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Grand Prix České republiky se blíží
V srpnu se do Brna sjedou příznivci silných 
motorek, aby zde podpořili své oblíbené 
jezdce na mistrovství světa silničních mo-
tocyklů MotoGP. Brněnská Velká cena se 
letos pojede v novém termínu, a to už o ví-
kendu 4. – 6. srpna na Masarykově okruhu.

Spolek pro GP ČR Brno, který od loň-
ského roku závod MotoGP v Brně orga-
nizuje, zahájil prodej vstupenek na letoš-
ní ročník už před Vánoci. Aktuálně jsou 
některé speciální vstupenky vyprodány – 
například takzvané kempenky, novinkové 
vstupenky VIP Start či Pitwalk/Paddock. 
Zájemci si mohou koupit vstupenky na 
všechny sedadlové tribuny, které stojí od 
tří tisíc v závislosti na poloze.

K dispozici jsou také lístky Silver, kte-
ré opravňují ke vstupu na čtyři přírodní 

tribuny Masarykova okruhu, a vstupenky 
Gold. Ty umožňují volný pohyb po všech 
přírodních tribunách, průchod areálem 
i shopping zónou u hlavního vstupu na 
Masarykův okruh. Vstupenky začínají na 
ceně 1700 korun, v další vlně a při náku-
pu na místě se prodraží o šest set korun.

„Všechny druhy vstupenek lze nyní za-
koupit až s 25% zvýhodněním. Tato mož-
nost však potrvá jen do 15. července,“ 
uvedl Adam Svoboda ze Spolku pro GP 
ČR Brno. Zájemci si mohou vstupenky 
koupit prostřednictvím Turistického in-
formačního centra Brno, buď v jeho in-
formačním centru na Panenské 1 nebo 
online na stránkách gp.ticbrno.cz.

Návštěvníci se jako vždy mohou tě-
šit na veškerý servis a zázemí v podobě 

velkoplošných obrazovek, občerstvení, 
stánků se suvenýry a na skvělou atmosfé-
ru. Samozřejmostí opět budou i speciální 
bezplatné autobusové linky z centra měs-
ta i okolí Masarykova okruhu.

Průběh letošního šampionátu slibuje 
opět vzrušující podívanou. Řada jezd-
ců změnila stroj či stáj, v šampionátu 
se objevil nový tovární tým KTM a také 
řada nových tváří. Šampionátu zatím vé-
vodí relativní nováček Maverick Viñales 
na stroji Yamaha. O vítězství se ale na 
své oblíbené trati pokusí také jeho stájo-
vý kolega Valentino Rossi.

Diváci na startovním roštu uvidí také 
české jezdce – Karla Abrahama v krá-
lovské kubatuře MotoGP a Jakuba 
Kornfeila v kategorii Moto3. (GAK)

BRNO V POHYBU

 Italské deštníky. Atmosféru jihoevropských měst v centru Brna letos již podruhé připomíná „střecha“ z deštní-

ků nad Českou ulicí. Jsou laděné do italských barev, protože partnerem expozice je italské velvyslanectví a konzu-

lát. Ten se speciálně pro Moravu v Brně otevře v září. Přibližně dvě stě padesát deštníků bude nad hlavami prochá-

zejících lidí viset do čtvrtého října. Stejně jako loni je poté vydraží Diecézní charita Brno. (LUK)  FOTO: M. SCHMERKOVÁ

Léto v centru pod deštníkyNová pravidla 
městských bytů
Mladé rodiny, senioři, sociálně potřební občané i ostatní si budou moci od 
října pronajmout městský byt za nových jednotných pravidel. Ty na svém 
červnovém zasedání schválilo brněnské zastupitelstvo. Pravidla nově na-
bízí možnost zažádat si o byt i pro lidi v rozvodovém řízení, určují nájem-
ci povinnost převést své trvalé bydliště a další. Stávající smlouvy však zů-
stávají beze změn.

KATEŘINA GARDOŇOVÁ

V edení Brna chce zajistit, aby byly 
městské byty lépe dostupné pro 

občany, a to především pro mladé rodi-
ny, seniory či potřebné. Podle náměstka 
primátora Petra Hladíka jdou nová pra-
vidla vstříc lidem, kteří chtějí ve měs-
tě žít trvale. To je také jednou z podmí-
nek při pronájmu bytu. Nájemce se totiž 
podpisem smlouvy zavazuje k přihláše-
ní trvalého pobytu.

„Jako město nabízíme byty s téměř 
o polovinu nižším nájmem, než je u bytů 
v soukromém vlastnictví. Nemůžeme ale 
za takovou cenu pronajímat byt a záro-
veň přicházet o peníze z rozpočtového 
určení daní,“ vysvětlil Hladík.

Za každého obyvatele s trvalým byd-
lištěm dostává Brno přibližně 21 000 ko-
run ročně z daní. Z těchto peněz jsou pak 
pokryty další služby jako například měst-
ská hromadná doprava či svoz odpadu.

Noví nájemci budou mít ale oproti dří-
vějšku jistotu, že se do nového bytu bu-
dou moci nastěhovat okamžitě. Pravidla 
totiž počítají s tím, že nabízené byty bu-
dou rovnou způsobilé k užívaní. Nebude 
tak docházet k dřívější situaci, že si lidé 
byty na vlastní náklady opravili a tato 
částka jim byla po určitou dobu strhává-
na z měsíčních poplatků. Volné byty bu-
dou navíc zveřejňovány na webu včetně 
fotografií, stejně jako pořadí žadatelů.

S největší kritikou se na zasedání za-
stupitelstva setkalo minimální nájemné, 

které má být ve výši 70 až 90 korun za 
metr čtvereční. Dosud je určovaly rad-
nice jednotlivých městských částí a li-
šily se od sebe o desítky korun. Nově 
nájemné určí město. „Jde o omezová-
ní pravomocí městských částí. Nejsem 
přesvědčen, že je v tomto případě nasta-
vení takzvaného ekonomického nájem-
ného šťastnou volbou,“ uvedl na zasedá-
ní Oliver Pospíšil (ČSSD), který je také 
členem bytové komise.

Podle Petra Hladíka ale nájemné za-
ručí dostatek peněz na opravu bytů a zá-
roveň bude základem pro další bytovou 
výstavbu ve městě. To si totiž dalo za 
cíl, že nájemné bydlení bude tvořit 15 % 
bytů ve městě. Část peněz získaných na 
nájemném tak pokryje vznik nových či 
rekonstrukci nájemních bytů.

Další novinkou v pravidlech pro pro-
nájem bytů je možnost městských čás-
tí reagovat na potřeby obyvatel a vytvá-
řet takzvané startovací bydlení. Nově už 
nebude možné směňovat obecní byty za 
soukromé. Pro tyto výměny obecních 
bytů zřídí město speciální web. 

Na obecní byt nebude mít navíc nárok 
ten, kdo vlastní nemovitost. Naopak za-
žádat o byt si budou moci i lidé v rozvo-
dovém řízení, kteří ještě nemají vypořá-
daný majetek. Tento krok tak cílí hlavně 
na matky samoživitelky.

Milí čtenáři,
v září 2005 vyšel poprvé informační 
měsíčník občanů města Brna s názvem 
Brněnský metropolitan. Od té doby jste 
ho nacházeli začátkem každého měsíce 
ve svých schránkách.

Po celou dobu vycházel ve stejném 
formátu a se stejným logem. To se teď 
změní. Červencové číslo, které držíte 
v ruce, je posledním číslem, jež vyjde 
ve staré podobě. Po prázdninové pau-
ze (v srpnu Brněnský metropolitan ne-
vychází) dostanete do svých schránek 
nový Brněnský metropolitan.

Po dvanácti letech jsme se rozhod-
li pro změnu. V rámci toho jsme se for-
mou ankety dotazovali vás, čtenářů, ja-
kou podobu Brněnského metropolitanu 
byste uvítali. Ptali jsme se vás na webu 
města Brna, Facebooku i prostřednic-
tvím Brněnského metropolitanu. Vaše 
připomínky jsme zohlednili při výběru 
nové podoby BM.  

Formátem i grafickou úpravou bude 
„nový“ Brněnský metropolitan spíše 
magazín. Stránky časopisu budou vzduš-
nější, modernější a s přehlednější úpra-
vou textu. Nový Brněnský metropoli-
tan bude vytištěn na jiném papíře – nově 
se totiž bude tisknout na klasický matný 
novinový papír.

Nemusíte se bát, že v novém Brněn-
ském metropolitanu bude chybět něco, 
na co jste byli zvyklí. Pokaždé v něm 
najdete ty nejdůležitější informace 
o tom, co město chystá, co se děje nebo 
bude dít. V každém čísle bude znovu 
rozhovor, fotoreportáž, historie Brna, 
kulturní tipy i sport.

Věříme, že se vám Brněnský me-
tropolitan bude líbit. Zároveň bude-
me rádi, když nám pošlete své připo-
mínky či podněty, když nám na e-mail 
tis@brno.cz nebo poštou napíšete, jak 
se vám líbí.

 REDAKCE TISKOVÉHO STŘEDISKA

Více informací se dozvíte na 

webu www.brno.cz.

Tipy na letní akce konané v Brně najdete na straně 12–13.
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Milí Brňáci,
zdá se mi to jako chvíle, ale už uplynu-
lo téměř rok a půl ode dne, kdy se nám 
podařilo uzavřít dohodu o udržení Velké 
ceny silničních motocyklů v Brně. A za 
pár týdnů už odstartuje v pořadí druhý 
ročník tohoto závodu v režii Spolku pro 
GP ČR Brno.

V tomto spolku spojily své síly město 
Brno, Jihomoravský kraj, Turistické in-
formační centrum a Centrála cestovního 
ruchu Jižní Moravy. A přes velkou řadu 
otázek, se kterými jsme se museli vypo-
řádat, se ukázalo, že tento model spo-
lupráce v případě takto velké a klíčové 
akce funguje.

Jsem velice rád, že se nám společně 
podařilo najít cestu, jak s pomocí státu 
MotoGP v Brně nadále udržet. A mož-
ná jste si také všimli toho, že se díky pě-
tileté dohodě o pořádání tohoto závodu 
letos poprvé podařilo připravovat akci 
bez nedůstojných tahanic o financová-
ní. Díky tomu se fanoušci i organizátoři 
mohli zbavit obav, že další ročník závo-
dů je tím posledním.

Letošní ročník této legendární akce 
se koná v novém termínu. Brno se sta-
ne městem motocyklů od 4. do 6. srp-
na, tedy první srpnový víkend. MotoGP 
v Brně bude prvním závodem po pětitý-
denní pauze šampionátu, což může při-
nést nečekané zvraty.

Svědčí o tom i pořadí jezdců před 
závodem v německém Sachsenrin-
gu, který se koná první červencový ví-
kend. První čtyři místa totiž od sebe dělí 
11 bodů. To je v porovnání se ziskem 
25 bodů při vítězství opravdu velmi těs-
ný žebříček.

Ve čtveřici nejúspěšnějších jezdců je 
samozřejmě i jméno Valentina Rossiho, 
který poprvé ve své kariéře vyhrál právě 
na okruhu v Brně, tenkrát ještě v kubatu-
ře do 125 kubických centimetrů. O vítěz-
ství se ale jistě pokusí poprat i se svým 
stájovým kolegou Maverickem Viñale-
sem, který si v letošní sezóně třikrát do-
jel pro první místo. V královské kubatuře 
ale v Brně zatím skončil loni devátý, rok 
předtím do cíle vůbec nedojel.

Diváci na startovním roštu uvidí také 
české jezdce – Karla Abrahama v krá-
lovské kubatuře MotoGP a Jakuba 
Kornfeila v kategorii Moto3. O drama-
tické okamžiky tedy v Brně na Masary-
kově okruhu jistě nebude nouze.

Motoristické nadšení a velký ruch 
však v době závodů vždy ovládne celé 
Brno. Od obyvatel města si to sice tu 
a tam vyžádá trochu trpělivosti a nadhle-
du. Nesmíme však zapomenout, že Brno 
je díky těmto několika letním dnům 
v centru pozornosti nejen těch fanouš-
ků motorismu, kteří sem osobně přije-
dou, ale i těch, kteří akci sledují z tele-
vizních obrazovek. A když se vše podaří 
a závodníci i fanoušci odjíždí domů spo-
kojení, buduje naše město díky této akci 
ve světě výjimečné renomé. 

Velká cena silničních motocyklů je 
navíc spolu s hlavními veletržními ak-
cemi důležitou vzpruhou pro zdejší pod-
nikatele. Návštěvníci závodů jim přine-
sou tržby, o které se mohou opřít v době 
menšího zájmu zákazníků a turistů.

Ať už jste motocyklovým fanouškem, 
nebo se o tento sport nezajímáte, na jed-
né důležité vlastnosti „naší“ velké ceny 
se jistě shodneme. Když se ve světě řek-
ne Brno, znají nás lidé kromě veletrhů 
právě díky obrovskému věhlasu Velké 
ceny. Jsem proto velice rád, že se zde ko-
nají právě takové akce, které tak výborně 
zvyšují povědomí o Brně. A věřím, že se 
nám je i nadále podaří rozvíjet.

Přeji vám všem hezké léto.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA

Výměna kolejí o prázdninách 
přinese výluky a objížďky
Také letos během letních prázdnin 
bude dopravní podnik pokračovat 
v rekonstrukcích tramvajových tra-
tí. Modernizace jednotlivých úse-
ků je v souladu se strategickým 
plánem společnosti na období let 
2016–2020, a to s ohledem na od-
hlučnění a snížení vibrací. Celkové 
investice by měly dosáhnout přibliž-
ně 150 milionů korun.

ALEŠ PELIKÁN

T ramvajové tratě se budou rekon-
struovat během července a srpna 

v ulicích Kounicově, Líšeňské a na trati 
s otevřeným kolejovým svrškem na tří-
dě Generála Píky. Křenová mezi Koli-
štěm a Štěpánskou oproti původnímu 
plánu přijde na řadu až po prázdninách 
a rekonstrukce kolejového trojúhelníku 
u Semilassa se kvůli probíhající vlakové 
výluce a nasazení posilové linky P6 pře-
souvá na začátek příštího roku.

„Chceme využít období letních prázd-
nin, kdy je intenzita individuální i měst-
ské hromadné dopravy nižší. Dopravní 
podnik cíleně koordinuje vlastní rekon-
strukce s dalšími stavebními akcemi na 
území města. Naší snahou je, aby těmito 
pracemi byli cestující a obyvatelé Brna 
co nejméně ovlivněni. V některých úse-
cích proto bude zachován provoz a do-
prava bude vedena jednokolejně,“ sdě-
lil generální ředitel Dopravního podniku 
města Brna (DPMB) Miloš Havránek.

Ulice Kounicova (úsek Jana 
Babáka – Šumavská)

Dojde ke kompletní rekonstrukci kolejo-
vého svršku se směrovou úpravou tratě 
v obloucích u ulice Tábor. V koordina-
ci se společností BKOM bude prove-
dena rekonstrukce všech kanalizačních 
vpustí a obnova veškerých asfaltových 
povrchů. Tramvajová doprava na lince 
12 bude zachována kyvadlově po jedné 
koleji. Trolejbusové linky 34, 36 a noč-
ní autobusové linky N93 a N99 pojedou 
odklonem ulicemi Zahradníkova, Bota-
nická a Tábor. Rovněž autobusové linky 
80 a 81 budou odkloněny přes zastávku 
Šelepova v ulici Botanické.

Objízdná trasa pro automobilovou 
dopravu povede z Kounicovy ulice na 
Šumavskou, dále na ulici Pod Kašta-
ny, přes Hradeckou na ulici Dobrovské-
ho. (V křižovatce Kounicova, Tábor zů-
stane zachován průjezd. Bude umožněn 

pouze přímý směr). Druhá možnost ob-
jízdné trasy povede z Kounicovy na Šu-
mavskou a dále po Chodské až k ulici 
Dobrovského.

Ulice Křenová (úsek 
Koliště – Štěpánská)

Bude provedena kompletní rekonstruk-
ce kolejového svršku. V koordinaci se 
společností BKOM dojde k přesunu za-
stávky Vlhká před úřad práce. Zastáv-
ka bude nově bezbariérová a navázaná 
na přechod pro chodce řízený světelnou 
signalizací u křižovatky s ulicí Špitálka. 
Pod povrchem provede společnost BVK 
opravu kanalizace. Součástí stavby je 
také úprava jízdních pruhů.

Bude zachován provoz tramvají linek 
8 a 10 v jednokolejných úsecích. Tram-
vajová linka 9 bude ukončena v centru 
města okružní trasou ulicí Roosevelto-
vou, přes Hlavní nádraží a náměstí Svo-
body zpět do Černých Polí. Trolejbusová 
linka 31 bude vedena pouze v úseku Čer-
novičky – Šlapanice, Kalvodova. Tro-
lejbusy na lince 33 nahradí v celé trase 

autobusy s odklonem ulicemi Dornych, 
Hladíkova a Masná. Stejnou trasou bu-
dou odkloněny i noční linky N89, N96, 
N98. Objízdná trasa pro automobilovou 
dopravu povede ulicí Dornych, dále na 
ulici Zvonařka, Hladíkova a Tržní.

Ulice Líšeňská (úsek od 
Dělnického domu po 
smyčku Juliánov)

I zde dojde ke kompletní rekonstrukci 
kolejového svršku. V koordinaci se spo-
lečností BKOM bude provedeno přesu-
nutí výstupní zastávky smyčky Juliánov, 
která bude společná s autobusy před 
vjezdem do smyčky. Dopravní podnik 
také opraví nástupní zastávku ve smyč-
ce. Obě budou nově přístupné bezbarié-
rově. Obnovou projdou i veškeré asfal-
tové povrchy.

Během výluky bude tramvajová lin-
ka 9 ukončena v centru okružní trasou 
ulicí Rooseveltovou, přes Hlavní nádra-
ží a náměstí Svobody zpět do Černých 
Polí. Jako náhradní doprava bude auto-
busová linka 55 odkloněna od Dělnic-

kého domu ulicí Táborskou do zastáv-
ky Životského. 

Objízdná trasa pro automobilovou 
dopravu povede ulicí Táborskou, Bělo-
horskou, Jedovnickou, Křtinskou až na 
Líšeňskou.

Třída Generála Píky 
(Provazníkova – Fügnerova)

Dojde ke kompletní výměně kolejí s osa-
zením protihlukových a protivibračních 
prvků. Následně se budou rekonstruovat 
nástupiště a přechody přes trať. Pro zvý-
šení rychlosti vozidel projde rekonstruk-
cí rovněž trakční vedení. Tramvaje bu-
dou ukončeny ve smyčce Zemědělská. 
Náhradní dopravu zajistí autobusová lin-
ka x9 z Černých Polí přes Halasovo ná-
městí až do smyčky Haškova.

 Karlova. 26. června se začalo kopat také v Husovicích na ulici Karlova. V této oblasti je potřeba provést komplet-

ní modernizaci sítí a demolice, které jsou nutné kvůli navazující výstavbě velkého městského okruhu v úseku Tom-

kovo náměstí a Rokytova. Město se tak připravuje na to, aby byla tato část velkého městského okruhu průjezdná ve 

dvou pruzích i v průběhu připravované stavby velkého městského okruhu. FOTO: Z. KOLAŘÍK

Více informací o letních

uzavírkách najdete 

na www.kopemezabrno.cz 

a na www.dpmb.cz/cs/vsechna-

-omezeni-dopravy.

Vesna láká na 
tábor i tvoření
Brněnský spolek Vesna si na léto pro 
děti i dospělé připravil množství aktivit. 
Jako první začne 15. července týdenní 
tábor pro děti na téma Piráti z Karibiku. 
Účastníci si na něm vyzkouší i netradič-
ní sporty, výtvarné tvoření či získají zá-
lesácké dovednosti. O děti se budou sta-
rat zkušení volnočasoví pracovníci.

„Pro ty, kteří rádi tvoří, jsme v dopo-
ledních hodinách v termínu 17.–21. čer-
vence připravili tvoření s výtvarnicí. 
Během týdne se účastnice naučí 5 kre-
ativních technik, mezi kterými nebude 
chybět výroba Baobabů z drátků a ko-
rálků, pletení z papíru, malování kávou, 
skládání čajových sáčků (teabag folding) 
a šperky z pet lahví,“ uvedla ředitelka 
spolku Lenka Klumpnerová. Tvoření je 
určeno pro ženy od 15 let do 100 let. 

Pro děti jsou připraveny i příměst-
ské tábory (24.–28. 7. a 7.–11. 8.). Star-
ší děti (od 10 let) se pak během léta 
mohou zúčastnit druhého ročníku tří-
denní akce Soužití s přírodou, kdy s in-
struktory stráví dvě noci „pod širákem“ 
a osvojí si dovednosti potřebné k přeži-
tí v přírodě.

Více informací i o dalších letních akcích 
najdete na www.vesnaspolek.cz. (LUK)

Přihlašování 
do kroužků je 
v plném proudu
Již od začátku června běží přihlašová-
ní dětí do kroužků ve Středisku volného 
času Lužánky. To pro příští školní rok 
otevírá více než 550 kroužků pro děti 
předškolního věku, školáky, mládež ale 
i aktivity pro dospělé. Kromě stálých 
kroužků, otevíraných opakovaně každý 
rok, si SVČ Lužánky připravilo i něko-
lik novinek. 

Otevřeny budou aktivity z osmi oborů, 
z nichž jeden je určen pouze pro před-
školáky. Dále SVČ Lužánky nabízí spor-
tovní aktivity, lekce jógy a zdravého ži-
votního stylu, ale i výtvarně-rukodělné 
a hudebně dramatické kroužky. Další 
obory pomohou zvídavým dětem rozší-
řit své znalosti v oblasti vědy a techniky, 
přírodovědy či společenskovědní oblasti. 

Rodiče své děti mohou přihlásit do 
kroužků v desíti různých pracovištích, 
které pokrývají většinu Brna. Tyto poboč-
ky je možné najít na webových stránkách 
Střediska volného času Lužánky www.lu-
zanky.cz. Tam si mohou děti také vybrat 
pro ně vhodný kroužek podle pracoviště 
nebo podle oboru. Na stránkách je také ke 
stažení a vyplnění přihláška. (BIM)

ZOO Brno má 
nová mláďata
V brněnské ZOO se během minulého mě-
síce narodilo osm nových mláďat. Prvním 
červnovým novorozenětem se stal malý 
bizon americký, který přišel na svět už 
osmý den v tomto měsíci. Od roku 2005 
je toto bizoní mládě již devatenáctým na-
rozeným v místní zoologické zahradě. 

Ve stejný den se zde narodilo i mládě 
soba polárního, které je již šestým naro-
zeným mládětem tohoto druhu v letoš-
ním roce.

O dva dny později se rozšířily dal-
ší dva druhy , a to narozením jubilejních 
desátých mláďat v brněnské ZOO. Byl to 
malý velbloud dvouhrbý a wapiti sibiř-
ský, který je v zoologických zahradách 
chován velmi vzácně. 

Řady brněnského ptactva rozšířila 
v první polovině měsíce také dvě čerstvě 
vylíhnutá mláďata největšího zástupce če-
ledi ledňáčkovitých – ledňáka obrovské-
ho – a jedno ptáče obyvatele deštných 
lesů – holuba zelenokřídlého .

Stáda sudokopytníků se pak rozrostla 
o dvě mláďata ohroženého druhu peka-
ri bělobradého, který se v lidské péči do-
žívá až čtyřiadvaceti let, a o kůzle kozy 
domácí – kamerunské - rozšířené ze zá-
padní Afriky. (BIM)

Cizinci se v Brně 
naučí česky
V průběhu prázdnin uspořádá Kabinet 
češtiny pro cizince Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity jubilejní pa-
desátý ročník Letní školy slovanských 
(bohemistických) studií. Tento kurz 
bude zahájen 15. července a bude pro-
bíhat až do 12. srpna.

Letní školy se zúčastní 150 studentů 
z 36 zemí celého světa z nichž nejmlad-
ší účastník je narozen roku 2001 a ten 
nejstarší roku 1953. Část účastníků jsou 
stipendisté Ministerstva školství Čes-
ké republiky a Kabinetu češtiny pro ci-
zince a druhá část jsou zájemci, kteří si 
kurz financují sami.

Čeština je cizincům přiblížena inten-
zivní výukou, přičemž jsou studenti roz-
děleni do desíti kurzů dle stupně pokro-
čilosti. Kromě každodenní dopolední 
pětihodinové výuky letní vzdělávání do-
plní besedy, přednášky, interaktivní se-
mináře i exkurze po významných mís-
tech České republiky.

Oslavy 50. výročí výuky češtiny pro 
cizince v Brně završí setkání zahranič-
ních lektorů a učitelů bohemistiky s ná-
zvem „Čeština jazyk cizí – včera, dnes 
a zítra“, které se bude konat ve dnech 
6.–9. srpna. (BIM)
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Úkolem uměleckého díla je 
nenechat lidi lhostejné
Před čtyřmi lety se ujal vede-
ní Moravské galerie (MG) Jan 
Press, který toto druhé největší 
muzeum umění v České republice 
přetváří v moderní výstavní in-
stituci, vstřícnou k návštěvníkům 
všech věkových kategorií a v br-
něnském kulturním prostředí ne-
přehlédnutelnou. Nyní se chystá 
inovovat Bienále grafického de-
signu a v návaznosti na brněn-
skou průmyslovou tradici změ-
nit Uměleckoprůmyslové muzeum 
v Brně (UPMB) v Muzeum desig-
nu. „S Uměleckoprůmyslovým 
muzeem chceme aktivně pracovat. 
Moc rád bych mu vydobyl přední 
pozici mezi světovými umělecko-
průmyslovými muzei,“ říká.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

O Moravské galerii se teď hod-
ně mluví nejenom v Brně. Če-

kal jste, co způsobí pomyslný výstřel 
z růžového tanku?
Čekali jsme, že projekt Kmeny bude 
úspěšný a že růžový tank jako jeho 
součást bude mít u veřejnosti ode-
zvu. Jen nás trochu překvapilo, ko-
lik je v české historii pořád skrytých 
tabu a co všechno to může znamenat 
ještě dnes. Ten tank má v sobě zakó-
dovaný hodně silný příběh, který i po 
čtvrt století vyvolává spoustu nejrůz-
nějších reakcí.

A zapůsobila na vás některá obzvlášť?
Když se snažím zachytit, o čem se baví 
lidé procházející kolem tanku, slyším, 
jak skoro vždy změní téma hovoru 
a začnou se bavit o něm – často někdo 
někomu vysvětluje, co ten růžový tank 
znamenal v české historii. A to se mi 
moc líbí, protože to je úkolem umělec-
kého díla, nenechat lidi lhostejné.

 
Opening k výstavě Kmeny, kdy se 
vám podařilo na celý den uzavřít Hu-
sovu ulici, měl vesměs pozitivní ohlas. 
Kam dál chce MG expandovat?
Na Západě je běžné, že muzeum umě-
ní „boří své zdi“ a vstupuje do veřejné-
ho prostoru, a pro nás je to taky velmi 
zajímavé. Uzavřít takhle velkou uli-
ci a udělat takovou velkou street par-
ty s koncertem, který souvisí s výsta-
vou, je v něčem, myslím, i světově 
unikátní. Zopakovat něco takového je 
náročné a my se tak úplně opakovat 
nechceme. Ale určitě chceme aktivně-
ji pracovat s Uměleckoprůmyslovým 
muzeem. Moc rád bych mu vydobyl 
přední pozici mezi světovými umělec-
koprůmyslovými muzei.

Co se týče expanze, ovládli jste už 
i digitální prostor.
Zpřístupnit naše sbírkové předměty 
on-line je něco, co taky považujeme za 
běžný standard v oblasti správy sbírek. 
Stanou se tak dostupnými pro každé-
ho a de facto každý se může stát ku-
rátorem nějaké pomyslné sbírky, tříbit 
si vlastní vkus a s potěšením se vzdě-
lávat. Každý tak může soukromě bá-
dat nad jakkoliv specifickými tématy, 
ať je to anatomie či příroda na barok-
ních a renesančních kresbách nebo co-
koliv jiného.

A kdo se nespokojí s digitální repro-
dukcí, bude moci od září navštívit 
vaši artotéku a půjčit si domů až na 
půl roku obraz mladého umělce. 
Vytváříme samostatný soubor před-
mětů současného umění, které bude-
me moci půjčovat zájemcům. Návštěv-

ník si může dílo odnést domů, pověsit 
si ho, kde bude chtít, a těšit se jím, kdy 
bude chtít. Je to tedy jakási nová zku-
šenost potřebná k tomu, aby veřejnost 
získala vztah k současnému umění, 
zbavila se ostychu před originály a aby 
si uvědomila, že si nemusí kupovat jen 
plakáty v obchodních centrech.

V loňském Roce designu jste připra-
vili úspěšné výstavy Maxima Velčov-
ského, dua Olgoj Chorchoj a mezi 
tím Bienále grafického designu. 
Odehrávaly se především v Umě-
leckoprůmyslovém muzeu a přispě-
ly také k rekordní návštěvnosti. To 
vše je začátek transformace UPMB.
UPMB bylo neuvěřitelně zanedba-
né, po desítky let mu nikdo moc nevě-
noval pozornost, i když bylo zrekon-
struované. Ale po rekonstrukci stejně 
fungovalo hlavně pro vystavování vol-
ného umění. Expozice užitého umění, 
která tam byla, toho říkala velmi málo 
o tom, co je design, jakou má součas-
nou pozici, jaké jsou jeho paramet-
ry a že je součástí běžného životního 
stylu. Považuji za naprosto klíčové, 
abychom si uvědomili, že UPMB pa-
tří mezi deset nejstarších muzeí své-
ho druhu na světě a že se nachází ve 
městě s bohatou průmyslovou tradicí, 
kterou by mělo reflektovat a oživovat. 
Zaměření na design v republice chybí, 
takže my jsme se chopili příležitosti 
a dnes už jsme tady schopni dělat nej-
respektovanější přehlídky současných 
českých designérů. 

Muzeum se teď zavře?
Je to tak. Na konci června zavřeme stá-
lou expozici. Předměty, které prezen-
tovala, zrevidujeme, uložíme do de-
pozitáře, demontujeme vitríny a ten 
prostor bude připravený na příští rok 
na 28. bienále grafického designu, kte-
ré zaplní celou budovu muzea. Poté 
se ještě uskuteční jedna výstava, kte-
rá bude mít velmi produktový charak-
ter, protože se bude týkat značky Por-
sche, respektive Porsche 924 a 928, na 
jejichž návrzích se coby emigrant po-
dílel brněnský designér Jiří Kuhnert. 

Následně celé UPMB zavřeme 
a otevřeme ho až 1. 12. 2019 už jako 
Muzeum designu.

Zmínil jste 28. bienále grafického de-
signu, které se uskuteční za rok. I této 
tradiční akci dáváte nový impuls. Na 
co se mohou návštěvníci těšit?
Zcela zásadní je, že s novým kurátor-
ským týmem, což je kreativní skupina 
OKOLO, připravujeme bienále, kde se 
chceme mnohem více zaměřit na všední 
podobu designu. Dříve byla pozornost 
více věnována grafickému designu blí-
žícímu se volnému umění, konceptuál-
nímu přemýšlení. Teď bychom mno-
hem více chtěli bienále nasměrovat do 
té praktičtější podoby, dokonce usiluje-
me o jakýsi dotek a prolnutí s produk-
tovým designem, například tam, kde 
grafický design vytváří obal produk-
tovému designu. Chceme taky inten-
zivněji představovat osobnosti české-
ho designu. Tentokrát budou dvě – Aleš 
Najbrt a František Štorm. 

Větší prostor dostává i spolupráce 
s městem Brnem. Znamená to, že se 
z Brna stane město designu, a to ne-
jenom po dobu bienále?
Bienále se vždy promítá i do běžné-
ho městského provozu. A my bychom 
chtěli ve spolupráci s městem například 
zlepšit vzhled ulic, udělat pár příklad-
ných intervencí i do výloh soukromní-

kům a zkusit jim nabídnout alternati-
vu k současným řešením, která mnohdy 
představují ty nejhorší možné formy 
prezentace ve veřejném prostoru. 

Že je možné znovu vystavit také pomí-
jivá umělecká díla, tedy uskutečněné 
i neuskutečněné performance, doka-
zujete výstavou Mariana Pally v Pra-
žákově paláci. Jaké na ni máte ohlasy?
Pallova výstava nemá tak velký me-
diální ohlas, ale myslím si, že právě 
ve způsobu prezentace konceptuální-
ho umění je novátorská. Je postave-
na na sedmi samostatných performan-
cích, které se tady podařilo zpřítomnit 
po mnoha letech od doby, kdy je Palla 
vymyslel, sepsal a některé uskutečnil. 
Ten časový posun otevřel úplně jiné 
otázky a podle vstřícných reakcí publi-
ka je zřejmé, že tento projekt má urči-
tě důležité místo v současném umění. 
Jsem rád, protože to znamená, že v li-
dech se rodí nějaká nová citlivost prá-
vě pro toto umění. 

I Pražákův palác a jeho stálé expo-
zice prošly před dvěma lety inova-
cí. Všimli si návštěvníci, že ART IS 
HERE, jak jste nazvali stálou expo-
zici Nového umění po roce 1945? 
Nám se dobře daří ty věci vybalanco-
vat. Expozic, které se zabývají součas-
ným uměním, je poměrně málo, ale 
my jsme do našich sbírek získali velký 
konvolut věcí a na základě toho jsme 

byli schopni expozici nového umění 
vytvořit. To je úspěch po stránce akvi-
zic. Dalším úspěchem je, že do urči-
té míry vytváříme jakýsi precedent, jak 
vystavovat současné umění, které má 
úplně jinou citlivost, a to i třeba ma-
teriálovou, protože většina prací je na 
papíře a musí se postupně obměňovat. 
To nám umožňuje dlouhou dobu pra-
covat s určitými drobnými obměnami 
v expozici. Jsme nadšení také z toho, 
že sem chodí základní a střední školy 
a že edukační programy, které jsme na 
tenhle typ umění vytvořili, jsou obsa-
zené a zájem ze strany škol neustává. 

Cíleně si vychováváte také nejmenší 
publikum, například dětskými verni-
sážemi. Už pociťujete nějaký efekt?
Rozhodli jsme se budovat si vlastní ces-
ty výchovy malých dětí k tomu, aby se 
v nich utvářel vztah k výtvarnému umě-
ní. Jednou z nich je formát dětských 
vernisáží, který má zřejmě světový 
prim, protože jsme ho ještě nikde neza-
znamenali a začínáme být okukováni, 
co to děláme. Je to vlastně takový for-
mát preview. Před tím, než se uskuteční 
oficiální opening akce, se děti s rodiči 
stávají super VIP. Na vernisáži je pří-
tomen ředitel galerie, kurátor výstavy, 
umělec a k tomu je připraven dětský in-
teraktivní program, který to dětem zpří-
jemní. Akce jsou velmi oblíbené, takže 
máme třeba 200 až 300 účastníků, což 
je už nad kapacitu našich budov.

Brzo po svém nástupu do funkce ře-
ditele MG jste veřejnosti více ote-
vřel i Místodržitelský palác, když 
jste zdarma zpřístupnil jeho nádvo-
ří. Vedle výstav se stal i dějištěm dal-
ších akcí, jako jsou třeba napoleonské 
oslavy. Jak to vypadá s opravami této 
krásné, ale chátrající barokní stavby?
Tady nás nejvíc trápí památkáři, kteří 
nás neberou jako partnera, ale jenom 
jako uživatele památky, na kterého se 
dívají spíš s nedůvěrou. My chceme, 
aby bylo zřejmé, že se jedná o býva-
lý augustiniánský klášter a místodrži-
telský palác, který je ale současně vyu-
žíván pro potřeby muzea umění, takže 
musí mít patřičné soudobé paramet-
ry: návštěvnické centrum s obchodem, 
šatnou, wc, výtahy. Přestože se snaží-
me získat finanční prostředky a v ur-
čitém dialogu s historickou podstatou 
stavby najít pro ni současné využi-
tí, narazili jsme na problém určité bi-
gotnosti ve způsobu uvažování nad pa-
mátkovým objektem. 

Brali jsme samozřejmě v potaz i re-
levantní argument, že galerie tam ne-
musí být navždy. Přistupovali jsme 
k tomu tak, že jsme s ateliérem Chy-
bík a Krištof měli připravenou takovou 
modulární vestavbu do nádvoří. A mís-
to toho, abychom v tomto reverzibil-
ním postupu získali podporu, byli jsme 
odesláni na pražskou komisi Národní-
ho památkového ústavu, která problém 
obnovy viděla z jiné perspektivy a stá-
vající návrh nepodpořila, což ovšem 
neznamená jeho konec. 

Nejbližší projekty, které připravu-
jete, jsou zářijová výstava finalistů 
Ceny Jindřicha Chalupeckého a lis-
topadový Paneland. Zkuste nalákat 
jejich budoucí návštěvníky.
Cenu Jindřicha Chalupeckého není tře-
ba představovat. Role MG byla v tom 
etablovat tu cenu i mimo Prahu, což se 
nám podařilo už předloni, když jsme 
byli jejími spoluorganizátory. Ve vysta-
vování finalistů se nyní střídáme, tak-
že letos bude výstava, která má velký 
mediální ohlas a svoje příznivce, kte-
ré není třeba k návštěvě nijak pobízet, 
zase v Brně.

A výstava Paneland je důležitá proto, 
že nám představuje život, kterým jsme 
všichni byli do určité míry zasažení, a to 
život na panelákovém sídlišti za norma-
lizace. Budeme tam rekonstruovat třípo-
kojový byt, který jsme nazvali Husáko-
vo 3 + 1. Více se chceme zaměřit také na 
společenský život na panelákovém sídli-
šti i na to, jak sídliště vznikalo. 

V souvislosti s dobovým oblečením 
jste požádali o spolupráci i veřejnost.
Ano. Právě se snažíme získat někte-
ré všední oděvy, teď už tedy artefak-
ty, které byly součástí našeho šatníku. 
Výzvu jsme specifikovali na továrnu 
Kras, která tady v Brně působila a je-
jíž věci jsme měli všichni doma. Sám 
jsem už získal dva kabáty a v tomhle 
snažení budeme pokračovat, takže má-
-li někdo oblečení z Krasu, ať ho nevy-
hazuje, ale přinese do MG. 

Nemění se jen MG, ale celé město. Jako 
rodilý Brňan máte možnost srovnání. 
Co vás nejvíc baví na současném Brně?
Bude to už trochu klišé, protože všich-
ni obdivují zdejší kavárenský a vůbec 
společenský život včetně okolní pří-
rody. A je v tom kus pravdy – i já to 
tak cítím. My často děláme výstavy 
s kurátory a umělci, kteří žijí v Praze, 
a když sem přijedou, jsou taky atmo-
sférou Brna nadšení.

 Ředitel. Jan Press se novinek a změn nebojí.   FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Zmáčknout tlačítko 
a pomoc je na cestě
Senioři a handicapovaní lidé v Brně 
si nyní mohou pořídit nové, moder-
ní SOS tlačítko. To při stisknutí do-
káže přivolat pomoc a svého uživa-
tele zachránit v krizových situacích. 
Tato rozšířená služba bude přístup-
ná od 1. července. 

MICHALEA BILÍKOVÁ, LUK

P omocí moderní technologie bude 
rozšířena služba, která pomáhá se-

niorům a handicapovaným kontakto-
vat tísňové linky. Cílem rozšíření toho-
to systému je zvýšit bezpečnost těchto 
osob a zbavit je tak obav, že by v pří-
padě kolapsu nebyly schopny si zavo-
lat pomoc.

„Díky tomuto systému mi městská 
policie už dvakrát zachránila život,“ 
uvedla Zdenka Nováková, která SOS 
tlačítko používá již devět let. „Pánové 
za mnou pokaždé přijeli do pěti minut,“ 
dodala. Doposud však tlačítko bylo na-
pojené na pevnou linku a dalo se pou-
žít jen doma.

Nové tlačítko má v sobě zabudova-
nou GPS lokalizaci, která umožňuje 
uživatelům přivolat si pomoc z jakého-
koli místa v České republice. Není zá-
vislé na pevné lince a samo o sobě fun-
guje jako mobilní telefon. Volajícího 
spojí s operátorem, který vyhodnotí si-
tuaci a vyšle potřebnou pomoc.

„Ve chvíli, kdy se nejsme schopni do-
rozumět s volajícím, vyhodnotíme tuto 
situaci jako ohrožení života a volíme 
rychlý start k uživateli,“ vysvětlil ředi-
tel brněnské městské policie Luboš Opr-
chal. Moderní tlačítko má v sobě zabu-
dovaný i pádový senzor a dokáže tak 
vyslat signál operátorovi i v případě, že 
toho uživatel nebude sám schopen.

Volání je možné aktivovat kdekoli pou-
ze stiskem tlačítka. To je navíc uzpůsobe-
no tak, aby ho bylo možné nosit zavěšené 
na krku, připnuté na kalhoty nebo upev-
něné na ruce. Příjem volání je zajištěný 
dvacet čtyři hodin denně – přes den má 
„pohotovost“ Centrum sociálních služeb, 
přes noc pak městská policie.

Zatím 300 tlačítek, 
další přibydou

Do konce roku vedení města pustí do 
oběhu 300 SOS tlačítek. „Do budoucna 
plánujeme ještě další technologický vý-
voj tohoto systému, a pokud o tlačítka 
bude velký zájem, zvětšíme i jejich po-
čet,“ uvedl k rozšíření tísňového volání 
náměstek primátora pro sociální oblast 
Matěj Hollan.

Lidé si o tlačítko mohou zažádat na 
pracovišti Odboru sociální péče, který 
sídlí na Kolišti 19. Žádost mohou vy-
plnit přímo tam, nebo si ji stáhnout na 
webových stránkách www.css.brno.cz. 
Určeno je seniorům od 65 let a zdra-
votně postiženým od 18 let. Poplatek za 
tuto službu je 150 korun měsíčně.

„Sám mám u své maminky nastave-
no tlačítko SOS na jejím mobilním te-
lefonu. V případě nouze se ozve mně 
nebo bratrovi. SOS tlačítko je dobrý ná-
pad a náš klub ho podporuje. Vzhledem 
k tomu, že seniorů a zdravotně postiže-
ných odkázaných sami na sebe přibývá, 
je toto cesta, jak jim zabezpečit rychlou 
pomoc v krizových situacích,“ řekl opo-
ziční zastupitel Martin Říha (KSČM).

Služba, která pomáhá seniorům v kri-
zových situacích a zachraňuje jim ži-
voty, v Brně funguje již devatenáct let. 
Stávající SOS tlačítka, která se však 
dala užít pouze ve spojení s pevnou lin-
kou, používala necelá stovka lidí. 

Město vyčlenilo na projekt zmoder-
nizování stávajícího systému dotaci ve 
výši 2 miliony korun, za kterou se na-
koupila tlačítka, byl zřízen dispečink 
a proškoleni operátoři. 

Seniorům pomůže 
i třetí SENIOR BUS

Rozšířena byla i další služba pro senio-
ry zvaná SENIOR BUS, která zajišťu-
je dopravu po Brně lidem starším 70 let 
a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Do-
posud ji zajišťovala dvě auta, od půlky 
června k nim přibylo třetí auto.

„Poptávka byla mnohem vyšší než 
kapacita dvou vozidel. Měsíčně muse-
li pracovníci DPMB odmítat v průmě-
ru 30 % zájemců. Právě z tohoto důvo-
du byla služba rozšířena tak, abychom 
byli schopni uspokojit maximum žádos-
tí našich starších spoluobčanů a tím jim 
usnadnili každodenní život,“ uvedl pri-
mátor města Petr Vokřál.

SENIOR BUS zajišťuje svým klien-
tům dopravu ode dveří ke dveřím, přepra-
vu osob i s invalidním vozíkem a dalšími 
asistenčními pomůckami, jako je napří-
klad slepecký pes. Služba je zpoplatně-
na jednotnou částkou 50 korun a je zajiš-
ťována v pracovních dnech, o víkendech 
i státních svátcích od 6 do 22 hodin. 

Klienti si vozidlo mohou objednat na 
telefonním čísle 731 518 348, a to mini-
málně jeden pracovní den předem mezi 
7. až 15. hodinou. Službu se dá objednat 
maximálně měsíc dopředu, aby se mini-
malizoval počet zrušených jízd ze stra-
ny klientů. 

Tato služba, kterou poskytuje Do-
pravní podnik města Brna společně 
s magistrátem, je provozována od červ-
na roku 2016. Za poslední rok ji využilo 
více než 8500 cestujících.

Nové hodiny

 Správný čas. Na čtyřech místech v centru města konečně stojí funkč-

ní hodiny. Na konci června je tam nainstalovali pracovníci Technických 

sítí města Brna, které je nově mají ve správě. Město už loni vypovědělo 

smlouvy soukromé společnosti, která hodiny provozovala od 90. let. Nyní 

budou hodiny neustále napojené na dohledové centrum, které zajistí, že 

budou ukazovat správný čas. Právě na neaktuální čas si v minulosti ko-

lemjdoucí stěžovali. Podobu hodin město konzultovalo s Kanceláří archi-

tekta města Brna. Jde o nejmodernější stroje s bezbateriovou technologií. 

Hodiny tak budou stále napojené na elektrický proud. (GAK)  FOTO: Z. KOLAŘÍK

Kdo zabil Jošta? Brňanům se 
otevřou nové Skryté příběhy
Mobilní aplikace Skryté příběhy má stále 
více hráčů a v Brně se otevře již třetí tra-
sa. Kromě tahu na Švédy si tak Brňané 
budou moci vyzkoušet hledání pokladu 
kolem hradu Veveří či pátrání po vraho-
vi Jošta Moravského. Trasy mají různou 
délku i náročnost, každý si tak může vy-
brat pro sebe a svůj tým tu nejvhodnější. 

Skryté příběhy je aplikace, kterou si 
od května mohou zdarma stáhnout všich-
ni, kteří vlastní chytrý telefon s operač-
ním systémem Android či iOS. Tato mo-
bilní aplikace obsahuje v současnosti 30 
různých výletních tras, které své hráče 
provedou nejen po krásách České repub-
liky, ale také její historií. Každá trasa má 
totiž svůj vlastní příběh inspirovaný ději-
nami místa, kde se nachází.

„Nápad se zrodil před čtyřmi lety, kdy 
jsme se sešli ve skupince asi šesti rodičů 
s dětmi a řešili jsme, jak moc máme dě-
tem omezovat přístup k mobilům,“ řekl 
zakladatel aplikace a její projektový ma-
nažer Dalibor Naar. „Vznikl tak projekt, 
který využívá mobilní technologii tak, 
aby motivovala děti k pohybu a zároveň 
k poznávání české historie a zdejších za-
jímavých osobností,“ dodal.

Herní trasy si může každý vybrat po-
dle příběhu, ale i délky a náročnosti. 
V aplikaci jsou tyto údaje u každého vý-
letu popsány. Skryté příběhy mají cha-
rakter pátrací hry. Při každém zastavení 
si hrající tým vyslechne kousek příbě-
hu a pak řeší zadanou otázku. „Úkoly na 
stanovištích jsou postaveny tak, aby se 
hráči museli dívat kolem sebe. Typická 
otázka ze Skrytých příběhů poukazuje na 
fasády domů, mapy, informační tabule či 
nejrůznější nápisy,“ vysvětlil Naar. 

Příběhy každým týdnem přibývají. 
V Brně, kde si prozatím ten první – Tah 

na Švédy – vyzkoušelo dvacet týmů, bu-
dou již v průběhu července hráčům pří-
stupné mise tři. 

Výše zmíněný švédský příběh zavede 
týmy do doby třicetileté války, konkrétně 
do roku 1645. Hráči pomáhají obráncům 
Brna v čele s Raduitem de Souches střežit 
své město proti obléhání švédských vojsk. 

Při další brněnské trase, která vede ko-
lem hradu Veveří, pátrají výletníci spo-
lečně s knížetem Prosperem ze Sinzen-
dorfu po ukrytém pokladu rytířského 
řádu templářů.

Prozatím poslední brněnská trasa bude 
zpřístupněna v průběhu července. V ta-
jemném příběhu budou hráči pátrat po 
vrahovi Jošta Moravského, jehož socha 
na koni zdobí Moravské náměstí. 

Počet hráčů v Brně víkend od víkendu 
roste. „Věříme, že o prázdninách budou 
lidé hru hrát i ve všední dny a že počet 
dál poroste,“ uvedl Naar. Lidé v každém 
příběhu získávají body, které jim budou 
odemykat další bonusové trasy na exklu-
zivních místech, které budou však časo-
vě omezeny.

„I přesto, že v Brně již několik let žiji, 
při hraní Tahu na Švédy jsem se dozvě-
děl spoustu nových věcí a poznal několik 
památek. Například o Švédském domě 
v Brně jsem do té doby nevěděl,“ uve-
dl Peter Bytčanek, student vysoké školy, 
který si hru vyzkoušel. 

Aplikace, která je podle slov svých 
tvůrců vhodná jak pro zvídavé děti, 
tak i pro hravé dospělé, je přístupná na 
webových stránkách skrytepribehy.cz. 
Zde je i seznam příběhů, které je mož-
né si zahrát. Ke každé trase je přístupná 
i mapa, která zavede hráče na místa, kte-
rá jsou klíčem ke správné odpovědi na 
bodovanou otázku. (BIM)

Město má poslední chybějící pozemky 
pro tramvajovou trať a žádá o povolení
Zkrácení jízdní doby z Osové k bo-
hunické nemocnici na pouhé dvě a půl 
minuty – takový bude hlavní přínos 
nové tramvajové trati do kampusu, kte-
rou chce město Brno v nejbližší době 
začít stavět. Směnu posledních potřeb-
ných pozemků, které městu chyběly, 
schválilo zastupitelstvo v červnu.

Ve Starém Lískovci a v Bohunicích, 
kterých se stavba trati dotkne nejvíce, se 
v půli června konalo už druhé projedná-
ní tohoto projektu s veřejností. Diskuze 
se zúčastnil náměstek Richard Mrázek, 
generální ředitel Dopravního podniku 
města Brna Miloš Havránek i další zá-
stupci dopravního podniku a hlavní pro-
jektant nové trati.

„Dopravní podnik odveze do kampu-
su až 40 tisíc cestujících denně, což je 

ohromné číslo. Stávající dopravní pro-
středky jsou na hraně kapacity. Chceme 
proto vytvořit nové přímé spojení s cen-
trem města, díky kterému oblast kam-
pusu obsloužíme pohodlněji a rychleji. 
A tramvaj jako kapacitní dopravní pro-
středek, který je navíc většinu trasy ve-
den po samostatném tělese, je pro to 
ideální,“ zdůraznil Richard Mrázek.

Dopravní podnik, který dostal koor-
dinaci tohoto strategického projektu na 
starosti, nyní žádá o územní rozhodnutí 
pro novou trať. Vzápětí se začne soutě-
žit firma, která bude projekt realizovat.

Nová trať se od stávající trati oddělí 
na Osové, kde přibližně v místě dnešní 
zastávky zahne doprava pod Mikuláško-
vo náměstí do tunelu. Ten povede na za-
stávku Nová Jihlavská a na konečnou 

před hlavním vstupem do bohunické ne-
mocnice. S ohledem na lidi v okolí stav-
by připravují projektanti stavbu tak, aby 
okolí zatížila co nejméně.

„Výstavba trati bude rozdělena do 
několika etap. Přestavba uzlu Osová si 
vyžádá několikaměsíční tramvajovou 
výluku a zavedení náhradní dopravy,“ 
upřesnil ředitel DPMB Miloš Havránek.

„Délku stavby chceme zkrátit na mi-
nimum. Budeme o to usilovat prostřed-
nictvím parametrů výběrového řízení,“ 
přislíbil náměstek primátora Richard 
Mrázek.

Více podrobností včetně prezenta-
ce z veřejného projednání a dalších vi-
zualizací najdete na webové stránce 
www.brno.cz/strategickeprojekty/tram-
vaj-do-kampusu. (TAZ)

 Vizualizace. Takto bude vypadat nová zastávka tramvaje o bohunického kampusu.  FOTO: MMB
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Pavla Asaad
Realitní specialista

 721 250 792

Realitní specialista
 607 515 160

Realitní specialista
 606 225 886

Realitní specialista
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STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ, 
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. Zaujme 

Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, elegantní linkou 

LED denního svícení, hodnotným interiérem, moderními motory 

a řadou vyspělých asistentů. Taková je prostě ŠKODA 

RAPID SPACEBACK! 

JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 

SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

AUTONOVA BRNO
Masná 20

602 00  Brno

Tel.: 543 424 222

www.autonova.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  
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Česká jednička na Jadranu

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, 
PP - polopenze, ALL - All Inclusive Light). Možnost dokoupení autobusové dopravy.

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU       8.7.–15.7. 

BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky BS 4 490 Kč/os.
BAŠKO POLJE - depandance Alem PP 6 490 Kč/os.
BRIST - vila Lidus PP 6 490 Kč/os.
PROMAJNA - pavilon Dukić A PP 6 490 Kč/os.
MAKARSKA - hotel Rivijera PP 8 490 Kč/os.
GRADAC - penzion Posejdon PP 8 990 Kč/os.
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy ALL 8 990 Kč/os.
OREBIĆ - depandance Bellevue ALL 11 990 Kč/os.

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz

Last
Minute
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Když má člověk žízeň, už je pozdě. 
Pít je potřeba průběžně celý den
Bolest hlavy, zhoršené sou-

středění, únava. Nebo také 

předčasné stárnutí tkáně 

a potíže s klouby a páteří. 

Všechny tyto problémy může 

mít za následek nedostatek 

tekutin v lidském těle. Zejmé-

na v létě, kdy rtuť teploměru 

dosahuje vysoko přes třicet 

stupňů Celsia, je nezbytné do-

držovat správný pitný režim. 

Během dne by měl člověk vypít 

zhruba dva až tři litry. Konkrét-

ně se potřeba tekutin vypočítá 

podle vzorce 0,5 litru na 15 ki-

logramů tělesné hmotnosti. Po-

kud ale někdo není na správný 

pitný režim navyklý, nemůže 

očekávat, že z ničeho nic bude 

schopný tolik vody vypít. „Je 

potřeba začít postupně. Vypít 

tolik, kolik dokáže, a postupně 

dávky zvyšovat. Někdo zpočát-

ku vypije půl litru za den a až za 

šest týdnů se dostane na ty opti-

mální dva až tři litry,“ upozorni-

la kondiční trenérka a nutriční 

terapeutka Vendula Záhorská. 

Mléko je potravina

Podle ní je k pití nejvhodnější 

neperlivá voda. „Obyčejná ko-

houtková je úplně dostačující, 

není potřeba kupovat drahou 

balenou. Vhodný může být ješ-

tě například ovocný čaj nebo 

vodou ředěné čerstvé zeleni-

nové a ovocné šťávy. Hlavní je 

ale vyhnout se slazeným limo-

nádám,“ uvedla terapeutka. 

Vhodné není ani mléko, které 

se pro svůj obsah bílkovin po-

važuje spíše za potravinu. 

Pozor by si lidé měli dát také 

na kávu. „Pokud někdo vypije víc 

než tři šálky denně, měl by zvý-

šit příjem tekutin. Kofein totiž 

odvodňuje,“ vysvětlila Záhorská. 

Víc pít by měli také ti, kteří se po-

hybují v teplém prostředí, těž-

ce pracují nebo sportují. „Opro-

ti tomu lidé, jejichž jídelníček se 

skládá z velké části z ovoce a zele-

niny, nemusí počet vypitých skle-

nic hlídat tak úzkostlivě,“ doplni-

la terapeutka. 

Pít je nutné pravidelně

Nejčastější chybou při dodr-

žování pitného režimu je ne-

pravidelnost. „S tím má větši-

na lidí velký problém. Přes den 

nepijí skoro vůbec, potom ve-

čer zjistí, že je bolí hlava, a vy-

pijí klidně litr vody najednou. 

To je úplně špatně,“ popsala 

Záhorská. 

Svým klientům proto dopo-

ručuje aplikaci do chytrého 

telefonu, která na jejich pitný 

režim dohlédne a pravidelně 

je upozorní, aby se napili. „Ta-

kových vychytávek do mobi-

lu existuje spousta, stačí najít 

tu, která bude člověku nejlé-

pe vyhovovat,“ doplnila. Dru-

hou spolehlivou variantou, jak 

na pití nezapomínat, je mít 

vodu neustále na očích. „Ne-

chat si plnou lahev na pracov-

ním stole, u televize nebo na 

kuchyňské lince. Zkrátka ně-

kde, kde ji člověk bude mít stá-

le na očích,“ doporučila nutrič-

ní terapeutka.

Pocit žízně značí problém

V každém případě by se měli 

lidé napít vždy ještě předtím, 

než skutečně pocítí žízeň. „Ta už 

je varovným signálem. Tělo nás 

upozorňuje, že ztratilo 1–2 pro-

centa vody a hrozí mu dehydra-

tace,“ vysvětlila Záhorská.

Ta se projevuje zejména úna-

vou až malátností, bolestmi hla-

sy, oschlými rty, tlakem v okolí 

žaludku, ztrátou koncentrace, 

zvýšenou spavostí a suchou 

pokožkou. Nebezpečná je ze-

jména pro malé děti. Příjem 

a výdej tekutin je u nich 4–5x 

vyšší než u dospělého člově-

ka, proto k dehydrataci dojde 

mnohem rychleji. 

Pitný režim dítěte

Maminky by měly proto pa-

matovat na to, že pít potřebu-

jí i kojenci a batolata. U novo-

rozenců totiž voda tvoří až tři 

čtvrtiny celkové hmotnosti. Ve 

chvíli, kdy se do jídelníčku dí-

těte přidají příkrmy, které čás-

tečně nahradí mateřské nebo 

umělé mléko, mělo by dítě po-

malu začít pít čistou kojenec-

kou vodu. Denní potřeba te-

kutin se odvíjí od věku a váhy 

dítěte. Dětský organismus má 

ale potřebu tekutin větší než 

organismus dospělého člově-

ka, protože je tvořený větším 

podílem vody.

 Obecně platí, že čím je dítě 

menší, tím více tekutin na je-

den kilogram své váhy potře-

buje. Například roční dítě by 

mělo přijmout 120-135 ml te-

kutiny na 1 kg váhy, dvouleté 

potom 115-125 ml na 1 kg váhy. 

Starší děti by potom měly vypít 

asi 50- 75 mililitrů vody na kilo-

gram své váhy. V horkém poča-

sí se potřeba pití u dětí samo-

zřejmě ještě zvyšuje. 

Hrozí onemocnění ledvin

Dohlížet na pitný režim ško-

láků není vždy jednoduché. 

„Zpozornět by měli rodiče těch 

dětí, které statečně oznamu-

jí, že ve škole nemusely odejít 

ani jednou na toaletu,“ řekla Zá-

horská. Ideální je podle ní napl-

nit jim velkou umělohmotnou 

láhev vodou a pití dětem ne-

ustále připomínat. „V případě 

dlouhodobějšího nedostatku 

tekutin totiž u dětí může dojít 

i k onemocnění ledvin a celko-

vému kolapsu organismu,“ va-

rovala nutriční terapeutka. 

Rehydratační roztoky

Pokud dítě trpí průjmem nebo 

má horečku, je jeho pitný re-

žim potřeba hlídat ještě důsled-

něji a příjem tekutin zvýšit. „Při 

průjmovém onemocnění do-

chází velmi snadno k dehydra-

taci a dítě zároveň stolicí vylu-

čuje důležité minerální látky,“ 

upozornila Záhorská. U malých 

dětí se jedná o velmi závažný 

stav, při kterém hrozí i úmrtí. 

Proto je vhodné dětem podávat 

i speciální rehydratační nápoje. 

Ztráty vody a minerálních 

látek jsou značné i při horeč-

kách. Také v tomto případě je 

proto vhodné podávat dětem 

speciální roztoky, které rodiče 

zakoupí v lékárně. (PR)

Exotická svatba? Většinou bez rodiny, 
ale zato s týdenní dovolenou u moře
Po svatbě jako z pohádky tou-

ží každá žena i dívka. Módní 

trendy už se ale od doby, kdy 

byla v kurzu svatba na zámku 

s velkolepou hostinou v pom-

pézní restauraci, posouva-

jí dál. Dokonce až za hrani-

ce České republiky. Stále více 

snoubenců v současné době 

vyhledává pro svůj výjimečný 

den stejně výjimečnou lokali-

tu. Mnoho svatební obřadů se 

proto odehrává v zahraničí. 

Nejpopulárnější jsou exotické 

destinace, například Bali, Ma-

ledivy nebo Barbados. „Taková 

svatba s týdenním pobytem ne-

musí vyjít o moc dráž než kla-

sická svatba v Čechách. Zásad-

ní rozdíl je ale v tom, že zatímco 

v tuzemsku se jedná o oslavu 

pro stovku lidí, za stejné pení-

ze v exotice snoubenci dosta-

nou pobyt jen pro ně dva,“ upo-

zornila svatební koordinátorka 

Markéta Mrázková. Podle ní pro-

to většina párů cestuje na svat-

bu do zahraničí sama. „Někte-

ří s sebou mají ještě svědky, ale 

rodinu má na obřadu v zahrani-

čí málokdo,“ doplnila Mrázková. 

Svědčil recepční a svatební 
koordinátorka

V případě, že snoubenci s se-

bou nemají nikoho, kdo by jim 

při obřadu svědčil, ujme se po-

vinnosti většinou personál ho-

telu, ve kterém pár bydlí. „Svěd-

čil nám recepční a svatební 

koordinátorka,“ vzpomíná na 

svůj svatební den Anna Klímo-

vá, která se vdávala minulý rok 

v Thajsku. Rodina jí při slav-

nostním okamžiku nechybě-

la. „Když jsem si představila, že 

bych musela kolem všech ská-

kat a bavit je, byla jsem ráda, že 

máme s partnerem svatbu, kte-

rá je jen o nás,“ svěřila se žena. 

Pro přátele a příbuzné po 

návratu ze zahraničí připra-

vili s manželem večírek. „Tam 

jsme pozvali všechny ty, které 

bychom zvali na klasickou svat-

bu. Popřáli nám, připili jsme si 

s nimi a všichni byli spokoje-

ní,“ popsala Klímová. 

Jediný nedostatek svatby v za-

hraničí vidí ve fotografiích, kte-

ré jí mají šťastné okamžiky při-

pomínat. „Využili jsme služeb 

fotografa v hotelu. To byla ale 

obrovská chyba. Šlo o člově-

ka, který si podle mého názoru 

půjčil fotoaparát a na naší svat-

bě se s ním učil zacházet,“ smá-

la se Klímová. Obdobné zkuše-

nosti má podle ní navíc většina 

nevěst, které mají svatební foto-

grafie z obřadu v zahraničí od 

hotelového fotografa. 

Problémy mohou nastat také 

ve chvíli, kdy snoubenci spoléha-

jí na to, že svatební šaty a snubní 

prstýnky pořídí až na místě. „V 

destinacích většinou bývá velmi 

omezený výběr. Rozhodně pro-

to doporučuji, aby si budoucí 

manželé prstýnky i šaty dovezli 

s sebou z České republiky,“ řekla 

svatební koordinátorka. 

Složitá administrativa

Možnosti, jak veškeré nedostat-

ky exotické svatby vychytat, 

nabízí řada cestovních kance-

láří, které se na svatební obřa-

dy přímo specializují. „Větši-

na z nich nabízí různé balíčky, 

v rámci kterých zařídí veške-

ré služby i administrativu spo-

jenou se svatbou,“ vysvětlila 

Mrázková. Snoubenci si tak ne-

musí dělat starosti s vyřizová-

ním formalit na úřadech. 

„Agenturu jsme na svatbu 

najatou neměli, zdálo se mi to 

jako zbytečný výdaj navíc. S od-

stupem času ale myslím, že to 

rozhodně vyhozené peníze ne-

jsou. Než jsme vyřídili všechny 

dokumenty, strávili jsme v thaj-

ském hlavním městě Bangko-

ku šest dní. A přišlo nás to na 

spoustu peněz,“ popsala svoje 

zkušenosti Klímová. 

K tomu, aby se snoubenci 

mohli v zahraničí nechat oddat, 

musí splnit veškeré podmínky. 

Ty si každá země stanoví sama, 

a je proto potřeba se předem in-

formovat, jaké dokumenty pár 

musí mít s sebou a kde je ne-

chat úředně ověřit. Oddací list, 

který pár v místě obřadu obdr-

ží, navíc v České republice ne-

platí. Je nutné ho nechat pře-

ložit do češtiny a s originálem 

dopravit na speciální matriku 

v Brně, která do tří až čtyř týdnů 

vystaví platný český oddací list. 

Obřad na českém úřadě

Ne ve všech zemích je navíc 

svatba pro Čechy úředně plat-

ná. Lidé se mohou legálně vzít 

například na Bali, Srí Lance, 

Seychelách a Mauriciu. Opro-

ti tomu na Maledivách svatby 

pro cizince právně platné ne-

jsou a obřady se tam tak ko-

nají pouze symbolicky. „Mno-

ho párů této varianty využívá. 

Mají svůj vlastní plážový ce-

remoniál, kde si užijí roman-

tiku, a oficiálně se vezmou až 

v Čechách na úřadě,“ potvrdi-

la Mrázková. 

Platné jsou svatby také v Itá-

lii, Řecku nebo Chorvatsku. 

V těchto méně exotických de-

stinacích vyjde svatba podstat-

ně levněji. „Cestovní kancelá-

ře nabízejí například svatební 

balíček s týdenním pobytem 

pro novomanžele v Řecku už 

za zhruba padesát tisíc korun,“ 

uvedla Mrázková. Ještě levněji 

pak vyjde samotný obřad bez 

delšího pobytu v Itálii nebo 

Chorvatsku. Agentura ho zpro-

středkuje už za pětadvacet ti-

síc. „V ceně ale nebývá ani uby-

tování, ani doprava. Jedná se 

skutečně jen o holý obřad v ho-

telu nebo na jiném místě, které 

si snoubenci vyberou,“ upozor-

nila koordinátorka. (PR)
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Problémy s emisemi, spolehlivostí i spotřebou 
řeší speciální aditivum ve formě tablet
Strašák jménem „technická“ 

a měření emisí činí obtíže ze-

jména majitelům automobilů 

s dieselovými motory – zvláš-

tě těm staršího data výroby. 

Jenže problémy mívají i vozy 

s mladším datem výroby. Po-

moc, jak projít STK, nabízejí 

speciální aditiva. Na trhu je jich 

bezpočet, jedna firma však síd-

lí nedaleko: ve Slušovicích.

Jedním z těch, kdo vsadil na 

moderní podpůrné tablety, je 

také pilot 100% Tatry, účastník 

Rallye Dakar a Afrika Eco Race 

Tomáš Tomeček z týmu Tom 

Racing. Využívá aditiva firmy 

BEP ECO s.r.o. a nešetří chvá-

lou. „Mé zkušenosti s nimi jsou 

čistě pozitivní, až překvapující. 

Používám je pro závodní vůz 

i pro doprovodná vozidla,“ po-

psal závodník Tomáš Tomeček.

Jejich hlavní přínos dokáže 

využít i při soutěžích. „Vylepšu-

jí africkou naftu, kterou kupu-

jeme u běžných pump, omezují 

kouřivost a čistí spalovací pro-

story,“ uvedl Tomeček. Přiznal, 

že spolupráci s Kuřimskými 

dlouho odkládal. „Až před tře-

mi lety před testy na Slovensku 

jsem aplikoval první přísady do 

paliva a byl jsme nadšen.“

Tomeček směle radí pou-

žívat tato aditiva i běžným ři-

dičům. „Mám s tím výborné 

zkušenosti. Každý by si to měl 

zkusit a pak se rozhodnout, 

zda přísady bude používat a še-

třit motor i palivo, anebo ne,“ 

doplnil pilot.

Osobní automobily starší 

deseti let přitom podle zjištění 

Sdružení automobilového prů-

myslu (SAP) tvoří 65,16 % vo-

zového parku v republice. „To 

znamená, že s emisemi bude 

mít problém naprostá větši-

na řidičů v zemi,“ uvedl Ar-

nošt Kořínek, který má v BEP 

ECO, s. r. o., na starosti vývoj 

a zkoušky.

„V příštích dvou letech se 

prohlídka STK nebude týkat 

přibližně 8,5 % vozidel, které 

byly registrovány v roce 2015 

a 2016. Všechna ostatní osob-

ní vozidla, tedy 4 676 063 aut, 

čeká během roku 2017 a 2018 

kontrola na STK,“ poznamenal 

Kořínek.

A za jak dlouho se účinek tab-

lety projeví? „První efekty, ztiše-

ní motoru, pružnější reakce na 

plynový pedál, se většinou pro-

jevují po třetí nádrži. Čím má 

auto najeto více kilometrů, tím 

delší je proces čištění vnitřních 

částí motoru a výfukového sys-

tému, zejména filtru pevných 

částic u dieselů, v tom případě 

je doba, kdy se projeví všech-

ny efekty, delší,“ řekl Kořínek 

s tím, že jedna tableta se použí-

vá na 40 litrů paliva.

Na snížení spotřeby paliva se 

navíc podílí několik věcí. „Je to 

čistý motor, vstřiky a ventily, čis-

tý výfukový systém, efektivnější 

spalování paliva a samozřejmě 

i způsob provozu vozidla. Kdo 

zjistí, že stačí méně šlapat na 

plyn, a pojede stejnou rychlostí, 

tak ušetří,“ shrnul Kořínek.

Úspora pohonných hmot se 

u benzínových i dieselových 

motorů pohybuje od 5 % do 

10 %. „U starších vozidel i více. 

Už 4 až 5 procent úspor zapla-

tí tablety, ostatní už je skutečná 

úspora. Čím dražší palivo, tím 

nižší procento úspory pokrývá 

cenu tablety,“ vysvětlil Kořínek.

Nejen firmy, ale i domác-

nosti považují úspory za naf-

tu a benzín do aut za výrazné-

ho činitele snížení nákladů. 

Podle České asociace petrole-

jářského průmyslu a obcho-

du (ČAPPO) se v Česku v roce 

2014 prodalo asi 4,4 milionu 

tun nafty (5,17 miliardy litrů) 

a asi 1,6 milionu tun benzinu 

(2,09 miliardy litrů). Spotřeba 

v roce 2015 tyto hodnoty výraz-

ně překročí, což je důsledkem 

oživení domácí ekonomiky.

„Zjištění spotřeby paliva spo-

lu s kontrolou množství paliva 

v nádrži je cestou, jak ušetřit 

náklady na provoz vozového 

parku,“ uvedla Markéta Kolín-

ková, obchodní ředitelka firmy 

HI Software.

Zkoušky aditiva na lokomotivě

Kromě jiných testů aditiva BEP 

ECO na motorech aut byly tab-

lety vyzkoušeny také na loko-

motivě firmy Lokotrans servis 

Brno. „Zkoušky byly provede-

ny na lokomotivě řady 740. 

Jedná se o čtyřnápravovou mo-

torovou lokomotivu. Před pro-

váděním zkoušek na ni byl 

osazen nový vznětový motor,“ 

vysvětlil Radomír Vrána z Lo-

kotrans servis Brno.

Lokomotiva byla nasazena do 

běžného provozu. „Do paliva 

bylo přidáno aditivum BEP ECO 

v poměru 1 tableta na 40 litrů. 

V provozu byla lokomotiva od 

5. září 2014 do 26. října 2014 

a spotřebovala 6000 litrů pali-

va,“ řekl Vrána.

Také železničáři tento pro-

dukt chválí. „Nejnižší úspora 

paliva byla dosažena při jízd-

ním stupni 6, který je na loko-

motivě nejekonomičtější, a či-

nila 9,4 %. Při nižších jízdních 

stupních byla ještě vyšší, tře-

ba při 4. stupni 14,66 % a při 

0. stupni dokonce 21,21 %. Po-

užití palivového kondicionéru 

BEP zlepšuje ekonomiku pro-

vozu,“ shrnul Vrána. (KNS). (PR)

 FOTO: ARCHIV TOMÁŠE TOMEČKA

Aditiva BEP ECO ve formě tablet
Počátek vývoje této technologie je datován přibližně na ko-

nec 80. let minulého století. Tableta měla zprvu snížit emi-

se při spalování paliva v generátorech pro výrobu elektrické 

energie, později se vývoj zaměřil i na použití ve spalovacích 

motorech automobilů a lodí. S tím, jak se zvyšovala cena pa-

liva, se vývoj tablety zaměřil i na snižování spotřeby.

Vývoj i výroba tablety se v současné době zaměřuje na použi-

tí v naftových i benzínových motorech. Výborné účinky se pro-

kázaly i v bionaftě a etanolu. Na vývoji se podílí řada zkuše-

ných chemiků z Evropy. Tableta je vyráběna podle receptury, 

která není veřejně dostupná. Vývoj i výroba probíhá v ČR.

Zkušenost uživatelů je, že průměrná úspora se pohybuje 

okolo 10 %. Řada z nich však dosáhla i úspor přes 15 %. Tato 

fakta jsou potvrzena i testy a výzkumy. Nejlepší kontrolou je 

kontrola emisí. Pokud měření prokáže snížení emisí, tableta 

funguje tak, jak má.
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Brněnští sportovní fa-

noušci jsou těmi nej-

lepšími, také proto pod-

porujeme ve městě velké sportovní události 

s mezinárodním přesahem. V únoru v roce 

2018 čeká sportovce a fanoušky ten největ-

ší svátek. Proběhnou XXIII. zimní olympij-

ské hry, které se tentokrát budou konat v ji-

hokorejském Pchjongčchangu.

K této příležitosti se pavilon Z na br-

něnském výstavišti promění v olympij-

ský park. Jde o lokalitu s výbornou do-

stupností a parkovacími možnostmi, kte-

rá dobře ustojí velký nápor návštěvníků. 

Brno naváže na úspěšné projekty olympij-

ských parků z minulých her. Hlavním smy-

slem projektu je přiblížení olympijského 

sportu především dětem a mládeži, proto 

je dopolední program určen školám. Ná-

vštěvníci si budou moct vyzkoušet řadu 

olympijských disciplín a prožít tak nezapo-

menutelnou atmosféru, která olympijské 

hry doprovází.

Bude vybudován odrazový můstek pro lety 

na lyžích nebo také hokejová aréna. Na le-

dové ploše se zde budou odehrávat turnaje 

mezi školami, týmy herců, umělců nebo věd-

ců. K vidění zde také budou hokejové spor-

tovní legendy či ženský hokej. Součástí ho-

kejové arény budou tribuny a obrazovky, na 

kterých budou vysílány přenosy ZOH.

Hokejovou plochu doplní ledový okruh, kde 

bude představeno rychlobruslení. Pros-

tor dostanou sporty, jako je běh na lyžích, 

snowboarding, sjezdové lyžování, curling, 

biatlon a další. Sportoviště povedou odbor-

ní instruktoři.

Výstavba bude probíhat ve spoluprá-

ci s Českým olympijským výborem, kte-

rý také bude zajišťovat slavnostní přivítá-

ní našich sportovců. Olympijský park bude 

otevřen od 9. února do 25. února. Celko-

vě zde očekáváme návštěvu až 250 000 ná-

vštěvníků. Park bude v hlavní pozornosti 

médií stejně jako park na Lipně při letních 

hrách v roce 2016.

PETR HLADÍK 
náměstek primátora 

města Brna 

(KDU-ČSL)

Brno zažije největší olympijský park v republice

Rada města Brna do-

poručila zastupite-

lům schválení řady so-

ciálních projektů, které do značné míry 

ovlivní životy mnoha Brňanů.  Kladou si to-

tiž za cíl vyřešit jedny z nejpalčivějších so-

ciálních problémů, které Brno trápí. Město 

bude lépe předcházet odebírání dětí z ro-

din, více dětí přestane žít v plesnivých kob-

kách za nehorázné peníze a stovky lidí zvý-

ší svou šanci na získání práce.

V Brně tak sociální problémy, které ztěžují 

soužití a zatěžují státní kasu, opravdu řeší-

me, nenecháváme nic vyhnít. I ostatní česká 

města už se naším příkladem začínají inspi-

rovat, z čehož mám velkou radost.

Předkládané projekty se zaměřují na tři ob-

lasti: bydlení, zaměstnanost a rodina. Město 

vytvoří například pro dlouhodobě nezaměst-

nané tréninková pracovní místa v městských 

firmách nebo vytvoří mediační centrum pro 

řešení problémů v rodinách. Vše je připravo-

váno taky, aby lidé zvládli své problémy vy-

řešit sami. Bude-li však potřeba pomoc od 

instituce, stane se tak rychle a efektivně, aby 

byl účinek dlouhodobý a lidé se na úřady 

dále nespoléhali. Vytváříme tak jakýsi prin-

cip záchranné sítě, která má člověka uchrá-

nit před pádem na úplné dno a pomoct mu 

postavit se opět na vlastní nohy. 

Město nechce vychovávat, vodit za ručičku. 

Nemůže ale také přehlížet stovky a tisíce lidí 

v nouzi. Ti totiž nezmizí, budou tu stále, stej-

ně jako jejich děti. Z nich pak těžko vyrostou 

běžní občané, naopak zde může vzniknout 

ztracená generace, která je závislá na státu 

a přitom naprosto vyloučená ze společnosti. 

Brněnské projekty způsobí jednu obrovskou 

věc – ti lidé se osamostatní, stabilizují své ži-

voty a z jejich dětí něco bude.

Špatný stav ovzduší 

je příčinou řady ci-

vilizačních chorob, re-

spiračních potíží u dětí i kardiovaskulárních 

onemocnění dospělých. Přitom zajistit čistý 

vzduch v ulicích není vůbec snadné a potý-

kají se s tím všechna velká města. Brno už 

má od června konkrétní plán, jak nebezpeč-

né znečištění snižovat. Přijala ho rada.

Statistiky dokazují, že více než 80 % znečiš-

tění v Brně pochází z dopravy. Proto nejvíce 

úkolů směřuje právě sem: budovat obchva-

ty obydlených území, zvyšovat plynulost 

dopravy, motivovat lidi, aby svá auta pou-

žívali jen v nezbytných případech, nejezdili 

až do centra a častěji dávali přednost veřej-

né dopravě či bicyklu. Přitom komfortnější 

a levnější šalinkarta, kterou Brňané mohou 

od ledna využívat, do tohoto plánu pochopi-

telně zapadá také.  

Je potřeba taky začít více a lépe uklízet silnice 

a chodníky. Víření prachu v suchém horkém 

létě nebo zbytků posypového materiálu ze sil-

nic v době zimních inverzí zbytečně ničí naše 

plíce. Častější úklid tu určitě pomůže. 

Důležitou roli hraje i zeleň v ulicích: zachy-

tává prach a ochlazuje prostředí v horkých 

dnech. O svůj prostor se v úzkých ulicích čas-

to bije se sítěmi nebo parkovacími místy. Ale 

chceme-li příjemné město, ve kterém se dá 

zdravě žít, musíme do ulic dostat víc stromů, 

keřů i dobře udržovaných trávníků.

Plán nezapomíná ani na zlepšení informova-

nosti lidí: vzniknou přehledné internetové strán-

ky i infopanely v ulicích. Také školy a domovy 

pro seniory budou lépe informovány o tom, jak 

chránit zdraví v době zhoršených rozptylových 

podmínek. Tam, kde je situace nejhorší, jsme 

připraveni vyzkoušet i instalaci čističek vzdu-

chu. Chránit děti a seniory je naší prioritou.

Stav ovzduší se jistě nezmění ze dne na den, 

čeká nás mnoho investic, ale město jako 

Brno, které má ambici se umisťovat na čele 

žebříčků světových metropolí příjemných 

k životu, si nemůže dovolit znečištěnému 

ovzduší nečinně přihlížet. 

MARTIN FREUND 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(Žít Brno s podporou Pirátů)

MARTIN ANDER 
náměstek primátora 

města Brna 

(Zelení)

Brno řeší sociální problémy

Jde přece o naše zdraví

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Už více než dva roky 

směřujeme k napl-

nění našeho slibu, že zá-

sadním způsobem zlepšíme efektivitu a prů-

hlednost řízení městských firem ze strany 

majitele – města Brna.

Nejsme první, kdo po volbách zjistil, jak je 

náročné prosadit změny, rozbourat staré 

a zkostnatělé struktury a změnit nežádou-

cí pořádky. Pro nikoho z nás není novinkou, 

že politika má špatnou pověst. Bohužel se to 

někteří politici příliš nesnaží napravit. I pro-

to prosazujeme menší přímý vliv politiků ve 

firmách, které pro město zajišťují celou řadu 

základních veřejných služeb, disponují vel-

kými finančními prostředky a zaměstnáva-

jí tisíce lidí.

Naším záměrem je spojit městské firmy do 

tzv. koncernu (= hospodářské spojení dvou 

a více podniků s jednotným řízením). Měs-

to nebude nadále řídit firmy jednotlivě, ale 

jako propojený celek s cílem lepšího uspoko-

jování potřeb občanů Brna. Koncernové říze-

ní zavádí jasně definovaný systém do správy 

našich devíti městských firem a nahradí ne-

průhlednou praxi používanou do roku 2014. 

Dříve byla základním rysem koncentrace ří-

zení všech firem do rukou úzké skupiny poli-

tiků bez ohledu na jejich odbornost. Jediným 

hodnocením výkonu pak bylo to, zda měst-

ská firma generuje nějaký zisk a má v pořád-

ku účetnictví. Průkazné účetnictví městské 

firmy je samozřejmost. Výše zisku městských 

firem závisí na množství peněz poskytnutých 

na danou oblast právě městem. Ziskovost 

proto nemůže být pro majitele (město Brno) 

jediným hodnoticím kritériem. 

Posláním Brněnských komunikací, Doprav-

ního podniku města Brna, Lesů města Brna, 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, 

SAKO Brno, STAREZ - SPORT, Technických 

sítí Brno, Tepláren Brno a Veletrhů Brno je 

především přinášet Brňanům a návštěvní-

kům Brna kvalitní služby. Právě jejich úro-

veň a rozsah musíme průběžně sledovat, 

měřit a vyhodnocovat.

PAVEL STANĚK 
člen Zastupitelstva 

města Brna 

(ANO 2011)

Koncern městských firem čeká na schválení

Jazzová kavárna 
Podobrazy znovu 
uvítá návštěvníky
S otevřením kryté tržnice na Zelném trhu 
bude v nových prostorách znovu otevře-
na i legendární jazzová kavárna Podob-
razy, která fungovala v letech 2000 až 
2013 v Místodržitelském paláci na Mo-
ravském náměstí. Podnik znovu nabídne 
širokou škálu kulturního programu.

„Hosté se mohou těšit na kavárnu s kva-
litní nabídkou nápojů a bohatým kultur-
ním programem," uvedl provozovatel Po-
dobrazů Raed Kahwaji.

Jazzovou kavárnu Podobrazy založi-
li v roce 2000 čtyři studenti. Nescháze-
li se tam však pouze příznivci tohoto hu-
debního stylu – v kavárně byla pořádána 
autorská čtení, koncerty a promítaly se 
filmy. Prostor zde dostávali i výtvarníci. 
Scházeli se zde brněnští umělci a také in-
telektuálové. Byla to jedna z nejdéle sou-
stavně fungujících kaváren v Brně.

Na podzim 2013 však Moravská gale-
rie kavárně neprodloužila nájemní smlou-
vu. Jednak proto, že dle jejího vedení byla 
formálně neplatná, jednak kvůli rozhodnu-
tí vybudovat v místě kavárnu muzejního 
typu. Podobrazy byly pro Moravskou gale-
rii příliš zaměřeny na jedinou cílovou sku-
pinu, jelikož se již od svého vzniku profilo-
valy jako jazzová kavárna. Tehdejší záměr 
zástupců galerie byl vytvořit kavárnu, kte-
rá by lépe vyhovovala návštěvníkům a byla 
zaměřena spíše na konkrétní výstavy. 

Od června 2014 tak v Místodržitelském 
paláci funguje kavárna Morgal. (BIM)

První krytá tržnice v červenci otevře
Na Zelném trhu začne v červen-
ci fungovat dlouho očekávaná prv-
ní krytá tržnice v České republice. 
Má několik pater a kromě trhovců 
s potravinami v ní návštěvníci na-
jdou i kavárny, nejrůznější restau-
race, bar i takzvané coworkingo-
vé centrum. Vstup do tržnice bude 
možný ze tří stran – ze Zelného 
trhu, z nádvoří Staré radnice a také 
ze Starobrněnské ulice.

MICHAELA BILÍKOVÁ

T rhy na Zelném trhu jsou již běžnou 
součástí brněnského života, krytý 

prostor s sebou ale nese výhody: umož-
ní prodávat potraviny, které by pouze pod 
slunečníky nevydržely, například maso, 
ryby či mléčné výrobky. Sortiment pro-
dejců se tedy výrazně rozrostl.

„Stálé prodejce si tržnice vybírala 
sama, aby tak zajistila zákazníkům kvalit-
ní sortiment,“ uvedl tiskový mluvčí Trž-
nice Brno Jan Šmikmátor. Mezi takové 
stálé prodejce se zařadí například Matějo-
vo pekařství, které se zaměřuje na tradič-
ní receptury a ručně vyráběné potraviny 
ze surovin výhradně z Jihomoravského 
kraje. „Mezi stálé nájemce bude patřit 
i dětský koutek,“ dodal Šmikmátor. Pro 
děti zde budou nachystány různé sportov-
ní, výtvarné i další aktivity.

Při nákupech se budou moci návštěv-
níci v nové tržnici také občerstvit. Ku-
chaři budou zpracovávat potraviny pří-

mo od prodejců. Každé ráno budou 
moci nakupující Brňané zajít na snídani, 
kolem poledne na oběd a vařit se bude 
až do pozdějších večerních hodin.

V nové kryté tržnici dostanou svůj 
prostor i drobní zemědělci, kteří si zde 
mohou pronajmout prodejní místo na 
jeden den, na týden či na měsíc. Pro-
story jsou kromě toho určeny i k dlou-
hodobému pronájmu pro stálejší trhov-
ce. Provozovatelé slibují, že trhovce 

pro pronájem v této tržnici budou vybí-
rat pečlivě, aby tak zajistili zákazníkům 
kvalitní zboží s jasným původem. 

„Zrekonstruovaná tržnice má být 
místem, které v naší městské části bude 
nejen pro Brňany znamenat novou 
a unikátní možnost nakoupit si čerstvé 
potraviny,“ uvedl Jiří Švachula, 2. mís-
tostarosta městské části Brno-střed.

V Evropě jsou kryté tržnice již běž-
ným standardem a tvůrci té brněnské 

se při zpracovávání projektu inspirovali 
v mnoha evropských městech, jako jsou 
například Rotterdam v Nizozemí, Lyon 
ve Francii či Vídeň v Rakousku. 

„Naším cílem bylo dostat dům i přes 
nutné masivní úpravy do původní podo-
by, jakou měl v 50. letech minulého sto-
letí,“ vyjádřil se k rekonstrukci domu 
její architekt Michal Palaščák. 

Nové coworkingové 
centrum a workshopy

V nejvyšším patře budovy bude ote-
vřeno také nové coworkingové cent-
rum s nejrychlejším internetem v Brně. 
Coworkingová centra jsou prostory vy-
bavené jako kanceláře a slouží lidem, 
kteří nemají vlastní kancelář nebo pra-
cují z domova a při své práci se ne-
chtějí izolovat. V doslovném překladu 
z angličtiny znamená slovo coworking 
spolupráci. A přesně tak mají tato cent-
ra sloužit.

Zmíněné prostory se mají ve večer-
ních hodinách měnit na příjemný bar 
s vyhlídkou na dominanty města Brna, 
jako jsou například samotné náměstí, 
Zelný trh nebo věž Staré radnice.

Nová tržnice také nabídne lidem mož-
nost zúčastnit se nejrůznějších worksho-
pů, jejichž společným tématem bude 
jídlo. Plánované workshopy se budou 
věnovat jak přípravě jídla, tak i způso-
bům, jak se nejrůznější potraviny vyrábí 
či pěstují, a mají v lidech vzbudit zájem 
o kvalitní jídlo a jeho původ.

 V novém. Tržnice po rekonstrukci prokoukla. FOTO: K. JÍRA / TRŽNICE BRNO
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 Sníh v létě. Před Domem umění znepokojivě ční nepatřičná Kinterova hora zašlého, pozvolna odtávajícího sněhu. 

„Je to ‚kulišárna‘, protože právě v létě se taková hromada sněhu stala uměním,“ uvažuje autor. 4X FOTO: Z. KOLAŘÍK

 Otok. Dlažbu na Římském náměstí nechal kvůli lidským 

frustracím a informačním virům „otéct“ Martin Kochan.

 Sisyfos forever. Oldřich Morys poslal do ulic dobro-

volníky valit balvan a „šířit poselství“ této absurdní mise.

 Poustevna ve městě. V průchodu 

za Domem pánů z Kunštátu je možné 

spočinout v „odhlučněné kapse“ Jána 

Gašparoviče a pochytat si vlastní my-

šlenky.  FOTO: Z: KOLAŘÍK

 Čas je iluze. Helmut Smits na Ma-

linovského náměstí „občas shromaž-

ďuje čas“ od kolemjdoucích. Když 

hodiny nikdo neposune, ustrnou 

v bezčasí.  FOTO: M. DVOŘÁKOVÁ

 Kreativní čtenáři. V parku za Domem umění si 

v obří knize Tomáše Hlaviny může každý číst po svém.

 (Ne)radostné přetížení. Gyroskop Pavla Sterce před 

právnickou fakultou není na hraní. FOTO: M. DVOŘÁKOVÁ

VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY 

Nedělní odpoledne stane se pro 

mnohé chvílí nudy..., ale určitě ne 

pro brněnskou rodinu, jejíž rozhovor 

jsem zaslechl jednou v neděli na Mo-

ravském náměstí. „Petře, Michale, poďte a neloudejte se. 

A hlavně opatrně, ani nevim, kde začíná a končí přechod. 

Tatínku, proč je tady tolik děr? Nevim, dej pozor, ať do 

toho výkopu nezahučíš. Tatínku, proč tady stojí to velký 

divný lešení? Nevim. Už se mě na nic neptej a pojď, než 

to tady na nás spadne.“

A co by vlastně mohlo spadnout? Maketa tzv. Německého 

domu, o jejímž umístění na půdorysu bývalé stavby roz-

hodly některé chytré hlavy v rámci festivalu Meeting Brno. 

Byl jsem dalek tomu hodnotit umělecký přínos tohoto ne-

levného „veledíla“, ale chtěl jsem se ujistit, že spadnutí ne-

hrozí, protože tato stavba je postavena bezpečně a v soula-

du se zákony. A jelikož jsem nabyl přesvědčení, že toto díl-

ko musí mít stavební povolení, ale nemá je, dotázali jsme 

se na ÚMČ Brno-střed, jak to vlastně je. A odpověď tajem-

níka úřadu byla následující: „Pracovnice stavebního úřadu 

se přiklonily k závěru, že instalace uvedené obvodové kon-

strukce podléhá režimu územního a stavebního řízení. Sta-

vební úřad bude dále postupovat v souladu se stavebním 

zákonem a platnými právními předpisy.“

A co to znamená? Že se s největší pravděpodobností jed-

ná o černou stavbu. Jak na svých stránkách uvádí Frank 

Bold, oblíbená právní kancelář Strany Zelených, o tzv. 

„černých stavbách“ se hovoří tehdy, když stavba byla 

prováděna bez příslušných povolení, a stavební úřad při 

zjištění černé stavby musí povinně zahájit řízení k jejímu 

odstranění. Každopádně to úředníkům nezávidím a jsem 

zvědav, jak dlouho jim bude trvat posuzování této legrác-

ky a zda budou „moci“ nařídit odstranění této stavby před 

plánovaným ukončením akce. A když už TIC nedodržuje 

zákony, tak aspoň doufám, že to nespadne…

Máme na radnici funkcionáře, kte-

ří aktivně bojují za snížení počtu 

aut v ulicích Brna. Snaží se nás pře-

svědčit, abychom více využívali MHD, 

jezdili na kole či chodili pěšky. Cyklistům se snaží vytvá-

řet předpoklady pro bezpečný pohyb budováním cyklo-

stezek, dokonce jim umožnili vjezd do pěší zóny. Váží si 

toho cyklisté?

Mnozí jistě ano, byť namítají, jistě právem, že je to stále 

málo. Je však řada těch, kterým je to jedno. Stejně jako 

někteří řidiči parkují či najíždějí do míst, kde je to zaká-

záno, tak někteří cyklisté jezdí tam, kde to povoleno není 

– na chodnících. Oproti autům je to o to horší, že jízdu 

cyklisty není slyšet. Bohužel, nejde o výjimky, s cyklis-

ty na chodnících se setkáváme i v ulicích, kde jsou cyk-

lostezky vybudovány. Není to dlouho, co jsem potkal na 

chodníku celou cyklorodinu – otce, dvě děti a mamin-

ku. Dlužno podotknout, že jeli spořádaně za sebou, aby-

chom chodník mohli užívat i my – chodci! Aby toho ne-

bylo málo, s nastupujícím létem vytáhli své „stroje“ 

koloběžkáři, z nichž dobrá polovina jezdí výhradně po 

chodnících. A na rozdíl od cyklistů nejenže nejsou sly-

šet, ale často ani vidět.

Obávám se, že tento stav nepomůže změnit ani nově 

vznikající Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu. 

Zde je nezastupitelná role rodiny a školy, především 

však vzájemná ohleduplnost a dodržování psaných i ne-

psaných norem chování. Toho je však v současné spo-

lečnosti, v níž prý platí, že jako svobodný člověk si pře-

ce mohu dělat, co chci, stále méně. Domnívám se pro-

to, že naši představitelé na radnici se budou muset začít 

zabývat i řešením otázek, jak chránit občany – chodce se 

stejnou intenzitou, s jakou se zabývají ochranou cyklis-

tů na silnicích. Mohou třeba začít budováním chodcos-

tezek na chodnících.

ROBERT KERNDL 
člen Zastupitelstva města Brna (ODS)

MARTIN ŘÍHA 
člen Zastupitelstva města Brna (KSČM)

Tak snad to nespadne! Klidně jezdi na kole, ale…

Odbor dopravy v gesci pana náměstka 

Hollana připravoval projekt rezident-

ního parkování v tichosti, a když se nyní 

koncepce dostala na světlo světa, vyvo-

lala u mnohých zděšení. Navrhovaná koncepce totiž problé-

my s parkováním nevyřeší, nýbrž pouze přesune, a to při sou-

časném vytahování velkých peněz z kapes obyvatel města.

Auta z placených oblastí budou vytlačována do oblastí, kde 

ještě placení zavedeno nebude, tedy problém se přesune 

do oblastí, kde do té doby naléhavý problém nebyl. To bude 

znamenat, že placené zóny se postupně budou šířit i v do-

sud neproblémových oblastech. Největší slabina navrho-

vaného systému tkví však v tom, že i když si rezident (tedy 

osoba s trvalým bydlištěm nebo vlastnící nemovitost) za 

drahý peníz pořídí parkovací oprávnění, tak toto bude plat-

né pouze u jeho bydliště a okolí. Když tedy chudák rezident 

bude chtít parkovat jinde po městě, kde budou placené ob-

lasti, tak bude mít smůlu a nebo bude platit a platit. A v sa-

motné koncepci se doslova píše: „Pořízení parkovacího 

oprávnění negarantuje, že uživatel zaparkuje.“

Pokud se tedy uvažuje o zavedení nějakého rezidentní par-

kování, tak v té podobě, aby rezidenti mohli získat parkova-

cí oprávnění zdarma nebo za symbolickou cenu a toto je-

jich oprávnění by platilo pro všechny oblasti, kde by byl 

systém rezidentního parkování zaveden. To by neplatilo jen 

pro historické centrum města, které je natolik specifické, že 

tam musí platit zvláštní pravidla. Co může fungovat v his-

torickém centru, nefunguje jinde po Brně a naopak. Pro mi-

mobrněnské je pak nutné nabídnout rozsáhlé parkovací ka-

pacity na příjezdech do Brna se spojením na MHD (tedy 

Park and Ride). Dokud tento systém nebude vybudován, je 

problém zavádět rezidentní parkování.

Ale co je nejdůležitější, jakoukoliv koncepci je nutné nejpr-

ve důsledně projednat s těmi, kterých se bude týkat, třeba 

i formou referenda. Brňáci přece nejsou pokusní králíci.

JIŘÍ OLIVA 
člen Zastupitelstva města Brna (ČSSD)

Parkování za drahý peníz

Sochy v ulicích: sníh, 
oteklá dlažba i akce
Pošesté se do Brna vrátila přehlídka So-
chy v ulicích – Brno art Open 2017. Od 
7. června do 28. srpna dotváří brněnský 
veřejný prostor třináct realizací a per-
formancí zahraničních i tuzemských 
autorů, kteří se v duchu letošního goe-
thovského motta Báseň a pravda/Dich-
tung und Wahrheit vyjadřují k otázkám 
umělecké pravdy – i s ohledem na dneš-
ní „dobu postfaktickou“.

Už tradičně chce projekt Sochy v uli-
cích – Brno Art Open, který ve spolu-
práci s městem pořádá Dům umění měs-
ta Brna, nabídnout neotřelý pohled na 
fenomén zvaný socha a současně rozvi-
nout diskusi nad smyslem a účelem vý-
tvarného umění ve veřejném prostoru. 

Brňané se tak ani letos nebudou v uli-
cích a dalších prostorách města setkávat 
pouze se sochami v úzkém slova smy-
slu, ale také s uměleckými instalacemi 
a performancemi. 

„Na umění oceňujeme jeho schop-
nost vzdorovat jednoznačné interpreta-

ci,“ zdůrazňují kurátoři letošní přehlídky 
Tomáš Knoflíček a Libor Novotný, kteří 
si jako její zastřešující téma zvolili titul 
životopisu J. W. Goetha Báseň a pravda/
Dichtung und Wahrheit. Odkazují tak na 
vztah mezi vědou a uměním, na to, jak 
se střetává či míjí poetické a exaktní my-
šlení. Společně s umělci i diváky chtě-
jí hledat, nikoliv nutně nalézat podsta-
tu tzv. umělecké pravdy i její – byť jen 
vnější – souvislost s aktuálním fenomé-
nem post-pravdy.

O pozornost „kolemjdoucích“ usilu-
jí umělci z Česka, Slovenska, Polska, 
Německa či Nizozemska, někteří jako 
„sochu“ prezentují jednorázové či opa-
kující se performance. Například Julia 
Gryboś a Barbora Zentková připravily 
hudební performanci na oživení domu 
na Kobližné ulici 461/22 už 14. června. 

Za sochami je možné se vydat s map-
kou, která je zdarma k dispozici v Domě 
umění. Více informací lze získat na 
stránkách www.dum-umeni.cz. (MAK)
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V České republice zpětnou hypoté-
ku nabízí společnost FINEMO.CZ pod 
názvem Renta z nemovitosti. V mnoha 
zemích, například ve Švédsku, Anglii 
či USA, je tento produkt již etablován 
a přispívá k vyššímu blahobytu seniorů.
Renta z nemovitosti pomohla i man-
želům Fridrichovým. Manželé žijí 
v pěkném třípokojovém bytě brněnské 
městské části Královo Pole. Do bytu 
se nastěhovali jako jedni z prvních 
a v domě se znají s většinou sousedů. 
Během posledních let prošel dům 
celkovou rekonstrukcí. Došlo k výměně 
výtahu, oken, zateplení domu a k výmě-
ně stupaček. Paní Janě je 66 let a její 
manžel je o 6 let starší. 
Manželé měli při odchodu do důcho-

du našetřeno přes 200 tisíc korun. Ale 
vzhledem k výši jejich důchodů, do-
hromady měli něco přes 19 tisíc korun 
měsíčně, se jim úspory rychle snižovaly. 
To přitom nemají žádné velké výdaje. 
Nejvíce utrácejí za provoz domácnosti, 
auto a za náklady spojené s autem. 
Jejich jediným nešvarem, za který dávají 
více peněz, je kouření, za cigarety utratí 
téměř 2 000 Kč měsíčně. 
Když ve schránce našli dopis s nabíd-
kou Renty z nemovitosti, tak se o tuto 
možnost začali zajímat. Zvažovali také 
možnost prodeje bytu a přestěhování se 
do menšího bytu. Ačkoli by prodejem 
mohli získat větší sumu peněz najed-
nou, přišli by o své známé prostředí 
a navíc - stěhovat se na stará kolena 
opravdu nechtěli. Proto se nakonec 
rozhodli pro Rentu z nemovitosti. 

„Jsme nadšeni, že jsme se o Rentě z ne-
movitosti dozvěděli. Perfektně vyřešila 
náš problém,” říká pan Fridrich. Fridri-
chovi zvolili variantu měsíčních plateb. 
Po dobu 10 let budou dostávat téměř 
9 000 korun měsíčně. 
Záměr pořídit si Rentu z nemovitosti 
probrali se svou dcerou. „Chtěli jsme, 
aby o našem rozhodnutí věděla. 
Utrácíme sice naše peníze, ale přeci 
jen tím ukrajujeme z jejího dědictví. 
Dcera naše rozhodnutí respektuje. 
Chápe, že pokud nemáte našetřen 
větší obnos a chcete prožít důchod 

důstojně, je Renta z nemovitosti 
výbornou volbou.“ Vysvětluje 
pan Fridrich a dodává, že chvíli 
trvalo, než se rozhodl.
„Ze začátku jsem měl trochu obavy, 
zda peníze opravdu na účet přijdou. 
Všechno ale proběhlo hladce a nyní 
jsem už úplně klidný. Peníze chodí na 
účet pravidelně a my si můžeme dovolit 
mnohem víc než dřív, dokonce může-
me občas přilepšit i dceři a vnoučatům. 
Navíc je byt nadále náš a tak s ním 
můžeme nakládat po svém.” Uzavírá 
pan Fridrich.

Když peníze z důchodu nestačí, pomůže 
Renta z nemovitosti 

 Většina seniorů v České republice je relativně bohatá, 
vlastní totiž nemovitost a peníze v ní mají „zmrazené”. 
Na českém trhu dnes již existuje řešení, jak se k části pe-
něz z nemovitosti dostat formou zpětné neboli reverzní 
hypotéky. Ta pomohla i manželům Fridrichovým. 

Výhody Renty z nemovitosti:

půjčíme Vám větší sumu peněz 
na cokoli (najednou či postupně)
za Vašeho života nemusíte nic 
splácet a nikdy se nesplácí více, 
než je cena Vaší nemovitosti 
zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu 
můžete žít důstojněji a svůj život 
si více užívat

Chcete vědět víc?

Více informací o Rentě 
z nemovitosti naleznete na 
www.rentaznemovitosti.cz. 
Můžete zde také požádat o vlast-
ní orientační kalkulaci a seznámit 
se s příběhy klientů. Pro další 
informace můžete také zavolat 
na 233 321 850.
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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!

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Kdy naposledy jste se podívali na svou registra ní zna ku kv li platnosti
technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají.
Odstraní p ípadné nedostatky v etn  takových detail , jako je prošlá
autolékárni ka. Další 2 roky tak m žete jezdit op t bez starostí.

– nabízíme kompletní zajišt ní technické kontroly a m ení emisí
 na profesionální úrovni
– samoz ejmostí je d kladná kontrola vozu p ed STK obsahující test
 tlumi , brzdového systému i podvozku
– pro odstran ní nalezených závad je možné využít slev až 20 %
 z Šekové knížky
– využít lze také adu cenov  dostupných a kvalitních ŠKODA Economy díl
– pot ebujete-li být mobilní b hem doby opravy, m žete využít nabídku
 zap j ení náhradního vozu již od 400 K /den (bez DPH)

Sv te sv j v z do pé e opravdovým profesionál m!

 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Užívejte si sv j volný as.
Starosti s vy ízením STK
a m ením emisí
vy ešíme za vás.

FILTR PEVNÝCH ÁSTIC
Filtr pevných ástic (DPF – Diesel Particulate Filter) je za ízení odstra ující karcinogenní, velmi 
jemné prachové ástice z výfukových plyn  vozidel s naftovým motorem. Systém funguje
na principu zachytávání pevných ástic na porézním materiálu polopr chodných kanálk  ltru. 

Vozidla bez ltru DPF škodí zdraví !
Vozidla bez ltru DPF vytvá í obrovské množství škodlivin. Auta s naftovým motorem oproti 
benzínovým sice mají nižší spot ebu a produkují mén  CO2, na druhou stranu ovšem produkují
až stonásobn  více prachových ástic! A ty jsou siln  karcinogenní. Když si p edstavíme, kolik aut 
s demontovaným ltrem pevných ástic se prohání ulicemi, kolik d tí musí dennodenn  dýchat 
rakovinotvorné saze vypoušt né do ovzduší nezodpov dnými idi i, pak je jasné, že takový stav se 
musí ešit.

Práv  proto se chystají legislativní zm ny, a vypadá to, že situace sp je ke stejné praxi, jakou 
vyznává i zbytek Evropy. Navrhované zm ny se týkají nap íklad toho, že kontroly vozidel na STK 
budou zp ísn ny pro odhalení, zda ve voze je i není instalován DPF, policie bude schopná zjistit 
(ne)p ítomnost DPF p ímo v silni ním provozu, atd. Takto odhalené vozidlo bude samoz ejm  
ozna eno za nezp sobilé k provozu, z ehož majiteli auta vzniknou další náklady.

Šet it ano, ale ne vždy.
Pokud si z Vašeho vozidla necháte odstranit protizákonn  DPF ltr, za demontáž zaplatíte b žn  
do 10 000 K . V p ípad  odhalení zaplatíte pravd podobn  pokutu a pokud budete chtít vozidlo 
provozovat i nadále, budete muset na technickou, emise a zaplatit za nový ltr.

AUTOCENTRUM K.E.I. má však pro Vás velmi p ijatelné cenové ešení.
Nový originální ltr pevných ástic ŠKODA nabízíme za cenu od 9 801 K  v etn  DPH 
dle typu motoru. 

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 1, Brno-Vinohrady

Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

NOVÝ ORIGINÁLNÍ
FILTR DPF
pro v z 1.6 TDI / 77kW

Cena v . DPH

9 801 K
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Téměř pětinu všech obyvatel Brna tvoří studenti. Na veřejných, 
státních a soukromých vysokých školách tu studuje téměř sedm-
desát tisíc mladých lidí. S prázdninami však velká část z nich 
z města odjede a Brno částečně osiří – podle odhadů mobilních 
operátorů město náhle „zchudne“ o více než 30 tisíc mladých lidí 
a pak postupně o další, kteří odjíždí na dovolenou.

Upraví se jízdní řády, knihovny omezí návštěvní dobu či úpl-
ně zavřou, kluby mění dramaturgii svých akcí a pořádají spíše 
akce pro starší publikum. Jihomoravská metropole však nespí 
ani v létě a rozhodně není „nuda v Brně“. Dokazuje to množství 
akcí, které se v červenci a srpnu konají. Od výstav přes koncer-
ty a divadelní představení až po závody. (LUK)

Letní Brno – kina, ko
Letní kina
Fanoušci kinematografie, zpozorněte, 
sezona letních kin začíná. Kde a kdy se 
v Brně hraje?

Letní kino Ahoy, Brněnská přehra-
da, Přístavní 57
Klub Ahoy se každé pondělí a úterý pro-
mění v letní kino. K dispozici jsou letní 
lehátka i deky. Po dobu promítání je také 
otevřen bar, kde můžete ochutnat indic-
ko-nepálskou kuchyni.
Začátky promítání:
červenec – 21.30 hod.
srpen – 21.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bližší informace: www.ahoybrno.cz

Letní kinorestaurace na Dvoře Měst-
ského divadla Brno, Lidická 12
Je připraveno více než 60 filmů. Na za-
hajovací film je vstup zdarma. Připrave-
na je i mokrá varianta, kdy můžete film 
sledovat ze zastřešené terasy. Vstupen-
ky lze zakoupit v předprodeji TIC Brno 
na ulici Panenská nebo přímo na místě od 
20.00 hodin. Kinorestaurace je otevřena 
již od 18.00 hodin. Hraje se denně.
Začátky promítání: 
červenec – 21.30 hod.
srpen – 21.00 hod.
Vstupné:  95 Kč / 400 Kč permanent-

ka 5 vstupů / 750 Kč perma-
nentka 10 vstupů

Bližší informace: www.letnikinobrno.cz

Letní kino Špilberk, Špilberk 1
Vstupenky zakoupíte na místě 30 mi-
nut před promítáním. Hraje se každou 
středu, pátek a sobotu. Během července 
můžete na www.facebook.com/Letni-
KinoSpilberk hlasováním vybírat film, 
který 31. srpna letní kino uzavře. Tento 
den bude vstupné dobrovolné a výtěžek 
bude věnován na dobročinné účely.
Začátky promítání: 
červenec – 21.30 hod.
srpen – 21.00 hod.
Vstupné: základní – 90 Kč / student-
ské – 70 Kč
Bližší informace: www.letnikinospil-
berk.cz

Letní kino na nádvoří radnice měst-
ské části Brno-střed, Dominikánská 2
V rámci letního kina jsou na programu 
i swingové večery. Vstupenky lze za-
koupit přímo na místě hodinu před za-
čátkem promítání. Hraje se denně. 
Začátky promítání: 
červenec – 21.30 hod.
srpen, září – 21.00 hod.
Vstupné: 90 Kč
Bližší informace: www.kinobude.cz

Letní kino Scala v MORGALU, ná-
dvoří Místodržitelského paláce, Mo-
ravské náměstí 1
Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji na pokladně kina Scala nebo pří-
mo na místě půl hodiny před promítá-
ním. Hraje se v měsíci srpnu každý den.
Začátky promítání: srpen 18.00 hod.
Vstupné: 40 Kč
Bližší informace: www.kinoscala.cz/
cz/festival/brnenske-filmove-leto-415

Letní kino Čertova rokle, amfiteátr 
mezi ZŠ a MŠ Blažkova
Spolek Majdalenky s dotační podporou 
městské části Brno–sever připravily na 
září promítání rodinné komedie Špunti 
na vodě a dalších dvou filmů. Vstupen-
ky je možné zakoupit 90 minut před pro-
mítáním, nezapomeňte si vzít cokoli na 
sezení (karimatky, židličky, deky atp.)! 
Občerstvení je otevřeno od 18.30 hodin.
Začátky promítání: září 20.30 hod.
Vstupné: 50 Kč
Bližší informace: www.facebook.com/
AmfiteatrCertovaRokle (JAVA)

Festivaly zvou i na stadion
Už v červnu odstartovaly sezonu festiva-
lů ve městě Brně koncerty a akce v rám-
ci Vaňkovka Festu. Ty budou pokračovat 
až do poloviny prázdnin. Ve venkovním 
prostoru mezi Galerií Vaňkovka a Fait 
Gallery můžete navštívit třeba Stand up 
comedy live!, cestovatelské přednáš-
ky, hodiny jógy a v neposlední řadě hu-
dební koncerty. V pátek 7. července vy-
stoupí legendární The Plastic People 
of the Universe. V sobotu 15. červen-
ce zazpívá Dan Bárta, který na Vaňkov-
ka festu vystoupí se svým projektem 
Illustratosphere. V neděli 23. července si 
nenechte ujít koncert kapely Priessnitz.
Festival ukončí 30. července Albert Čer-
ný se svojí úspěšnou kapelou Lake Ma-
lawi a v pondělí 31. července se před-
staví písničkář Jiří Schmitzer, kterého 
uvede vycházející hvězda Pavel Helan. 
Koncerty jsou zdarma. Více informa-

cí naleznete na webu Galerie Vaňkovka.
Druhou srpnovou sobotu ožije Špil-
berk balkánskou hudbou na festiva-
le Špilberk Balkann. Na nádvoří hra-
du se představí kapela Dubioza kolektiv 
z Bosny, rakouští Ruskkaja se svou ru-
ssian-turbo-polkou či maďarští folko-
ví punkeři Bohemian Betyars. Chybět 
nebudou ani v Brně známí Circus Bro-
thers a slovenská dvojice DJů MALALA-
TA. Vstupenky jsou k dostání za 450 ko-
run, děti do 12 let mají vstup zdarma. 
O týden později, 19. srpna, ožije stadion 
za Lužánkami. Na LétoFestu vystoupí slo-
venští Iné Kafé, na které naváže Michal 
Hrůza, držitelka cen Anděl Lenny, kapela 
Portless. Oblíbené hity přiveze kapela Wa-
nastovi vjecy a celý večer ukončí Marek 
Ztracený s Martou Jandovou. Cena lístků 
v předprodeji je 430 korun, na místě bude 
o 60 korun vyšší. (GAK)

Brněnský Maraton hudby zaplní 
náměstí i hrad
V Brně se po loňském pilotním roční-
ku letos naplno rozjede Maraton hudby. 
O víkendu 11.–13. srpna se město napl-
ní hudbou nejrůznějších žánrů. Připra-
veno bude několik scén s nejrůznějšími 
skupinami a kapelami, ale i doprovod-
ný program.

Na Špilberku se rozezní hudba mo-
derních stylů. Mísit se tam bude reggae, 
dub či rock. Paleta vystupujících skupin 
bude velmi barevná a různorodá. Zahra-
jí interpreti z Rakouska či Bosny, ale 
i česká kapela Circus Brothers či MA-
LALTA ze Slovenska či maďarští Bohe-
mian Betyars.

Moravské náměstí bude otevřeno 
všem, kdo si rádi poslechnou folkovou 
hudbu. Následně se tato scéna přesu-
ne do Divadla Husa na provázku. Jazz 
pak bude k poslechu v Sono centru, kde 

vystoupí například kvarteto Vladimí-
ra Spilky a Trio Shai Maestro, které zde 
poprvé Brnu představí skladby ze své 
nové desky.

Na správném hudebním maratonu ne-
smí chybět ani vážná a klasická hudba. 
Hlavní scény tohoto žánru budou v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie, v divadle 
Reduta a v pasáži Alfa, kde se bude pře-
dávat pianová štafeta. 

Ve sportovním areálu Hněvkovského 
bude po celou dobu festivalu postave-
no šapitó, ve kterém se odehrají před-
stavení francouzsko-belgických artis-
tů. Centrum města Brna bude patřit 
takzvaným buskerům, tedy pouličním 
umělcům, kteří k nám zavítají z celé 
Evropy. 

Celý program je na webových strán-
kách www.maratonhudby.cz.  (BIM)

Brnem projdou Švédi
Rok 1645, poslední fáze třicetileté války, 
prvního celoevropského konfliktu. 112 
dní obléhání Brna švédskými vojsky, kte-
rá byla v několikanásobné převaze. Gene-
rální útok 15. srpna pod vedením generá-
la Torstensona celkem na šesti místech. 
A slavné vítězství sveřepé brněnské obra-
ny sjednocené a vedené plukovníkem 
Jeanem-Luisem Raduitem de Souchese.

372. výročí jedné z nejslavnějších ka-
pitol města připomene i letos Den Brna. 
Ten je vzpomínkou na Švéda, který ne-
dobyl Brno, a statečné obránce, kterým 
velkou měrou pomohli sami Brňané.

V pátek 11. a především v sobotu 12. srp-
na se obyvatelé města i jeho návštěvníci 
přenesou o několik století nazpět. Atmo-
sféru si vychutnají díky dobovému jarmar-
ku na Kraví hoře, kostýmovým průvodům 

i bohatému programu na náměstí Svobo-
dy. Městem budou dunět dělostřelecké sal-
vy, pochodovat vojska a řinčet kordy šermí-
řů. Sobotní odpoledne vyvrcholí zejména 
bitevními scénami v parku na úpatí Kra-
ví hory za účasti 250 účinkujících – muš-
ketýrů, pikenýrů, dragounů i statečných br-
něnských domobranců, koní a historických 
děl. To vše v hrané epizodě z obléhání Brna 
– výpad oddílu obránců města na postavení 
švédských obléhacích děl. Večer se návštěv-
níci mohou těšit na ohňostroj.

Švédská vojska Brno ohrozila cel-
kem třikrát, ale teprve na jaře roku 1645 
bylo obléhání míněno vážně. Švédi byli 
v mnohonásobné převaze, 28 tisíc vojá-
ků bylo později posíleno o dalších 12 ti-
síc mužů. Obránců bylo necelých 1500, 
a přesto se město ubránilo. (LUK)

Klasická hudba se rozezní 
na Špilberku
Již tradičně bude Filharmonie Brno od 
13. do 25. srpna pořádat Mezinárod-
ní hudební festival Špilberk. Na hlav-
ním nádvoří brněnského hradu se rozez-
ní melodie od nejznámějších klasických 
skladatelů. Jako hlavní sopranistka se 
představí Simona Šaturová, nebude chy-
bět ani zahraniční host z Německa.

Ve druhé polovině srpna si mohou le-
tos už po osmnácté návštěvníci hradu 
Špilberk užít festival vážné hudby pod 
širým nebem. Tato akce je cílena na ši-
roké publikum. Rozezní se zde árie ital-
ských operních mistrů v podání úspěšné 
sopranistky Simony Šaturové. 

Symfonický program také nabídne 
Saint-Saënsův První violoncellový kon-
cert se sólistou z Německa Troelsem 

Svanem a díla známých skladatelů, jako 
je Wolfgang Amadeus Mozart. Jako di-
rigent koncertu plného filmových melo-
dií se představí spoluzakladatel Festiva-
lu Špilberk Caspar Richter. 

Kromě brněnských filharmoniků do-
stanou prostor i Mladí brněnští symfoni-
kové, kteří se představí Šostakovičovou 
skladbou Třináctá symfonie „Babí jar“, 
a Big Band Gustava Broma, který bude 
interpretovat swingové skladby.

Celý program také ozvláštní kino-
koncerty, které zprostředkují atmosféru 
hvězdně obsazených akcí v Paříži a ve 
Vídni. Celý program hudebního festi-
valu Špilberk je na webových stránkách 
www.spilberk.cz/mezinarodni-hudebni-
-festival-spilberk-2017/. (BIM)

 Masarykův okruh. Jednou z největších akcí léta bude v brně závod rychlých mo

 Na Brno dobrý. Letní atmosféru v Brně dotváří i bar s lehátky přímo na ná-

městí Svobody.  FOTO: M. SCHMERKOVÁ
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ncerty i divadla
Představení pod 
širým nebem
Letos o prázdninách bude Biskupský 
dvůr patřit divadlu. Nejdříve zde odehraje 
Městské divadlo Brno oblíbené muziká-
ly Noc na Karlštejně a My Fair Lady (ze 
Zelňáku), dále pak baladu Radúz a Ma-
hulena a nebude chybět ani nová muziká-
lová komedie Brněnské kolo. Vstupenky 
je možné zakoupit on-line nebo v před-
prodeji Městského divadla Brno.

Poté se uskuteční druhý ročník Letní 
scény Divadla Bolka Polívky. Ten zahá-
jí nejnovější představení Bolka Polívky 
Šašek a syn. Dále diváci mohou navští-
vit představení Losers Cirque Compa-
ny, slovenského jazzového a bluesového 
zpěváka Petera Lipy, Studia Dva, Čino-
herního studia Bouře, Divadla Palace, 
Divadla Komediograf, SergeArt a Štúdia 
L+S. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji Divadla Bolka Polívky.

Program na Biskupském dvoře zavr-
ší Národní divadlo Brno. Nejprve čino-
herní soubor uvede inscenace Saturnin 
a Černá labuť, poté balet Národního di-
vadla Brno uvede představení Letní ba-
letní koktejl. Půjde o taneční mix z in-
scenací Made In USA, Black and White, 
Petite Mort a Kontrasty. Vstupenky je 
možné zakoupit on-line nebo v předpro-
deji Národního divadla Brno. (JAVA)

Představení uváděná na Biskupském 
dvoře (vstup je ze Zelného trhu):
2.–4. 7. / 20:30 / Radúz a Mahulena / 
Městské divadlo Brno
6.–10. 7. / 20:30 / Noc na Karlštejně / 
Městské divadlo Brno
12.–13. 7. / 20:30 / Brněnské kolo / 
Městské divadlo Brno
21.–22. 7. / 20:00 / Šašek a syn / Diva-
dlo Bolka Polívky
23. a 26. 7. / 20:00 / DNA / Divadlo 
Bolka Polívky
27. 7. / 20:00 / Taneční hodiny / Diva-
dlo Bolka Polívky
28. 7. / 20:00 / Otevřené manželství / Stu-
dio DVA Divadlo
29. 7. / 20:00 / O lásce / Studio DVA 
Divadlo
30. 7. / 20:00 / Lipa zpívá Lasicu / koncert
1.–2. 8. / 20:00 / The Loser(s) / Losers 
Cirque Company
3.–4. 8. / 20:00 / Wall(s)&Handbags / 
Losers Cirque Company
7.–8. 8. / 20:00 / Šašek a syn / Divadlo 
Bolka Polívky
9. 8. / 20:00 / DNA / Divadlo Bolka Polívky
10. 8. / 20:00 / Podivné odpoledne Dr. 
Zvonka Burkeho / Divadlo Bolka Polívky
11. 8. / 20:00 / Mínus dva / Divadlo 
Bolka Polívky a Štúdio L+S
12. 8. / 20:00 / The Naked Truth – Od-
halená pravda / StageArtCZ a Divadlo 
Bolka Polívky 
13. 8. / 20:00 / Smím prosit / Činoher-
ní studio Bouře
14. 8. / 20:00 / Velká zebra, aneb jak že 
se to jmenujete? / Divadlo Palace
15.–16. 8. / 20:00 / Caveman / one man 
show
17. 8. / 20:00 / Manželství v kostce / 
Divadlo Komediograf
19. 8. / 20:00 / Vysavač / Studio DVA 
Divadlo
20. 8. / 20:00 / Celebrity / Studio DVA 
Divadlo
21. 8. / 20:00 / 4 sestry / Studio DVA 
Divadlo
22. 8. / 20:00 / Lordi / SergeArt
23. 8. / 20:00 / Starí majstri / Štúdio L+S
25. 8. / 20:30 / Saturnin / Národní di-
vadlo Brno
26. 8. / 20:30 / Černá labuť / NDB
27.–29. 8. / 20:30 / Saturnin / NDB
1.–5. 9. / 20:30 / Letní baletní koktejl 
2017 / NDB
Změna programu vyhrazena. Více na 
www.mdb.cz, www.divadlobolkapolivky.cz, 
nebo www.ndb.cz.

Hudební koncerty na Špilberku
Špilberk letos kromě letního kina oži-
je i sérií koncertů, které pořadatelé na-
plánovali na prázdninové měsíce. Na 
hradbách nad městem se téměř každý 
čtvrtek představí tuzemské hvězdy se 
svými největšími hity.

Hudební vystoupení odstartuje ve 
čtvrtek 6. července český folk-popový 
zpěvák Voxel, kterého doplní nováček na 
hudební scéně Johnny Kay. Většinu jeho 
repertoáru tvoří převzaté písně ve vlastní 
akustické úpravě.

O týden později si publikum podma-
ní femipunková písničkářka Mucha. Ta 
je veřejnosti známá svými břitkými tex-
ty i hudební spoluprací s Davidem Ko-
llerem či Martinem Evženem Kyšper-
ským z kapely Květy.

Pokáč, dříve dvorní textař Voxela, vy-
stoupí na Špilberku na samostatném 
koncertě ve čtvrtek 20. července. Zakon-
čí tak červencové koncerty.

Srpen jako první naláká na legendární 
hip-hopovou formaci Prago Union. Kon-
cert tzv. Doktora Slova, Kandidáta Vět, 
ve skutečnosti zakladatele kapely Ada-
ma Svatoše zvaného Kato představí nej-

větší hity této kapely, která se na scéně 
pohybuje od roku 2002. Od té doby vy-
dali desítku CD a získali dvě ceny Aka-
demie populární hudby Anděl.

O týden později, 10. srpna, se na 
hradbách představí hudebník ze San 
Francisca Rocky Leon se svým geniál-
ním mixem beat boxu, rocku, hip hopu 
a reggae. 

Předposledním vystupujícím bude Pa-
vel Callta. Účastník pořadu Česko Slo-
vensko má talent z roku 2011 na Špilber-
ku vystoupí 17. srpna.

Koncertní sérii završí 24. srpna ka-
pela Mydy Rabycad, jež hraje fúzi 
electroswingu a dalších stylů elektro-
nické hudby, kterou sama nazývá glam-
tronic. Mydy Rabycad jsou navíc teprve 
druhou českou kapelou, která vystoupila 
na festivalu Glastonbury v Anglii.

Lístky na všechny koncerty jsou do-
stupné buď osobně v Indies na Poštov-
ské ulici či online na goout.net. Koncer-
ty stojí v předprodeji 200 Kč s výjimkou 
Muchy za 150 Kč a Pokáče za 160 Kč. 
Na místě budou vstupenky zhruba o pa-
desátikorunu dražší. (GAK)

Dva Hamleti na hradě
Stěžejní částí prázdninového progra-
mu na hradě Špilberku se i letos stanou 
Letní shakespearovské slavnosti. Od 17. 
července do 9. srpna nabídne 18. ročník 
přehlídky brněnskému publiku mimo 
jiné tři premiéry. 

Letošní ročník shakespearovské pře-
hlídky se v Brně může chlubit hned ně-
kolika nej. „Tento rok uvádíme nejví-
ce premiér – tři – a nejvíce inscenací 
– sedm – v nejvíce dnech, tedy v deva-
tenácti. Program je nabitý a bude to kva-
pík,“ slibuje Roman Valla z pořádající 
agentury Ogilvy & Mather Morava.

Úplnou novinkou je pražská inscena-
ce Hamleta v překladu Martina Hilské-
ho a v úpravě a režii Michala Vajdičky. 
„Komorní verze hry se mi moc líbí. Je 
to velmi dobře zkrácené, ale neochuze-
né. Hra plyne a nic tam nechybí,“ chvá-
lí Vajdičkovu úpravu představitelka Ofé-
lie Veronika Khek Kubařová, která svou 
roli alternuje s Veronikou Mackovou. 

Hamleta ztvární Jaroslav Plesl, Claudia 
a Gertrudu hrají Hynek Čermák a Len-
ka Vlasáková. 

A aby si diváci zažili také trochu roz-
hodování, zda jít, či nejít na oba, předsta-
ví se jim v brněnské premiéře ještě Ham-
let ostravský. V překladu Jiřího Joska ho 
s Tomášem Savkou, Miroslavem Etzle-
rem či Pavlínou Gajdošíkovou loni na-
studovala Janka Ryšánek Schmiedtová.

V Brně poprvé uvidí publikum také 
komponovaný večer s Janem Třískou 
a dalšími herci Pocta Shakespearovi, 
kterým provází překladatel Shakespea-
rových dramat Martin Hilský.

Repertoár ještě doplní hry Othello, 
Večer tříkrálový aneb cokoli chcete, 
Mnoho povyku pro nic a Veselé panič-
ky windsorské.

Více informací lze najít na shake-
speare.cz a na Facebooku: www.face-
book.com/letnishakespearovskeslavnos-
tibrno. (MAK) 

Rohlíkem na výstavišti se znovu 
proženou formule
Brněnské výstaviště jako závodní drá-
ha? Ano. Poprvé se formule českoslo-
venských závodníků na trať mezi pavilo-
ny vydaly v roce 1961. „Rohlík“, jak se 
trati říkalo, měl jen 1700 metrů, čtyři za-
táčky a čtyři roviny. I tak byl formulový 
závod na bulvárech funkcionalistického 
areálu v šedesátých letech mezi diváky 
velmi populární. Naposledy však auta na 
dráhu vyjela v roce 1967. 

Tradiční městský závod, který žil ve 
stínu slavnějšího Masarykova okruhu, se 
však letos v půlce července dočká obno-
vy. Okruh i po padesáti letech zůstane 
autentický, pouze se z jedné strany kvůli 
kolejím železniční vlečky asi o 100 me-
trů zkrátí. 

Brno Revival Mezi pavilony ve dnech 
15.–16. července divákům nabídne krát-
ké jízdy velmi různorodých katego-
rií vozidel a hlavně přístupné depo plné 
unikátní techniky. Součástí akce bude 
i výstava v pavilonu A a na přilehlých 
volných plochách, kde zájemci najdou 
současné sportovní a závodní vozy či 
mototocykly či nabídku řemesel a služeb.

Mimo jiné se představí automobily 
i motocykly od předválečných dob až do 
poloviny osmdesátých let. Chybět nebude 
ani unikátní sportovní Škoda 1100 OHC 
– jeden ze dvou vyrobených exemplářů, 
který se zúčastnil závodu v roce 1961.

Více informací na stránkách www.br-
nogp.com. (LUK)

V Brně vystoupí kytarové hvězdy 
z celého světa
Od 5. do 11. srpna se v Brně bude ko-
nat již 26. mezinárodní Kytarový fes-
tival, na kterém se představí nejlep-
ší kytaristé z nejrůznějších zemí světa. 
Podle časopisu Classical Guitar pat-
ří mezi nejvýznamnější kytarové pře-
hlídky v Evropě. Na programu festivalu 
bude i 25. jubilejní mezinárodní kyta-
rová soutěž GUITARTALENT, ale také 
kytarové kurzy. 

Celý festival zahájí FLAMENCO 
NIGHT na hradě Špilberk, kde se před-
staví kytarista José Gomez společně se 
skupinou a zpěváky. Dalším lákadlem 
je kytaristka Muriel Anderson ze Spoje-
ných států amerických, která jako jedi-
ná žena v historii vyhrála prestižní sou-
těž ve fingerstylu.

Představí se také nejlepší kytaristé 
z Japonska, Venezuely či Itálie. V Be-
sedním domě zahraje 10. srpna polský 

kytarista Marcin Dyll, který je odbor-
níky označován za nejlepšího kytaris-
tu světa.

Souběžně s koncerty budou probíhat 
kytarové kurzy akreditované Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
které budou vedeny předními kytaristy 
z celého světa. 

Festival doprovodí také soutěž GUI-
TARTALENT. „První cenou v této sou-
těži bude kytara japonského kytaráře 
Masaki Sakurai, který ji přijede na fes-
tival osobně předat,“ uvedl Vladislav 
Bláha, hlavní organizátor festivalu. Tři 
nejlepší kytaristé v soutěži budou také 
nominováni na finále soutěže v Tokiu. 

Celý festival zakončí společný koncert 
kytarového orchestru a účastníků festiva-
lu pod vedení Vladimíra Novotného. 

Program celé akce je na webových 
stránkách www.guitarcz.com. (BIM)

otorek Moto GP. Pojede se 4. – 6. srpna. Více informací v článku na str. 1. FOTO: R. MIČA

 Mucha. Na Špilberku zahraje i brněnská písničkářka Nikola Muchová.

 FOTO: FACEBOOK MUCHA
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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.

 Vynikající klavírista, skladatel a hu-
dební dramaturg, jehož jméno nás zají-
má, se narodil před 90 lety v Brně. Ač-
koliv byl samouk, stal se z něj velmi 
oblíbený klavírní virtuos a skladatel fil-
mové a scénické hudby i populárních 
písní. Popularita a hektický život se však 
podepsaly na jeho zdraví – zemřel před-
časně v pouhých 56 letech v Teplicích.

Po maturitě na brněnském gymnáziu 
začal studovat práva, která nedokončil, 
a věnoval se amatérsky také hudbě. Hru 
na klavír i hudební teorii studoval sou-
kromě. Později účinkoval jako sólový 
klavírista s různými tanečními orchestry, 

např. s Orchestrem Karla Vlacha nebo 
Orchestrem Dalibora Brázdy. Od roku 
1955 pracoval jako hudební dramaturg 
pro Československý rozhlas. Zde se se-
známil se skladatelem Jiřím Bažantem, 
s nímž později vytvořil známé a úspěš-
né skladatelské, aranžérské a klavír-
ní duo. Své působení v roli dramaturga 
hudebního vysílání rozšířil v 50. letech 
i o Československou televizi. Od 70. let 
pracoval také pro vydavatelství Panton.
Ve hře na klavír i ve svých kompozicích 
si vytvořil osobitý výraz (tzv. roman-
tický klavír; pod názvem Romantický 
klavír 1–3 vydal i své sólové nahráv-
ky) zakotvený ve swingových melo-
diích, oblíbil si také improvizaci. Sklá-
dal populární písně (Cyklista, Potkala 
jsem malíře), klavírní skladby (Cesta 
zářivých dní, Tanec v dešti), muziká-
lovou hudbu (Starci na chmelu, Dáma 
na kolejích), filmovou hudbu (Pan Tau, 
Můj brácha má prima bráchu, Brácha 
za všechny peníze, Jen ho nechte, ať se 
bojí, tv. inscenace Ikarův pád, Nezralé 
maliny, TV seriál Ve znamení Merkura), 

spartakiádní hudbu, scénickou hudbu 
(Hrátky s čertem, Strakonický dudák) 
i hudbu pro rozhlas (Vše pro firmu).

Už víte, jak se jmenoval nositel titu-
lu zasloužilý umělec, který si roli kla-
víristy zahrál v roce 1963 i ve filmu 
Ivo Nováka Na laně?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: sportovní vak, zápisník, visač-
ka na kufr a reflexní pásek

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

Správná odpověď z minulého čísla
Správná odpověď z minulého čísla: Literární historik, básník a prozaik, 

který se před 85 lety narodil v Brně a později působil a zemřel v Rakous-

ku, je Jiří Morava, vlastním jménem Jiří Vlk.

Výherci: Zdeněk Novotný, Karla Zinková, Nagavalli S. Kiran

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.

Stadion na Kounicově čeká obroda
Téměř devadesátiletý památkově 
chráněný sokolský Stadion na Kou-
nicově ulici, dodnes významné spor-
tovní a společenské centrum, prochá-
zí postupnou rekonstrukcí. Jedna ze 
staveb brněnského funkcionalismu 
by tak měla dostat modernější, ale 
současně historicky věrnější vzhled.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Stadion na Kounicově ulici, který po roce 
1989 získali zpět do svého vlastnictví 

sokolové, je pojmem pro sportovně i kul-
turně založené Brňany. Ve sportovních sá-
lech a na venkovním stadionu cvičí sportov-
ci z osmi oddílů Sokola Brno I, ale také žáci 
a studenti brněnských škol a veřejnost. Ve 
společenské části Stadionu si mohou zájem-
ci zatančit moderní i společenské tance a po-
bavit se na koncertech v Kulturním centru 
Babylon nebo zajít do divadla Buranteatr. To 
vše už vlastně dostal sokolský areál do vín-
ku při svém vzniku ve 20. letech minulého 
století, protože na harmonickém rozvoji těla 
i ducha, tedy tzv. kalokagathii, staví sokol-
ské hnutí svoji filozofii. „Sokolský Stadion 
je významným sportovním a společenským 
centrem, kterým prošly už čtyři generace 
Brňanů. Sokol Brno I má proto ambici tento 
památkově chráněný objekt postupně obno-
vovat a modernizovat tak, aby se zde mohla 
i v následujících desetiletích rozvíjet kultu-
ra těla i ducha,“ uvedl místostarosta Sokola 
Brno I Michal Doležel.

Místo hřbitova životem 
kypící Stadion

Brněnští sokolové se od počátku své exi-
stence potýkali s problémem najít vhodné 
prostory ke cvičení. Po různých peripetiích 
se jim podařilo zakoupit pozemek na Gisk-
rově (dnes Kounicově) ulici na místě býva-
lého městského hřbitova a svépomocí zde 
v roce 1922 vybudovali letní stadion.

Brzo však vyvstala potřeba postavit 
také sokolovnu. V blízkosti letního sta-
dionu stál od roku 1923 pavilon využíva-
ný pro výstavní trhy. Když bylo jasné, že 
nový výstavní areál vznikne v Pisárkách, 
věnovalo město pavilon Sokolu a ten se 
rozhodl zahrnout jej do souboru staveb 
s tělocvičnami a společenským zázemím, 
které budou tvořit novou sokolovnu.

Původní stavební plány vypracoval ar-
chitekt Jindřich Kumpošt, ale zakázku za 
něj nakonec převzal architekt Miloš Laml. 
Ten navrhl areál, kde prostor vlastní soko-
lovny s tělocvičnami a společenský prostor 
propojil jednopodlažní vstupní halou s mo-

hutným portálem. V levé části areálu se na-
cházely tělocvična pro muže a pro ženy, 
v pravé, dvoupodlažní části vznikl z pů-
vodního výstavního pavilonu společen-
ský sál až pro tisíc osob, kino a restaurace 
s rozsáhlou venkovní terasou. 

Stadion se stal živým centrem spor-
tovního i společenského života, sídlilo 
zde dokonce nahrávací studio brněnské 
pobočky Radiojournalu a byly sem pře-
místěny varhany z pražského Rudolfina, 
protože po vzniku samostatného česko-

slovenského státu byl sál v Rudolfinu ur-
čen pro zasedání poslanecké sněmovny.

Dramatické a nepříznivé období pro Sta-
dion nastalo za druhé světové války. V roce 
1941 Němci sokolovnu zavřeli a zabrali veš-
kerý sokolský majetek. Na konci války byl 
stadion poškozen při bombardování Brna. 
Sokolové po válce stadion zrekonstruovali, 
ale po komunistickém převratu o něj přišli, 
protože jim byl znárodněn majetek.

V období komunismu Stadion spíše 
chátral, v 70. letech zde byla ve vnitřním 

dvoře postavena hala pro míčové hry. Až 
do 80. let zdejší prostory využívala pro své 
koncerty Státní filharmonie Brno a dnes 
již Filharmonie Brno se sem letos na pod-
zim vrací. Kvůli opravě Janáčkova divadla 
zde uvede zahajovací koncert Moravského 
podzimu a odehraje zde i další koncerty.

Zacvičí si i ti nejmenší

V loňském roce byla zahájena moderniza-
ce interiérů Stadionu, citlivá k původnímu 
vzhledu a účelu stavby. Za 40 milionů zde 
vzniká Dětské centrum, kde se budou moci 
rozmanitými pohybovými aktivitami bavit 
děti od dvou do dvanácti let. Projekt byl fi-
nančně podpořen z rozpočtu města Brna, Ji-
homoravského kraje, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, městské části Brno-
-střed a z prostředků Sokola Brno I.

Jihomoravský kraj a město Brno poskyt-
ly 9,3 milionu korun také na rekonstrukci 
vstupní dvorany areálu a vstupní části spo-
lečenského sálu. Během léta se tak zkvalit-
ní i návštěvnické zázemí stadionu.

„Provoz Dětského centra bude zahá-
jen v září letošního roku a otevření nově 
zrekonstruovaných prostor se uskuteční 
v říjnu při příležitosti 90. výročí polože-
ní základního kamene ke stavbě Stadionu 
a bude spojeno s řadou sportovních a spo-
lečenských aktivit,“ doplnil Doležel.

Pozapomenutá 
Kohnova cihelna
Rád bych čtenářům připomněl 

neradostný osud cenné lokality 

takzvané Kohnovy cihelny, kte-

rá se nachází na hranici měst-

ských částí Brno-střed a Brno-

-Bohunice. I když se snad blýs-

ká na lepší časy a na této ploše 

by se měla v budoucnu reali-

zovat výstavba bytových domů 

společně se vznikem městské-

ho parku, tak je areál nyní v na-

prosto nedůstojném stavu, který 

nemá s 21. stoletím nic společné-

ho. Jakoby nestačilo, že se na ci-

helně podepsaly dějinné zvraty 

již 20. století. Místo se v součas-

nosti stalo cílem nelegální sklád-

ky. Z dostupných zdrojů se navíc 

dozvídáme, že v části areálu jsou 

uloženy chemické odpady a sta-

vební suť, že v červnu 2015 vy-

hořela nepoužívaná ubytovna. 

Na vlastní oči můžeme vidět, že 

zejména v blízkosti Střední po-

licejní školy Ministerstva vnitra 

se nachází neodborně zrušené 

objekty cihelny, které hrozí pro-

padem, a celkově je vše zane-

dbané a obsypané odpadky. Je 

smutné se dívat na místo, kte-

ré by mohlo sloužit k volnočaso-

vým aktivitám a příjemným pro-

cházkám v upravené zeleni (tře-

ba i s posezením na lavičkách) 

všem návštěvníkům a občanům 

města Brna – tedy zdaleka nejen 

dvou dotčených městských čás-

tí. Na areál bývalé cihelny přímo 

v blízkosti navazuje národní pří-

rodní památka – Geologie spra-

ší a půd starších čtvrtohor na vr-

cholu Červeného kopce. Z vrcho-

lu je krásný výhled na Brno, který 

vybízí k návštěvám. Věřím, že se 

jednou toto místo konečně dočká 

kultivace a smysluplného využití. 

Všichni občané města Brna by si 

to rozhodně zasloužili!

 Tomáš Řepa

DOPISY ČTENÁŘŮ

 Stavba. Celkový pohled na stavbu, 7. říjen 1928.  FOTO: AMB FOND R77

 Sokoli. Veřejné cvičení během slavnosti otevření Stadionu, 23. čer-

ven 1929.  FOTO: AMB FOND R77

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 7. a 8. září.
Brněnský metropolitan čtěte také na webové stránce 

www.brno.cz – najdete tu kompletní archiv i aktuální číslo ke stažení.
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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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pomníky, sokly a obruby

parapety, schody

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

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

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

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

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

BAVÍ SE DVA FANOUŠCI 
V PUBLIKU: „ŽENSKÁ 

HÁZENÁ JE POHODLNĚJŠÍ 
NEŽ MUŽSKÁ.” „PROČ? 

PROTOŽE JE SLUŠNĚJŠÍ?” 
„TAKÉ, ALE … (DOKONČENÍ 

V TAJENCE).”

AUTOR:
-KAWI-

SELSKÉ
BLŮZY

STAROŘEC. 
POHŘEBNÍ 

OBĚŤ

V ESPE-
RANTU 
„ŽIVÝ”

OBDOBÍ 
(BÁSNIC-

KY)

POSTAVA
ZE SNĚHU

PŘELÉT-
NUTÍ

ZPŮSOBIT 
BOLEST

OZNÁMIT 
ÚŘADŮM

BELGICKÁ 
JEDNOTKA 

HMOT-
NOSTI

POSYPAT 
SOLÍ

STAROGER-
MÁN POŽADOVAT SPRÁVCE 

EMIRÁTU
ANALOGO-
VÝ POČÍTAČ OTCOVA

MAĎARSKÁ 
ŽUPA

OBYVATEL 
PRUSKA

ČÁSTI 
HORNÍCH 
KONČETIN

ZNAČKA 
ASTATU
INICIÁLY 

VRÁNOVÉ
EL. NABITÁ 

ČÁSTICE FRONTA ZKRÁCENÁ 
LÁMÁNÍM

SÍDLA 
KRÁLŮ

LISTNATÝ 
STROM OKOUT

NAPOMÍ-
NATI

ZAČÁTEK 
TAJENKY
SOUDNÍ 

PŘÍSEDÍCÍ

DRUH
ŽELVY

ZAHALOVAT POLSKÝ 
KOULAŘ

CIZÍ ŽEN. 
JMÉNO

OBYVATEL 
HOR KOULET KUKAČKO-

VITÝ PTÁK

POLOHA
V JÓZE

SÍDLO VE 
STŘEDOAFR. 
REPUBLICE

TELEFONO-
VAT

KUJNÝ 
NEROST

BOJ JMÉNO 
PAPOUŠKAKDO KUTÍ

DOMÁCKY 
REDMUND

KOLOTÁNÍ DRUH 
MOUČNÍKU

FIREMNÍ 
ZNAKY

SMĚSI MA-
TERIÁLŮ

SUCHÝ 
POCIT OCHOTNĚ

STARO-
ŘÍMSKÉ 
DROBNÉ 
PENÍZE

SLOVENSKY 
„ZEDNÍK” PLANOUT 365 DNÍ

BODAVÝ
HMYZ

MRAVNÍ 
ZÁKLADSLOVENSKÝ 

ZLATNÍK
STUPEŇ 

V TERÉNU PONOŘENÍ

TOHLE

REKLAMNÍ 
TISKOVINA

DRUH
ÚČESU

TÝKAJÍCÍ
SE PÁRU

VRAŽDY GERANIOL CIZÍ ZN. 
VOZIDEL

TURECKÉ 
PLATIDLO

PONECHAT TEKUTINA ZKRATKA 
ODĚVNÍ 
TVORBYVÝRAZ PRO 

VYROBENO
CIZÍ ZN. 

KOSMETIKY NADŠENÍ

DOMÁCKY 
TIMUR

AMBALÁŽ ŘECKY 
„DÍL”

ITALSKÁ 
ŠLECHTIČNA

VYSOKÁ 
KARTAHORSKÁ 

KRAJINA 
V HIMÁLAJI

GLOBÁLNÍ
PC SÍŤ KUS LEDU ŽABÍ CITO-

SLOVCE

ZNIČENÍ 
NAJETÍM

TRNITÝ AFR. 
POROST KILOGRAM DRUH KVĚ-

TENSTVÍ
CITOSLOV-
CE SYČENÍ

POVEL K ZA-
STAVENÍ

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

KONEC 
TAJENKY

POMŮCKY:

ÁSANA, EON, ÉTOS, 
HEVES, KOMAR, 

LIBAY, MEROS, NARAS, 
NEROL, VIVA

NĚMECKÝ 
AUTOR 

INDIÁNEK

CIZÍ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO

CIZOKRAJ-
NÝ PTÁK 
– PĚVEC

ASIJSKÝ 
PANOVNÍK
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WWW.CHLADSERVIS.CZ

INSTALACE A ODVOZ STARÉHO

SPOTŘEBIČE ZDARMA

Platí v rámci Brna

PRAČKA ZWY 61025 WI

Brno, Křenová 19 tel.: 775 214 728

DOPRAVA
ZDARMA

5990 KčEnergetická třída A++

Křížovka o ceny
Tentokrát soutěžíme:

A) o 10 vstupenek (5 výherců 

x 2 vstupenky) na festival Mo-

ravské hrady na Veveří, 11.–12. 8.

B) o 20 vstupenek (10 výherců 

x 2 vstupenky) na Vinohraní ve 

Viniu Velké Pavlovice, 26. 8.

Správné odpovědi s informací, 

zda soutěžíte o vstupenky A, B 

nebo A+B, posílejte na adresu: 

soutez@ceskydomov.cz do 16. 7.
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Zastupitelstvo 
města Brna
  Zasedání Zastupitelstva města 

Brna Z7/29 ze dne 20. 6. 2017

ZMB schvaluje:

• poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Technické sítě Brno 

ve výši 1,5 mil. Kč z rozpočtu sta-

tutárního města Brna pro rok 2017 

a smlouvu o poskytnutí této dota-

ce. Sloužit bude na zajištění tech-

nického vybavení a osvětlení pro 

účely akce Brněnské Vánoce 2017 

na celou dobu konání akce;

• Strategii politiky statutárního 

města Brna v oblasti drog a závis-

lostí na období 2018–2021 a do-

poručuje ZMB vzít na vědomí Akč-

ní plán Strategie politiky statutár-

ního města Brna v oblasti drog 

a závislostí na období 2018–2019;

• Pravidla pronájmu bytů v domech 

v majetku statutárního města Brna;

• obecně závaznou vyhlášku sta-

tutárního města Brna, kterou 

se mění a doplňuje obecně zá-

vazná vyhláška č. 12/2011, o re-

gulaci veřejné produkce hudby 

v pohostinských zařízeních a re-

stauračních zahrádkách. Změnu 

v příloze uplatnily 4 městské čás-

ti (Brno-Bohunice, Brno-jih, Brno-

-Maloměřice a Obřany, Brno-Sla-

tina) a navrhly doplnění míst, na 

kterých lze v pohostinských za-

řízeních a restauračních zahrád-

kách vykonávat veřejnou produk-

ci hudby v určeném čase;

• obecně závaznou vyhlášku sta-

tutárního města Brna o nočním 

klidu. Vzhledem ke skutečnos-

ti, že 30. června 2017 bude zru-

šen zákon č. 200/1990 Sb., o pře-

stupcích, který obsahuje zákonné 

zmocnění k úpravě nočního kli-

du prostřednictvím obecně závaz-

né vyhlášky, a toto zákonné zmoc-

nění bude nově upraveno v zá-

koně č. 251/2016 Sb. s účinností 

od 1. 7. 2017, pokládá zpracova-

tel z důvodu předejití možným vý-

kladovým problémům za vhodněj-

ší vydat novou vyhlášku, a to již na 

základě zákonného zmocnění v zá-

koně č. 251/2016 Sb. Návrh nové 

vyhlášky je obsahově totožný s pů-

vodní vyhláškou č. 6/2017, pouze 

formulace některých článků byla 

upravena tak, aby odpovídala zně-

ní nového zákonného zmocnění;

• poskytnutí dotací pro oblast mlá-

dežnického sportu, tělovýchovy 

a volnočasových aktivit na pod-

poru talentované mládeže a Na-

dačnímu fondu regionální fotba-

lové Akademie Jihomoravského 

kraje. Dojde tak celkem k rozděle-

ní 55,7 milionů korun; 

• poskytnutí investiční dotace 

z rozpočtu města Brna na rok 2017 

v celkové výši 142,4 tisíc korun na 

projekt ParaCENTRA Fenix „Brno 

je i moje město“. Posláním spol-

ku je zejména sdružování imobil-

ních občanů po úrazu páteře, je-

jich pečujících osob a příznivců 

a podpora kvalitního, nezávislé-

ho, aktivního života. Projekt „Brno 

je i moje město“ nabízí komplex-

ní zpracování osmi krátkých in-

struktážních videí prakticky do-

kumentujících bezbariérovost ve-

řejných objektů. Na výrobě videí 

se budou podílet i klienti spolku, 

kterým bude k dispozici expert na 

bezbariérovost. Projekt nabízí po-

stiženým osobní a odborný růst, 

pracovní příležitost a možnost za-

členění. Videa by mohla být sou-

částí virtuálních prohlídek v apli-

kaci Mapa přístupnosti Brna, kte-

rá byla spuštěna v letošním roce;

• několik projektů obsažených ve 

Strategickém plánu sociálního za-

čleňování. Ty se zaměřují na tři ob-

lasti: na komplexní podporu bydle-

ní ve městě Brně, podporu zaměst-

nanosti znevýhodněných osob ve 

městě a na podporu stabilizace 

ohrožených rodin. Všechny pro-

jekty budou průběžně vyhodnoco-

vány a podle potřeby upravovány, 

aby přinášely co nejlepší výsledky. 

Na projekty bude město Brno čer-

pat finance z fondů Evropské unie, 

v následujících letech to bude zhru-

ba 100 miliónů korun;

• zpracování investičního záměru 

„Zprůchodnění zahrad vily Löw-

-Beer a vily Tugendhat“. Idea pro-

pojení či zprůchodnění má své 

historické souvislosti a z hlediska 

strategie a rozvíjení aktivit spoje-

ných s cestovním ruchem svůj lo-

gický význam. Bylo by řešeno pro-

střednictvím turniketu (prozatím 

jednostranně ze strany vily Tu-

gendhat směrem k vile Löw-Beer 

s tím, že zvolené řešení umož-

ní v budoucnu změnu režimu na 

oboustranný provoz). Investice 

zahrnuje zajištění projektové do-

kumentace, instalaci turniketu, 

výměnu stávající provizorní brány 

za stálou a instalaci dohledového 

kamerového systému. Předběž-

ný rozpočet činí 2,65 milionu Kč, 

z toho by náklady města měly být 

2 miliony Kč.

ZE ZASTUPITELSTVA

Druh: pronájem prostor sloužících podnikání | Lokalita: Brno-střed | 

Adresa: Komenského nám. 8, č. p. 534 | Doba nájmu: na dobu určitou 

10 let | Počet místností: 32 | Podlaží: 1. NP, suterén | Výměra: 454,45 m2 

| Vytápění: dálkové | Přístup: samostatný vchod

Popis: Jedná se o prostory sloužící podnikání o celkové výmě-

ře 454,45 m2 v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 

8, číslo popisné 534, který je součástí pozemku parcelní číslo 589, 

v k. ú. Město Brno, obec Brno (prostory). Pozemek s objektem je ve 

vlastnictví statutárního města Brna a je předán k hospodaření Filhar-

monii Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Komenského nám. 8, 

Brno, PSČ 602 00, IČ 00094897 (správce objektu). Objekt je evidován 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nachází se na území 

městské památkové rezervace Brno.

Pro veřejnost jsou prostory přístupné hlavním vchodem z ulice Husovy. 

V objektu je možné použít 2 výtahy. Prostory se pronajímají jako celek.

Podmínky nájmu, detaily o výběrovém řízení a další informace najde-

te na www.brno.cz/obcan/nabidka-majetku-mesta/pronajem-neby-

tovych-prostor.

Pronájem prostor sloužících podnikání ke 

gastroprovozu v objektu Besedního domu v Brně, 

Komenského nám. 8, č. p. 534 v k. ú. Město Brno

Dům s pečovatelskou službou předčí i Vídeň
Na začátku června byl ve čtvrti Trnitá 
slavnostně otevřen nový dům s pečova-
telskou službou. Jeho součástí je dvaa-
dvacet bytů, z nichž čtyři jsou bezba-
riérové. Nyní je tak v Brně již padesát 
domů s pečovatelskou službou.

MICHAELA BILÍKOVÁ, LUK

Nový dům se nachází na křižovatce 
ulic Mlýnská a Čechyňská. Vchod 

do objektu je bezbariérový a i celá ar-
chitektura domu je přizpůsobena klien-
tům. Kromě bytů se zde nachází i spo-
lečné prostory. „V Brně otevřením 
tohoto bytového komplexu překračuje-
me tisícovku bytů, které jsou určeny se-
niorům,“ řekl vedoucí brněnského byto-
vého odboru Jiří Lahoda.

V domě je třináct menších bytů 1+kk 
a devět bytů s dispozicí 2+kk. Kaž-

dý z nich má kromě standardní výbavy 
i svoji vlastní lodžii, balkón nebo tera-
su. Ke každému bytu také náleží skla-
dovací komora, která je součástí bytu, 
nebo je umístěna na chodbě.

„Standard této bytové výstavby je 
ještě o kousek vyšší, než mají podobné 
domy například ve Vídni v Rakousku,“ 
dodal vedoucí odboru.

V atriu se nachází zahrádka s uprave-
ným trávníkem a lavičkami. Tato klido-
vá zóna je určena k odpočinku klientů. 
Dům disponuje také garáží s pěti parko-
vacími místy.

Celkové náklady na stavbu tohoto domu 
byly ve výši necelých 37,4 milionů korun.

Pořadník žadatelů

Žádost o byt v domě s pečovatelskou služ-
bou může podat žadatel, který (ve zkratce) 
pobírá starobní či invalidní důchod (a je 

mu více než 60 let), on ani jeho manžel(-
ka) nevlastní bytový či rodinný dům nebo 
byt (pokud neprokáží, že jej ze závažných 
důvodů nemohou užívat), anebo není ná-
jemcem bytu na dobu neurčitou.

Žádosti o byty v domech s pečova-
telskou službou se podávají na Byto-
vém odboru Magistrátu města Brna 
(kontaktní osoba je Pavel Sedlák – 
tel. č. 542 173 214) na formuláři, který 
je k dispozici také na webových strán-
kách města na goo.gl/r7CkAn. 

Na každý z domů s pečovatelskou 
službou je sestavován pořadník žadatelů 
podle kritérií schválených Radou města 
Brna. „Pořadník žadatelů o byt v domě 
s pečovatelskou službou na ulici Če-
chyňská 15 byl schválen Komisí bydle-
ní Rady města Brna 7. června a je v něm 
zařazeno 35 žadatelů,“ uvedla Světlana 
Pernicová z brněnského magistrátu.

Brněnské školy mají akční plán
Na začátku června se sešel Řídící vý-
bor projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ve městě Brně (MAP), kte-
rý schválil akční plán Brna na školní rok 
2017/2018. „Roční akční plán byl vytvo-
řen ve spolupráci všech škol, které jsou 
do projektu zapojeny. Představuje vý-
znamný společný krok škol směrem k je-
jich vzájemné spolupráci a podpoře kva-
lity vzdělávání dětí a žáků do 15 let na 
území města Brna,“ uvedla Vlasta Petří-
ková z brněnského odboru školství. 

Důležitou formu spolupráce se v pro-
jektu daří rozvíjet vzájemnými návštěva-
mi pedagogů na různých školách a násle-
chy ve výuce, kdy mají učitelé možnost 
seznámit se s metodami výuky na jiných 

školách. Projekt se ale nezaměřuje pouze 
na školy základní, umožňuje také výmě-
nu zkušeností a vzájemné návštěvy uči-
telek a vedení mateřských škol.

Vzájemné návštěvy a náslechy probí-
hají na školách od února letošního roku 
a po přestávce v období hlavních prázdnin 
budou pokračovat i v září a v říjnu, kdy 
bude projekt ukončen. Takto získané zku-
šenosti pedagogy v jejich práci významně 
obohacují a jsou jimi vysoce ceněny.

„Vzhledem k tak kladné odezvě je zá-
měrem města ve společných aktivitách 
škol pokračovat i po ukončení financová-
ní projektu z prostředků Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj, vzdělávání,“ do-
dala Petříková. (LUK)

 Bezbariérový. Nový dům s pečovatelskou službou má vysoký stan-

dard. Ve společných prostorách je i klidová zóna. FOTO: Z. KOLAŘÍK

Olympijský park poprvé vyroste i v Brně

 Olympiáda na výstavišti. V době konání ZOH Pchjongčchang 2018 připravuje město a Jihomoravský kraj ve 

spolupráci s Českým olympijským výborem zajímavý koncept: dění bude koncentrováno do areálu BVV Veletr-

hy Brno. Olympijský park v Brně nabídne na ploše pavilonu Z s kruhovým půdorysem například hokejové hřiště 

a curlingové dráhy, další sportoviště obklopí prostranství kolem pavilonu. Akce v Brně naváže na úspěšné projek-

ty z minulých olympiád: v roce 2014 při olympiádě v Soči podobnou akci na Letné v Praze navštívilo 409 tisíc ná-

vštěvníků. V roce 2016 při LOH v Riu byl hlavní olympijský park na Lipně (341 tisíc návštěvníků, 47 sportů) a ved-

lejší v Ostravě, Plzni a Pardubicích. Brno se díky projektu bude prezentovat také v zahraničí. (LUK)  FOTO: ČOV
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OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Chanell
Chanell je asi tříletý kastrovaný ko-

cour netypické, ale krásné barvy. Má 

rád svoje pohodlí a miluje drbání po 

celém těle. Ostatní kočky mu nevadí, 

ale ani jejich přítomnost nevyhledá-

vá. Je to zkrátka velká kočičí osobnost.

Sid
Kastrovaný kříženec Sid má asi 

sedm let. V životě to neměl vůbec 

jednoduché. Moc by se mu líbi-

lo v domečku se zahrádkou, snese 

ale i útulný byt. Je milý vůči lidem 

i vůči ostatním psům.

Felix
Felix je asi šestiletý kastrovaný ko-

courek. S velkou oblibou si hoví ve 

svém pelíšku, dokáže i během mži-

ku chytit plyšovou myšku. Je to 

prostě veselý kočičí kamarád do ne-

pohody.

Morty
Morty má asi 5 let. Nejspíše je to kříže-

nec německého ovčáka. Ocení aktivní-

ho majitele, protože miluje aportování 

a zábavu. Zvládá základní povely. Je 

vhodný do domečku i bytu, musí mít 

ale prostor k aktivnímu vyžití.

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 roz-

voj a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňovaných ex-

pozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se lidé mohou zú-

častnit i besed či prezentací.

Aktuální výstava: #brno2050, SEN O BRNĚ (obojí do 31. 7.), Park Hády (3.–25. 8.)

Urban centrum Brno

Brněnské echo

Co uslyšíte v Brněnském echu speciál:
10. července – pondělí
Kulturní léto na Špilberku
•  Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna
Muzeum města Brna žije po celý rok. 
Díky prázdninovému období ale vý-
znamně rozšiřuje nabídku Brňanům a tu-
ristům pořádáním celé řady kulturních 
akcí zejména na nádvoří Špilberku. Ať už 
jde o koncerty, divadelní či hudební fes-
tivaly nebo letní kino. Část hradu záro-
veň v příštích měsících čeká další rekon-
strukce. Jaký program čeká návštěvníky 
v příštích týdnech, se dozvíte v pořadu.

31. července – pondělí
Před GP silničních motocyklů 
•  Petr Boháč, tiskový mluvčí Automo-

todromu Brno
Oproti minulosti se závody na Masarykově 
okruhu pojedou ve dnech 4.–6. srpna, tedy 
o dva týdny dříve, než jsme byli v Brně 
zvyklí. Zároveň to bude po měsíční pau-
ze, neboť Grand Prix Německa na Sach-
senringu je podle kalendáře na programu 
začátkem července. V pořadu budeme ho-
vořit o vrcholících přípravách na tento br-
něnský svátek motoristického sportu.

Rádio Kiss 88,3 FM

Zpravodajství každý čtvrtek v 16:20, rozhovory 

každé druhé a poslední 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

Oznámení: Vyhlášen nový ročník Cen města Brna
Kancelář primátora města Brna při-

jímá návrhy na udělení Ceny města 

Brna pro rok 2017. Cenu uděluje Za-

stupitelstvo města Brna za činnost 

nebo dílo, které významně obohati-

ly jednu či více oblastí veřejného ži-

vota a přispěly tak k posílení dobré-

ho jména našeho města.

Cena může být udělena jednotlivci, 

dvojici nebo kolektivu. Návrhy na její 

udělení mohou předkládat občané, 

orgány města Brna a městských čás-

tí, organizace, spolky a sdružení, vyso-

ké školy, vědecké ústavy a další. Ná-

vrh musí být podán písemnou formou 

nejpozději do 31. srpna 2017.

Ocenění se uděluje např. v oblasti 

přírodních věd, architektury, výtvar-

ného a dramatického umění, sportu 

nebo literární činnosti či žurnalistiky 

a publicistiky. Seznam všech oblas-

tí a podrobné informace o postupu 

podávání a projednání návrhů na 

udělení Ceny města Brna jsou obsa-

ženy v Pravidlech pro udílení Ceny 

města Brna a zveřejněny na oficiál-

ních internetových stránkách měs-

ta www.brno.cz (postup: Občan > 

Potřebuji si vyřídit > Další postupy 

k vyřízení > položka č. 010; pravidla: 

Občan > Dokumenty města > Pravi-

dla a postupy > Pravidla pro udílení 

Ceny města Brna).

Informace o podávání návrhů na 

udělení Ceny města Brna pro rok 

2017 je zároveň vyvěšena na úřední 

desce Magistrátu města Brna (po-

stup: Občan > Úřední deska); pří-

padné další doplňující údaje lze zís-

kat na telefonním čísle 542 172 091.

Oznámení:
Rada města Brna vyhlašuje kon-

kurzní řízení na obsazení místa 

ředitel/ka Mateřské školy Brno, 

Kohoutova 6, příspěvkové orga-

nizace.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017.

Bližší informace na www.brno.cz/

obcan/volnamistaavyberovarizeni.

Prázdniny slouží i k opravám škol
Prázdniny jsou obdobím letních 
oprav škol. Uskuteční se menší i fi-
nančně náročnější akce. Celkově le-
tos město a městské části investují 
do zlepšení škol a školských zaříze-
ní 217 milionů korun, což je nejvíc 
za poslední roky.

IVO KLEMEŠ

Poměrně složitou situaci měli rodiče 
v posledním desetiletí při umísťová-

ní svých dětí do mateřských škol. „Bu-
dou do nich nyní přijaty takřka všech-
ny děti, které dovrší tří let k 31. srpnu,“ 
uvedla Marie Klusoňová, vedoucí Peda-
gogicko-organizačního oddělení brněn-
ského magistrátu. 

Brno, stejně jako všechny obce, má 
zákonnou povinnost od školního roku 
2017/18 zajistit místa pro všechny čtyř-
leté a od následujícího školního roku 
i pro tříleté děti. 

Počet míst se v mateřských školách le-
tos zvýší v září a v říjnu, kdy vyvrcholí 
rozšiřování těchto zařízení. Nejvíc míst 

přibude v mateřské škole v Bystrci na 
Kamechách, další pak v Žebětíně, Ko-
míně a Slatině. Především v Kamechách 
rodiče museli hledat jiná řešení, vozili 
předškoláky do dalších částí města.

Opravy kotelen, zdravotně technic-
ké instalace i další vylepšování objektů 
patří ke klasickým prázdninovým úpra-
vám budov základních i mateřských 
škol. „O prázdninách dokončíme výmě-
nu rozvodů teplé a studené vody, včet-
ně souvisejících stavebních prací,“ řekla 
Olga Bauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Jiho-
moravské náměstí. 

„Naše škola finišuje s ukončením pře-
stavby kotelny. Zahájíme i opravu zdra-
votně technické instalace v pavilonech 
E a F,“ uvedl těsně před prázdninami ře-
ditel ZŠ Novoměstská Josef Jelínek.

„O prázdninách bude na programu 
druhá etapa rekonstrukce sociálních 
zařízení,“ popsala Jitka Pochylá, ře-
ditelka Mateřské školy Pomněnky na 
Oblé ulici. 

Rekonstruovat budou stavbaři také 
školní kuchyni na ulici Jana Babáka. 

„Rekonstrukce začne začátkem červen-
ce a má být skončena do konce srpna,“ 
informoval ředitel Michal Vyskočil.

V ZŠ Měšťanská bude o prázdninách 
na pořadu rekonstrukce elektrických 
rozvodů ve 3. a 4. poschodí. Opraví 
i školních kuchyni, konkrétně rozvody 
vzduchotechniky. Poslední obědy tam 
uvařili 21. června. 

Fakultní základní škola Jasano-
vá v Jundrově bude mít nový vestibul. 
„Místo šatních kójí ze sedmdesátých let 
budeme mít moderní skříňky pro žáky. 
Opravíme i osvětlení a celý vstup,“ zdů-
raznil ředitel školy Přemysl Jeřábek. 

Rozsáhlou stavební akcí bude stavba 
tělocvičny ZŠ Sirotkova za 58 milionů 
korun. Již začalo bourání stávající nevy-
hovující budovy. Vzhledem k velikos-
ti a rozsahu stavebních prací však tato 
akce nebude jen záležitostí prázdnin 
a protáhne se i do školního roku. 

Na některých projektech se podílejí 
také dotace z EU. Konkrétně na rekon-
strukci detašovaného pracoviště Mateř-
ské školy Žabka na ulici Kohoutovická 

v Žebětíně činily 14 z celkových 17 mi-
lionů korun. U MŠ Přemyslovo náměstí 
9 z necelých 10 milionů. Evropské do-
tace letos pomohou financovat také za-
teplení ZŠ Laštůvkova a při stavebních 
úpravách škol na Černopolní, Amerlin-
gově, Nejedlého a Štolcově.

Mateřské školy 
města Brna
Počet: 137

Současná kapacita: 11 477

Kapacita od podzimu: 11 750 míst

Pro přijímací řízení bylo vypsá-

no 2800 míst. Zatím bylo přijato 

2794 dětí.

Nová místa budou:

• Bystrc – Kamechy 168 

• Žebětín 50

• Slatina – Přemyslovo n. 25–28

• Komín – Pastviny 25–28

Další kapacity jsou v soukro-

mých školách.

Lepší sociální 
začleňování
Brněnští zastupitelé v červnu schváli-
li několik projektů obsažených ve Stra-
tegickém plánu sociálního začleňování. 
Ty si kladou za cíl vyřešit jedny z nej-
palčivějších sociálních problémů Brna. 
Jejich schválení se tak pozitivně projeví 
na životech většiny Brňanů.

Díky těmto projektům bude město na-
příklad předcházet odebrání dětí z rodin, 
více dětí přestane žít v plesnivých ma-
lých bytech s předraženým nájemným 
a stovky lidí zvýší svou šanci na získání 
práce. Projekty tedy budou mít i nezane-
dbatelnou finanční úlevu pro stát.

„Všechny projekty jsou navrženy tak, 
aby klienti zvládli své problémy vyřešit 
sami. Bude-li potřeba pomoc od institu-
ce, stane se tak rychle a efektivně, aby 
byl účinek dlouhodobý a klienti se na 
úřady dále nespoléhali. Vše je tvořeno 
na principu záchranné sítě, která má člo-
věka uchránit před pádem na úplné dno 
a pomoct mu postavit se opět na vlastní 
nohy,“ řekl uvolněný zastupitel pro so-
ciální začleňování Martin Freund.

Předkládané projekty se zaměřují na 
tři oblasti, které chtějí řešit různými 
způsoby: bydlení, zaměstnanost a rodi-
na. Všechny projekty budou průběžně 
vyhodnocovány a podle potřeby upra-
vovány, aby přinášely co nejlepší vý-
sledky. Magistrát tak bude moct pružně 
reagovat na případný vývoj legislativy.

Na projekty bude město Brno čerpat fi-
nance z fondů Evropské unie, v následu-
jících letech to bude zhruba 100 miliónů 
korun. Protože řešení sociálních problé-
mů bude probíhat koordinovaně, budou 
finanční prostředky využity účelně.

Do srpna 2017 pak plánují své pro-
jekty týkající se řešení domácího násilí, 
závislostí nebo zadlužených osob před-
ložit i desítky dalších institucí zapoje-
ných do Strategického plánu sociálního 
začleňování. (LUC)

Aplikace DPMB usnadní 
cestování. Je zdarma
Dohledat zpoždění a výluky, zjistit přes-
nou polohu vozidel nebo pořídit SMS jíz-
denku mohou nyní cestující v brněnské 
městské hromadné dopravě snadněji. Do-
pravní podnik města Brna totiž spustil no-
vou aplikaci do mobilních telefonů DPM-
Binfo. Lidé si ji mohou stáhnout zdarma.

Aplikace poradí s řešením mnoha si-
tuací, které zákazníky DPMB potkáva-
jí. „Jedná se například o zapomenutí věci 
v autobusu, potřeba vyhledání spojení, 
volba nejvhodnější jízdenky včetně náku-
pu SMS jízdenky či vyhledání odstavné-
ho parkoviště, kde můžou zaparkovat své 
vozidlo před cestou hromadnou dopravou 
do centra,“ upřesnil Jan Havíř z Odboru 
přípravy provozu DPMB.  (LUK)
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Zš Sirotkova bilancuje
Rádi bychom vás v několi-

ka řádcích seznámili s naší 

školou, zaměřením, projekty 

a úspěchy i s plány, co zají-

mavého chystáme.

Škola se zaměřuje na výuku 

matematiky a informatiky. Kla-

deme také velký důraz na výu-

ku angličtiny. Zaměstnáváme 

tři rodilé mluvčí, připravujeme 

žáky na zkoušky Cambridge 

exams, u kterých dosahují děti 

vynikajících úspěchů.

Všechny učebny v naší ško-

le jsou vybaveny interaktivními 

tabulemi s ozvučením. Vyučují-

cí díky tomu mohou při výuce 

používat interaktivní učebnice, 

svoje přípravy i výukové pro-

gramy, včetně on-line zdrojů. 

Dále škola pořídila sadu tabletů 

pro žáky, sadu 15 GPS navigací 

pro výuku v terénu, sadu foto-

aparátů a videokamer pro po-

řizování a zpracování fotografií 

a videa, několik sad hlasovacích 

zařízení pro použití s interak-

tivními tabulemi a také 9 pro-

gramovatelných lego robotů.

V průběhu každého školní-

ho roku je výuka zatraktivňová-

na velkým množstvím projektů. 

K těm nejzásadnějším určitě pa-

tří „To je můj deváťák!“ – každý 

nový prvňáček vstupem do ško-

ly získává svého „patrona“ – žáka 

9. ročníku. Deváťáci velmi zod-

povědně navštěvují své svěřen-

ce o přestávkách i před vyučová-

ním, pomáhají jim s chystáním 

pomůcek, orientací ve školních 

prostorách nebo si přijdou jen 

tak popovídat, jak ten prvňácký 

život jde. Prvňáčci naopak v pří-

padě potřeby vyhledávají toho 

svého deváťáka a svěřují mu 

své malé starosti a velké rados-

ti, chlubí se prvními jedničkami. 

Malí se tak zbavují ostychu před 

staršími dětmi, učí se komuniko-

vat a říkat si o pomoc či radu. 

Mezi tradiční celoškolní pro-

jekty dále patří např.: „Den 

sportu“ – žáci si vybírají spor-

tovní aktivity dle vlastního zá-

jmu na mnoha sportovištích po 

celém Brně. „Den etikety“ – vy-

dávání pololetního vysvědče-

ní je vždy přehlídkou dámské 

elegance a pánské šlechetnosti. 

Žáci přichází ve společenském 

oděvu a před převzetím svého 

vysvědčení si předem připrave-

nými scénkami v praxi vyzkou-

ší, jak se správně společensky 

chovat. „Sportovec roku“ – kaž-

dý měsíc se zájemci z řad žáků 

utkávají v různých sportovních 

odvětvích o titul nejvšestran-

nějšího sportovce roku.

Spousta projektových akcí je 

naplánována tak, aby starší spolu-

žáci poučili a v praxi nechali své 

mladší kamarády vyzkoušet něco 

nového: „Den barev“ – deváťáci 

nechávají osmákům nahlédnout 

do tajů lámání světla, míchání 

a rozkladu barev, působení ba-

rev na člověka či významu barev 

v heraldice a symbolech. „Ces-

tovní veletrh“ – žáci osmého roč-

níku vytváří prezentační stánky 

cestovních kanceláří. Aktivními 

hosty tohoto veletrhu pak jsou 

žáci sedmých tříd – plní různé 

úkoly, ochutnávají místní spe-

ciality, poslouchají tradiční hud-

bu, učí se tance a hlavně se tím-

to aktivním způsobem dozvídají 

spoustu nových a zajímavých in-

formací o zemích z celého světa.

Zejména na 1. stupni a ve škol-

ní družině je většina akcí spoje-

na s účastí rodičů. Ať už se jed-

ná o společné hry či soutěže, 

vánoční a velikonoční dílničky, 

pouštění draků, nebo třeba pě-

veckou soutěž, je zapojení rodi-

čů do společných aktivit obrov-

skou hnací silou a známkou, že 

rodiče dění ve škole zajímá.

Ve škole výborně funguje 

školní poradenské pracoviště, 

které tvoří výchovná a kariérová 

poradkyně, dvě metodičky pre-

vence, dvě speciální pedagož-

ky, logopedka, sociální pedagož-

ka a školní psycholožka. Jejich 

individuální i skupinová práce 

přispívá k lepšímu klimatu tříd 

i celé naší školy, stejně tak k vět-

ší individuální pohodě žáků, kte-

rá je důležitým předpokladem 

jejich školní úspěšnosti.

O úspěších žáků v letošním 

školním roce nelze mluvit jinak 

než v superlativech. Na konci 

června jsou do sněmovního sálu 

Magistrátu města Brna zváni 

nejúspěšnější žáci brněnských 

škol, kteří se umístili na prvních 

třech místech v městských ko-

lech předmětových soutěží. Za-

tímco z většiny brněnských zá-

kladních škol se většinou jedná 

o 1–2 (výjimečně až 4) žáky, po 

loňských 11 letos obdrželo po-

zvání k ocenění 16 našich žáků, 

což je skvělá vizitka školy. Kromě 

těchto ocenění musíme zmínit 

2. místo našeho páťáka v repub-

likovém kole Logické olympiády, 

titul „Matematik ČR“ v meziná-

rodní matematické soutěži Pan-

gea pro dva naše žáky či celkově 

2. místo v ČR našeho chlapecké-

ho družstva basketbalistů.

Co chystáme? Po takřka pat-

náctiletém úsilí se nám letos ko-

nečně podařilo zahájit stavbu 

nového víceúčelového tělový-

chovného zařízení, ve kterém 

budou dvě velké tělocvičny, po-

silovna a další zázemí. Stejně 

tak chceme podpořit i výuku 

jazyků. Z dotačních programů 

máme požádáno o půdní vestav-

bu, kde snad v následujících le-

tech vyrostou čtyři nové, moder-

ně zařízené jazykové učebny.

Chcete se o ZŠ Sirotkova 

dozvědět více? Navštivte naši 

webovou stránku www.zssirot-

kova.cz nebo se k nám přijďte 

podívat. (PR)

Hra barev a tvarů ve skle. Výstava na 
Špilberku představí Jiřinu Žertovou
Výběr z 60leté tvorby význam-

né sklářské výtvarnice Jiři-

ny Žertové představí Muzeum 

města Brna na výstavě z tra-

dičního cyklu o sklářském 

umění. Objekty s nezvyklou 

hravostí, barevností i pojetím 

tvarů činí z Jiřiny Žertové jed-

nu z nejvýznamnějších uměl-

kyň v kontextu českého skla 

2. poloviny 20. století. Výsta-

va nazvaná Vrstvení je k vidě-

ní od 13. července do 3. září 

na Špilberku. 

Sklářská výstava Jiřina Žertová 

– Vrstvení představí v prosto-

rách Královské kaple a Hrano-

lové věže na hradě Špilberku 

to nejlepší z celoživotní tvor-

by této výjimečné a činorodé 

výtvarnice. Během své tvor-

by se postupně věnovala skle-

něným vázám a objektům 

z foukaného skla, ale i experi-

mentům se sklem tabulovým. 

Několikrát vystavovala např. 

v New Yorku, Londýně, Víd-

ni, Praze, Frankfurtu nebo Tel 

Avivu. Název brněnské výsta-

vy, tedy „Vrstvení“, odkazuje ke 

způsobu, jakým Jiřina Žerto-

vá se sklem pracuje: vrství bar-

vy i skleněné tabule. Vizuální 

efekty obou přístupů ve vý-

stavě umocňují zrcadla v pod-

stavcích a vytvářejí tak dojem 

nekonečné hlubiny. Skleně-

né desky se staví horizontálně 

i vertikálně, čímž vzniká fasci-

nující architektura plná zákou-

tí, průhledů a odrazů. 

Jiřina Žertová studovala v 50. le-

tech na Vysoké škole umělecko-

průmyslové v Praze v ateliéru 

Josefa Kaplického, od nějž získa-

la průpravu v malbě, sochařství 

a práci se sklem. Využila ji v ná-

vrzích broušených optických 

váz a karaf, za něž získala v roce 

1957 ocenění na Milánském trie-

nále. Od 60. let spolupracovala se 

sklárnami ve Škrdlovicích a v No-

vém Boru. Při volné tvorbě vytvá-

řela rozměrné foukané objekty 

s výraznými barevnými přecho-

dy a živelnými tvary. Jejich zvlášt-

ního tvarosloví dosáhla také 

pomocí otisků foukacích tyčí, ko-

vových sítí a mříží nebo valch. 

Prací se strukturou povrchu vy-

tvářela vizuální hru mezi vnějším 

a vnitřním prostorem. 

V tvorbě Jiřiny Žertové se poz-

ději projevila i expresivní gestic-

ká malba. Nanášením barevných 

struktur narušovala původní 

hladkost skleněného povrchu. 

Od 90. let začala Jiřina Žerto-

vá experimentovat také s tabu-

lovým sklem. Malované tabu-

le skla vršila na sebe a vytvářela 

tím prostorovou hru barevných 

tvarů. Přestože má Jiřina Žer-

tová za sebou 60 let tvorby, bě-

hem nichž zaznamenala mnoho 

úspěchů na mezinárodní scéně 

a nesmazatelně se zapsala do dě-

jin českého sklářství, stále aktiv-

ně tvoří. Její díla v sobě mají cosi 

tajemného. Navádí nás do jiné, 

mnohem barevnější reality. (PR)

Keď príroda bodne
Leto máme v plnom prúde 

a ľudia aj ich zvierací spoloč-

níci využívajú pekný čas na po-

byt vonku. Toto obdobie ale zá-

roveň skrýva určité nástrahy. 

V tomto článku sa budeme ve-

novať 1 z nich, konkrétne, čo 

sa stane keď stret medzi vašim 

miláčikom a rôznym druhom 

hmyzu neskončí úplne mieru-

milovne. V našich končinách 

sa jedná hlavne o čeľade Api-

dae, kde patria predovšetkým 

rôzne druhy včiel a Vespidae, 

kam zase patria napr. osy, srš-

ne a pod. 

Ako asi čitateľ tuší, nebezpe-

čenstvo tkvie hlavne v jedova-

tom bodnutí, či už jednorazovom 

(včely) alebo viacnásobnom 

(osy, sršne). Účinky jedu sa dajú 

rozdeliť do 2 kategórií. Jednou 

je priamy účinok jedu, ktorý je 

potenciálne hlavne kardio a ne-

urotoxický, poškodzuje červené 

krvinky aj ostatnú svalovinu a vy-

voláva zánětlivú reakciu. K tým-

to efektom ale väčšinou dochá-

dza až pri pomerne masívnom 

pobodaní tj. po vysokých dáv-

kach. Ako smrtiace sa udáva pri-

bližne 20 bodnutí na kilogram 

zvieratka, čo už pri takej 2 kilo-

vej čivave činí okolo 40 bodnutí. 

Do druhej kategórie patria hlav-

ne alergické reakcie, spôsobova-

né špecifickými zložkami jedu 

(tzv. alergénmi) a sila týchto re-

akcií nie je závislá od dávky, tj. zá-

važná reakcia sa môže objaviť už 

po 1 bodnutí. Vo všeobecnosti 

rozlišujeme 4 druhy reakcií. Prvá 

a druhá sú najčastejšie a spočíva-

jú v bolestivosti a otoku, ktoré sa 

vyvíjajú v mieste bodnutia. Líšia 

sa len rozsahom. Tretia reakcia 

je tá nazávažnejšia, jedná sa o tzv. 

anafylaktickú reakciu, ktorá stojí 

za väčšinou prípadov úmrtia po 

bodnutí týmito druhmi hmyzu. 

Nebýva ale častá. Vzniká po tom 

ako sa už organizmus s touto lát-

kou stretol, imunitný systém si 

ju takpovediac uložil do pamäte 

a pri ďalšom strete spustí masív-

nu odpoveď, ktorá je bohužiaľ 

často krát nebezpečnejšia ako sa-

motná cudzorodá látka, v tomto 

prípade zložka jedu. Väčšinou 

sa rozvíja do 15 minút. Niekedy 

sa objaví len slabšia forma, pre 

ktorú je typický: výrazný otok či 

začervenanie a bolestivosť, ko-

přivka, svědení. Príznaky život 

ohrozujúcej anafylaktickej re-

akcie zahrňujú: zvracanie, defe-

kácia a pomočovanie hneď po 

incidente, otok veľkého rozsa-

hu, svalová slabosť, kŕče, dýcha-

cie problémy. Podstatné je, že 

pokiaľ sa anafylaktická reakcia 

nerozvinie do 30 minút po in-

cidente, už by nemala vôbec na-

stať. Bolo zistené, že vážne reak-

cie nastávajú častejšie u boxerov, 

bulteriérov a Safordširských te-

riérov. Štvrtá reakcia je zriedka-

vá, vyznačuje sa tvorbou vyrážok 

a nastáva až niekoľko dní po sa-

motnom bodnutí.

Vo veľkej väčšine prípadov 

nebýva liečba zložitá dokonca 

ani nutná. Stav sa sám upravu-

je do niekoľkých hodín. Pokiaľ 

sa jedná o včelie bodnutie, ak 

je to možné, je vhodné vytiah-

nuť žihadlo, ktoré aj po opuste-

ní tela včely pumpuje do rany 

jed. Následne sa ranka vydez-

infikuje a prípadne chladí pre 

spomalenie absorpcie jedu. 

V závislosti na mieste bodnutia 

je na zváženie podanie liečiv 

proti bolesti určené pre zviera-

tá. V každom prípade, pri obja-

vení sa závažných príznakov je 

nutné rýchlo 

vyhľadať naj-

bližšieho vete-

rinárne praco-

visko, kde sú 

schopní nasadiť žiadúcu inten-

zívnu terapiu na zvrátenie ne-

gatívnych účinkov aké táto re-

akcia má na organizmus.

Samozrejme aj tu platí, pre-

vencia je najjednoduchšia a po-

mocou niekoľkých zásad sa dá 

riziko napadnutia hmyzom zre-

dukovať. Patria sem: nepouží-

vať výrazne voňavé prípravky 

ako sú rôzne šampóny, kúpele 

a pod., vyhýbať sa veľkým za-

kvitnutým plochám, nenechá-

vať otvorené konzervy a mis-

ky so zvyškami krmiva vonku 

a čo najrýchlejšie odstraňovať 

opadané ovocie na zemi. V prí-

pade jedla a sladených nápo-

jov mať tieto pri pobyte vonku 

zakryté a nádoby na odpadky 

mať spoľahlivo zavreté. (PR)

POKOJNÉ LETO BEZ BODNUTÍ PRAJE

JANO KULFAN

VETERINÁRNÍ PORADNA
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Fakulty VUT a MUNI se ocitly ve víru emocí: 
studenti i učitelé překročili hranice svých oborů
Spojení výtvarného umění a humanitních věd nabízí ojedinělá di-

gitální publikace nazvaná UV faktor 3, kterou vydala Fakulta vý-

tvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Na jejím 

vzniku se podíleli vyučující a studenti dvou brněnských univerzit 

– FSS MUNI a FAVU VUT. Její výstup shrnuje tři ročníky předmětu 

Umělecký výzkum – Tělo na poli umění a sociologie.

Lenka Klodová (FAVU), Eva 

Šlesingerová a Kateřina Lišková 

(FSS) společně vymyslely kurz, 

který spojil studenty humanit-

ních a uměleckých oborů. V kaž-

dém ze tří cyklů kurzu měli stu-

denti za úkol vymyslet společný 

projekt, který měl dokázat, že se 

humanitní vědy i umění zabýva-

jí stejnými tématy.

„Umění i sociologie z neče-

kaných perspektiv nahlížejí to, 

co je tak úmorně přítomné ko-

lem, že už to ani nevnímáme, 

nebo naopak to, co je tak skry-

té, že nám chybí slova a obrazy, 

jimiž bychom to zachytili,“ říká 

Kateřina Lišková.

Kromě předpokladu společ-

ného tématu byl dalším zají-

mavým momentem střet osob-

ních a oborových stereotypů. 

„Již po prvním ročníku bylo 

jasné, že komunikace a osob-

ní vztahy mezi studenty, jejich 

oborové předsudky i rozdílné 

zkušenosti s metodami peda-

gogického a tvůrčího procesu 

budou silnými proměnnými,“ 

podotýká Lenka Klodová, ve-

doucí Ateliéru tělového desig-

nu na FAVU.

Jak umělecké, tak i sociolo-

gické obory se v praxi potýka-

jí s jistou mírou nepochope-

ní. „Představovala jsem si, že 

sdílený kurz by mohl přinést 

vzájemné opylení. Student-

ky a studenti sociologie by se 

mohli naučit kreativnějšímu 

vyjadřování. Naše disciplína je 

zatížena na verbální vyjadřová-

ní a během studia se čte a píše 

a čte a píše… Umět se vyjádřit 

ve zkratce kombinací slov a ob-

razů – takové schopnosti by 

dobře doplňovaly sociologický 

repertoár. Umělci a umělkyně 

by zase mohli získat na rigoróz-

nosti,“ naznačuje Lišková.

Hlavním přínosem společné 

práce je zejména takzvaná in-

terdisciplinarita (mezioboro-

vost), po níž se v akademických 

kruzích často volá. „Zajímají 

nás podobnosti, zlomy, překrý-

vání mezi metodou umělecké 

praxe a vědeckého výzkumu. 

Sociální vědy prorůstají s umě-

ním a uměleckou praxí po ce-

lou dobu svojí existence,“ upo-

zorňuje Eva Šlesingerová.

Úskalí vzájemné spolupráce

K překvapení vedoucích kurzu 

nastala i řada nepředvídatelných 

situací. „Zapomněly jsme na to, 

že studenti jsou více svázáni me-

todami a strukturami svých obo-

rů. Úkol, který jsme před ně po-

stavily, byl velmi náročný. Chtěly 

jsme po nich v podstatě kreativ-

ní revizi vlastních postupů a re-

vizi postupů celých oborů,“ po-

dotýká Klodová.

Studenti umění byli napří-

klad aktivnější v hledání námě-

tu. „Dokážou pohotově desti-

lovat témata ze života, i když 

některá byla postavena spíše na 

dojmu nebo na nějaké vizuální 

zajímavosti. Někdy se jejich ná-

pady hroutily při snaze přesně-

ji formulovat výzkumnou otáz-

ku,“ popisuje Klodová.

Studenti umění ovšem nepři-

nutili své kolegy z humanitních 

věd, aby například společně 

malovali obrazy. „Jako efektiv-

ní prostředky interdisciplinár-

ní práce se uplatnily například 

performance, plakátové pseu-

dokampaně nebo práce s mé-

dii, jako třeba tvorba falešných 

časopisů,“ líčí Klodová.

Publikace zahrnuje osm vy-

braných projektů ze zhruba dva-

ceti uskutečněných. Například 

projekt Iniciativa pro reprodukč-

ní zdraví alias Těhotnice analy-

ticky a ironicky reaguje na kauzy 

domácích porodů. Práce Emoce 

ve veřejném prostoru popisova-

la, co se stane, když začneme pla-

kat v nákupním centru. Handi-

cap tělovou ozdobou zkoumal, 

jestli má tetování stále vliv na dů-

věryhodnost jeho nositele.

Cyklus Robotické tělo zase 

přinesl pokus, v němž ruka 

představuje jakýsi multifunkč-

ní nástroj. „Ruka může člověku 

nahradit různé specializova-

né nástroje, může se stát kšil-

tem chránícím před sluncem, 

škrabátkem, hřebenem, lžící 

či miskou na pití. Studenti to 

však celé podali v ironicko-kri-

tickém duchu, poněvadž vy-

tvořili lifestylový časopis Štýlo-

vý život, ve kterém tyto banální 

poznatky prezentují jako desig-

nové vynálezy,“ popsala Klodo-

vá (ukázky projektu Štýlový ži-

vot jsou na snímcích).

Elektronická kniha

Kniha je volně přístupná for-

mou e-booku na internetu pod 

licencí Creative Commons. For-

ma elektronické knihy umož-

nila autorkám do díla zařadit 

i multimediální výstupy – vi-

dea z uskutečněných projektů 

nebo interaktivní dotazníky.

Na videu projektu Hrubé oko 

mohou čtenáři e-booku sledovat 

dobrodružnou cestu nevidoucí-

ho figuranta, jehož ovládali kole-

gové prostřednictvím Skype a ka-

mery. Jeho úkolem bylo projít 

centrem Brna, expozicemi Mo-

ravské galerie a nakonec v super-

marketu nakoupit batáty. (PR)

Ateliér tělové designu
•  Ateliér tělového designu Fakulty výtvarných umění Vyso-

kého učení technického v Brně se věnuje tématům těles-

nosti,  sociálního a veřejného umění. Je platformou pro 

komunikaci mezi uměleckými a humanitními obory. 

•  Tělový design zahrnuje širokou oblast intermediálního 

umění. K jeho specializaci patří zaměření na umělecká 

díla komunikující s veřejností, ale také například na spolu-

práci s občanskými spolky či aktivistickými organizacemi. 

Pro tělový design je typická hraniční pozice mezi uměním 

a humanitními vědami. Pro svou tvorbu čerpá podněty 

z oblastí humanitních studií, psychologie, gender studies, 

mediálních studií, postkoloniálních studií, environmentál-

ních disciplín, speciální pedagogiky.  

•  E-book lze stáhnout na adrese dx.doi.org/10.13164/book-

-uv-faktor-3

SC
 3

61
98

4/
11

REZERVUJ SI SVÉ MÍSTO! ZBROJOVKA 
PRODÁVÁ PERMANENTKY NA NOVOU SEZONU

Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno odstarto-

val 19. června prodej permanentek na no-

vou sezonu. Jejich cena přitom zůstala ne-

změněna. Buďte s námi u startu nové se-

zony – za stejnou cenu a s řadou výhod! 

Permanentka na Zbrojovku se vyplatí!

První týden prodeje patřil opět našim nej-

věrnějším fanouškům. Majitelé permanen-

tek z loňské sezony si během něj mohli své 

vstupenky obnovit. Své majitele tak našlo 

více než 500 nových permic, což je oproti 

minulým rokům zlepšení.

O týden později (26. června) pak šla do 

prodeje zbylá místa, včetně neobnove-

ných. Prodej pak pokračuje až do zaháje-

ní nové sezony, přičemžpředběžný termín 

prvního kola je 29. července, do Brna přije-

de Baník Ostrava.

Permice zakoupíte tradičně v našem 

Fanshopu na Srbské, otevírací doba je stej-

ná, jako v minulých letech – každé pondělí, 

středu a pátek od 9 do 13 hodin, v úterý a ve 

čtvrtek pak od 14 do 18 hodin.

Stejná zůstává také cena. Pokud už perma-

nentku máte z loňska, zaplatíte v rámci věr-

nostního programu 1800 korun (za jeden zá-

pas tedy ušetříte minimálně 30 korun), no-

vou permanentku pořídíte za 1950 korun. 

Cena nerozlišuje jednotlivé sektory.

Připomínáme, že také v nové sezoně bude 

kotel umístěn naproti hráčskému tunelu, 

v sektoru L. L jako Lužánky – vracíme se tím 

k tradici. A závěr sezony ukázal, že přesun 

měl na atmosféru pozitivní vliv.

Letošní novinkou je výhodnější permanent-

ka pro studenty a důchodce – ta stojí 1100 ko-

run. I v tomto případě si ji můžete kamkoliv, 

tedy i pod střechu; jeden zápas vás tak vyjde 

na 70 korun! Během sezony navíc nepůjdou do 

prodeje jednorázové zlevněné vstupenky, i pro-

to se koupě permanentky opravdu vyplatí!

Jednorázové vstupné na zápasy Zbrojovky 

stojí v předprodeji 150 korun, v den utká-

ní pak 200 korun. Výhodnější tak je pořídit 

si lístek s předstihem. Tím navíc eliminuje-

te riziko fronty a vstupenku si můžete vybrat 

a zakoupit v klidu a v pohodlí domova. Děti 

do 160 cm mají vstup zdarma.

Držitelé permanentek mohou během sezony 

čerpat z řady výhod a benefitů. V brněnském 

vydavatelství Host (Radlas 5) tak například na-

koupí se slevou 25 %. Při svezení s Top1Taxi 

Brno se zase může těšit na bonusovou cenu 

za každý kilometr jízdy (přičemž koruna z kaž-

dého kilometru putuje na podporu zbrojovác-

ké mládeže). Pro další výhody a benefity sle-

dujte webové stránky Zbrojovky!

Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno udělá vše 

pro to, aby nadcházející sezona byla výraz-

ně lepší, než ta uplynulá. S vaší podporou 

nám to půjde snáz. Pojďte do boje s námi!

Více informací naleznete na webu 
www.fczbrno.cz.

Koncertní zájezd do řecké Pargy
Ve dnech 5.–12. 5. se pěvecký 

sbor ROSA ze Základní školy 

Brno, Jana Babáka 1, zúčast-

nil koncertního zájezdu do 

řecké Pargy na pozvání vede-

ní města a tamější školy.

Zpěváci vystoupili na jednom sa-

mostatném koncertě a dvou kon-

certech společných s místními 

studenty a hudebníky. Do reper-

toáru byly zařazeny skladby svě-

tových muzikálů, písně skupin 

ABBA a Beatles, české a morav-

ské lidové písně a také několik 

písní řeckých. Jejich provede-

ním byli řečtí muzikanti natolik 

ohromeni, že při závěrečném 

slavnostním koncertě, který se 

konal v Benátské pevnosti s vý-

hledem na moře, přinesli tradič-

ní řecké nástroje a české zpěváky 

doprovodili. Řeckými písněmi 

byli potěšeni také zástupci vede-

ní města, kterým při oficiálním 

přijetí na radnici čeští zpěvá-

ci předali upomínkové předmě-

ty od města Brna. Řečtí studenti 

pro své hosty připravili překva-

pení ve formě výuky tradičních 

řeckých tanců. Kromě oficiální-

ho programu s důrazem na re-

prezentaci naší školy a města byl 

program koncertního zájezdu 

naplněn i dalšími neformálními 

aktivitami. Žáci měli možnost po-

znat místa řecké mytologie a his-

torie (věštírna mrtvých, řeka 

Acheron, hora Zalongo atd.), 

ochutnat místní kuchyni, užít si 

výlet na lodi a koupání v moři 

či bazénu.

Jsme rádi, že píle a vytrvalá 

práce zpěváků ve sboru mohla 

být odměněna úspěšnou zahra-

niční koncertní cestou, a věříme, 

že sbor ROSA bude moci školu 

a naše město moci reprezentovat 

v zahraničí i v dalších letech. (PR)

HANA ŠATNÁ, MICHAL JANČÍK

SBORMISTŘI PĚVECKÉHO SBORU ROSA
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1. 8. úter˘ Letní scéna 20.00 hodin

âOKOLÁDOVÉ TRUBIâKY
s Václavem Vydrou
ZÁBAVN¯ PO¤AD S HERCI DIVADLA RADOST 

A JEJICH HOSTEM PLN¯ DOBRÉ POHODY, 

PÍSNIâEK A ZAJÍMAVÉHO VYPRÁVùNÍ

4. 8. pátek Letní scéna 20.00 hodin

Dá‰a Ubrová, Milan Ka‰uba, 
Petr Kofiínek
LETNÍ VEâER SE ZPùVEM, KYTAROU 

A DOU·KEM (NEJEN) LAHODNÉHO JAZZU...

10. 9. nedûle Letní scéna 19.30 hodin

âOKOLÁDOVÉ TRUBIâKY
se Stanislavem Zindulkou
ZÁBAVN¯ PO¤AD S HERCI DIVADLA RADOST 

A JEJICH HOSTEM PLN¯ DOBRÉ POHODY, 

PÍSNIâEK A ZAJÍMAVÉHO VYPRÁVùNÍ

Rezervace vstupenek na: www.divadlo-radost.cz 

Václav Vydra

Zbigniew Czendlik

Dá‰a Ubrová

Letní veãer 

se zpûvem, 
kytarou 

a dou‰kem 
(nejen) 

lahodného
jazzu...

3. 8. ãtvrtek Letní scéna 20.00 hodin

âOKOLÁDOVÉ TRUBIâKY
s Zbigniewem Czendlikem
ZÁBAVN¯ PO¤AD S HERCI DIVADLA RADOST A JEJICH HOSTEM 

PLN¯ DOBRÉ POHODY, PÍSNIâEK A ZAJÍMAVÉHO VYPRÁVùNÍ
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Předprodej a rezervace vstupenek: Besední ulice, 

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

monie-brno.cz; Student Agency v Domě pánů z Lipé, 

nám. Svobody 17; v místě konání koncertu nejdříve 3/4 

hodiny před jeho začátkem.

18. ROČNÍK | 13.–25. 8. 2017 | velké nádvoří hradu Špilberk

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ŠPILBERK 

13. 8. | SIMONA ŠATUROVÁ: BEL CANTO ROSSINI, 

VERDI, DONIZETTI, BELLINI

árie a předehry z oper

Simona Šaturová – soprán

Filharmonie Brno: dirigent Łukasz Borowicz

14. 8. | KINOKONCERT I 

KONCERT Z PAŘÍŽE 2014

Natalie Dessay, Anna Netrebko, 

Olga Pereťatko, Elīna Garanča, 

Piotr Beczała, Lawrence Brownlee, Laurent Naouri

Francouzský národní orchestr

sbor Francouzského rozhlasu

dirigent: Daniele Gatti

16. 8. | BIG BAND GUSTAVA BROMA

host: Dasha + překvapení

Rozhlasový Big Band Gustava Broma

dirigent: Vlado Valovič

18. 8. | UHERSKÉ TANCE

MOZART: Symfonie č. 34 C dur

SAINT-SAËNS: Violoncellový koncert č. 1 a moll op. 33

KODÁLY: Tance z Galanty

BRAHMS: Uherské tance (výběr)

Troels Svane – violoncello

Filharmonie Brno: dirigent Bijan Khadem-Missagh

21. 8. | KINOKONCERT II

KONCERT ZE SCHÖNBRUNNU 2016

Katia Labèque, Marielle Labèque – klavíry

Vídeňští filharmonikové

dirigent: Semjon Byčkov

23. 8. | BABÍ JAR

KABELÁČ: Židovská modlitba 

Šest mužských sborů op. 10

ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 13 b moll op. 113 „Babí Jar“

Tomáš Krejčí – baryton

Láska opravdivá

APS Moravan 

Pěvecké sdružení moravských učitelů 

Ars Brunensis

Mladí brněnští symfonikové

dirigentka: Gabriela Tardonová

25. 8. | SPIELBERG NA ŠPILBERKU

Hudba ze slavných filmů a muzikálů: 

KORNGOLD, WILLIAMS, MORRICONE RÓZSA, CO-

PLAND ad.

Isabel Dörfler – mezzosoprán

Ars Brunensis 

Filharmonie Brno: dirigent Caspar Richter

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

Termín: 24. 7. – 5. 8. 2017

Provozní doba: 10.00–17.00 hodin 

(13.00–14.00 hodin – přestávka)

Začátky prohlídek: každou celou 

hodinu

Mahenovo divadlo: první boční 

vstup z boku divadla u zastávky 

tramvaje č. 1

Divadlo Reduta: před pokladnou 

za hlavním vstupem do divadla

Kapacita: max. 20 osob na jednu 

prohlídku

Délka prohlídky: 45–60 minut (dle 

divadla)

Cena: 80 Kč – dospělí, senioři; 

40 Kč – děti od 3 let, studenti. Prů-

vodci skupin a tlumočníci nad 10 

osob – zdarma.

Vstupenka z prohlídky jednoho 

divadla slouží jako zlevněný ku-

pon pro návštěvu další budovy 

NdB s 50% slevou.

KRÁTCE

Krysáci: ze skládky 
na hrad
Až do 27. srpna se mohou rodi-

ny s dětmi a všichni další přízniv-

ci animovaného loutkového ve-

černíčku Krysáci vydat na stejno-

jmennou výstavu do Galerie Jih na 

hradě Špilberku. Uvidí tak zblízka 

nejen své loutkové hrdiny – krysá-

ky Huberta a Hodana z Vizovic a la-

boratorního potkana Edu z Prahy 

i všechny jejich souputníky včet-

ně trpaslíka Ludvíka –, ale poznají 

také precizní a trpělivou práci ani-

mátorů. Autorem a režisérem ve-

černíčkového seriálu České televize 

z roku 2005 je Cyril Podolský, loutky 

namluvili a nazpívali Boleslav Po-

lívka a Jiří Pecha. (MAK)

Margot Pilz: umělecká 
experimentátorka
Dům umění vystavuje v Galerii Ja-

roslava Krále do 30. července prů-

řez multimediální tvorbou rakouské 

umělkyně holandského původu Mar-

got Pilz (nar. 1936). Autorka, která žije 

a pracuje ve Vídni, je označována za 

představitelku feministického umění, 

její tvorbu však nelze redukovat jen 

na toto téma. Ve svých často silně au-

tobiografických dílech zahrnujících 

fotografie, video, počítačové anima-

ce, mediální skulptury, performance, 

instalace a digitální umění se dotý-

ká například také témat vztahujících 

se k životnímu prostředí nebo k ryze 

osobním prožitkům. S její tvorbou 

jsou spojovány přívlastky jako radi-

kální, experimentální, akční, feminis-

tická, koncepční. Pilz se snaží hledat 

a definovat svoji ženskou identitu 

ve společnosti i v manželství – zpo-

chybňuje přisouzení role matky, ženy 

v domácnosti, stejně jako postave-

ní umělkyně na mužsky dominant-

ní umělecké scéně. Toto téma zpra-

covala v cyklu dlouze exponovaných 

fotografií Čtvrtá dimenze (1978–

1982), které mohou návštěvníci vý-

stavy mimo jiné také vidět. V součas-

nosti se Margot Pilz věnuje přede-

vším performancím a videu. (MAK)

Prázdniny ve 
vile Stiassni
Zrekonstruovaná vila Stiassni už tři 

roky zve návštěvníky, aby se poko-

chali jejím obnoveným luxusem 

a prvorepublikovým půvabem, kte-

rý zhodnotili i filmaři v seriálu Bohé-

ma. Kromě prohlídek s průvodcem 

od pátku do neděle od 10 do 17 ho-

din je pro návštěvníky vily připra-

ven i další prázdninový program. Až 

do 27. srpna bude v čase prohlídek 

přístupná také výstava nazvaná Sta-

vět a bydlet! Pionýři moderních síd-

lišť 1906–2021 věnovaná sídlištím 

Werkbundu, tedy Svazu německé-

ho díla sdružujícího moderně a ino-

vativně smýšlející umělce, archi-

tekty, designéry a řemeslníky. Letní 

kino v zahradní lodžii promítne mi-

lovníkům dobové atmosféry a čer-

nobílé klasiky vždy od 20.30 ho-

din 13. července film Hotel Modrá 

hvězda a 10. srpna film Škola zá-

klad života. Od 24. do 28.  červen-

ce je připraven Letní výtvarný kurz 

pro děti a při Hradozámecké a vilo-

vé noci 26. srpna budou prohlídky 

vily ozvláštněny detektivním příbě-

hem. Na procházku Masarykovou 

čtvrtí s významnými vilami mezivá-

lečného období jsou zájemci zváni 

27. srpna v 10 hodin. (MAK)

Pražský orloj 
v brněnském muzeu
Návštěvníci Technického muzea v Brně 

mají nyní výsadu vidět staroměstský 

orloj, který v každou celou hodinu, stej-

ně jako originál v Praze, odbije, otevře 

okénka s apoštoly a kde nakonec zako-

krhá kohout a smrtka zatahá za zvonek. 

A nemusí se tísnit v davu turistů ani to-

lik zaklánět hlavu. 

Fungující zmenšený model orloje, je-

hož pražský originál se teď bude dva 

roky opravovat, je součástí dlouhodo-

bé výstavy Mechanismy Karla Šebe-

ly. Mechanik, konstruktér, vynálezce 

a hodinář Karel Šebela (1912–2002) 

vyrobil unikátní model na základě 

studia literatury i předchozích zkuše-

ností s kinetickými studiemi převodů. 

„Všechny funkce planisfér, zvířetníku, 

pohybu figurek a dalších částí jsou 

podobné s originálem,“ vysvětlil Petr 

Nekuža, kurátor TMB.

Expozici Salon mechanické hudby, 

jejíž součástí Šebelova výstava je, 

kromě orloje nově doplňují např. hu-

dební rokokový salonek (dioráma 

Mozart a klavíristka), hvězdáři s da-

lekohledy a astroláby (dioráma Al-

tánek s vědci), kinetické modely pře-

vodů s pomalým vějířem a se tře-

mi písty, model obráběcích strojů 

s transmisí či Tajemný obraz. (MAK)

Nahlédněte do 
zákulisí
Chodíte rádi do divadla? Zajímalo by vás, 
jak to vypadá v zákulisí? Chcete vědět 
víc o fungování divadla? Pokud jste si na 
tyto otázky odpověděli kladně, pak máme 
tip. Národní divadlo Brno pořádá během 
letních prázdnin komentované prohlídky 
Mahenova divadla a divadla Reduta.

Poodhalit zákulisí obou divadel bude 
možné od 24. července až do 5. srpna 
vždy od 10 do 17 hodin. Vstupenku si 
můžete zakoupit v předprodeji NdB na 
Dvořákové 11 nebo přímo na místě v po-
kladnách zmíněných divadel. Je také mož-
né provést rezervaci na telefonním čísle 
+420 542 158 120 nebo online.

„Prohlídky ale bohužel nejsou bezba-
riérové. Například v Mahenově divadle je 
nutné při prohlídce překonat více než 200 
schodů. Omlouváme se handicapovaným 
a fyzicky méně schopným občanům, kte-
rým prohlídky nedoporučujeme,“ uvedl Ví-
tězslav Charvát z Národního divadla Brno.

Komentář v divadlech probíhá pou-
ze česky. Pro německy a anglicky mluví-
cí návštěvníky je připravena tištěná verze 
historie budovy. Hromadné návštěvy (nad 
10 osob) je nutné objednat předem. (JAVA)

Chuť literárního Brna okoření 
gruzínská imaginace
Už poosmnácté se červenec v Brně 
stane Měsícem autorského čte-
ní. Největší středoevropský literár-
ní festival, který pořádá naklada-
telství Větrné mlýny a pro nějž se 
už vžila zkratka MAČ, svou invencí 
a nadšením postupně „nakazil“ ješ-
tě Ostravu, Košice, Vratislav a Lvov, 
kam se čtoucí autoři také rozjedou. 
K těm českým, slovenským, pol-
ským a ukrajinským se letos jako 
čestní hosté festivalu přidají auto-
ři z Gruzie. Brněnské publikum se 
s nimi bude moci o literární vidění 
světa podělit od 1. do 31. července.

MARKÉTA ŽÁKOVÁ

Ačkoliv se jeden z gruzínských hos-
tů dramatik a překladatel Davith Ga-

bunia prezentuje na krátkém videu, které 
s ním stejně jako s třiceti jeho kolegy na-
točili organizátoři festivalu, větou plnou 
nadsázky a sebeironie „I moji rodiče se 
ukázali být stejně bez fantazie jako zbytek 
obyvatel Gruzie.“, nemusejí se návštěvní-
ci autorských čtení obávat, že by při nich 
právě fantazie a imaginace chyběly.

„Gruzie je magická, poetická a divoká 
země, a proto je dnes „cool“ cestovatel-
skou destinací. Přitom o ní mnoho neví-
me. Tak nás napadlo, že by nebylo špat-
né, aby si cestovatelé do ruksaku přibalili 
i nějakou knihu současného gruzínské-
ho autora. Není nic lepšího než poznávat 
lidi a kraje prostřednictvím příběhů,“ vy-
světlil programový ředitel festivalu Petr 
Minařík jednu z pohnutek k pozvání au-
torů z kavkazské země. Neméně důleži-
tým impulsem však podle něj bylo také 
to, že gruzínská literatura je v dobré kon-
dici a má co nabídnout.

Organizátoři se ve spolupráci s kole-
gy z Gruzie snažili vybrat a pozvat ty 
nejlepší spisovatele a spisovatelky, aby 
měl každý návštěvník po „měsíčním 
kurzu literární Gruzie“ o této zemi i její 
literatuře dobrou a ucelenou představu.

Slovo dostanou 
básníci i aktivistky 

Hned v první den festivalu se publiku 
představí spisovatel, dramatik, scénárista, 
překladatel a dobrodruh Datho Turašvili, 
nositel dvou prestižních gruzínských lite-

rárních cen Saba, jehož románový debut 
Útěk ze SSSR (Džínová generace) se stal 
gruzínským bestsellerem. Jako většina 
kavkazských zemí má totiž Gruzie s Rus-
kem, které se vojensky angažuje na jeho 
území, dodnes problémy.

Silně a často bude znít také hlas bás-
níků. Přijede například i další dvojnásob-
ný laureát ceny Saba, uznávaný, ale také 
kontroverzní a diskutovaný 34letý básník 
Paata Šamugia, jeho o pět let starší kole-
ga básník a překladatel Nika Džordžaneli 

nebo naopak jeden z nejstarších předsta-
vitelů gruzínské poezie sedmašedesátile-
tý Bathu Danelia či jedna z nejvýznam-
nějších autorek dětské literatury v Gruzii 
a také básnířka a novinářka, která pra-
cuje v oblasti lidských práv a životního 
prostředí, Thea Thophuria. „Poezie se 
na Východě pořád ještě pěstuje více než 
u nás a má taky značně širší dosah. Bás-
níci jsou běžně hosty televizních debat, 
vyjadřují se k aktuálním otázkám, zkrát-
ka poezie je v Gruzii prvním slovem,“ 

popsal prestižní postavení gruzínské po-
ezie Minařík.

Výraznější je i zastoupení hostujících 
autorek. Celkem jich s brněnským pub-
likem povede dialog dvanáct. Vedle Tho-
phurii třeba prozaička Thamtha Melašvi-
li či básnířka Eka Khevanišvili. Obě také 
obdržely cenu Saba a obě se hlásí k fe-
minismu. „Spisovatelky-aktivistky jsou 
podstatnou součástí soudobé gruzínské 
literatury. Gruzie se velmi rychle moder-
nizuje, ale pořád je to společnost hodně 
tradiční s konzervativními modely rodi-
ny, vztahu k ženám nebo sexuálním men-
šinám. A všechny tyto problémy a otáz-
ky se řeší taky v literatuře, často úplně 
nejdřív, protože psané slovo bývá před-
skokanem změn ve společnosti. To ko-
neckonců známe i od nás,“ uvedl progra-
mový ředitel festivalu. Autoři a autorky 
tedy nebudou jen chválit romantickou 
Gruzii, ale budou se zabývat i palčivými 
tématy, která s ní souvisí. Literatura tak 
podle Minaříka může sehrát roli jakéhosi 
barometru stavu společností, té naší tzv. 
západní a té na Západ směřující.

Co funguje, není třeba měnit

Třebaže se čestní hosté festivalu každý 
rok mění, jeho osvědčená struktura zů-
stává stejná. V Brně tedy už tradičně Di-
vadlo Husa na provázku denně poskytne 
v 19 hodin prostor čestnému hostu a ve 
20.30 hodin autorovi či autorce převáž-
ně z Česka, ale i ze Slovenska, Polska či 
Ukrajiny. Z domácích autorů tentokrát po-
zvání přijali například Jaroslav Erik Frič, 
Jáchym Topol nebo laureáti Magnesie Li-
tery Marek Šindelka a Bianca Bellová, 
stejně jako finalisté slovenské obdoby této 
literární ceny Anasoft Litera Ondrej Štefá-
nik a Silvester Lavrík a mnozí další.

I letos si budou moci příznivci MAČe 
zavzpomínat na předešlé ročníky. „Dopro-
vodný program zahrnuje mimo jiné audio-
vizuální kabinet, kde budeme prezentovat 
díly čítanek, které vznikají v koprodukci 
s Českou televizí a které představí spiso-
vatele z Ukrajiny a Španělska. Ale chybět 
nebudou ani vybrané perly gruzínské ki-
nematografie,“ doplnil Petr Minařík. 

Všechna vystoupení je možné zhlédnout 
on-line v literární televizi festivalu na adre-
se www.mac365.cz. Více informací lze zís-
kat na adrese www.autorskecteni.cz.

 Spisovatelé. Do Brna přijedou i Bathu Danelia, Nika Džordžaneli, Thea 

Thophuria, Datho Turašvili, Eka Khevanišvili a Thamtha Melašvili.

Po Brně pěšky 
a s otevřenýma 
očima
Ani letos nezapomnělo Turistické informač-
ní centrum města Brna na ty, kteří se rádi 
toulají brněnskými ulicemi a zákoutími, 
a připravilo letní tematické prohlídky Brna.

Turisty, kteří jsou p/Poprvé v Brně, zave-
de tato procházka 5. a 6. července k nejzná-
mějším pamětihodnostem v centru. Bývalá 
káznice na Cejlu znovu odkryje své mra-
zivé dějiny 8. a 22. července, 15. července 
bude možné se vydat za Tajemstvím brněn-
ských pasáží a hned následující den, tedy 
16. července, za méně známými Brněnský-
mi pověstmi „pro pokročilé“. Jak a kde žili 
Češi, Němci a Židé v Brně, bude námětem 
procházky 22. července, Po stopách brněn-
ských pivovarů se půjde 28. července. Uli-
ce Pellicova se představí 1. srpna, ulice Bar-
vičova 6. srpna. Jak to bylo s obranou proti 
Švédům se zájemci dozví 8. srpna, 13. srp-
na je postraší Brněnské morytáty. A o tom, 
že také Brněnské maličkosti mohou hrát 
velkou roli, se přesvědčí 26. srpna.

Protože počet účastníků procházek 
je omezený, je dobré zakoupit si vstu-
penky v hodnotě 100, respektive 50 Kč 
předem v informačních centrech na Pa-
nenské a Radnické nebo online na adre-
se ticbrno.cz.

Až do 17. září se zájemcům otevíra-
jí také církevní památky. Projekt Brno 
a jeho chrámy letos zahrnuje katedrálu 
svatého Petra a Pavla, kostel svatého Ja-
kuba, kostel svatých Janů, kostel svaté-
ho Michala a baziliku Nanebevzetí Pan-
ny Marie na Starém Brně. Více informací 
včetně otevírací doby kostelů lze získat na 
webových stránkách ticbrno.cz. (MAK)
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Veveří
11. – 12. 8. 

Hlavní partneři

Produktový partner

Tomáš Klus | Mig 21 | Arakain a Lucie Bílá

Ivan Mládek a Banjo Band | Sto zvířat | Thom Artway
Plexis | Nebe | Smrtislav | The Agony | Trocha Klidu

Ofi ciální partnerSpolupracujeme

předprodej:
 www.facebook.com/CESKEHRADY    www.moravskehrady.cz

Hlavní mediální partneři

Horkýže Slíže | Rybičky 48 | Mandrage | Wohnout | Xindl X
Anna K. | Vypsaná fi xa | Vladimir 518 | Majk Spirit + H16
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Lukáš Nahodil: 
Chci se porvat 
o místo v sestavě
Pardubicím se letos v nejvyšší domácí 
hokejové soutěži příliš nedařilo, přesto 
měla jejich hra své světlé stránky. Jednou 
z nich jsou například výkony útočníka 
Lukáše Nahodila, který zaujal také ma-
jitele a hlavního trenéra Komety Libora 
Zábranského. Slovo dalo slovo a třebíč-
ský rodák v letošní sezoně obleče mod-
robílý dres. Jak se mu líbí v Brně a co 
říká na účast Komety v Lize mistrů?

Jaká byla vaše motivace přestoupit do 
Brna?
Přišel jsem s motivací vyhrávat zápasy. 
Všichni víme, jaká byla situace v Pardu-
bicích v posledních dvou letech, nebylo 
to na psychiku vůbec příjemné. Chci se 
tu porvat o místo v sestavě a znovu zažít 
ty pocity, kdy se pořád vyhrává.

Jak se vám líbí město? Stihl jste se tu 
už projít?
Město je pěkné. Já jsem z Třebíče, což je 
kousek, a když jsem byl malý, jediné ob-
choďáky byly tady, s rodinou jsme sem jez-
dili, takže Brno tak trochu znám. Přítelky-
ně tu navíc pět let studovala vysokou školu. 
Myslím si, že mě tu Verča ještě provede.

Jakého cíle byste chtěl s Kometou do-
sáhnout?
Ze zkušeností s Pardubicemi vím, že vy-
hrát titul je těžké a obhájit ho ještě těžší. 
Cílem tedy asi je hrát co nejlepší hokej, 
bavit lidi, kteří sem chodí. Skoro na každý 
zápas je tu vyprodáno a diváci jsou fan-
tastičtí. Když jsme tady hráli s Pardubice-
mi, to byl hukot! V Pardubicích byli taky 
skvělí fanoušci, proto si myslím, že toto 
jsou dvě největší fanouškovské základny 
v republice. Jsem z toho nadšený. Chci 
taky skončit co nejvýš, kdyby se podaři-
lo znovu zvednout pohár, bylo by to super.

S Pardubicemi jste už ochutnal Ligu 
mistrů. Jak ji hodnotíte?
Určitě má svoji kvalitu, obrovskou úro-
veň. Když nepočítáme KHL, hrají ji 
ty nejlepší kluby z Evropy. Je to super 
soutěž, jen si k ní fanoušci ještě nena-
šli cestu, ale třeba loni, když jsme hrá-
li s Frölundou ve Švédsku, tak tam bylo 
docela dost lidí, atmosféra byla vynikají-
cí. Zápasy jsou výborné, protože ty týmy 
hrají vršek jak ve Švédsku a Finsku, tak 
v jiných zemích, takže to má kvalitu.

Jaké šance podle vás Kometa má?
Já osobně jsem ty soupeře moc neviděl. 
Vím, že je tam Stavanger, pak jeden švéd-
ský tým a jeden finský. Důležité je po-
stoupit ze skupiny a pak už je to nejspíš 
o aktuální formě, jak se zrovna bude dařit 
týmu. Ty zápasy tam jdou tuším po třech 
týdnech, může se stát cokoliv. Vezmě-
te si Spartu, ta loni postoupila do finále 
a v české extralize pak vypadla v prvním 
kole play-off, takže to může být jakkoliv.

Jste v hokejově nejlepším věku. Máte 
v současnosti nějaký osobní sportov-
ní cíl?
Nějak extra jej asi vytyčený nemám. 
Chtěl bych prostě hrát co nejlíp a co nej-
víc pomoci týmu, ve kterém momentál-
ně jsem. To je můj cíl. A hrát tak, abych 
byl sám se sebou spokojený.

Co byste na závěr vyřídil brněnským 
fanouškům?
Že se na ně strašně těším a doufám, že 
budou mít trpělivost, než se před nimi 
rozkoukám. Já tedy pevně věřím, že to 
bude hned první zápas. Doufám, že nás 
poženou pořádně dopředu.

Aligátoři a Sígři se utkají o Silver Bowl
Druhá liga amerického fotbalu byla le-
tos poměrně jednoznačnou záležitostí. 
Na první dvě místa zaručující postup do 
nejvyšší domácí soutěže Bitters Ligy to-
tiž byli prakticky jediní dva kandidáti – 
Alligators a Sígrs. Ostatní týmy zůstaly 
výsledkově až za těmi brněnskými. Přes 
tuto jistotu čeká oba kluby v této sezo-
ně ještě jedna milá „povinnost“, v neděli 
9. července se totiž utkají o Silver Bowl.

„V neděli se rozhodne, který z brněn-
ských týmů je momentálně lepší a kte-
rý se bude přes zimu moci honosit ná-
lepkou ‚nejlepší tým v Brně‘. Ve hře 
je i krásný pohár a vítězství v tradič-
ním Silver Bowlu, což je určitě pres-
tižní záležitost,“ říká hlavní trenér Sí-
grů Petr Švanda. Podobná atmosféra je 
ale i u soupeřů. „Jsme velmi namotivo-
vaní. Naší snahou je dokázat našim fa-
nouškům, že jsme nejlepší tým v Brně 
a že náš program je lepší,“ nebojí se vý-
zvy hlavní trenér Aligátorů Jan Raspop-
čev. „Postup do nejvyšší české soutěže 
je třešnička na dortu, ale týká se až ná-
sledující sezony, kterou teď neřešíme. 

Žijeme tím, co je teď,“ přitakává mana-
žer „Gejtrů“ Zbyněk Zelinka.

Během sezony se tyto dva celky už 
dvakrát utkaly, jednou skončil zápas 
remízou, podruhé vyhráli Sígrs. Oba 
týmy vědí, že finále nebude jednodu-
ché. „Alligators jsou tradičním českým 
týmem s mnoha úspěchy. Stáli u samé-
ho zrodu české ligy amerického fotba-
lu. Jde bezpochyby o dobře fungující 
organizaci. Ve svém kádru mají spous-
tu zkušených a velmi dobrých hráčů,“ 
říká Švanda. „Sígrs jsou velcí, velmi ag-
resivní a enormně namotivováni, mají 
velikou a silnou útočnou lajnu, dobré 
running backy, jejich hra vzduchem je 
slabší,“ snaží se o objektivní hodnoce-
ní Raspopčev.

Ačkoliv se týmy svědomitě připravu-
jí na zápas o pohár, myšlenkám na první 
ligu se nelze vyhnout. Sígři se na ni těší. 
„Bude to skvělá zkušenost. Jsme stá-
le velmi mladý klub s krátkou historií. 
Do první ligy se nám podařilo probojo-
vat po pěti letech existence, což je obdi-
vuhodný výkon,“ neskrývá radost Švan-

da. „Budeme chtít přivést zpět všechny 
naše zahraniční opory. Pokud nám to fi-
nanční situace dovolí, rádi bychom roz-
šířili naše řady i o kvalitní zahranič-
ní trenéry. Pokud se nám podaří posílit 
hráčský kádr, boje o play-off jsou reál-
né. Bude to sice těžký úkol, my ovšem 
budeme připraveni,“ dodává.

Odlišnou filosofii budou vyznávat 
Aligátoři. „Naše cíle zůstávají stejné: 
dlouhodobý rozvoj amerického fotba-
lu, nikoliv krátkodobý, pomíjivý pro-
spěch ze zahraniční posily, jenž v dlou-
hodobém horizontu týmu nepomáhá,“ 
tvrdí Zbyněk Zelinka. „Je příjemné vi-
dět, když se procházíte krásným lužá-
neckým parkem, že si tam neznámí lidé 
(neorganizovaní v žádném týmu) hází 
jen tak míčem na americký fotbal..., dří-
ve nemyslitelné a trochu sci-fi.“

Největším snem fotbalistů je mít 
vlastní stadion či alespoň rozšířit vytí-
žené bystrcké hřiště. „Nebavím se jen 
o Alligators, ale ve stejné situaci jsou 
i Sígrs, se kterými hřiště úspěšně sdílí-
me,“ vysvětluje Zelinka. (MAD)

Na medaili 
z ME chybělo 
Choupenitchovi málo
Brněnský šermíř Alexandr Chou-

penitch bojoval o seniorskou ev-

ropskou medaili. Bohužel, ve čtvrt-

finále prohrál nejtěsnějším mož-

ným rozdílem a nakonec se tak 

umístil až sedmý. Ve skupině vy-

hrál letošní mistr Evropy do 23 let 

pět ze šesti zápasů. Choupenitch, 

který je v současnosti šestnác-

tý, tak má všechny předpoklady 

k tomu, aby se v budoucnu dočkal 

medailového úspěchu. Příležitost 

bude mít již brzy, v červenci se 

v Německu koná mistrovství světa 

seniorů. „Mistrovství světa je pro 

mě dalším cílem sezony,“ netají se 

Choupenitch svými plány. (MAD)

Elite Battle of Brno 
prověří všechny 
schopnosti
Kdo je nejsilnější, nejrychlejší, nej-

vytrvalejší? Na tyto otázky se po-

kusí odpovědět crossfitový zá-

vod Elite Battle of Brno, který se 

koná 22. července v areálu So-

kola Brno. Soutěžící budou měřit 

své síly v atletických, gymnastic-

kých, vzpěračských a silových dis-

ciplínách. Na závod se zatím kvali-

fikovalo již 22 týmů z České a Slo-

venské republiky, přičemž domácí 

Brno jich reprezentuje hned ně-

kolik. Soutěž má také charitativní 

rozměr, poplatky za kvalifikaci totiž 

poslouží jako podpora pro Nadač-

ní fond dětské onkologie. (MAD)

Draci znovu v čele 
extraligové tabulky
Tabulka letošní nejvyšší české 

baseballové soutěže je sice vy-

rovnaná, na její špičku se ale 

v minulých kolech vrátil tradiční 

král Draci Brno. Pomohly k tomu 

také dvě výhry se sice předpo-

sledním, ale přesto nebezpeč-

ným soupeřem Tempo Titans Pra-

ha. „Jsem velmi spokojený s bo-

jovným výkonem našeho týmu. 

Nadhazovači na obou stranách 

dominovali, na pálce toho moc 

nedokázala žádná strana. Na kon-

ci druhého utkání zazářila naše 

obrana,“ komentoval utkání kouč 

Arnošt Nesňal. (MAD)

KRÁTCE

Kometa poprvé nastoupí v Lize mistrů
Když byla v roce 2014 obnovena ho-
kejová Liga mistrů, málokdo věřil, 
že se tato soutěž dlouhodobě prosa-
dí. Po uplynulých třech ročnících to 
ale vypadá, že si své fanoušky našla. 
Letos poprvé se v ní představí také 
brněnská Kometa. Snadnou práci 
mít nebude, v základní skupině ji 
čekají tři severské kluby. 

MAREK DVOŘÁK

„Bude to něco nového a je jasné, 
že nás čekají silní soupeři, kte-

ří mají jiný herní styl. O kvalitu bude 
postaráno, i pro oko diváka by to moh-
ly být pěkné zápasy,“ láká na Ligu mi-
strů zkušený útočník a odchovanec klu-
bu Tomáš Vincour. „Pevně věřím, že 
budu zdravotně v pohodě a budu připra-
ven do všech zápasů nastoupit.“ Strach 
nemá ani z dlouhého cestování. „Osob-
ně mně létání nevadí. Člověk je společ-
ně s týmem, je legrace, nemám s tím 
problém,“ usmívá se.

Nadšený z losu příliš není talentova-
ný obránce Jan Štencel. „Už jsem Ligu 
mistrů dva roky hrál. Nemám rád něja-
ké dlouhé trasy na cestování, protože to 
pro mě není moc pohodlné. Necítím se 
potom úplně nejlépe, takže z tohohle 
pohledu to není úplně pozitivní zprá-

va,“ dodává. Na druhou stranu, na sa-
motné zápasy se Štencel těší. „Určitě to 
budou kvalitní utkání, je to trošku něco 
jiného než soupeři v lize, což bude zají-
mavé srovnání. Jsou to natolik kvalitní 
týmy, aby nás pořádně prověřily, takže 
se můžeme těšit na zajímavou výzvu,“ 
vyzdvihuje klady.

Štencel ochutnal tuto soutěž s Vítkovi-
cemi. „Za ty dva roky, co jsem Ligu mi-
strů s Vítkovicemi hrál, jsem potkal asi 
sedm týmů. Naposledy jsme měli finský, 
německý a švýcarský tým, takže to bylo 
něco jiného. Letos máme radost, že je tam 
třeba švédské Malmö, ale i finské Kuopio 
nebo norský Stavanger mají skvělou kva-
litu a velké jméno,“ těší se na soupeře.

Snad lepší Liga mistrů

Není žádným tajemstvím, že Kometa 
byla původně k Lize mistrů lehce skep-
tická. „Pakliže jsem dostal nabídku si 
koupit účast v Lize mistrů, a pokud Li-
berec hrál 4 roky play-out a hrál Ligu 
mistrů, tak to není liga mistrů. Teď tam 
jsou změny, mají být údajně k lepšímu 
a my máme závazek, že to hrát musíme, 
ale pro nás to není priorita, tou je ex-
traliga,“ vysvětloval po zisku titulu Li-
bor Zábranský. „Hrát to budeme, ale 
prioritou to pro nás rozhodně není,“ řekl 
upřímně novinářům.

Podle komunikace s veřejností to 
však vypadá, že se Liga mistrů bude 
přeci jen brát vážněji než „obyčejná“ 
letní příprava formou zápasů. „Je to sa-
mozřejmě dobrá příprava na sezonu. 
Naši soupeři jsou buď vítězové svých 
soutěží nebo mužstva, která v nich hrá-
la hodně vysoko, takže nás můžou dobře 
prověřit. Samozřejmě to, že letíme tři-
krát na sever, není úplně ideální, ale los 
respektujeme a přistoupíme k tomu se 
vší zodpovědností,“ říká například pro 
web klubu Ondřej Němec. 

Je tak patrné, že přínos soutěže budou 
Brněnští hodnotit až po první účasti. Jak 
již bylo zmíněno, jejich základní skupi-
na není vůbec snadná a papírově slabší 
týmy například z Anglie nebo Francie 
byste v ní hledali marně. Prvním soupe-
řem je norský Stavanger Oilers, sedmi-
násobný mistr norské ligy. Hrají v něm 
zejména norští hráči, ale také Američa-
né či Kanaďané.

Dalším klubem, který se Kometě po-
staví, je Malmö Redhawks. Rudí jestřá-
bi překonali podobně jako Kometa krizi 
a v minulém ročníku se do Ligy mis-
trů kvalifikovali díky účasti v semifinále 
švédské soutěže. V minulosti za ně hrál 
například slovenský bek Róbert Švehla, 
který zde strávil tři sezony, než se přesu-
nul na Floridu. Redhawks mají stadion 

s kapacitou dvanáct tisíc diváků, atmo-
sféra by měla stát za to.

Posledním týmem, se kterým se Brno 
utká, je KalPa Kuopio. Vlastníkem vice-
mistra finské ligy je legendární Sami Ka-
panen, veterán NHL, který mimochodem 
také okusil působení v Kometě. V mla-
dém týmu má několik veteránů včetně 
Alexandra Ruutu, draftovaného Arizonou. 
Slabší stránkou klubu je sice útulná, avšak 
malá hala s kapacitou 5064 diváků.

Erat i Nečas zatím zůstávají

Ačkoliv klub kvůli Lize mistrů neposi-
loval, některé zprávy o hráčích fanouš-
ky jistě potěší. V klubu například zůstane 
Martin Erat. „Kostra týmu zůstává, což 
je důležité. I díky tomu jsem se rozhodl 
pokračovat. A další faktor, podle kterého 
jsem se rozhodoval, je práce s mladými 
hráči,“ vysvětloval Erat. A chybět by ne-
měl ani talentovaný Martin Nečas. Toho 
sice draftovala Carolina Hurricanes, ale 
Nečas oznámil, že si přeje ještě jednu se-
zonu v Brně zahrát. „Rád bych pokra-
čoval v Brně dál, a než půjdu do NHL, 
musím zesílit,“ řekl po testech v Buffa-
lu novinářům.

První utkání v Lize mistrů odehraje 
Kometa 24. srpna ve Stavangeru, první 
domácí 2. září ve 13.30 také se Stavan-
gerem Oilers.

Olympiáda byla znovu v Brně

 Mladí olympionici. Od 24. do 29. června se v Brně uskutečnily Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České re-

publiky. Celkem 3622 mladých sportovců ve věku 12 až 16 let soutěžilo ve 22 sportovních odvětvích a v jednadevade-

sáti disciplínách. Nechyběl mezi nimi basketbal, orientační běh, gymnastika, ale třeba i jachting, karate, sportovní střel-

ba či synchronizované plavání. Olympiáda dětí a mládeže se do Brna vrátila po 12 letech, při volbě pořadatelství uspěl 

Jihomoravský kraj těsně před Prahou. Konala se již popatnácté, poosmé pak v letní variantě. (LUK)  FOTO: Z. KOLAŘÍK
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Hrají: E. Burešová, 
M. Procházková, J. Kopečný, 

R. Tomeš, J. Vojtek, P. Dopita, 
J. Langmajer, S. Tofi , 

A. Gondíková, I. Jirešová, 
M. Písařík, L. Korbel, J. Nosek, 
P. Ryšavý, O. Bábor, P. Pecha, 

M. Malinovský, J. Štágr, 
V. Beneš, V. Zavřel a další.

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
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