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Nedostali jste noviny Brněnský 

Metropolitan do své schránky? 

Volejte tel.: 224 816 821!

Opravenou Joštovu 
vylepší infocentrum
Na podporu a zkvalitnění veřej-

né dopravy v Brně je zaměřen me-

zinárodní projekt CIVITAS ELAN 

spolufinancovaný Evropskou unií. 

Město Brno jej společně s partne-

rem projektu – Dopravním podni-

kem města Brna – představí veřej-

nosti 19. září od 6 do 16 hodin při 

Dni CIVITAS. Rozdávat se budou 

i hodnotné ceny, neboť na progra-

mu je mimo jiné vyhlášení vítězů 

letní fotografické soutěže s temati-

kou čisté a kvalitní dopravy v Brně.

Provoz zahájí také Integrované cen-

trum mobility. Infostánek, který 

vznikl na základě projektu CIVITAS 

ELAN, návštěvníci najdou na hra-

nici ulic České a nově zrekonstruo-

vané Joštovy. Stavba svým moder-

ním a účelovým designem vhodně 

dotvoří vzezření této důležité br-

něnské tepny, jejíž rekonstrukcí za 

téměř 350 milionů korun pokročilo 

město v regeneraci svého historic-

kého jádra. Hlavním posláním cen-

tra je poskytovat Brňanům a návš-

těvníkům města komplexní infor-

mace o dopravě ve městě i v celém 

Jihomoravském kraji. Zaměstnanci 

pomohou zájemcům také s pláno-

váním tras či jim prodají jízdenky. 

Integrované centrum mobility jako 

součást života rušné ulice se tak 

bude podílet na zvýšení komfortu 

obyvatel města i turistů. (mak)

AKTUÁLNĚ

UVNITŘ LISTU

Chystají se Dny 

duševního zdraví 4

Kam za pohybem? 

Do parků i na hřiště 12–13

Architektonické stezky 

zvou na procházku 2
Velké Dějiny Brna 
vychází knižně

Po několika letech úsilí je na svě-

tě první svazek „velkých“ Dějin měs-

ta Brna. Cyklus bude čítat sedm svazků, 

první z nich pod názvem „Od pravě-

ku k ranému středověku“ najdou zájem-

ci na pultech knihkupectví již v listopa-

du. Druhý svazek s názvem „Středověké 

město“ se objeví v prodeji v roce 2012. 

Projekt podporuje částkou 15 milionů 

korun město Brno a realizuje jej prostřed-

nictvím Archivu města Brna ve spolu-

práci s Historickým ústavem Filozofické 

fakulty MU už od roku 2007. Myšlen-

ka vyplynula z dosavadního neucelené-

ho zpracování dějin města, které se jeví 

v kontextu současného stavu bádání jako 

neadekvátní. Projekt je multidisciplinár-

ní – zapojuje nejen historiky, ale také ar-

cheology, geology, botaniky a zoology, 

religionisty, hudební vědce a kunsthisto-

riky. Zohledňuje současně zapojení měst-

ského organismu v politicko-geografic-

kých souřadnicích střední i celé Evropy.

V tomto ohledu jde o jeden z nejambi-

cióznějších projektů, který přináší zajíma-

vé čtení nejen odborníkům, ale především 

běžnému čtenáři formou průběžného tex-

tu s poznámkami, obrazovými přílohami, 

plánky, mapami a rejstříky. (hal)

BRNO V POHYBU

Kamennou 
„první dámu“ 
čeká omlazení

Je jednou z dominant města 

a hrdě nese jméno Stará radni-

ce – a není divu, vždyť se pyš-

ní titulem nejstarší světská stavba 

v Brně. Už napřesrok však o tomto 

historickém klenotu bude možné 

říci, že je „jako nový“. Radnici totiž 

od října čeká rozsáhlá rekonstruk-

ce, která potrvá minimálně rok.

Rekonstrukci budova vyžaduje zejména 

kvůli narušené statice. Stav sice není hava-

rijní, nicméně poruchy pokračují, a proto 

je nutné je řešit. „Projevují se zejména trh-

linami na venkovních fasádách i na vnitř-

ních nosných stěnách. Ve Freskovém sále 

tyto trhliny způsobují poškození fresek,“ 

vysvětlila Dagmar Kabeláčová z Odboru 

investičního Magistrátu města Brna. 

Rekonstrukce zasáhne všechna podlaží 

a části Staré radnice včetně radniční věže. 

„Do stěn, podlah i stropů se přidají a upev-

ní ocelová táhla, rámy, kotvy a mikropilo-

ty, které budovu podrží a staticky zajistí,“ 

popsala Kabeláčová. Poté budou rekon-

struovány vnější fasády a vnitřní povrchy 

stěn a podlah a restaurovány fresky. Před-

poklad nákladů na stavební práce je asi 20 

milionů korun, investici přitom pokryje 

v plné výši městský rozpočet. 

Při rekonstrukci bude poprvé v novodo-

bé historii radnice rozebrána podlaha stře-

dověké klenotnice. Protože se jedná o nej-

starší zachovaný interiér této stavby, je 

možné očekávat překvapivé objevy. „Prů-

zkum by mohl přispět k objasnění histo-

rického vývoje Staré radnice. Kamenné 

lavice pod oknem klenotnice, charakteri-

stické pro raně středověké hrady, jsou to-

tiž u světské stavby naprostým unikátem,“ 

podotkla ředitelka Turistického informač-

ního centra Brno Petra Kačírková. 

V sezóně 2012 tedy zůstane Stará radni-

ce pro návštěvníky uzavřena včetně zdejší-

ho infocentra a stálé akvarijní výstavy (ta 

je nepřístupná již od srpna). Zájemci tak 

mají poslední příležitost k prohlídce. Ote-

vřeno je až do konce září denně od 9.30 do 

17.30 (v pátek do 22.30 a v sobotu do 20 

hodin), základní vstupné činí 50, zlevněné 

pak 25 korun. Dita Havlíčková

 Začalo to předloni, kdy se v Brně poprvé sešly dvě desítky kosmonautů a astronautů z celého světa. Loni 

se návštěva „hvězdných“ hostů v čele s jediným českým zástupcem Vladimírem Remkem opakovala. A po-

stavení Brna jako českého „astroměsta“ potvrdil letošní srpnový pobyt Američana Andrewa Feustela, kte-

rý se před několika měsíci zúčastnil poslední vesmírné mise raketoplánu Endeavour. Brněnskému publiku 

představil i svého nevšedního spolucestujícího – plyšového Krtka, známou postavičku z knih a filmů výtvar-

níka Zdeňka Milera. Vyrobili jej v Brně a Feustel, jehož manželka má české kořeny, jej vzal s sebou na oběž-

nou dráhu. Astronaut měl kromě programu na Nové radnici (mimo jiné předával ceny vítězům výtvarné sou-

těže) navštívit i právě dokončovanou hvězdárnu na Kraví hoře, ale nakonec to nestihl. Snad příště. Hvězdár-

na se nejen astronautům, ale především Brňanům znovu otevře 12. listopadu. (zug), foto: M. Schmerková

Do vesmíru s brněnským Krtkem

Každý rok v září chystají města nejen 

v Česku pro své obyvatele a návštěvníky 

atrakci – prohlídky zajímavých památek 

a objektů, mnohdy i těch zčásti nebo zcela 

nepřístupných. Takzvané Dny evropského 

dědictví se letos konají od 10. do 18. září. 

Město Brno 18. září otevře stálice 

i nové objekty, všechny umístěné poho-

dlně v centru. Od 10 do 12 hodin a od 

13 do 17 hodin si mohou lidé v doprovo-

du průvodců prohlédnout reprezentační 

místnosti Nové radnice. Ve stejném čase 

bude zpřístupněna také Stará radnice, 

její historické prostory – Ernův, Křišťá-

lový a Freskový sál – i radniční věž. 

Poprvé je do Dnů evropského dědictví 

zařazen Mincmistrovský sklep na Do-

minikánském náměstí. Zde se nebudou 

konat speciální prohlídky, lidé mohou 

18. září navštívit sklepení individuálně 

od 9.30 do 18 hodin a využít 20% slevu 

ze základního vstupného. Zdejší expo-

zice sleduje vývoj někdejšího Rybného 

trhu i existenci a zánik Královské kap-

le, která zde stála do počátku 20. století. 

Největší zájem však určitě vzbudí pro-

hlídka krytů pod Špilberkem. Původní 

sklad nápojů firmy Šmíd a Löwy byl po 

druhé světové válce adaptován pro po-

třeby štábu CO. Prohlídky jsou v plánu 

od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 

vstupné se – stejně jako na obou radni-

cích – neplatí.
Zavítat však v tento den lze i do dal-

ších brněnských památek – od 12 do 

18.30 hodin nabízí pohledy z ptačí per-

spektivy věž katedrály na Petrově, svými 

interiéry se pochlubí i kostely v Zábrdo-

vicích a Tuřanech a další.
Zuzana Gregorová

Co je (s)kryto pod Špilberkem?

 Bezpečí pod zemí. Kryt pro zhruba 500 osob měl sloužit především zá-

stupcům města a civilní obrany. Foto: M. Schmerková
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EDITORIAL

Milí čtenáři,
na letošní září jsme se v  redakci Brněnského 
metropolitanu obzvlášť těšili. Na startu je totiž 
13. ročník zpravodaje, a  jak už jste si jistě stači-
li všimnout, má úplně novou podobu. Brněnský 
metropolitan, který nyní držíte v ruce, je moder-
nější, jednodušší, čistší. Změnila se i velikost mě-
síčníku – magazínový formát nejen že více sedí 
k periodicitě (ve velikosti A3 vychází hlavně de-
níky), ale lépe se s ním i manipuluje, lépe se čte. 
I  díky tomu část nákladu poputuje do stojanů 
v městské hromadné dopravě, a to po rozebrání 
časopisu Šalina. Brněnský metropolitan si tak bu-
dete moci přečíst i při cestování městem.
Zcela nové a  modernější je i  logo Brněnského 
metropolitanu. Stojí na minimalismu a  čistotě 
designu. Vychází z geometrických tvarů a aktuál-
ního loga města a  jednoduše evokuje písmeno 

„M“. Někdo za ním může vidět i odkaz na archi-
tekturu, která je pro Brno tak významná a typická 
– panoramatický pohled na budovy či přímo na 
katedrálu svatého Petra a Pavla. 
Milí čtenáři, v rukou máte sice úplně jiný Brněn-
ský metropolitan, ale jako vždy i v následujících 
číslech v  něm najdete zajímavé texty o  Brně, 
zpravodajství, rozhovory s osobnostmi, pozvánky 
na zajímavé akce, články o historii Brna, kulturní 
přehled, informace ze sportu, názorovou rubriku 
politiků, dopisy čtenářů a mnoho dalšího. 
Věříme, že třináctka bude pro Brněnský metro-
politan šťastné číslo – třináctkou pro něj totiž za-
číná úplně nová a neprobádaná kapitola. 

Za redakci Brněnského metropolitanu
Lucie Kolischová, editorka
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Na Ponavě se plánuje stavba bytů i sportovišť. Vedle současného plaveckého stadionu vznik-
ne akvapark (1), Zbrojovka se dočká moderního fotbalového stadionu (2) a v místě bývalého 
zimního stadionu vyroste multifunkční hokejová hala (3). Čtvrť získá i tramvajovou smyčku.
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PONAVA SE PROMĚNÍ.
PŘIBUDOU STADIONY I BYTY
Oblast Ponavy za Lužánkami chce město proměnit v novou čtvrť se sportovišti i byty.

Od vyústění Dobrovského tunelů v Králově Poli až 
po park Lužánky, od Štefánikovy ulice až po arbo-
retum Mendelovy univerzity a takzvanou Planýr-
ku. Oblast Ponavy, kam byli Brňané zvyklí chodit 
za sportem a v posledních letech i za nákupy, na-
bízí rozlehlé pozemky pro další využití.
Na ploše 44 a půl hektaru se zde připravuje stav-
ba nového fotbalového stadionu i multifunkční 
hokejové haly, rozšíření plaveckého stadionu 
o  akvapark, velkokapacitní parkoviště i  nová 
bytová výstavba včetně revitalizace přírodní re-
tenční nádrže Červený mlýn, jejíž povrch se pro-
mění v park.
Pro lepší představu jde o  oblast větší než celý 
areál brněnského výstaviště. Vzhledem k různo-
rodosti těchto záměrů se město Brno rozhodlo 
zpracovat pro toto místo urbanistickou studii, 
která ukáže nejvhodnější propojení všech plá-
nů, aby dohromady mohly v budoucnu fungovat 
jako atraktivní čtvrť.
„Chceme nad touto oblastí přemýšlet v souvis-
lostech, aby zde postupně mohla vzniknout pří-
jemná část města, kde se bude lidem dobře žít 
a kam se jim bude pohodlně jezdit za sportov-
ním vyžitím. Kdyby město a soukromí investoři 
řešili jednotlivé projekty samostatně, mohli by-
chom se dostat do potíží s  jejich smysluplným 
propojením i dopravou. Když se však nad ob-
lastí zamyslíme jako nad celkem, máme velkou 
šanci vytvořit zde postupně novou, atraktivní 
a  žijící část města,“ vysvětlil primátor města 
Brna Petr Vokřál.
Brno usiluje o to, aby se na Ponavu vrátila legen-
dární sportoviště. Pracuje se proto na projektové 
přípravě fotbalového stadionu za Lužánkami tak, 
aby stavba mohla začít hned po uzavření dohod 

týkajících se pozemků. Nový stadion je projekto-
ván pro 30 tisíc diváků s možností dalšího roz-
šíření pomocí mobilních tribun. „Jednání týkající 
se potřebných pozemků jsou složitá, je zde však 
vůle k dohodě a  to považuji za klíčové,“ doplnil 
primátor Petr Vokřál. Aktuálně se počítá, že by se 
mohlo začít stavět v roce 2019.
V  úspěšný návrat fotbalu za Lužánky doufají 
i fanoušci Zbrojovky, která zde naposledy hrála 
v roce 2001. „Kdo to zvládne, bude mít velký kre-
dit – jak od nás, fanoušků sportu, tak od lidí, kte-
ří přijedou například na koncert z Vídně, z Pol-
ska, Maďarska… Vždyť nemít v  takovém městě 
funkční stadion je obrovská ostuda!“ zhodnotil 

Na fotbalový stadion se vejde 30 tisíc diváků.

Na své místo se vrátí i hokejová hala.
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například na fanouškovské stránce na Faceboo-
ku Jiří Tichý.
Do sousedství fotbalového stadionu se má opět 
vrátit i  hokej. V  územní studii se proto počítá 
i s multifunkční hokejovou halou v místě bývalé-
ho zimního stadionu. Do nové haly se vejde 12 ti-
síc diváků.
Město připravuje také projekt akvaparku ved-
le stávajícího plaveckého stadionu – v  letošním 
roce probíhají v krytém bazénu stavební úpravy 
a vzniká wellness centrum. Poté zde bude vybu-
dován další pětadvacetimetrový bazén a násled-
ně chce město pokračovat stavbou akvaparku, 
aby se v Brně mohl rozvíjet plavecký sport.
„Oblast podél Sportovní ulice má velký rozvojový 
potenciál. Je proto dobře, že se město na úze-
mí Ponavy dlouhodobě zaměřuje. Bohužel není 
reálné, aby se celá lokalita proměnila jako máv-
nutím kouzelného proutku naráz, bude to trvat 
roky a všichni musíme být trpěliví,“ řekl opoziční 
zastupitel za ČSSD Oliver Pospíšil.
V rozvoji celé oblasti však vidí i riziko. „Lokali-
ta kolem bývalých stadionů je majetkově velmi 
složitá. Pokud bude chtít město tyto problémy 
vyřešit hned a za každou cenu, snadno se sta-
ne vydíratelným. Každá strategická investice by 
tak měla mít alternativu i v  jiné lokalitě,“ upo-
zornil Pospíšil.
V oblasti Ponavy nebudou v budoucnu jen spor-
toviště. Velký prostor je zde i pro bytovou vý-
stavbu. Naproti královopolskému nákupnímu 
centru vyroste bytový komplex Ponava City 

Tento článek najdete také na:
www.brno.cz/metropolitan

A u t o r

Zuzana Šrámková 
redaktorka

s přibližně pětistovkou bytů, parkem i obcho-
dy. „Komfort bydlení v  lokalitě bude dán také 
umístěním parkovacích stání pod bytové domy 
a  rozsáhlými zelenými vnitrobloky,“ uvedla za 
investora IMOS development výkonná ředitelka 
Hana Vyplelová.
Další prostor pro nové byty je zamýšlen také 
v místě bývalých Jaselských kasáren na Štefáni-
kově ulici, zde však město nyní řeší majetkový 
spor o pozemky. Celkem může v lokalitě Ponavy 
vzniknout až 1500 nových bytů.
Nová sportoviště i byty přinesou také další ná-
roky na dopravu. V územní studii proto Brno po-
čítá s tím, že v místě Jaselských kasáren vznikne 
nová tramvajová smyčka, aby bylo možné tuto 
oblast pohodlně obsloužit městskou hromad-
nou dopravou.
Spolu se sportovišti se připravují také parkova-
cí kapacity umístěné v podzemí sportovišť i v je-
jich sousedství. Dopravě by mělo pomoci také 
rozšíření ulice Sportovní na dva pruhy v každém 
směru. Nyní je zde totiž úzké hrdlo a auta se zde 
musí vejít do jednoho pruhu v  každém směru. 
Proměnou nyní prochází také křižovatka u výjez-
du z Dobrovského tunelů, která se mění v plno-
hodnotný kruhový objezd, jenž bude zprovozněn 
na začátku roku 2018.

Vedle bazénu vyroste akvapark.
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METROPOLITAN Foto: M. Schmerková

HEZKÉ SCÉNÁŘE MI NECHODÍ, 
MÁ TO TAK ALE BÝT
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Herečka, zpěvačka, hvězda Městského divadla Brno, držitelka Ceny Thálie a čtyřnásobná ma-
minka. Práce má Alena Antalová víc než dost. Rodačka z Bratislavy, která se usadila v Brně, 
občas říká, že se to všechno ani nedá zvládnout. Přesto srší optimismem a nepřestává se usmí-
vat. „Mám pocit, že vlastním celý svět, a moc si toho vážím. Naopak spíš mám pocit dlužníka 
než nějakého čekatele.“

Jaké jste měla prázdniny?
Prázdniny byly velmi akční, ale myslím, že jsme 
si je všichni krásně užili, ve všech směrech. A už 
se těším na řád, který nám září přinese. Byli jsme 
u moře, na samotě u lesa, tedy spíš v lese, v růz-
ných příměstských táborech a sportovních kem-
pech, točila jsem fi lm, já i děti jsme měli nějaké di-
vadelní představení – open air, užili si příbuzných 
i kamarádů. A po dětech jsem chtěla, aby taky co 
nejvíc lenošily a čerpaly sílu na nový školní rok.

Na podzim vás čekají dvě premiéry. Jak se na 
ně připravujete?
Hned na začátku září nás čeká premiéra jedné 
velmi vtipné hry Reného Levinského „Dotkni se 
vesmíru a pokračuj“ v režii Hanky Burešové. Při-
pravuji se na ni asi tak, že pořád přemýšlím, jaká 
ta moje Božidara vlastně je, zatím to totiž nevím... 
A  taky se moc těším na říjnovou premiéru mu-
zikálu „Děsnej pátek“. Má pro mě několik výraz-
ných plus – výborná hra, výborná hudba, výborná 
role, Petr Gazdík. Jen mě mrzí, že budu mít na to 
tak málo času, ale udělám, co bude v mých silách. 

Dobrých muzikálů totiž není zrovna moc, tak si 
tuto krásnou příležitost nemůžeme nechat ujít.

A nové role se vám líbí?
Ano, líbí se mi moc.

V nové, poměrně netradiční Gombárově dra-
matizaci Žítkovských bohyní jste byla obsaze-
na takzvaně proti typu do „zlých“ rolí – kruté 
vychovatelky, ale taky inkvizitora, fanatické-
ho faráře, psychiatra. Zdálo se mi, že zvláště 
vaše vychovatelka nebyla jen tak jednoroz-
měrně krutá. Jak se vám tyto role hrály?
Hrají se mi už líp, ale zkoušely se velmi těžce. Mu-
sela jsem se srovnávat s mnohými pro mě nečeka-
ně těžkými překážkami. Ale jsem ráda, že jsem je 
nepodlezla, neshodila – pokusila jsem se je férově 
zdolat. Jak úspěšně, to už musí posoudit divák.

Je náročné převtělovat se do více postav bě-
hem jedné inscenace?
Není, musíte to mít nacvičené a vědět proč.

Když mluvíme o hereckém převtělování, jaké 
typy postav se vám hrají nejlépe?
Na tuhle otázku musím odpovědět trošku obšírněji. 
Mně se hrají nejlépe ty postavy, kterým rozumím, 
vím, co po mně chce pan režisér, rozumím tomu, 
proč to tak chce, obdivuji jeho výklad, který je hlu-
boký, smysluplný, nečekaný, obohacující, otevírá mi 
nové prostory a mé možnosti, o kterých ani nevím, 
že existují. Mám ráda představení, která stojí a pa-
dají s prací, připraveností, schopnostmi, koncentra-
cí herce v ten samotný večer, a ne že drží pohro-
madě díky chytré koncepci režiséra a herec je jen 
loutka, součást jakési zvláštní manufaktury, která 
bude fungovat za každých podmínek. Když se tohle 
povede, tak je mi úplně jedno, jakou postavu hraji.

ROZHOVOR

Žítkovské bohyně Foto: T. Kratochvil
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Jak vzpomínáte na své seriálové role – Lud-
milu Horkou z Četnických humoresek a Annu 
Krausovou z Pojišťovny štěstí?
Vzpomínám na to moc ráda, zvlášť na Četnické hu-
moresky. Pojišťovna štěstí už byla pro mě ke konci 
moc dlouhá, proto jsem už pak v dalším pokračo-
vání odmítla hrát. Ale on to byl totiž tak nečekaný 
úspěch, že po Evičce Papouškové (scénáristka seriá-
lu – poznámka redakce) pořád chtěli, aby psala dál 
a dál. Vždyť se bojovalo o čtyřmiliontého diváka. Což 
se tedy nakonec nepovedlo zdolat, ale jen o kousilí-
nek. Teď, když má nějaký seriál pětisettisícovou sle-
dovanost, považuje se to za úspěch. Byl to v té době 
opravdu fenomén. Jsem moc ráda, že jsem mohla 
pracovně i osobně poznat pana režiséra Moskalyka 
a Jirku Adamce. Měli jsme se a máme pořád rádi.

Byly nějaké seriály, u kterých jste si říkala – 
tady bych hrála vážně ráda?
Ne. Je to ale asi tím, že se na ně nedívám a ne-
znám je. Určitě bych nějaký našla.

Neláká vás zahrát si znovu ve fi lmu?
Ano, to mě láká. Taky jeden právě na Slovensku 
točím. Ale hezké scénáře mi nikdo moc neposílá. 
Ale taky vím, že všechno je tak, jak má být.

Je nějaká role – ať už fi lmová, seriálová, či di-
vadelní –, která je vaším snem?

Ne. Já vlastně o ničem takovémto nesním. Nej-
sem takhle založená. Jsem spokojená a šťastná. 
Všechno, co potřebuji, mám. Mám pocit, že vlast-
ním celý svět, svět, který miluju, jsem jeho sou-
částí, jsme vzájemně spolu propojeni, k sobě vel-
mi štědří a moc si toho vážím. Naopak spíš mám 
pocit dlužníka než nějakého čekatele.

Cítíte se už v Brně a Česku zcela doma?
„My home is where I am,“ to mi říkala výborná 
zpěvačka Ida Kelarová a cítím to stejně. Ale po-
kud potřebujete ze mě vydolovat nějakou národ-
nostní defi nici, tak jsem Čechoslovák. Od malička 
jsem mluvila česky i  slovensky, maminku mám 
Češku, po ní mám i českou národnost. Ale nikdy 
jsem nebyla fi xovaná na místo, spíš na lidi. Tyhle 
otázky nejsou pro mě důležité.

Existuje přece jen něco ryze slovenského, co 
vám u nás chybí?
Možná moji kamarádi na Slovensku. Ale vlastně stej-
ně jsme všichni na jedné lodi, dýcháme stejný vzduch 
a koukáme na ty samé hvězdy. Záleží jen na nás, 
jestli dokážeme cítit to spojení a sounáležitost, nebo 
chceme žít ve světě, kde tyhle neviditelné vlásečnice 
zpřetrháš a nenapojíš, nestaráš se o to, aby fungo-
valy a mohutněly a spojovaly věci dál a dál. To je ale 
velmi smutný a limitující život. Ten žít nehodlám.

A které místo v Brně máte nejraději?
Je jich mnoho. Náš dům, les nad ním, Brněnskou 
přehradu pod ním, okolí Brna je nádherné, cen-

Jsem Čechoslovák. 
Nikdy jsem nebyla 
fi xovaná na místo, 

spíš na lidi.

Mary Poppins Foto: T. Kratochvil
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trum Brna mám moc ráda, naše divadlo, to bych 
vám tady vyjmenovávala donekonečna...

Máte doma klid? Mít čtyři děti je poměrně ná-
ročné povolání, ale vy jste k tomu ještě hereč-
ka na plný úvazek.
Nemáme vůbec klid. I když se o to všemi možný-
mi prostředky snažím a moc bych nám to přála, 
ale moc se mi to nedaří. Pořád se něco děje, pořád 
musím něco řešit, u nás je prostě cirkus Humberto.

Dá se to zvládnout? Kdo vám pomáhá?
Nedá se to zvládnout, ale neměnila bych za nic na 
světě. Pomáhají nám hodně moji rodiče a moje 
švagrová Maruška.

Kam si v Brně chodíte odpočinout?
Na naši zahradu, sednout si do houpací sítě a kou-
kat jen tak na vodu… Hodně mi taky pomáhají 
masáže u Aničky Strašilové, jóga, kam jsem začala 
chodit. A taky mě tak jednou dvakrát za rok vyvenčí 
můj muž na takový víkend, kdy nám objedná něja-
ký krásný hotel v centru Brna a vymetáme jeden 
lokál za druhým, a to je taky moc fajn, to je velká 
jízda... Jen jsem pak z toho dva dny naprosto mrtvá 
a  to si bohužel nemůžu s naší početnou rodinou 
dovolit. Tak to opravdu musí být jenom sem tam.

ČESKOSLOVENSKÁ HEREČKA
Herečka Alena Antalová se narodila 28. čer-
vence 1972 v Bratislavě. Absolvovala tamní 
konzervatoř a poté vystudovala muzikálové 
herectví na JAMU v Brně. Od roku 1994 je 
členkou souboru Městského divadla Brno 
a působí na muzikálové i činoherní scéně. 
V roce 1999 získala za roli Markétky v diva-
delní inscenaci Mistr a Markétka Cenu Thálie 
v kategorii Talent roku do 33 let. O její divác-
ké popularitě svědčí i tři ocenění pro nejpo-
pulárnější herečku Městského divadla Brno 
v divácké anketě Křídla.
Mezi její nejslavnější muzikály patří Hello, 
Dolly!, Mary Poppins, Chicago, Don Juan, 
Kočky a další. Do povědomí diváků se však 
dostala i spoustou činoherních rolí. Z obra-
zovek ji lidé mohou znát jako Ludmilu Hor-
kou ze seriálu Četnické humoresky a Annu 
Jánskou z Pojišťovny štěstí. Nazpívala sólové 
party k fi lmu Kytice a objevila se i v televizní 
inscenaci Společník.
Je vdaná za podnikatele Josefa Juráčka a mají 
spolu čtyři děti: nejstarší Alenku, pak Elenku, 
Honzíka a nejmladší Marušku. Tento článek najdete také na:

www.brno.cz/metropolitan

A u t o r

Lucie Kolischová
editorka

Zamilovaný Shakespeare Foto: T. Kratochvil
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NÁZORY
Ano 
historii 
a tradicím

Očima 
bývalého 
primátora Brna

Pavel Staněk
radní, ANO

Roman Onderka
zastupitel, ČSSD

Vzpomínám si, že jsem jako student zažíval at-
mosféru Velké ceny v Brně dost intenzivně. Le-
tos jsem si Velkou cenu užil trošku jinak se svým 
šestnáctiletým synem. Doufám, že jste si ji užili 
i vy. Jsem moc rád, že se tuto tradici díky aktivitě 
koalice podařilo zachovat.
Je-li Velká cena už tradičním podnikem, pak nás 
příští rok čeká další příděl tradic a historie – výročí 
vzniku Československé republiky. Brno s oslava-
mi 100 let republiky spojí také oslavy 90leté histo-
rie brněnského výstaviště projektem Re:publika 
1918–2018. Jsou prostředky vynaložené na tako-
vé oslavy účelné? Jistě nebudou souhlasit všichni, 
ale já jsem s ohledem třeba na zmíněnou Grand 
Prix přesvědčen, že ano. Historie a tradice nejsou 
jen to, co se „učíme ve škole“. Jsou to vzpomínky, 
rodinné příběhy, fotky, na kterých třeba zrovna 
vaši pra/pra/rodiče při návštěvě výstaviště na-
kukují do objektivu a vítají prezidenta Masaryka 
před pavilonem Morava. Výstavbu brněnského 
výstaviště schválil Moravský zemský výbor v roce 
1923 a realizace začala v roce 1927. Náklady teh-
dy dosáhly téměř 40 miliónů korun (na základě 
porovnání tehdejší a dnešní korunové ceny zlata 
mně vychází, že by to mohla být zhruba 1 miliarda 
600 miliónů dnešních českých korun) a Výstavní 
akciová společnost (dnešní BVV) se s úvěrem na 
stavbu vyrovnávala až do roku 1939. Ale stálo to 
za to! Tu první Výstavu soudobé kultury v Česko-
slovensku navštívilo za pět měsíců 2.700.000 lidí 
a mluvilo se o ní všude. 
Rozpočet plánovaných oslav je 150 mil. Kč. Měs-
to Brno přispěje max. 50 mil. Kč. Mnohem větší 
část by měly poskytnout další subjekty – přede-
vším Česká a Slovenská republika. 
Projekt Re:publika 1918–2018 historii nejen při-
pomene, ale přispěje k jejímu zachování.

Poslední roky rozpočet města díky oživení eko-
nomiky státu roste, a to výrazně. Vždyť téměř 
miliarda ročně navíc je bezesporu důvod k ra-
dosti. Proč Brno nenavazuje na roky, které Br-
ňákům přinesly nejen realizaci Dobrovského 
tunelů, parkovací domy v  centru, Aquapark 
v  Kohoutovicích, rekonstrukci historického 
centra města, Špilberku, haly Rondo, brněnské 
hvězdárny, záchranu vily Tugendhat, revitaliza-
ci parků od Lužánek přes Koliště či vyčištěnou 
Brněnskou přehradu, stovky revitalizovaných 
domů, více jak tři tisíce míst v MŠ? 
Na vině nejsou tolik kritizované nenaplně-
né sliby současné brněnské koalice v  čele 
s hnutím ANO. Jsou to především výsledky je-
jich dnes již tříletého tápání v oblasti potřeb 
města a  hlavně jeho občanů. Nikdo prostě 
nemůže mít radost z  toho, že Brno je již rok 
zasaženo epidemií žloutenky, že byť sněmov-
nou prodloužená platnost územního plánu 
nebude Brnu stačit k dosažení plánu nového, 
a ceny bytů tedy budou dál růst, stejně jako se 
nelze radovat z prodloužené doby stání v ko-
lonách či nedostatku strážníků, řidičů MHD 
a dalších zaměstnanců města, kteří svoji práci 
pro město vzdali. Důvodem k radosti nejsou 
ani desítky milionů investované do propaga-
ce města, která, světe div se, neznamená pro 
Brno nárůst v oblasti cestovního ruchu, a  to 
ani v době, kdy tuzemský cestovní ruch trhá 
rekordy.
Proč? Protože žloutenka sama nezmizí, byty 
se samy nezlevní, silnice se samy nepostaví. 
Teď, v době přípravy rozpočtu města Brna na 
příští rok, však už nezbývá než doufat, že to 
došlo i multifunkčním odborníkům v brněn-
ské koalici.
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Brno bojuje za 
zodpovědný přístup 
k územnímu rozvoji

Jak dál při 
investování 
do velkých staveb

Petr Hladík
1. náměstek primátora, KDU-ČSL

Daniel Borecký
zastupitel, KSČM

U Krajského soudu je návrh na zrušení Zásad 
územního rozvoje JMK. Navrhovatelé žádají zru-
šení celých zásad, i když jim vadí především tzv. 
územní rezervy o trasování D52 a D43 v brněnské 
metropolitní oblasti. Zrušení ZUR by ale pro Brno 
a  celý Jihomoravský kraj mělo fatální důsledky. 
Ochromilo by to významné strategické stavby, 
dopravní a technickou infrastrukturu, protipovod-
ňová opatření a také by o dlouhé roky prodloužilo 
kolony v obcích kraje i samotném Brně.
Letošní rok je patnáctým výročím největších po-
vodní v Česku a dvacátým na Moravě. I když letos 
bojujeme spíš se suchem, bylo by nezodpověd-
né, kdybychom kvůli politickému hašteření pod-
cenili opatření zabraňující ztrátám na životech 
a majetkovým škodám. V rámci dotačních titulů 
můžeme získat přes jednu miliardu na ty úseky, 
které jsou pro město nejpalčivější, a to ochrana 
oblasti Mendlova náměstí na Svratce a Husovic 
a Židenic na Svitavě. Tyto úseky jsou již v pro-
jektové přípravě, bez platných ZUR nezískáme 
územní souhlas, tedy je ani nepostavíme.
Jsem člověkem, který má velkou úctu ke krajině. 
Vždy prosazuji, aby dopravní řešení bylo k přírodě 
co nejšetrnější, zároveň ale musí umožnit mobilitu 
člověka, na kterého se jako součást přírody občas 
zapomene. Faktem je, že dálnice staví Rakousko 
i Polsko a my necháme jezdit auta vesnicemi i Br-
nem. Fatální následky nehod vidíme denně.
Jelikož ZUR koordinují územní souvislosti na hra-
nici města s okolními obcemi, vytváří tak rámec 
pro zpracování územního plánu města. Připo-
menu, že současný územní plán platí již od roku 
1994 a je potřebné vytvořit nový. Proto se město 
Brno rozhodlo připojit na stranu odpůrce, tedy 
Jihomoravského kraje, a zúčastnit se soudu jako 
vedlejší účastník.

S odchodem hlavních prázdnin a dovolených 
se přiblížil i konec nejvhodnějšího období pro 
stavební úpravy a  opravy veřejných objek-
tů, zejména škol a  komunikací. Po kladném 
zhodnocení jejich realizace investiční komisí 
nám nadále budou dobře sloužit. Kdo ale oče-
kává, že příslušná investiční komise RMB se 
také plánovitě zabývá dlouhodobou přípravou 
a koncepcí výstavby zvláště nejvýznamnějších 
a fi nančně nejnáročnějších městských staveb-
ních investic, bude zklamán. Strategie přípravy 
těchto staveb, které koalice už mnohokrát ve-
řejně slíbila, je totiž výlučnou záležitostí rady, 
potažmo příslušného náměstka města Brna. 
Proč naopak nejsou tyto záměry dlouhodobě 
sledovány příslušnými komisemi RMB? Právě 
proto se až při vlastním schvalování zastupitel-
stvem můžeme ptát, proč při výkupu pozemků 
pro tyto městské, veřejně prospěšné stavby se 
jde cenově na ruku vlastníkům – povětšinou 
realitním podnikatelům? V opačném případě 
by možná městu zbylo i na zaplacení rozhodu-
jícího podílu dosud nezabezpečených nákladů 
na dostavbu tolik očekávaného Janáčkova kul-
turního centra.
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Slavím, 
slavíš, 
slavíme

Evropští studenti 
pracovali 
pro Brno

Robert Kerndl
zastupitel, ODS

Jaroslav Kacer
náměstek primátora, TOP 09

Místo toho, aby brněnská koalice řešila podstat-
né záležitosti jako vyřešení územního plánu, par-
kování, dopravy a  rozvoje obchodních společ-
ností města, zabývá se donekonečna organizací 
nejrůznějších oslav. A ještě ke všemu špatně.
Když jsme před prázdninami upozorňovali na 
další přešlap TICu jako spoluorganizátora akce 
Meeting Brno, a  to, že maketa Německého 
domu na Moravském nám. nemá platné sta-
vební povolení, i když ho mít musí, byli mnozí 
příznivci hnutí Žít Brno na našem Facebooku po-
měrně agresivní, s tím, že dle jejich názoru vlast-
ně o nic nejde, a hlavně ať se práší za kočárem. 
Když potom v rámci dané akce začala ordinérní 
výstava aut, která byla představena jako součást 
kulturního programu, a nakonec se z ní vyklubal 
prostě autobazar Mototechny na nám. Svobody 
a Moravském nám., začali dávat i samotní členo-
vé Žít Brno ruce pryč od svého lídra Matěje Ho-
llana, který výstavu nejen propagoval, zahajoval, 
ale i hájil. Při rozplétání tohoto žíťáckého projek-
tu vypluly na povrch další zajímavé okolnosti. 
Například to, že příjemcem sedmisettisícového 
daru od pořadatele autobazaru nebylo TIC, ale 
spolek Meeting Brno. Ten na dotaz kontrolního 
výboru ohledně výběrových řízení a smluv s part-
nery spolku odmítl cokoli sdělit, a to s odkazem 
na to, že to není spolku zákonem uloženo. 
Už teď se ale můžeme těšit na další megaakci 
pod taktovkou TICu. Bude jí oslava vzniku ČSR, 
která má daňové poplatníky stát 150 milionů 
korun. Takže se dá předpokládat, že se TIC opět 
spojí s  nějakým obdobným spolkem, který se 
transparentností očividně trápit nemusí.
Možná se někteří Brňané těší na další happe-
ning, ale všichni se netěšme na to, až městu do-
jdou díky těmto oslavám fi nance.

Na začátku srpna hostilo Brno fi nále EBEC 2017 
(European Best Engineering Competition) za 
účasti studentů technických škol z 33 zemí Evro-
py. Brno tuto akci fi nančně podpořilo a zadalo je-
den soutěžní úkol – případovou studii pro řešení 
senzorické laboratoře v areálu a okolí BVV.
EBEC je největší evropská inženýrská soutěž ur-
čená studentům technických univerzit. Každo-
ročně se do ní zapojí 6500 studentů, ve fi nále se 
pak utká 120 nejlepších z nich. Studenti soutěží 
ve dvou kategoriích – Team Design a Case Study. 
Cílem námi zadaného úkolu bylo vytvořit reálné 
testovací prostředí pro „chytrá“ řešení, která je 
možné replikovat nejen do dalších lokalit Brna, 
ale i  jiných měst. Ve spolupráci s  brněnským 
akademickým sektorem by se tak město mohlo 
stát evropským vědeckým centrem pro techno-
logie Smart City. Lze si to představit tak, že např. 
technologická společnost vyrobí senzory, kte-
ré nechá vědci otestovat, a získá tak relevantní 
data o funkčnosti. Výhodou areálu a jeho okolí je 
možnost testování v maximálním (výstavní akce) 
i minimálním (běžný provoz) režimu. Tento zá-
měr by mohl sloužit jako nový podnikatelský 
model pro společnost Veletrhy Brno, a. s. 
Studenti pracovali na tématu 10 hodin a násled-
ně jej prezentovali odborné porotě. Bylo hodno-
ceno pět kritérií (např. technologicko-manažer-
ské řešení, soulad s konceptem Smart City Brno, 
přenositelnost a  realizovatelnost daného řeše-
ní). Práce byly hodnoceny porotou složenou ze 
zástupců města, společnosti Veletrhy Brno, a. s., 
a univerzit. Nejvíce bodů získal tým Rumunska 
a Moldavska, druhé místo obsadilo Portugalsko 
a třetí tým byl ze Španělska. Všechny zpracova-
né práce poslouží jako základ pro další diskuzi 
a realizaci záměru tzv. senzorické laboratoře. 
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Zelený recept 
na vyprahlé 
Brno

O přístupu 
k politice

Ivana Fajnorová
zastupitelka, Zelení

Martin Freund
zastupitel, Žít Brno 
s podporou Pirátů

Letní měsíce posledních let Jihomoravanům 
ukazují, co znamená extrémní teplo a  sucho. 
S existenčními problémy se potýkají zeměděl-
ci, vinaři i pěstitelé ovocných stromů. Tropické 
teploty budou ale za pár let úplně normální. 
A největší extrémy budou zažívat betonová síd-
la, která se nestihnou na situaci včas adaptovat. 
V čele s Brnem.
„Proč není více stromů v  ulicích?“ ptáte se 
a máte pravdu – více zeleně ve městě snižuje 
dusno i prašnost. Jenže kořenový systém stro-
mů mnohdy naráží na hustou síť vodovodů či 
kanalizací. Náhradní řešení jsou ale na stole. 
Prosazujeme umístění vodních prvků i ozeleně-
ní sloupů technických sítí. Lokalizujeme vhodné 
fasády i střechy, které by mohla porůst zeleň 
a snížila tak teploty uvnitř i vně budov. Radni-
ce investuje do revitalizace vnitrobloků, které 
poskytují místo k odpočinku stovkám obyvatel 
okolních bytových domů. Aktuálně město vybí-
rá projektanty, kteří zrevitalizují rozsáhlé území 
podél řeky Svratky. Stejně tak plánuje Brno na-
ložit s okolím Svitavy nebo Ponávky a obnovit 
zašlá Holásecká jezera. Sedm let poté, co jsme 
zahájili čištění Brněnské přehrady, je zřejmé, 
že Brňané jakoukoliv vodní plochu uvnitř nebo 
v blízkosti města potřebují jako sůl. 
Pro Brno v  kontextu celého kraje je klíčové 
opatření pro boj se suchem evidentní: efektivní 
práce s dešťovou vodou tak, aby nám dnes výji-
mečné srážky neodtékaly do kanálů, měly mož-
nost se vstřebat do půdy nebo skončily v  re-
tenčních nádržích na další využití. I zde již Zelení 
mají první zářez: jezírko v Novém Lískovci, které 
je napájeno dešťovou vodou přímo z okolních 
panelových domů. Budeme pracovat na tom, 
aby bylo první z mnoha.

Když jsem se stal zastupitelem, překvapilo mě, 
jak strašně malá je znalost některých lidí o pro-
blematikách, o  kterých po léta rozhodovali. 
A zároveň, jak vysoké mají sebevědomí, se kte-
rým vykřikují své intuitivní dojmy o tom, jak věci 
údajně fungují. Většinou se přitom jedná o lidi, 
kteří o daných věcech skutečně rozhodují a mají 
moc něco změnit. Chvílemi je to vážně děsivé, 
obzvláště v otázkách sociální politiky, do které si 
skutečně osobují právo mluvit snad všichni.
Přitom často nemusíte danou problematiku 
pět let studovat a mít z ní diplom. Stačí respek-
tovat fakta a nebýt k nim hluchý. Není to vůbec 
složité, žijeme v době, kdy nás od jakéhokoli 
lidského vědění dělí tři kliky myší. Když jsme 
se začali s Matějem Hollanem věnovat proble-
matice hazardu, nejprve jsme si udělali rešerši 
přístupů k regulaci hazardu v zahraničí. Trvalo 
nám to jeden pracovní den a rázem jsme byli 
informovanější než většina úředníků na minis-
terstvu fi nancí, kteří o té věci přitom měli fun-
dovaně rozhodovat.
Stejné to bylo i u  sociálního bydlení. Nejdřív 
jsem danou věc začal studovat z relevantních 
zdrojů, potom jsme přitáhli do Brna lidi, kteří 
sociálnímu bydlení rozumí nejlépe, dále jsme 
sem pozvali odborníky ze zahraničí (např. 
z USA či Německa), diskutovali s nimi, sesumí-
rovali jsme si informace a  teprve poté začali 
něco vytvářet. Většina věcí, co v Brně v sociální 
oblasti nyní děláme, jsou pilotní projekty ome-
zené časově a kapacitou, kde na základě hypo-
téz (které jsme si ovšem nevycucali z prstu, ale 
máme pro ně relevantní podklady) testujeme, 
zda něco bude fungovat, nebo nebude. Právě 
tohle je totiž způsob, jak se dá politika dělat 
opravdu odpovědně.



INZERCE

O Rentě z nemovitosti mi před 
rokem nadšeně vyprávěla 
známá, která žila pár let ve 
Velké Británii. Pro mě Renta 
byla jako zjevení. Po vstupu do 
penze jsem si moc vyskakovat 
nemohla. Životní standard 
mi prudce klesl především 
po smrti manžela. Byla jsem 
šťastná, že mám alespoň kde 
bydlet. Ještě s manželem 
jsme si naštěstí pořídili byt 
na hypotéku, kterou se nám 
podařilo před lety splatit. 

Byt mi pomohl podruhé

A teď mi můj byt nečekaně 
pomohl znovu. Živoření 
skončilo a já se konečně 
rozlétla. Renta z nemovitosti 
je pro lidi, jako jsem já, skvělé 
řešení. Podobně jako při 
hypotéce jsem si půjčila 
peníze, za které ručím svým 
bytem, ale za života nic splácet 
nemusím - to je na Rentě právě 
výjimečné. Nic podobného 
u nás pro seniory neexistuje. 
Byt si do hrobu nevezmu, tak 
si peníze v něm „uložené“ ráda 
užiju. Jsem sice už postarší 
osoba, ale život miluji a chci si 
ho užívat naplno, mám skvělé 
dospělé děti, které by mi moc 
rády vypomohly. Avšak živí své 
rodiny a penězi mi na důchod 
přispívat nemohou. 

Seriózní jednání

Náš rodinný sněm proto 
můj záměr uzavřít Rentu 

schválil. Děti mě podpořily. 
Zjistila jsem rychle, že Rentu 
z nemovitosti v Česku 
nabízí jen jedna společnost 
– FINEMO.CZ. Jednání po 
telefonu i osobně probíhalo 
vždy velmi seriózně. Smlouvu 
jsem si nechala posoudit 
mou právničkou, a když mi 
vše posvětila, nestálo podpisu 
již nic v cestě. Nyní mi tedy 
již rok na účet chodí každý 
měsíc 9 000 Kč. A to jsem 
si na začátku nechala ještě 
vyplatit jednorázově 200 tisíc 
korun na vytoužené úpravy 
v bytě.

Víc peněz v důchodu

A proč je pro mě Renta 
z nemovitosti tak výhodná? 
Můj důchod mi na život 
nestačil. A to žiju v bytě, který 
má hodnotu několika milionů 
korun. Přišlo mi to absurdní. 
Seděla jsem papírově na 
milionech, ale ve skutečnosti 
neměla z čeho žít. První 
výhoda tedy je, že mám víc 
peněz na život, na koníčky, na 
lékaře, na zábavu.

Byt zůstává 
v mém vlastnictví

Druhou výhodu spatřuji v tom, 
že se nemusím stěhovat. 
Měla jsem totiž možnost 
získat peníze prodejem bytu, 
ale to bych se musela buď 
odstěhovat, nebo si nechat 
v bytě právo dožití. Ani jedno 
se mi nelíbilo! Do neznámého 
prostředí jsem v sedmdesáti 

letech nechtěla. A právo dožití 
není moc spolehlivá ochrana. 
Slyšela jsem řadu případů, jak 
noví majitelé starému člověku 
s právem dožití dělali v bytě 
pěkné zlo. Takto je byt stále 
můj a mně nehrozí, že by mě 
z něj někdo mohl vyštípat. 

Žádné zatěžující splátky

A za třetí – ač je Renta 
z nemovitosti vlastně hypotéka, 
tak se nemusí splácet hned, 
splatnost je odložená, až když 
zemřu nebo se odstěhuji. 
Takže mi chodí peníze, ale 
splátky, které by mi z příjmů 
zase ukrajovaly, můj rozpočet 
teď nijak nezatěžují. Vím, že 
až zemřu, vše vypořádají mé 
děti, aniž by je celá záležitost 
fi nančně zatížila. Mám 
totiž jistotu, že moje Renta 
z nemovitosti spotřebuje 
maximálně hodnotu bytu, 
takže děti po mě zbytek 
majetku určitě zdědí. 

Málo peněz v důchodu? 
To už naštěstí neřeším!

Vstávání bez budíku, káva s kamarádkou, kosmetika, 
lekce jógy, cestování za vnoučaty a teď jsem začala hrát 
golf. V sedmdesáti ideální sport. Divíte se, jak si to já vše 
můžu dovolit? Já někdy také a jsem šťastná, že si svůj 
život v zaslouženém důchodu můžu konečně užívat. 
Prvních deset let v penzi ale bylo krušných. Nový směr 
mému životu dala Renta z nemovitosti.

Výhody Renty z nemovitosti:

získáte větší sumu peněz 
na cokoli (najednou či 
postupně̌ )
za života nemusíte nic splá-
cet a nikdy se nesplácí více, 
než je cena nemovitosti
zůstáváte bydlet doma 
a jste nadále vlastník 
svého bytu či domu 
můžete žít důstojněji a svůj 
život si víc užívat

Chcete vědět víc?

Další informace o Rentě 
z nemovitosti naleznete na 
www.rentaznemovitosti.cz. 
Můžete si zde nechat vyho-
tovit orientační kalkulaci Vaší 
Renty a seznámit se s příbě-
hy ostatních klientů. Nebo 
volejte na číslo 233 321 850. 

Paní Helena si své peníze 
v důchodu umí užít
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Napětí pod
povrchem

města

EXIT GAME

Další městské hry

POKLAD
V LABYRINTU

www.ticbrno.cz

Tajemství Staré radnice
Tmavomodré dobrodružství

SEHNAT BYT 
BUDE SNAZŠÍ
Nová pravidla pronájmu městských bytů, která brněnské za-
stupitelstvo schválilo v červnu, začnou platit od října. Stávající 
nájemníky nijak neovlivní. Těm novým usnadní shánění bydlení.

Pravidla mají zajistit lepší dostupnost bydlení pro občany, a  to 
především pro mladé rodiny, seniory či potřebné. Sehnat bydlení 
bude jednodušší pro lidi v rozvodovém řízení či pro ty, kdo nemají 
vypořádaný společný majetek. Tato novinka by měla pomoct pře-
devším matkám samoživitelkám. Nabízeny budou navíc jen byty 
způsobilé k okamžitému nastěhování.
Novou podmínkou pronájmu městských bytů je nahlášení trvalého 
bydliště do Brna. Za každého takového obyvatele totiž ročně získá 
Brno zhruba 21 tisíc korun z daní, které následně investuje do slu-
žeb, jako jsou městská hromadná doprava či svoz odpadu. 
Pravidla zakazují výměnu obecních bytů za soukromé. „Podle no-
vých pravidel je výměna bytu možná jen mezi nájemci obecních 
bytů. V přípravě jsou webové stránky, na kterých budou moci ná-
jemci výměnu bytu zdarma inzerovat,“ vysvětlil vedoucí bytového 
odboru Jiří Lahoda. Na pronájem nově také nedosáhnou lidé, kteří 
vlastní jinou nemovitost určenou k bydlení. 
Výši nájemného, které se má pohybovat mezi 70 až 90 korunami 
za metr čtvereční, si budou určovat jednotlivé městské části. Ty si 
během září mohou na svých zastupitelstvech také schválit další kri-
téria, která jsou v souladu s novými pravidly.  (gak)
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Z MAGISTRÁTU

PRODEJ POZEMKŮ V SADOVÉ

Město Brno nabízí k prodeji pozemek p. č. 873 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož 
součástí je stavba č. e. 437 (způsob využití rodinná rekreace) a pozemek p. č. 874 zahrada o výmě-
ře 2041 m2 v katastrálním úřadu Sadová. Minimální kupní cena je 1.250.000 korun. Prohlídka se 
koná 12. 9. ve 14:00. Nabídky je možné předat pouze osobně ve dnech 2., 4. a 6. října na Magist-
rátu města Brna, Majetkový odbor, Brno, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dveře číslo 216 nebo 
217. Další informace s podmínkami k předložení nabídky najdete na stránkách goo.gl/q1v6zi.

SETKÁNÍ NAD BUDOUCNOSTÍ MĚSTA

Jak bude Brno vypadat v  roce 2050? Na to má 
odpovědět připravovaná strategie s  názvem 
VIZE 2050. Po první vlně připomínkování obča-
nů je nyní možné se s návrhem VIZE 2050 přijít 
seznámit na setkání, která se uskuteční v měst-
ských částech.
„Po představení aktuálního návrhu základních 
hodnot a cílů města do budoucna budou mít zá-
jemci možnost se ptát a diskutovat s náměstkem 
primátora pro oblast Smart city a strategii města. 
Přímo na místě budou moci dát svou připomínku 
a hlasovat o prioritách města,“ uvedl Jaroslav Pe-
trák z brněnského magistrátu. 
První dvě setkání pro obyvatele městských částí 
už se uskutečnila v Bystrci a Chrlicích, další bu-
dou následovat. 

Vybírat, doplňovat či připomínkovat návrh VIZE 
2050 můžete také on-line na www.brno2050.cz až 
do 21. září. V říjnu a listopadu pak návrh projednají 
brněnští radní a zastupitelé.

JEDNOTLIVÁ SETKÁNÍ

11. 9. Řečkovice 18:00 – Sál ZMČ, Palackého 
nám.
12. 9. Židenice 18:00 – Dělnický dům, Jam-
borova 65
13. 9. Nový Lískovec 18:00 – Základní škola 
Brno, Svážná 9, kinosál 
14. 9. Brno-střed 18:00 – Sál ZMČ, Domini-
kánská 2

OCENĚNÍ PRO DOBROVOLNÍKY

Jihomoravský kraj společně s městem v prosinci poprvé udělí několika dobrovolníkům cenu Křesadlo. 
Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem 
či pomáhají postiženým lidem. Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích. Nominace 
je možné posílat do 27. října přes elektronický formulář na www.kr-jihomoravsky.cz. (luk)

STO AKCÍ PRO ZDRAVÍ BRŇANŮ

Září je měsícem věnovaným sportu a zdraví. Od 22. 9. do 1. 10. se uskuteční tradiční Brněnské dny 
pro zdraví. Kancelář Brno – Zdravé město, která kampaň organizuje, společně s desítkami místních 
organizací připravila více než stovku tipů a akcí zaměřených na zdravý životní styl.
Brňané se mohou těšit třeba i na cvičení v jemném bílém písku či na ukázky takzvaných smícho-cviků. 
Konat se bude i řada zdravotních vyšetření. Program je k dispozici na goo.gl/fz5N4m nebo v  infor-
mačním centru magistrátu na Malinovského nám. 3. (luk)
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FOTOREPORTÁŽ
Lvi se vrátili do Brna
Čtrnáct let. Tak dlouho trvalo, než mohli návštěvníci brněnské zoologické zahrady opět vidět na vlast-
ní oči majestátní lvy. Nová expozice lvů konžských, která je umístěna u Africké vesnice na samém 
vrcholku Mniší hory, se jim poprvé otevřela v sobotu 26. srpna. Příležitost vidět společně Kivu a Lolka 
si nenechalo ujít asi tři a půl tisíce Brňanů.
Oba lvi do jihomoravské metropole přicestovali už v červenci. Několik týdnů si však zvykali na nové 
prostředí a sebe navzájem. Poprvé je ošetřovatelé k sobě pustili až v srpnu.
Více fotek lvů najdete na facebookovém profi lu města – @BRNOmycity. (luk)

5x foto: M. Schmerková 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 

OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo

se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 

motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA

4×4 v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

10. 9. 2017, 10:00-16:00

přístaviště Brněnské přehrady

Ofi ciální partneři projektu:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás:

Autocentrum ROS, a.s., Poříčí 1c, 603 00  Brno

Tel.: 530 501 222, skoda@rosauto.cz, www.rosauto.cz

Se mnou 
se zamilujete vždy!
Od nepaměti jsem součástí vašich 
příběhů. Vždy plná života, vždy 
stylová, vždy trendy. Seznamte se 
s novou generací spotřebičů, které 
splňují všechny požadavky moderní 
domácnosti. Od nadčasového designu 
po ty nejlepší technologie.
mora.cz

Kolikrát 
jste se 

přede mnou 
líbali?

18388_MORA_inz_Metropolitan_188x130_v02.indd   1 07.08.17   13:45
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BRŇÁKA JANA ZEMANA 
ZNÁ I BIEBER ČI HAMILTON
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Na první pohled působí Jan Zeman, vysoký, hubený mladý muž s přátelským úsměvem, spíš jako 
nadaný student. Úspěšného podnikatele by v něm hledal málokdo. Navíc takového, na jehož „mo-
torovém prkně“ jezdí závodníci i celebrity po celém světě. Nedávno se na nich jela i exhibice přímo 
na Brněnské přehradě – na jetsurfech se předvedli závodníci Grand Prix, která se v srpnu jela na 
Masarykově okruhu.

„Jetsurf je motorový surf s  karbonovým korpu-
sem, ve kterém je spalovací motor – jednoválec 
devadesátka dvoutakt,“ vychrlí Jan Zeman preci-
zní technickou defi nici. Je vidět, že je pro věc za-
pálený. Aby také ne – je ředitelem a promotérem 
mistrovství světa v  jetsurfu. Kromě toho je také 
prezidentem a vlastníkem mezinárodní federace 
motorových surfů FIDSM a bývalým závodníkem 
na motorkách. Ke strojům má tedy blízko.
Vynálezcem jetsurfu je Zemanův spolupracovník 
a kamarád Martin Šula, který stroj vyvíjel sedm let. 
„S prvními modely se ještě muselo hodně praco-
vat. Dnes už jsou blbuvzdorné,“ směje se Zeman 
a vážně dodává: „Srovnejme to třeba s motokro-
sem. Každých deset jízdních hodin jsem musel se-
řizovat ventily a měnit olej, pořád jsem něco mu-
sel řešit. Jetsurf má malý motor pořád ponořený 
ve vodě a přitom vydrží celou sezonu.“ 
Brňané už měli několik příležitostí tento „pekel-
ný“ stroj poznat. Společnost Jetsurf totiž přímo 
z Brna pochází a naposledy bylo motorové prkno 
prezentováno na letošní Velké ceně. Mezi závod-
níky je totiž oblíbené. Projel se na něm třeba Cal 
Crutchlow, Thomas Lüthi nebo Jonas Folger. Ane-
bo také Jakub Kornfeil, ten je dokonce mistrem 
světa v této disciplíně. Nedávno si jetsurf pořídil 
i Valentino Rossi, ten ale v srpnu na Brněnskou 
přehradu nedorazil.

Justin Bieber si koupil rovnou dva

Nedílnou součástí bitvy o budoucnost produktu je 
také budování mezinárodního povědomí. „Závod 
je perfektní způsob, jak náš sport prezentovat. 
Nyní nás čeká cesta do Asie, kde jej zkusíme ukázat 
například v Singapuru. Tam budeme závodit kvů-
li vládě. V Singapuru je totiž tisíc pravidel, zákonů 
a vyhlášek řešících všechno od žvýkání po plivání 

a my bychom si přáli, aby se tam mohlo volně jez-
dit. Rád bych tam v budoucnu jel i závod na Marina 
Bay, jedné z nejznámějších zátok na světě. A po-
tom míříme do Číny. Čína a Rusko jsou země, kte-
ré se momentálně snaží měnit image, a my jsme 
levný, rozvíjející se sport. Rádi do nás investují, 
abychom závodili. Třeba v Číně vše zaplatí město 
Nanking, které dvaceti pěti jezdcům uhradí jídlo, 
letenky, ubytování, zkrátka full servis.“
Zpráva o působivém a zábavném českém stroji 
se již rozšířila také mezi celebrity. „Známé osob-
nosti, které si jetsurf pořídily, jsou naší obrov-
skou marketingovou výhodou. Pořídil si ho tře-
ba Justin Bieber. Na formuli v Monaku jsme dali 
jedno prkno Hamiltonovi a oni jsou spolu kama-
rádi. Když Bieber jetsurf viděl, prohlásil, že tohle 
taky potřebuje, a rovnou si koupil dva. Loni pak 
zveřejnil deset fotek, když se byl projet, a každá 
z nich měla milion lajků! To je sen každé značky, 
že si její produkt koupí osobnost s deseti miliony 
fanoušků na sociálních sítích a sama za něj nic 
nechce, dokonce si jej zaplatí,“ říká Zeman.
Prezentace a doporučení se už vyplatily a jetsurf 
je díky tomu k  vidění všude po světě. „Dneska 
toho nejvíce prodáme na Floridě,“ vypočítává Jan 
Zeman. „Dlouhou dobu to ale bylo Cote d‘Azur, 
jih Francie a Monaka. To už je na druhém místě, 
třetí New York a čtvrté Mexiko. Skutečně zajíma-
vý je český trh. Jsme malinkatá země, nemáme 
tu ani moře, takže jsme si museli vytvořit zázemí 
ve Valticích, kde máme stálou trať. V zahraničí se 
90 % prken prodá lidem, kteří to mají pro zábavu, 
v Česku se 80 % prodá lidem, kteří chtějí závodit. 
V  tom je obrovský rozdíl a díky tomu tu máme 
velmi silnou základnu jezdců, třeba právě kon-
struktéra Martina Šulu, mimochodem nejsoutě-
živějšího člověka, jakého jsem kdy poznal, Kubu 
Kornfeila nebo tady Marťu,“ dodá a  ukáže na 

PŘÍBĚH
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štíhlou usměvavou brunetku. Jmenuje se Marti-
na Bravencová a je to elitní česká závodnice.

Na jetsurf je potřeba nadřepovat

Jaké to je vrcholově závodit v tomto sportu? Závod-
nice nemusí přemýšlet dlouho. „Úžasné!“ vyhrkne. 
Pokud si ale myslíte, že je jetsurf selanka pro dá-
mičky, rychle vás vyvede z iluzí: „Dobrý jezdec ne-
smí přemýšlet, bát se, musí do toho jít po hlavě. 
Důležitá je taky práce s plynem, fyzička a  rovno-
váha. Trénuji na suchu v posilovně, cvičím hlavně 
nohy, silově, hodně dřepuji, abych byla stabilní, 
a potom na vodě – jezdit, jezdit, jezdit,“ radí.
Silná česká jezdecká komunita může být ale spor-
tu paradoxně spíše na škodu. „I když jsem velký 
patriot, hlavně na Moravu a na Brno, mistrovství 
světa vypadá skoro jako český pohár,“ konstatu-
je Zeman. „Mezi nejlepšími deseti je hned devět 
Čechů. To je problém, protože akce pak pro světo-
vá média nevypadá tak dobře. Věřím ale, že se to 

změní. Teď se mi vyloupnou nějací mladí Američa-
né. Pro kluka od čtrnácti do dvaceti je to perfektní 
sport a když ho podporuje táta, můžou trénovat 
společně. Navíc se na to podívejte z  fi nančního 
hlediska. Je to nejlevnější motorismus na světě, 
za dvanáct tisíc eur koupíte stroj, na kterém mů-
žete vyhrát světový šampionát! To je v jiném mo-
tosportu naprosto nepředstavitelné. A  roli hrají 
i další věci. Jetsurf vezmete s sebou jako zavaza-
dlo, nepotřebujete mechaniky, protože ty zajistí-
me my, neplatíte lidi, nemusíte si pronajímat ka-
ravan. Nejlepším deseti navíc platíme ubytování 
i cestu,“ láká na tento mladý sport Zeman.
A  když má někdo ke sportům tohoto typu re-
spekt? „Není třeba se vůbec bát. Na klidné hladi-
ně se lidé naučí jezdit za deset minut až dvě hodi-
ny. Snad nikdo se to neučil déle než dvě hodiny. 
A závodníci MotoGP, kteří si u nás jetsurfy zkou-
šeli, uměli všichni jezdit během pěti, maximálně 
deseti minut,“ dodává Jan Zeman.
 Marek Dvořák

Na jetsurfu jezdí i český závodník Moto3 Jakub Kornfeil. Foto: M. Schmerková
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AKTUÁLNĚ
Zahradní slavnost 
v hospici

Skřeti 
na Špilberku

Kraví horu obsadí 
horalové

Káva na 
každém rohu

Chuť Itálie 
v Brně

První romské 
Stolpersteiny13. 9.

23. 9. 23. 9. 1. 10.

16. 9. 24. 9.
Brněnský Hospic sv. Alžběty 
sídlící na Kamenné ulici pořádá 
Zahradní slavnost. Celým odpo-
lednem bude provázet Domus 
band Brno a  chybět nebude 
dílna pro děti či skákací hrad. 
Připraven bude i  jarmark s ob-
čerstvením. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout i vnitřní 
prostory. Hospic tak chce podě-
kovat všem, kteří se podílejí na 
jeho rozvoji. Zároveň chce však 
i návštěvníky pobavit a ukázat 
jim, jak těžce a  nevyléčitelně 
nemocným lidem pomáhá dů-
stojně prožít poslední období 
života. (luk)

Open-air festival zahájí na Špil-
berku velkolepou výpravnou 
fotografi ckou výstavu Jeden 
kmen. Ta návštěvníky zavede 
do fantasy světa skřetů z kmene 
Snaga. Na jednodenním festiva-
lu vystoupí skupiny Deloraine, 
Vintage Wine, Postcards from 
Arkham, Trolíla a  Jeden kmen. 
Na programu bude také tur-
naj v  bojové aréně, šamanské 
věštby, střelba z kuše a mnoho 
dalšího. Vstupenky je možné za-
koupit na pokladnách na hradě 
Špilberku a v Měnínské bráně na 
Orlí, případně pak na místě.
Výstava inspirovaná reáliemi 
z  děl J. R. R. Tolkiena, která si 
však vytváří vlastní detailně pro-
pracovaný svět, bude k vidění od 
24. září do 31. prosince.  (luk)

Skotské dudy, kilty, hod kládou 
či kamenem, whisky, hudba, ta-
nec a  mnoho dalšího čeká na 
návštěvníky, kteří v  sobotu od 
10  hodin zavítají do parku za 
plaveckým bazénem na Kraví 
hoře. Uskuteční se tam totiž 
2.  ročník MonteBú Highland 
Games – tedy skotských Ho-
ralských her. V  nich účastníci 
poměří své síly v tradičních dis-
ciplínách, jako je vrh kamenem 
do dálky, hod balíkem sena do 
výšky, farmářský běh či hod klá-
dou. Děti budou moci soutěžit 
také, jen s lehčím náčiním.
Kromě samotných soutěží čeká 
návštěvníky i  hudební vystou-
pení či tancovačka. Více infor-
mací najdete na www.skotsky-
pes.cz/montebu.  (luk)

Hned na začátku října se již po 
sedmé uskuteční brněnský fes-
tival Týden kávy. Na 1. 10. totiž 
připadá Mezinárodní den kávy. 
A  ten si brněnské kavárny a ká-
vomilové nemohou nechat ujít. 
Program Týdne kávy se tradičně 
dělí na dvě části – program v za-
pojených kavárnách a  speciální 
festivalový program. Jednotlivé 
podniky tak pro své zákazníky při-
pravují různé workshopy, brun-
che, ochutnávky kávových specia-
lit, promítání fi lmů a další. 
Nově zrekonstruovaná tržni-
ce na Zelném trhu a  nádvoří 
Staré radnice se pak o  víken-
du 7.  a  8.  října stane dějištěm 
dvoudenních Trhů kávy. Více in-
formací o programu najdete na 
www.tydenkavy.cz. (luk)

Moravské náměstí se od 10 do 
18 hodin promění na italskou 
provincii. Uskuteční se tam to-
tiž festival s názvem Chuť Itálie 
v Brně, který je zaměřený ne-
jen na věhlasnou italskou gas-
tronomii. Návštěvníci budou 
moci ochutnat italské delika-
tesy, víno a kávu, chybět však 
nebude ani hudební vystoupe-
ní, cooking show, degustační 
menu a soutěže o ceny. Ochut-
návané delikatesy bude mož-
né na místě zakoupit. Vstup 
na akci je zdarma. Více infor-
mací najdete na stránkách 
goo.gl/Ur9SfC.  (luk)

První pamětní kameny za rom-
ské oběti holocaustu v České re-
publice budou v Brně. Takzva-
né Stolpersteiny, tedy „kameny, 
o  které je třeba klopýtnout“, 
přijede v neděli ve 12 hodin na 
ulici Černovičky před domem 
číslo 23 instalovat samotný 
autor projektu Kurt Demnig. 
Kameny budou připomínat ži-
voty manželů Jana a Amálie Da-
nielových, kteří byli s  většinou 
svých přátel a  známých odve-
zeni do koncentračního tábora 
Auschwitz II-Birkenau transpor-
tem 7. března 1943. Tam také 
brzy zemřeli.  (luk)
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Studenti, držte se,
jsme tu s vámi!

Ber to
s podhledem!

www  .netbox.cz/metropolitan

Netbox modernizuje páteřní síť
Netbox nasazuje technologie nové generace pro své optické 
metropolitní sítě.
Díky obměně, kterou netbox zahájil již letos, dochází průběžně k navy-
šování a rozšiřování aktuální nabídky rychlostí internetových služeb 
až na 600 Mbit/s. Přitom samotná technologie zvládne rychlosti ještě 
vyšší. Tato obměna navazuje na současně probíhající upgrade páteřní 
sítě, která je nyní nově připravena na násobky rychlosti 100 Gb/s.
Právě díky tomu začíná netbox v prvních lokalitách poskytovat význam-
ně rychlejší internetové připojení pro domácnosti. Dostupnost této 
služby si může zákazník snadno ověřit na stránkách www.netbox.cz/
mapa-pokryti, kde je nutné pouze zadat adresu místa připojení.

Netbox bude o zřízení možnosti dokupu na rychlost 600 Mb/s vždy 
v každé nově zmodernizované lokalitě průběžně informovat, tj. pokud 
je dnes vylepšení u vás nedostupné, může se to v blízké době změnit.
Netbox se tak stává jedním z prvních regionálních poskytovatelů na 
trhu, který v komerčním provozu plošně modernizuje současné sítě 
na možnost nabízet služby domácnostem až do rychlosti 10 Gb/s. 
V místech, kde jsou metalické kabely vyhovující, využívá netbox 
jejich fyzikální limity (tzv. FTTB) a je schopen nabídnout rychlosti 
až 1 Gb/s. V opačném případě se k rekonstrukci využívá výhradně 
optika (GPON), která umožní v nejbližších letech nabídnout optické 
připojení až do rychlostí 10 Gb/s. (PR)

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek, 
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,  V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další

DERNIÉRY 4. A 5.11. V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
POSLEDNÍCH 23 PŘEDSTAVENÍ!

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

HRAJÍ  

A DALŠÍ
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59. mezinárodní  
strojírenský 
veletrh

8. mezinárodní 
veletrh dopravy  
a logistiky

Mezinárodní veletrh
technologií  
pro ochranu
životního prostředí

MSV 2017

ENVITECH

9.–13. 10. 2017
Výstaviště Brno
www.bvv.cz/msv

Indie – partnerská 
země MSV 2017

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, 
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Veletrhy Brno, a.s.
BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
603 00 Brno
Czech Republic
www.bvv.cz

JEZTE

ČESKY!

Připravili jsme pro vás širokou nabídku 
kvalitních českých potravin z vlastních 
sadů a farem. Konečně mají možnost 
nákupu i ti, kteří preferují kvalitní 
a české potraviny. 

– kvalitní maso a uzeniny
– mléko a mléčné výrobky
– zeleninové a ovocné šťávy
– zeleninové saláty
– kvalitní moravská vína

Více informací a kompletní přehled 
prodejen naleznete na 
www.agrorynek.cz nebo na 
www.facebook.com/prodejnyRynek.

Adresa: Kurská 713/1a, Starý Lískovec

Prodejní doba: Po–Pá 7:30–18:00 Tel.: +420 606 054 689

 So 7:30–11:30 E-mail: brno.kurska@agrorynek.cz
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AKTUÁLNĚ
Desítky sportů 
pro děti

Minifestival na 
nedělní odpoledne

Netopýřice 
na Lipce

Půlmíle 
a noční běh

Sympozium 
romských umělců9. 9.

10. 9. 22. 9. 23. 9.

10. 9.
Který sportovní kroužek dětem 
vybrat? Na Kraví hoře jich bude 
na výběr z více než šesti desítek. 
Uskuteční se totiž tradiční Den 
náborů. Prezentace sportů bu-
dou probíhat jak na souši, tak na 
vodě. Zájem klubů je veliký a děti 
i rodiče budou mít z  čeho vybí-
rat. Z nových sportů bude nejza-
jímavější squash, své umění uká-
žou také vyznavači workoutu, 
tedy cvičení jen s vlastní vahou, 
bojových sportů nebo headisu, 
při kterém protivníci hlavičkují 
na ploše pro stolní tenis. Chybět 
však nebude ani tradiční biatlon, 

který měl loni velký úspěch. Zú-
častní se také členové Unie spor-
tovních klubů města Brna v čele 
s Kometou a Zbrojovkou, různé 
taneční kluby, ale i hasiči.
Od devíti hodin ráno až do šesti 
večer na všechny příchozí čeká 
také bohatý doprovodný pro-
gram i soutěže o ceny. Akce je 
tradičně mezi rodiči a  dětmi 
velmi populární. Loni se jich při-
šlo podívat tři a půl tisíce, letos 
organizátoři cílí až na šest tisíc 
návštěvníků.
Více informací na www.denna-
boru.cz.  (luk)

Park u  restaurace Šelepka se 
promění v  dějiště malého be-
nefi čního festivalu. Vystoupí na 
něm umělci, kteří hrávají na br-
něnských náměstích a  ulicích, 
Železný Zekon či mažoretky LiLi. 
Svou práci ukážou jihomora-
vští hasiči a městská policie. Na 
své si přijdou i  milovníci zvířat 
– několik jich přivezou pracov-
níci brněnské zoo. Pro děti bu-
dou připraveny různé soutěže 
a atrakce. Na závěr vystoupí zná-
má brněnská recesistická kapela 
Ukulele Troublemakers. 
Výtěžek z  dobrovolného vstup-
ného bude věnován dětem 
z  Dětského domova Dagmar 
a žákům a studentům školy pro 
zdravotně znevýhodněné. Více 
informací najdete na www.ne-
delniodpoledne.cz.  (luk)

Že netopýr není okřídlená myš 
a do vlasů se vám nezamotá, 
se mohou zájemci na vlastní 
kůži přesvědčit v pátek na Lip-
ce – pracovišti Lipová. V 17 ho-
din tam divadlem pro děti 
začne Mezinárodní noc pro 
netopýry. O  nočních tvorech 
se nebude jen mluvit. Kromě 
ukázek ultrazvukových detek-
torů a  dalších metod výzku-
mu si návštěvníci budou moci 
prohlédnout i  živou netopýři-
ci Žofi nku. Děti se mohou tě-
šit na netopýří výtvarné dílny 
a  noční stezku, nejen dospělí 
pak od 17:45 na přednášky 
plné zajímavých informací. Na 
akci není třeba se předem hlá-
sit, více informací najdete na 
webu www.lipka.cz v Kalendá-
ři akcí. (luk)

V druhé půlce září se tradič-
ně koná Noční běh 5 | 10 mil 
Brnem. Startuje v  osm hodin 
večer na Husově ulici a  jeho 
trasa vede přes hrad Špilberk, 
Petrov, Zelný trh i Starou a No-
vou radnici. O  hodinu dříve 
letos odstartuje ze stejného 
místa i  jeho charitativní část – 
nesoutěžní běh na vzdálenost 
800  metrů (1/2  míle) parkem 
pod hradem Špilberkem. 
Výtěžek ze startovného, které 
je 250 korun (na místě 300 ko-
run), získá Středisko rané péče 
Brno, které podporuje 130 ro-
din vychovávajících doma děti 
se zrakovým nebo kombinova-
ným postižením. Služba je pro 
rodiny zdarma, aby byla do-
stupná opravdu všem potřeb-
ným. (luk)

V Muzeu romské kultury v Brně 
se už popáté uskuteční od 10. do 
18.  září Sympozium romských 
umělců. Jde o mezigenerační se-
tkání výtvarníků z Polska, Maďar-
ska, Slovenska i z Česka. Pozvání 
přijalo čtrnáct významných uměl-
ců – např. Luděk Farkaš, Robert 
Gabris či Małgorzata Mirga-Tas.
Ateliéry umělců budou přístupné 
i veřejnosti. Té bude umožněno 
také setkat se s  umělci a  jejich 
tvorbou osobně, a to dne 14. září 
Osobní setkání pak obohatí ve-
černí posezení u ohně na dvorku 
Muzea romské kultury. (luk)
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Tří vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají vstupenky do Labyrintu pod Zelným trhem a zápisník. Tajenku 
zašlete do 28. 9. na vasickova.jana@brno.cz, poštou na adresu redakce či pomocí SMS na 602 770 466. 
Správnou odpověď z minulého čísla (Jiří Malásek) nám zaslali: L’. Ivičič, V. Hejtmánek, M. Zapletalová.
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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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FAVORIT VYCHOVAL MISTRY. 
NYNÍ SLAVÍ ŠEDESÁTINY
Cyklistická TJ Favorit a velodrom. Dva pojmy úzce spjaté s Brnem. Sportovní klub, který vychoval 
i mistry světa, nyní slaví 60. narozeniny. Velké oslavy naplánoval na 15. září.

O Brnu se dá bezesporu říct, že je městem cyklis-
tiky. „První cyklistický závod v Rakousku-Uhersku 
v roce 1869 se konal v Brně, první cyklistická drá-
ha v roce 1889 byla otevřena v Brně, první mis-
trovství světa na dráze v Československu v roce 
1969 bylo také v Brně,“ uvedl předseda tělový-
chovné jednoty Favorit Pavel Havránek.
K tomu přispívá právě i Favorit – jeho dres oblékala 
řada legend. Vychoval olympijského vítěze z Tokia 
v roce 1964 Jiřího Dalera, ale i mistry světa na dráze 
či v sálové cyklistice – například Svatopluka Buchtu, 
Pavla Soukopa, Miroslava Kratochvíla a další. „Na 
oslavy se nesmírně těším. Favorit je má srdeční 
záležitost,“ řekl Jiří Daler, který i ve svých 77 letech 
stále ročně najezdí stovky kilometrů na kole.
Sportovní klub však průběžně připravuje i  cyk-
listické naděje. Systematicky buduje družstvo 
rychlostní cyklistiky v kategorii do 23 let, které již 
vychovalo úspěšné profesionály Jana Hirta nebo 
Michala Schlegla.

Při svém vzniku měl Favorit stovku členů. Dnes jich 
sdružuje více než 500 a hlavní roli hraje oddíl rych-
lostní cyklistiky. Má však také oddíly sálové cyklisti-
ky, BMX a cykloturistiky. Oslavy šedesátin Favoritu 
začnou ve čtvrtek 14. září v 16 hodin, pokračovat 
pak budou i v pátek. Jejich součástí budou závody 
Grand Prix Favorit, Přilba Moravy pro mládež a elit-
ní závodníky a autogramiáda cyklistických legend.

Cílem je moderní velodrom

Předchůdcem dnešního velodromu v Pisárkách, 
na kterém se oslavy narozenin budou konat, byla 
Bauerova rampa s hliněnou a antukovou dráhou, 
která dostala postupně asfaltový a betonový po-
vrch. Vybudováno bylo osvětlení, bariéry a další 
zázemí. Střechu pak velodrom dostal ku příle-
žitosti mistrovství světa v  roce 1969. Velodrom 
hostil i světový šampionát v roce 1981. 
Současná dráhová cyklistika se však jezdí na 
krytých oválech, které v České republice nejsou. 
Cyklisté Favoritu vkládají naděje do projektu no-
vého velodromu situovaného do Hněvkovského 
ulice, kam by se měl klub přesunout. 
„Pořádáme řadu závodů. Stávající velodrom však 
již dávno nemá parametry pro trénink špičko-
vých jezdců i vrcholná měření sil na evropské či 
světové úrovni. Splnil by je až nový areál,“ uvedl 
místopředseda TJ Favorit Luděk Telecký. 
Kroky k přípravě nového velodromu proto město 
už podniklo. Pokud vše půjde podle plánu, mohla 
by být stavba hotová už v roce 2020.  (ik)

Více informací o oslavě 60 let TJ Favorit najdete 
na www.favoritbrno.cz.

Pohled na ještě nezastřešený velodrom.
 Foto: TJ Favorit Brno



32

KULTURA

Dvousetleté muzeum slaví a otevírá novou expozici
V září dospějí do fi nále oslavy 200 let existence 
Moravského zemského muzea, jejichž centrem se 
stane Zelný trh s různorodým programem pro děti 
i  dospělé. V  Dietrichsteinském paláci bude také 
otevřena nová stálá expozice o novodobých ději-
nách Moravy či výstava o dějinách sběratelství. 
Slavit začalo Moravské zemské muzeum už před 
rokem – od září 2016 až do konce letošního roku 
postupně prezentuje v sále Karla Valocha v Die-
trichsteinském paláci svá jednotlivá oddělení. 
Hlavní „narozeninová party“ však vypukne 9. září 
na Zelném trhu. Interaktivní a zábavnou formou 
tam svoji práci představí odborná oddělení mu-
zea. „Připraveno je malé archeologické naleziště, 
keramická dílna, výroba afrických masek, rýžová-
ní zlata, hudební opisovačská dílna či výroba tra-
dičních srdcí k jízdě králů a mnoho dalších aktivit 
včetně soutěže pro děti a  vystoupení hudební-
ků,“ uvedla mluvčí muzea Eva Pánková. 
Muzeum zároveň otevírá novou stálou expozici 
nazvanou Středoevropská křižovatka: Morava ve 
20. století, která bude zpřístupněna ve třetím pa-

tře Dietrichsteinského paláce. Je rozdělena do de-
seti tematických okruhů, zahrnuje období zhruba 
od sklonku 19. století po vstup naší země do Ev-
ropské unie a snaží se komplexně pojmout politic-
ké, kulturní a sociální dějiny Moravy i ve středoev-
ropském kontextu. Podílelo se na ní 25 historiků 
nejen z MZM, ale i z Masarykovy univerzity, JAMU 
a dalších institucí, jejichž cílem je přiblížit návštěv-
níkům moderní dějiny také moderní formou.
„Hojně se zde pracuje s grafi kou a dotykovými moni-
tory. Expozici budou tvořit zajímavé scénické stavby 
a na několika místech se budou promítat fi lmové do-
bové záběry. Součástí projektu je i devět komiksově 
zpracovaných příběhů od výtvarnice Lucie Lomové, 
která je také autorkou portrétů čtyřiceti významných 
moravských osobností 20. století,“ popsala Pánková 
a dodala, že největším vystavovaným předmětem 
bude práškovací letoun Zlín Z-37 Čmelák.
Do počátků muzea a  muzejnictví pak přenese 
návštěvníky i další nová výstava v Dietrichstein-
ském paláci s názvem Chvála sběratelství: 200 let 
služby moravské kultuře a vědě.  (mak)

Rádio – nezbytná součást domácnosti. Foto: archiv MZM
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Chalupeckého cena v Brně

1. 9. – 1. 10. Echoes – 100 let fi nského designu a architektury

8. 9. – 29. 10. Bachův varhanní podzim

5.–25. 9. Tvář básníka otevřená prostoru i času

9.–10. 9. Špilberk žije řemeslem!

30. 9. – 1. 10. Den architektury

Akční a inspirativní umění
Jak přemýšlí a  tvoří nastupující generace 
českých umělců, se budou moci přesvědčit 
návštěvníci Pražákova paláce Moravské ga-
lerie v Brně. Od 22. září do 14. ledna se tam 
uskuteční výstava pěti letošních fi nalistů Ceny 
Jindřicha Chalupeckého udělované mladým 
českým umělcům do 35 let – Romany Drdo-
vé, Dominika Gajarského, Martina Kohouta, 
Richarda Loskota a Viktorie Valocké.
Ačkoliv jsou mladí, patří všichni fi nalisté k reno-
movaným výtvarníkům. Jejich soutěžní projek-
ty pojmou celou škálu výrazových prostředků 
od klasické malby přes fotografi i až po koncep-
tuální a multimediální tvorbu. Prezentaci fi na-
listů doplní i zahraniční host – německý umělec 
Clemens von Wedemeyer, který vytvořil nové 
dílo pro atrium Pražákova paláce a interveno-
val také do zdejší stálé expozice.
Laureát 27. ročníku bude vyhlášen 26. listopa-
du v univerzitním kině Scala a současně v pří-
mém přenosu na ČT Art. Udělena bude také 
divácká Cena Českých center.  (mak)

Dům umění chystá na podzim dvě výstavy. Na 
Malinovského nám. zahájí 13. září retrospekti-
vu Tomáše Rullera (1957), představitele akční-
ho umění a průkopníka českého videoartu. Od 
27. září do 29. října pak představí v Domě pánů 
z Kunštátu výstavu Městské zásahy – spontán-
ní návrhy na oživení veřejného prostoru.
Rullerova výstava nazvaná PERFORM-MADE 
/ Odolné okamžiky, která potrvá do 12.  listo-
padu, se soustředí na fotografi e, objekty a  in-
stalace doplněné výběrem nejdůležitějších vi-
deoprojekcí od roku 1974. Vtáhne diváky do 
akcí v přírodě a alternativních společenstvích, 
předvede bodyartové akce, akční jam sessions, 
performance s novými médii i objekty alchy-
mických experimentů.
V Domě pánů z Kunštátu uvidí zájemci „ne-
vyžádané“ architektonické projekty, které od-
halují „potenciál míst, kudy denně chodíme, 
a  často je ani nevnímáme“. Městské zásahy 
zahrnují například brněnská náměstí, pěší 
zóny či úpravy nábřeží a parků. (mak)

Výstava plakátů v galerii Celnice u Löw-Beerovy vily ke 100. výročí nezávislosti Finské republiky.

Hlavně v Brně, ale i na dalších místech Česka se uskuteční 8. ročník festivalu barokní hudby.

Výstava v Urban centru na Mečové 5 prezentuje prostřednictvím fotodokumentace, jak sochař Jiří 
Sobotka tvořil bustu Jana Skácela na jižním svahu Špilberku, tedy čtvrtou „sochu pro Brno“. 

Velká akce pro celou rodinu představí středověká řemesla hlavně prostřednictvím celohradní hry 
Tovaryšský vandr. Připraven je i bohatý program zahrnující dobové tance, hudbu, šerm či divadlo.

Celorepublikový festival zavede i v Brně návštěvníky do netradičních budov a na netradiční místa.



S
C-

37
12

4
6/

0
1

INZERCE

Znojemské vinobraní letos láká i na středověkou krčmu
Znojemské historické vinobraní je nej-
větší vinařskou akcí v České republice, 
na které vítá s otevřenou náručí dese-
titisíce místních i turistů. O víkendu 
15.–17. září proto zavítejte do Znojma 
i vy! Čeká vás bohatý program na 
13 scénách s třešničkou na dortu v po-
době velkolepého průvodu krále Jana 
Lucemburského a jeho družiny.

Novinkou letošního vinobraní je Stře-
dověká krčma. Jídelníček krčmy nabíd-
ne pokrmy z doby Jana Lucemburského 
a o pravou atmosféru středověku se posta-
rá dobové stolování, obsluha a tanečníci 
a rytíři z kočovného divadla Ad hoc. Svým 
charakterem navazuje na oblíbenou scénu, 
Uličku chudiny, kde zabloudíte mezi žebrá-
ky, lehce se zapletete do pouliční šarvátky 
nebo narazíte na kata.
Nebylo by to pravé vinobraní bez histo-
rického průvodu, do kterého se zapojí až 
450 dobrovolníků, herců i neherců. Role 
krále se letos opět ujme známý herec a zno-

jemský rodák Miroslav Hrabě a královnou 
Eliškou se na dva dny stane Michaela Filipo-
vá vybraná z řad místních dam. Král dove-
de svou družinu na zbrusu nové, technicky 
i vizuálně vylepšené pódium na Masaryko-
vě náměstí. Tady už si bude předávat po-
myslnou štafetu se známými tvářemi české 
hudební scény. Letos v hudebním programu 
figurují mj. Bohouš Josef a Burma Jones, Yo 
Yo Band, Mňága a Ždorp, Vašo Patejdl, Ewa 
Farna nebo Vojta Dyk & B-SIDE Band. 

Historické a hudební scény doplní tři ryze 
vinařské: populární scénu vinařů spolku VOC 
Znojmo u rotundy sv. Kateřiny doplní komor-
nější Vinný trh a unikátní Víno všemi smysly 
na znojemském hradě. V hradebním příkopu 
si dobrodružství a zábavu užijí zejména děti. 
Mohou se těšit na interaktivní zábavu lovení 
draků s mottem Hrad dračího jezdce.
Znojemské historické vinobraní si už potřetí 
připravilo speciální stříbrné a zlaté mince 
připomínající groše, které rozhazuje král 
a jeho družina v rámci průvodu. Z jedné 
strany bude znak Znojma a nápis Králov-
ské město Znojmo. Na druhé se objeví nově 
Loucký klášter, který byl letos prohlášen ná-
rodní kulturní památkou, a nápis Znojemské 
historické vinobraní 2017. Šťastlivci jednu 
z 10 000 mincí chytí, další si je mohou koupit 
v turistickém informačním centru. Ale pozor, 
k prodeji je určeno pouhých 500 kusů. 
Vyrazte na Znojemské historické vinobraní 
2017! Vstupenky lze zakoupit přes GoOut, 
TicketPro a Ticketstream. Více na www.zno-
jemskevinobrani.cz. (PR)
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BEZPEČNÁ
PŮJČKA

NA COKOLIV
Nabízíme půjčku:
pro zaměstnance, 

podnikatele, ženy na MD, 
důchodce, atd.

• předschválení smlouvy se dozvíte 
po telefonu

• jednoduchá dokladovost
• bez zástavy, rychlé vyřízení, 

společnost s tradicí více jak 20 let

Volejte, pište, nebo stačí
prozvonit na tel.:

604 288 522
Zprostředkovatel pracuje jako vázaný 
zástupce pro společnost Proficredit a. s. 
a je oprávněn ke spolupráci při uzavírání 
smlouvy o úvěr a péči o klienta po uzavření 
smlouvy o úvěr.
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WWW.CHLADSERVIS.CZ

DOPRAVA, INSTALACE

A ODVOZ STARÉHO

SPOTŘEBIČE ZDARMA

PRAČKA
ZWY 61025 WI

Platí v rámci Brna

5990 Kč

Energetická třída A++

kapacita praní 6 kg

1000 otáček/min.

Křenová 19 | Brno

tel.: 775 214 728
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KLOBOUKY dámské, pánské, 
na svatbu i dovolenou, 
kloboukové retro 
přehlídky...
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KLOBOUKOVÝ KLUB a MAMMA HELP VÁS SRDEČNĚ 

ZVOU NA KLOBOUKOVÉ LOUČENÍ S LÉTEM

Tentokrát ve Vintage stylu, oblíbený styl celebrit a našich babiček, 

v neděli 17. 9. od 14 do 16.30 hodin, Brno, Denisovy sady.

Získáte zde informace o prevenci onkologických onemocnění 

a můžete podpořit sdružení Mamma HELP zakoupením 

drobných výrobků z arte dílen. Akce se nekoná v dešti.
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9.– 10. září

Festival zájmových kroužků

INZERTNÍ MANAŽEŘI:

Martina Halászová
mobil: 721 664 902

e-mail: martina.halas-
zova@ceskydomov.cz

Pavel Škorpík
mobil: 602 564 940

e-mail: pavel.skorpik@-
ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE ŘÍJNOVÉHO 
VYDÁNÍ BRNĚNSKÉHO 

METROPOLITANU
JE 26. ZÁŘÍ

S NÁMI OSLOVÍTE 
CELÉ BRNO!
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Po matném úvodu do letošní sezony, který odne-
sl vyhazovem trenér Svatopluk Habanec, se br-
něnská Zbrojovka konečně rozjela a v minulém 
ligovém kole doma porazila pražskou Spartu 2:0. 
Poprvé si tak připsala tři body a v tabulce opusti-
la nelichotivou šestnáctou příčku.
„Malinko jsme jen upravili tréninkový mikro-
cyklus, nezačali jsme najednou dělat jiné věci. 
Hlavně jsme chtěli zvednout sebevědomí hráčů, 
mít hlavy nahoře. Nevnímali jsme Spartu, pr-
vořadým cílem bylo připravit Zbrojovku Brno,“ 
vysvětloval po zápase novinářům momentální 
trenér Zbrojovky a legenda brněnského fotbalu 
Richard Dostálek. 
Pro Brněnské šlo letos o  suverénně nejlepší 
výkon. Zatímco předtím se trápili a  vybojova-
li jediný bod za remízu 0:0 s Bohemians 1905, 
drahými cizinci a  italským trenérem Stramacci-
onim posílené Spartě dokázali nejen vstřelit dvě 
branky (tedy stejný počet jako v předchozích zá-
pasech dohromady), ale také udrželi skóre i přes 
vyloučení autora jednoho gólu Lukáše Vraštila 
v sedmašedesáté minutě. „Vzpomněl jsem si na 
zápasy, které jsme proti Spartě dohrávali v deva-
desátých letech také o deseti, a většinou vítězně. 
Byl to pro nás impuls, dokázali jsme se ještě více 
semknout a pracovat. I proto utkání takto dopad-
lo,“ usmíval se trenér.
Další změna se odehrála na kapitánském postu, 
kde převzal pásku brankář Dušan Melichárek. 
„Petr Pavlík si na sebe vytvořil určitý tlak, mančaft 
mu důvěřoval a chtěli jsme, aby se vrátil k jarním 
výkonům, i proto padlo tohle rozhodnutí,“ vysvět-
lil Dostálek. Pavlíkovi ubrání zodpovědnosti dost 
možná skutečně pomohlo. „Jsem strašně šťastný, 
že jsme to zlomili. Byl to skvělý týmový výkon. Vů-
bec jsme se nedívali na Spartu a soustředili jsme 
se celý týden jen sami na sebe. Hlavní je, aby se 
i dál vyhrávalo, pak mi vůbec nebude vadit, že ne-
budu kapitán,“ prohlásil nesobecky Pavlík.
K dobrému výsledku jistě přispěly také novinky, 
které bývalý reprezentant svému týmu naordi-

noval. Mezi ně patřilo i zapracování na motivaci 
v podobě videa slavných zápasů Zbrojovky včetně 
těch památečních z dob stadionu za Lužánkami, 
ve kterých se v roli hráče objevil také sám Dostá-
lek. „Chtěli jsme tím hráče dostat do lepší nálady 
a myslím, že se to povedlo. Když odcházeli, byli 
veselí, bylo úsměvné vidět záběry z devadesátých 
let,“ vysvětloval dobře naladěný Dostálek.
Ačkoliv jeho jmenování trenérem mělo dočasný 
charakter, výkon mužstva v  utkání se Spartou 
přesvědčil šéfa Zbrojovky Václava Bartoňka, aby 
dal Dostálkovi více prostoru. „Dohodli jsme se 
na určité etapizaci změn, což znamená, že dvo-
jice Dostálek–Přerost bude s plnou kompetencí 
a důvěrou připravovat tým na utkání s Mladou 
Boleslaví, a  to s  jasným cílem bodovat,“ nazna-
čil Bartoňek možnou budoucnost. Je tak patrné, 
že ve hře je stále varianta s Dostálkem, který by 
měl letos dokončit studium potřebné trenérské 
licence. Klub také uvažuje o doplnění hráčského 
kádru.  (mad)

SPORT

Zbrojovku probudila až Sparta

Zápas se Spartou Zbrojovka vyhrála. Foto: J. Drápal
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Volejbalisté nastoupí 
do sezony s posilami

Bulldogs mají 
vysoké ambice

V září začíná domácí volejbalová extraliga 
a  v  klubu Volejbal Brno již vrcholí přípravy. 
„Předpokládáme, že liga bude vyrovnaná 
a budou rozhodovat maličkosti,“ říká hlavní 
trenér Ondřej Marek. „Naším prvním úkolem 
bude dostat se do play-off , potom uvidíme 
v průběhu sezony, jak na tom budou ostat-
ní týmy. Samozřejmě se pokusíme dostat co 
nejdál,“ slibuje fanouškům. K tomu mají do-
pomoci také posily, z nichž nejvýraznější jsou 
srbský univerzál Stefan Okosanovič a bývalý 
reprezentační nahrávač Ondřej Boula. Nové 
tváře ale nejsou jediným důvodem, proč se 
těšit na sezonu. „Liga bude letos atraktivní, 
vrací se do ní spousta reprezentantů. Kon-
cem listopadu budeme také hrát evropský 
pohár,“ láká Marek.  (mad)

Florbalový klub Bulldogs Brno vstupuje do 
nové sezony se smělými ambicemi. „Naším cí-
lem je snížit počet obdržených branek a i díky 
tomu se dostat co nejblíže nebo přímo ke 
stupňům vítězů,“ analyzuje situaci trenér Jan 
Kadlec. „Chceme ukázat, že i bez velkých ná-
kupů lze hrát tak, že úsilí a poctivost přinesou 
výsledky,“ přibližuje fi lozofi i klubu. 
Tým posílil například útočník Lukáš Mráz, kon-
kurenci v brankovišti zvýšil Jan Mazánek. Z juni-
orů se počítá s Michalem Pešákem, Kryštofem 
Bartkem a medailistou z posledního MS juni-
orů Petrem Koláčným. „V mládí týmu a  chu-
ti něco dokázat vidím naši silnou stránku,“ je 
s přístupem talentů spokojený Kadlec.
Tým má zatím za sebou utkání s Chodovem, 
které prohrál v prodloužení, a zápas s Liber-
cem. Se Severočechy Brno vyhrálo 8:4. Další 
domácí zápas čeká tým 28. září se Spartou 
Praha.  (mad)

Kometa v Lize mistrů 
postoupila ze skupiny

Před letošní sezonou se hlavní trenér Komety Li-
bor Zábranský nechal slyšet, že Liga mistrů není 
pro jeho tým prioritou, i když v ní chce důstojně re-
prezentovat město i Českou republiku. Těžko říct, 
zda změnil svoji fi lozofi i či zda je brněnský kádr 
sám o sobě tak silný; Kometa ale zatím působí do-
jmem týmu, který usiluje o vybojování trofeje.
Na první utkání cestovalo Brno do Stavange-
ru, kde se utkalo s  místními Oilers. Kometa 
otevřela účet zápasu brankou Vojtěcha Něm-
ce. Soupeř sice srovnal, ale kanadský mladík 
Alexandre Mallet nedal po Zohornově přihráv-
ce brankáři šanci a modrobílí už vedení udr-
želi. „Prozatím to byl náš nejlepší zápas, který 
jsme v přípravě odehráli. Soupeř byl hodně sil-
ný a kvalitní, dobře bruslil, byl důrazný. Hrálo 
se na malém hřišti, což nebylo vůbec snadné. 
Myslím si, že výhra byla zasloužená,“ zhodnotil 
výsledek obránce Jakub Krejčík.
Ve druhém zápase Kometa nastoupila proti 
fi nskému týmu KalPa Kuopio. Soupeři se sice 
po rychlých gólech Káni a Vojtěcha Němce po-
dařilo ještě v první třetině vyrovnat, v posled-
ním dějství ale obdržel další branky od Hrušky 
a Zaťoviče a bylo hotovo. Nic na tom nezměnilo 
ani 33 střel na brněnskou branku, které suve-
rénně pochytal fantom Marek Čiliak. 
„Je to úplně jiný hokej než v extralize. Je to hod-
ně rychlé,“ komentoval zápasy v  Lize mistrů 
Martin Zaťovič. „Obránci jsou velmi techničtí. 
Žádný puk nevyhodí. Když jsou pod tlakem, tak 
se ho nezbavují, ale snaží se vymyslet nějakou 
nahrávku,“ všiml si Zaťovič. 
Odvetu s fi nským týmem, která se hrála 31. srp-
na, Brno taktéž zvládlo a vyhrálo 3:2 v prodlou-
žení. O víkendu se pak modrobílí znovu utkali 
se Stavangerem a  opět v  prodloužení vyhráli 
4:3, čímž si zajistili postup do dalších bojů.
V úterý 3. října čeká Kometu poslední domácí 
zápas ve skupině, ve kterém se utká se švéd-
skými Malmö Redhawks.  (mad)
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rád bych vás tentokrát přizval na trochu netra-
diční výlet z minulosti do budoucnosti. Začně-
me v době, kdy mladá Československá repub-
lika chystala výročí deseti let od svého vzniku 
a kdy padlo rozhodnutí vystavět jeden ze skvos-
tů Brna – zdejší výjimečné výstaviště. 
Naši předci plánovali oslavit výročí republiky vel-
kolepou Výstavou soudobé kultury. A pro umístě-
ní nového výstaviště si vybrali Brno s rozhlehlým 
pozemkem v Pisárkách u řeky Svratky.
Monumentální výstava reprezentující nejrůz-
nější oblasti lidské činnosti se tehdy setkala 
s  mimořádným zájmem nejen obyvatel Brna 
– za pět měsíců ji navštívilo 2,8 milionu lidí 
z  celé země i  zahraničí. Zahájila navíc tradici 
Brna jako nejvýznamnějšího výstavního centra 
státu, která trvá dodnes a na kterou jsem ve-
lice hrdý.
V roce 2018, tedy příští rok, nás čeká devade-
sáté výročí této velkolepé akce. A pochopitelně 
také sté výročí vzniku republiky. Myslím, že zde 
máme ideální příležitost oslavit tato výročí ve 
stejně výjimečném duchu jako před lety.
Společně s  kreativním týmem Pavla Anděla, 
společností Veletrhy Brno a Turistickým infor-
mačním centrem jsme se proto pustili do pří-
prav akce nazvané Re:publika, která se bude 
opět konat na brněnském výstavišti a  která 
chce připomenout úspěchy Čechů i Slováků za 
posledních sto let.
Ptáte se, proč by se oslavy výročí Českosloven-
ska měly konat právě v Brně? Stejná otázka jis-
tě padla již před devadesáti lety. A s výběrem 
Brna jako hostitelského města byli naši před-
ci velice spokojeni. Brno má k  takové oslavě 
také ideální polohu mezi Prahou a Bratislavou. 
Mohli bychom tak opět být pojítkem mezi Če-
chy a Slováky. 
Máme ambici představit naši zemi jako sebevě-
domé, odvážné, svobodomyslné a hrdé místo 
s unikátní historií, jehož obyvatelé se nebojí dí-
vat do budoucna. A Brno chce být opět městem, 
které ukáže směr a které bude hostitelem této 

významné akce. Projektem Re:publika chceme 
vtáhnout do děje všechny generace obyvatel 
celé České republiky.
Když se to podařilo před devadesáti lety, je jistě 
možné na tento úspěch navázat i nyní. Věřím, 
že se nám podaří připravit tak zajímavý pro-
gram, že sem Re:publika opět přiláká návštěv-
níky z daleka široka.
Budeme rádi, když se do příprav zapojíte spo-
lu s námi. Za vzpomínání totiž jistě stojí nejen 
velké příběhy a velké vynálezy, ale i každoden-
ní život našich předků v  tehdejším Českoslo-
vensku. 
Zdá se vám 90 let příliš daleko? Třeba můj dě-
deček se v té době jako mladý muž chystal na 
studia konzervatoře v  Brně a  studoval sklad-
bu u žáka Leoše Janáčka. O pár let později ho 
čekala práce ředitele kůru ve starobrněnském 
kostele. Ale když na toto místo nastupoval, jis-
tě netušil, jaké historické zvraty se v  dalších 
letech přihodí a v  jak nelehké době chrámový 
sbor povede.
Nechte si také vyprávět rodinné události, při-
neste nebo pošlete vaše staré fotky a pomozte 
nám oživit uplynulých sto let osobními příběhy.

Těším se na setkání s  vámi ve výročním roce 
2018 na brněnském výstavišti.

A u t o r

Petr Vokřál
primátor města Brna

Milí Brňáci,
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Již několik týdnů, měsíců „bydlí“ jedna bezdo-
movkyně obklopená plnými igelitkami, zabalená 
v několika vrstvách oblečení na lavičce na frek-
ventované ulici Joštově v Brně. „Bydlí“ tam non-
-stop. Jakým způsobem řeší hygienu, není zná-
mo. Protože ji vidím několikrát denně, nutí mě to 
k přemýšlení.
Každý člověk by měl spát civilizovaně na poste-
li a pod střechou. K této civilizované formě jsme 
dospěli dlouhým vývojem lidstva od doby kamen-
né. Naše děti vychováváme od narození k určitým 
sociálním, hygienickým, společenským, morálním 
návykům. Když tuto výchovu někteří rodiče ne-
zvládají, odebírají jim děti úřady a výchovu nahra-
zují ústavy. Proč stejnou úroveň návyků a chování 
nevyžadujeme od dospělých? Vždyť tím popíráme 
vlastní podstatu společnosti.
Chci se tím dostat k názoru, že by bezdomovec 
neměl mít právo přespávat na lavičkách, pod 
stromem v parku jako zvíře ap., ale měl by mít 
povinnost spát v noclehárnách (věc obce), kterou 
by hradil ze sociálních dávek nebo veřejně pro-

spěšnou prací. Jeho životní styl a  náplň nechci 
komentovat, protože je to složitější záležitost, než 
by se dalo popsat. Miluše Horňáková

Jako zanícený Brňan vítám každou změnu, která naše 
město nebo jeho blízké okolí něčím novým obohatí. 
S potěšením jsem uvítal zbudování nového přístaviš-
tě u lávky, dílo, které se opravdu povedlo. Dobří lidé 
se postarali o to, aby tento půvabný kout našeho br-
něnského moře nabyl na větší atraktivnosti – váhám, 
koho víc pochválit, projektanta, či zručného řemesl-
níka. Je to znamenité zakončení dobře promyšlené-
ho trojhvězdí – lávka, přístav, mostní tunel – na cestě 
k hradu. Pamětníci ovšem vzpomínají na válkou zni-
čený romantický most spojující oba břehy. „Vernisáž“ 
tohoto tolik potřebného přístavu proběhla tentokrát 
kupodivu bez ohlasu médií, která jinak zaznamená-
vají každé koňské zaržání ve městě.
Jako turista přicházející od Bystrce sním ještě o jed-
nom: dočkáme se také jednou opravy stezky asi 
1 km od lávky na levém břehu Svratky? Hlavně cyk-
listé tu nemají na růžích ustláno. Jan Roman

Budou volby, s tím se nedá nic dělat. Politici se pohádají u Václava Moravce a nebudou si ochotni 
přijít na jméno. My naštěstí víme, že je to jenom hra. Dokud jsou politici herci hádající se pro blikající 
kamery, kteří ale pak spolu dokážou jít do hospody, je všechno v pořádku. 
Stejně tak můžeme být klidní, když většina předvolebních slibů zůstane jen na papíře. Apokalypsa 
by se na nás snesla teprve, kdyby politici zrealizovali všechno, co nám plánovali. Absolutně splněný 
volební program by byl hotovým soudným dnem. Kupříkladu v Brně bychom měli nejméně 5 fotba-
lových stadionů, mezinárodní letiště důležitější než Frankfurt a vlakové nádraží odsunuté až kamsi za 
obzor. 
Než varianty hesel a programů je po volbách důležitější občas svléknout stranické tričko a bojovat 
společně za zájmy voličů. A jaké zadání by měli dostat noví poslanci zvolení Brňany? Bojovat se stále 
ohromnou centralizací Česka. Aby neplatilo, že nejschopnější musejí skončit v Praze, protože tu nedo-
stanou dost příležitostí. Stát v tomto může udělat hodně. Budováním silnějších pozic veřejnoprávních 
médií v regionech, investicemi a třeba i stěhováním některých institucí mimo hlavní město. 
Třeba by se nově zvolení poslanci za Brno či jižní Moravu mohli čas od času potkat na zdejší radnici 
bez ohledu na to, ke které partaji patří. A mluvit o městě a básníku Skácelovi, který je autorem oné 
teze, že hymnou Moravy je pauza mezi Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská, tedy nejkrásnější pí-
seň světa: ticho. Zdá se mi, že z mnoha důvodů je čas nebýt jen pauzou a být více slyšet. 

 Petr Minařík, šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny

G L O S A



INZERCE

9.– 10. září
Festival zájmových kroužků

Co vás čeká?
  • Desítky zájmových kroužků. Výběr bude opravdu široký: sportovní a taneční aktivity, 
    jezdectví, umělecké a vědecké kroužky, klub modelářů a mnoho dalších

   •  Účast Ilony Csákové

    • Setkání s bývalým fotbalovým reprezentantem Tomášem Ujfalušim

     • Vystoupení Honzy Webera

      •  Koncert zpěváka a skladatele Jiřího Helána

        • Soutěž o stůl a židli IKEA, smartphone   
            a další ceny
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