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Fontány ve městě 
opět fungují
Ačkoliv počasí posledních dubnových 
dní bylo chladné, Veřejná zeleň měs-
ta Brna postupně zprovozňuje fontány 
a kašny na území města. 

Oficiální spuštění fontány u Janáčko-
va divadla – tzv. FlashWall – se konalo po-
slední dubnovou sobotu u příležitosti akce 
Brno svítí modře na podporu autismu. Prá-
vě chladné počasí mohlo celou akci zkom-
plikovat. „Trysky mají velmi malý průměr 
a voda v nich nesmí zamrznout,“ vysvětlil 
pracovník Veřejné zeleně města Brna To-
máš Hájek, který má vodní prvky na staros-
ti. Provozní doba fontány je nyní od osmi 
hodin ráno do půlnoci, v létě do dvou hodin 
ráno. Kromě barevného zážitku se lze z fon-
tány dozvědět o připravovaných akcích ve 
městě. „Chystáme i nové obrázky, čas i tex-
ty. Později bychom rádi vyzkoušeli zobra-
zování předpovědi počasí,“ nastínil Hájek.

Společně s fontánou jsou v provozu 
i malé kašny s tryskami na vybetonova-
ném prostoru před divadlem. Funkční je 
také kašna na náměstí Svobody a v De-
nisových sadech. (GAK)

Brno je sportu zaslíbené
Šílenství! Jinak se oslavy, které v Brně zažehla výhra hokejistů Komety 
v domácí extralize, nedají popsat. Vždyť to, co se v ulicích dělo, označova-
li mnozí za srovnatelné s výhrou české reprezentace na olympijských hrách 
v Naganu. Průjezd autobusu Komety městem včetně doprovodu motorká-
řů a na rolbě sedícího majitele Komety Libora Zábranského byl triumfální.

MAREK DVOŘÁK

Brno slaví! Hokejová Kometa porazila 
ve finále hokejové extraligy Liberec 

a tím vyhrála svůj dvanáctý titul v historii. 
Tímto titulem dohnala jihlavskou Duklu 
a spolu s ní se stala nejúspěšnějším hoke-
jovým týmem československé a české his-
torie. Zároveň jde o první titul v dějinách 
moderní extraligy, ve které sice Kometa 
brala tři medaile, ale žádná z nich nebyla 
zlatá, pouze dvě stříbrné a jeden bronz. Tri-
umf brněnských hokejistů sledovali kromě 
po půdu naplněné DRFG Arény také fa-
noušci na Zelném trhu, kde se zápas pro-
mítal na velkých obrazovkách.

Hráče šokoval mnohatisícový dav, 
který je přišel pozdravit na Zelný trh, 
kde se titul slavil. „Je to famózní atmo-
sféra, to je něco neskutečného. Už jsem 
byl ligovým mistrem se Slovanem, ale 
tady se slaví o hodně víc,“ prohlásil pro 
web Komety obránce Peter Trška.

Jak chutná sportovní euforie, ale Brno 
už dobře zná. To, že brněnské srdce bije pro 
různá sportovní klání, není žádnou novin-
kou. Například v ročníku 1971/1972, kdy 
Zbrojovka debutovala v první fotbalové 
lize, přivítala na svém hřišti pražskou Slá-
vii. Do boje tehdy domácí fotbalisty hnalo 

neuvěřitelných 40 000 diváků! Samozřej-
mě, okolnosti tomu byly tehdy lépe naklo-
něny, v dnešní době, kdy je pozornost fandů 
rozmělněna mezi řadu sportovních disci-
plín, není podobného výsledku snadné do-
sáhnout. Přesto se to podařilo, a to nedávno 
– šlo o loňské hokejové hry v Brně, které se 
konaly v mobilní aréně za Lužánkami.

Na této akci padla řada rekordů. Ten 
nejcennější z nich je rekord v počtu di-
váků na republikovém hokejovém utká-
ní, když na souboj Komety se Spartou 
přišlo 21 500 diváků. Nešlo ale zdaleka 

jen o tento rekord. Všechna utkání her 
například navštívilo přes 60 000 diváků. 
Další tisíce pak využily možnosti si na 
venkovním kluzišti zabruslit.

K tomu, abychom Brno nazvali měs-
tem sportovních fanoušků, se můžeme 
opřít i o fakta z dalších akcí. Brněnští vo-
lejbalisté v květnu loňského roku sice zlato 
nezískali, přesto si jedno prvenství připsa-
li – jejich poslední utkání navštívilo 5556 
diváků, což je u volejbalu v Česku rekord.

Dalším příkladem je rozlučka s kariérou 
legendárního „Mercedese“ Petra Švancary. 
Na přátelské fotbalové utkání hvězd, které 
má přeci jen sportovním významem do ta-
kového prvoligového utkání daleko, přišlo 
podle odhadů asi 35 000 diváků, což je čes-
ký fotbalový rekord tohoto století. „Atmo-
sféra byla neskutečná, několikrát jsem se 

rozbrečel. Jsem z toho nadšený,“ hodnotil 
tehdy exhibici dojatý Švancara.

Město sportu dopřává 13 miliard

Město Brno si uvědomuje, že sport je jed-
nou z jeho vizitek, čemuž odpovídá i jeho 
financování. Statistiky z posledních pěti 
let ukazují, že například v roce 2011 či-
nily celkové výdaje města v této oblasti 
11 949 683 000 Kč, přičemž šlo zejména 
o granty a dotace. Tato částka s výjimkou 
roku 2013 neustále narůstala a v roce 2016 
mířilo do sportu už 12 997 680 000 Kč. 
V roce 2011 to bylo 1,5 % celkového roz-
počtu, v roce 2016 2,44 %.

„Sport na vysoké úrovni nejde dělat bez 
peněz, na druhou stranu peníze automa-
ticky neznamenají vyhrané poháry a me-
daile, a to bez ohledu na odvětví,“ uvedl 
Svatopluk Buchta, mnohonásobný repre-
zentant v dráhové cyklistice, mistr světa 
z roku 1986 a šéftrenér Dukly Brno.

Brno má špičkových sportovců v his-
torii i v současnosti dost. Například Ada-
ma Ondru, jehož výstup na El Capitan 
se stal legendou moderního horolezectví, 
momentálně 28. nejlepší tenistku na světě 
Lucii Šafářovou či třeba zmíněnou Kome-
tu, ze které se například Michal Kempný 
dostal rovnou do prvního týmu Chicaga 
Blackhawks, hrajícího zámořskou NHL.

 Zlatá Kometa. Martin Erat se raduje z brněnského dvanáctého extraligového titulu.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Hokejový stadion
Tématem mnoha debat je stavba nového hokejového stadionu za Lužánkami, 

o jehož stavbu hokejový klub Kometa usiluje. „Ve vedení města jsme se zavá-

zali, že pro stavbu hokejového stadionu vypořádáme potřebné majetkoprávní 

záležitosti související s pozemky. To se nám po řadě měsíců jednání nyní poda-

řilo a jsem velice rád, že to můžeme oznámit v době, kdy Kometa Brno slaví ex-

traligový titul,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek. Pozemky, které jsou 

pro stavbu stadionu potřeba, získá město směnou. Se společností Eiskon De-

velop se dohodlo na ceně 11 milionů Kč, přitom v roce 2007 jednalo o 21 mi-

lionech. Výměnou za pozemky pro stadion společnost získá parcely na protěj-

ší straně ulice Sportovní, za které doplatí Brnu 54 milionů korun.  Dohoda je 

schválená Radou města Brna, na květnovém zasedání ji musí ještě projednat 

zastupitelé. Hokejový klub Kometa Group již dokončuje studii proveditelnosti 

nové haly. Nyní budou probíhat jednání o financování tohoto projektu. (TAZ)

Rozhovor s Liborem Zábran-

ským čtěte na str. 3.

O Kometě také na str. 12 a 13.

Meeting Brno bude 
o jednotě i rozmanitosti
Diskusní fóra, koncerty, výstavy či tema-
tické procházky – to všechno nabídne fes-
tival Meeting Brno, který se uskuteční od 
19. do 28. května. Letos se bude věnovat 
historii města a především jeho obyvatel, 
a to podle motta Jednota v rozmanitosti – 
zaměří se na mapování a zpřítomnění his-
torie města s ohledem na prolínání české, 
německé a židovské komunity.

„Letos se připojujeme k připomínce 
dvacetiletého výročí Česko-německé de-
klarace, která je jedním z úspěšných pří-
kladů završení dialogu dvou stran, jež na 
mnohé problémy v minulosti nahlížely od-
lišně,“ vysvětlují organizátoři festivalu.

 (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4)

Provoz na Kolišti 
omezily stavební práce
Od začátku května musí řidiči počítat 
s omezením dopravy na malém měst-
ském okruhu v oblasti Koliště a Žerotíno-
va a Moravského náměstí. Teplárny Brno 
zde zahájily práce na výměně parovodů 
za horkovody. Část omezení potrvá do 
konce měsíce, většina do podzimu a pak 
na ně navážou opravy dalších sítí.

Doporučujeme, aby se řidiči pokud 
možno vyhýbali této lokalitě a volili jiné 
trasy. Pamatovat by měli také na to, že 
zákon zakazuje vjíždění do křižovatky, 
pokud ji nelze bezpečně projet. Porušo-
vání tohoto pravidla vede často k ochro-
mení dopravy v širokém okolí.

Další informace o letošních dopravních 
uzavírkách byly zveřejněny v minulém 
čísle Brněnského metropolitanu. Najdete 
je v archivu na webu www.brno.cz. V rub-
rice Co se děje v Brně budou postupně 
zveřejňovány přesnější údaje. K uzavír-
kám plánovaným na léto připravuje město 
Brno informační kampaň. (TAZ)
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Milí Brňáci,
v loňském roce se město Brno stalo 
vlastníkem sta procent akcií společ-
nosti Veletrhy Brno a nyní máme před 
sebou další důležitý krok týkající se 
rozvoje společnosti. Kancelář archi-
tekta města Brna ve spolupráci s měs-
tem a vedením veletrhů nyní vyhlašu-
je mezinárodní ideovou urbanistickou 
soutěž, ve které se chceme podívat na 
možnosti rozvoje tohoto výjimečného 
výstavního areálu.

Společnost Veletrhy Brno a její vý-
stavní areál v Pisáreckém údolí patří 
nepochybně k rodinnému stříbru měs-
ta Brna. Právě s vědomím této hodno-
ty jsme usilovali o odkup většinového 
podílu akcií od dosavadního německé-
ho partnera. To se nám podařilo a opět 
jsme jako město získali kontrolu nad 
tímto výjimečným podnikem a jeho 
areálem.

Jeho rozvoj je nyní v našich rukou. 
Nejedná se pouze o rozvoj společnos-
ti jako takové. Přemýšlejme nyní také 
o areálu jako o jednom ze symbolů měs-
ta, který dává Brnu i celému regionu je-
dinečnost. 

Shodou okolností je to nyní devade-
sát let od doby, kdy naši předkové br-
něnské výstaviště zakládali a připra-
vovali velkolepou Výstavu soudobé 
kultury v roce 1928. Na tom, jak bude 
výstaviště vypadat a jak bude fungo-
vat, se tehdy podílela řada významných 
osobností té doby. A jejich rozhodnutí 
se ukázala jako rozumná, výstava zna-
menala velký úspěch pro Brno i pro 
výstaviště.

I nyní proto chceme dát prostor no-
vým nápadům a po devadesáti letech 
opět vypisujeme urbanistickou soutěž. 

Za devadesátiletou historii vývoje vý-
staviště totiž došlo k významné změně. 
Zatímco dříve byl výstavní areál v klid-
né lokalitě mimo centrum města, nyní 
je v jeho jádru, a je potřeba o něm pře-
mýšlet v širších vztazích. Cítíme proto 
potřebu hledat možnosti lepšího začle-
nění výstaviště do chodu města a jeho 
lepšího propojení s okolím.

Takový záměr vyžaduje uchopení 
této problematiky v širších souvislos-
tech. Proto se soutěžní návrhy nebu-
dou omezovat pouze na hranice sou-
časného areálu výstaviště, ale budou 
řešit i jeho dopravní a urbanistické 
vazby na území přilehlá, zejména smě-
rem k řece Svratce a Riviéře, na park 
v okolí Anthroposu a na území brněn-
ských vodáren.

Vize města je umožnit úspěšné po-
kračování a rozvoj veletržních a kon-
gresových funkcí areálu. Současně 
chceme také nalézt efektivní využití 
pro ty části, které jsou nyní nevyužité – 
například bývalé budovy divadla. Hle-
dáme také možnosti, jak revitalizovat 
méně využívané části areálu, kterou je 
třeba oblast velodromu. A chceme pro-
věřit i to, jak lépe využít ty části areálu, 
které by mohly pomoci celému městu 
například lepším zapojením do systé-
mu parkovišť.

Témat, která v této souvislosti sto-
jí za zamyšlení, je mnoho. A jak říká 
jedno moudré přísloví, víc hlav víc ví. 
Věřím proto, že když toto téma před-
ložíme v otevřené mezinárodní soutěži 
širokému spektru odborníků, získáme 
cenné nápady a myšlenky, které nám 
pomohou výstaviště rozvíjet.

Věříme, že město takto získá jasný 
pohled do budoucnosti, bude i nadále 
rozvíjet výstavnictví a současně zacho-
vá kontinuitu kvalitního a velkorysého 
vývoje celého pisáreckého údolí.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA

KKRD Boys dovezli cenu domašov
Cena Magnesia Litera je možná nejpres-
tižnější domácí ocenění, kterého může 
spisovatel dosáhnout. Velmi často putu-
je také do Brna – v minulosti ji získa-
ly slavné knihy jako Reinerův Básník 
či Žítkovské bohyně Kateřiny Tučko-
vé. Letos do jihomoravské metropo-
le ovšem poprvé zamíří prvenství v ka-
tegorii Blog roku. Získali jej brněnští 
vlastenci a zároveň rebelové KKRD 
Boys. A jak jejich tvorba vypadá? Po-
suďte v následující ukázce:

„MATY – kdyz dojiždi kula s posled-
ni sázkou na tejblu nebo valce na matu, 
padne nula a krupier shrabne s ledovym 
klidem žetony nezuřim, jen se zvednu 
a toporně s vařící palicou a mžitkama 
před auglama odcházím, aby nebylo po-

znat, že sem právě projel tři hypo, v pa-
lici mě jede, že toto už fakt nesmim, že 
to potřetí už exekutorovi nevysvětlim, 
když se ale ráno vybucanej trochu okle-
pu s jasnou vizí, co vlastně řešim, nerad 
bych v důchodu vzpomínal, jak sem lajf 
proseděl u televize a šetřil love jak koc, 
takže hned začnu prozvánět máti, aby 
brnkla zpět, že potřebuju, aby vybra-
la z knížky čtvrt míče pač mě zas ode-
šla lednica.“

Tento původně facebookový pro-
jekt, který už ale překročil hranice elek-
tronického světa a ve svazcích Pravi-
dla bincárny a Fest brblanina zamířil 
na pulty knihkupců, nepřestává čtená-
ře bavit a především šokovat. Jeho po-
pularita dávno přesáhla hranice měs-
ta a hlášky a výrazy, které autoři blogu 
používají, začínají pomalu, ale jistě pro-
nikat do veřejné slovní zásoby urče-
né k neformálnímu použití. A jak tento 
úspěch hodnotí sami autoři? „Kome-
ta titul, KKRD titul, takže všechno 
v cajku. V Magnesii pro nás hlasova-
lo 10.000 lidí, což dokazuje, že když de 
o nějakou lokální kokotinu, tak Brňáci 
umí fest zabrat, viz před x rokama Rudy 
Kovanda a Zlatej Slavík,“ popsali pro 
Brněnský metropolitan KKRD Boys. 
Finanční odměnu už tito netradiční kre-
ativci začali také „zpracovávat“. „Něco 
zahučelo hned v Cajzlu u Vejvodů, pak 
byl top večírek na Kraváku v Riu a za 
zbytek si kamoš nechal vykerovat Mir-
ka Donutila na paprču,“ řekli.

Podstatou jejich blogu je líčení běž-
ného života v Brně, který ale získává 
pomocí nadsázky, nic nešetřícího sar-

kasmu a především specifického slov-
níku nový rozměr. Pod zkratkou KKRD 
Boys se skrývá význam „Kluci, kteří 
rádi dročí“ – tedy souloží. Už z názvu 
samotného je tak jasné, jaká témata si 
autoři tohoto blogu berou na mušku. Jde 
především o sex ve všech jeho možných 
a nemožných podobách a vztah mužů se 
ženami, který je díky používání do ab-
surdna nadsazeného machistického sty-
lu kontrastem a parodií dnešní hyperko-
rektní doby.

Náplní jejich dalších příspěvků jsou 
pak historky z brněnských ulic, hos-
pod a nevěstinců, které mají často buket 
zvětralého rozlitého piva a jejich hlav-
ními hrdiny jsou prostitutky, narkomani 
a další stálí obyvatelé „oltecu“. Autoři 
přitom apelují na lokální hrdost, v jejich 
příbězích se tak často objevují například 
brněnští sportovci či celebrity.

Dalším rysem tvorby KKRD Boys je 
aktuálnost a chuť reagovat na společen-
ská témata. Zde autorům slouží ke cti, 
že se – vzhledem ke stylu jejich blogu 

možná trochu paradoxně – vymezují na-
příklad vůči rasismu či neonacismu. 

Vzhledem k anonymitě, kterou vy-
znávají, přišli KKRD Boys na předává-
ní cen vyzbrojení falešnými kníry a pl-
novousy. „To není nalepené, takhle my 
v Brně vypadáme všichni,“ odpověděli 
s humorem sobě vlastním, když si mo-
derátor jejich „přestrojení“ všiml.

Úspěchem v Magnesii Liteře ale sláva 
tohoto projektu zdaleka nekončí. KKRD 
Boys mají totiž mnohem vyšší ambice. „Za 
ten blog roku nám dali jenom takovej pla-
kát, zbastlenej do rámečku IKEA, což nás 
trochu vytočilo, pač ostatní dostali pěknou 
cenu kerou si můžeš dat na tejbl jako tě-
žítko nebo tim někoho břinknout po pali-
ci, takže příští rok chcem uspět v katego-
rii Próza, kam přihlásíme náš třídílnej epos 
z historie Brna, na kerym vyšíváme, jme-
nuje se to Román o debilech,“ prohlásili. 

Možná jde o kontroverzní blog, kte-
rý překračuje jisté hranice, ale přesto má 
jednu důležitou funkci: učí nás, abychom 
nebrali sami sebe příliš vážně. (MAD)

Slovník KKRD Boys
domašov – domů 

pasr – borec

koc – dívka

prut – penis

oltec – Staré Brno

karizóna – auto

paluša – hospoda

vasr – voda

bílej vasr – sperma

zrzavej vasr – pivo

štětec – prostitutka 

top – nejlepší

bincák, bincárna – veřejný dům

retych – toaleta

dročit – souložit

brblanina – povídání, delší a struk-

turovaný text

Ostatní brněnští ocenění
Cenu za poezii si odnesl brněnský rodák Milan Ohnisko za svoji sbírku 

Světlo v ráně. Autor, který své první básně publikoval v samizdatu, za-

ujal porotu svou jazykově čistou výpovědí plnou obyčejných dnů i fan-

taskních vizí. Pozornosti neunikla a cenu za publicistiku si odnesla kniha 

Kateřiny Šedé a jejích spolupracovníků BRNOX – průvodce brněnským 

Bronxem, která netradičním autentickým způsobem provede čtenáře br-

něnskou čtvrtí s osobitou pověstí. Stopy v Brně má také cena za nakla-

datelský čin, kterou si odneslo královopolské nakladatelství Jota s kni-

hou Miloslav Stingl – Biografie cestovatelské legendy. Jejím autorem je 

mimochodem absolvent Masarykovy univerzity Adam Chroust. 

Jaké bude jejich Brno?
Vydává ji americký prezident, 
předseda Evropské komise a teď 
i Brno. Takzvaná Zpráva o stavu 
unie (či města) přitom nemusí být 
jen hromada nesrozumitelných dat 
a analýz, ze které jde běžnému člo-
věku hlava kolem. Brněnská zpráva 
o stavu města je barevná, jednodu-
chá a čitelná. Právě na ni navíc na-
váže příprava strategie pro Brno do 
roku 2050, na které se mohou podí-
let i obyvatelé města.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Zpráva o stavu města popisuje sou-
časný stav Brna z pohledu vybra-

ných ukazatelů, které jsou důležité pro 
dlouhodobý rozvoj města. Informace 
budou sloužit ke každoročnímu předsta-
vení stavu, jak se město ze strategické-
ho pohledu reálně rozvíjí.

„Město každoročně sbírá spoustu stati-
stických a sociologických údajů o městě. 
Jsou k dispozici v úhledných tabulkách 
a grafech v tištěné i elektronické formě. 
Máme však podezření, že nejsou srozu-
mitelné občanům. Proto jsme z nejaktuál-
nějších dat vybrali pár čísel, kterým jsme 
dali grafickou podobu. Chtěli bychom, 
aby každý obyvatel znal důležité infor-
mace o svém městě,“ uvedl náměstek pro 
oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Trefili přitom hřebíček na hlavič-
ku – právě srozumitelnost lidé, kterým 
se zpráva dostala do ruky, ocenili nej-
více. „Neuvěřitelné se stalo skutkem. 
Výstup z úředního šimla nejen, že je či-
telný pro smrtelníky, ale dokonce i svě-
ží na čtení a člověk se tam leccos zají-
mavého dozví. A jako jasně, mohlo by 
to jít více do hloubky, neřeší to otázky 
vesmíru a vlastně to je taková vize nežli 
plán, nicméně ucelenější než cokoliv, co 
jsem doposud viděl ve formě pro běžné 
občany. A to je dobré,“ uvedl sedmatři-
cetiletý dělník kreativní tvorby v desig-
nérském studiu Petr Pouchlý krátce po 
zveřejnění zprávy.

Zpráva o stavu města je metodolo-
gicky členěna na tři oblasti, které jsou 
vzájemně provázané. První oblast, kte-

rá se věnuje zdrojům, vypovídá o mož-
nostech a limitech rozvoje města. Patří 
sem např. obyvatelstvo, doprava, zdroje 
vody, odpadové hospodářství a zásobo-
vání energiemi.

Druhá oblast reprezentuje pohled 
obyvatel a občanů města na kvalitu ži-
vota. Jsou zde vybrány ukazatele, na 
základě kterých je Brno prezentováno 
jako atraktivní místo pro život. Hodnotí 
se zde zeleň, dostupnost bydlení, veřej-
ná prostranství, ekonomické příležitosti 
a zaměstnanost.

Třetí oblast se věnuje správě měs-
ta. Brno je centrem aglomerace s více 
než 750 tisíci obyvateli. Samotné měs-
to se územně člení na 29 městských čás-
tí. Trendy směřují k elektronizaci úřadu, 
průmysl 4.0 (tedy digitalizace, automa-
tizace a další) bude mít dopad i na po-
dobu správy města. Výsledkem bude 
efektivní veřejná správa, která poskytu-
je kvalitní a dostupné služby na vysoké 
odborné úrovni.

Novinkou ve sledovaných datech je 
také využití nových možností jejich sbě-
ru. Město využívá nejen tradiční statis-
tické zdroje, ale také alternativní. Těmi 
jsou například data mobilních operáto-
rů, realitní servery a dopravní servery 
nebo společnost Google.

Zprávou o současném stavu města 
to však nekončí. Ta je totiž pouze od-
razovým můstkem pro přípravu návr-
hové části strategie pro Brno 2050. Do 
její přípravy se přitom budou moci od 
letošního června do příštího září různý-
mi formami zapojit i obyvatelé a obča-
né města.

„Upřímně řečeno nevím, jestli tato 
takzvaná ‚Zpráva o stavu Brna 2017‘ 
našim občanům něco zajímavého přine-
se, jedná se jen o obecný materiál. Sice 
hezky graficky zpracovaný, ale jinak ví-
ceméně nevypovídající o tom, v jakém 

skutečném stavu naše město je,“ mys-
lí si opoziční zastupitel za KSČM Jiří 
Hráček.

S vydáním Zprávy o stavu města je 
spojeno spuštění nulté fáze kampaně 
tvorby strategie města do roku 2050 na-
zvané BRNO2050|Město pro příští ge-
nerace. Kampaň pak bude naplno spuš-
těna symbolicky na Den dětí 1. června 
2017. Už nyní se však ve městě objevu-
jí plakáty s dětmi a otázkami, jaké bude 
město, až budou dospělé.

Zprávu o stavu města BRNO2017 na-
jdete na www.brno2050.cz.

Zajímavosti ze zprávy BRNO2017
•  Během pracovního dne je v Brně přítomno 540 tisíc obyvatel. Naopak o ví-

kendech zůstává v Brně jen 350 tisíc obyvatel.

•  Od roku 1990 došlo v Brně k 2,5násobnému nárůstu počtu aut.

•  V Brně je legálně přihlášeno k pobytu téměř 30 000 cizinců.

•  Dle analýzy dat poskytnutých realitním serverem Sreality.cz došlo 

k meziročnímu nárůstu prodejní ceny 1 m2 o cca 3000 Kč na 46 900 Kč.

•  Hrubý domácí produkt je jedním ze základních ukazatelů vyspělosti 

ekonomiky, Brno dosahuje 133 % průměru EU.

•  Mzdy, ačkoliv stále stoupají, jsou nižší než v Praze či Bratislavě a výraz-

ně nižší než ve Vídni. Průměrný plat ve městě je 28 484 Kč.

•  Za posledních deset let je ve městě patrný nárůst výdajů na vědu a vý-

zkum, růst počtu zaměstnanců a především růst počtu udělených patentů.

 2050. Jaké bude Brno, až dětem bude 40 let? Změní se do té doby hodně?  FOTO: MMB
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Libor Zábranský: Chci, aby se diváci bavili
Majitel Komety Brno Libor Zá-
branský se dočkal možná největší-
ho úspěchu své kariéry v roli mana-
žera klubu a hlavního kouče, když 
jeho tým dosáhl vítězství v nejvyš-
ší domácí soutěži. Po tomto trium-
fu jsme se jej zeptali, jaké jsou plá-
ny klubu na další sezonu a jaké to 
je koučovat vlastního syna.

MAREK DVOŘÁK

Jak probíhají v současné době osla-
vy titulu?
Já jsem skončil, to už stačilo. Máme teď 
spoustu jednání se zástupci hráčů, někte-
rá, která bych rád dotáhl do konce, ne-
jsou hotová. Spousta politických povin-
ností s partnery klubu. Zajít třeba na ryby 
teď není bohužel čas. Nebo bohudík…

Stály oslavy za to?
Já si myslím, že jim nic nechybělo, to, 
co se dělo na Zelňáku, je nepopsatel-
né. Když bylo Nagano – nevím, já byl 
v Americe –, ale ti, co to zažili, říkali, že 
se to s tím dalo srovnat. Jsem moc rád, 
že jsem byl u toho, že jsem to mohl zažít.

Měl jste chvilku klidu ten úspěch 
vstřebat?
To víte, že ano, ale s mojí povahou je to 
už pryč. Je potřeba se připravovat dál, já 
bych byl hrozně nerad, kdyby po těch-
to krásných hodech přišlo nějaké bole-
ní hlavy. To nesmíme dopustit, naopak, 
musíme tvrdě a pokorně pracovat dál.

V klubu jste majitelem, hlavním tre-
nérem, děláte manažera… Budete 
ve všech těchto rolích pokračovat?
Určitě uberu. Plánujeme větší změny 
v realizačním týmu, je možné, že ho 
rozšíříme. Jako hlavní trenér budu ale 
pokračovat dál.

V čem jste se za poslední rok trenér-
sky posunul?
Víte, když se v prosinci nedařilo, tak bylo 
„Zábranský ven“ a trochu se na to i čeka-
lo. Ale teď se zvedl nad hlavu pohár a na-
jednou je tu hromada „otců“ úspěchu. To 
jsem ještě nezažil. Ale třeba také debaty 
o hokeji s Martinem Eratem nebo Leo-
šem Čermákem, to vás posouvá dál, oni 
mi dávají postřehy, co cítí na ledě. Já tvr-
dím, že hokej rozhodují výkonem a pří-
stupem hráči na ledě, a pokud věří tak-
tice a vašemu systému, jsou schopní to 
realizovat a manšaft hraje. Kluci se roz-
hodli, že moji filozofii přijmou a že vy-
hrají – a vyhráli. Dva měsíce se nám sice 
nedařilo, ale tam byly objektivní příčiny, 
já si nedovedu představit, a to teď mys-
lím dobře, že kdyby se Láďovi Růžičkovi 
zranili Vondrka, Huml a Laco, jak by ten 
tým hrál, a to přesně postihlo nás. Já snad 
nezažil sezonu, kdy by bylo tolik zra-
něných kolen a zlomených rukou. Toho 
jsme si vybrali strašně moc, je to i tím, 
že kluci do toho šli naplno a že chtěli pro 
Kometu vyhrát titul. 

Máte už naplánováno, jak uděláte 
letní přípravu?
Já jsem už před sezonou říkal, že si mys-
lím, že nastane doba, kdy – teď promiňte 
ten výraz – ty komunistické kolektivní 
přípravy, kdy pětatřicetiletí hráči muse-
li běhat stejně jako osmnáctiletí, jsou za 
námi. Doba se vyvíjí úplně jinak. Le-
tos o tom rozhoduji já z pozice hlavní-
ho trenéra a nastavil jsem ten model tak, 
že bude hodně individuální přístup, pro-
tože úplně něco jiného potřebuje Filip 
Král a něco jiného Ondra Němec. Mla-
dí potřebují pomoct, neumí se ke své-
mu tělu ještě chovat a na to je tu Miloš 
Peca. Co se týče starších hráčů, ti ode 
mě dostanou volnost a já věřím, že při-
jdou dobře připravení. Jsou to profíci. 
Letos to tedy bude úplně jiné než loni. 
Mám takovou představu, že starší hráči 
přijdou až na led. Mladí hráči budou mít 
jiný program, protože samozřejmě ne-
byli tolik vytěžovaní, neměli tak nároč-

nou sezonu, takže to rozdělíme do dvou 
tří skupin a podle toho budeme tréno-
vat. Chceme začít o týden později než 
loni, protože sezona byla dlouhá, klu-
ci si musí odpočinout, a pokud budeme 
trénovat tak kvalitně, jak jsme trénova-
li poslední dva tři měsíce před play-off, 
ten týden navíc může klukům hodně po-
moct. Navíc se někteří musí dát dohro-
mady, někdo musí jít třeba na operaci.

Titul získal také váš syn Libor, kte-
rý úspěšně kráčí ve vašich šlépějích. 
Jak vnímáte toto pomyslné předává-
ní hokejové štafety další generaci?
On má všechno před sebou. Pokud někdy 
vyhraje další titul, pokud bude mít to štěs-
tí, jistě bude mít významnější roli v týmu. 
Ale jsem moc rád, že to mohl zažít.

Jaké to je koučovat vlastního syna?
Tím, že mezi mými hráči je nejmlad-
ší vlastní syn, je to trošku jiné. Ale že 
bych ho rozlišoval od ostatních, nebo 
dokonce na něj neměl být přísnější než 
na ostatní, to rozhodně ne.

Váš syn je ve věku, kdy se někteří 
hokejisté začínají pomalu dívat po 
možnostech hrát v zahraničí. Jak se 
na tuto možnost díváte?
Oni jsou ještě mladí, aby se po nich dí-
vali sami. Ale kdyby ta zahraniční sou-
těž ty hráče chtěla, tak je to potom na 
nějakou diskuzi, ale teď o ničem ne-
vím a ani to neřešíme.

V Kometě je obecně celá řada mla-
dých talentů. Nebojíte se, že všichni 
zmizí v nižších zámořských soutěžích?
To není riziko, to je prostě holý fakt, 
takto je to nastavené. Já jsem přesvěd-
čen o tom, že kdybych nestál na stří-
dačce, tak mladí tolik prostoru nedo-
stanou, protože trenéři hrají v první 
řadě o svoje smlouvy a svoje peníze. 
Tím nechci vyzdvihovat sebe, ale my-
slím si, že to tak je. My máme spous-
tu mladých šikovných kluků, a pokud 
se nám každý rok podaří pomoci jed-
nomu dvěma do vysokého hokeje, bu-
deme za to strašně rádi. Samozřejmě 
počítáme s tím, že když budou šikovní, 

vysoko na draftu, tak že odejdou. Je to 
přirozené a my s tím nic nenaděláme.

Máte vytipované nějaké mladé hrá-
če, kteří by se v budoucnu mohli ob-
jevit v áčku?
Já si myslím, že už jste je mohli vidět. Ur-
čitě zůstane Filip Král, dál Mikyska, Ma-
těj Novák, Tomáš Havránek, Adam Ga-
jarský, Karel Plášek… Já nebudu popírat 
moji obrovskou výhodu, že jsem ty klu-
ky od čtvrté třídy trénoval, takže je znám 
i povahově, ale záleží všechno na nich, 
jak k tomu přistoupí a jak budou makat. 
Strašně šikovní kluci, ale je potřeba, aby 
je někdo vedl, ale nejen ze střídačky, i na 
ledě, v tréninku. Tak, jak to udělal Mára 
Kvapil a Martin Erat s Martinem Neča-
sem, protože ti mu strašně pomohli. Je 
jasné, že kdyby Martin Nečas nedostal 
prostor v přesilovkách a tam, kde je do-
minantní, tedy v kreativní hře, a nechali 
bychom ho ve čtvrté lajně, tak bychom 
se o něm dneska vůbec nebavili.

Pod vaším vedením vyrůstá také mož-
ná nejlepší český mladík, zmíněný 
Martin Nečas. Jak vy sám tohoto hrá-
če vnímáte, jak dobrý může v budouc-
nosti být?
Tím, jak je skromný, pracovitý, jaký po-
tenciál má, si myslím, že to může do-
táhnout hodně vysoko. Ale myslím, že 
to není jen o něm, máme spoustu šikov-
ných kluků. Ale je to otázka taky toho, 
dát jim prostor, a otázka přístupu. Ale 
pokud se ptáte konkrétně na Martina, tak 
si myslím, že má velkou budoucnost.

V čem je podle vás výchova mladé-
ho hokejisty v dnešní době jiná než 
v době, kdy jste vy sám aktivně hrával?
Dneska je to úplně jiné. Když se vyjád-
řím obrazně, je to jako se ptát, jaké byly 
počítače, když jsem byl v jejich věku, 
a jaké jsou teď. Všechno je jiné, hokej 
je rychlejší, vybavení jiné, podmínky 
mnohem lepší… Změnilo se všechno.

Když se vrátíme do minulosti, co vás 
motivovalo k tomu, abyste navzdory 
varováním vstoupil do Komety a po-
kusil se s ní něco udělat?

Já jsem sezonu předtím, když jsme hráli 
s Pardubicemi play-off, než nás správ-
ná parta Plzeňáků vyřadila v prvním 
kole, hrál s angínou, sedlo mi to na srd-
ce a řekli mi, že to, co miluji, už nebudu 
moct nikdy dělat. Můj sen vždycky byl 
vrátit se do Brna a jako hráč tomu týmu 
pomoct, ale ono se nebylo kam vracet, 
tady to bylo katastrofální. Potom jsem 
se začal angažovat, zjišťovat, jak to tu 
funguje, tady byl s dovolením strašný 
binec. Zpětně ty první dva roky, to byl 
očistec, protože jsem do toho dával svo-
je peníze, sponzoři nevěřili, ale já ano. 
A teď jsem moc rád, že jsem neuhnul, 
už za ten Zelňák to stálo a stojí. Takže 
nejspíš to byla zase moje tvrdohlavost.

Pojďme se podívat na další sezonu 
Komety. Víte už, kteří hráči budou 
s týmem pokračovat a kdo naopak 
končí, přemýšlíte už o posilách na 
příští rok?
Teď to budeme všechno řešit. Hodně sto-
jíme o to, aby Kuba Krejčík zůstal u nás. 
Ještě nevíme, co Martin Erat, zda bude 
hrát dál. Brzy si spolu sedneme a uvidí-
me. Rád bych ho tu měl a udělám všech-
no pro to, aby tu byl, ale kdyby se chtěl 
vrátit do Nashvillu a věnovat se rodině, 
má na to svaté právo. To, co v životě do-
kázal v hokeji, je něco neuvěřitelného, 
ale jeho rozhodnutí jsem ještě neslyšel 
a netroufnu si předjímat, co bude. Z ak-
tuálního kádru si myslím, že tam jinak 
není nikdo, s kým bych nepočítal, ale 
je to ještě otázka nadcházejících jed-
nání, jak se budou cítit ti, kterým kon-
čí smlouvy. Ale řekli jsme si, že o tom 
budeme mluvit, protože během play-
-off jsme se chtěli soustředit výhrad-
ně na hokej. U hodně hráčů jsme využi-
li opční právo, někteří to měli do konce 
března nebo února, třeba Marek Čiliak 
nebo Martin Dočekal, nerad bych na ně-
koho zapomněl. Ale soupiska bude ho-
tová až koncem přestupního termínu. 
Vezměte si, jak přišel Jakub Krejčík, jak 
nám zvedli s Ondrou defenzivu, on mohl 
být pověstným jazýčkem na vahách. Po 
zranění Honzy Štencla nám takový bek 
chyběl, já o něj hodně stál a stojím i o to, 
aby u nás pokračoval, a to nejenom rok.

Budete nějak rozšiřovat kádr kvůli 
Lize mistrů?
Ne. Můj názor na Ligu mistrů znáte. Pak-
liže jsem dostal nabídku si koupit účast 
v Lize mistrů, podíl ve firmě v Němec-
ku, tak je to pro mě zbytečný náklad, a po-
kud Liberec hrál čtyři roky play-out a hrál 
Ligu mistrů, tak to není liga mistrů. Teď 
tam jsou změny, mají být údajně k lepší-
mu a my máme závazek, že to hrát musí-
me, ale pro nás to není priorita, tou je ex-
traliga. A tím se vůbec nechci dotknout 
Petra Břízy, který je u nás takovým du-
chovním partnerem projektu. Jako letní 
příprava, tak, jak to kdysi začalo, to kvalitu 
má, to vůbec nepopírám. Ale že bychom 
se hnali za vítězstvím v Lize mistrů, zvy-
šovali kvůli tomu náklady a drželi kvů-
li tomu pětku hráčů navíc, které jinak ne-
využiji, to nepovažuji za ekonomické ani 
rozumné. Ale rozhodně neplánuji proti ní 
nějak bojovat, to bych znehodnotil práci, 
kterou odvedl Břízka (brankář a funkcio-
nář Petr Bříza – pozn. red.). Hrát to bude-
me, ale prioritou to pro nás rozhodně není.

Co považujete za klíčové faktory 
k tomu, abyste obhájili titul?
Já v žádném případě nechci vyhlašovat 
obhajobu titulu. Víte, jak dlouhá je sezó-
na, co všechno se může stát, zraní se dva 
tři klíčoví hráči a je to. Já bych hlavně 
chtěl, aby se nám podařilo udržet kádr 
pohromadě, aby se diváci bavili a aby 
bylo co nejčastěji vyprodáno.

Mnohé čtenáře by jistě zajímalo, jak 
pokračuje projekt nového zimního 
stadionu.
Já k tomu bohužel zatím nemám co 
říct. Je to věc jednání, hlavně jednání na 
městě – myslím tím ohledně pozemků. 
Některé věci bohužel nejsou dotažené 
do konce (pozn. red. – situace se od ko-
nání rozhovoru změnila, čtěte na str. 1).

Váš oblíbený a také bývalý tým St. 
Louis Blues úspěšně pokračuje v play-
-off NHL, najdete si někdy čas podí-
vat se na jejich zápas či sledujete ales-
poň výsledky?
Samozřejmě! Vzhledem k tomu, že po 
nocích moc nespávám, jsem viděl hod-
ně zápasů, nejen Blues, ale i jiné zápa-
sy NHL. Ale Jarda Jágr jednou řekl, že 
je to naprosto odlišná soutěž, já měl mož-
nost tam hrát a to se s evropským hokejem 
nedá srovnat. Podmínky, styl hokeje na 
úzkých kluzištích… A já myslím, že Jarda 
má pravdu, kdo jiný by to mohl posoudit 
než on, byl v Rusku, u nás. Já se spíš mu-
sím vždycky pousmát, když někdo říká, 
že jede na stáž do NHL. Říkám: A co se 
tam kromě marketingu a úžasného zázemí 
pro hráče naučíš, když hokej je tam úplně 
jiný? Porovnáváme dva jiné sporty.

Poslední otázka, nemáte někdy chuť 
vzít hokejku a vašim hráčům pomo-
ci rovnou na ledě?
Teď už ne, ale míval jsem takové poci-
ty, ještě tak pět let poté, co jsem skončil 
kariéru, se mě to pořád drželo. Ale bo-
hužel, kvůli mému zdraví je to uzavře-
ná kapitola.

 Splněný sen. Patriot Libor Zábranský dotáhl v roli trenéra Kometu ke 12. titulu. FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Libor Zábranský se narodil 25. lis-

topadu 1973 v Brně. Svoji kariéru 

hokejového obránce zahájil v klu-

bu Kometa Brno (tehdy HC Ze-

tor Brno). V české extralize hrál 

i za další kluby, například Vsetín 

nebo HC Sparta Praha, se kterými 

také vyhrál českou extraligu. Pů-

sobil také v NHL v klubu St. Louis 

Blues. V roce 2005 ukončil aktivní 

kariéru a majetkově vstoupil do 

klubu Kometa Brno, který zachrá-

nil před krachem. Poté, co ho pře-

vzal, se klub začal umisťovat stále 

lépe a dvakrát vybojoval titul vi-

cemistra soutěže. V dubnu toho-

to roku dosáhl zatím největšího 

úspěchu v roli trenéra, když s Ko-

metou vyhrál domácí ligový titul.
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Dny elektronové mikroskopie 
ukážou zblízka i roztoče

 Mikrosvět. Elektronové mikroskopy dokáží zvětšit hmyz či zrnko pylu, ale i mnohem menší objekty.  FOTO: TESCAN

Pojem elektronová mikroskopie je s Brnem úzce spojen. První českoslo-
venské elektronové mikroskopy totiž vznikly právě v jihomoravské met-
ropoli. V letošním roce navíc uběhne 70 let od dodávky prvních mikrosko-
pů do tehdejšího Československa. Od 15. do 21. května se proto ve městě 
uskuteční Dny elektronové mikroskopie. Zájemci si tak budou moci pro-
hlédnout místa, která se tímto oborem zabývají.

LUCIE KOLISCHOVÁ

„Program pro veřejnost bude tvořen 
přednáškami, exkurzemi do firem 

vyrábějících elektronové mikroskopy 
a akademických ústavů, projekcí filmů 
na hvězdárně a speciálními programy 
na několika místech v Brně,“ uvedla 
Lucie Mezníková z brněnského magis-
trátu, který Dny elektronové mikrosko-
pie organizuje.

Současně proběhnou také speciál-
ní programy určené pro střední školy, 
jejichž cílem je motivovat mládež ke 
studiu zajímavých technických oborů, 
mezi něž elektronová mikroskopie be-
zesporu patří.

Namotivovat studenty se však už daří 
i na některých školách. „Na Biskup-
ském gymnáziu funguje od roku 2014 
kroužek elektronové mikroskopie, kde 
se studenti seznamují s principy a ob-
sluhou elektronového mikroskopu, kte-
rý jim byl k těmto účelům dlouhodobě 
zapůjčen,“ doplnila Mezníková. Ško-
la si připravila své vlastní učební texty 
elektronové mikroskopie a studenti jsou 
schopni přístroj samostatně obsluhovat.

„Kroužek už běží třetím rokem a prů-
měrně do něj chodí 10 studentů. Věk 
je různý, letos to jsou primáni (12 let), 
terciáni (14 let) a první ročník (16 let). 
Studenty zajímá spíše aplikace mikro-
skopu například v biologii, konkrétně 
v současné době se učíme připravovat 

preparáty s rozsivkami,“ popsal vedoucí 
kroužku a pedagog Miloš Winkler.

Děti práce s mikroskopem baví. 
„Nejkrásnější byly obrázky z křídel mo-
týlů a z pylových zrníček,“ shodly se 
studentky prvního ročníku Klára Zou-
harová a Barbora Plisková.

V současné době se v Brně vyrá-
bí více než 30 procent světové produk-
ce elektronových mikroskopů, a to pro-
střednictvím tří firem – Thermo Fisher 
Scientific (bývalý FEI), Tescan a De-
long Instruments. Nikde v Evropě se 
nevyskytuje taková koncentrace firem 

a vědeckých ústavů v tomto oboru, díky 
čemuž je dnešní Brno unikátní metropo-
lí elektronové mikroskopie.

„Akce Dny elektronové mikroskopie 
v Brně je koordinována městem Brnem 
a probíhá ve spolupráci s Ústavem pří-
strojové techniky Akademie věd ČR, CEI-
TEC, Thermo Fisher Scientific, Tescan, 
Delong Instruments, Hvězdárnou a pla-
netáriem Brno, VIDA! science centrem, 
Technickým muzeem v Brně, Jihomorav-
ským krajem a Turistickým informačním 
centrem města Brna,“ dodala Mezníková.

Nejvšestrannější pohled 
do mikrosvěta

Elektronový mikroskop funguje na po-
dobném principu jako „klasický“ svě-
telný, fotony jsou však nahrazeny 
elektrony a skleněné čočky elektromag-
netickými čočkami. Elektromagnetická 

čočka je v podstatě cívka, která vytvá-
ří vhodně tvarované magnetické pole. 
Elektronový mikroskop má mnohem 
vyšší rozlišovací schopnost a může tak 
dosáhnout mnohem vyššího efektivní-
ho zvětšení (až 1 000 000×) než světel-
ný mikroskop.

Elektronové mikroskopy tak patří 
mezi nejvšestrannější přístroje pro po-
hled do mikrosvěta. Využívají se v mno-
ha oblastech jako např. v materiálovém 
výzkumu nebo v biologických aplika-
cích. Mohou poskytnout komplexní in-
formaci o mikrostruktuře, chemickém 
složení a o mnoha dalších vlastnostech 
zkoumaného vzorku.

Více informací o programu Dnů 
elektronové mikroskopie v Brně na-
jdete na webových stránkách akce 
www.dem.brno.cz či na Facebooku měs-
ta www.facebook.com/brnomycity. 

Elektronové mikroskopy „zvětšily“ Brno
V oboru elektronové mikroskopie 

dnes Brno patří ke světovým velmo-

cem. Jeho sláva se však nezrodila ze 

dne na den, ale roste postupně už té-

měř sedmdesát let společně s tím, jak 

se brněnští vědci a podnikatelé věnu-

jí rozvoji tohoto oboru.

Elektronový mikroskop vynalezl 

v roce 1931 německý fyzik a elektro-

inženýr Ernst Ruska. Do Brna se prv-

ní takový přístroj dostal v rámci po-

válečné pomoci UNRRA v roce 1947. 

První československý elektronový 

mikroskop zkonstruoval v roce 1951 

tým profesora Aleše Bláhy tvořený 

tehdejšími studenty Arminem De-

longem, Vladimírem Drahošem, La-

dislavem Zobačem a dalšími. Ve vě-

deckých dílnách národního podniku 

Tesla Brno bylo následně vyrobeno 

více kusů mikroskopů typu BS 241. 

Mladí vědci založili v roce 1954 Labo-

ratoř elektronové optiky ČSAV, která 

se později stala částí Ústavu přístro-

jové techniky. Ve stejném roce vytvo-

řili funkční model stolního elektrono-

vého mikroskopu Tesla BS 242, který 

získal zlatou medaili na výstavě EXPO 

1958 v Bruselu. Tyto přístroje byly 

později vyvezeny do 20 zemí světa. 

Elektronové mikroskopy Tesla, je-

jichž prototypy vznikaly právě v Ústa-

vu přístrojové techniky ČSAV, kte-

rý vedl akademik Delong, patřící ve 

svém oboru dodnes ke světové vě-

decké elitě, pak na čtyřicet let ovlád-

ly trh východního bloku. V ústavu byl 

vyvinut mimo jiné například úspěšný 

prozařovací mikroskop TEM Tesla BS 

413 s rozlišením až 0,6 nm a urych-

lovacím napětí do 100 kV, kterého se 

do konce roku 1975 vyrobilo v Tesle 

Brno v postupně vylepšovaných ver-

zích téměř 400 kusů, nebo rastrovací 

elektronový mikroskop s autoemisní 

tryskou Tesla BS 350 a další.

Tradici zaniklého státního podniku 

Tesla Brno rozvíjí od roku 1991 firma 

Tescan, která dnes jako Tescan Orsay 

Holding vyváží 95 procent vyrobe-

ných elektronových mikroskopů do 

77 zemí světa a má už i dceřiné zahra-

niční pobočky například v USA, Číně 

či v Brazílii. (MAK)

Meeting Brno bude o jednotě rozmanitosti
(POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1)

Letošní ročník festivalu Meeting 
Brno zahájí svým vystoupením brněn-
ská kapela Lidopop v pátek 19. květ-
na na Moravském náměstí, kde po dobu 
akce vznikne tzv. Meeting Brno Point. 
Bude hostit například výstavu oblíbe-
ných komiksů Opráski sčeskí historje, 
která bude reflektovat dějiny jihomorav-
ské metropole, především pak někdejší 
soužití českého, německého a židovské-
ho obyvatelstva. Od sedmi hodin zahájí 
Filharmonie Brno v Besedním domě or-
chestrální koncert na připomínku brněn-
ského židovského rodáka Ericha Wolf-
ganga Korngolda.

Unikátní program nabídne festival 
v pondělí 22. května od 18 hodin. Brno 
se prezentuje architekturou moderny, 
především pak kvartetem slavných vil. 
O osudech některých jejich majitelů se 
ale nemluví, přestože tyto rody význam-

ně přispěly k industriálnímu i kulturní-
mu vzestupu města. Důvodem může 
být také jejich židovský původ. „Chce-
me se k této kapitole našich dějin vrá-
tit, a proto jsme pozvali žijící členy, aby 
nám vyprávěli o svých osudech. Na fes-
tival se jich tak z celého světa sjede sto; 
pro mnohé z nich to bude první setká-
ní s městem jejich původu,“ shodují se 
organizátoři. Diskusní setkání se usku-
teční ve Sněmovním sále Nové radnice 
a zúčastní se ho dcery majitelů vily Tu-
gendhat Ruth Guggenheim Tugendhat 
a Daniela Hammer Tugendhat, společ-
ně s nimi vystoupí veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová.

Slavnou rodinu připomene také ko-
morní dvojkoncert nazvaný Co po-
slouchala Grete Tugendhat, který se 
uskuteční v neděli 21 května. Ve vile 
Löw-Beer provede brněnský soubor 
Korngold Quartet proslulý opus Fran-

ze Schuberta Smrt a dívka. Ve vile Tu-
gendhat, kam se publikum procházkou 
přes zahradu spojující obě vily přesune, 
přednese duo Pavel Šabacký (koncertní 
mistr Filharmonie Brno) a Šárka Krá-
lová Violoncellovou sonátu č. 3 A dur 
Ludwiga van Beethovena. 

Festival nabídne ojedinělou akci ve 
veřejném prostoru. Mezinárodně uzná-
vaná výtvarnice Kateřina Šedá se svým 
projektem Šalina Music Tour umožní 
přenést se do dob, kdy bylo město Brno 
významnou obchodní i kulturní křižo-
vatkou, v níž bok po boku žilo několik 
kulturních a náboženských skupin. Teh-
dy v ulicích města Brna nezněla jen češ-
tina a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, 
italština, francouzština nebo romština.

„Kateřina Šedá do Brna pozvala tu-
zemské i zahraniční hudební interprety 
vycházející z nejrůznějších hudebních 
tradic, kteří budou hrát ku potěše ces-

tujícím na několika tramvajových lin-
kách a večer pak na společných open-
-air koncertech na pódiu Meeting Brno 
Pointu na Moravském náměstí,“ zve na 
akci spisovatelka a programová ředitel-
ka festivalu Kateřina Tučková. V tram-
vajích budou hudebníci vystupovat bě-
hem dne ve středu 25. května a ve 
čtvrtek 26. května 2017, večer pak ode-
hrají koncert na Moravském náměstí.

I letos se zájemci mohou vydat na 
Pouť smíření. Vycházet se bude v so-
botu 20. května od hromadného hrobu 
v Pohořelicích, průvod skončí na Men-
dlově náměstí. Cílem pouti je připome-
nout poslední květnovou noc roku 1945, 
kdy bylo dvacet tisíc německy mluví-
cích Brňanů vyhnáno ze svého domova 
na tzv. brněnský pochod smrti k rakous-
kým hranicím.

Kompletní program festivalu Meeting 
Brno 2017 je na meetingbrno.cz. (GAK)

Výběr z programu
Čtvrtek 4. 5.

17:00  Zahájení festivalu MEE-

TING BRNO 2017

17:45  Vernisáž výstavy Opráski 

sbrněnskí historje

Sobota 20. 5.

8:00  POUŤ SMÍŘENÍ 2017

Neděle 21. 5.

11:00  Bohoslužba smíření

Pondělí 22. 5. 

18:00  Setkání se zástupci židov-

ských rodin Löw-Beer, Tu-

gendhat a Stiassni 

Úterý 23. 5.

19:00  Jazz: jednota v rozmanitosti

Středa 24. 5.

18:00  Happening v Havlově ulič-

ce – Když jde o čest, jde 

o hodně

KRÁTCE

Skauti se stěhují 
a shání vybavení
Brněnský Skautský institut, který 

funguje od loňska, získal od radni-

ce Brno-střed do pronájmu dům na 

Moravském náměstí 12. Postupně 

do něj přesune své aktivity, které 

pro mladé lidi z Brna a okolí připra-

vuje – nejrůznější přednášky, disku-

se s osobnostmi, promítání filmů 

a další. Doposud skauti museli hle-

dat prostory v kavárnách, sálech či 

ve vypůjčených klubovnách. Aby 

v novém domě mohli začít fungo-

vat, potřebují ho vybavit. Shání žid-

le, stoly, ale i skleničky či smetáček 

a mnoho dalšího. Potřebné věci 

mají sepsané na goo.gl/AYwSCw, 

na předání se dá domluvit přes 

Facebook či na tel. 737 763 981. 

Skautský institut v Brně navázal na 

úspěšný a již několik let fungující 

Skautský institut na pražském Sta-

roměstském náměstí. Ten pečuje 

o paměť skautingu. Kromě toho vy-

tváří prostor pro setkávání, debatu, 

hledání nových impulsů a otevírá 

diskuse nad aktuálními tématy. (LUK)

Nejobvyklejší trasy 
v podchodu u nádraží
Kterými směry nejčastěji chodí 

lidé, kteří využívají podchod u hlav-

ního nádraží? Na tuto otázku odpo-

ví průzkum, který se zde bude konat 

ve dnech 17. a 18. května. Pracov-

níci odboru dopravy a Brněnských 

komunikací budou u vstupů do 

podchodu rozdávat kartičky, které 

lidé odevzdají na místě, kde pod-

chod opustí. Město tak získá cenná 

data o nejfrekventovanějších tra-

sách. Údaje budou sloužit při pří-

pravě rekonstrukce podchodu, se 

kterou město počítá, jakmile se vy-

řeší soudní spory týkající se vlast-

nických vztahů. (TAZ)

Studenti oslaví 
tradiční majáles 
Majáles je tradiční studentskou os-

lavou jara, kultury a studentské-

ho života. Sedmý ročník Student-

ského majálesu se letos uskuteč-

ní 12. května ve sportovním areálu 

Hněvkovského v Komárově. Fes-

tival nabídne různorodý hudební 

program na čtyřech scénách, kde 

vystoupí více než 20 účinkujících. 

K vidění budou MIG 21, Hentai Cor-

poration, Prague Conspiracy nebo 

Ben Cristovao, ale i lokální kape-

ly a DJs. Kromě kulturních zážitků 

slibuje festival i potěšení pro gur-

mány. Návštěvníci se mohou tě-

šit na pestré občerstvení, na své si 

přijdou i sportovci. Vstupenky bu-

dou k dostání na místě za 100 ko-

run. Pro návštěvníky, kteří přijdou 

do 16:00 podpořit studentské kape-

ly, bude vstup za 50 korun. (LUK)
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AUTONOVA BRNO

Masná 20

602 00  Brno

Tel.: 543 424 211

www.autonova.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Ušetřete si starosti s přípravou vozu na STK a emise.

Vyřešíme vše za vás!

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku 

kvůli platnosti technické kontroly?

Pokud se již blíží, svěřte nám svůj vůz a my jej na STK

dokonale připravíme. Naši servisní technici jsou certifikovaní 

specialisté, kteří znají váš vůz do posledního detailu.

PŘIPRAVÍME VÁŠ
VŮZ NA STK

Praga Mater Urbium 
25 years on the UNESCO list

6/5 – 4/6 2017
Na Kamp , Praha 1
Hlavní m sto Praha 
Vás zve na venkovní 
výstavu

Praha
sv tová
25 let v UNESCO

Metropolitan_126x184_Praha svetova.indd   1 03.05.17   9:25
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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

Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let. 
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V roce 2015 žilo v republice 1,8 milionu osob starších 65 let. 

A seniorů v zemi dále rapidně přibývá. Odhady jsou takové, 

že by jich v roce 2030 mělo být už 2,6 milionu. 

Lidé v důchodovém věku jsou společně s dětmi nejohroženější 

skupinou z hlediska dopravy. „Senioři patří mezi zvlášť ohrože-

né skupiny účastníků v silniční dopravě,“ říká Zuzana Strnado-

vá z Centra dopravního výzkumu (CDV). Podle statistik nehod 

z roku 2015 zemřelo při haváriích 140 lidí nad 65 let, což před-

stavuje čtvrtinu z celkového počtu úmrtí. Senioři tak patří k nej-

více ohroženým skupinám v silniční dopravě, společně se sku-

pinami dětí a mladistvých.

Tato zjištění rostou společně s počty automobilů: závislost 

na nich může být problém ve vyšším věku. „Změnil se i život-

ní styl společnosti, včetně seniorů,“ konstatuje Strnadová. 

Roste totiž i počet osobních automobilů, které jsou právě pro 

seniory důležitým pomocníkem pro zajištění mobility.

Další skutečnost, která tuto statistiku výrazně ovlivňuje, je fakt, 

že se život prodlužuje, ale lidi více trápí nemoci. „Je třeba se za-

čít systémově zabývat tím, jak se postaráme o vytváření zdravého 

a bezpečného prostředí,“ podotýká Strnadová. Od roku 2010 se to-

tiž příliš nedaří zvyšovat délku života prožitého ve zdraví. Celkový 

průměrný počet let prožitých ve zdraví byl v roce 2014 65 let u žen 

a 63,4 roku u mužů. Žije se sice déle, ale rostoucí střední délka ži-

vota pouze prodlužuje život v nemoci či se zdravotním omezením.

Zdraví především

Až 80 procentům nemocí by šlo předcházet s pomocí rozvoje 

zdravotní gramotnosti, změny životního stylu, tvorbě prostředí 

podporujícího zdraví, dostupnosti služeb zdraví. „Dobrou du-

ševní kondici, která velmi úzce souvisí i se zdravotním stavem je-

dince, může pomoci udržet také vzdělávání a proaktivní přístup 

k životu,“ doplňuje Strnadová. A právě témata dopravy a bezpeč-

nosti by měla patřit mezi jedny z důležitých. „Ať už je to účast na 

preventivních aktivitách, nebo aktivní zvyšování vlastní bezpeč-

nosti, učení se novému nejen zlepšuje bezpečnost v dopravě, ale 

pomáhá seniorům získat nové sebevědomí,“ uzavírá.

Se stářím lidé více řeší i pohyb. „K přelomu dochází kolem 

75 let. Do této doby jsou obecně lidé mobilní, i když dopravní 

chování se řídí různými vzorci,“ konstatuje Strnadová. Napří-

klad jen procento seniorů ve Velké Británii se přepravuje na 

kole, zatímco v Holandsku je to úžasných 24 procent. 

Pro většinu lidí je přitom nejsnazší a nejpřijatelnější forma 

pohybu ta, kterou lze začlenit do každodenního života. „Mís-

to toho, abychom jeli vlakem, autobusem, autem, můžeme 

jít pěšky nebo jet na kole. Aktivní mobilita totiž šetří životy 

a zlepšuje jejich kvalitu,“ poznamenává Strnadová. (PR)

INZERCE 
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PREVENTIVNÍ BUŇKA CENTRA DĚTSKÉ TRAUMATOLOGIE

www.detibezurazu.cz

Vážení přátelé

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie s podpo-
rou grantu z Norska připravila pro laickou veřejnost a školy 
kompletní informační servis o dětských úrazech. Na našich 
 webových stránkách www.detibezurazu.cz získáte nejen obecné 
informace, ale můžete se také zapojit se svým dětským kolekti-
vem do připravených preventivních programů a vybrat si kurz 
odpovídající věku Vašich svěřenců. 

Přijměte pozvání a navštivte naše stránky, kde se dozvíte mno-
hem víc.

Vaše Klinika dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie FN Brno

Podpořeno grantem
z Norska
Supported by grant
from Norway

Spokojený senior – KLAS z.s.

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
V OBLASTI SENIORSKÉ PROBLEMATIKY

Pro seniory a jejich 
rodinné pøíslušníky

Právní poradenství
Sociální poradenství

Probíhá formou
osobní konzultace
on-line

ZDARMA

Dluhové poradenství 

 

do domova pro 
seniory  

se zdravotním 

ZTP/P)

www.spokojenysenior-klas.cz

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

Informace o inzerci:
Hana Adamcová
manažer inzerce

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

Informace o inzerci:
Karel Marek
manažer inzerce

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

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 25. KVĚTNA.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!

Senioři, děti a mladiství patří 
k nejohroženějším skupinám na silnicích
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Moderní metody vyšetření zraku
Také máte někdy pocit, že za horších světelných podmínek klesá 

kvalita vašeho vidění? Není to jen pocit, ale realita, která zdaleka ne-

musí být způsobená nedostatkem světla. Potíže mohou vycházet 

z nesprávné korekce zraku pro podmínky se sníženým osvětlením 

a také z poměrně nového poznatku očního lékařství, kde vědci změ-

řili vliv rozkladu světla v očním systému pomocí Wavefront analýzy.

Tento systém umožňuje měření lo-
mivosti světelných paprsků ve více 
než 1000 místech oka během jed-
noho okamžiku. Výsledkem je 
komplexní obrázek o dioptriích ce-
lého očního systému. Potíž ovšem 
nastává s tím, jak vykorigovat data 
z tak obrovského množství měři-
cích bodů jedněmi brýlemi.

Vnímání lidského zraku při 

slabém světle nebo v noci se 

specificky liší od vidění ve dne. 

Změna se týká i dioptrické 

hodnoty. Řada lidí popisuje ne-

dostatečnou zrakovou ostrost, 

snížený kontrast nebo zvýše-

nou citlivost na světlo při stmí-

vání, ale také v mlze, za deště 

a v málo osvětlených místnos-

tech, jako je například kino, di-

vadlo apod.

Vlivem nižší intenzity světla 

dochází ke zvětšování průmě-

ru zornice, díky čemuž se do 

oka dostává více světelných 

paprsků. Zároveň se ale obje-

vují významné optické vady 

(aberace vyšších řádů), které 

se při menší velikosti (za svět-

la) projevují pouze minimál-

ně. Tyto vady nelze zcela běž-

nými vyšetřovacími postupy 

přesně zjistit.

Moderní oční optika a oftal-

mologie toto řešení má. Je jím 

nový optický přístroj pro měření 

zraku technologií Wavefront ana-

lýzy, přístroj, který se rozšiřuje 

i na českém trhu v optikách pod 

označením DNEye Scanner.

Tento unikátní přístroj od 

známé německé značky Ro-

denstock umožňuje provádět 

detailní měření a analýzu op-

tického systému celého oka. 

Díky nové technologii vyšetře-

ní a následné výrobě brýlových 

čoček lze využít 100 % zrako-

vého potenciálu oka vidění za 

všech světelných podmínek.

Pro komplexní analýzu op-

tického systému je důležitá 

rozšířená zornice. DNEye Sca-

nner měří za podmínek noč-

ního vidění i denního osvětle-

ní celý její rozsah, a to ve více 

jak 1000 bodech. Na základě 

naměřených hodnot s přihléd-

nutím na velikost zornice je ná-

sledně optimalizováno subjek-

tivní měření dioptrií.

Díky takto získaným hod-

notám lze propočítat hodno-

ty korekce v každém bodě brý-

lové čočky a dosáhnout tak 

maximálního komfortu nosi-

telů brýlí. Takto optimalizova-

né brýlové čočky mají pozitiv-

ní dopad na kvalitu života lidí, 

kteří v noci pracují, řídí nebo 

se pravidelně potýkají se špat-

nými světelnými podmínkami.

Výsledkem jsou pak jed-

ny brýle poskytující nejlep-

ší možné vidění za různých 

podmínek osvětlení. Optima-

lizace DNEye přináší lidskému 

oku až o 20 % ostřejší vidění 

a o 15 % širší zorné pole, po-

kud DNEye Scanner lidské oko 

vyhodnotí jako vhodné pro 

DNEye korekci.

Unikátní přístroj DNEye Sca-

nner Rodenstock najdete nově 

v Brně v Optice Richter na Bě-

hounské ulici č. 3.

Přijďte a uvidíte! (PR)SC
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AKTUALITY | NÁZORY

Cílem města je rozvíje-

ní aktivit společnosti 

Veletrhy Brno, a. s., je-

jímž je majoritním vlastníkem. První vlaštov-

kou spolupráce je obnovení značky veletrhu 

URBIS na téma Smart City a další budou po-

stupně představovány.

V ČR doposud chyběl veletrh, kde primáto-

ři a starostové měst spolu s hejtmany krajů 

Česka a Slovenska mohou vidět chytrá řešení 

určená pro potřeby jejich občanů. Proto jsme 

se jako město aktivně zapojili do přípravy ve-

letrhu URBIS 2017, který by se tímto směrem 

chtěl dlouhodobě profilovat. Veletrh, který 

proběhl v dubnu na brněnském výstavišti, 

byl koncipován jako vyvážená kombinace in-

teraktivních expozic a zajímavého doprovod-

ného programu. Celým veletrhem se nesou 

tři hlavní témata: zdroje, kvalita života a sprá-

va. Představitelé měst a obcí, firmy i občané 

tak měli možnost se seznámit s novými tech-

nologiemi, které postupně pronikají do ži-

vota lidí v celé Evropě. Speciální sekcí bylo 

představení řešení start-upů. Součástí vele-

trhu bylo i vyhlášení nejlepších řešení vysta-

vovatelů Zlatá medaile URBIS 2017. Se svý-

mi projekty se prezentovalo i město. Cílem 

bylo představit chytrá řešení, která v Brně již 

existují. Domluvili jsme se s městskými spo-

lečnostmi, jako jsou Brněnské komunikace, 

Teplárny Brno, Technické sítě Brno, SAKO 

Brno a Dopravní podnik města Brna, aby ne-

chaly návštěvníky nahlédnout pod pokličku 

projektů, které má Brno v oblasti chytrých ře-

šení již zavedeny. To však neznamená, že se 

město i zástupci společností sami neinspiro-

vali novými trendy a chytrými řešeními, kte-

ré jsou na trhu dostupné, či zkušenostmi za-

hraničních měst.

Veletrh URBIS, jenž byl letos pilotním roční-

kem, má ambici stát se nejvýznamnějším stře-

doevropským veletrhem zaměřeným na pro-

blematiku chytrých řešení pro města a obce. 

Další ročník má už i termín, uskuteční se přes-

ně za rok, od 25. do 28. dubna 2018, a město 

na něm bude i nadále spolupracovat.

JAROSLAV KACER 
náměstek primátora 

města Brna 

(TOP 09)

Veletrh URBIS v novém hávu

Letošní školní rok bude 

kvůli legislativním změ-

nám jiný. Poprvé nasta-

ne zápis do mateřských škol až v měsíci květ-

nu. Míst v mateřských školách je dostatek, bu-

dou tak přijaty všechny tříleté děti a ve většině 

městských částí i děti, které se narodily v druhé 

polovině roku 2014.

Vydávání přihlášek probíhá na školkách 

od 18. dubna do 14. května. Následně 

15. a 16. května proběhne zápis, respektive 

sběr přihlášek, a od 22. května vlastní přijíma-

cí řízení. Hlavní změnou pro příští školní rok 

je povinné předškolní vzdělávání. Platí pro ty 

děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti 

let. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedo-

chází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve 

spádové nebo vybrané škole v termínu zápi-

su. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče 

o povinné předškolní vzdělávání je považová-

no za přestupek. Je zde ale také možnost dítě 

vzdělávat individuálně. V takovém případě to 

oznámí rodič v době zápisu ředitelce školky. 

Jak budou ředitelé přistupovat k otázce 

přijetí? Nejprve budou přijaty děti pětile-

té a starší z příslušného školského obvo-

du, následně čtyřleté z příslušného školské-

ho obvodu, poté pětiletí a starší mimo pří-

slušný školský obvod z městské části, kde se 

MŠ nachází, následně čtyřletí mimo přísluš-

ný školský obvod z městské části, kde se MŠ 

nachází, dále pětiletí a čtyřletí ze všech čás-

tí města Brna, následně tříletí (ročník 2014) 

z městské části, potom tříletí (ročník 2014) 

z celého města, poté mimobrněnští řazeni 

dle věku a nakonec dvouletí (2015).

Veškeré informace k zápisu naleznete na 

webových stránkách zapisdoms.brno.cz. 

Rád bych vás ujistil, že se na naše mateřské 

školy můžete s důvěrou obracet, jejich pra-

covníci jsou na změny v předškolním vzdě-

lávání připraveni a poskytnou vám i vašim 

dětem maximální podporu. 

Přeji vám i vašim dětem co nejvíce příjem-

ných společných zážitků jak v mateřské ško-

le, tak samozřejmě i v rodinném kruhu.

PETR HLADÍK 
náměstek primátora 

města Brna 

(KDU-ČSL)

Vážení rodiče budoucích předškoláčků!

Na začátku dubna jsme 

v Brně zahájili novou 

sezónu. Akce proběhla 

na Panenské ulici u nového infocentra TO JE 

BRNO. Nové „íčko“ je symbolem moderního 

přístupu k turistickým službám, který v Brně 

zastáváme. Není však zdaleka jedinou novin-

kou, kterou v letošní sezóně chystáme.

Sezóna 2017 má definovaný směr, obsah 

a aktivity v jejím rámci budou oslovovat oby-

vatele města i jeho návštěvníky. Paleta těch-

to aktivit je široká, ale všechny mají jasný cíl 

– zažít Brno takové, jaké opravdu je. Tedy roz-

manité, svébytné, občas sebeironické. Měs-

to, které nemá jen klasické turistické cíle, ale 

především atmosféru. A nadhled. 

Výhodou moravské metropole je živé cent-

rum. Většina akcí se bude proto odehrávat 

právě zde, a to hned na několika místech. 

Novinkou je areál na Moravském náměstí, 

jehož provoz bude zahájen v květnu v rámci 

festivalu Meeting Brno, ale fungovat bude 

celé léto jako sezónní stage. Meeting Brno 

se i ve svém druhém ročníku bude zamě-

řovat na mapování a zpřístupňování histo-

rie, letos s heslem „jednota v rozmanitos-

ti“. Druhý ročník čeká také Maraton hud-

by Brno, který se uskuteční druhý srpnový 

víkend. Cílem festivalu je hudbou rozeznít 

město a dostat ji i do méně obvyklých loka-

lit. Nezapomínáme ale ani na tradičně ob-

líbená místa, jako je například nádvoří Sta-

ré radnice. To se v létě promění na klidnou 

oázu s kavárnou a komorním hudebním 

programem. A takto lze pokračovat dál: fa-

noušci mají v kalendáři určitě poznačeno 

datum 4.–6. srpna, kdy se uskuteční Moto-

GP, nejen pro genetiky opět chystáme v čer-

venci oslavu narozenin zakladatele této 

vědy J. G. Mendela, na podzim se do své-

ho trvalého působiště vrátí kino Art a opět 

představí festival krátkých filmů B16… 

Výčet je stručný a není kompletní. Už z něho 

je ale patrné, že sezóna 2017 bude v Brně 

nabitá. A já se těším, že se na akcích a festi-

valech budeme potkávat.

PETRA RUSŇÁKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna 

(ANO)

Brno 2017

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Zastupitel Robert Kern-

dl se v minulém Br-

něnském metropolitanu

o projektu sociálního bydlení vyjádřil jako 

o „parazitování na veřejných rozpočtech“. 

Jak mají v ODS ve zvyku, použil množství za-

vádějících údajů, aby vzbudil dojem, že pro-

středky se vynaloží neefektivně. „Argumen-

tuje“ například zbytečnými zahraničními 

cestami magistrátních odborníků, které ve 

skutečnosti tvoří 1,31 % celkového rozpočtu, 

tedy 162 900 Kč z 15 000 000 Kč.

Proč vlastně sociální bydlení zavádíme? 

V Brně jsou tisíce osob ohrožených bezdo-

movectvím – matky samoživitelky, ovdo-

vělí senioři, mládež z dětských domovů, 

těžce nemocní, prakticky každá nízkopří-

jmová skupina. Sociální bydlení je tím nej-

ekonomičtějším řešením této krize. Po-

skytnutí městského bytu stojí daňové 

poplatníky mnohonásobně méně než vy-

držování těchto lidí na ubytovnách, či do-

konce jejich živoření na ulicích. Je smutné, 

že ODS, dříve největší pravicová strana, 

tento léta ověřený fakt vědomě a populi-

sticky popírá. Nutno dodat, že právě ODS 

měla před námi sociální oblast na staros-

ti a hrubě ji zanedbávala. Ale nedivím se 

tomu, když se podívám, ke komu se ODS 

přichýlila. Na celostátní úrovni je to Stra-

na soukromníků miliardáře Valenty, který 

zbohatl na lidském neštěstí v podobě vý-

herních automatů. V Brně pak ODS čím dál 

těsněji spolupracuje s veterány z JKG – 

pokud si na ně už nepamatujete, jde o ne-

chvalně známou partu hooligans, jejíž čle-

nové chodili v nočních hodinách po městě 

a bezdůvodně brutálně napadali a mrzačili 

kolemjdoucí, pokud měli třeba jen nezvyk-

lý účes. Nyní si JKG koupilo saka a politici 

z ODS jim dělají krytí. Panu Kerndlovi, ja-

kožto novému šéfovi brněnské ODS, toto 

spojenectví zjevně nevadí a začal již pře-

jímat rétoriku chuligánského gangu vůči 

chudým spoluobčanům. Volby ukážou, jak 

to lidé ocení.

MARTIN FREUND 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(Žít Brno s podporou Pirátů)

Hnědá, nikoliv modrá

V Brně se utkají baristé 
v přípravě filtrované kávy

Druhou květnovou sobotu, 13. května, se 
do Brna sjedou nejen odborníci na přípra-
vu kávy, ale také široká veřejnost. V bu-
dově rektorátu VUT na Antonínské ulici 
se totiž uskuteční druhý ročník kávového 
festivalu nazvaný The Filter.

Program letošního ročníku prošel vel-
kou změnou. Kromě samotného festivalu 
kávy se bude ve stejných prostorách sou-
běžně konat také národní soutěž baristů 
v přípravě filtrované kávy, tzv. brewers 
cup. „Šestnáctka nejodvážnějších baristů 
z celé republiky bude mít za úkol připra-
vit tři co nejlepší filtrované kávy,“ upřes-
nili organizátoři soutěže. Vítěz, o kterém 
rozhodne kvalifikovaná porota, bude re-
prezentovat Česko na světovém šampio-
nátu, který se bude v polovině června ko-
nat v maďarské Budapešti.

Kromě soutěže se na festivalu předsta-
ví profesionálové ze světa výběrové kávy 
se svými přednáškami, návštěvníci se bu-
dou moci zúčastnit workshopů například 
na téma pražení pod taktovkou brněn-
ské pražírny Rusty Nails. Chybět nebu-
dou ani stánky pražíren, a to jak českých, 
tak zahraničních, z dosud oznámených 
jsou jimi třeba brněnští Rebelbean nebo 
vídeňská Süssmund–Kaffee. Samozřej-
mostí budou také bary, které nabídnou 
jak kávu na bázi espressa, tak její filtro-
vanou přípravu.

Cena vstupenky na celý den včetně ne-
omezené konzumace kávy činí 260 ko-
run. Více čtěte na www.thefilter.cz nebo na 
facebookové události The Filter: Festival 
kávy & Czech Brewers Cup 2017. (GAK)

Do školy lze chodit v každém věku
Studium nemusí skončit už v mládí 
získáním výučního listu, maturitní-
ho vysvědčení nebo vysokoškolské-
ho titulu. Dnes mají možnost vzdě-
lávat se i senioři. Univerzita třetího 
věku Masarykovy univerzity jim 
nabízí smysluplné využití volného 
času a zároveň možnost dále roz-
víjet jejich znalosti a dovednosti. 
Kurzy pro důchodce na univerzitě 
organizují již 27 let.

ALEŠ PELIKÁN

D íky studiu na univerzitě třetího 
věku se mohou posluchači dově-

dět o novinkách z nejrůznějších obo-
rů, a to formou přednášek, cvičení, se-
minářů a exkurzí. Účastníci mají šanci 
zapojovat se do společenského dění 
a tím si udržovat svoji duševní i fyzic-
kou kondici. Obliba této formy studia 
neustále stoupá a každý rok se rozšiřu-
jí řady posluchačů o několik desítek no-
vých zájemců.

„Srdcem univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je Všeobecně 
zaměřený kurz. Trvá osm semestrů a je 
zaměřen na otázky zdravého a smyslu-
plného životního stylu ve vyšším věku. 
Na koncepci přednášek se podílí všech 
devět fakult a jejich obsah má tedy ví-
ceoborový charakter,“ uvedla referent-
ka celoživotního vzdělávání Masary-
kovy univerzity Marcela Strmisková. 
Studium kurzu je zakončeno slavnostní 

promocí, na níž získají účastníci osvěd-
čení o absolvování.

Zájemci se mohou hlásit také do tří 
jednoletých kurzů, kterými jsou Uni-
verzita třetího věku v Moravském zem-
ském muzeu, Kulturní dědictví a památ-
ková péče na Moravě a G. J. Mendel: 
Člověk, opat, vědec.

„Nad rámec základního progra-
mu jsou pro posluchače pořádány te-
matické krátkodobé kurzy zaměřené 
na informační technologie, cizí jazy-
ky (angličtina, němčina, francouzština, 

španělština), pohybově-relaxační ak-
tivity, na otázky a problémy z oblasti 
humanitních i přírodních věd a mnoho 
dalších,“ doplnila Strmisková. Do pro-
gramu jsou rovněž zařazeny jednoden-
ní exkurze vztahující se k obsahu před-
nášek či tematických kurzů.

Přednášky na seniorské univerzi-
tě trvají dvě vyučovací hodiny a kona-
jí se jednou za čtrnáct dnů od října do 
května. Účastníkem programu Univer-
zity třetího věku Masarykovy univer-
zity může být každý, kdo dosáhl věku 

potřebného pro přiznání starobního dů-
chodu a má úplné středoškolské vzdělá-
ní s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, 
každoročně se hradí pouze zápisné, kte-
ré bylo pro akademický rok 2017/2018 
stanoveno na 800 korun.

Funguje i Senior akademie

Zatímco účastníky univerzity třetího 
věku promoce teprve čeká, ti, kteří absol-
vovali Senior akademii, jejímž pořadate-
lem je Městská policie Brno, mají slav-
nostní okamžiky už za sebou. Osvědčení 
převzalo 20. dubna ve sněmovním sále 
Nové radnice 100 posluchačů. Senior 
akademie tím završila již svůj 11. ročník, 
dosud ji absolvovalo 1400 lidí.

Senior akademie je významným pro-
jektem prevence. Svědčí o tom 1. mís-
to v mezinárodní soutěži o Evropskou 
cenu prevence kriminality, kterou udě-
luje Rada Evropské sítě prevence krimi-
nality (EUCPN). Česká republika tuto 
cenu získala poprvé v historii.

 Ve škole. Senioři chodí na přednášky i vyjíždí na exkurze.  FOTO: U3V

Přihlášky do prvních ročníků 

a jednoletých kurzů Univerzity 

třetího věku MU je možné podat 

osobně v budově na Komenské-

ho náměstí 2 nebo elektronicky 

od 2. května do 30. června. Dal-

ší informace a podrobnosti včet-

ně fotografií a propagačních vi-

deí z nabízených aktivit najdete 

na www.u3v.muni.cz.
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VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY 

Veřejné 3D tiskárny, frézky i plotter
V Jihomoravském inovačním centru v brněnském Technologickém parku byla 
v dubnu otevřena první česká nonstop veřejně dostupná digitální dílna světového 
formátu, takzvaná FabLab (zkratka z anglického „fabrication laboratory“ neboli vý-
robní laboratoře). Připojila se k dalším 1122 laboratořím ve 102 zemích světa. Dílnu 
s vybavením za tři miliony korun může využívat po registraci kdokoliv. K dispozi-
ci bude mít například pájky, osciloskopy, elektrické nářadí, portálovou CNC frézku, 
brusku, vrtačku, ale i laserovou řezačku, 3D tiskárny, 3D skener či řezací plotter.

V prostorách tak mohou vznikat prototypy produktů místních startupů, projekty 
kutilů a studentů i umělecká díla. Cílem dílny je zpřístupnit veřejnosti drahé přístro-
je a přitáhnout více podnikavých lidí k technickým oborům. (LUK), FOTO: FABLAB

 Od nápadů k realitě. Ve FabLabu může vzniknout téměř cokoli.

 Zaškolení. S drahými přístroji ve FabLabu zájemce naučí pracovat.

 Komunita. Brno se připojilo k dalším 1122 laborato-

řím ve 102 zemích světa.

 Technika. K dispozici jsou ale i nejrůznější stroje. Nářadí. Dílna nabízí i klasické „kutilské” vybavení.

 Vybavení. Zájemci mohou používat vše, co FabLab 

nabízí – 3D tiskárny, ale i pájky a vrtačky.

 3D tisk. Na některé tvoření stačí pila, na jiné 3D tis-

kárna. Hlavní je ale mít chuť a nápad.

Brno zachvátila vlna štěstí. Kometa 

po 51 letech získala titul. Špilberk 

svítí modře. A to jsem moc rád. Proto-

že modrá barva je moje nejoblíbeněj-

ší. Tak teď jsem jen zvědav, kdo všechno si za to přičte zá-

sluhy. Prý přijel i pán z Prahy, který je vlastně ze Sloven-

ska, a prohlásil, že Brno si zaslouží důstojnou hokejovou 

halu. Příliš potlesku nesklidil.

Život plyne dál a zdánlivě se kromě Komety nic neděje. 

Jestli ale budeme chtít postavit novou hokejovou a atle-

tickou halu a prodloužit tramvaj do kampusu a dostavět 

Janáčkovo kulturní centrum a postavit hyperloop a já ne-

vím co ještě všechno, tak budeme kromě peněz potřebo-

vat především jeden mimořádně důležitý dokument, a to 

je platný územní plán. Dokument, který stanoví, co se 

na území města Brna může stavět, totiž Brno možná už 

brzo mít nebude. Místo toho, aby stávající koalice uděla-

la všechno pro to, aby této situaci předešla, maluje dál na 

papír velké vize o tzv. rozvoji Brna. V tisku se o tom moc 

hezky čte, ale v reálném životě Brňanů se zatím nic k lep-

šímu nezměnilo ani změnit nemůže.

A co se tedy vlastně děje? Co se k nám plíživě jako mlha 

blíží? Jednoho dne, a nebude to trvat až tak dlouho, se 

probudíte a zjistíte, že z vašich nových sousedů se prostě 

nemůžete radovat nejen proto, že nechodí do práce jako 

vy, a tudíž vás v noci obšťastňují „důstojnou“ oslavou ži-

vota, ale i proto, že kvůli tomu, že se dostali „ne vlast-

ní vinou“ do svízelné životní situace, jim byly přiděleny 

opravené byty bez pořadníku za 40 % nájemného, které 

vy musíte na rozdíl od nich řádně a včas platit. Nebo zjis-

títe, že už nemáte problém s parkováním, protože sociální 

inženýři pod vedením náměstka pana Matěje Hollana vám 

prostě nařídí, že za 20 let už auto mít nebudete. Možná si 

myslíte, že je to špatný sen, ale ona je to realita. A pak že 

se nic neděje… 

Turistické informační centrum měs-

ta Brna (TIC) v čele s ředitelkou 

Janou Janulíkovou vydalo publika-

ci, která již delší dobu hýbe Brnem 

a jeho okolím, která se rázem stala kontroverzní ukázkou 

drzosti lidí sdružených převážně kolem Žít Brno. Jedná se 

o průvodce Brnem pod názvem „TO JE BRNO“.

Mezi jeho autory patří například uvolněný zastupitel Jiho-

moravského kraje za Žít Brno Michal Doležel, spisovatelka 

Kateřina Tučková, která je známá svým kladným vztahem 

k sudetským Němcům, a hlavně Stanislav Biler, rovněž 

člen Žít Brno. Ten je autorem části, ve které velmi hrubě 

uráží kolem Brna ležící obce a města (např. o městě Kuřimi 

je zde doslova uvedeno: „Specifická variace pracovního 

tábora, kam se lidé stěhují dobrovolně.“). Tento „skvost“ 

právem rozhněval starosty okolních obcí. Nejhorší na celé 

záležitosti je fakt, že paní ředitelka ani ve svém vystoupení 

na jednání zastupitelstva si nebyla vědoma, že tato publi-

kace, financovaná z veřejných zdrojů, je svým obsahem již 

za hranou slušnosti a pozitivní reklamy pro město. Naopak 

si dovolila tvrdit, že se jedná „o netradiční marketing pro 

specifickou cílovou skupinu“. Opoziční kolegové z ČSSD 

proto navrhli usnesení „ZMB se distancuje od urážlivých 

tvrzení obsažených v průvodci TO JE BRNO a žádá Radu 

města Brna, aby vůči ředitelce TIC Brno vyvodila opatře-

ní“. Návrh byl po kratší diskusi schválen. Ovšem návrh 

KSČM, aby tato publikace byla okamžitě stažena z distri-

buce, již neprošel. Je to jen další důkaz toho, že ne kaž-

dý zastupitel si dostatečně uvědomuje, jak vážně podobné 

provokace poškozují Brno v očích obyvatel Jihomoravské-

ho kraje. Chystaný dotisk už bude obsahovat i vyjádření 

starostů dotčených obcí. Za náš klub musím vyjádřit nadě-

ji, že pro dobré vztahy s okolními obcemi to nebude nepře-

konatelná zátěž. Náš názor, ale jistě i názor většiny občanů 

města tento průvodce nevyjadřuje!

ROBERT KERNDL 
člen Zastupitelstva města Brna (ODS)

MARTIN ŘÍHA 
člen Zastupitelstva města Brna (KSČM)

Zdánlivě se nic neděje To je Brno?

V minulém čísle Brněnského met-

ropolitanu pan náměstek Ander 

uvedl, že nápady ČSSD škodí městu. 

Toto jeho nesmyslné tvrzení je třeba 

konfrontovat se skutečností.

Tak tedy fakta: To, že pro město Brno je nejvhodnější tra-

sování D43 (dříve R43) tzv. bystrckou stopou, není vů-

bec nápad ČSSD, ale je to výsledek provedených nezávis-

lých odborných studií a analýz. Komise Rady města Brna 

pro územní plánování si vyžádala ke svému jednání závě-

ry těchto analýz a odbor územního plánování a rozvoje jí 

předložil dokument shrnující provedené studie, z něhož 

naprosto jednoznačně vyplývalo, že pro město Brno je nej-

výhodnější trasování D43 bystrckou stopou a jiná varianta 

byla shledána jak z dopravního, tak ekologického hlediska 

v podstatě za nesmyslnou. Na základě těchto závěrů při-

jala komise doporučení (osmi hlasy z deseti), aby město 

sdělilo krajskému úřadu, kterou variantu považuje ze své-

ho hlediska za nejvhodnější. Město samozřejmě nerozho-

duje o tom, kterou variantu Jihomoravský kraj nakonec do 

ZÚR zapracuje, může ale vyjádřit svůj názor. A pro zlepšení 

ovzduší v Brně je obchvat města naprosto klíčový.

Když se ale postaví obchvat, který bude z dopravního hle-

diska neúčinný, a většina dopravy bude opět jezdit přes 

městský okruh nebo centrum, tak se nevyřeší nic. Je ale 

třeba trvat na tom, aby přes dotčené městské části silni-

ce vedla v podzemí. Ostatně bez splnění všech norem by 

stavba nedostala povolení. A potřebné technologie k dis-

pozici jsou. Vezměme si příklad z rakouských sousedů, 

kteří podstatnou část severozápadního dálničního ob-

chvatu Vídně vedou v rovinaté krajině pod zemí. Když to 

jde tam, musí to jít i zde. I když se dá patrně namítnout, že 

tamní ekologové jsou asi konstruktivnější než u nás – sta-

čí se podívat, jak jsou Rakušané (a my) daleko se stavbou 

dálnice Brno–Vídeň.

JIŘÍ OLIVA 
člen Zastupitelstva města Brna (ČSSD)

Dejme na odborníky
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VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ 
SYSTÉM V ČR!

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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Inspektoři kontrolovali ceny 
paliv na dálnicích, chyby nenašli
Ceny pohonných hmot u dál-

nic a hlavních silničních tahů 

v zemi jsou výrazně vyšší než ve 

zbytku republiky. Řidiči tam za-

platí za litr paliva až o pět korun 

více. Podle zjištění Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutě-

že (ÚOHS) je to v pořádku: vyš-

ší ceny benzínu a nafty u dálnic 

mají tržní i ekonomické důvody. 

Firmy tyto cenové rozdíly elimi-

nují využitím „plošných cen“.

Přestože je trh pohonných 

hmot hodně konkurenční, u dál-

nic a rychlostních komunikací 

bývají jejich ceny vyšší než jin-

de. „Podstatné je, že provedené 

sektorové šetření ÚOHS potvr-

dilo, že v sektoru čerpacích sta-

nic a cen pohonných hmot ne-

dochází k porušování zákona 

o hospodářské soutěži,“ upozor-

nil Václav Loula, šéf stálé komise 

pro paliva České asociace petro-

lejářského průmyslu a obchodu 

(ČAPPO). Prodej paliv je podle 

Loula jedním z mála oborů, kte-

rý standardně a viditelně ještě 

před vjezdem na čerpací stanici 

i před tankováním informuje zá-

kazníka o aktuální ceně paliva.

Rozdíly v cenách za litr pa-

liv mezi pumpami na dálnicích 

a ve zbytku republiky mohou 

být značné. „Koncem roku 2015 

jsme zažili i okamžiky, kdy ceny 

u čerpacích stanic u dálnice D1 

byly až o 9 Kč/l vyšší než ve zbyt-

ku republiky. V současnosti u D1 

natankujete naftu za 34,90 Kč/l, 

zatímco například v Královehra-

deckém kraji řidiči běžně tanku-

jí za 29,90 Kč/l,“ poznamenal Da-

mir Duraković, generální ředitel 

nákupní aliance Axigon. 

I když je to pro motoristy ne-

příjemné, vyšší ceny pohonných 

hmot u dálnic jsou přirozeným je-

vem. „Je to podobné jako s jakým-

koli jiným zbožím: na exponova-

ných místech se prodává obvykle 

za vyšší ceny,“ řekl Ivan Indráček, 

předseda představenstva Unie 

nezávislých petrolejářů ČR.

Existuje však rozlišná ceno-

vá úroveň podle vytíženosti do-

pravní tepny. „U cen pohonných 

hmot lze vidět korelaci výše ceny 

paliva a hustoty provozu na kon-

krétní komunikaci. Tomuto tvr-

zení by odpovídala i naše zjištění, 

kdy různé dálniční a rychlostní 

komunikace jsou různě drahé,“ 

podotkl k výsledkům průzkumu 

ÚOHS jeho předseda Petr Rafaj.

„Postavit dálniční pumpu čas-

to znamená postavit dlouhou 

elektrickou přípojku nebo roz-

sáhlé parkovací plochy. To jsou 

investice, které samy o sobě ne-

vydělávají, ale nějak musejí být 

uhrazeny,“ připomněl Indrá-

ček. S tím souvisejí i vyšší pro-

vozní náklady. „Dálniční čerpa-

cí stanice vyžadují nejen vyšší 

investiční náklady, ale i vyšší po-

čet zaměstnanců, vyšší náklady 

na údržbu a záležitosti spojené 

s nonstop provozem. Provozní 

náklady se tak podílejí na vyš-

ších prodejních cenách,“ dodal 

Loula s tím, že stejná situace je 

i na ostatních evropských dál-

ničních stanicích. (PR)

Když se dítě narodí před svatbou, 
řeší rodiče hlavně bydlení
Společnost je stále otevřenější 

a tradiční model, který počítal 

s tím, že se dítě narodí až po svat-

bě, už řada párů neřeší. „Z hledis-

ka generací považují svatbu ještě 

před narozením dítěte za nejmé-

ně důležitou lidé ve věkové kate-

gorii 36 až 44 let. Jen 21 procent 

z nich zastává názor nejdříve 

svatba, potom dítě,“ říká Pavlína 

Musilová z marketingu a PR fi-

nanční skupiny Wüstenrot.

Svatbu více řeší příslušní-

ci mladší generace. „Tu dnes 

označujeme jako generaci Y 

a svatbu za důležitou považuje 

24 procent z nich. Nejvíce pří-

znivců má manželství u lidí ve 

věku 45 až 53 let, mezi kterými 

se 28 procent kloní k názoru, 

že dítě by se mělo narodit až po 

svatbě,“ poznamenává Musilová.

Prioritou je bydlení

Navíc roste podíl lidí, kteří ne-

chtějí své dítě přivést do byto-

vého provizoria. Více než de-

vět lidí z deseti si myslí, že než 

se budoucí rodiče rozhodnou 

pořídit si dítě, měli by mít vy-

řešené bydlení.

Celkem 54 procent respon-

dentů to považuje za důležité, 

přičemž je jim jedno, zda bu-

dou bydlet ve vlastním, pro-

najatém bydlení, nebo třeba 

u rodičů. Přes 38 procent lidí 

si dokonce myslí, že bydlení je 

nejen důležité, ale mladí rodi-

če by měli usilovat o to, aby si 

pořídili vlastní byt či dům.

„Lidé si umí spočítat, na ko-

lik je vyjde, pokud budou pla-

tit za pronájem, a na kolik by je 

vyšlo, pokud by si byt či dům 

pořídili do vlastnictví. Nabídky 

hypoték se stále drží na velmi 

výhodných sazbách a z dlouho-

dobého hlediska se investice 

do vlastního bydlení vyplatí,“ 

upozorňuje Musilová. „Na dru-

hou stranu by však lidé v tou-

ze po vlastním bydlení neměli 

přecenit své finanční síly a po-

řizovat si ho za každou cenu.“

Největší zájem o bydlení ve 

vlastním mají právě příslušní-

ci zmíněné generace Y: varian-

tu, aby mladá rodina po naro-

zení dítěte měla už rovnou svůj 

vlastní byt či dům, preferuje 

42 procent z nich.

Mladí jsou přinejmenším 

stejně zodpovědní jako zástup-

ci starších generací. „U mladší 

generace je patrné, že nechtě-

jí slevovat ze svého životního 

standardu. Více než zástupci 

starších generací si chtějí vytvá-

řet rezervy, a to nejen na zabez-

pečení rodiny, ale i na společné 

volnočasové vyžití, kam řadí do-

volené a další zábavu,“ dodává 

Musilová. (PR) FOTO: PIXABAY

Generace Y
Jsou to lidé mezi 18 až 35 

lety, kteří jsou podobně zod-

povědní jako zástupci star-

ších generací. Usilují o sta-

bilní zázemí pro rodinu. 

Na svatbě se nešetří
V partnerském životě představuje svatba nejvýznamnější událost – zároveň pro většinu novomanželů i významný finanční vý-

daj. Pro pětinu žen jsou svatební výdaje důvodem, proč ještě s uzavřením sňatku otálí – pro muže je to spíš obava ze závazku.

Polovina snoubenců přiznává, 

že se během příprav na tento 

důležitý den nehodlá finančně 

omezovat. „Většina Čechů pova-

žuje svatbu za jeden z nejdůleži-

tějších dnů v životě a polovina 

se dokonce domnívá, že by se 

na ní nemělo šetřit,“ říká výkon-

ný manažer Ery a Poštovní spo-

řitelny Libor Svoboda.

„Svatební přípravy jsou spí-

še doménou žen. V plánech na 

svatbu se přitom shoduje zhru-

ba polovina partnerů nebo čas-

těji muži ustupují přáním part-

nerky,“ doplňuje Svoboda.

Financování svatby

Náklady na svatbu představu-

jí značné částky, které se prů-

měrně pohybují v řádech de-

setitisíců. První, na čem by se 

měli partneři dohodnout, je ve-

likost svatby, místo jejího koná-

ní a také na rozdělení finanč-

ních nákladů.

„Tři čtvrtiny Čechů se před 

svatbou domluví na maximální 

částce, kterou jsou ochotni do 

svatby investovat. Při zpětném 

pohledu se ukazuje, že tento limit 

nepřekročí jen necelá polovina 

novomanželů. Náklady na svat-

bu jsou ale jen zřídka důvodem 

pro shánění půjčky,“ pozname-

nává Svoboda. Asi jen 30 procent 

novomanželů si celé svatební ve-

selí platí. „Často přispívají rodiče 

obou partnerů,“ říká.

Zhruba třetina novomanže-

lů využívá na pokrytí nákladů 

svatební dary. A za nejdražší po-

ložku bývá považována hosti-

na, ale ani snubní prsteny a šaty 

nevyjdou lacino. Proto je mezi 

ideálními svatebními dary na 

prvním místě právě libovolná 

finanční suma v obálce.

Předmanželská smlouva

Svatbou začne vznikat takzvané 

společné jmění manželů, tedy 

specifická forma spoluvlastnic-

tví. V dnešní době je stále častější, 

že snoubenci podepíší před ob-

řadem u notáře předmanželskou 

smlouvu, ve které může být spo-

lečné jmění omezeno či naopak 

rozšířeno. Uvažovat by o ní měli 

především podnikatelé a páry 

s výrazně odlišnými příjmy.

Díky smlouvě se na ně napří-

klad nebudou při rozvodu či úmr-

tí partnera vztahovat jeho závazky. 

„Postoj obou pohlaví k předman-

želské smlouvě je zhruba stejný 

– lehce nadpoloviční většina je 

pro její podpis. Spíše o ní uvažují 

ženy, nicméně většina z nich by ji 

neměla odvahu partnerovi navrh-

nout,“ doplňuje Svoboda.

Svatební agentury

Také organizaci svatby a vše, co 

s ní souvisí, je důležité rozložit na 

více lidí. Seznam to bývá dlouhý: 

obřad, prstýnky, oznámení a po-

zvánky, hostina, oblečení pro že-

nicha a nevěstu, oblečení pro 

družbu, kytice pro nevěstu, auto 

pro nevěstu, zajištění rozvozu 

hostů případně jejich ubytování, 

kadeřnice a kosmetička, fotograf.

Snaha ušetřit čas, starosti a také 

finance vede stále větší množ-

ství budoucích manželů k oslo-

vení svatebních agentur. „Lidé 

však mají stále předsudky, že svat-

by s agenturou vyjdou dráž, než 

když si svatební den zorganizují 

sami. Proto s pomocí svatebního 

studia vůbec nepočítá zhruba tře-

tina oslovených. Více než polovi-

na žen si pak plánuje půjčit pou-

ze šaty nebo dekoraci,“ vysvětluje 

Svoboda. Obavy z přemrštěných 

cen agentur přitom nejsou na 

místě. Pracovníci ve svatebních 

agenturách mají přehled o tom, 

kde žádané služby dostanou za 

nejlepší cenu, navíc ohlídají pří-

pravu celého obřadu. Díky tomu 

pak novomanželský pár ušetří jak 

nervy a čas, tak i ty peníze.



KVĚTEN 2016 11INZERCE 

SC
 3

70
70

6/
01

SC
 3

70
70

5/
01

SC
 3

70
75

6/
01

SC
 3

70
13

4/
04

A

B

C

D

E

F

G

Energetická náročnost budovy – B

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m2.rok) – 119

IMOS development, investiční fond 
s proměnným základním kapitálem, a. s.,
Gajdošova 4392/7, 615 00  Brno
www.imosdevelopment.cz

IMOS development, investiční fond 
s proměnným základním kapitálem, a. s.,
Gajdošova 4392/7, 615 00  Brno
www.imosdevelopment.cz

Energetická náročnost budovy – B

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m2.rok) – 119

PÁTEK 19. 5. 2017 od 14:00 do 19:00 hod.

SOBOTA 20. 5. 2017 od 10:00 do 14:00 hod.

www.rezidencekocianka.cz

Architekt města vyráží
za obyvateli městských částí. 
Přijďte s ním a jeho týmem 
diskutovat žhavá témata!

4.5. | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. 2017
Na setkání se těší Kancelář architekta města Brna.
www.kambrno.cz

J E D E  K  VÁ M
Setkání s městským architektem a jeho týmem

PLÁN JÍZDY
ČTVRTEK 4. 5. 2017, 18:00

MČ Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec, 

Starý Lískovec, 

Místo konání: Sokolovna Nový Lískovec 

(Nový Lískovec, Rybnická 75)

ČTVRTEK 11. 5. 2017, 18:00

MČ Černovice, Líšeň, Střed, Vinohrady, 

Židenice

Místo konání: Dělnický dům Židenice (Ži-

denice, Jamborova 3323/65)

ČTVRTEK 18. 5. 2017, 18:00

MČ Jundrov, Komín, Žabovřesky

Místo konání: restaurace U Dvořáků (Ko-

mín, Hlavní 119/121)

ČTVRTEK 25. 5. 2017, 18:00

MČ Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, 

Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá 

Hora

Místo konání: společenské centrum Sýp-

ka (Medlánky, Kytnerova 1a)

ČTVRTEK 1. 6. 2017, 18:00

MČ Bystrc, Kníničky, Kohoutovice, Žebětín

Místo konání: hostinec U Šťávů (Bystrc, 

Výhon 1)

ČTVRTEK 8. 6. 2017, 18:00

MČ Maloměřice a Obřany, Sever, Útěchov

Místo konání: restaurace Kinokavárna 

(Černá Pole, nám. SNP 33) 

ČTVRTEK 15. 6. 2017, 18:00

MČ Chrlice, Jih, Slatina, Tuřany

Místo konání: Sokolovna (Tuřany, Hanác-

ká 448/38)

Brno vede žebříček pronájmu bytů, je o ně v zemi největší zájem
Přestože nejrychleji pronají-

mají své nemovitosti Plzeňáci, 

výhodnou pozici na trhu s rea-

litami mají brněnští pronají-

matelé, o jejichž byty je v Čes-

ku ten největší zájem. Majite-

lé plzeňských bytů však nové-

ho nájemce naleznou rychleji: 

průměrně již za 12,5 dne.

Dobře jsou na tom i majitelé 

volných bytů v Praze či Liber-

ci. Vyplývá to z interních statis-

tik společnosti UlovDomov.cz, 

provozovatele inzertního por-

tálu zaměřeného na pronájmy 

bytů a spolubydlení. 

Podle údajů Českého statistic-

kého úřadu (ČSÚ) je v České re-

publice evidována až pětina ná-

jemních bytů, což představuje 

číslo 920 400, přičemž nejvíce se 

jich vyskytuje v Praze a Moravsko-

slezském a Jihomoravském kraji. 

Právě tyto tři lokality tvoří téměř 

polovinu celého nájemního trhu.

Největší nabídka bytů je tradič-

ně v Praze, kde například skrze 

UlovDomov.cz majitelé nabízejí 

k pronájmu průměrně 3170 ne-

movitostí měsíčně. V Ostravě je 

to číslo 810 nemovitostí a v Brně 

pětina: 680 nemovitostí. Výrazně 

nízká nabídka bytů a vysoká kon-

centrace studentů však mají za 

následek, že se brněnským pro-

najímatelům v porovnání s ostat-

ními městy ozývá rekordní počet 

potenciálních nájemců. Na jeden 

inzerát se jim průměrně přihlá-

sí až 12 zájemců. Naopak v Praze 

je to průměrně jen pět zájemců 

a v Ostravě dokonce jen dva.

Nejrychleji bydlí nájemníci 
v Plzni a v Praze

V Plzni trvá majiteli bytu na-

lézt nového nájemce pouhých 

12,5 dne. Podobná situace je 

také v Praze (13 dní) a Liber-

ci (13,5 dne). Trpělivější muse-

jí být majitelé bytů v Olomou-

ci (18 dní), Ostravě (17,5 dne) 

a v Brně čeká majitel na nové 

nájemníky asi patnáct dnů.

Zkrácení doby nalezení no-

vého nájemce přináší i kratší 

dobu na jeho prověření. Maji-

tel bytu se díky němu může vy-

hnout řadě problémů v podo-

bě neplacení nájmu či poničení 

bytu. „Jen v loňském roce jsme 

v rámci naší služby prověřování 

rizikovosti osob zjistili, že každý 

sedmý potenciální nájemce má 

zkušenosti s exekucí nebo má tr-

valé bydliště vedeno na obecním 

úřadě. Pronajímatelé by toto rizi-

ko neměli podceňovat. Existuje 

řada veřejně přístupných rejstří-

ků, v nichž se dozví o svém bu-

doucím nájemci vše potřebné,“ 

poradil Tomáš Brychta ze spo-

lečnosti UlovDomov.cz

Služba IdealniNajemce.cz na-

bízí majitelům bytů veškerý 

servis spojený s pronájmem ne-

movitosti včetně převzetí všech 

rizik s tím spojených. Zaručí ku-

příkladu, že pronajímatel bude 

dostávat své nájemné pravidel-

ně a včas bez ohledu na obsaze-

nost pronajatého bytu. (PR)

Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Olomouc

Průměrný měsíční počet bytů nabízených k pronájmu 3 170 680 810 160 90 180

Průměrný počet zájemců na jeden pronajímaný byt 4,5 11,9 1,4 7,6 3,8 8,2

Průměrná délka vystavení jednoho inzerátu [dny] 13,1 15,1 17,5 12,5 13,5 17,8

 FOTO: J. A. POLÁK

 FOTO: PIXABAY.COM
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1. titul 1954/1955
Po předchozí sezoně, kdy skončila Kometa druhá, 

bylo jasné, že se s mladým celkem musí počítat. Se-

stavu navíc posílili Chabr, Scheuer, Šůna a Mašlaň. 

Sebevědomí si tým zvedl úspěchem v turnaji O Štít 

únorového vítězství, který se hrál před skončením 

základní části ligy. Ve finále Rudá hvězda dvakrát vy-

hrála a jednou remizovala. Tým tehdy táhla zejména 

útočná trojka Bubník – Bartoň – Danda, zadní vrát-

ka spolehlivě kryl brankář Kolouch. Za titul byli hráči 

odměněni dvěma týdny u Balatonu a tisícem korun.

5. titul 1959/1960
Po jednoroční odmlce, kdy se titulu dočkalo Klad-

no, byl tým nažhavený znovu stanout na trůnu. 

I přes Bubníkovo zranění a absenci posil byla Rudá 

hvězda jasným favoritem. Trenéru Fardovi se navíc 

podařilo načasovat hráčům ideálně formu a o zisku 

titulu bylo jasno již několik kol před koncem soutě-

že. V deníku Rovnost vyhrála Kometa anketu o nej-

lepší brněnský kolektiv za uplynulý rok.

9. titul 1963/1964
Před touto sezonou se do Brna vrátil útočník Bar-

ta. Klub před zahájením ligy ještě absolvoval tur-

né po Itálii a Německu. Dobře naladěná Kome-

ta vstoupila do soutěže správnou nohou a po 

čtyřech utkáních měla osm bodů a 37 vstřele-

ných branek. Odborníci si pochvalovali zejmé-

na bojovnost moravského celku. I přes prohru 

2:8 před 18 500 diváky v Praze se Spartakem So-

kolovo dokráčel tým bez dalších větších potíží 

k dalšímu poháru.

3. titul 1956/1957
Nová sezona začala reorganizací, po které zůsta-

lo v nejvyšší soutěži pouze 14 celků. Mezi Bubní-

kem a Dandou se na pozici centra postavil Vác-

lav Pantůček. Ačkoliv bylo týmu vyčítáno, že 

hraje „profesorsky“, málo dravě a tvrdě, i přes 

lednovou krizi a kritiku ze stran médií a někdy 

i fanoušků jela brněnská lokomotiva dál a titul 

obhájila již v předposledním zápase. 

7. titul 1961/1962 
Příprava na sezonu byla zahájena již v dubnu a ten-

tokrát obsahovala také třeba fotbalové utkání. Tým 

se dočkal i posil – z vojny se vrátili Kepák a Meix-

ner, z Kladna přišel Jiřík, z dorostu Ševčík. V pohá-

rových soutěžích, které byly prověrkou mužstva, se 

ukázalo, že Rudá hvězda je stále silná. Na podzim 

tým čelil potížím s nemocnými a zraněnými hráči. 

Kvůli tomu postupně ztrácel body a mnozí fanouš-

ci propadali skepsi. Přesto se Kometa propracovala 

k jednomu z nejobtížněji získaných titulů.

11. titul 1965/1966
Neustále se vyvíjející liga v tomto ročníku nabíd-

la 36 utkání. Největší posilou týmu se stal Richard 

Farda, do branky přišli nejprve Dvořák a po zra-

nění Nadrchala také Přecechtěl. Už v úvodu sezo-

ny bylo patrné, že největší opory Komety stárnou, 

a nervózní publikum to hráčům dávalo najevo. 

Bouzek ale neztrácel optimismus. Ke konci ligy se 

odehrálo drama a o titul bojovala ještě tři mužstva. 

Brněnský kádr ale zvládl klíčové utkání s Duklou 

Jihlava, které vyhrál 5:2, a především poslední zá-

pas s Kladnem. Jedenáctý titul byl rázem doma.

4. titul 1957/1958
Před touto sezonou přišla do klubu jedna z budoucích 

legend – brankář Vladimír Nadrchal. Kouč Bouzek slí-

bil divákům atraktivní útočný styl a Kometě se daři-

lo jej naplňovat. Přesto došlo v lednu k velké změně 

a Bouzek odešel kvůli neshodám s hráči, kterým při-

padal málo náročný a metodický. Na jeho místo na-

stoupil Eduard Farda. Ukázalo se ale, že vynucená 

trenérská rošáda na zisku titulu nic nezměnila.

8. titul 1962/1963
Mužstvo se v této sezoně přejmenovalo na ZKL 

Brno. Atmosféra mezi hráči byla výborná, v 7. kole 

Kometa dokonce rozdrtila Pardubice neuvěřitel-

ným výsledkem 19:1, byť se zjistilo, že pardubič-

tí hráči zápas vypustili, aby si vymohli návrat za 

porušení životosprávy vyřazeného brankáře Dvo-

řáčka. O Vánocích se Kometa utkala s kanadský-

mi Saskatoon Quakers a pak vyrazila na turné po 

Rakousku a Itálii. Atmosféra mezinárodních mačů 

hráče nabudila a ti získali titul již ve 26. kole.

12. titul 2016/2017
Po dlouhých letech sucha a pádu na dno, který 

odvrátil až zásah současného majitele a hlavní-

ho trenéra Libora Zábranského, se brněnští fa-

noušci konečně dočkali! Tým se po příchodu 

řady posil, mezi nimiž dominovala legenda čes-

kého hokeje Martin Erat, a po překonání zimní 

krize způsobené zraněním opor vyladil do per-

fektní formy a vyřazovacími boji projel jako nůž 

máslem. Trenér vzápětí potvrdil svoje setrvání 

ve funkci a snahu udržet v týmu klíčové hráče, 

příznivci Komety se tedy mají na co těšit…

2. titul 1955/1956
Rudá hvězda se po prvním titulu rázem stala jed-

ním z favoritů soutěže. Z Ostravy navíc přišel 

obránce Jan Kasper. Sezonu tým zahájil výtečně 

a několikrát soupeře vyprovázel dvouciferným 

přídělem. Přes neúspěch reprezentace na olym-

piádě, kdy byli kritizováni zejména brněnští hrá-

či, však neztratil své sebevědomí a dostal se do 

finále. V přímém souboji o první místo porazila 

Kometa Spartu před dvanácti tisíci fanoušky 6:3 

a tažení zakončila výhrou s Vítkovicemi.

6. titul 1960/1961
Trenér Farda byl povolán k reprezentaci a Rudá 

hvězda se musela podívat po novém kouči. Tím 

se měl stát Slavomír Bartoň, ale nakonec se na 

střídačce překvapivě objevil Vladimír Bouzek. 

Kádr také opustili Kasper a Návrat. Cesta za titu-

lem nebyla snadná, ale psychická odolnost, kte-

rá hráčům umožňovala otáčet zdánlivě prohrané 

zápasy, dovedla klub k jeho šestému titulu.

10. titul 1964/1965 
Před touto sezonou plánovala řada týmů uspo-

řádat na brněnské hegemony hon. Toho si byl 

vědom i trenér Bouzek, který zintenzivnil pří-

pravu a snažil se ji také zpestřit například gym-

nastikou či košíkovou. Poprvé v historii se 

odehrál Veletržní turnaj, který Kometa ovlád-

la. Z přehnaného optimismu hráče probudi-

la prohra s posledním Motorletem Praha. Tým 

se opět začal soustředit a oslavy desátého titu-

lu tak mohly vypuknout už ve 28. kole po výhře 

v Pardubicích.

Kometa znovu dolet

Dvanáct titulů brněnské Komety
Tucetkrát již český hokej viděl, jak hráč v dresu brněnské Komety přebírá pohár pro mistry nejvyšší ligy. Tucetkrát již brněnské publikum tleskalo a osla-
vovalo své hrdiny, kteří pro ně denně trénovali, skákali do střel, tisíckrát padali na studený tvrdý led a tisíckrát zase vstávali. Pojďme si každý z těchto titu-
lů připomenout, neboť teprve ve světle historie se ukáže, jak velkého úspěchu brněnští hokejisté svým dvanáctým titulem dosáhli. (MAD)

Vladimír Nadrchal: Brankář musí předvídat
Brankář Vladimír Nadrchal je jednou z le-
gend Komety Brno. Vyhrál s ní celkem 
8 titulů, navíc v dresu reprezentace nasbí-
ral pět medailí z velkých mezinárodních 
šampionátů. Po letošním titulu Komety 
jsme se jej zeptali, jak se účastnil oslav 
a jak se podle něj změnilo od jeho dob ře-
meslo brankáře. 

Jak jste oslavil vítězství svých následov-
níků?

Já jsem byl na posledním zápase, bral jsem 
to jako hotovou věc, poněvadž Kometa hrá-
la tak dobře, že v podstatě Liberec úplně 
zničila. Já odešel po druhé třetině za stavu 
4:2 přesvědčen o tom, že titul Kometa zís-
ká, zajel jsem domů a chytil veškeré osla-
vy v televizi, takže jsem se díval doma. Po-
tom jsem se zúčastnil akce na Zelném trhu, 
kam nás na oslavu spolu s manšaftem po-
zval majitel a trenér, takže jsem poblahopřál 
všem klukům, kteří se o ten titul zasloužili.

Působil jste také jako trenér, jak byste 
zhodnotil výkon Komety v play-off z to-
hoto pohledu?
To bylo úplně vynikající! Těžko si dove-
du představit lepší výkon. Bylo to skvělé 
jak na postu brankáře, tam především, ale 
i obrana, útok… Všechny části fungovaly 
na maximum.

Věříte, že tento tým má na obhajobu ti-
tulu?

Pokud se nebude nijak razantně obměňo-
vat, tak určitě ano.

V čem se podle vás nejvíce změnilo od 
vašich dob řemeslo brankáře?
Úloha brankáře je pořád stejná, zabránit 
puku, aby se dostal do branky. Ale hokej je 
o hodně rychlejší, tvrdší střely, spousta oka-
mžiků, kdy toho brankář moc nevidí, musí 
předvídat, být ve formě a mít i trochu štěstí. 
A to se Markovi Čiliakovi podařilo perfektně.

Šedesát čtyři let 
s Kometou
Kometa Brno. Slavný tým s pestrou his-
torií, který zažil vzestupy a pády, než 
se probojoval ke svým dvanácti titulům 
a společně s Duklou Jihlava se stal nejú-
spěšnějším hokejovým klubem české his-
torie. Každý fanoušek ví, že jeho začá-
tek se datuje do roku 1953, méně si jich 
ale pamatuje, že kořeny této značky sahají 
ještě dále do minulosti.

Již v roce 1908 zřídil klub SK Achilles 
první české kluziště, které se nacházelo 
kousek od židenického nádraží. Právě zde 
započaly svou existenci dva kluby, které 
se staly průkopníky hokeje u nás – Morav-
ská Slavia a SK Židenice. Po první světo-
vé válce je doplnili studenti z Vysokoškol-
ského sportu Brno. Právě Moravská Slavia 
odehrála první utkání kanadského hokeje 
v Brně, když se střetla se svou jmenovky-
ní Slavií Praha a prohrála 1:10. Do období 
před druhou světovou válkou pak vznikla 
řada dalších týmů. V té době se také za-
čala chystat výstavba tak toužebně očeká-
vaného velkého zimního stadionu. Ten byl 
v roce 1947 slavnostně otevřen pod ná-
zvem Benešův národní stadion. Sice měl 
jisté nedostatky, například nebyl zastřeše-
ný, a program v něm tedy ovlivňovalo po-
časí, přesto takové prostředí nalákalo do 
Brna řadu kvalitních hokejistů.

Po převzetí moci komunistickou stranou 
se lední hokej stal jedním z odvětví, do kte-
rého zasahovala politická garnitura. V roce 
1953 se začaly zakládat Rudé hvězdy, mezi 
nimi i Rudá hvězda Brno. Původně měla 
sídlit v Bratislavě, tyto plány ale nakonec 
krachly. Nově zrozená Rudá hvězda měla 
od malička ustláno na růžích – získala jak 
kvalitní hráče, tak přímo účast v první lize. 
Již v první sezoně za ni nastupovali napří-
klad Vlastimil Bubník či Bronislav Dan-
da a tým skončil na druhém místě. „Všich-
ni jsme v kabině brečeli. Přišel za námi 
náměstek ministra vnitra, že co bychom 
chtěli, hned být mistry, tak jsme se trochu 
uklidnili,“ vzpomíná brankář Jiří Kolouch 
v knize Příběh hokejového klubu.

Jenže hned vzápětí přišly čtyři tituly 
v řadě. Během této doby se v klubu obje-
vil vynikající brankář Vladimír Nadrchal 
a nový trenér Eduard Farda, se kterým 
přišla také inovace v oblasti taktiky a ná-
ročné mimosezonní přípravy. Hegemo-
nii Brna sice narušilo v sezoně 1958/1959 
Kladno, ale po jeho vítězství přišlo dalších 
sedm titulů v řadě. 

Poslední čtyři klub vybojoval již pod ná-
zvem ZKL Brno. Patronát nad klubem totiž 
převzaly v roce 1962 Závody kuličkových 
ložisek. Pro fanoušky byl ale klub stále 
„Kometou“. Rok 1962 byl výjimečný i pro-
to, že byl stadion konečně zastřešen. Po do-
končení prací se sem vešlo 13 000 diváků, 
z nichž 2500 mohlo sedět.

Do počátku sedmdesátých let Brno ještě 
třikrát stouplo na stupně pro vítěze, dvakrát 
bylo stříbrné a jednou bronzové. Následu-
jící ročníky ale znamenaly ústup ze slávy. 
Tým nezvládal generační proměnu. V sezo-
ně 1975/76 se ještě umístil na čtvrtém mís-
tě, to bylo ale na dlouhou dobu naposledy, 
kdy atakoval medailové pozice. Krize vy-
vrcholila sestupem v roce 1980. V této se-
zoně také nenajdete po dlouhé době v dresu 
reprezentace jediného hráče Komety. Tým 
se sice hned následující sezonu mezi elitu 
vrátil, ale první polovina osmdesátých let 
se odehrávala především v duchu boje o zá-
chranu. V té době se v dresu Komety obje-
vil také jeden z českých pionýrů v NHL 
Robert Kron. Následuje éra neustálých 
pádů a návratů na výsluní, která vrcholí se-
stupem v roce 1996. Kometa Brno se ocitá 
ve druhé a nakonec i ve třetí lize a vypadá 
to, že někdejší šampion boj o svoji existen-
ci prohrál. Jenže v roce 2004 do klubu vstu-
puje nový hráč na funkcionářské židli, ve-
terán elitní NHL a brněnský patriot Libor 
Zábranský. A jak tento příběh pokračoval 
dál, to už jistě víte… (MAD)
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ěla na zlatý vrchol

 Kapitánova radost. Leoš Čermák se titulu dočkal po šesti letech v Kometě. 

V předchozích letech se nezadařilo.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

 Střídání mistrů. Loňští šampioni z Liberce bojovali o titul do posledních 

okamžiků. Na rozjetou Kometu však už nestačili. FOTO: M. SCHMERKOVÁ Mistři! Na oslavy titulu na Zelném trhu dorazilo podle odhadů více než 12 000 fanoušků.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

 Jízda králů. Hokejisty na oslavy přivezl otevřený autobus, který sotva prokličkoval davem fanoušků.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Alexandre Mallet: 
Celé město se zbláznilo
Jedním z dílků, které úspěšně zapadly do 
skládačky a vytvořily tak dvanáctý titul pro 
Kometu, byl také z Pardubic odkoupený 
kanadský legionář Alexandre Mallet, které-
ho jsme se zeptali, co říká na vyhraný ex-
traligový titul a jak se mu líbí u nás v Brně.

První sezona v Brně a hned jste vyhrál 
titul. Co na to říkáte?
Nevím, jak bych vám to popsal. Upřímně, 
připadá mi, že jsem měl neskutečné štěstí. 
Vůbec jsem to nečekal. 

Co říkáte na oslavy, které zde v Brně po 
získání titulu vypukly?
To je šílené! Celé město se zbláznilo. Je to 
neuvěřitelné. Připadá mi, že tu každý oslavu-
je a každý je šťastný. Je skvělý pocit to vidět.

S Kometou Brno jste již podepsal 
smlouvu na dva roky. Bylo pro vás ob-
tížné se rozhodnout, co s budoucností?
Ne. Když jsem sem přišel, město se mi 
ihned zalíbilo. Jsem velice šťastný, že zde 
mohu pokračovat. 

Už jste se s městem stihl seznámit?
Věděl jsem už předtím, že je Brno skvělé 
místo pro život. Hráli jsme tu s Pardubicemi 
a vždycky to byl pořádně těžký zápas. Na-
vzdory tomu se mi tu ale líbilo a tým mi byl 
sympatický. Jak říkám, cítím se tu šťastný. 

A poslední otázka, jak dobře už mluví-
te česky?
Umím jenom neslušná slova… Raději 
bych vám je neříkal.

Jozef Kováčik: Pohár je tam, kam patří
V Kometě už je ikonou a fanoušci mu ří-
kají familiárně Jožo. Pro soupeře je ale 
tento devadesátikilový obránce s nátu-
rou buldoka postrachem. Ačkoliv se ne-
chlubí desítkami vstřelených gólů, na 
ledě vzbuzuje respekt a neštítí se žád-
né černé práce. Zeptali jsme se jej, jak 
chutná výhra titulu a zda se cítí jako pra-
vý Brňák.

Po šesti letech v Kometě se vám podaři-
lo vyhrát pro Brno titul. Jaký to byl pro 
vás pocit?
Jedním slovem parádní! Bomba. Bomba, 
na to jsem čekal a konečně jsem se dočkal. 
Je to pro mě ten nejkrásnější zážitek. Hod-
ně dlouho si to budu pamatovat a hodně 
dlouho si to budu taky užívat.

Svým gólem jste rozhodl druhý zápas 
se Spartou a měl jste tak velký podíl 

na celé vyhrané sérii. Byla tato branka 
vaše nejdůležitější v životě?
Vyhrát první zápas na Spartě bylo strašně 
těžké, ale strašně nás podržel Čilo (bran-
kář Marek Čiliak, pozn. red.). Druhý zápas, 
řeknu pravdu, jsem nečekal ani v koutku 
duše, že také vyhrajeme, ale podařilo se to. 
Gólu si velmi cením a vážím si ho, ale mys-
lím, že tam byla celá řada dalších okolností, 
které nám pomohly až na vrchol.

V play-off jste obecně hrál ve výtečné 
formě a nasbíral spoustu bodů. Čím to, 
že váš výkon takto gradoval?
Já bych nehodnotil sám sebe. Všichni 
jsme hráli jako tým a je jedno, zda někdo 
bodoval nebo ne. Ten pohár je tady, a to 
je nejpodstatnější. Nějaké body a kraviny 
kolem… to je minulost. Dnes máme zlaté 
medaile a pohár je tam, kam konečně pa-
tří. Nějaké statistiky už hážeme za hlavu. 

V Brně jste už, jak jsme zmínili, šest let. 
Cítíte se jako Brňák?
Je to otřepané, ale mám to tu velmi rád. 
Jednu dobu jsem i zvažoval, že tu zůsta-
nu žít. Zvykl jsem si na lidi, mám tu kopu 
známých, takže sám pro sebe si klidně 
můžu říct, že takový Polobrňák jsem.

Vypadá to, že zrajete jako víno. Jak 
dlouho plánujete hrát hokej na nejvyš-
ší úrovni? 
To já nevím ještě, to fakt nevím. 

Co třeba příští rok? Tady na Kometě?
Na to teď nebudu odpovídat, uvidíme, co 
bude. Běží oslavy, to je asi důležitější. 
A do kolika chci hrát? První plán byl, že 
do 35, teď už dva roky nadsluhuji. Kdyby 
to bylo do čtyřiceti, byla to bomba, ale kde 
a za jakých okolností, jestli to bude tady 
v Brně nebo nějaká jiná liga, to netuším.
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SOUTĚŽ: Umění ve městě / Město v umění
Brno. Kdysi průmyslové, dnes 
pyšnící se spíše vědci. Vždy však 
umělecké. Znáte je? Zdejší básní-
ky, malíře, prozaiky i dramatiky, 
sochaře, skladatele i hudebníky, 
herce, fotografy. Zatímco archi-
tekti modelují tvář města, uměl-
ci mu vtiskují duši. V naší soutě-
ži vám představíme některé z nich 
a jejich tvorbu o Brně a pro Brno.

 Skladatel, pianista a dirigent, jehož 
jméno máte tentokrát uhodnout, se na-
rodil před 120 lety v Brně. Na evrop-
ském kontinentě byl znám jako autor 
oper a skladeb pozdně romantického 
stylu, ve Spojených státech amerických, 
kam musel kvůli svému židovskému 
původu uprchnout před nacismem, se 
proslavil jako skladatel scénické, a pře-
devším filmové hudby.

Pocházel z německé židovské rodi-
ny, jeho otec působil v Brně jako advo-
kát a také renomovaný hudební kritik. 
V roce 1901 se celá rodina přestěho-
vala do Vídně, ale s Brnem neztráce-
la kontakt. Budoucí skladatel byl pova-

žován za zázračné hudebně nadané dítě 
– už v jedenácti letech složil pantomi-
mu Sněhulák, kterou o dva roky pozdě-
ji uvedla Vídeňská dvorní opera a hos-
tovala s ní i v Brně. Nadaný hudebník 
vystudoval vídeňskou konzervatoř a vě-
noval se kompozici. Složil jednoakto-
vé opery Polykratův prsten a Violanta, 
značného ohlasu se dostalo celovečer-
ní opeře Mrtvé město, která nechyběla 
ani na brněnském repertoáru. Sám autor 
byl v sezoně 1929–31 stálým hostují-
cím dirigentem v brněnském německém 
divadle. Kromě dalších oper, např. Die 
Kathrin, komponoval také instrumentál-
ní díla, např. Sonátu pro housle a orche-
str G dur, přednášel teorii a dirigování 
na vídeňské Státní akademii, dirigoval 
ve Vídeňské státní opeře. Pro režisé-
ra Maxe Reinhardta upravoval operetní 
díla a skládal scénickou hudbu.

V roce 1938 odešel skladatel s rodi-
nou do USA, kde uspěl v Hollywoodu 
jako autor hudby k filmům. Dva z nich 
(Anthony Adverse, 1936, a Dobrodruž-
ství Robina Hooda, 1938) mu vynes-
ly cenu Filmové akademie – Oscara. Po 

válce se vrátil 
ke koncertní 
hudbě a slo-
žil své nej-
známější in-
strumentální 
dílo, Hous-
lový koncert. 
Jeho posled-
ním symfo-
nickým dílem 
je Téma a variace pro orchestr. V Evro-
pě i ve svém rodném městě pozapome-
nutý skladatel zemřel v USA v pouhých 
šedesáti letech.

Dnes se Brno k umělcově odkazu 
opět hrdě hlásí. Víte, kdo to je?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: publikace o Brně, sportovní 
vak, zápisník.

 Pište na adresu Brněnský metropoli-
tan, Magistrát města Brna, Husova 12, 
601 67 Brno, e-mailem na adresu va-
sickova.jana@brno.cz nebo posílejte 
SMS zprávy se správnou odpovědí na 
telefonní číslo 602 770 466. Uzávěr-
ka je 28. května 2017. Obálku prosím 
označte heslem Umění ve městě a ne-
zapomeňte uvést svou adresu, případ-
ně telefon.

Správná odpověď z minulého čísla
Sochař a kameník, autor proslulých mamlasů na náměstí Svobody, kte-

rý působil v Brně a před sto lety zde zemřel, byl Johann Eduard Tomola.

Výherci: xxxxx yyyyyy, xxxxx yyyyyy, xxxxx yyyyyy

Jak viděli a prožívali své 
město brněnští Němci
Dalším příspěvkem ke kritické re-
flexi novodobé historie Brna se stala 
dvojjazyčná česko-německá publi-
kace Proč to vyprávím?, která vyšla 
na konci loňského roku. Písemné 
autobiografické vzpomínky obyva-
tel Brna německého původu zpra-
covala a do tisku připravila Jana 
Nosková z Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR a ve spoluprá-
ci s touto institucí ji vydal Archiv 
města Brna. Autorka tak navázala 
na svoji dřívější formálně a obsaho-
vě podobnou a čtenářsky úspěšnou 
knihu vzpomínkových rozhovorů 
Měla jsem moc krásné dětství.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

V knize Proč to vyprávím? zpracova-
la Jana Nosková část jedinečné sbír-

ky písemných autobiografických mate-
riálů vytvořených německými obyvateli 
Brna, která je uložena v Etnologickém 
ústavu AV ČR.

„V písemně zachycených vzpomínkách, 
které jsou představeny v této knize, hraje 
důležitou roli několik historických událostí 
a procesů: první světová válka s rozpadem 
Rakouska-Uherska a založením Česko-
slovenska, politika meziválečného Česko-
slovenska a nacistického Německa, druhá 
světová válka, perzekuce německého oby-
vatelstva po jejím skončení včetně tzv. br-
něnského pochodu smrti a nuceného vy-
sídlení Němců, přičemž jsou tyto události 
zarámovány uvažováním o vztahu Čechů 
a Němců a postavení německého obyva-
telstva v meziválečném a válečném Čes-
koslovensku a v Československu po druhé 
světové válce,“ přibližuje Nosková v od-
borné stati v úvodu knihy historický rámec 
publikovaných vzpomínek.

„Ďábelská hra“ dějin 

V textech jedenácti autorek a autorů na-
rozených v letech 1905–1935 se čtená-
řům otevírá pohled do každodenního živo-
ta v multikulturním a multietnickém Brně 
od počátku 20. století do roku 1945 a 1946, 
tedy do doby, kdy byli z Brna nuceně vy-
sídleni. V úvahách nad česko-německými 
vztahy a česko-německou historií se pa-
mětníci podle Noskové především snaží na-

jít a formulovat odpověď na otázku „kdy to 
začalo“ a „proč to dopadlo, jak to dopadlo“.

Při výběru a úpravě textů hrálo důleži-
tou roli věkové, sociální či genderové zařa-
zení autorů. Editorka například upozorňu-
je na zajímavou skutečnost, že mezi autory 
písemných vzpomínek je o něco více 
mužů než žen, zatímco ve sbírce rozho-
vorů je poměr opačný. Z hlediska sociál-
ního původu autorů pak převažují střed-
ní a vysoké vrstvy společnosti – pocházejí 
například z rodin majitelů továren, obcho-
dů, dobře prosperujících živností, úřední-
ků, lékařů apod. Jednotlivé texty byly na-
víc vybrány tak, aby zahrnovaly různé 
typy autobiografických pramenů – čtená-
ři se tedy mohou seznámit s životopisnými 
zápisky, autobiografiemi, rodinnou kroni-
kou či deníkovými zápisky. Subjektivní 
texty jednotlivých autorů tak dokumentují 
mnohoznačnost a různorodost, ale i shody 
a ustálené obrazy ve vnímání každodenní-
ho života a událostí „velké historie“.

K pozitivně laděným a literárně i stylis-
ticky kvalitním patří například vzpomíná-
ní Fritze Pechovského (nar. 1925) na dět-
skou „bandu“ z Františkova, který v úvodu 
k těmto vzpomínkám poeticky vystihl 
nostalgii objevující se i v některých dal-
ších příspěvcích: „Byla to krásná doba, ale 
dějiny s námi lidmi hrají ďábelskou hru. Já 
jsem ji také musel hrát. Ale jsem hrdý, že 
mohu říct: ‚Pocházím z Moravy, ze středu 
Evropy. Jsem Brňan.‘ “

Čtenáři nejsou ochuzení ani o další osu-
dy autorů vzpomínek, ani o to, co je ke 
vzpomínání motivovalo a jak texty vznika-
ly. To vše obsahují krátké medailonky, kte-
rými editorka vzpomínkové texty doplnila.

Mnohovrstevnatou a pestrou knihu obo-
hacují a dotváří fotografie z rodinných ar-
chivů autorů a autorek a historické foto-
grafie ze sbírek Archivu města Brna a také 
úvodní odborná studie, v níž se Jana Nos-
ková zabývá mimo jiné písemnými auto-
biografickými prameny a prací s nimi, pro-
blematikou kolektivní paměti či událostmi 
první poloviny 20. století, které ovlivni-
ly česko-německé soužití ve městě Brně. 
Lepší orientaci čtenářů v událostech, po-
jmech, jménech i místech umožňují roz-
sáhlý slovníček a uličník se seznamem ulic 
a jejich českými a německými, historický-
mi a současnými názvy.

Pobíhající psi a kočky
Musím se zastat snahy Kníniček 

o zákaz volně pobíhajících psů na 

přehradě, hlavně v době koupací 

sezóny. Nejsem sice z Kníniček, 

ale na přehradu rád jezdím. Měl 

jsem také nepříjemnou zkuše-

nost s jedním pobíhajícím psem, 

o kterého se majitelka nestarala. 

Pes se mi vymočil na deku (hned 

vedle mne), ale vůbec jsem s kri-

tikou nepochodil. Navíc se za ma-

jitelku psa postavilo dost sprostě 

pár jejích známých…

Myslím, že zákaz volně pobíhajících 

psů je namístě, a trochu se divím, 

že se v debatě na Zastupitelstvu 

m. Brna vůbec nezmiňuje velký 

nešvar v této souvislosti – močení 

psů (i výkaly!) všude možně, zvlášť 

na plochách určených k odpočinku 

lidí! Že hrozí šíření různých chorob 

a parazitů, je nabíledni! A to ne-

mluvím o zápachu!

Co se týče slibu byrokratů, že se 

postarají o volně žijící kočky, tak 

např. na Dřevařskou 10, kde je 

jedna pitomá ženská krmí, ale do 

bytu je nepustí a nechá je běhat 

venku, přijeli 2x z městské poli-

cie, ale to už jsou 2 roky. Od té 

doby už ale nepřijeli, i když jsem 

jim už párkrát volal. A kočky se 

množí dál!

Kontrola městské policie je při-

tom absolutně nedostatečná 

a o hygienické stanici už raději 

nemluvím vůbec – ta by měla být 

zrušena (nejde jen o psy a pře-

množené kočky volně pobíhající 

v našem okolí, ale i o cikány, kteří 

nám už po několikáté navezli ob-

rovskou černou skládku na náš 

pozemek uprostřed městské zá-

stavby. A nikoho to nezajímá!).

Brno je pěkné město, ale byro-

krati tady jsou hnusní egoisti! 

Např. antiekolog Ander…

Držím palce Kníničkám proti Za-

stupitelstvu m. Brna.

 Josef Němec

REDAKČNĚ KRÁCENO

DOPISY ČTENÁŘŮ

 Fritz Pechovsky. Na snímku s prarodiči a sestřenicí (1938).  FOTO: ARCHIV AUTORA

Krátké zprávy o aktuálním dění v Brně.

www.brno.cz/twitter | @brnomycity

Fotky, zajímavosti i videa ze života ve městě.

www.brno.cz/facebook | @BRNOmycity

Brno očima fotografů.

www.brno.cz/instagram | @brnomycity

Videokanál města Brna.

www.brno.cz/youtube | Statutární město Brno

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

Příští číslo bude distribuováno 3. a 4. června.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce 

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

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

Chcete se vyjádřit k dění 
ve městě? Máte tip na 

zajímavý článek? Napište 
nám! Své komentáře, 

tipy i nápady posílejte 
na adresu tis@brno.cz.

 Historický snímek. Husova ulice k Denisovým sadům (1939).  FOTO: ARCHIV MB



KVĚTEN 2016 15INZERCE

Sudoku o ceny
Dva úspěšní luštitelé našeho sudoku vyhrají po čty-

řech vstupenkách na festival  Brněnský trosečník, kte-

rý se koná  24. června 2017 na Brněnské riviéře.

Řešení (číselné posloupnosti z vyznačených políček) 

zasílejte do 26. května na e-mail havel.mouka@ces-

kydomov.cz.

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

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

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

havel.mouka@ceskydomov.cz. DTP: Tomáš Coufal • Tisk: Moraviapress, a. s. • Distributor: Česká distribuční, a. s. • Periodický tisk územního samosprávného celku • Periodicita: 11x ročně (s výjimkou srpna) • Vyšlo 6. 5. 2017.
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VÝKUPVÝKUP
SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
UVEDENÉ CENY GARANTUJEME – VYPLÁCÍME IHNED

7000 Kč a víc

6000 Kč a víc 1000 Kč a víc 800 Kč a víc 2000 Kč a víc3000 Kč a víc

30 000 Kč a víc

VYKUPUJEME MECHANICKÉ NÁRAMKOVÉ A KAPESNÍ HODINKY, MINCE, BANKOVKY, ODZNAKY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ
VOJENSKÉ DEKRETY, ZBRANĚ, STARÉ POHLEDNICE, DOKUMENTY, HRAČKY, FOTOAPARÁTY, ZLATO A STŘÍBRO

KAŽDÉ PONDĚLÍ  10–16 hod.  Sběratel s. r. o.  PEKAŘSKÁ 41a  TEL.: 605 883 277

25 0000 Kč a víc
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Jste zoufalí, chudí, nepot ební i nemocní? Hledáte ve sv t  tolik vzácné dobro? 
P ij te se p esv d it, že existuje lék na všechny starosti života. 
Kdo jsme? Oby ejní lidé a rodiny, kte í následují p vodní 
a p esné biblické u ení Ježíše Krista.
Kdo nejsme? Nespadáme do žádné organiza ní církevní 
struktury ani žádné jiné sekty.
P ij te nás navštívit každou ned li v 16h na adrese: 
Velkopavlovická 4310/25, Brno-Vinohrady, 
(vchod vedle Vinárny pod Radnicí). 
Kontakt: krestanevbrne@seznam.cz; web: www.krestane.zde.cz
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WWW.CHLADSERVIS.CZ

INSTALACE A ODVOZ STARÉHO

SPOTŘEBIČE ZDARMA

Platí v rámci Brna

PRAČKA ZWY61005WA

Brno, Křenová 19 tel.: 775 214 728

DOPRAVA
ZDARMA

5990 KčEnergetická třída A+

Mladá rodina se 4 dětmi hledá ke 
koupi byt 4+kk, 4+1, 5+kk, 5+1.
Může být i družstevní. Právě jsme prodali 

svůj byt, takže můžeme platit v hotovosti. 

Děkuji za vaše nabídky. 

hurtadavid@ymail.com  nebo  606 539 608
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Ivona Horáčková  kadeřnice domů

+420 733 429 233
Ivona.info@gmail.com
fb.me/kaderniceivona

kadeřnické služby
líčení, foto make-up
společenské a svatební účesy
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Brno – k.ú. KOMÍN

Kontakt: 602 539 630

• Prodej pozemků o celkové výměře 4 222 m²
• Lokalita Podlesí
• Blízkost MHD
• Možnost výstavby na části pozemků
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PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
NA HPP V BRNĚ
na pozice strážný a recepční v admin. 
budovách (8h prac. doba, 3-směnný 
provoz, měsíčně odpracováno cca 120 h).
Vhodné i pro OZZ.

Tel.: 604 785 750
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Poplatky za komunální odpad
Posledním květnovým dnem končí 

splatnost místního poplatku za ko-

munální odpad. Nevhodnějším způ-

sobem úhrady pro ty z vás, kteří jste 

vlastníky či disponenty bankovního 

účtu, je bezhotovostní platba. Z po-

hodlí domova tak můžete splnit 

svou poplatkovou i ohlašovací po-

vinnost a ušetříte tím čas, který ne-

strávíte čekáním na pokladně. Potvr-

zením o úhradě je výpis z účtu.

Č. účtu: 111220022/0800, variabil-

ní symbol = rodné číslo poplatní-

ka. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DO-

PORUČUJEME!

Pokladny jsou otevřeny v poklad-

ních hodinách na Šumavské 33 ce-

loročně, na Malinovského náměstí 

od března do května.

Upozorňujeme, že v těsném okolí 

budovy Šumavská 33 probíhají sta-

vební práce a je obtížné zaparkovat. 

Z důvodu stavebních úprav rovněž 

nebudou otevřeny pokladny v pří-

zemí, pouze v 9. patře. V souladu 

se stále se zlepšující elektronizací 

státní správy bude rovněž omezen 

počet aktivních pokladen na Mali-

novského náměstí. Současně však 

pracují kompetentní útvary na mož-

nosti platit platební bránou přístup-

nou z e-shopu. Tato služba by měla 

být pro veřejnost zpřístupněná ješ-

tě před uplynutím lhůty splatnosti 

v letošním roce.

Sazba poplatku v roce 2017 je stej-

ná jako v loňském roce a je dvojí; 

základní činí 670 Kč na poplatníka 

a rok, snížená činí 500 Kč na poplat-

níka a rok (pro děti, které v letošním 

roce nedosáhnou věku 4 let, a pro 

seniory, kteří v letošním roce do-

sáhnou 70 let a více); snížená saz-

ba se netýká poplatkové povinnos-

ti vznikající z titulu vlastnictví, tzn., 

že sazba za „zpoplatněnou nemo-

vitost“ je základní a činí za celý rok 

670 Kč bez ohledu na věk vlastníka. 

Poplatníkem v Brně je:

1)  každá fyzická osoba hlášená 

k pobytu v Brně,

2)  cizinec, který v Brně přechodně 

pobývá déle jak 3 měsíce a ne-

spadá do první kategorie,

3)  fyzická osoba – vlastník bytu, ro-

dinného domu, ve kterém není 

hlášena k pobytu fyzická osoba.

Poplatníci pod body 2–3 mají ohla-

šovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může 

vzniknout více poplatkových po-

vinností z různých titulů (pobyt 

v Brně a vlastnictví bytu, kde nikdo 

není hlášen k pobytu).

Děkujeme všem, kteří svou poplat-

kovou i ohlašovací povinnost spl-

nili a splní řádně a včas.

Další informace (osvobození, for-

muláře k ohlašovací povinnosti, 

atd.) najdete na www.brno.cz/odpa-

dy, nebo na tel. 542 174 301–26.

Na stránkách můžete zaregistro-

vat e-mailovou adresu v případě, 

že máte zájem o odběr obecných 

informací o místním poplatku. Re-

gistrace je v podstatě anonymní, 

této možnosti zatím využilo 15 ti-

síc zájemců.

Zastupitelstvo města Brna
  Zasedání Zastupitelstva města 

Brna Z7/27 ze dne 11. 4. 2017

ZMB schvaluje:

• posouzení tří projektů. Posouze-

ny budou projekty: „ZŠ Čejkovic-

ká – vestavba odborných učeben 

ve vazbě na klíčové kompetence“, 

kde budou vybudovány a vybave-

ny odborné bezbariérové učebny,  

„Novostavba MŠ Sýpka 26a“, bude 

zdemolována stará budova školky 

a postavena nová s vyšší kapacitou, 

a „Revitalizace parku Dvorského“;

• obecně závaznou vyhlášku statu-

tárního města Brna o nočním kli-

du. Vyhláška stanovuje případy, 

při nichž je doba nočního klidu vy-

mezena kratší dobou nebo žádnou 

pouze na části území statutárního 

města Brna. V rámci projednává-

ní využilo 17 městských částí své 

možnosti a stanovilo výjimečné 

případy, kdy bude zkrácena doba 

nočního klidu. Přímo v textu vy-

hlášky je poté vymezena noc z 31. 

prosince na 1. ledna, kdy na celém 

území není stanoven noční klid;

• návrh na poskytnutí dotací na 

projekty v programu Aktivity rea-

lizované v rámci Plánu aktivní-

ho stárnutí ve městě Brně na rok 

2017. Pro rok 2017 byla schválena 

částka 2 miliony Kč. Z těchto pe-

něz bude nyní poskytnuto 23 pro-

jektům 840 tisíc Kč;

• návrh na poskytnutí neinvestič-

ních dotací na činnosti doplňují-

cí zdravotnické služby na území 

města Brna. Brno poskytuje do-

tace organizacím, které doplňu-

jí zdravotnické služby ve městě 

a tím zajišťují vyšší úroveň služeb 

poskytovaných těmito organiza-

cemi v oblasti zdraví, na rok 2017 

v celkové výši 400 tisíc Kč;

• dva návrhy na poskytnutí nein-

vestičních dotací z rozpočtu měs-

ta Brna na rok 2017, první v cel-

kové výši 1,249 milionu Kč na 

projekty podpory rodiny a druhý 

v celkové výši 400 tisíc Kč na pro-

jekty v oblasti podpory neformál-

ních pečovatelů;

• návrh smlouvy o společnosti 

a spolufinancování stavby „Sta-

vební úpravy křižovatky Stará dál-

nice – Kohoutovická – Žebětín-

ská, včetně SSZ“ mezi statutárním 

městem Brnem, Správou a údrž-

bou silnic Jihomoravského kraje 

a společností Brněnské komunika-

ce, a. s. Stavba má za účel zvýšit 

bezpečnost silničního provozu na 

úrovňové průsečné křižovatce sil-

nic III/3844 (Stará dálnice) a III/3842 

(Kohoutovická–Žebětínská);

• návrh na poskytnutí neinvestič-

ních dotací na obnovu kulturních 

památek na území města Brna 

v roce 2017. Žadatelům bude po-

skytnuta dotace v celkové výši 

8,925 tisíc Kč; 

• návrh na podporu mezinárodních 

aktivit dětí a mládeže v roce 2017 

– 2. kolo. Z prvního kola pro dru-

hé zůstala rezerva 68 tisíc Kč, která 

byla přidělena Sportovnímu oddílu 

Basketbal SK Královo Pole na účast 

mladých basketbalistek na tradič-

ním turnaji ve Francii, konkrétně na 

ubytování, jízdné, dopravu, nákup 

materiálu a doplnění vybavení;

• návrh na poskytnutí neinvestič-

ních dotací na podporu význam-

ných sportovních akcí konaných 

ve městě Brně v roce 2017. Celkově 

bylo spolkům poskytnuto 8 700 000 

Kč, nefinančním podnikatelským 

subjektům 300 tisíc Kč a nezisko-

vé organizaci 1 milion Kč z rozpoč-

tu města Brna na rok 2017 na pořá-

dání sportovních akcí;

• návrh veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční dota-

ce na provoz a vybavení jedno-

tek Hasičského záchranného sbo-

ru Jihomoravského kraje v celko-

vé výši 5 milionů Kč, jmenovitě 

na nákup ochranných prostředků, 

pohonných hmot, energií, věc-

ných technických prostředků a na 

opravu techniky HZS JmK na úze-

mí Brna.

ZE ZASTUPITELSTVA

Menšiny v Lužánkách 
zatančí i navaří
V neděli 21. května se od 11 do 

17 hodin v parku Lužánky v Brně 

uskuteční Den národnostních men-

šin. Představí se menšiny žijící v Ji-

homoravském kraji – bulharská, 

moravských Chorvatů, jižních Slo-

vanů, maďarská, německá, pol-

ská, romská, ruská, ukrajinská, ru-

sínská, řecká, slovenská a novodo-

bá vietnamská. Jejich 20 spolků se 

bude prezentovat především taneč-

ním a hudebním vystoupením, bo-

hatými ukázkami svých národních 

kuchyní, publikační, dokumentační 

a sběratelskou činností. Cílem tra-

dičního setkávání, které se poprvé 

uskutečnilo v roce 2003, je předsta-

vit návštěvníkům živou kulturu ná-

rodnostních menšin. (LUK)

Moravák rozezpívají 
děti i Kožená
V úterý 30. května se od 15:00 na 

Moravském náměstí uskuteční pře-

hlídka brněnských základních umě-

leckých škol. Bohatým programem 

provede jeden z nejlepších beatbo-

xerů Evropy a vicemistr světa v hu-

debním loopingu EN.DRU. Sou-

částí pestré nabídky bude i kostý-

movaný průvod s hudbou, pouliční 

galerie nebo taneční čísla. Velkole-

pé finále pak obstará světoznámá 

pěvkyně Magdalena Kožená, kte-

rá zazpívá společně se stovkami 

dětí z brněnských pěveckých sbo-

rů. Akce bude součástí celostátní-

ho happeningu ZUŠ Open a pod-

poří kandidaturu Brna jako hudeb-

ního města do sítě kreativních měst 

UNESCO. Vstup zdarma. Více in-

formací na www.mestohudby.cz 

a www.zusopen.cz. (LUK)

Kociánkovští zvou do 
zahrad lidských hodnot
Již sedmým rokem se Centrum Ko-

ciánka, sídlící v Králově Poli, otevře 

veřejnosti na festivalu Dobrý den 

Kociánko. Zaměstnanci, uživatelé 

služeb, účinkující hosté a přátelé CK 

připravili na čtvrtek 25. května od 10 

hodin bohatý program na několika 

scénách i v plenéru parku Kociánka. 

Akce je koncipována jako Festival 

v zahradách lidských hodnot, letoš-

ním hodnotám bude kralovat sebe-

důvěra. Na Jarmarku neziskových 

organizací se zároveň představí kul-

turně-sociální neziskové či příspěv-

kové organizace z Jihomoravského 

kraje. Nebude chybět ani slaňování 

vozíčkářů a deskové hry klubu Bali-

end. Nově se představí spolek Umě-

ním proti zdím, který připraví pro 

návštěvníky workshopy (hudební 

a rukodělný). Samozřejmostí budou 

stánky s občerstvením a kávou. Fes-

tival chce veřejnost seznámit s pro-

středím zdravotně postižených lidí 

a přiblížit jim jejich život. (LUK)

KRÁTCE „Brněnská náplavka“ se otevře lidem
Svratecké nábřeží získá novou po-
dobu. Už se navíc i ví, jak bude vy-
padat. Na začátku dubna totiž byla 
ukončena architektonicko-kraji-
nářská soutěž, která se zabýva-
la oběma břehy od Riviéry až po 
Spielberk Office park. Vyhrál tým 
profesora Ivana Rullera.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Soutěž „Nábřeží řeky Svratky“, kte-
rou město vyhlásilo, měla dva důle-

žité body – zpřístupnit řeku lidem a vy-
tvořit v centru Brna příjemný prostor, 
kde by jeho obyvatelé mohli trávit vol-
ný čas, a spojit plánovanou revitalizaci 
břehů s protipovodňovými opatřeními. 

„Soutěže se zúčastnilo celkem 21 týmů 
– deset tuzemských a jedenáct zahranič-
ních. Návrhy dorazily nejen z evropských 
zemí jako Holandska, Portugalska, Nor-
ska nebo Francie, ale také z Japonska 
a Kolumbie,“ uvedl sekretář soutěže Igor 
Kovačević.

Porota složená z českých i zahraničních 
architektů, zástupců města i Povodí Mora-
vy nakonec vybrala návrh brněnského ro-
dáka Ivana Rullera a jeho týmu. „Základ-
ní myšlenkou vítězného návrhu je umožnit 

zajímavou pěší procházku po obou bře-
zích. Autoři zároveň pamatují i na důstoj-
ný pohyb handicapovaných spoluobčanů. 
Cyklisté a bruslaři budou mít stezku vlast-
ní,“ dodal sekretář. Levý břeh bude mít 
městský charakter s kolonádou a terasami, 
pravý břeh bude spíše přírodní.

„Tým vedený profesorem Rullerem 
úspěšně zužitkoval zkušenosti z revita-
lizací několika řek v České republice. 
Návrh zdařile zpřístupní řeku a umož-

ní bezprostřední kontakt s vodou, pou-
žívá přírodě blízká protipovodňová opat-
ření, minimalizuje použití betonových 
stěn a příkrých svahů. Pěší cesty jsou dů-
sledně oddělené od stezek pro cyklisty 
a bruslaře. Zajímavým oživujícím prv-
kem je promenáda s kolonádou,“ uvedl 
architekt města Michal Sedláček.

Profesor Ivan Ruller, který v loňském 
roce oslavil devadesáté narozeniny, je na 
domácí scéně jedním z nejuznávanějších 

architektů. Je autorem například Janáčko-
va divadla nebo haly Rondo. Spolu s ním 
na vítězném návrhu pro nábřeží Svratky 
pracovali Václav Čermák, Miroslav Kor-
bička, Miloš Trenz a Petr Valíček.

Stavět se začne do dvou let

Oceněny byly celkem tři nejlepší návr-
hy. Druhá cena byla udělena německé-
mu ateliéru bauchplan a třetí cenu získal 
česko-britský tým složený z kanceláří 
Consequence forma, Djao-Rakitine a JV 
Projekt VH. Porota udělila také dvě od-
měny návrhům, které přinesly k tématu 
dílčí podnětné a výjimečné nápady.

Přibližně v polovině května (po do-
běhnutí zákonných lhůt soutěže) bude 
vyhlášeno výběrové řízení na projekční 
tým, který připraví revitalizaci nábřeží. 
Účastnit se ho budou právě tito tři autoři 
oceněných návrhů. Hlavními kritérii vý-
běru projektanta budou výsledek v sou-
těži, navržená cena projektu a konkrétní 
sestavení projekčního týmu.

Samotná realizace revitalizace ná-
břeží by měla začít nejpozději do dvou 
let. Financovaná bude ze zdrojů města 
a z peněz Evropské unie.

Více informací a další vizualizace na-
jdete na webu nabrezirekysvratky.cz.

 Nábřeží. Kolem řeky vznikne kolonáda.  FOTO: I. RULLER

Rodinné aktivity 
i společný strom
„Hledáme své kořeny“ je letošním mo-
ttem Týdne pro rodinu, který bude 
v Brně probíhat od 14. do 20. května. Po 
celý květen navíc Brňané mohou navští-
vit spoustu akcí zaměřujících se na rodi-
nu. Jednou z nabízených aktivit je i vy-
tvoření vlastního rodinného stromu.

„Na strom si může každá rodina do-
plnit jména nebo fotografie svých 
předků. Cílem není zjistit co nejstar-
ší rodokmen, spíše vytvořit prostor pro 
rozhovor o nejbližších předcích,“ uved-
la Drahomíra Tesařová z brněnského 
magistrátu. Z druhé strany stromu bude 
i návod, jak obrázek použít. 

Jednou z akcí, které město v rámci 
Týdne pro rodinu spolupořádá, je i mo-
derovaná diskuze Kulatý stůl s aktéry 
rodinné politiky města. Uskuteční se od 
dvanácti hodin přímo na Mezinárodní 
den rodiny, tedy 15. května, v salóncích 
primátora na ulici Mečová 5. Tématem 
bude rodinná politika v Brně.

Město také oslovilo organizace, kte-
ré se věnují prorodinným aktivitám, aby 
se zapojily a zorganizovaly vlastní „ro-
dinné“ akce. Jednou z nich je například 
Centrum pro rodinu a sociální péči, kte-
ré 16. května pořádá mimo jiné Den ote-
vřených dveří. Uskuteční se od dvanác-
ti hodin v budově CRSP na Biskupské 7. 
Na vlastní kůži si zde návštěvníci mohou 
vyzkoušet různé programy i cvičení či si 
poslechnout přednášky.

Spokojený senior – KLAS se do Týd-
ne pro rodinu zapojí 15. května přednáš-
kou na téma Proč se radovat, která pro-
běhne také na Biskupské 7 od jedenácti 
hodin. Den poté tato organizace nabízí 
ochutnávku programu klubu aktivních 
seniorů a 19. května pak zdravotní cvi-
čení vedené fyzioterapeutkou.

Na besedu s odborníky na problema-
tiku ADHD pak zve Family point sídlící 
na Josefské 1. Akce pro širokou veřejnost 
s názvem Jak motivovat děti s ADHD se 
uskuteční 17. 5. od 10 hodin.

Ocenění pro rodiny

Týden pro rodinu se pořádá každý rok 
v řadě měst České republiky kolem Me-
zinárodního dne rodiny, který připadá na 
15. května. Klade si za cíl podpořit rodi-
nu jako instituci, o které se říká, že je zá-
kladem společnosti. Dává rodinám pří-
ležitost, aby se na nejrůznějších akcích 
bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

„Smyslem akce je ocenit všechno 
dobré, co v rodinách nacházíme: místo 
důstojného růstu i stárnutí, nekonečnou 
trpělivost při výchově, obětavost i vel-
korysost, úsilí investované do budování 
kvalitních vztahů, solidaritu, úctu a věr-
nost,“ dodala Tesařová.

Další informace a podrobný pro-
gram Týdne pro rodinu je na webo-
vých stránkách www.brno-prorodiny.cz 
a www. acer-cr.cz. (BIM)
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PARK NA 
MORAVSKÉM 

NÁMĚSTÍ
VÝSTAVA V URBAN CENTRU

29. 3. – 10. 5. 2017

Pozvánka na setkání s autory 

vítězného návrhu na revitalizaci 

parku na Moravském náměstí 

10. 5. 2017 v 17:00 hod.

URBAN CENTRUM BRNO

Mečová 5, Stará radnice

VSTUP ZDARMA 

Městská část Brno-střed 

a Urban centrum Brno zvou 

všechny zájemce na setkání 

s autory vítězného návrhu 

na revitalizaci parku na 

Moravském náměstí.

Návrh, který vzešel z veřejné 

architektonicko-urbanistické 

a krajinářské soutěže, představí 

architektonické studio 

Consequence forma.

Prezentace proběhne při 

příležitosti výstavy v prostorách 

Urban centra na Staré radnici, 

kde je až do 10. května vystaven 

nejen vítězný návrh, ale i studie 

všech dvaceti autorských týmů, 

které se zúčastnily soutěže.

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Denis
Pětiletý Denis je pejsek aktivní po-

vahy. Je na něm poznat, že je kří-

žencem knírače, proto seznamová-

ní s novou rodinou musí být pozvol-

né. Nedoporučujeme ho do rodiny 

s malými dětmi a jinými psy.

Lampička
Lampička má asi 9 let a je to kast-

rovaný kříženec. Má živější povahu. 

Miluje aportování balonků a byl by 

rád za aktivní rodinu. Umí však i hlí-

dat, proto se hodí jak k domečku, 

tak i do bytu. Je to čistotný pejsek.

Dolly
Dolly je asi osmiletá psí dáma, kte-

rá se hodí do bytu. Je to čistotná, ak-

tivní a společenská fena. Nehodí se 

však k jiným domácím zvířatům. Psí 

kamarády si pečlivě vybírá. Své nové 

majitele bude zahrnovat láskou.

Břéťa
Roční chlapeček Břéťa. Nevíme co si 

zažil za rok svého života, ale je to pej-

sek mírně nedůvěřivý. Bude potře-

bovat trpělivé majitele, které za něja-

ký čas bude zahrnovat láskou. Líbilo 

by se mu u domečku se zahrádkou.

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

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

+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce 

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

vaných expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se 

lidé mohou zúčastnit i besed či prezentací.

Aktuální výstava: Park na Moravském náměstí v Brně (do 10. 5.)

Urban centrum Brno

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
8. května – pondělí
Divadelní svět Brno 2017
•  ředitel Národního divadla Brno Mar-

tin Glaser
Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 
nabídne od 12. do 17. května divákům in-
scenace význačných zahraničních soubo-
rů a také to nejzajímavější z české diva-
delní scény. Žánrově pestrou přehlídku 
od činohry po pohybové divadlo, od kla-
sických her po alternativní performance 
doplní četné doprovodné akce, jako vý-
stavy, workshopy, dětské dílny nebo kon-
certy. Podrobnosti v tomto vysílání.

29. května – pondělí
Co město nabízí nejen k letní rekreaci 
•  náměstek primátora města Brna Mar-

tin Ander
Brno se svým okolím nabízí spous-
tu příležitostí k procházkám, výletům, 
k aktivnímu odpočinku, ke sportová-
ní. Co si tak třeba udělat piknik spoje-
ný s grilováním na jednom z nových gril 
pointů na Brněnské přehradě? V pořa-
du přineseme několik tipů, zajímavostí 
a novinek, jak trávit volné chvíle nejen 
během letních prázdnin. Poslouchejte 
náš pořad a dozvíte se víc.

Kiss Hády 88,3 FM

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

pondělí v 13:25.

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

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

Telefonní provolba:

542 171 111

Informační středisko (Malinovské-

ho nám. 3): 542 173 590

Podatelna (Malinovského 

nám. 3, Dominikánské nám. 1): 

542 173 013

E-mail: informace@brno.cz

Web: www.brno.cz

Úřední hodiny

Magistrátu města Brna

PO 8–17 hodin

ST 8–17 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor správních činností MMB 

(Husova 3, Husova 5 – občanské 

průkazy, cestovní doklady, ohla-

šovna trvalého pobytu)

PO 8–17 hodin

ÚT 7–12 hodin

ST 8–17 hodin (pouze pro objed-

nané přes internet do 18 hod.)

ČT 7–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor dopravněsprávních 

činností MMB

(Kounicova 67 – řidičské průkazy, 

evidence vozidel, sankční řízení 

v dopravě, autoškoly)

PO 8–17 hodin

ÚT 8–12 hodin

ST 8–17 hodin

ČT 8–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Městský architekt jede 
diskutovat s lidmi
Květen a červen budou patřit měst-
skému architektovi, který vyrazí na 
jízdu za obyvateli městských čás-
tí. Na celkem sedmi setkáních s ná-
zvem KAM JEDE K VÁM! s nimi 
prodiskutuje územní plán i „hor-
ká“ brněnská témata.

LUCIE KOLISCHOVÁ

Brno má jeden z nejstarších územních 
plánů u nás. Je z roku 1994 a v mno-

ha ohledech již nevyhovuje. Architek-
ti z Kanceláře architekta města Brna 
(KAM) tak na setkáních budou vysvět-
lovat, k čemu územní plán slouží, popíší 
aktuální kroky města i dopady tohoto do-
kumentu na Brno a Brňany.

„O územní plán se zajímá malá část 
obyvatel města, je to složitý dokument, 
který je zdánlivě určen odborné veřejnos-
ti. Kromě toho je ještě velká pozornost 
soustředěna na centrum města. Rádi by-
chom to změnili a vtáhli obyvatele jednot-
livých městských částí do plánování jejich 
města a srozumitelným jazykem s nimi 
probrali otázky územního plánu,“ popsal 
akci ředitel KAM Michal Sedláček.

Celkem sedm setkání se uskuteční od 
4. května do 15. června vždy ve čtvrtek od 
18 hodin. „Po prezentaci na téma územ-
ní plánování bude vždy následovat mode-
rovaná diskuse, ve které bude moci každý 
vyjádřit svůj názor, a na závěr neformál-
ní diskuse s občerstvením,“ popsala Len-

ka Němcová z Kanceláře architekta města. 
Na místě bude také možné vyplnit anketu 
Vize prostorového rozvoje města, ve které 
Brňané mohou vyjádřit názor, kam se má 
podle nich ubírat Brno po stránce urbani-
stické. Kromě územního plánu se budou 
diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, 
D43 nebo nedostatek bytů v Brně.

Kancelář architekta města Brna nyní 
funguje necelý rok. Michal Sedláček byl 
do funkce ředitele jmenován 4. dubna 2016 
a následně začal sestavovat tým. Od té doby 

navštívil všech 29 radnic městských čás-
tí. „KAM má tři hlavní oblasti činnosti – 
územní plán, veřejný prostor a urbanistické 
a architektonické soutěže. Názory veřejnos-
ti považujeme za nedílnou součást procesu 
vytváření společné dohody o tom, kam se 
Brno má vyvíjet. Tato dohoda je průnikem 
názorů zástupců města i městských částí, 
odborných znalostí řady různých expertů, 
podnikatelských záměrů a potřeb obyvatel 
města. Proto nyní KAM vyráží za obyvateli 
městských částí,“ dodala Němcová.

KAM JEDE K VÁM – plán jízdy
setkání s městským architektem a jeho týmem

čtvrtek 4. 5., 18:00 h

MČ Bohunice, Bosonohy, Nový 

Lískovec, Starý Lískovec. Místo 

konání: Sokolovna Nový Lískovec 

(Nový Lískovec, Rybnická 75)

čtvrtek 11. 5., 18:00 h

MČ Černovice, Líšeň, Střed, Vi-

nohrady, Židenice. Místo konání: 

Dělnický dům Židenice (Židenice, 

Jamborova 3323/65)

čtvrtek 18. 5., 18:00 h

MČ Jundrov, Komín, Žabovřesky. 

Místo konání: restaurace U Dvořá-

ků (Komín, Hlavní 119/121)

čtvrtek 25. 5., 18:00 h

MČ Ivanovice, Jehnice, Královo 

Pole, Medlánky, Ořešín, Řečkovice 

a Mokrá Hora. Místo konání: Spo-

lečenské centrum Sýpka (Medlán-

ky, Kytnerova 1a)

čtvrtek 1. 6., 18:00 h

MČ Bystrc, Kníničky, Kohoutovi-

ce, Žebětín. Místo konání: hostinec 

U Šťávů (Bystrc, Výhon 1)

čtvrtek 8. 6., 18:00 h

MČ Maloměřice a Obřany, Sever, 

Útěchov. Místo konání: restaura-

ce Kinokavárna (Černá Pole, nám. 

SNP 33) 

čtvrtek 15. 6., 18:00 h

MČ Chrlice, Jih, Slatina, Tuřany. 

Místo konání: Sokolovna (Tuřany, 

Hanácká 448/38)

První pomoc se dá vyzkoušet
Již po osmnácté se od 20. května do 
12. června uskuteční celoměstská kam-
paň Brněnské dny bez úrazů. Pozornost 
v ní bude věnována nejen prevenci nejrůz-
nějších druhů úrazů, ale i praktickému ná-
cviku poskytování první pomoci. Na děti, 
dospělé i seniory čeká pestrá škála akcí 
včetně simulátorů či trenažérů.

„Poskytnout adekvátní první pomoc 
bývá obvykle to, z čeho má většina lidí čas-
to obavy. Nejsou si jisti svými znalostmi 
a tím, zda by ve vypjaté situaci uměli po-
hotově reagovat. Z toho důvodu je do kam-
paně zařazeno hned několik akcí, které se 
tomuto tématu věnují,“ uvedla Ivana Dra-
holová, vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé 
město, která kampaň pořádá.

Zájemci tak mohou i se svými dětmi 
přijít 27. května na Dopravní hřiště Rivié-
ra, kde uvidí, jak se poskytuje první pomoc 
při dopravních nehodách. Děti si zde rovněž 
budou moci osvěžit své znalosti pravidel sil-
ničního provozu a dospělí otestovat simulá-
tor nárazu a otočný trenažér, který ukazuje, 
co se děje s posádkou vozidla v průběhu ne-
hody, při níž se auto přetočí na střechu.

Blížící se léto je rovněž obdobím, kte-
ré řada Brňanů využívá k trávení odpo-
činku u vody. I ta však může být nebez-
pečná, a to nejen pro neplavce a malé 
děti. „Na 28. května je na Brněnské 
přehradě u základny vodní záchran-
né služby na Kozí horce připravena akce 
o bezpečnostních zásadách u vody s ukáz-
kami vodní záchrany a poskytováním prv-
ní pomoci. Součástí akce jsou soutěže pro 
děti, včetně příležitosti nahlédnout do ‚zá-
kulisí‘ záchranky v podobě prohlídky dis-
pečinku, ošetřovny či záchranného člunu. 
Odvážní (a otužilí) jedinci se budou moci 
aktivně zapojit přímo ve vodě,“ popsala 
Draholová.

Program kampaně se bude zabývat i dal-
šími tématy. Nebezpečné místo z hledis-
ka úrazů mohou představovat, obzvláště 
pro dospívající mládež, železniční nádra-
ží. Proto je pro žáky základních a středních 
škol připraven projekt v podobě speciálně 
upraveného „preventivního vlaku“, který 
do Brna přijede začátkem června. 

Kompletní program najdete na www.zdra-
vemesto.brno.cz. (LUK)

Prodej dotovaných kompostérů
Město Brno dlouhodobě podporuje 

domácí a komunitní kompostování. 

V letech 2010 až 2012 bylo v rámci 

mezinárodního projektu MINIWAS-

TE v městské části Brno-Žebětín 

rozmístěno 350 kompostérů o ob-

jemu 390 litrů k rodinným domům 

a 14 kompostérů o objemu 700 litrů 

k bytovým domům.

Město navíc od roku 2014 prodává 

občanům za poloviční cenu dotova-

né kompostéry, ke konci března jich 

bylo prodáno celkem 1000 kusů. Na 

skladu tak zbývá 130 kusů komposté-

rů objemu 950 litrů za cenu 1240 Kč/

ks (výrobce JELÍNEK TRADING, 

spol. s r. o.). Informace k prodeji jsou 

na webových stránkách projektu 

MINIWASTE: www.miniwaste.cz.

Kompostování se vyplatí, protože 

přispívá k ochraně životního prostře-

dí díky snižování množství svážené-

ho komunálního odpadu, dochá-

zí i ke snižování emisí skleníkových 

plynů. Zároveň vzniká kvalitní pří-

rodní hnojivo, které má řadu využití.
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ZÁCHRANÁŘI DĚTEM

Ukázky práce složek IZS 
(hasiči, policie, zdravotníci)

VYZKOUŠEJTE 
si práci záchranářů

VÝSTAVA 
historické hasičské 

techniky

Soutěže a ankety 
o ZÁŽITKOVÉ CENY PRO 

VŠECHNY věkové kategorie

SOUTĚŽ V TFA 
(ŽELEZNÝ HASIČ) 
pro děti i dospělé

Den bezpečnosti na brněnském výstavišti
Od 31. května do 3. června se budou konat na brněnském výstavišti Veletrhy Integrovaného záchranného 
systému, tedy IDET, PYROS a ISET. Nejbohatší program je připraven na sobotu 3. června, kdy se uskuteční 
Den bezpečnosti na brněnském výstavišti.

Veletrh IDET sice končí už v pátek, ale Armáda ČR zůstane i do soboty a představí své nejmodernější vyba-
vení. Expozice veletrhů PYROS a ISET v pavilonu F a na přilehlých volných plochách budou k dispozici všem 
návštěvníkům bez jakéhokoli omezení. Největší přehlídku svého vybavení a připravily Městské policie ze 
dvou desítek měst celé České republiky, slaví totiž dvacet pět let od svého založení. Můžete si vyzkoušet 
například simulátor opilosti či laserovou střelnici.

Na kolejišti se představí Legiovlak s poštovní ambulancí, krejčovským a kovářským vozem. Posádka vlaku 
bude mít k dispozici databázi legionářů. Každý návštěvník tak může zjistit, jestli měl legionáře mezi svými 
předky. 

V provozu bude také terénní polygon IDET Arena s živými ukázkami armádní, hasičské a policejní techniky. 
K vidění budou například ukázky kynologických a hipologických jednotek, zásahy při přepadu eskorty, 
vypro šťování osob z automobilu při havárii a mnoho dalších.

Nejbohatší program s názvem ZÁCHRANÁŘI DĚTEM – Vyzkoušejte si práci záchranářů pro návštěvníky při-
pravili hasiči na sobotu. V pavilonu Z předvedou moderní i historickou hasičskou technikou. Budou probíhat 
různé soutěže o ceny pro všechny věkové kategorie, praktické ukázky práce všech složek IZS, soutěž TFA 
(Toughest Firefi ghter Alive) pro děti, tanková bitva modelů v měřítku 1:6 a mnoho dalších.

V sobotu se bude konat také soutěž o pohár prezídia Moravské hasičské jednoty v disciplínách TFA. Mezi 
pavilony G1 a G2 se představí zástupci naší reprezentace, která se připravuje na Světové policejní a hasič-
ské hry v Los Angeles.

Těšíme se na vás! 

3. 6. 2017 9.00–17.00 

Výstaviště Brno, pavilon Z

Děti do 15 let 

ZDARMA
Dospělí 50 Kč

 www.bvv.cz/pyros

POZOR
PRÁZDNINY!

Opera, projekce a příběh vězně. Špilberské 
kasematy zvou na audiovizuální performance
Temné chodby kasemat na hra-

dě Špilberku se vůbec popr-

vé stanou dějištěm experimen-

tálního představení. Muzeum 

města Brna tam pozve bratislav-

ské umělecké uskupení Den-

kzeug, které zvláštnímu pro-

středí kasemat uzpůsobí svou 

performance s názvem Unte-

rreise / Ztracené písně. Ná-

vštěvníci tam uslyší už 17. květ-

na operní přednes písní Franze 

Schuberta, uvidí analogové i di-

gitální promítání na zdi kase-

mat a skrze dosud nevyřčený 

příběh vězně z 18. století se vy-

dají na metaforické putování 

podsvětím.

Unikátní projekt Unterrei-

se / Ztracené písně je site-spe-

cific inscenací, v níž se spojuje 

projekce fotografií s interpre-

tací klasické hudby. Takovéto 

nové spojení dá výjimečným 

způsobem vyniknout operní-

mu přednesu, ale i skličujícímu 

prostředí kasemat na Špilber-

ku. Návštěvníci této unikát-

ní multimediální performance 

budou přímo ve středu dění, 

čeká je proto nevšední a silný 

zážitek. Tato netradiční perfor-

mance rozšíří realitu o metafo-

ru cesty anonymní postavy Un-

terreise. Temnotou kasemat při 

ní vyzní témata samoty, ztrát 

a hledání. Špilberské kasematy 

se jakožto historická památka 

a místo někdejšího těžkého ža-

láře dočasně promění na pros-

tor příběhů a fantazií. Dějištěm 

takovéhoto představení se sta-

nou navíc úplně poprvé. Něco 

podobného dosud návštěvníci 

kasemat neměli šanci zažít. 

Za tímto novátorským audio-

vizuálním projektem stojí slo-

venské umělecké uskupení Den-

kzeug, jehož různé performance 

již zhlédli diváci v Bratislavě. Do 

týmu Denkzeug patří barytonis-

ta Peter Mazalán, fotografka a ku-

rátorka Martina Šimkovičová 

a hudebník Ondrej Veselý. Stej-

ný tým pro specifické prostředí 

kasemat nastuduje výběr z písní 

Franze Schuberta a doprovodí je 

hrou na kytaru. K tomu se připo-

jí příběh jednoho z vězňů z doby 

18. století, který zatím nikdo ne-

slyšel. Kdo jej přednese, zůstá-

vá pro návštěvníky tajemstvím. 

V případě performance Unter-

reise / Ztracené písně ve špilber-

ských kasematech tedy půjde 

o velice výjimečnou událost.

Na akci je omezená kapacita, 

organizátoři proto doporučují 

koupi vstupenek předem (na 

pokladnách na hradě Špilber-

ku nebo na Měnínské bráně 

v centru města Brna). Předsta-

vení se koná ve středu 17. květ-

na a začíná v 19 hodin. Více in-

formací na www.spilberk.cz.
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Když psovi nebo kočce není dobře
Zažívací obtíže, jako průjem 

nebo zvracení, zažil asi každý 

majitel psa nebo kočky. Jedná 

se o jedny z nejčastějších dů-

vodů vyhledání veterinární-

ho ošetření. Trávicí trakt, ač to 

není na první pohled patrné, je 

součástí imunitního systému. 

Už v žaludku vlivem velmi níz-

kého pH, značícího že se jedná 

o silně kyselé prostředí, dochá-

zí ke zničení infekčních zdro-

jů, kterými jsou bakterie, viry, 

plísně. Ve stěně trávicí tru-

bice, tedy tenkého i tlustého 

střeva, jsou rozptýleny buňky 

imunitního systému. K ochra-

ně přispívá i střevní mikrofló-

ra, přesněji druhy bakterií pro-

spěšné trávení. 

Proč je tedy našemu mazlíč-

kovi špatně? Mezi nejčastější 

příčiny průjmu patří dietetic-

ká chyba (náhlá změna krmi-

va, chtěný/nechtěný přídavek 

neobvyklého krmiva do běž-

né stravy), bakteriální, viro-

vé nebo parazitární infekce. 

K dalším příčinám průjmů spí-

še dlouhodobého průběhu pa-

tří nespecifické střevní záněty, 

potravinové alergie, částečné 

obstrukce (neprůchodnost) 

střev nebo i jiná chronická 

onemocnění ledvin nebo ja-

ter. Zvracení bývá taktéž velmi 

často způsobeno dietetickou 

chybou, ale příčinou může být 

i cizí těleso. 

A co podniknout, když 

mého psa či kočku postihne 

průjem nebo zvracení? Tyto 

obtíže u psů a koček mohou 

být banální, na druhou stranu 

je to nemoc, která zvíře může 

stát i život. Zejména pokud tr-

vají několik dní, jedná se o vel-

mi mladá štěňata nebo koťa-

ta nebo naopak jde o starého 

pacienta. Do skupiny riziko-

vých pacientů patří i ti, kteří 

trpí i jiným chronickým one-

mocněním a u kterých je po-

dezření na cizí těleso v trávi-

cím traktu. 

První pomocí v domácím 

prostředí je nasazení hladov-

ky. U velkých a středních ple-

men je možné nasadit 24 až 

48 hodin bez krmiva, u ma-

lých a středních plemen 12 až 

24 hodin. Samozřejmě s plno-

hodnotným přístupem k čer-

stvé vodě. U velmi malých je-

dinců nebo mláďat lze doplnit 

rychlou energii pomocí medu 

nebo hroznového cukru ve 

vodě. Další krmivo, které mů-

žeme nabídnout, je rozvaře-

ná rýže bez soli, včetně vody 

ve které se rýže vařila. Je mož-

né přidat i vařená kuřecí prsa 

bez kůže v rozumném množ-

ství. V první fázi není nutné 

ani vhodné podávat „živočišné 

uhlí, smectu“, probiotika ani 

jiné potravinové doplňky. Lid-

ské léky na bolest, např. Ibal-

gin či Paralen, v žádném pří-

padě nepodávat. Stav trávicího 

aparátu by se měl upravit do 

dvou až třech dnů.

Při následujících situacích:

•  opakující se potíže

•  dlouhodobé potíže v rámci 

týdnů až měsíců

•  intenzita se nesnižuje

•  zvíře je apatické

•  jedná se o mládě či miniatur-

ní plemeno nebo starého ne-

mocného pacienta

•  existuje pode-

zření, že zví-

ře pozřelo kus 

hračky nebo 

jiný cizí předmět

je na místě vyhledat pomoc vete-

rinárního lékaře a snažit se zjis-

tit příčinu daného problému.

Ať už se jedná o zvracení 

nebo průjem je vždy lepší při 

nejistotě problém telefonicky 

konzultovat s ošetřujícím ve-

terinářem nebo s pohotovost-

ním veterinárním zařízením. 

Myslete na své mazlíčky a vzpo-

meňte si, že všemožné přilep-

šení v podobě kostí, kůží a ji-

ných nevhodných pamlsků 

může mít negativní důsledky. 

Méně je často více.
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2. 5. -  29. 6. 2017
úterý až neděle

10 - 16 hod.

-‘

Letohrádek Mitrovských
BRNO, Veletržní 19 - naproti Výstavišti
www.letohradekbrno.cz

Baví po staletí...
Kdo by si nepamatoval slepičku na klíček, auto 

na dálkové ovládání, mrkací panenku nebo myš-

ku na setrvačník? Dětské hračky, které se hýba-

jí, svítí nebo kouří, se těší velké oblibě a fasci-

nují děti, ale i dospělé jako máloco. Devatenácté 

století, které s sebou přineslo nové a výrazné 

vynálezy, vložilo zmenšené mechanismy do 

dětských rukou. Mělo to své důvody – mnohá 

technická novinka tak byla poměrně brzy pří-

stupná jako hračka a sloužila jako vzdělávací po-

můcka. Již od poloviny 19. století vznikaly firmy 

specializující se na výrobu dětských mechanic-

kých hraček a konstruktivních či tvořivých sta-

vebnic – parní stroje do ruky, lihové sporáčky 

pro panenky, dětské promítačky, gramofony, 

miniaturní šicí stroje a další předměty denního 

života, které dětem přibližovaly vědecké a tech-

nické novinky nejrůznějšího charakteru a po-

máhaly tak pochopit, jak funguje svět. 

Návštěvníci uvidí také atraktivní a dnes ojedi-

nělé hračky z počátku 20. století – prvopočátek 

filmového pohybu – Laternu magiku, i mlad-

ší promítací přístroj na svíčku, mlýnky na par-

ní pohon, kolotoče, parníky, vláčky a třeba i pa-

nenku na kolečkových bruslích. 

Zpestřením výstavy jsou videoukázky se zá-

znamem pohybu nejzajímavějších hraček, který 

s ohledem na muzeální povahu exponátů nelze 

jinou cestou vidět. Všechny unikátní exponáty 

zapůjčili manželé Pecháčkovi z Muzea hraček 

v Rychnově nad Kněžnou. (PR)
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Brněnského trosečníka ozdobí 
Koller, ale možná i zlatá Kometa
Mandrage, Vypsaná fixa a hlav-

ně David Koller s kapelou se 

stanou hlavními hvězdami fes-

tivalu Brněnský trosečník, kte-

rý se koná v sobotu 24. června 

na brněnské Riviéře. Na akci 

mohou zajít celé rodiny, proto-

že pořadatelé z agentury Glanc 

pamatovali i na děti.

V areálu koupaliště Riviéra 

se na festivale objeví i biketrial 

show, skákací hrad pro děti, RC 

modely aut, Beat Up taneční 

vystoupení, bungee running, 

tower building, oblíbené malo-

vání na obličej, a pokud to po-

časí dovolí, i koupání.

Hlavním bodem progra-

mu je však hudba. „Snažíme 

se udělat hudební mix napříč 

spektrem pro širokou skupi-

nu návštěvníků. Chceme, aby 

byl program kvalitní, ale aby 

zároveň i pobavil a byl zamě-

řen i na děti. Proto zahraje tře-

ba Kašpárek v rohlíku. Texty 

Ivana Mládka v podání Dědy 

Mládka si mohou zase zazpí-

vat všichni, Mandrage oslovuje 

teenagery, Vypsaná fixa je stá-

lice, no a David Koller je roc-

ková hvězda,“ shrnul jednatel 

agentury Glanc Aleš Hrbek. 

Brněnský trosečník se chlu-

bí tím, že je festivalem pro ce-

lou rodinu. „Pro děti je při-

praven pestrý doprovodný 

program s animátory a nejrůz-

nější atrakce. Chybět nebude 

i dětské menu a samozřejmě 

Riviéra nabízí možnost koupá-

ní a vodních radovánek,“ po-

dotkl Hrbek.

Pořadatelé vsadili na areál 

u řeky. „Festival má kouzelnou 

atmosféru v luxusním pro-

středí brněnské Riviéry. Při-

náší atrakci v podobě sledová-

ní stavby netradičních plavidel 

týmů, které jako kapitáni po-

vedou známé osobnosti. Plavi-

dla v podvečer vyjedou na zá-

vod a bývá to vítaná atrakce 

pro všechny,“ nalákal zájemce 

Hrbek.

Brněnský trosečník vyplní 

zájemcům celý den. „Festival 

je celodenní, vstup do areálu je 

24. června již od 10.00. Předpo-

kládaný konec je asi ve 23:00. 

Pro rodinky jsme připravili vel-

mi sympatické rodinné vstup-

né. Dramaturgie a pojetí fes-

tivalu se nesnaží konkurovat 

velkým festivalům, přinášíme 

zážitek trochu jiného charakte-

ru. Je to takový vymazlený hu-

debně-sportovně-společenský 

den pro celou rodinu,“ pozna-

menal jednatel.

Soutěže trosečníků se účast-

ní tříčlenné týmy. „Co se týče 

kapitánů, počítáme s účastí ho-

kejisty Honzy Káni, který bude 

obhajovat vítězství z minulého 

ročníku, dalšími budou posta-

vy Divadla Bolka Polívky Fre-

ttin s Barynem,“ podotkl.

Moderátorem festivalu bude 

opět populární tvář brněnské-

ho Rádia Petrov Zbyněk Louc-

ký. „Kromě již zmíněných ka-

pitánů trosečnických týmů se 

určitě na festivalu objeví i dal-

ší známí, tedy diváci. Hodláme 

například pozvat všechny ho-

kejisty Komety Brno i s jejich 

rodinami, jako odměnu za čers-

tvě získaný titul mistrů hokejo-

vé extraligy,“ prozradil Hrbek.

VETERINÁRNÍ PORADNA
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Výstava představuje tvorbu Jindřicha Štreita zorným úhlem 
vizuální antropologie jako dokument životního stylu venkov-
ské komunity na Bruntálsku v 80. letech 20. století. Projekt 
Venuše se zaměřuje na téma ženy, kterou zachycuje v pra-
covním procesu, ve volném čase a jako aktérku partnerských 
vztahů. www.mzm.cz

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, 28. 4. – 1. 10. 2017 
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Moravské zemské muzeum, www.mzm.cz, tel.: 533 435 220

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

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

12.–14. května

10. Bryologický víkend

Botanické oddělení Moravské-

ho zemského muzea, Ústav biologie 

rostlin Agronomické fakulty Mende-

lovy univerzity v Brně. Akce je vhod-

ná pro studenty, učitele, ochraná-

ře, lesníky a další zájemce o me-

chorosty.

18. května

Mezinárodní den muzeí

Vstup zdarma do objektů MZM.

20. května

Brněnská muzejní noc 2017

– výběr z programu

Biskupský dvůr – hudební ukázky 

z inscenací v podání Městského di-

vadla Brno na nádvoří Biskupského 

dvora, koncert Big Band Mr. Swing

Dietrichsteinský palác – průvod 

k výročí 300 let od narození Marie Te-

rezie, vědomostní kvízy

Palác šlechtičen – módní přehlídka 

současné návrhářky Libuše Buchto-

vé – Ateliér Libuše

Pavilon Anthropos – Roman Ravin 

a Swayambhu – tematický dopro-

vod k výstavě Vítejte u neandertálců 

– alikvótní, šamanská hudba, „Spi-

rit-etno“

Památník Leoše Janáčka – Volná im-

provizace na janáčkovská témata In-

gvaldsen, Narvesen a Graham

25. května

Mezinárodní den muzeí v Domě Ji-

řího Gruši

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.  

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

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

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

9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstavy:

200 let Moravského zemského mu-

zea – série výstav prezentuje TOP 

sbírkové předměty odborných oddě-

lení instituce

Numismatické oddělení do 4. 6.

Šťastný bezdomovec – Evropan a svě-

toobčan Jiří Gruša 19. 5. – 2. 6. 

Karel Absolon – manažer a strůjce 

velkých vizí do roku 2018

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 606 033 100, 

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

9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno.

Výstava:

Pavel Korbička – Nápěvky mluvy

 do 14. 5. 

Stálá expozice: Život a dílo L. Janáčka

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 282, ote-

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

9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstavy: In Mendel’s Footsteps: An 

exhibition of the people, Places and 

Scientific Research in the Life of Gre-

gor Mendel, Mramorové sály do 2. 7.

PALÁC ŠLECHTIČEN

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

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

9:00–17:00 h, so–ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno

Výstava:

Pavel Dvorský do 30. 6.

Recyklace – šijeme, přešíváme, pře-

plétáme 21. 5. – 1. 10.

Království Benin: Bronzy zkropené 

krví. Výstava afrických uměleckých 

artefaktů – 120 let od vyplenění říše 

Benin do 22. 10.

Venuše – Fotografie Jindřicha Štreita

 do 1. 10.

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

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

vírací doba: po–pá: 8.30–17:00 h pou-

ze na objednávku na tel.: 515 910 422 

a 515 910 421

Dlouhodobé výstavy:

Ludvík Kundera – Hora dění

Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

Corpus litterarum. Stopy písemnictví 

nejen v moravských dějinách

Předprodej vstupenek a rezervace jednotlivých vstupenek: Besední ulice, 602 00 Brno, tel.: 539 092 811, e-mail: pred-

prodej@filharmonie-brno.cz; Student Agency v Domě pánů z Lipé, nám. Svobody 17; v místě konání koncertu nejdříve 

3/4 hodiny před jeho začátkem.

4. 5. | 19:30 Besední dům

POHLEDY DO MINULOSTI

4. 5. | 10:00 Veřejná generální zkouška

BACH: Klavírní koncert č. 5 f moll 

SCHNITTKE: Koncert pro klavír a smyčce

RAVEL: Náhrobek Couperinův

STRAVINSKIJ: Pulcinella, suita 

Polina Osetinskaja – klavír

Filharmonie Brno: dirigent Ilyich Rivas 

5. 5. | 19:30 Besední dům

POHLEDY DO MINULOSTI

BACH: Klavírní koncert č. 5 f moll 

SCHNITTKE: Koncert pro klavír a smyčce

RAVEL: Náhrobek Couperinův

STRAVINSKIJ: Pulcinella, suita 

Polina Osetinskaja – klavír

Filharmonie Brno: dirigent Ilyich Rivas 

10. 5. | 19:30 Besední dům

SÓLISTA SEZONY S BRITSKOU KLA-

SIKOU

PÄRT: Cantus in memoriam Benja-

min Britten

ELGAR: Violoncellový koncert e moll 

BEETHOVEN: Symfonie č. 2 D dur 

Matthew Barley – violoncello

Filharmonie Brno: dirigent Alexan-

der Joel

11. 5. | 19:30 Besední dům

SÓLISTA SEZONY S BRITSKOU KLA-

SIKOU

PÄRT: Cantus in memoriam Benja-

min Britten

ELGAR: Violoncellový koncert e moll 

BEETHOVEN: Symfonie č. 2 D dur 

Matthew Barley – violoncello

Filharmonie Brno: dirigent Alexan-

der Joel

12. 5. | 19:30 Besední dům

SÓLISTA SEZONY S BRITSKOU KLA-

SIKOU

PÄRT: Cantus in memoriam Benja-

min Britten

ELGAR: Violoncellový koncert e moll 

BEETHOVEN: Symfonie č. 2 D dur 

Matthew Barley – violoncello

Filharmonie Brno: dirigent Alexan-

der Joel

17. 5. | 19:30 Besední dům

MLADÁ KREV aneb HUDBA ZBLÍZKA IV

Koncert členů Orchestrální akademie 

Filharmonie Brno a hostů

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

JANÁČKOVO DIVADLO

  7. 5. 19:00 NABUCCO, opera

10. 5. 19:00 DEMENCE – Proton 

Theatre. V rámci festivalu 

Divadelní svět Brno 2017.

13. 5. 19:00 KÁŤA KABANOVÁ, opera

16. 5. 18:00 HORSES IN THE SKY

Kibbutz Contemporary 

Dance Company. V rám-

ci festivalu Divadelní 

svět Brno 2017.

17. 5. 19:00 HORSES IN THE SKY

Kibbutz Contemporary 

Dance Company. V rám-

ci festivalu Divadelní 

svět Brno 2017.

18. 5. 19:00 CHVĚNÍ, balet

19. 5. 11:00 KROK ZA OPONU 

LÁSKA NA DÁLKU

19. 5. 19:00 CHVĚNÍ, balet

20. 5. 19:00 KÁŤA KABANOVÁ, opera

30. 5. 19:00 LABUTÍ JEZERO, balet

31. 5. 19:00 LA GIOCONDA, opera

MAHENOVO DIVADLO

  7. 5. 19:00 JE TŘEBA ZABÍT SEKA-

LA, činohra

  8. 5. 19:00 SATURNIN, činohra 

13. 5. 20:00 KRÁL OIDIPUS – Rezi-

dentztheater. V rámci 

festivalu Divadelní svět 

Brno 2017.

15. 5. 20:00 DOBRÝ ČLOVĚK ZE SE-

ČUANU – Theater Bre-

men. V rámci festivalu 

Divadelní svět Brno 2017.

16. 5. 20:00 ZLATÉ SRDCE – Theater 

Bremen. V rámci fes-

tivalu Divadelní svět 

Brno 2017.

18. 5. 20:00 PETROLEJOVÉ LAMPY, 

činohra

19. 5. 19:00 ŽELARY 

21. 5. 19:00 GAME OVER, balet

26. 5. 19:00 HRABĚ ORY, opera

27. 5. 19:00 GAME OVER, balet

28. 5. 19:00 HRABĚ ORY, opera

29. 5. 19:00 BŮH MASAKRU, činohra

30. 5. 19:00 APARTMÁ V HOTELU 

PLAZA, činohra 

31. 5. 19:00 KRÁLOVA ŘEČ, činohra

DIVADLO REDUTA

  7. 5. 14:00 POHÁDKA O NEVYŘÁDĚ-

NÉM DĚDEČKOVI, činohra

  8. 5. 20:00 VÉVODKYNĚ A KU-

CHAŘKA, činohra

  9. 5. 18:00 KDYŽ ZAVÍTÁ MÁJ…, 

opereta, operetní studio

10. 5. 19:00 BĚSI, činohra

11. 5. 19:00 KMENY, činohra

12. 5. 20:00 NEPŘÍTEL LIDU – Slo-

vácké divadlo. V rámci 

festivalu Divadelní svět 

Brno 2017.

14. 5. 11:00 ČECHY LEŽÍ U MOŘE – 

Naivní divadlo. V rámci 

festivalu Divadelní svět 

Brno 2017.

14. 5. 14:00 ČECHY LEŽÍ U MOŘE – 

Naivní divadlo. V rámci 

festivalu Divadelní svět 

Brno 2017.

15. 5. 19:30 NORA – Divadlo pod Pal-

movkou. V rámci festivalu 

Divadelní svět Brno 2017.

16. 5. 20:00 SPALOVAČ MRTVOL

V rámci festivalu Diva-

delní svět Brno 2017.

20. 5. 14:00 KVAK A ZBLUŇK, činohra

21. 5. 10:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

22. 5. 19:00 PODEZŘELÁ KRAJINA 

S ANDĚLY, činohra

23. 5. 18:00 KÁMEN A BOLEST, či-

nohra

24. 5. 19:00 IMPROVOZOVNA, činohra

27. 5. 18:15 RŮŽOVÝ KAVALÍR

28. 5. 14:00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

30. 5. 19:00 RAPPER, Div. spolek Frida

31. 5. 19:00 KMENY, činohra

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

  7. 5. 10:00 ZLATOVLÁSKA, činohra

20. 5. 10:00 PERNÍKOVÁ CHALOUP-

KA, činohra

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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  5. 5. 19:00 SHIRLEY VALENTI-

NE / Divadelní a filmo-

vá agentura FESTIVAL 

ŽENY ŽENÁM / autor: 

W. Russel

  6. 5. 19:00 HVĚZDA / Studio DVA 

DIVADLO FESTIVAL 

ŽENY ŽENÁM / autor 

a režie: P. Hartl

  7. 5. 19:00 MILENA MÁ PROBLÉM 

/ Divadlo Bolka Polívky 

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM 

/ autor a režie: Š. Vacu-

líková

  8. 5. 19:00 THE NAKED TRUTH 

– ODHALENÁ PRAV-

DA / StageArtCZ FESTI-

VAL ŽENY ŽENÁM / au-

tor: D. Simpson, režie: 

P. Halberstadt

  9. 5. 19:00 CYRANO / Divadel-

ní spolek Kašpar / au-

tor: E. Rostand, režie: 

J. Špalek

10. 5. 19:00 TVRZ – komedie husit-

ská / Divadlo Bolka Po-

lívky / autor a režie: 

L. Balák

12. 5. 19:00 ŠAŠEK A SYN / Diva-

dlo Bolka Polívky / autor 

a režie: B. Polívka

13. 5. 19:00 DNA / Divadlo Bolka 

Polívky / autor a režie: 

B. Polívka

15. 5. 19:00 THE NAKED TRUTH 

– ODHALENÁ PRAV-

DA / StageArtCZ / au-

tor: D. Simpson, režie: 

P. Halberstadt

16. 5. 19:00 CAVEMAN / Agentura 

Point / autor: R. Becker, 

režie: P. Hartl

17. 5. 19:00 SEX PRO POKROČILÉ 

/ Studio DVA DIVADLO 

/ autor: M. Riml, režie: 

D. Abrahámová

18. 5. 19:00 HRDÝ BUDŽES / Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram 

/ autor: I. Dousková, re-

žie: J. Schmiedt

19. 5. 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE / 

Divadlo Komediograf / 

autor a režie: L. Balák

20. 5. 19:00 NA MĚLČINĚ / Divadlo 

Kalich / autor: F. Hou-

tappels, režie: J. Nvota

21. 5. 19:00 TEĎ NE! / Studio Bouře 

/ autor: J. -C. Islert, re-

žie: J. Nvota

22. 5. 19:00 4 SESTRY / Studio DVA 

DIVADLO / autor a režie: 

P. Hartl

23. 5. 19:00 SRNKY / Divadlo Bolka 

Polívky / autor a režie: 

T. Svoboda

25. 5. 19:00 O LÁSCE / Studio 

DVA DIVADLO / au-

tor: P. Claudel, režie: 

A. Kraus

26. 5. 19:00 HRŮZA V BRNĚ / Diva-

dlo Bolka Polívky / PRE-

MIÉRA / autor a režie: 

A. Goldflam

27. 5. 19:00 HRŮZA V BRNĚ / Diva-

dlo Bolka Polívky / I. RE-

PRÍZA / autor a režie: 

A. Goldflam

28. 5. 19:00 PRACHY!!! / Divadlo 

Palace / autor: R. Coo-

ney, režie: J. Kališová

29. 5. 19:00 SRNKY / Divadlo Bolka 

Polívky / autor a režie: 

T. Svoboda

30. 5. 19:00 RŮŽOVÉ BRÝLE / Diva-

dlo Ungelt / autor: S. Bi-

gelow a J. Goldberg, re-

žie: L. Bělohradská

31. 5. 19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE 

Dr. ZVONKA BURKEHO 

/ Divadlo Bolka Polívky / 

autor: L. Smoček, režie: 

B. Rychlík

Divadlo Bolka Polívky, tel.: 542 214 903
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HRŮZA V BRNĚ
ŽERTOVNÁ GROTESKA Z BRNĚNSKÉHO PROSTŘEDÍ

www.divadlobolkapolivky.cz

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5 / Brno

26. 5.
PREMIÉRA

27. 5.
vždy 19.00

I. REPRÍZA
autor a režie:
ARNOŠT GOLDFLAM
hrají:
JOSEF POLÁŠEK, ROBERT MIKLUŠ, MOJMÍR MADĚRIČ, 
FILIP TELLER, MÍŇA CHMELAŘOVÁ, CYRIL DROZDA, 
MILOSLAV MARŠÁLEK, A DALŠÍ
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DIVADELNÍ PREMIÉRY

Stefano Massini: 
Dynastie
Premiéra 3. 5. 2017 v 19.00 hod., 

Divadlo Husa na provázku – Vel-

ký sál

V roce 1844 přišel do New Yor-

ku s jediným kufrem. Otevřel 

maličký obchod a po něm při-

šli do Spojených států ještě jeho 

dva bratři. Záhy vybudovali byz-

nys, na jehož konci stála čtvrtá 

největší banka v USA. Její pád 

v roce 2008 a rekordní bankrot 

ve výši 200 miliard dolarů spustil 

celosvětovou hospodářskou kri-

zi, jejíž důsledky na vlastní kůži 

dodnes cítí lidé po celém světě. 

Fascinující portrét židovské ně-

mecké rodiny jako skalpel oteví-

rá útroby historie USA a omraču-

jícím způsobem zachycuje dějiny 

kapitalismu.

Harold Pinter: 
Návrat domů
Premiéra 11. 5. 2017 v 17.00 hod., 

Divadlo U stolu

Akademik Teddy se po letech 

vrací domů. Jen na několikaden-

ní návštěvu, během které chce 

otci a bratrům představit svou 

ženu Ruth i úspěšný život, kte-

rý si v Americe vybudoval. Vra-

cí se tam, odkud kdysi utekl, jako 

jiný člověk – už dost silný na to, 

aby tento návrat ustál. Opravdu? 

Hra britského nositele Nobelovy 

ceny za literaturu Harolda Pin-

tera z roku 1964 je plná nečeka-

ných zvratů.

Kateřina Tučková, 
Dodo Gombár: 
Žítkovské bohyně
Premiéra 20. 5. 2017 v 19.00 hod., 

Městské divadlo Brno – Činoher-

ní scéna

Magický příběh, který je dílem fik-

ce a dílem vychází ze skutečných 

událostí, se odehrává na Morav-

ských Kopanicích v obci Žítková. 

Hlavní postavou je Dora Idesová, 

poslední ženský výhonek rodu 

žítkovských bohyní. Jejich umě-

ní se však nenaučila. Vystudova-

la etnografii a rozhodla se o nich 

napsat vědeckou studii. Při pát-

rání po svých předcích odhaluje 

neuvěřitelné osudy a souvislosti 

a přes ně objevuje nejenom stá-

le stejné modely lidských povah 

a jednání, ale i sebe samu.

Gioachino Rossini: 
Hrabě Ory
Premiéra 26. 5. 2017 v 19.00 hod., 

Národní divadlo Brno – Maheno-

vo divadlo

Opera věnovaná milostným tou-

hám v humorné podobě. Inscena-

ce se odehrává v prostředí fran-

couzského zámečku obklopeného 

vinicemi v elegantních 50. letech 

20. století. Příběh o sukničkáři 

Orym rozhodnutém získat ctnost-

nou komtesu je založen na stře-

dověké baladě o hraběti, nechval-

ně proslulém donchuánovi, kte-

rý řádil v okolí řeky Loiry. Chlípný 

hrabě si umanul potěšit jeptiš-

ky v klášteře Formoutiers a do-

stat se tam i se svými společní-

ky v převleku za potulné řeholni-

ce. Rossini jednoaktovou komedii 

rozšířil o hudební čísla z opery Il 

viaggio a Reims.  (JAVA)

Vladimir 518 a jeho 
Kmeny 90 v galerii

 Kultura 90. let. Skupina Teatr Novogo Fronta a džínovina (zde bunda Bohouše Bobo Němce).  FOTO: KMENY 90

Ve stejnojmennou expozici v Uměleckoprůmyslovém muzeu se přetransfor-
muje kniha Kmeny 90 reflektující fenomén alternativní kultury 90. let. Vý-
stava, kterou ve spolupráci s Moravskou galerií Brno připravil editor kni-
hy Vladimir 518, potrvá v budově na Husově ulici od 14. května do 1. října.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Kniha Kmeny 90 vyšla na konci 
roku 2016 a doplnila pomyslnou 

trilogii s Kmeny a Kmeny 0 věnovaný-
mi městským subkulturám současnosti, 
resp. období normalizace. V Brně se se-
šly hned dva projekty, které daly příbě-
hům další podobu – nejdříve divadelní 
představení Kmeny v Redutě, nyní vý-
stava Kmeny 90. Zatímco režisér Bra-
ňo Holiček subjektivně zpracoval kniž-
ní předlohu, pod výstavou je jako autor 
a částečně jako kurátor podepsán sám 
raper a výtvarník Vladimir 518. 

Období tvořící pozadí výstavy zahájil 
politický převrat v listopadu 1989, jenž 
nastartoval řadu dramatických proměn. 
„Patřilo k nim také to, že se zcela změnil 
charakter městské nonkonformní mláde-
že, která začala absorbovat nové impulzy 

ze zahraničí a často je přetavovala v na-
prosto originální kulturní novotvar, stojí-
cí někde na pomezí Východu a Západu, 
undergroundu i popkultury,“ sdělil Vla-
dimir 518. „Přes odlišnou formu a ryt-
mus vyprávění mají kniha i výstava po-
dobný cíl, tedy sledovat důsledky těchto 
proměn,“ popsal směřování projektu.

Knihu, která staví na textech a foto-
grafiích, výstava dotváří a doplňuje pro-
střednictvím objektů, videozáznamů, 
grafického designu, módy i dobového 
výtvarného umění. Návštěvníci se však 
s fenoménem 90. let seznámí i v širších 
souvislostech. „Součástí expozice jsou 
i kulturní a společenské fenomény, kte-
ré alternativní kultuře vytvářely dobový 
kontext. Politika, transformace ekono-
miky, popkultura či dobové umění, kte-
ré není úplně možné označit za subkul-
turní, v mnohém ovšem na naše témata 

navazuje či reaguje,“ vysvětlil Vladi-
mir 518. Zdůraznil také, že stejně jako 
v knize nechce 90. léta idealizovat, ale 
dívat se na ně kriticky. Nezávislá kultura 
zmíněných let v sobě podle jeho názoru 
obsahuje i určitou sebeironii a mnoho 
výjevů z expozice je už ve svém zákla-
dě rozporuplných – například pouliční 
bitky zaznamenané na videu.

Husova v rytmu devadesátek

Vernisáž výstavy 13. května vnese at-
mosféru 90. let i na ulici Husovu, kde 
vypukne volně přístupný street hap-
pening s ikonickými kapelami, stán-
ky a dalším doprovodným programem. 
„Husova bude v úseku od hotelu Inter-
national až po Vyšší odbornou školu 
uměleckých řemesel po celý den uza-
vřena. Vjezd bude povolen pouze do 
Domini parku,“ uvedla mluvčí MG Mi-
chaela Paučo. „Po slavnostním zaháje-
ní v 16 hodin bude výstava zpřístupněna 
za symbolickou částku 50 korun. Do-
provodný program na Husově bude po-
kračovat až do 22.30 hodin,“ dodala.

Festival předvádí dramata světa
Divadelní svět Brno opět představí mo-
derní, objevné a aktuální divadlo v po-
dání tuzemských i zahraničních soubo-
rů. Osmý ročník mezinárodního festivalu 
opanuje od 12. do 17. května jeviště vět-
šiny brněnských scén.

Festival, jehož produkce se před dvěma 
lety ujalo Národní divadlo Brno (NdB), se 
pozvolna zabydluje na brněnské i mezi-
národní kulturní mapě. I proto dramatur-
gie festivalu, na níž se vedle NdB podíle-
jí všichni spoluorganizátoři festivalu, tedy 
Městské divadlo Brno, Centrum experi-
mentálního divadla, Divadlo Radost a Ja-
náčkova akademie múzických umění, kla-
de důraz na jeho mezinárodní a progresivní 
charakter. Jako nosné téma si letos festival 
zvolil zodpovědnost mocných. „Myslím, že 
zodpovědnost mocných, moc a bezmoc je 
něco, co nyní všichni citliví lidé reflektují, 
prožívají. A toto téma ve všech variantách 
se stalo svorníkem festivalu,“ uvedl ředitel 
NdB a také festivalu Martin Glaser.

Už 10. května v Janáčkově divadle sehra-
je maďarský Proton Theatre postmoderní 
melodrama Demence jako festivalový pro-
log. V zahajovací den přehlídky 12. května 
se v Česku poprvé představí dánský Odin 
Teatret a v režii svého zakladatele Eugenia 
Barby zahraje v divadle Husa na provázku 
inscenaci Věčný život o lidech roztrouše-
ných po celé Evropě po třetí světové válce 

v roce 2031. Mnichovský Rezidenzthea-
ter přenesl zase Krále Oidipa do současné-
ho open spaceu a představí toto pojetí antic-
ké tragédie v Mahenově divadle. Na stejné 
scéně uvede Theater Bremen dvě inscenace 
zkoumající šance dobra, nesobeckosti a al-
truismu v dnešním světě – Brechtova Dob-
rého člověka ze Sečuanu a taneční projekt 
Zlaté srdce. Vrcholem pohybového divadla 
by se v závěru festivalu mělo stát předsta-
vení Horses in the Sky v podání izraelské-
ho souboru současného tance Kibbutz Con-
temporary Dance Company.

Domácí linii festivalu tvoří představení 
českých a slovenských divadel. Slovenské 
národné divadlo zdramatizovalo slavnou 
Bergmanovu fresku Fanny a Alexander, 
kterou 12. května zahraje v Městském di-
vadle Brno. Sem také 14. května přijede 
pražské Divadlo Letí s netradičním před-
stavením Olga (Horrory z Hrádečku). Spa-
lovač mrtvol z ostravského Divadla Petra 
Bezruče pak rozehraje svůj morbidní spek-
tákl 16. května v Redutě.

Festival nezapomíná ani na dětské di-
váky. Je jim určena například hra Čechy 
leží u moře v podání Naivního divadla 
Liberec či představení cardiffského di-
vadla Hijinx nazvané Seznamte se, Fred.

Více informací o festivalu a vstupen-
kách lze najít na webové stránce www.di-
vadelnisvet.cz. (MAK)

Divadelní svět Brno 2017
Janáčkovo divadlo: Demence 

(10. 5.); Horses in the Sky (16., 

17. 5.); Blackbird (17. 5.)

Mahenovo divadlo: Král Oidipús 

(13. 5.); Dobrý člověk za Sečuanu 

(15. 5.); Zlaté srdce (17. 5.)

Reduta: Nepřítel lidu (12. 5.); Lid-

ská tragikomedie (13. 5.); Čechy 

leží u moře (14. 5.); Nora (15. 5.); 

Spalovač mrtvol (16. 5.); Conste-

llations I. (17. 5.)

Městské divadlo Brno: Fanny 

a Alexander (12. 5.); Hovory na 

útěku (12. 5.); O bílé lani (13. 5.) 

Olga – Horrory z Hrádečku (14. 5.); 

Sólo (14. 5.); Cube (15. 5.)

Divadlo Husa na provázku: Věčný 

život (12., 13. 5.); Potkani (15. 5.); 

HaDivadlo: Projektil (12. 5.); Mu-

tus Liber (13. 5.); Malina (15. 5.); 

Válka (16. 5.)

Divadlo U stolu: Lidový kousek 

(13. 5.); Seznamte se, Fred (16., 

17. 5.)

Divadlo Radost: Jak jsem byl Cy-

rano (14. 5.)

Divadlo na Orlí: Lešanské jeslič-

ky (14. 5.)

Park Lužánky: Majster a Marga-

réta (14. 5.)

Ohňostroje rozzáří 
Brno už podvacáté
Pro jubilejní mezinárodní soutěžní festi-
val ohňostrojů Ignis Brunensis, který za-
čne na konci května, je letos připraveno 
sedm ohňostrojů – úvodní a závěrečná ne-
soutěžní show nad Špilberkem a pět oh-
ňostrojů v hlavní soutěži na přehradě. Tím 
se zařadí mezi největší ohňostrojné desti-
nace, jakými jsou Cannes, Montreal, Ma-
cao nebo Hannover, s pěti a více ohňo-
stroji v hlavní soutěži.

Festivalu se zúčastní Rakousko, Ně-
mecko, společný tým Švýcarska s Čínou, 
ohňostrůjci ze Španělska a domácí české 
týmy. Soutěžící jsou vybráni jako vítězo-
vé některé z velkých světových přehlídek 
v předchozích letech. Soutěžní ohňostro-
je na přehradě potrvají i s povinnou úvod-
ní skladbou Bugatti step od Jaroslava Jež-
ka přibližně 17 minut.

Dárkem k letošnímu výročí bude pro 
všechny návštěvníky hudební festival Re-
gioJet Music Fest. Bude probíhat v sou-
těžních dnech nad Rakoveckou pláží už 
od odpoledních hodin s ukončením asi 
půlhodinu před ohňostroji.

Přehlídku zahájí 26. května společnost 
Theatrum Pyroboli, kdy se jejich ohňostroj-
né prelude rozzáří nad Špilberkem. První 
soutěžní vystoupení na přehradě je v režii 
Ignis Brunensis Teamu z České republiky 
v sobotu 3. června, další budou následovat 
až do 24. června. Podrobný program najdete 
na stránkách www.ignisbrunensis.cz. (APE)

KRÁTCE

Umělci v Křížové 
chodbě
Obrazy, fotografie, keramika či 

dřevěné a kamenné skulptury os-

travských výtvarníků sdružených 

ve skupině In Signum dotvoří od 

9. do 31. května atmosféru Křížo-

vé chodby na Nové radnici. Sku-

pina osmi výtvarníků se navra-

cí k přirozené estetice a sdělnosti 

a hledá harmonii a řád v přírodě 

i společnosti. Výstava je přístup-

ná zdarma od pondělí do pátku 

od 10 do 18 hodin. (MAK)

 

Muzejní noc s číslem 13
Májový večer a noc 20. května bu-

dou v Brně patřit muzeím a gale-

riím. Uskuteční se již 13. Brněn-

ská muzejní noc. Vedle tradičních 

institucí, jako jsou např. Morav-

ská galerie, Moravské zemské 

muzeum či Technické muzeum, 

se představí např. i Nová radni-

ce, Krajský úřad Jihomoravského 

kraje nebo Filharmonie Brno. Ex-

pozice se otevřou v 18 hodin a ná-

vštěvníci jimi budou moci prochá-

zet až do půlnoci. Program akce je 

na www.brnenskamuzejninoc.cz, 

na Facebooku i na stránkách jed-

notlivých institucí. (MAK)

Studenti zahrají Katyni
Studentský soubor proFIdivadla při 

Fakultě informatiky MU nastudoval 

hru Katyně na motivy stejnojmen-

ného románu Pavla Kohouta. Pre-

miéra se uskuteční 10. května od 

19.30 na Fakultě informatiky, ná-

sledně hru zahrají 18. května od 17 

a 19.30 v kině Scala. Vstup volný či 

za dobrovolné vstupné. (MAK)

Ženy50 oslaví 
Den matek 
Spolek Ženy50 uspořádá výroční 

10. koncert ke Dni matek, jímž sou-

časně oslaví deset let své činnos-

ti. Koncert se uskuteční 21. května 

v 19 hodin v sále Otakara Motej-

la v budově Kanceláře veřejného 

ochránce práv. Představí se mla-

dí umělci z uskupení Solitutticelli 

Cello Ensemble vystupující v netra-

dičním složení čtyř violoncell. Ozdo-

bou večera se stane světový baryto-

nista a držitel Ceny Thálie Vladimír 

Chmelo. Vstup je zdarma. (MAK)
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HLAVNÍ TÉMA 4. ROČNÍKU:    ITALSKÝ DESIGN – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VOZY A MOTOCYKLY

VÍCE NEŽ 1�000 EXPONÁTŮ
NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÁ SLAVNOST V ČR

AUTOSALON    MOTOSALON    PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY    DĚTSKÁ ZÓNA    ZÁBAVA PRO CELOU RODINU
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Na MS budou Brno 
reprezentovat 
Krejčík a Kempný
Již tento víkend začíná v Kolíně nad Rý-
nem a také v Paříži Mistrovství světa v led-
ním hokeji 2017. Česká reprezentace pat-
ří podle sázkových kanceláři mezi šestici 
hlavních favoritů. Brněnští fanoušci pak 
mají zvlášť důvod se těšit. V dresu se dvě-
ma lvy a dvěma orlicemi se totiž představí 
hned dva pro ně důvěrně známí hokejisté.

Prvním z nich je pražský rodák Jakub 
Krejčík, který se letos stal „nejoblíbeněj-
ším Pražákem v Brně“. I díky jeho fantas-
tickému výkonu se klub Kometa Brno do-
čkal svého dvanáctého titulu. V play-off si 
ve čtrnácti zápasech připsal úctyhodných 
třináct bodů a stal se tak nejlepším ofenziv-
ním bekem Modrobílých.

Druhým je pak legionář Michal 
Kempný, bývalá opora Komety, který letos 
získával ostruhy v prestižní NHL. Ačkoliv 
jeho Chicago vypadlo v prvním kole play-
-off, s výkonem Kempného byli zámoř-
ští trenéři spokojení a s největší pravdě-
podobností by tak měl u týmu pokračovat. 
Hodonínský rodák si v padesáti zápasech 
připsal osm bodů. (MAD)

Pomozte dětem 
vybrat sport
Vaše dítě by rádo sportovalo, ale 

neví, jaký sport vybrat? V tom pří-

padě navštivte festival brněnského 

sportu a zdravého životního stylu 

Brno v pohybu 2017. Děti si zde bu-

dou moci vyzkoušet řadu sportů od 

těch nejznámějších až po netradič-

ní jako baseball či americký fotbal. 

„Osobní kontakt s trenéry a profesi-

onály z mnoha sportovních oblastí 

může být tím pomyslným závažím 

při rozhodování o sportovní bu-

doucnosti našich dětí,“ říká za orga-

nizátory čtvrtého ročníku ředitel fes-

tivalu Roman Vágner. Akce se koná 

v sobotu 20. května ve 13 hodin 

na stadionu Sokol Brno I. Podrob-

nější informace najdete na webu 

www.brnovpohybu.cz. (MAD)

Nordic Walking vás 
vrátí do formy
Léto se blíží a řada z nás má jistě 

na mysli otázku: jak se dostanu do 

formy? Možnou odpovědí je Nor-

dic Walking Tour 2017 a běh s Bě-

žeckým klubem Brno, které se ode-

hrají v rámci jednoho programu 

27. května. Nordic Walking nabíd-

ne procházku pro dvě skupiny dle 

kondice, můžou tedy přijít i začáteč-

níci a senioři. Ultratrailová běžkyně 

Linda Beniačová a trenér Vlastimil 

Lysák pak naučí správnou techniku 

běhu, ale i třeba běžeckou abece-

du či závěrečné protažení. Na akci 

se podílí i Kancelář Brno – Zdra-

vé město. Další informace najdete 

na nordicwalkingtour.cz, informace 

o akcích kanceláře na www.zdrave-

mesto.brno.cz. (MAD)

Choupenitch vládne 
Evropě mečem
Nejlepší šermíř Evropy do 23 let 

je z Česka a jmenuje se Alexan-

dr Choupenitch. Tuto skutečnost, 

kterou mnozí odborníci tušili, do-

kázalo dubnové mistrovství Evro-

py, které se odehrálo v bělorus-

kém Minsku. Choupenitch bez vý-

raznějších problémů potvrdil svoji 

roli favorita a ve finále soutěže fle-

retistů porazil Rusa Kirilla Boroda-

čeva 15:3. Nadějný český sporto-

vec si tak připsal další úspěch do 

své sbírky, kde se již teď dá najít 

řada cenných juniorských medai-

lí (například stříbro z mistrovství 

světa do 20 let) či třeba účast na 

olympijských hrách v Riu de Ja-

neiru. Bronzovou medaili si z ME 

odvezli Francouz Sido a Gruzínec 

Gaganidze. (MAD)

KRÁTCE

Jaro patří běžcům
Brno je ideální běžecká destinace. 
Nabízí jak množství tras, tak něko-
lik závodů s různou obtížností. Pro 
ty, kteří rádi poměří své schopnos-
ti s ostatními, je v květnu připra-
vena celá řada zajímavých závodů 
– například Night Run, RunTour 
či Riviéra běh v údolí řeky Svrat-
ky. Všech se můžou zúčastnit jak 
ostřílení běžci, tak nezkušení kon-
diční sportovci.

MAREK DVOŘÁK

„Naším cílem je rozběhat celé měs-
to, stmelit rodiny s dětmi a pod-

pořit každého jedince v pohybu, ať už 
hobby běžce, nebo sportovce,“ říká jedna 
z organizátorek závodu Night Run Bar-
bora Blahutová. Právě Night Run, který 
se běží v noci, patří mezi nejpopulárněj-
ší závody. A především díky noční kuli-
se závodu se sporovci mohou těšít na ne-
tradiční atmosféru. „Startuje se od areálu 
KOMEC a poběžíme tradičně po nábře-
ží okolo řeky,“ vysvětluje Blahutová. 
„Máme trasy pro všechny věkové kate-
gorie. Závod zahájí Innogy Kids Cup – 
dětský pohár, následuje nezávodní Bosch 
Family Run. Po něm bude Avon Běh pro-
ti rakovině prsu a celý den završí hlavní 
závod Night Run na 10 km.“

Pro ty, které lákají potemnělé ulič-
ky Brna, je přichystán také doprovodný 
program, který je k dispozici po celou 
dobu trvání akce. „V zázemí budou mít 
stánky naši partneři, nebude chybět ská-
kací hrad, malování na obličej, tetování, 
fotokoutek, losování o sušičku Bosch, 
ochutnávky kávy, házení míčků do prač-
ky, dietolog, měření došlapu, tancování, 
vystoupení, rozcvička,“ vyjmenovává 
pestrou nabídku aktivit Blahutová.

Již pošesté se letos v Brně poběží po-
pulární RunTour. Z přehrady tentokrát 
vyběhne v sobotu 27. května 1500 běž-
ců. K dispozici jsou běhy na 5 a 10 ki-
lometrů, pro nejmenší jsou pak připra-
veny tratě v délkách 500 a 1000 metrů. 
„Poběží se stejná trasa jako minulý rok. 
Kromě závodů je pro závodníky i jejich 
doprovod tradičně připraveno mnoho do-
provodných aktivit a známých osobnos-
tí. Na akci bude také hrát kapela,“ říká 
tiskový mluvčí akce Richard Valoušek. 
„Unikátní medaile pro každý závod, kte-
ré dostanou v cíli všichni běžci na speci-
álních tkaničkách od bot, bereme už jako 
samozřejmost,“ dodává Valoušek.

Výdej čísel a registrací začíná v den zá-
vodu od 8:30 hod. Registrace je možné za-
koupit on-line na stránce www.run-tour.cz. 
Aktuality a veškeré informace z přípravy 
závodu je pak možné nalézt na facebooko-
vé stránce závodu. Část ze startovného je 
věnována Nadaci Leontinka, která pomá-
há dětem a studentům se zdravotním po-

stižením. A jaké je motto závodu? „Chce-
me zvedat lidi z gauče!“ tvrdí odhodlaně 
Aneta Drábková, PR manažerka závodu.

Nejen aktivním sportovcům, ale i re-
kreačním běžcům či rodinám s dětmi je 
určen pátý ročník Riviéra běhu, který se 
koná 20. května v krásném údolí řeky 
Svratky. „V současné době se organizu-
je spousta běžeckých závodů pro dospě-
lé,“ netají se konkurencí Markéta Če-
chová. „Naším záměrem je však přilákat 
k běžeckému sportu všechny věkové ka-
tegorie, zejména rodiče s dětmi. Údolí 
řeky Svratky, kde se koupaliště Riviéra 

nachází, je ideálním prostředím pro trá-
vení volného času. Byl by hřích jej ne-
využít také mimo letní sezonu koupali-
ště. Nejedná se pouze o sportovní akci. 
Již pátým rokem touto formou připomí-
náme Brňanům, že brzy zahájíme se-
zonu koupaliště a zveme je, aby si zde 
kromě koupání v létě užili spoustu další 
zábavy,“ vysvětluje Čechová.

Doprovodný program bude tradič-
ně bohatý. „Připravena je třeba bike tri-
al show se světovým šampionem Vaš-
kem Kolářem, soutěž zručnosti v jízdě 
na kole, paddleboardy, Jumping Kids, 

skákací hrad, střelba na hokejovou brá-
nu, střelba na basketbalové koše, kolo 
štěstí, malování na obličej a další,“ vy-
jmenovává Čechová. „Účast kromě zmí-
něného Koláře přislíbili například hráči 
Komety,“ láká k běhu i fanoušky „mod-
robílé šlechty“.

Pro ty nejodolnější běžce je pak při-
pravena speciální událost v podobě 
akce Schody až nahoru, která se koná 
21. května a nabízí výběh na AZ Tower, 
tedy absolvování 30 pater a celkem 
631 schodů. Více informací najdete na 
www.behejbrno.com.

 S úsměvem. Běžecké pohodě například v Lužánkách nepřekáží ani „rozevláté” tkaničky.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Derby krále Brna neurčilo
Poprvé v historii ligových soutěží ame-
rického fotbalu v České republice pro-
ti sobě nastoupili dva brněnští rivalo-
vé Sígrs a Alligators, aby poměřili své 
síly. Navzdory pravděpodobnosti ale 
utkání nenašlo vítěze, když skončilo 
remízou 21:21, což je v tomto sportu 
velmi výjimečná záležitost.

Kdo rozhodně vyhrál, byli ale fa-
noušci. Zápas nabídl řadu obratů a dra-
matických okamžiků. Silnou stránkou 
obou týmů byly jejich obrany, přesto 
se Sígrům v první půlce dařilo v běho-
vé hře a nejprve Daniel Schmied a po-
tom také Filip Ondrášek skórovali po 
zemi. Vypadalo to, že je rozhodnuto, 
ale Alligators našli druhý dech. Nej-
prve po zemi snížili a potom dvěma 
přihrávkami Tomáše Fortelného zís-
kali vedení, které smazal až v samot-
ném závěru Ondrášek. „Myslím, že 
se nám podařilo favorizované Alliga-
tors zaskočit, chytili se až ve druhém 
poločase,“ těšilo po utkání linebacke-

ra Sígrů Dana Molnára. „Byl to fyzic-
ky velmi náročný zápas, který se podle 
mě musel líbit také divákům. Doufám, 
že se vyplní prognózy a s Aligátory se 
setkáme i ve finále Super Bowlu,“ do-
dal Molnár.

Oba dva týmy se poté střetly shodou 
okolností se stejným soupeřem, s Ús-
tím nad Labem. Testem prošli Brněnští 
na jedničku. Tamní Blades byli nejprve 
rozdrceni Aligátory poměrem 62:12, 
o týden později s nimi neměli problém 
ani Sígři, kteří si z Čech dovezli výhru 
47:28. Ani tato utkání tedy příliš nena-
pověděla, kdo letos nakonec jihomo-
ravskou metropoli ovládne.

Pomyslný titul králů Brna tak může 
být udělen nejdříve 10. června, kdy 
se tyto týmy znovu střetnou v rám-
ci 8. kola druhé nejvyšší domácí sou-
těže. Oba týmy aspirují na postup do 
nejvyšší ligy a je tak možné, že tento 
zápas bude pro výslednou tabulku klí-
čový. (MAD)

Zbrojovka musí před koncem 
sezony výrazně zabrat
Před touto sezonou se ve Zbrojovce děly 
velké změny. Přišel nový trenér Habanec 
a řada posil, vedení slibovalo atraktivní 
fotbal. V některých kritériích se to i po-
vedlo, Zbrojovka je momentálně třetím 
nejlepším týmem, co se týká střeleckých 
pokusů. Body ale nová strategie nepři-
nesla a z očekávaného útoku na špičku či 
alespoň klidné plavby ve středu tabulky je 
boj o záchranu.

Jaro přitom nezačalo špatně. Remíza 
s Teplicemi a výhra s Libercem vlévaly 
do žil optimismus. Jenže poté přišla čer-
ná série čtyř bezgólových remíz se soupeři 
z chvostu tabulky, která srazila brněnskou 
renesanci na kolena. „Je to pořád o tom 
stejném. Chybí nám klid v koncovce a je-
den gól, kterým by se to protrhlo,“ stěžo-
val si kapitán Pavel Zavadil.

Brno sice vzápětí podlehlo jen těsně 
Spartě 2:3 a Jablonec porazilo 2:0, ale ná-
sledná prohra s Mladou Boleslaví a pře-

devším drtivá porážka 0:3 od Jihlavy 
znamenají, že Zbrojovka má už pouze pě-
tibodový náskok nad sestupovými voda-
mi. „Je to pro nás velká ztráta, situace je 
vážná,“ prohlásil po utkání Habanec. 

A jaký byl jeho lék? „S chladnou hla-
vou svolám schůzku s vedením, budeme 
to řešit, neboť se jedná o ohrožení ligy 
a zápas se Zlínem bude opravdu zápasem 
o ligu. Budeme se bavit o všem, se zdra-
vými buňkami, protože teď po utkání jich 
mám hodně narušených. Tohle jsem ne-
čekal, takový přístup k zápasu. Už o půli 
jsem hráče nechal po mém negativním 
hodnocení o samotě, ať si to vyříkají. Ve 
druhé půli ale byla hra prakticky ještě hor-
ší,“ netajil se kouč svou nespokojeností.

Klub na následném setkání slíbil změ-
ny tak, aby se mužstvo udrželo v nejvyšší 
lize. Jaké budou skutečné výsledky této in-
terní diskuze, zjistíme až tuto neděli, kdy se 
Brno utká doma se Zlínem. (MAD)
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FC ZBROJOVKA BRNO

ZBROJOVKA BRNO ZBROJOVKA BRNO 
-

FC FASTAV ZLÍNFC FASTAV ZLÍN
27. kolo / ne 7.5.2017  / 17:00

ZBROJOVKA BRNOZBROJOVKA BRNO
-

FC VIKTORIA PLZEŇFC VIKTORIA PLZEŇ
29. kolo / so 20.5.2017 / 17:00

Užívej si pohodu s výběrem nejlepších seriálů.

Vytuň si telku Kuki
na 3 měsíce
zdarma!
#NavicSerialy

Kupón na službu Navíc seriály.
Vystřihni tento kupón a přines ho do netbox store na nám. Svobody 18 
(vchod z ulice Zámečnická). Naši parťáci ti aktivují službu
Navíc seriály na 3 měsíce zdarma.

SHERLOCK 4/3
SHERLOC

SIMPSONOVI 4/16

www  .netbox.cz/metropolitan

Platnost kupónu do 30. 6. 2017.


