranu přírody a lesnictví a dále
bude zřízen pracovní prostor

pro výtvarnou činnost, dílničky a kreativní tvorbu. Programy budou zaměřeny na širokou cílovou skupinu – na děti
předškolního věku, žáky základních škol, studenty i odbornou veřejnost, osoby se
speciálními vzdělávacími potřebami a seniory. Nyní lesní pedagogové docházejí do

škol, od srpna budou působit
v novém centru, které budou
navštěvovat také handicapované osoby, jež se nyní nemohou účastnit terénní výuky.
Připraveny jsou besedy a aktivity, které souvisejí s poznáváním přírody, dále oslavy Dne
Země, Týdne lesů, ale i výtvarné soutěže a výstavy pro děti
a mládež s lesnickou a mysliveckou tematikou i ochranou
přírody. Lesníci chystají i individuální výukové programy.
Vše poskytují zdarma.

„Chceme dětem, mladým
lidem a veřejnosti ukázat les
z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Snažíme se vzbudit zájem o něj,
včetně péče a ochrany a pochopení významu všech funkcí lesa pro člověka včetně
vztahu ke dřevu jako obnovitelné surovině,“ říká Dalibor
Šafařík, ředitel Krajského ředitelství podniku v Brně.
Všichni lesní pedagogové
jsou zkušení lesníci, kteří ab-

solvovali speciální kurz lesní
pedagogiky. Lesník se tak stává pedagogem a průvodcem.
V působnosti Krajského ředitelství Brno je v současné
době 24 lesních pedagogů.
„Pořádáme vycházky, besedy, přednášky, kreativní dílny, soutěže či dny s Lesy ČR.
Loňských sta akcí se zúčastnilo dvanáct tisíc účastníků.
Lesní pedagogika je jednou
z metod lesnické a environmentální výchovy, v níž je

možné předat pravdivé informace o lese a hospodaření
v něm, a to především prožitkovou formou pomocí poutavého vyprávění a her. V době
počítačových technologií je
vnímání všemi smysly výjimečné a o to se snažíme,“ dodává Šafařík.

SC 370466/01

Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání
buduje státní podnik Lesy ČR v centru Brna v přízemí budovy krajského ředitelství v Jezuitské ulici. Veřejnosti se otevře
v průběhu srpna.
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KLOBOUKOVÝ KLUB a MAMMA HELP VÁS SRDEČNĚ
ZVOU NA KLOBOUKOVÉ VÍTÁNÍ JARA

KLOBOUKY dámské, pánské,
na svatbu i dovolenou,
kloboukové retro
přehlídky...
SC 370507/01

PROGRAM: promenádní koncert, představení sdružení Mamma HELP, přehlídka
Kloboukového klubu Dantes, vyhodnocení výtvarné soutěže žáků ZUŠ J. Kvapila
a ZŠ Křídlovická, přehlídka floristických klobouků ze Střední zahradnické školy Rajhrad.
Ukončení akce v 17 hodin.

Přednáška na téma

Německý dům v Brně
– historie, architektura
a význam pro brněnské
Němce, se koná
26. 5. 2017 v 16:00 hod.
v Grandhotelu v Brně, ve
francouzském salonku.
Přednáší Dr. Rudolf
Landrock z Bonnu,
předseda spolku BRUNA,
a Ing. Vladimír Filip, autor
knihy Německý dům –
Deutsches Haus.

SC 370041/07

Diskuse je možná v češtině
i němčině. Následně bude
podáno malé občerstvení.
Dne 28. 5. 2017
v 11:00 hod. se koná
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na Starém
Brně mše sv. Tuto
latinskou mši bude
celebrovat generální
vikář brněnské diecéze.
Po ní následuje položení
věnce u pomníku
v klášterní zahradě.
Spolek BRUNA Německo

Získáte zde informace o prevenci onkologických onemocnění a můžete podpořit sdružení
Mamma HELP zakoupením drobných výrobků z arte dílen. Akce se nekoná v dešti.

Trilogie Neviditelná
Suburra aneb do
knihovna – kniha první římské apokalypsy
Pro fanoušky Bena Aaronovitche je tu román zbývá jen sedm dní...
z pera britské autorky Genevieve Cogman. Příběh
pokračuje v knihách THE MASKED CITY a THE
BURNING PAGE, na které se také můžete těšit.
Sbírání knih může být někdy nebezpečné...
Skutečností je, že pravda může být mnohem
podivnější než fikce...
Irene je profesionální špionka záhadné
knihovny, stínové organizace, která sbírá důležitá beletristická díla ze všech časových období.
Nyní byla ona a její tajemný asistent Kai vysláni
do Londýna. Jejich mise: získání zvláště nebezpečné knihy. Problém: v době, kdy dorazí, je už
kniha ukradena.
Různé frakce londýnského podsvětí jsou připraveny bojovat na život a na smrt, aby tuto knihu
získaly dříve než Irene a Kai. Dalším problémem
je, že zákony přírody v tomto světě jaksi neplatí.
Londýn je plný nadpřirozených bytostí a kouzelníků. A aby toho nebylo málo: Kai něco skrývá –
tajemství, které by mohlo
zničit celou naši realitu.
Irene je chycena v záhadné síti smrtelného nebezpečí, protichůdných vodítek
a zlověstných tajných společenství. A neúspěch není řešením, protože v sázce není
jen Irenina pověst, ale povaha reality sama.
(PR)

Ve starověkém Římě byla Suburra římskou
čtvrtí, kde se tajně setkávaly světy zločinu a politiky. V ghettu na úpatí Palatina, kde byly vedle
sebe taverny a vykřičené domy, se potkávali vážení senátoři a lidé se špatnou pověstí. I po více
než dvou tisíciletích toto místo nadále žije díky
těm obyvatelům věčného města, kteří v dnešní
době udržují křehkou rovnováhu mezi úřední
mocí a zločinci z ulice ve snaze najít co nejrychlejší a nejefektivnější cestu k penězům, bohatství a moci.
Italská mafie 21. století se od té „klasické“,
kterou známe z gangsterek z třicátých až padesátých let minulého století nebo z románů Maria Puza, velmi liší. V čele nestojí žádní vážení
bossové v drahých a noblesních oblecích a kloboucích. Dnešní mafie jsou nekompromisní,
navzájem po krku si jdoucí klany, jejichž postavení v rámci mafiánské hierarchie prozrazuje mimo
jiné způsob oblékání a bydlení jejich čelných představitelů.
Nahlédněte do kuchyně tří
takových mafiánských klanů,
jejichž řádění během jediného týdne rozpoutá v římských
ulicích hotové peklo.
(PR)

Každý měsíc zdarma do vašich schránek
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Sudoku o ceny
Zašlete nám číselnou posloupnost z vyznačených polí. Dva úspěšní řešitelé našeho sudoku vyhrají po dvou vstupenkách na koncert VEČER LEGEND, který se bude konat
7. dubna v Semilassu od 18:00 hodin. Tajenku zasílejte do 4. dubna na e-mail havel.mouka@ceskydomov.cz.

SC 370508/01

Tentokrát s oděvy s motivy zvířat v neděli 23. dubna 2017, Brno – Denisovy sady (pod
Petrovem), začátek ve 14 hodin. Přijďte i vy a nezapomeňte si vzít váš klobouk
s doplňkem zvířátek.
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Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903

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

MALÁ SCÉNA MAHENOVA
DIVADLA
5. 4. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra
9. 4. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, činohra
22. 4. 14:00 VŠELIJAKÁ KOUKÁTKA,
činohra

SC 362653/04

DIVADLO REDUTA
2. 4. 19:00 VERONIČIN POKOJ, činohra

2. 4. 10:00 TŘI MUŠKETÝŘI / Docela velké divadlo Litvínov / PRO RODINY / autor: J. Galinová na motivy A. Dumase st., režie:
J. Galin
2. 4. 19:00 OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Divadlo Studio DVA / autor: D. Fo
a F. Rame, režie: P. Hartl
3. 4. 19:00 SRNKY / Divadlo Bolka
Polívky / autor a režie:
T. Svoboda
4. 4. 19:00 CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
/ Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana / autor: J. Cimrman, režie: L. Smoljak
5. 4. 19:00 CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
6. 4. 19:00 ŽENY PŘEŽIJÍ / Divadlo Studio DVA / autor: A. Wesker, režie:
D. Abrahámová
7. 4. 19:00 HRDÝ BUDŽES / Divadlo A. Dvořáka Příbram
/ autor: I. Dousková, režie: J. Schmiedt
8. 4. 19:00 ČTENÍ KE KAFI / Divadlo MALÉhRY Káva
v ceně vstupenky! / autor: D. Zbytovská, režie:
MALÉhRY
9. 4. 17:00 a 20:00
CAVEMAN / Agentura
Point / autor: R. Becker,
režie: P. Hartl
10. 4. 19:00 THE NAKED TRUTH –
ODHALENÁ PRAVDA
/ StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky / autor: D. Simpson, režie:
P. Halberstadt
11. 4. 19:00 SOUKROMÝ SKANDÁL /
Divadlo Studio DVA / režie: P. Hartl
12. 4. 19:00 MÍNUS DVA / Divadlo
Bolka Polívky a Štúdio
L+S / autor: S. Benchetrit, režie: J. Nvota

13. 4. 18:00 DĚDICTVÍ ANEB HERRŠVECHOŠIGUTNTAG /
David Šír / PREMIÉRA /
autor původního námětu: V. Chytilová a B. Polívka, režie: D. Šír
17. 4. 19:00 DNA / Divadlo Bolka
Polívky / autor a režie:
B. Polívka
18. 4. 19:00 DNA
19. 4. 19:00 ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky / autor
a režie: B. Polívka
20. 4. 19:00 ŠAŠEK A SYN
21. 4. 19:00 THE NAKED TRUTH –
ODHALENÁ PRAVDA
22. 4. 19:00 SRNKY
23. 4. 19:00 VELKÁ ZEBRA ANEB JAK
ŽE SE TO JMENUJETE?
/ Divadlo Palace / autor:
J. J. Bricaire, M. Lassayques, režie: P. Palouš
24. 4. 19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE
Dr. ZVONKA BURKEHO
/ Divadlo Bolka Polívky /

25. 4. 19:00

26. 4. 19:00

27. 4. 19:00
28. 4. 19:00

29. 4. 10:00

29. 4. 19:00

30. 4. 19:00

autor: L. Smoček, režie:
B. Rychlík
MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf / PREMIÉRA / autor
a režie: L. Balák
ANI ZA MILION / Divadlo v Rytířské / autoři: Michaela Doleželová
a Roman Vencl, režie:
Petr Hruška
MANŽELSTVÍ V KOSTCE
KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ – ARTE ET
MARTE / La Fabrika /
autor a režie: M. Issová,
A. Polívková
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
/ Divadlo D5 / PRO DĚTI /
autor a režie: L. Jeník
ČTYŘI DOHODY BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ /
autor: D. Miguel Ruiz
THE NAKED TRUTH –
ODHALENÁ PRAVDA

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

www.divadlobolkapolivky.cz

S R N K3.Y4.
Autor a režie:

TOMÁŠ SVOBODA
Hrají:

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

22. 4.
vždy v 19.00

SC 362660/04

23. 4. 14:00 POHÁDKA O NEVYŘÁDĚNÉM DĚDEČKOVI, činohra
23. 4. 19:00 LA DAFNE, opera
24. 4. 19:00 STRACH JÍST DUŠI, činohra
25. 4. 19:00 KMENY, činohra
26. 4. 19:00 IMPROVOZOVNA, činohra
27. 4. 10:00 PODEZŘELÁ KRAJINA
S ANDĚLY, činohra
27. 4. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA
S ANDĚLY, činohra
28. 4. 10:00 PODEZŘELÁ KRAJINA
S ANDĚLY, činohra

SC 362659/04

MAHENOVO DIVADLO
2. 4. 17:00 ČERT A KÁČA, opera
3. 4. 19:00 PATRICIA BARBER,
koncert
4. 4. 18:00 ČERT A KÁČA, opera
6. 4. 19:00 DON GIOVANNI, opera
7. 4. 19:00 LAZEBNÍK SEVILLSKÝ,
opera
8. 4. 19:00 PANÍ Z MOŘE, činohra
9. 4. 17:00 JAK JSEM SE ZTRATIL
ANEB MALÁ VÁNOČNÍ
POVÍDKA, činohra
10. 4. 10:00 JE TŘEBA ZABÍT SEKALA, činohra
11. 4. 19:00 SATURNIN, činohra
12. 4. 19:00 PETROLEJOVÉ LAMPY,
činohra
22. 4. 19:00 SPÍCÍ KRASAVICE, balet
23. 4. 19:00 SPÍCÍ KRASAVICE, balet
26. 4. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra
27. 4. 19:00 LA TRAVIATA, opera
28. 4. 19:00 SPÍCÍ KRASAVICE, balet
29. 4. 11:00 SPÍCÍ KRASAVICE, balet
29. 4. 19:00 SPÍCÍ KRASAVICE, balet

3. 4. 19:00 KOUZELNÝ VRCH, činohra
4. 4. 19:00 KÁMEN A BOLEST, činohra
5. 4. 19:00 ENSEBLE OPERA DIVERSA, koncert
6. 4. 18:00 KMENY, činohra
9. 4. 19.30 LISTOVÁNÍ LUKÁŠE
HEJLÍKA. Na první pohled. Grégoire Delacourt.
10. 4. 19:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA, činohra
11. 4. 19:00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA, činohra
13. 4. 19:00 STRACH JÍST DUŠI, činohra
18. 4. 19:00 LA DAFNE, opera
19. 4. 19:00 STRACH JÍST DUŠI, činohra
20. 4. 19:00 KOUZELNÝ VRCH, činohra
21. 4. 19:00 BĚSI, činohra

SC 362651/04

JANÁČKOVO DIVADLO
3. 4. 19:00 V RYTMU SWINGU BUŠÍ
SRDCE MÉ, muzikál
5. 4. 19:00 LÁSKA NA DÁLKU, opera
6. 4. 19:00 CHVĚNÍ, balet
7. 4. 19:00 CHVĚNÍ, balet
8. 4. 17:00 LA GIOCONDA, opera
10. 4. 19:00 AIDA, opera
12. 4. 19:00 CENY DIVA 2016, opera
Galavečer hvězd
13. 4. 19:00 HRY O MARII, opera
19. 4. 19:00 POLSKÁ KREV, opera
26. 4. 19:00 TURANDOT, opera
30. 4. 19:00 TURANDOT, opera

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

moderátor – Ondřej En.dru Havlík
scénář a režie – Rudolf Chudoba
Kantiléna, Filharmonie Brno

sbormistři – Jakub Klecker a Michal
Jančík
dirigent – Jakub Klecker

9. 4. | 20:00 kostel sv. Janů (Minoritská ul.)
MATOUŠOVY PAŠIJE
Zahajovací koncert Velikonočního fes12. 4. | 21:00 kostel sv. Jakuba
tivalu duchovní hudby: Bachovo oratorium pro sóla, dva sbory a orchestr. UKŘIČENÉ LAMENTACE
Tenebrae
Graindelavoix (Belgie), umělecký ve9.–23. 4.
doucí Björn Schmelzer
VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
13. 4. | 21:00 kostel Nanebevzetí PanSvědkové, svědectví
ny Marie, Jezuitská ul.
Bach, Mendelssohn, Tůma, Vaňhal,
ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ
Kutavičius, Matthews ad.
Tenebrae
Graindelavoix (Belgie), Tiburtina enBarokní orchestr Pražské konzervatosemble, Orchestr Berg, Filharmonie
ře, dirigent Jakub Kydlíček
Brno ad.

14. 4. | 21:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ul.
VELKOPÁTEČNÍ ZTIŠENÍ / Tenebrae
Studenti katedry zpěvu JAMU a Konzervatoře Brno, dirigent Tomáš Krejčí
20. 4. | 19:30 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ul.
SVĚDECTVÍ SVATÝCH V POEZII
A HUDBĚ HILDEGARDY Z BINGENU
Tiburtina Ensemble, Margit Übellacker
dulce melos, umělecká vedoucí Barbora Kabátková zpěv, středověké harfy
23. 4. | 20:00 kostel sv. Janů, Minoritská ul.
APOŠTOL PAVEL
Český ﬁlharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Leoš Svárovský

SC 362649/04

1. 4. | 15:00 Besední dům
LIŠKA BYSTROUŠKA V HLAVNÍ ROLI
aneb JDEME NA VÝLET

11. 4. | 20:00 českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského (Červený kostel)
BRÁNY JERUZALÉMA
Vox iuvenalis, sbormistr – Jan Ocetek
Orchestr BERG, dirigent – Peter Vrábel

3. 4. | 19:30 Besední dům
JAZZ & WORLD MUSIC VI
Flamenco Experience Sextet

SC 362650/04

Předprodej vstupenek a rezervace jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 602 00 Brno, tel.: 539 092 811, e-mail: predprodej@ﬁlharmonie-brno.cz; Student Agency v Domě pánů z Lipé, nám. Svobody 17; v místě konání koncertu nejdříve
3/4 hodiny před jeho začátkem.

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

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC
Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 220, otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá:
9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:
200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP
sbírkové předměty odborných oddělení instituce
Mendelianum
do 2. 4.

Etnograﬁcký ústav
5.–30. 4.
František Vítek a Věra Říčařová –
Jeden život
do 30. 4.
Karel Absolon – manažer a strůjce
velkých vizí
do roku 2018
Doprovodný program:
Nezname nálezy zlatých mincí z Bratislavy a okolia
6. 4.
Přednášky:
Šikovatel Kurt Knispel
26. 4.
Jeden život – Putování výstavou s Věrou
a Františkem Vítkovými
29. a 30. 4.
BISKUPSKÝ DVŮR
Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 282, otevírací doba – út: 9:00–15:00 h, st–pá:

9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h,
svátky (pouze ty, které připadnou na
út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno
Výstavy:
In Mendel’s Footsteps: An exhibition
of the people, Places and Scientiﬁc
Research in the Life of Gregor Mendel, Mramorové sály
do 2. 7.
PALÁC ŠLECHTIČEN
Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361,
otevírací doba – út: 9:00–15:00 h,
st–pá: 9:00–17:00 h, so–ne:
13:00–18:00 h, svátky (pouze ty, které
připadnou na út–ne): 13:00–18:00 h,
po: zavřeno

3 $ 9 ( / 
'9256.é

Výstava:
Pavel Dvorský
do 30. 6.
Království Benin: Bronzy zkropené
krví. Výstava afrických uměleckých
artefaktů – 120 let od vyplenění říše
Benin
14. 4. – 22. 10.
Venuše – Fotograﬁe Jindřicha Štreita
28. 4. – 1. 10.
Doprovodný program:
Velikonoce v muzeu – vejce symbol
života
8. 4.
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 neandertálců
do 31. 12.
Zápas ichtyosaurů aneb pravěk
štětcem Zdeňka Buriana
do 19. 8.
Přednáška:
S neandertálci na cestách po světě
26. 4.
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.

Pavel Dvorský je jedním z předních malířů, kteří se v návaznosti
na dílo Zdeňka Buriana věnují vědecké ilustraci a rekonstrukcím
pravěkého života. Jeho tvorba je zaměřena především na období
středního a mladého paleolitu.

Výstava:
Pavel Korbička – Nápěvky mluvy
do 14. 5.
Stálá expozice:
Život a dílo Leoše Janáčka
DŮM JIŘÍHO GRUŠI
Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422, otevírací doba: po–pá: 8.30–17:00 h pouze na objednávku na tel.: 515 910 422
a 515 910 421
Dlouhodobé výstavy:
Ludvík Kundera – Hora dění
Lidské mraveniště Ondřeje Sekory
Corpus litterarum. Stopy písemnictví
nejen v moravských dějinách

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Výstava trvá do 30. 6. 2017.
www.mzm.cz

SC 362721/03

Zelný trh 6, Brno, e-mail: mzm@mzm.cz,
tel.: 533 435 220, www.mzm.cz
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Sezonu open-air festivalů
otevřou Čarodějáles a Majáles
Další hudební
festivaly v Brně
Studentský Majáles
12. května, areál Hněvkovského
– Hudební festival určený nejen
pro studenty.
– Více informací upřesní organizátoři na FB stránkách události.
Brněnský trosečník
24. června, areál Riviéry
– Dospělý – 350 Kč, dítě – 190 Kč,
rodinné vstupné – 890 Kč.
– Brněnskou Riviéru rozezvučí Mandrage, David Koller, Vypsaná Fixa,
Děda Mládek Illegal Band a Voxel.
Program doplní také soutěž.
– brnenskytrosecnik.cz
Špilberk Open Air Festival
30. června, nádvoří hradu Špilberku
– Vstupenky – 220 Kč.
– Open air festival nabídne tři pódia zaměřená na elektronickou
hudbu, vizualizace, umělecké instalace, stánky s jídlem a chillout zónu s výhledem na Brno.
– Info na FB stránce Špilberk Open
Air Festival 2017.
Veveří HRADY.CZ
11.–12. srpna, hrad Veveří
– Dvoudenní vstupenka – 650 Kč.
– Tradiční dvoudenní hudební festival v kulisách historického hradu nabídne Tomáše Kluse, Arakain a Lucii Bílou, Mandrage,
Vypsanou ﬁxu, Annu K., Horkýže Slíže, Xindla X a spoustu dalších.
– www.moravskehrady.cz

Nadcházející měsíce jsou příležitostí navštívit ve městě první hudební akce
pod širým nebem. Již tradičně toto období odstartuje festivalem Čarodějáles na brněnském koupališti Riviéra. O týden později se milovníci hudby
mohou těšit na majálesové veselí.
KATEŘINA GARDOŇOVÁ

F

estivalovou sezonu nejen ve městě, ale
i na jižní Moravě zahájí již po desáté
hudební festival Čarodějáles. Akce, která
odkazuje na dříve největší pohanský svátek Beltine (také ﬁlipojakubská noc či Valpuržina noc), dnes známý jako pálení čarodějnic, se uskuteční od 28. do 29. dubna
v areálu brněnské Riviéry. „Za dekádu se
z akce stala spíše mezinárodní rocková
přehlídka s občasnými přesahy do jiných
žánrů, se zastoupením věhlasných legend
i čerstvé mladé krve,“ upozornila produkční festivalu Radka Maková.
Páteční program se ponese v punkovém duchu. Na pódiu se potkají české
kapely Tři sestry, Visací zámek a Plexis
se slovenskou Slobodnou Európou.
Program hlavního festivalového dne,
soboty 29. dubna, se odehraje na dvou
pódiích. Svůj rap metal přivezou ze Švédska tvůrci světových megahitů Clawﬁnger. Podmanivé kytary předvedou ho-

landští Kensingtone, kterým se nedávno
podařilo vyprodat pražský koncert. Po
loňském úspěchu se na Riviéru vrací britští The Quemists, kteří mixují drum’n’bass s rockovými riffy. Punkovou část
programu doplní američtí Dog Eat Dog.
Českou scénu představí Dan Bárta se
svou původní kapelou Alice, Tata Bojs
se svou novou vizuální show a ikony
tuzemského gothic rocku XIII. století.
Chybět nebudou ani vítězové talentové
soutěže Metrem na Čarodějáles. Samozřejmostí je také vyhlášení nejlepšího
kostýmu čarodějnice.
Vstupenky na Čarodějáles jsou k dispozici v předprodejních sítích od 350 korun. Zájemci si mohou vybrat mezi jednodenními a dvoudenními vstupy. Více
informací naleznete na webových stránkách www.carodejales.cz.

Majáles se přesouvá na sobotu
O týden později vypukne na brněnském
výstavišti další z tradičních hudebních

festivalů – Majáles. Ten se letos poprvé
přesouvá na sobotu, konkrétně 6. května. Celodenní program na několika pódiích nabídne českého rappera Marpa
a jeho Troublegang, s nímž letos dvakrát vyprodal pražské koncerty. Na Majáles si připravili speciální verzi koncertu, kterou nebude možné zažít na
žádném jiném festivalu.
Poprvé uslyší návštěvníci Majálesu českou zpěvačku Anetu Langerovou.
Na pódiu během dne ale vystoupí i další
zvučná jména československé hudební
scény – Rybičky 48, Jelen, Majk Spirit
a H16, Wohnout, Vypsaná Fixa, UDG,
Skyline, Prago Union a další.
Už nyní mohou zájemci kupovat
vstupenky. „Zahájili jsme předprodej na
našem webu www.majales.cz, kde jsou
k dispozici elektronické vstupenky. Lze
si ale koupit i tradiční na předprodejních
místech ve spolupracujících kamenných
obchodech,“ konstatoval jeden z organizátorů Majálesu David Peštál.
Díky přesunu festivalu na sobotu očekávají organizátoři vyšší účast také na
majálesovém průvodu. Ten obvykle vychází před zahájením koncertů z náměstí Svobody.

Marian Palla
v sedmi dějstvích
Od 21. dubna do 6. srpna mohou zájemci
v Pražákově paláci navštívit výstavu Mariana Pally, loňského laureáta Ceny Michala Raného, s podtitulem Retrospektiva
o sedmi dějstvích. „Výstava je založena
na prezentaci sedmi původních děl, která ukazují základní rejstřík principů jeho
tvorby, a sedmi opakovaných inscenacích
těchto konkrétních prací,“ uvedl kurátor
výstavy Ondřej Chrobák.
V každém ze sedmi výstavních sálů tak
návštěvníci vždy uvidí prezentaci původního díla a jeho aktuální reinterpretace.
Tvůrci výstavy počítají také s tím, že její
„dynamiku“ podpoří zapojením veřejnosti. „Pro několik dějství retrospektivy hledáme dobrovolníky, kteří znovu provedou
Pallovy performance – nechají si například
vytetovat podlitinu a podobně. Současně
ale věříme, že formát výstavy využívající
postupy re-enactmentu dokáže aktivizovat
mysl návštěvníků tak, že nebudou vnímat
Pallova díla pouze jako uzavřené artefakty,
ale jako návody, které mají potenciál změnit život,“ dodal Chrobák. Více informací
(MAK)
na www.moravska-galerie.cz.

www.brno.cz

Jiří Jelínek: O pejscích
a kočičkách aneb Jak
Josef a Karel Čapkovi
vařili dort
Premiéra 9. 4. 2017 v 16.00 hod.,
Divadlo Husa na provázku –
Sklepní scéna
Autorská pohádka Jiřího Jelínka, která potěší, pobaví i poučí
děti od 7 do 136 let. Je inspirovaná Povídáním o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, ale bude v ní vystupovat i jeho bratr Karel! Druhý
díl projektu Smějící se Jelínek.

Rainer Werner
Fassbinder:
Strach jíst duši
Premiéra 13. 4. 2017 v 19.00 hod.,
Národní divadlo Brno – Divadlo
Reduta
Kabaretní romance s pohádkovými rysy. S ironickým nadhledem
režijní gesce Jana Friče, v imaginativní scénograﬁi Jana Štěpánka a za přítomnosti arabského
tanečního kvarteta i mnoha hitů
soudobé německé pop music vypráví příběh, o němž snilo mnoho žen: Popelka za zenitem a ze
servisu šejk. Love story navzdory. O překážkách, jež pod kopyta
milenců pokládá nepřející společnost, a nezřídka i oni sami, i o lásce, jež horory přináší.

Petr Iljič Čajkovskij:
Spící krasavice
Premiéra 22. 4. 2017 v 19.00 hod.,
Národní divadlo Brno – Mahenovo divadlo
Pohádkový příběh princezny Aurory a prince Désiré, kdy nad jejich
osudy svádí boj síly dobra a zla,
Šeříková víla a zlá Carabosse. Na
motivy známé pohádky o Šípkové Růžence Charlese Perraulta vytvořil Marius Petipa spolu s Petrem Iljičem Čajkovským nesmrtelné dílo, které mělo premiéru
roku 1890 v carském Mariinském
divadle v Petrohradě. Inscenace
bude akcentovat petrohradskou
baletní tradici, proto byl osloven
ruský baletní mistr a choreograf
Bachram Juldašev.

LétoFest Brno
19. srpna, fotbalový stadion za
Lužánkami
– Vstupenky od 370 Kč.
– Stadion za Lužánkami v rámci festivalu LétoFest navštíví
hvězdy, jako jsou Wanastowi
Vjecy, Michal Hrůza nebo třeba
Mňága a Žďorp. Chybět nebude ani doprovodný program.
– www.letofest.cz
Mariánské léto
26. srpna, Mariánské údolí,
Brno-Líšeň
– Vstupenky – 399 Kč.
– Na festivale v prostředí Mariánského údolí vystoupí Aneta
Langerová, Monkey Business,
Xindl X, Děda Mládek Illegal
Band a další.
– www.marianskeleto.cz

DIVADELNÍ PREMIÉRY

Thomas Bernhard:
Síla zvyku

Open-Air. Čarodějáles a Majáles jsou první z brněnských festivalů pod širým nebem. Do konce léta jich bude
hned několik.
FOTO: MAJÁLES

Velikonoční očista hudbou
Už po šestadvacáté začne v Brně Velikonoční festival duchovní hudby. Od 9. do
23. dubna zazní v pěti brněnských kostelech šest koncertů zahrnujících celé široké spektrum duchovní hudby od středověku po současnost. Mezinárodní festival,
který organizuje Filharmonie Brno, se letos vztahuje k pětistému výročí reformace a zvolil si téma Svědkové a svědectví.
To bude rezonovat už v úvodních Matoušových pašijích Johanna Sebastiana Bacha
jako bezprostřední popis Kristova utrpení.
V kostele svatých Janů přednese toto známé
dílo polský soubor Capella Cracoviensis.
Publikum se pak do kostela svatých Janů na
Minoritské vrátí i na závěr festivalu, aby si
v podání brněnských ﬁlharmoniků vyslechlo Mendelssohnovo oratorium Paulus.
„V tomto díle se téma svědectví vynořuje
nadvakrát: apoštol Pavel jako jeden z nejdůležitějších šiřitelů Kristova učení paradoxně
nebyl jeho přímým učedníkem. V Novém
zákoně se objevuje nejprve jako svědek
ukamenování svatého Štěpána a posléze
horlivý pronásledovatel křesťanů. Svědkem
víry se stává až po svém obrácení,“ vysvětlil
dramaturg festivalu Vladimír Maňas.

Velmi inspirativně by se měla hudba
s chrámovou architekturou prolnout při
uvedení díla Brány Jeruzaléma současného litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse. Členitý prostor Červeného kostela dá příležitost Orchestru Berg k osobité
interpretaci tohoto současného čtyřdílného oratoria s vlastním hudebním jazykem. „Fascinující je už samotná koncepce
skladby, která je tak z principu hodně stylově rozkročená,“ dodal Maňas.
K mírnému ponocování vyzvou publikum tenebrae neboli temné hodinky v závěru svatého týdne. Na renesanční lamentace v podání slavného belgického
souboru Graindelavoix v kostele svatého Jakuba navážou v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské dva studentské
orchestry. „V letošním ročníku se tenebrae
staly příležitostí konfrontovat dva studentské projekty z Prahy a Brna, ale troufám si
tvrdit, že studentský charakter budou mít
jen co do věkového průměru účinkujících,
hudební ambice jsou samozřejmě na profesionální úrovni,“ ujistil Maňas.
Více informací o festivalu a jeho pro(MAK)
gramu na www.mhf-brno.cz.

JazzFestBrno učí
modernímu jazzu
Jazzovou hudbu 21. století v její nejlepší a velmi rozmanité podobě nabízí Brňanům 16. ročník hudebního festivalu
JazzFestBrno, jehož program se odehraje převážně v dubnu.
Festival zdobí hvězdná jména hudebníků i hudebních uskupení, jako jsou Chick
Corea, Richard Bona, Steve Gadd či Dan
Bárta a Robert Balzar trio s Filharmonií
Brno. Častěji bude tentokrát znít saxofon,
jenž má pro jazz zcela zásadní význam.
Do Brna zavítá i technicky nejvyspělejší
saxofonista současnosti Chris Potter, který zahraje 19. dubna v Sono Centru, kde
se letos uskuteční hned několik koncertů.
Při vystoupení klasiků československého
jazzu Petera Lipy a Martina Kratochvíla 9. dubna v Divadle Husa na provázku
bude také slavnostně předána Cena Gustava Broma, kterou za celoživotní přínos
v oblasti jazzové hudby získal trumpetista Juraj Bartoš.
Výraznou podzimní tečku za festivalem udělá jazzová klavíristka a zpěvačka Diana Krall, která – v Brně poprvé –
vystoupí 20. září v DRFG Areně. (MAK)

Premiéra 28. 4. 2017 v 19.30 hod.,
HaDivadlo
Samolibý cirkusový bard Caribaldi se ukrývá na rozcestí, na poslední štaci. Snaží se ze všech
sil ze svých úslužných a pokrčených loutek-zaměstnanců vydolovat nehorázné výkony! Oni na ně
ale očividně nemají. Umělec má
dělat všechno pro to, aby odešel
ze scény při síle. Zvyk je cirkusácká košile. Je teď ten správný čas
na revizi vlastního tvůrčího stylu? Na pohled do zrcadla vlastní autoritativní umělecké dráhy?
Co v něm lze uvidět? Slova a větné formulace tvoří v „tragikomedii“ rakouského cynika Thomase
Bernharda nezadržitelnou průtrž.

Karel Cón, Miloš
Štědroň, Milan Uhde:
Viki kráčí za štěstím
Premiéra 29. 4. 2017 v 19.00 hod.,
Městské divadlo Brno – Hudební scéna
Žijící klasici brněnského hudebního divadla Milan Uhde a Miloš
Štědroň přicházejí s komedií ze
současnosti v kabátě jazz-bluesového muzikálu. Viki Bouzková žije
ve zdánlivě spokojeném manželství. Zatímco ale její manžel Láďa
chce jen klid a pohodlí, Viki touží po vzruchu, vznětech a silných
emocích. Zkrátka po muži s jiskrou.
A tím se pro ni stane Marek Bašta, populární zpěvák a saxofonista,
který se do Viki zamiluje na první
pohled, šplhá za ní v noci po okapu a zve ji na dekadentní večírky se
(JAVA)
svou skupinou Sex-tety.
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FC ZBROJOVKA BRNO
ZBROJOVKA BRNO - DUKLA PRAHA
22. kolo / so 1.4.2017 / 17:00

SPARTA PRAHA - ZBROJOVKA BRNO
23. kolo / ne 9.4.2017 / 17:30 (O2 TV)

ZBROJOVKA BRNO - JABLONEC
24. kolo / so 15.4.2017 / 15:00

ZBROJOVKA BRNO - ML. BOLESLAV
25. kolo / so 22.4.2017 / termín bude upřesněn

JIHLAVA - ZBROJOVKA BRNO

SC 361984/08

SC 361187/19

26. kolo / so 29.4.2017 / termín bude upřesněn

rodinné zábavní centrum pořádá:

Letní příměstské tábory
pro děti od 3 do 12 let
různá zaměření:

pohybový, taneční, youtuberský a jiné

Více informací a přihlášky online na:

BRuNO family park I Kigginsova 2 Brno-Slatina
telefon: 730 162 375 I email: tabor@brunofamilypark.cz

SC-370461/01

SC-370564/02

www.brunofamilypark.cz/primestske-tabory
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Kometa bojuje o medaili
Až se budou příští rok určovat dvojice týmů na play-off, pražská Sparta
se nejspíš bude vroucně modlit, aby
se vyhnula brněnské Kometě. Stejně
jako v předchozích dvou případech
ani tentokrát nedokázali Pražané
Kometu přetlačit a s vyřazovací částí
se tak po čtyřech prohrách loučí, ačkoliv byli pasováni do role favorita.

do prodloužení. To rozhodl svým druhým
gólem nejlepší hráč zápasu Marcel Haščák. „Úvod utkání patřil Spartě. Nebylo to
tím, že bychom byli laxní. Naši hráči strašně moc chtěli, v takovém kotli to jinak nejde. Svazovala nás nervozita, inkasované
góly nám samozřejmě nepřidaly. Pomohla
nám první branka,“ charakterizoval utkání na následné tiskové konferenci Pokorný.

Zasloužený odpočinek

MAREK DVOŘÁK

„Z

a dvanáct let v Kometě jsem na
tlak zvyklý, letos to však je enormní,“ prohlásil před play-off majitel Komety a trenér Libor Zábranský. „Už z toho
pohledu, že přišel Martin Erat a Kometa
prý vyhraje titul. Jsme sledovaným klubem, možná nejsledovanějším z celé extraligy. V obou předchozích sériích, které
jsme, byť se štěstím, vyhráli, byla Sparta
favorit. Teď tomu není jinak. Celé play-off
je o morálce, vůli i kondici. Myslím, že
toto máme. Sparta je ale samozřejmě těžký soupeř a celá série bude hodně mediálně sledovaná,“ avizoval. To ještě ale
netušil, že výsledek série překoná i ty nejoptimističtější předpoklady.
Brno Pražany možná nejvíce zaskočilo už v prvním zápase. Podle předpokladů vedli Sparťané po první třetině už
2:0 a jejich tlak naznačoval, že mají otěže
utkání pevně ve svých rukou. Pak ale přišel obrat, puk do sparťanské klece nejprve zasunul Vojtěch Němec. Sparta šlápla
na plyn, ale její snahy se jako voda o hráz
bortily o vynikajícího Čiliaka. Ve třetím
dějství pak nejprve srovnal talentovaný
mladík Martin Nečas a nakonec dostal
Kanaďan Alexandr Mallet Kometu do vedení. Tuto krutou ránu už Sparta nevydýchala a úvodní zápas tak prohrála.
Hned následující utkání Brněnští zase
prohrávali hned od začátku, kdy Čiliaka
prostřelil Řepík. Katem Sparty se ale na-

Neprůstřelná zeď. Marek Čiliak se v play-off může pochlubit životní formou a úspěšností 93,3 %.

štěstí ukázal být Nečas, který na modré
čáře zachytil přihrávku, rozhýbal si Tomáše Pöpperleho a přesnou ranou mezi betony slavil druhý gól v „dospělém“ play-off.
Kumstát ale vzápětí vrátil domácím vedení.

Kometa srovnala v oslabení
Klíčovou se ukázala být třetí třetina, ve
které brněnské mužstvo zmobilizovalo
své síly. Chyby Pražanů využil opět Mallet a v oslabení srovnal, čímž ukázal, jak
dobrým tahem byl jeho příchod do mužstva před vyřazovací částí. Prodloužení
psychicky zdecimovaná Sparta nezvlád-

la, Zaťovič po vyhraném buly poslal puk
na Jozefa Kováčika a slovenský legionář
dělovou ránou ukončil drama, čímž vyvolal u řady brněnských fanoušků, kteří
přijeli podpořit svůj tým, euforii.
„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme srovnat. Podařilo se nám to v době,
kdy jsme to asi čekali nejméně – ve vlastním oslabení. Mallet předtím nedal obrovskou šanci, ovšem tentokrát to zvládl a dostal zápas do prodloužení, které rozhodla
standardní situace a fantastická střela země-vzduch Joži Kováčika,“ pochvaloval si
po utkání jeden z trenérů Kamil Pokorný.

„Vidět spokojeného hráče
mě nikdy neomrzí“
Baseballisté z klubu Draci Brno jsou
v České republice králi tohoto sportu.
S výjimkou čtyř ročníků pokaždé ovládli
extraligu, která se hraje již od roku 1993.
Velké úspěchy zaznamenávají také na
mezinárodní úrovni. Před nadcházející
sezonou hlavní trenér Arnošt Nesňal shrnul, jaké jsou ambice jeho klubu a jakou
měli Draci zimní přípravu.
Draci loni opět ovládli domácí soutěž.
Je po tolika titulech ještě možné najít motivaci?
Motivace je tu pořád. Pro mě je největší motivací připravit hráče tak, aby hráli co nejlépe, a to není závislé na vítězství či porážce.
Loni jste také vyhráli premiérový
ročník Evropské ligy. Jak toto vítězství zpětně hodnotíte?
Naše účast v Evropské lize byla jedním
z klíčových faktorů v našem tažení za
20. titulem. Hráči odehráli těžká a atraktivní utkání, což nás připravilo na play-off.

Náš brněnský Městský baseballový stadion patří k těm nejlepším areálům v Evropě. Úroveň hry se postupně zvyšuje.
Draci Brno drží v současné době 6. místo v žebříčku klubové Evropy.

Trenér šampionů. Arnošt Nesňal
s Draky Brno vítězí.
FOTO: Z. KOLAŘÍK

deme bojovat o postupové místo pro ČR
do Poháru mistrů v roce 2018.
Jak probíhala zimní příprava týmu?
Zima je o dřině a drilu. Napálili jsme tisíce odpalů, nazvedali tuny železa, naběhali stovky kilometrů. Je to takové
nutné zlo. Jsme připraveni a všichni se
už těšíme na extraligovou sezonu.

Jaké máte v Evropské lize ambice letos?
Evropská liga bohužel zatím není vyhlášena. Loni to byl pilotní ročník a evropské velkokluby zjistily, že na ni prostě
zatím nemají kádr ani ﬁnance. Čekáme
a doufáme, že Evropská asociace s nějakým formátem dlouhodobé celoevropské soutěže přijde. My jsme připraveni
a rádi bychom brněnským fandům ten
nejlepší evropský baseball předvedli.

Jaké změny v kádru byly během pauzy uskutečněny?
Odchody z týmu sice nějaké byly, ale
rozhodně se nejednalo o klíčové hráče.
Jádro týmu zůstává stabilní. Tým doplní dva američtí hráči (Wesley Roemer
a Terrell Joyce) a dva odchovanci našeho mládežnického systému (Martin
Červinka a Ondřej Furko).

Čekají váš tým letos i nějaká další
mezinárodní střetnutí?
Letos budeme hostit Ceb Cup, který se
koná od 7. do 11. června. Je to druhý
nejvyšší evropský turnaj, ve kterém bu-

Baseball je v Česku poměrně mladým
sportem. Jak vy sám vnímáte jeho vývoj?
Za posledních několik dekád proběhl doslova boom rozvoje infrastruktury. Extraligové stadiony jsou na slušné úrovni.

www.brno.cz

Tento americký sport je velmi populární mezi mládeží. Jakými schopnostmi
by měl disponovat mladý baseballista?
To je právě na baseballu to výjimečné.
Když má někdo vůli a chuť se zlepšovat,
tak si místo najde. Rychlý hubeňourek
zakotví někde v poli a bude krást mety.
Podsaditý cvalík s dobrou rukou může
dominovat na pálce či na nadhozu. Trocha potu, dřiny a disciplíny a baseballistou může být téměř každý.
Koučem jste již více než patnáct let. Čím
to je, že vás tato práce stále naplňuje?
Vidět spokojeného hráče, jak uspěje
díky společným hodinám tréninků, to
mě nikdy neomrzí a žene dál.
Co vy osobně považujete za svůj trenérský vrchol kariéry?
Do minulosti ani do budoucnosti se nedívám. Vedl jsem národní tým na několika
mistrovstvích světa a Evropy, ale rozhodně to nepovažuji za svůj vrchol. Mým cílem je pomoci hráčům a to vrchol nemá.
Sledujete také zahraniční soutěže,
například americkou profesionální
ligu? Komu fandíte?
Nejsem zarytý fanda, na baseball se spolu se synem díváme docela často, ale spíše
než tým sleduji hru a učím se. Kdybych si
měl vybrat jeden tým, tak jsou to New York
Yankees, ale spíše kvůli tomu, jak svými
historickými úspěchy rozdělují Ameriku,
(MAD)
to stejné zažívám už 22 let.
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Po dvou utkáních se série vrátila do
Brna a ani zde nebylo o dramatické momenty nouze. Třetí čtvrtﬁnále nabídlo
slušnou přestřelku. Po půdu napěchovaná DRFG Arena nejprve zmrzla, když se
hned na začátku Sparťané dostali do vedení 2:0. Haščák snížil, ale ještě před koncem první třetiny hosté utužili zásluhou
Petra Vrány vedení. Jenže Kometa působí v letošním play-off jako sehraná parta, která bere úspěch soupeře jako výzvu.
Ve druhé třetině se nejprve treﬁl Krejčík
a hned po něm Hruška. Když potom v poslední části kralovali brankáři, šlo se zase

Čtvrtý zápas znamenal poslední naději
pražské Sparty udělat ještě něco s nevydařenou sérií. Ukázalo se ale, že první tři
těsné porážky znamenaly pro sebevědomí
Pražanů příliš drtivou ránu. Nekompromisní sniper Haščák otevřel účet zápasu
dřív, než se fanoušci stihli rozkoukat. Vzápětí sice ještě dokázal odpovědět Pech, ale
to byl poslední úspěch jeho klubu v letošním play-off. Vojtěch Němec nabil svoji
hokejku střelným prachem a dvěma góly
v závěru první třetiny a zkompletovaným
hattrickem v prostřední třetině deﬁnitivně
ukončil čtvrtﬁnále.
„Po posledním zápasu jsme byli posedět, trošku jsme to oslavili a pobavili se,“
usmíval se po vyhrané sérii kapitán Komety Leoš Čermák. „Měli jsme chvilku volno, teď už trénujeme a těšíme se na dalšího soupeře. Kdo má šrámy, doléčí se, ale
jinak už se budeme normálně chystat na
další zápasy.“ Čermák ocenil také dlouhou pauzu, kterou tým díky nejrychlejšímu
možnému postupu získal. „Je lepší si odpočinout a v klidu se nachystat. Myslím, že
by to mohla být naše výhoda,“ spekuloval.
Kamil Brabenec s ním souhlasil. „Je dobře,
že je čas na odpočinek. Doufáme, že tahle
cesta bude ještě dlouhá. Soupeře si nevybíráme. Je to klišé, ale když chce člověk vyhrát titul, musí porazit každého.“
Další zápas v již rozehrané sérii s Hradcem Králové odehraje Kometa v neděli
2. dubna v Brně.

Junioři poměří síly na
štafetovém maratonu
Běh se v poslední době vrací na pozici nejoblíbenějšího sportu. Není divu –
není náročný na čas ani na peníze, můžete jej provozovat, kde chcete, a navíc
vám udělá perfektní kondiční základ
pro další sporty. Stále více organizátorů
si všímá také mladších ročníků a nabízí
pro ně závody, což je i případ Juniorského maratonu, jehož semiﬁnálové kolo se
odehraje 24. dubna v parku Lužánky.
„Projekt je doprovázen mediální kampaní, jejímž cílem je bojovat proti obezitě mládeže, podporovat její vztah ke sportu a zdravý životní styl,“ říká manažer
závodu Bojan Nanković. „Vybrali jsme
Lužánky, protože tento park běžcům nabízí výbornou trať. Trasa je rovná, bez ostrých zatáček a navíc se nachází v místě,

kde mají lidé možnost přijít fandit a podporovat studenty. Kromě toho jde o krásné místo k běhu,“ usmívá se Nanković.
Kromě sportu samotného budou mít
návštěvníci i další možnosti, jak si akci
užít. „Magazín Brainstorm nabídne soutěž pro studenty, navštíví nás i Vida!
science centrum, kde bude možné vyzkoušet si různé chemické experimenty,“ vyjmenovává Nanković. „Akci bude
samozřejmě doprovázet i hudba a další
program,“ dodává.
Ti nejlepší postoupí do ﬁnále, které se odehraje 7. května v Praze a studenti zde budou mít příležitost závodit
s elitními atlety například z Keni či Etiopie. Podrobnější informace najdete na
(MAD)
www.runczech.com.

Basketbalistky KP
Brno v semiﬁnále ligy

Buldoci
v play-off končí

Derby mezi ženskými basketbalovými
kluby KP Brno a Handicap Brno bylo
rozhodnuto v nejkratší možné době.
Z vítězství v sérii 3:0 na zápasy a postupu do další části soutěže se radovaly hráčky z KP Brno. „Cesta do semiﬁnále byla těžká. Handicap měl poslední
možnost nám ji zkomplikovat. Podal
vynikající výkon, ale tím více je třeba ocenit naše děvčata," chválil trenér
KP Brno Marian Svoboda po posledním utkání. „Naše obrana byla důraznější. Malá zaváhání soupeř pohotově trestal, ale naše útočná produktivita
byla vynikající. Poučili jsme se z pohárové prohry v Žabinách a výsledek potvrzuje naši kvalitu. Jsme v semiﬁnále,
nyní musíme hlavně nabrat sílu,“ dodal.
Semiﬁnále nabídne kuriózní situaci –
stejně jako Kometa i KP Brno narazí na
(MAD)
Hradec Králové.

Série s Vítkovicemi se ﬂorbalistům z klubu Bulldogs Brno bohužel příliš nepovedla. Ač velmi těsným rozdílem, přesto
prohráli všechna čtyři utkání a se sezonou se tak loučí. „Ve prospěch Vítkovic
rozhodlo víc věcí. Na prvním místě to
byla schopnost zasadit v rozhodujících
momentech poslední úder. Druhá věc,
Vítkovice vstřelily hodně branek, které
jsme jim doslova a do písmene darovali,“ říká hlavní trenér klubu Jan Kadlec.
„Mrzí mě, že jsme nedokázali vyhrát ani
jeden zápas. Spokojeností musíme šetřit. Sezona byla ale hodně složitá, přišlo
hodně hráčů, pracovali jsme s mladíky.
Myslím, že se nám podařilo nastartovat
dobu, kdy budou Buldoci patřit mezi nejsilnější týmy,“ doufá Kadlec. „Věřím, že
ﬂorbal, který jsme předváděli, měl svou
(MAD)
kvalitu,“ dodal.
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