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18. justWINE
Dvořákova 1
19. MORAVSKÁ BANKA VÍN
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21. BAR 1920 LONDON
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Dvořákova 12
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29. BIG ONE FITNESS MENDLÁK
Václavská 6
30. CENTRUM VIKTORIA
Vodařská 2

ZÁBAVA
31. STAROBRNO
Hlinky 160/12
32. KRYT 10-Z (pivní degustace)
Husova ulice
33. LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM
(ochutnávky vína) Zelný trh 21
34. MINCMISTROVSKÝ SKLEP
(ochutnávky vína)
Dominikánské nám. 1
35. STARÁ RADNICE
(ochutnávky vína) Radnická 8
36. BASTILA MUSIC CLUB
Dominikánská 342/15
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ZE „STROJÍRÁKU“ ROVNOU
DO VÍRU VELETRŽNÍHO BRNA
Brněnské výstaviště bude na začátku října patřit nejvýznamnějšímu průmyslovému veletrhu ve
střední Evropě. Mezinárodní strojírenský veletrh letos od 9. do 13. října přivítá 1600 zastoupených
firem a více než 80 tisíc návštěvníků. Pro ty město Brno spolu s BVV připravilo speciální program,
jehož se můžou zúčastnit i Brňané, kteří na veletrh neplánují jít.
Brno Fair City. Tak se jmenuje společný projekt města
a BVV, který má návštěvníkům a vystavovatelům usnadnit
přístup k tomu nejlepšímu, co Brno nabízí. Jediným cílem
je vytáhnout účastníky veletrhu z hotelových pokojů do
živoucího města. Vyjít do ulic mohou i Brňané, bez ohledu
na to, jestli mají vstupenku na veletrh, nebo ne.
„Na jaře jsme udělali výzkum mezi vystavovateli a návštěvníky, zda mají vůbec zájem o aktivity mimo veletrhy.
Čísla nás překvapila – 93 procent vystavovatelů nechce
večer jen jít na hotel, chtějí se bavit, poznávat Brno. Velký
zájem mají o gastronomii a o nabídky z oblasti wellness
a relaxace. Díky tomu jsme oslovili partnery z těchto i dalších oblastí a sestavili jim ucelenou nabídku různých akcí
včetně výhodnějších cen,“ uvedla vedoucí marketingu brněnského magistrátu Barbora Podhrázská.
Na zájemce tak čekají nabídky z oblastí gastronomie, relaxace a sport, zábava a doprava. Mezi ty nejzajímavější pak patří například pivní degustace v krytu 10-Z nebo
„podzemní“ ochutnávky vína místních vinařů. Ty se budou konat od pondělí 9. do čtvrtka 12. října v Labyrintu
pod Zelným trhem a v Mincmistrovském sklepě. Třetí
místo bude „nad zemí“ na Staré radnici. V rámci každé
degustace obdrží účastníci welcome drink a následně
šest degustačních vzorků. Cena za degustaci s prohlídkou památky bude 260 korun.
Pivaři se pak spíše „vyřádí“ v krytu pod Špilberkem, kde
se za 50 korun bude ochutnávat pivo od brněnských pivovarů. Degustace se uskuteční 10. a 11. října a zahrnuje celkem čtyři druhy piva. Vstupenka na degustaci platí
zároveň i pro vstup do celého krytu a jednotlivé expozice
si návštěvníci budou moci výjimečně prohlédnout s pivem
v ruce. Městem bude jezdit také speciální „pivní šalina“.
Aby mohli návštěvníci veletrhu a vystavovatelé tyto a další akce a slevy využít, budou se muset prokázat speciálním modrým „veletržním“ náramkem. Půjde ho získat
na Info Pointu Brno Fair City během konání veletrhu po

BRNĚNSKÝ
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Na výstaviště se sjedou vystavovatelé z 32 zemí světa.
předložení platné vstupenky, případně platného vystavovatelského průkazu. Lidé bez náramku mohou díky
guidu získat zajímavé tipy na kvalitní program ve svém
městě či využít rozšířenou či upravenou otevírací dobu.
Zvýhodněné ceny pro ně ale platit nebudou.
Letošní Brno Fair City při Mezinárodním strojírenském
veletrhu je pilotním projektem. Město a BVV ho v příštích
letech chtějí rozšířit i na další klíčové veletrhy a akce v Brně.

Téměř šedesátiletá tradice
Poprvé se do Brna vystavovatelé a návštěvníci Mezinárodního strojírenského festivalu sjeli v roce 1959. Byla to
tehdy pomyslná výkladní skříň úspěchů, kam se statisíce
Čechoslováků chodily dívat na novou škodovku či traktor.
Dnes už je jeho podoba jiná – zastoupeny jsou všechny
klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu a jeho návštěvníci patří ke specialistům a manažerům v oboru. Stal se vedoucím veletrhem svého druhu
v regionu střední Evropy.
„V posledním období se Mezinárodní strojírenský veletrh vyprofiloval jako odborná platforma prezentace
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města dělá různé kroky, kterými k tomu odklonu může dojít. Jsou to například různé územní studie či vytipovávání
objektů, které mohou jít do zástavy, aby se vyrovnala finanční stránka věci. Nemusí k tomu samozřejmě dojít, ale
my vidíme, že tam ty možnosti jsou. Jsme proto opatrní.
Naše funkce jakožto opozice je hlídat, aby k tomu nedošlo,“ uvedl zastupitel za KSČM Daniel Borecký.

Nejsilnější robot světa

Na MSV se každoročně představují nejrůznější moderní roboti.
2x foto: M. Schmerková
průmyslových technologií, inovací a pokroku zejména ve
strojírenství a dalších oborech. Je společenskou událostí,
místem setkávání pro víc jak osm tisíc zástupců vystavovatelů a osmdesát tisíc odborných návštěvníků, kteří do
Brna přijíždí z několika desítek zemí světa,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
Loni se strojírenský veletrh poprvé konal pod taktovkou
Brna, které se stalo hlavním akcionářem BVV. „Naše město vloni koupilo tuto veletržní správu, aby mohlo lépe
a efektivněji veletrhům pomáhat. Naším dlouhodobým
cílem je zvýšení počtu návštěvníků i vystavovatelů a zlepšení obecného povědomí o Mezinárodním strojírenském
veletrhu i dalších zde konaných akcích. Vnímáme ho jako
brněnskou chloubu a já věřím, že tuto pověst letos jedině
potvrdíme,“ řekl primátor Brna Petr Vokřál.
Zástupci opozice však se současným stavem úplně spokojeni nejsou. „My jsme dlouhodobě měli zájem o to, aby
BVV patřilo Brnu, aby město mohlo diktovat, co se na veletrzích bude pořádat. Tato varianta, jak ji prosadilo současné vedení města, však pořád evokuje možnost odklonu od
hlavního poslání BVV, kterým je právě veletržnictví. Vedení
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Hlavním tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu
je průmyslová automatizace. Jednou ze zajímavostí, kterými se tak letošní veletrh bude pyšnit, je nejsilnější robot
na světě s krkolomným názvem M-2000iA/2300. „Tento
robot dokáže uzvednout 2,3 tuny, což odpovídá naložené
fabii. S tou také bude na veletrhu pro ukázku manipulovat,“ řekl Jiří Smetana z BVV. Kromě robotů vystavovatelé
představí například i speciální vozík na sudy, se kterým
zvládne i 220litrový sud odvézt jeden člověk, profesionální
3D tiskárny, laserové řezací stroje či průmyslové vysavače,
které zvládnou bezpečně vysát i hořlavý prach.
„Na veletrhu se koná i spousta odborných konferencí, seminářů a workshopů. Právě u nás, ve městě zasvěceném
kreativitě, inovacím a studiu, je každý přínos ke vzdělání
zvlášť užitečný. Nepochybuji o tom, že až tento veletrh
skončí, řada lidí opustí Brno obohacena o spoustu novinek a vědomostí,“ doplnil primátor.
Podrobný program veletrhu včetně doprovodného programu najdete na www.bvv.cz/msv.
Autor

Lucie Kolischová
editorka

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

NEBÝT NA KONCI ŽIVOTA
OSAMĚLÝ JE DAR PRO
VŠECHNY
BRNĚNSKÝ

METROPOLITAN

3x Foto: M. Schmerková

ROZHOVOR
Lékařka Regina Slámová pracovala původně na interně. Péče o pacienty na sklonku života, kteří na
tomto oddělení umírali často osamocení, ji však brzy nasměrovala k medicíně paliativní. Odešla proto
do Hospice svaté Alžběty v Brně, kde byla i u vzniku domácího hospice. V něm je nyní vedoucí lékařkou.
Hospic svaté Alžběty v Brně byl jednou z prvních
institucí v České republice, které pacientům v poslední fázi života nabízela hospicovou péči doma.
Jak tato služba začínala?
Za pacienty domů jsme začali chodit v roce 2005.
Vzniklo to spontánně – někteří pacienti chtěli zůstat
doma a jejich rodiny se o ně chtěly starat. A když jsme
se o ně chtěli starat až do konce života doma, byly
potřeba nejen zdravotní sestry, ale i tým odborníků,
do kterého patří i lékař. Proto se domácí hospic začal
rozrůstat nejprve o lékaře, který nemocným ordinoval
léčbu, a postupně i o sociální služby.
Podle výzkumů by si u nás většina lidí přála zemřít
doma. Umí domácí hospic zvládnout doma všechny situace?

Mobilní vybavení – batoh.
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Nyní se o pacienty, kteří na sklonku života chtějí být
doma, starají často sestřičky z domácí zdravotní péče
s obvodními lékaři. Jenže řada pacientů, o které se tyto
sestry dobře a dlouhodobě starají, stejně bohužel končí
v nemocnicích. Stává se například, že vážné komplikace
nastanou o víkendu, kdy praktičtí lékaři neordinují nebo
lékař nemůže hned přijet. Sestřičkám z domácí péče nezbývá nic jiného, než doporučit odvoz do nemocnice.
Proto se začala rozvíjet mobilní specializovaná paliativní péče. Pokud pacient nemá zázemí, aby mohl zůstat
doma, nebo se toho rodina příliš obává, můžeme nabídnout lůžkový hospic. Ale pokud se na to díváme z pohledu zdravotní péče, můžeme opravdu všechny situace
a potřebné zákroky zvládnout v domácím prostředí.
Kolik takových pacientů je?
V Jihomoravském kraji každý rok zemře více než
11 500 lidí. Z tohoto počtu potřebuje paliativní péči
v posledních měsících života více než 7000 lidí. Různí
pacienti potřebují různé formy paliativní péče. Většina
pacientů prožívá závěr života v nemocnicích a léčebnách. V péči domácí hospicové péče dožívá v našem
kraji každoročně pouze 350–400 pacientů. Přitom se
ukazuje, že přání být v této fázi doma má mnohem
více pacientů. Není jim to ale umožněno. Mimo jiné
proto, že ambulantní a domácí paliativní péče v našem kraji není obecně dostupná. Z doporučení odborníků vyplývá, že na 100 tisíc obyvatel by měla být
k dispozici 1 ambulance paliativní medicíny a jeden
mobilní paliativní tým. Tedy tým po pěti sestrách plus
jeden lékař. To zatím v Brně ani v Jihomoravském kraji
nemáme. My jsme loni pečovali o 160 pacientů, letos
již už do poloviny září bylo 140. V jednu chvíli se náš
domácí hospic umí postarat o 20 až 24 pacientů v závěru života.
Čeho se v souvislosti s poslední etapou života nejvíce bojíme?
V našem zdravotnictví máme bohužel málo času na to,
abychom s pacienty mluvili, natož abychom s nimi mluvili o konci života. Kdybychom se k tomu dostali, zjistili
bychom, že většina lidí nemá strach, že zemřou – velká
část z nich to ví či tuší, ostatně mají nemocné tělo, niko-

liv mysl. Obávají se toho, co bude před tím – zda budou
trpět, zda budou mít bolesti… Pokud se nám zdravotníkům podaří otevřít tato témata, bát se přestanou,
protože i tuto fázi života umíme zjednodušit a ulehčit.
A mnohdy také prodloužit, protože nemocným umíme
ušetřit čas a síly – nemusí nikam dojíždět na ambulantní vyšetření, čekat v čekárnách a podobně.
Ten ušetřený čas pak mohou strávit se svými blízkými?
Určitě ano. K paliativní péči patří nejen léčba symptomů, ale i povídání o situaci. Terapeutické rozhovory,
které pomohou pacientům vyrovnat se s tím, že jejich
život bude krátký, ale že mohou najít způsob, jak stihnout řadu důležitých věcí. Důležité je sdílet informace
i s rodinou – často se nám stává, že pacient neví, jaké
informace mají jeho blízcí, a naopak. A nikdo z nich
o důležitých tématech nezačne mluvit, aby se navzájem nezraňovali.
SLOVNÍČEK POJMŮ
Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných, usiluje o nejlepší možnou kvalitu jejich života nejen po fyzické, ale i psychické,
sociální a duchovní stránce. Péči lze poskytovat
v různých prostředích – v nemocnici, LDN, hospici, ale i v ambulanci a domácím prostředí.
www.paliativnimedicina.cz, www.umirani.cz
Hospicová péče je jednou z forem paliativní
péče, soustředí se na potlačování fyzické i psychické bolesti a dalších potíží. Hospice – domácí i lůžkové – usilují o bezpečnou a vlídnou péči
v závěru života.
www.asociacehospicu.cz
Domácí hospic nabízí paliativní přístup v domácím prostředí, umožnuje nemocnému léčit řadu
potíží doma bez nutnosti hospitalizace i v posledních chvílích života.
www.hospicbrno.cz
Ambulance paliativní medicíny je odborná ambulance zaměřená na úlevu od potíží spojených
s nevyléčitelným onemocněním, nabízí vytvoření
plánu péče – jak žít dále s nemocí.
www.paliativnidata.cz
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Hospic má i své auto, kterým se týmy přesouvají za
svými pacienty.
Od vzniku domácího hospice, o kterém jsme mluvili na začátku, se služby rozšířily nejen v Brně.
11. a 12. října se ve městě koná první regionální
konference paliativní medicíny. Kdo se na této
akci sejde a co budete řešit?
Setkání poskytovatelů paliativní péče a domácí zdravotní péče v regionu pořádáme společně s Odborem
zdraví Magistrátu města Brna. Je potřeba diskutovat
nad tím, jakou péči umíme a můžeme pacientům nabídnout, i o tom, kde jsou úskalí právní odpovědnosti či
finančního a personálního zabezpečení našich služeb.
Se zástupci města Brna a Jihomoravského kraje bychom chtěli vytvořit koncepci paliativní péče v Jihomoravském kraji tak, aby taková péče v domácím prostředí
byla dostupná všem, kteří ji potřebují a kteří o ni stojí.
Paliativní medicíně se věnujete od doby, kdy se
u nás začala rozvíjet. Co by v této oblasti bylo nyní
nejvíce potřeba?
Ráda bych dosáhla dvou změn. S kolegy usilujeme
především o to, aby v každém regionu vznikla síť zařízení, která budou poskytovat paliativní péči, a ta
bude dostupná všem nemocným všude, kde umírají
– doma, v nemocnicích, hospicích i léčebnách dlouhodobé péče. Bezpečnost, užitečnost a finanční náročnost paliativní péče doma jsme mohli testovat
poslední dva roky v 9 domácích hospicech v České republice v rámci pilotního programu odborné společnosti, ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od roku 2018 by měla být tato péče
zařazena mezi zdravotní péči, která je běžně hrazena
ze zdravotního pojištění, tedy měla by být dostupná
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v celé ČR a pro všechny pojištěnce, pokud tedy zdravotní pojišťovny tuto péči hospicům nasmlouvají.

tým lidí, kteří umí zmírnit jeho potíže a být nablízku, když
je potřeba. Není pak nutné bát se toho, co pak přijde.

A druhý cíl?
Dosáhnout, aby fungovala síť ambulancí paliativní medicíny. Potřebujeme, aby byla zjištěna péče o nemocné
ne až v posledních dnech a týdnech života, ale hned od
ukončení na nemoc zaměřené léčby. Nyní pacientům
zbyde jen praktický lékař. I když dělá vše, co je v jeho
silách, potřebnou odbornou péči může poskytovat jen
částečně. Je třeba co nejdřív nastavit vhodnou léčbu
potíží i podporu výživy, je potřeba mluvit o tom, co
bude následovat, až se začne nemoc zhoršovat, na co
vše se můžeme připravit… stanovit to, čemu se říká
plán paliativní péče. Lékař ambulance paliativní medicíny má možnost vyjíždět za pacientem i domů. V Brně
máme takové ambulance dvě, u nás v hospici a v Masarykově onkologickém ústavu, ale z té lékař domů nedojíždí. V dalším rozvoji této služby zatím brání neukotvené financování ze zdravotního pojištění.

Kde čerpáte pro svoji náročnou práci sílu?
Komunikace s nemocnými přináší velice intenzivní
okamžiky. Díky nim si uvědomíte, že jsou věci, které
můžete změnit a které změnit nemůžete. S tím se
i v osobním životě žije lépe, přivádí vás to do života
v pokoře, která může být povzbuzující a naplňující.
Velkou inspirací je mi křesťanská víra. A jelikož mám
rodinu. A jelikož mám rodinu, je pro mě krásnou protiváhou intenzivnímu pracovnímu životu čas s rodinou.

Kdybyste se znovu rozhodovala, jakému oboru medicíny se budete věnovat, vybrala byste si opět stejně?
Určitě ano. Je pro mě důležité, abychom se my zdravotníci
postarali o nemocného po celý život. Ten nekončí ukončením léčby, ale odchodem těla jako organismu. A my
bychom měli umožnit nemocnému, aby žil důstojně až
do tohoto odchodu. Je rozdíl, jestli se člověk trápí sám na
lůžku v nemocnici a bojí se, nebo jestli má kolem sebe

Jaké okamžiky vás při péči o umírající umí nejvíce
překvapit?
Obdivuji, jak jsou naši pacienti stateční, jak dokážou
přijmout tíži svého osudu. A jak nás dokážou překvapit způsobem, kterým si dodávají odvahu, a jak umí
mávnou rukou nad starostmi všedního dne.
Také mě stále překvapuje, jak nám pečující rodiny
děkují, že jsme byli s nimi. Dokážou poděkovat přes
to všechno, co oni sami zvládli a co museli vydržet,
přestože ztratili svého milovaného člověka. A my zase
děkujeme jim, protože je obdivuhodné, co dokázali.
Pečující nám často svěřují, že překvapili sami sebe, že
by si nikdy nepředstavili, co všechno zvládnou. To je
pro jejich další život velice důležité. Jejich blízký sice
odešel, ale oni zde zůstali. A vědí, že udělali vše, co
bylo v jejich silách. To je velice posilující.
Autor

LÉKAŘKA S LÁSKOU K MOŘI
Regina Slámová se narodila v květnu 1970, vystudovala Masarykovu univerzitu. Specializuje se na
interní medicínu, paliativní medicínu a léčbu bolesti. Od r. 1996 pracovala na paliativním oddělení v Babicích nad Svitavou. Od roku 2004 pracuje
v Hospici sv. Alžběty v Brně, nyní jako vedoucí lékařka Domácího hospice a Ambulance paliativní
medicíny. Její manžel Ondřej je onkolog a paliatr.
Má 3 děti. Životním útočištěm je pro ni rodina
a evangelická církev. Kromě paliativní medicíny
má ráda květiny, les a moře.

Zuzana Šrámková
redaktorka

Tento článek najdete také na:
www.brno.cz/metropolitan
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22 odborných středních škol

NÁZORY
Díky EOC je Brno na
špici v odbavování
cestujících

Brno:
pro koho
má být dobré?

Vít Prýgl
zastupitel, ANO

Roman Onderka
zastupitel, ČSSD

Když se v lednu tohoto roku naostro rozjel systém
Elektronického odbavování cestujících (EOC), řada
lidí měla pochyby. Dokonce i v médiích se vyskytovaly náznaky nedůvěry, zda je celý systém, kdy
jako nosič předplatní jízdenky slouží bezkontaktní
platební karta, bezpečný. Věřím, že uplynulé měsíce všechny přesvědčily. Od začátku fungování e-šalinkaret jsme totiž nezaznamenali žádné problémy.
Celý systém navíc prošel drobnými úpravami, tak
aby byl pro uživatele co nejjednodušší. O úspěchu
zavedení e-šalinkarty svědčí především počet cestujících, kteří ji využívají. V systému je zaregistrováno už téměř 42 tisíc zákazníků a víc než 38,5 tisíce
si koupilo elektronickou předplatní jízdenku. Tržby
tak dosáhly 150 milionů korun.
Brněnský systém je unikátní a v tuzemsku ojedinělý. Existuje sice pražská Lítačka či Plzeňská karta,
naše EOC je však vázáno přímo na platební kartu.
Odpadá tak vydávání karet, vznikají nemalé úspory
na straně cestujících i objednatelů a veškerý management předplatních jízdenek zůstává pod kontrolou dopravců. Navíc je provozování a pořízení
systému mnohonásobně levnější. I díky těmto výhodám získalo elektronické odbavování zlatou medaili na letošním veletrhu URBIS, který představuje
chytrá řešení pro města a obce.
Troufám si tvrdit, že se nám i díky EOC daří zatraktivňovat MHD s cílem zvýšit její konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě, tak jak jsme si
vytyčili v koaliční smlouvě. Systém navíc čeká rozšiřování do celého kraje a započaly také přípravy
na 2. etapu, která přinese možnost nákupu jednorázových jízdenek bezkontaktní bankovní kartou ve
všech vozidlech jak v Brně, tak i v kraji.
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Je možné, že stávající brněnská koalice vedená
hnutím ANO po třech letech vedení Brna zjistila, že
naslibovala vzdušné zámky, jejichž případná realizace mnohdy překračuje i jimi tak vyhlížený rok
2050. Můj názor je, že Brno je tu proto, aby sloužilo
Brňanům. Je to město, které musí zajišťovat služby
denní potřeby co možná největší části svých obyvatel, ne uspokojovat zájmy hrstky vyvolených.
K zajištění takových služeb je nejen potřeba mít
co nejlépe fungující úřad či městem spravované
společnosti Dopravním podnikem počínaje přes
Brněnské komunikace až po BVV, městskou policii
nevyjímaje. Všechny tyto služby zajišťují tisíce lidí,
které Brňané platí ze svého rozpočtu.
Jak je možné, že v době, kdy jsou uvolňovány desítky milionů korun z rozpočtu města na projekty typu Hyperloop, má městský strážník na své
výplatní pásce o polovinu méně než ten pražský
a odbory v Dopravním podniku bijí na poplach vyčerpané neschopností vedení města pochopit, že
za podprůměrnou mzdu se zájemci o práci řidičů
nepohrnou?
Pro Brňany a Brno by určitě bylo přínosnější, kdyby
městský architekt svůj čas namísto komentovaných
prohlídek zoo vedl svůj tým k rychlejší realizaci
změn územního plánu. Plánu, který je jedinou šancí
pro resuscitaci bytové výstavby v Brně. Pro Brňany
a celou jižní Moravu by bylo rozhodně lepší, kdyby
zaměstnanci BVV namísto boje o zachování samotné podstaty veletrhů věnovali svoji energii do rozvoje tohoto brněnského rodinného stříbra?
Vážně si někdo myslí, že plány na pěší zóny připravované bez konzultace s odborníky na brněnské
komunikace, plány dělané od stolu v kancelářích
spřátelených architektů jsou řešením pro snadnější cestu do práce tisíců Brňanů? Těch Brňanů, kteří
dnes ve městě stojí v kolonách?
Já si to nemyslím.

Brno bude
bezpečnější

Nekulturní autobazar
pod načerno
postaveným lešením

Vít Beran
zastupitel, KDU-ČSL

Jiří Hráček
zastupitel, KSČM

Na základě schválené koncepce požární ochrany ve
městě Brně se vedení města rozhodlo ve spolupráci
s hasičským záchranným sborem a zdravotní záchrannou službou rozšířit počet defibrilátorů. Po dohodě se
starosty městských částí budou rozmístěny na 24 míst
ve městě Brně hlavně v okrajových městských částech,
tak aby bylo pokryto celé území města. Tři defibrilátory
se umístí městské policii do automobilů. Město financuje nákup defibrilátorů a městské části si pak musí
zařídit umístění boxů vesměs na obecní budovy a hasičské zbrojnice. Na používání těchto přístrojů budou
proškoleny zásahové jednotky sboru dobrovolných
hasičů i členové městské policie.
V jarních měsících byl také vypsán dotační titul generálním ředitelstvím záchranného hasičského sboru na
dopravní automobily pro zásahové jednotky dobrovolných hasičů. Po dohodě s šesti městskými částmi byly
podány žádosti o dotace a všechny byly úspěšné. Dále
byla schválena dotace na prvovýjezdovou cisternu pro
městskou část Brno-Žebětín. Z přebytku hospodaření
byly uvolněny prostředky na nákup cisterny i pro profesionální hasičský sbor a také 7,5 mil. Kč na projekt
rekonstrukce stanice na Lidické.
Na základě našich podnětů usiluje vedení města dlouhodobě o navýšení počtu městských strážníků do ulic
města, městská policie potřebuje dalších 50 lidí. Bohužel se nedaří přijmout tolik kvalifikovaných strážníků,
kteří projdou náročnými přijímacími testy. Dobrá zpráva však je, že v příštím roce půjde na platy brněnských
strážníků minimálně o 60 milionů korun více. Slibujeme si od toho naplnění stavů a zvýšení motivace udržovat pořádek a bezpečnost v našem městě.
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Léto je dávno pryč a místo něho je zde podzim. Právě proto je na místě se tak trochu ohlédnout, co si
naše město v období prázdnin muselo prožít. Asi
nejpodivnějším extravagantním zážitkem jak pro
Brňany, tak pro turisty z různých koutů Evropy i světa musela být návštěva jisté části historického centra Brna. Tím místem bylo Moravské náměstí.
Tento veřejný prostor se proměnil doslova ve staveniště. Tedy jen na první pohled. Ve skutečnosti na
něm byla jen umístěna replika Německého domu
v podobě ošklivého lešení. Neznalí kolemjdoucí jen
těžko dokázali odhadnout reálný smysl tohoto počinu, který se v Brně již nikdy neměl objevit. Tento
fakt se potvrdil v okamžiku, kdy vyšlo najevo, že tento symbol útlaku našeho národa zde byl umístěn
bez řádného stavebního povolení. Jednalo se tedy
o černou stavbu. Dalším šokujícím okamžikem letních měsíců byl den, kdy se náměstek Hollan, známý
odpůrce automobilové dopravy v Brně, zúčastnil zahájení výstavy ojetin patřící společnosti Mototechna.
Z Moravského náměstí se rázem stalo jedno velké
parkoviště, a dokonce veřejný autobazar. Ten se následně přesunul i na náměstí Svobody. Kouzelná je
ovšem skutečnost, že daná akce byla nahlášená jako
kulturní. Současně je namístě připomenout fakt, že
díky akcím v tomto prostoru byla v parných letních
dnech vyřazena z provozu vodní fontána, druhou
u divadla se dodnes nepodařilo zprovoznit. Je evidentní, že vedení města a městské části Brno-střed
má velmi odlišné představy o kulturnosti než většina
běžných občanů Brna, kteří nebyli z tohoto ozvláštnění historického centra zrovna nadšení.
To je ovšem již za námi. Načerno postavené lešení na
Moravském náměstí bylo rozebráno na začátku září
a zachovalé ojetiny jsou už také pryč. Teď je otázka,
co si pro nás brněnská koalice společně s organizátory festivalu Meeting za peníze nás, daňových poplatníků, připraví v příštím roce ke stoletému výročí
založení republiky. Mít obavy je rozhodně na místě.
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Jak se
skutečně
žije v Brně?

Scénáře pro
#brno2050

Robert Kerndl
zastupitel, ODS

Jaroslav Kacer
náměstek primátora, TOP 09

Ze všech stran se na nás valí informace o tom, jak
se dobře žije v Brně, jak se město Brno pravidelně
umisťuje na čelních pozicích v různých soutěžích,
naposledy v soutěži Evropská kvetoucí sídla. Je to
jistě dobře a je možné, že to zvyšuje prestiž města
Brna, ale obávám se, že skutečnost je jiná. Komu se
zcela jistě dobře daří, jsou nejrůznější spolky, nadace a jiná uskupení spřízněná s hnutím Žít Brno,
do kterých jsou pumpovány prostřednictvím dotačních titulů milionové částky, u nichž se však nikdy
nedozvíme, k čemu byly ve skutečnosti použity.
Jistě se také dobře daří těm, kteří se dlouhodobě
vyhýbají svým povinnostem a v rámci tzv. druhé
šance dostávají opravené byty za snížené nájemné, aby opět na rozdíl od nás všech ostatních svoje
povinnosti dál plnit nemuseli. Komu se už v Brně
žije hůř, je mlčící většina, která chodí do práce, řádně platí daně a chová se ve všech směrech zodpovědně. Těmto lidem však město neposkytuje žádné benefity, ba naopak, spíše jim háže klacky pod
nohy. Určitě se tak v Brně nežije dobře těm, kteří
chtějí normálně projet městem autem, nedejbože
zaparkovat. Doprava ve městě kolabuje, centrum
města je plné uzavírek, projekt rezidenčního parkování je poněkolikáté odložen a jeho spuštění je
v nedohlednu. A jak se chová osoba za dopravu odpovědná, muzikolog Hollan? Strká hlavu do písku,
odpovědnost svaluje na jiné náměstky. A když už
neví, z které do které, vyhodí dlouholetého vedoucího odboru dopravy, který jako jeden z mála dané
problematice rozumí a je schopen alespoň některé
z problémů vyřešit. Je dobré si uvědomit, že blížící se sněmovní volby nepřímo ovlivní i další dění
v Brně, a tak dobře přemýšlejte o tom, komu svůj
hlas dáte.
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Již více než rok pracujeme na strategii a vizi města
do roku 2050. Začátkem září byla představena již
druhá verze tohoto živého dokumentu. Velkým přínosem tak byl workshop „Scénáře pro #brno2050”,
který se uskutečnil 7. září 2017 ve VIDA! science
centru a na jehož přípravě se podílel i Rakouský
technologický institut (AIT), který má zkušenosti s workshopy využívajícími unikátní metodu tzv.
„participatory foresight“ (participativního předvídání). Spolupráci s AIT umožnila účast města v prestižním evropském programu Horizon 2020 projektu RUGGEDISED.
Co si vlastně představit pod pojmem participatory foresight? Účastníci workshopu z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry, zástupců
politických klubů, studentů i občanů, kterých bylo
téměř 70, byli rozděleni do tří skupin, které reflektovaly tři hlavní oblasti života – bydlení, veřejný
prostor a doprava; městská ekonomika a zdroje;
sociální oblast a kultura. Každá oblast pak obsahovala řadu trendů a megatrendů, např. v oblasti
bydlení se jedná o urbanizaci, investice do infrastruktury, demografický vývoj apod. Každá skupina se poté rozdělila opět na tři skupiny, kdy jedna
pracovala na scénáři budoucího vývoje v pozitivní
variantě, druhá skupina v negativní variantě a třetí
ve variantě, jako by se nic nedělo, tedy při zachování současného stavu. Navíc každá skupina měla
za úkol popsat všední den člověka v roce 2050 dle
svého scénáře.
Výstupem workshopu bylo tedy devět scénářů
a devět příběhů všedního dne, které byly účastníky na závěr workshopu prezentovány. Scénáře byly
během prezentací živě ilustrovány a přenášeny
online skrze sociální sítě města. Výstupy a záznam
prezentací scénářů jsou k dispozici na internetových stránkách www.brno2050.cz.

Brno sbírá
body a žije
se v něm líp

Finále 1. ročníku
participativního
rozpočtu se blíží

Martin Ander
náměstek primátora, Zelení

Tomáš Koláčný
radní, Žít Brno s podporou Pirátů

Značka Brno táhne, naše město sbírá jedno ocenění za druhým – naposledy zlatá medaile v soutěži
Kvetoucích evropských sídel. Kvalita života ve městě
roste a není to náhoda. Nové vedení města, které
před třemi lety ukončilo vládu bratrstva ODS a ČSSD,
okamžitě otevřelo město Evropě: novým nápadům,
ověřeným řešením z evropských metropolí. Místo
klasického „to by u nás nefungovalo“ dnes slýcháme
„když to funguje ve Vídni nebo Stuttgartu, proč by to
nemělo fungovat u nás v Brně“.
Za poslední tři roky se nám podařilo rozhýbat, co do té
doby stálo. Elektronickou šalinkartou jsme technologicky předběhli všechna města v Česku. Koupit si roční
jízdenku je pohodlné, rychlé a s využitím příspěvku od
města ve výši 1425 Kč taky bezkonkurenčně nejlevnější. Nové autobusy na plyn snižují hluk i množství
škodlivých emisí. Na dohled je zahájení dostavby několika tramvajových tratí, např. k bohunické nemocnici. V příštím roce začne i stavba velkého městského
okruhu na Žabovřeské, která odstraní obávaný špunt
s každodenními kolonami a uleví obyvatelům řady dopravně zatížených ulic. Na kvalitě brněnského ovzduší
se pozitivně projevují také častější úklidy silnic, které
jsme zavedli. I oprava a intenzivnější úklid před nádražím vytvářejí přívětivější obraz města.
Veřejnosti jsme zpřístupnili nové plochy parků, jak
pod Špilberkem, tak ve vnitroblocích nebo na sídlištích. Zahájili jsme oživování nábřeží brněnských řek.
Rozšiřujeme možnosti třídění odpadů a podporujeme opětovné využití nábytku, oblečení a dalších
odložených věci. I díky vstřícnému postoji radnice
se v ulicích Brna objevil nový fenomén – půjčování
kol, tak jak ho známe z velkých evropských měst.
A konečně, vrátili jsme Brnu váženou funkci hlavního architekta, který podporuje udržitelný rozvoj,
připraví nový územní plán nezávisle na developerech a pomůže čelit nevhodným záměrům, které by
poškodily město. Nepodařilo se zatím vyřešit zdaleka všechno, ale posun k lepšímu je vidět.

BRNĚNSKÝ

METROPOLITAN

V brněnském participativním rozpočtu můžete vy
všichni – Brňáci – sami navrhnout a následně hlasováním přímo rozhodnout, jak má Brno naložit
s 20 miliony z městské kasy.
V rámci prvního ročníku bylo podáno celkem
217 projektů, z nichž 156 získalo nutnou veřejnou
podporu pro postup do finále. V prvním říjnovém
týdnu budou všechny veřejně podpořené projekty, jejichž realizaci nebrání žádná (finanční, majetková, technická či právní) překážka, označeny
na webu damenavas.brno.cz statusem „proveditelný“. Prezentaci finálových projektů můžete sledovat také na facebookových stránkách Dáme na
vás. Od 14. října pro vás dále připravujeme výstavu finálových projektů na náměstí Svobody, abyste se mohli s projekty seznámit a vybrat si svého
favorita. V úterý 24. října proběhne od 17 hodin
v zasedacím sále Zastupitelstva města Brna na Dominikánském náměstí veřejné zvažování, na které
vás tímto zvu a v rámci kterého budou moci všichni účastníci ocenit tři projekty, které pro finálové
hlasování získají výhodnější pozici. Na akci jsou pozváni navrhovatelé a pro všechny účastníky bude
připraveno občerstvení.
Finálové hlasování bude probíhat od 1. do 22. listopadu na internetových stránkách damenavas.brno.cz,
a pokud by vám hlasování přes internet nevyhovovalo, můžete odhlasovat osobně v úterý 14. listopadu od 10 do 20 hodin v prostorách Knihovny Jiřího
Mahena na ulici Kobližná.
Dáme na vás!

INZERCE

Kočky jsou spojovány především
s roztomilými obrázky a klipy na
internetu nebo s toulavými pouličními mickami. Nic se ale nevyrovná
pohledu na živé kočky. Právě proto
se pořádají výstavy koček, které
jsou přehlídkou krásy. Výstavy se zúčastňují kočky s průkazem původu
a kočky domácí. Předvádí se krasavci jednotlivých plemen, aby i laik,
případně nový zájemce o domácího
mazlíčka si dovedl představit krásu,
eleganci a jak doopravdy to které
plemeno vypadá. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s různými
plemeny koček a jejich barevnými
varietami, zjistí, že ne každá kočka
musí „produkovat“ koťata, že se
vystavují i kastráti (jen pro krásu)
a také kočky domácí. Nejvíce bývají
zastoupené velké kočky mainské
mývalí, stále oblíbenější ragdolové
i stálice britské krátkosrsté, nyní
uznané i dlouhosrsté, norské lesní
a další plemena. Na výstavě se kočky
neprodávají, je možno se s chovatelem domluvit a počkat si na narození kotěte od určité kočky.
Mezinárodní výstavy koček v královopolském Semilassu se pomalu
stávají tradicí. Chovatelská organizace Kočky Brno pořádá ve dnech
11. a 12. listopadu 2017 už sedmou
a osmou výstavu. Kočky budou
hodnotit posuzovatelé z Německa, Polska i Česka. I kočky mají
svoji miss sympatie, proto nebude chybět ani volba návštěvníků
o nejsympatičtější kočku výstavy.
Přijďte se podívat a zvolit pro vás
nejkrásnější miss kočku.
(PR)

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější
průmyslový veletrh ve střední Evropě
9.–13. říjen 2017
Každoročně se ho účastní více než
1600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí
přes 35 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Návštěvnost je vysoce
odborná, přes sedmdesát procent
návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové
oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.
Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřicí,
řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace
a měřicí technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech

ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.
MSV je tradičně věnována vysoká
mediální pozornost, akredituje se
přes čtyři sta novinářů. Součástí
veletrhu je špičkový doprovodný
program odborných konferencí,
seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.
(PR)

„Účet bez poplatků
i dobrá káva jsou
samozřejmost.“
Ivana Brožáková
Banka CREDITAS

Kromě kávy a výhodnějšího účtu vám
nabídneme i výběry ze všech bankomatů
zdarma. Rádi vám také pomůžeme
s převedením zůstatku i všech příkazů
z vaší současné banky.
Zastavte se v naší brněnské pobočce na Pekařské 72,
pod zastávkou Nemocnice u sv. Anny.

www.creditas.cz
800 888 009
SC-371446/02

Kočky v Brně

BRNĚNSKÁ
MHD POSÍLÍ
Více místa v jedničce, trojkou bez přestupu až na Rakoveckou
nebo větší frekvence šlapanické jednatřicítky. Od prosince čekají celé Brno změny v městské hromadné dopravě.

Zkracování intervalů i navyšování kapacit spojů. Nejen s tím počítá návrh
organizace brněnské dopravy pro příští rok, který bude platit od prosince.
Některé úpravy vycházejí přímo z připomínek městských částí. Například
v Bystrci tak bude tramvaj číslo 3 ráno i večer častěji zajíždět až na Rakoveckou a na trase 1 bude jezdit více „dlouhých“ souprav. Větší podíl velkokapacitních vozů se bude objevovat v nepracovní dny také na lince 9.
„Sice je mi líto řidičů, protože už tak toho mají dost, ale jako cestující jsem
ráda. Třeba devítku využívám o víkendu často jako přímý spoj z Lesné
do centra, s kočárkem dojedu až na Svoboďák,“ hodnotí plány cestující
Jana Šedá.
Častěji bude vyjíždět také expresní autobus E56, který propojuje bohunickou nemocnici, vlakové nádraží v Králově Poli a Technologický park. Posílení
se dotkne minibusových linek 65 a 68–80. V plánu je i zcela nová minibusová trasa vedoucí z Bystrce přes Žebětín do Univerzitního kampusu. Úpravy
čekají i rozjezdy – nově budou ve všech časech jezdit až na konečnou.
„Jsme rádi, že město Brno pokračuje v trendu postupného navyšování obsluhy území. Musíme při tom však hledat kompromis mezi požadavky cestujících a našimi personálními a finančními možnostmi. Popsané novinky
spustíme na základě dohody při změně jízdních řádů od 10. prosince,“
uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
(ral)
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LVI SE
VRACEJÍ

PO 14 LETECH
DO ZOO BRNO
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&/EEE WKWKZh:KKZEK^dE//:DKs|,/EEK^d1͕
W\1^W s<KsKhKZ'E//

17

FOTOREPORTÁŽ

„Šedesátník“ Favorit oslavil
narozeniny závodem
Cyklistický klub TJ Favorit Brno oslavil v září šedesáté
narozeniny. Slavnostní události v prostorách velodromu vévodilo setkání s cyklistickými legendami, které za
brněnský klub závodily. Fanoušci se mohli potkat například s trojnásobným mistrem světa Ivanem Kučírkem,
mladým talentem Michalem Schlegelem nebo paralympionikem Ivem Koblasou. Nemohly však chybět ani
cyklistické závody – Grand Prix Brno a mezinárodní bodovací závod na 50 kilometrů Přilba Moravy 2017, jehož
historie se začala psát už v roce 1939. Během odpoledního programu byla představena také studie nového
velodromu, který by měl nahradit ten stávající.
(luk)
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6x foto: M. Schmerková
BRNĚNSKÝ
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INZERCE
SAKO V LISTOPADU VYMĚNÍ 13 TISÍC POPELNIC
A ZAČNE SVÁŽET ODPAD Z CELÉHO BRNA VLASTNÍMI SILAMI

MEZI 1. A 14. LISTOPADEM SPOLEČNOST SAKO VYMĚNÍ V URČITÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH A
KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH MĚSTA BRNA VŠECHNY ČERNÉ NÁDOBY (POPELNICE) NA SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA NOVÉ. OD TÉTO DOBY BUDE ZÁROVEŇ SVOZ ODPADUV TĚCHTO OBLASTECH
ZAJIŠŤOVAT SAMA, COŽ UMOŽNÍ FLEXIBILNĚJI REAGOVAT NA POŽADAVKY OBČANŮ. NOVÉ NÁDOBY
BUDOU NAVÍC PRO LEPŠÍ MANIPULACI PŘI SVOZU VYBAVENY KOLEČKY A DOJDE K OPTIMALIZACI
JEJICH MNOŽSTVÍ I K OPTIMALIZACI SVOZOVÝCH TRAS.

KDE ZMĚNA PROBĚHNE?
IVANOVICE, JEHNICE, KOMÍN, MEDLÁNKY, MOKRÁ HORA, OBŘANY, OŘEŠÍN, PONAVA, SADOVÁ,
SOBĚŠICE, STRÁNICE, ÚTĚCHOV, ŽABOVŘESKY.

POSTARÁME SE
I O VÁŠ ODPAD
WWW.SAKO.CZ

KDY?
VÝMĚNA NÁDOB A JEJICH OPTIMALIZACE PROBĚHNE OD 1. DO 14. LISTOPADU 2017. POPELNICE BUDOU
VYMĚŇOVÁNY VŽDY V DEN VÝVOZU. TO ZNAMENÁ, ŽE V DEN, KDY JE NÁDOBA NA ODPAD VYVÁŽENA,
BUDE SOUČASNĚ VYMĚNĚNA ZA NOVOU.

JAK BUDE PROBÍHAT DALŠÍ SVOZ?

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.SAKO.CZ, NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 548 138 315 A 728 225 593
NEBO NA EMAILOVÉ ADRESE DISPECINK@SAKO.CZ.

SC-371645/01

SVOZ BUDE PROBÍHAT BEZE ZMĚN PODLE STÁVAJÍCÍHO HARMONOGRAMU.

INZERCE

S modernizací Kauflandu
v Brně - Židenicích
budeme brzy hotovi!

SC-371170/01

Již za krátký čas pro Vás
otevřeme zbrusu novou,
moderní a komfortní prodejnu.
Přesvědčte se sami.
Těšíme se na Vás.

Svěřte se do péče
odborníků!
* V případě splnění podmínek
uvedených na www.volkswagen.cz.

STK
Možnost
arma.*
a emisí zd

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných
odborníků. Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou
jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali
partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Volkswagen

Váš servisní partner Volkswagen AUTONOVA BRNO s.r.o.
SC-371594/01

Masná 418/20, Brno 602 00, tel.: 543 424 211,
e-mail: objednavky@autonova.cz, www.autonova.cz

NEJLEPŠÍ BARISTKA CHODÍ
NA KAFE I VE VOLNU
22

Foto: archiv P. Střelecké

PŘÍBĚH
Ještě před lety pila instantní kávu. Dnes je osmadvacetiletá Petra Střelecká nejlepší baristkou v přípravě filtrované výběrové kávy. Na letošním světovém šampionátu v Budapešti skončila šestá.
Mezi ženami však neměla konkurenci. Kávu připravuje v Industra Coﬀee – brněnském podniku,
který vede společně se svým partnerem Adamem Obrátilem.
Byl to právě partner Petry Střelecké, nejlepší české
baristky, který jí cestu ke kávě ukázal. „V roce 2011
jsme odjeli pracovat do Londýna a hledat práci v kavárnách je nejjednodušší,“ popisuje začátek své kávové cesty Střelecká. „Adam si našel práci v kavárně
a domů chodil nadšený. Já se za ním na kafe občas
stavila,“ vysvětluje, jak se ke kávě postupně dostala. Po nějaké době zkusila štěstí v Prufrock Coﬀee,
což byla tehdy londýnská kávová mekka. Rok dělala
vedoucí kuchyně, než začala připravovat kávu. „Původně jsem tam šla kvůli interiéru a hudbě, která
tam hrála. Káva mě tehdy moc nezajímala,“ směje se
dnes Střelecká.
I přes své krátkodobé zkušenosti ale chtěla už tenkrát soutěžit. Byla připravená přiletět do Česka na
Brewers Cup, tedy soutěž v přípravě filtrované kávy,
která se ale zrušila. „Poprvé jsem se proto klání zúčastnila v roce 2014, kde nás bylo jen šest,“ vzpomíná. Toto národní kolo, stejně jako ty další v letech
2015 a 2017, vyhrála a odjela Českou republiku
reprezentovat do Rimini. „Skončila jsem tam šestá
a bylo to hrozně nečekané a krásné. Na každém dalším světovém mistrovství už jsem věděla, na co se
připravit, a ten pocit nebyl tak intenzivní,“ popisuje
své zkušenosti Střelecká. Do finále se z několika desítek soutěžících dostane vždy jen šest nejlepších.
Jak ale přiznává, deváté místo o rok později pro ni
bylo zklamáním. „Ale to i letos. Mohla jsem být pátá.
Ale byla jsem jediná žena ve finále, což je uspokojivé,“ přemýšlí.
Roky práce s kávou ji ujistily, že být dobrým baristou
znamená pracovat na svých senzorických vlastnostech, což je ale prý zábava. „Mně osobně pomohlo
nejen ochutnávání kávy, ale i rozmanitého jídla, které jsem buď zkusila uvařit, nebo jsem ho ochutnala
během cestování,“ popisuje svou cestu ke zdokonalení. Dobrou kávu dnes přirovnává k vínu. „Dobrá je
ta, která vám chutná. K té kvalitní by vás ale měl dovést barista,“ radí.
Svůj zájem nyní Střelecká přesunula k porotcování
podobných soutěží. „Profesně to člověka hodně posune. Musíte své názory konfrontovat a obhajovat
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před ostatními, mnohdy zkušenějšími porotci než
jste vy,“ vysvětluje.
Nejvíce hrdá je ve své kariéře na to, že jejich kavárna Industra Coﬀee, která sídlí v mrazírnách na ulici Masné,
funguje. Po návratu z Londýna společně s partnerem
přemýšleli, kde si otevřou vlastní podnik. Rozhodnutí
padlo na Brno. „Adam sice v Brně předtím studoval,
já tam ale byla jen jednou. Nechtěli jsme do Prahy ani
na sever Moravy, odkud pocházíme. Brno nám přišlo
jako dobrý nápad. Nájmy v centru ale byly drahé, tak
jsme sháněli spolupráci ve formě espresso baru třeba
v knihkupectví. O to ale tenkrát nikdo neměl zájem,“
popisuje začátky podnikání baristka. Nakonec souhlasili s prostory mimo centrum, kde dnes působí už
čtvrtým rokem. „Lidé si nás našli, dokonce jsme získali
i nějaké ceny. Tohle vnímám více než soutěžní úspěchy. Tohle je dennodenní radost,“ přiznává.
Radost jí samozřejmě přináší i samotná káva, kolem
které se jí nyní točí celý život. „Nemám moc volného
času, a když už, tak jdu někam na kafe. Docela ráda
vařím, ale to vnímám, že to taky patří ke kavárně,“
zamýšlí se Střelecká, která denně vypije okolo tří káv.
Den bez šálku kávy je pro ni noční můra. „Vždycky
mě pak začne bolet hlava. Možná už je to závislost.“
Přednost dává filtrované kávě, při jejíž přípravě má
všechno pod kontrolou. Stejně tak nemá preference
v původu kávy. Ráda zkouší rozmanité druhy, možná
trochu z nostalgie ji baví káva ze Salvadoru. „Mám to
spojené se vzpomínkami,“ dodává.
Budoucnost vonící praženými zrny bere jako jasnou
věc. „Dřív jsem u žádné práce nevydržela víc než rok,
protože mě přestala bavit a postrádala jsem v ní
smysl. Byla jsem v Norsku na stáži, dojila jsem krávy,
dělala au-pair i sbírala rajčata. V ničem jsem se ale
nedokázala najít,“ popisuje životní peripetie Střelecká. Kávu dělá přes šest let a nedokáže si představit
být bez kávy. „Už se mi asi v životě bude všechno točit kolem ní, jen to může měnit formy,“ předpokládá.
Žádné konkrétní plány ale do budoucna nemá. „Žiju
s tím, co mi přijde do cesty, to se prostě stane. Neplánuju dopředu, nechávám vše plynout,“ nastiňuje
své další směrování.
(gak)

Z MAGISTRÁTU
BRNO SE PŘIPOJÍ K VÝZKUMU VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVY
Brněnští radní na konci září odsouhlasili účast statutárního města Brna v projektu „Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, který připravuje Masarykova univerzita. Předmětem
projektu je propojení výzkumných institucí, dopravců
a firem z oboru dopravních technologií a vytvoření platformy pro mezioborový výzkum. Ten bude sledovat
a vyhodnocovat dopravní chování obyvatel a predikovat jeho změny v souvislosti se zaváděním vysokorychlostních dopravních technologií. Takové mezioborové

vědecko-výzkumné pracoviště, systematicky se věnující
této problematice, dosud v Čechách chybí.
Role města bude spočívat v účasti na diskuzích nebo
poskytování dat. Následně bude mít možnost využít
výstupy projektu v rámci přípravy svých strategických
dokumentů.
Projekt by měl odstartovat v dubnu příštího roku a trvat 57 měsíců. Podílet se na něm bude mimo jiné Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, České dráhy
nebo Ministerstvo dopravy ČR.
(ral)

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ BUDOUCNOSTI BRNA SE VĚNUJÍ DVĚ VÝSTAVY
Brněnské Urban centrum pořádá výstavu 2022 – KAM
BRNO (?), která návštěvníky prostřednictvím informačních panelů a audiovizuálních výstupů seznamuje
s několikaměsíční činností týmu Kanceláře architekta
města Brna. Koná se v prostorách Urban centra na
Mečové 5 a je otevřena do 31. října.
V Domě pánů z Kunštátu se do 29. října koná výstava
Městské zásahy. Představuje návrhy na nejrůznější
úpravy veřejného prostoru města, které vytvořili architekti, studenti architektury, spolky i laici. Celkem
34 vybraných návrhů je na výstavě představeno jako
modely doplněné vizualizacemi nebo videi. Modely

v různorodých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce jsou umístěny v instalaci kopírující mapu Brna vytvořenou
architektem Jakubem Kopcem. Návštěvníci výstavy
mohou jednotlivé zásahy ohodnotit – výsledky ankety budou následně předány Kanceláři architekta
města Brna.
Připraven je i doprovodný program – například procházka s architekty (7. 10.), workshop pro děti (8. 10.)
či improvizační divadlo (11. 10.) a další. Více informací
a kompletní program najdete na urbancentrum.brno.cz
a dum-umeni.cz.
(luk)

OBECNÍ BYTY LZE NOVĚ VYMĚNIT I PŘES INTERNET
Od 1. října platí nová pravidla pronájmu městských
bytů. Díky nim si budou moci nájemníci vyměnit
obecní byty i přes nový internetový portál. Uživatelé
na něm vyplní údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného,
a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem. Dojde-li ke spárování nabídek, aplikace zprostředkuje
zájemcům o výměnu jejich kontakty.

Spuštění webu je dalším krokem k větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí
projekty internetové mapy bezbariérovosti, mapy
spádovosti škol nebo na používání elektronického
zápisu do škol.
Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na vymenabytu.brno.cz.
(fpo)

PRODEJ POZEMKU V MOKRÉ HOŘE
Město Brno nabízí k prodeji pozemek p. č. 599/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 285 m2 v katastrálním
území Mokrá Hora při ulici Brigádnická. Minimální kupní cena je 741.000 korun bez DPH. Memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky je možné získat na Majetkovém odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno, dveře číslo 212 nebo na internetových stránkách www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“.
Nabídky je možné předat pouze osobně na majetkovém odboru (dveře č. 216 nebo 217) dne 20., 22. a 24. 11.
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25. 9.

FriendlyVox:
internet pro sluch

Přelomový brněnský projekt s názvem FriendlyVox „rozmluví“ internet nevidomým a slabozrakým
ve veřejných knihovnách. Tento
speciální webový portál vytvořil
Brňan Vladimír Jareš společně
s programátory ve své firmě. Je
navržený pro potřeby uživatelů,
kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš.
Stačit jim bude jen několik kláves.
Na konci září projekt podpořil
i Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška. Celkem 150 tisíc korun použijí autoři na pokrytí
nákladů na zaškolení pracovníků
knihoven, kde bude služba FriendlyVox zdarma fungovat.
(luk)

7. 10.

Biojarmark
v centru města

Zelný trh o první říjnové sobotě
zaplní biojarmark. Nabídne ovoce
a zeleninu, občerstvení, mléčné
a masné výrobky – to vše převážně z ekologického zemědělství.
Zakoupit i ochutnat bude možné
dobré víno, zavařeniny, pečivo
a další produkty lokálního původu
a také fair-trade potraviny. Součástí akce budou i doprovodné aktivity – ekologické poradenství o udržitelné spotřebě, o souvislostech
produkce a spotřeby potravin se
změnou klimatu nebo o přírodních
zahradách. Pro děti bude připraven koutek se zemědělskou tematikou. Atmosféru zpříjemní cimbálová muzika.
(luk)

Festival zaujme
5. 10. filmy o ovzduší
Ovzduší. To bude tématem již
třiačtyřicátého ročníku Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM. Základním táborem akce
bude letos kino Scala, kde bude
promítána větší část soutěžních
filmů. Ty vzejdou z více než dvou
a půl tisíce přihlášených snímků,
ze kterých vybere dramaturgický
tým pětadvacet, které budou soutěžit ve třech kategoriích – Krásy
přírody, České, slovenské a středoevropské filmy a Krátké filmy.
Z nich potom vzejdou i držitelé
Hlavní ceny ministra životního
prostředí a Ceny prezidenta festivalu Ladislava Mika. Přihlášených
filmů je oproti loňsku více než
dvojnásobek. Nejvíce produkce
pochází z USA, Indie, Íránu nebo
Itálie. Z České republiky jich je
jedenáct, slovenských filmů se
hlásí šest. Každý z přihlášených
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4. 11.

Otevřená data pro
odborníky i kutily

Na začátku listopadu se v Brně
uskuteční konference OpenAlt, která se věnuje otevřenému softwaru
a technologiím, ale i otevřeným datům ve státní správě a soukromém
sektoru (Open Data) a otevřenému
přístupu k vědeckým informacím.
Na své si přijdou i novodobí kutilové řídící se pravidlem „Udělej si
sám“ (DIY). Konference je zdarma.
Zájemci si navíc mohou poslat návrh na přednášku, a pokud zapadá do některé ze sekcí a splňuje
podmínky, mohou na konferenci
účinkovat. V loňském roce se akce
zúčastnilo 500 návštěvníků a organizátoři očekávají podobný zájem
i letos.
(luk)

Výstava židovských
23. 10. fotografií
filmů uvidí minimálně dva hodnotitelé z osmičlenného týmu, kteří
doporučí, nebo naopak nedoporučí film posunout do další části
výběru.
Do festivalové poroty se letos organizátorům povedlo přilákat skutečně významná jména – například
švédského fotografa Staﬀana Widstranda, který patří mezi nejvlivnější fotografy divoké přírody na
světě a za své dílo byl několikrát
oceněn. Ten v Brně zároveň představí svou výstavu fotografií.
Atraktivní bude i doprovodný program festivalu. Na tři festivalové
dny vyroste na náměstí Svobody
areál EKOEXPO. Proběhne i vyhlášení ankety Strom roku České
republiky a vůbec poprvé se bude
udělovat novinářská cena za environmentální publicistiku Ekopublika.
(luk)

V prostorách Křížové chodby Nové
radnice se v říjnu otevře výstava
fotografií Život v diaspoře. Zásadní okamžiky židovství a život mimo
Izrael, tedy v diaspoře, dokumentuje fotograf Jindřich Buxbaum. Na
snímcích jsou zachyceny události
jako obřízka, oslava šabatu, výuka
náboženství, slavnost bar micva,
svátky purim a chanuka, svatba
i pohřeb. Genocidu evropských
Židů ve 40. letech minulého století
připomínají fotografie z Osvětimi
i několik portrétů přeživších. Úvodní slovo na vernisáži, která se bude
konat od 17 hodin, pronese kurátor výstavy Jindřich Štreit. Výstava
bude otevřena každý den včetně
víkendů od 11 do 18 hodin až do
13. listopadu. Vstup je volný. (luk)

INZERCE

GRAND PRIX BRNO
Pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka,
primátora statutárního
města Brna Ing. Petra Vokřála
a předsedy Českého olympijského
výboru Ing. Jiřího Kejvala.
Tuto akci finančně podporuje
statutární město Brno,
Jihomoravský kraj,
SK TART Moravská Slavia Brno.

v moderní gymnastice

TART CUP 2017
závod olympijských nadějí

20. - 22. 10. 2017
MĚSTSKÁ HALA VODOVA BRNO

Kde jinde to dokážete

SC-371507/01

R E K L A M A

SC-371615/02

SC-371427/01

SC-371643/02

www.brnograndprix.cz

SC-370003/121
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7. 10.

Nemrtví potáhnou
městem

8. 10.

Drakiáda
na Kraví hoře

15. 10.

Do Otevřené
zahrady se valí dýně

Fanoušci hororových monster
budou mít o první říjnové sobotě
pré. Uskuteční se tradiční pochod
zombií – Zombie Walk Brno. Samotný program začne přibližně
ve čtyři hodiny odpoledne v parku na Moravském náměstí, kde
bude připraveno několik stánků.
Na místě bude i možnost nechat
se namaskovat a za doprovodu
hudby si zasoutěžit. Od 19 hodin
bude následovat samotný pochod
nemrtvých. A kolemjdoucí se budou mít na co těšit, zombie totiž
nebude jen „pár kusů“. Podle facebookové události se akce zúčastní
téměř 450 lidí, další více než dva
tisíce o ni mají zájem.
(luk)

V neděli 8. října se u jezírka v parku na Kraví hoře bude konat zábavné odpoledne s výrobou draků
a drakiáda. Od 14 hodin si malí
i velcí zájemci přímo na místě budou moci za pomoci lektorů Domu
dětí a mládeže Helceletka vyrobit
jednoduchého papírového draka.
Materiál na výrobu bude k dispozici. Od 15 hodin pak návštěvníky
čeká pouštění draků a jiné hrátky,
po celé odpoledne se totiž bude
konat i doprovodný program.
Vstup je zdarma. Akce se v případě velmi nepříznivého počasí
neuskuteční. Více informací je na
www.kaveeska.cz.
(luk)

Milovníci dýní a podzimu by měli
v neděli 15. října zavítat do Otevřené zahrady na Údolní 33, kde
se uskuteční tradiční Dýňové
slavnosti. Akce začne v deset hodin dopoledne a až do sedmnácti
hodin bude připraven rozmanitý
program. Návštěvníci se mohou
těšit na soutěž ve dlabání dýní,
dýňové a jiné podzimní delikatesy, velkou šifrovačku pro děti
i dospělé, dílny pro děti, Neoveskou cimbálovou muziku či přesně
ve 13 hodin na soutěž o nejlepší
dýňový koláč. Vstupné bude stát
80 korun, rodinné vstupné pak
300 korun. Děti do tří let budou
mít vstup zdarma.
(luk)

Rytíři nebes
12. 10. přijedou do Brna

Kompletní
13. 10. Sorrentino ve Scale

Vědci provedou
6. 11. po laboratořích

Ve čtvrtek 12. října bude v areálu BVV otevřena výstava o letcích
druhé světové války ve službách
Royal Air Force s názvem Rytíři nebes. Ve stejný den se od 18 hodin
několik z dosud žijících letců potká s veřejností v brněnském planetáriu. O své názory na největší
a nejstrašnější konflikt v lidských
dějinách se s návštěvníky podělí
český generálporučík Emil Boček,
jenž působil v britském RAF, rudoarmějec Vladimír Hrozný, izraelský pilot a jedno z Wintonových
dětí major Hugo Meisl a poručík
Hugo Broch, který brázdil vzduch
na křídlech německé Luftwaffe. Na programu bude projekce
představení Sen o létání, diskuze
s letci a autogramiáda. Vstupenky
na setkání lze získat na www.hvezdarna.cz/program.
(luk)

Historicky první česká kompletní
retrospektiva dosavadního díla
Paola Sorrentina v polovině října
přitáhne fanoušky tohoto italského „architekta obrazů“ na čtyři
dny do Univerzitního kina Scala. Od pátku do pondělí kino postupně nabídne filmy Přebytečný
člověk, Následky lásky, Rodinný
přítel, Božský, Tady to musí být,
Velká nádhera a Mládí.
Největší formální virtuos mezi
současnými italskými filmaři je
typ režiséra-vizionáře, který je
jedněmi oslavován jako objevitel
skutečné životní esence a krásy
a druhými zpochybňován coby
sebestředný manýrista často zaměňující hloubku za velikášství
a povrchní úžas.
(luk)

Na více než 50 akcí se mohou těšit
Brňané při největším vědeckém
festivalu v České republice Týdnu
vědy a techniky. Brněnská pracoviště Akademie věd ČR, která akci
pořádá, během festivalu otevřou
své dveře veřejnosti a dají jí příležitost nahlédnout pod pokličku
práce vědců. Budou mezi nimi
i Psychologický ústav, Archeologický ústav či Ústav fyziky materiálů
a Ústav výzkumu globální změny.
Na návštěvníky čekají workshopy, přednášky, vědecká kavárna,
science show a další. Dny otevřených dveří se konají na každém
ústavu v jiných termínech. Kompletní program je na festivalovém
webu www.tydenvedy.cz. Vstup
na všechny akce je bezplatný, na
většinu z nich však bude potřeba
rezervovat si místo. To je možné
už nyní.
(luk)
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku zašlete do 1. 11. na
vasickova.jana@brno.cz, poštou na adresu redakce či pomocí SMS na 602 770 466. Správnou odpověď z minulého čísla (O Brnu píše i New York Times a Guardian) nám zaslali: Z. Novák, M. Drozd, B. Skříčková.
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JEZTE
ČESKY!

SC-371168/02

SC-370591/19

INZERCE

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

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

SC-371264/03

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

HISTORIE

WILSONŮV LES, PŘÍRODNÍ
OÁZA UPROSTŘED MĚSTA
Lesopark Wilsonův les si letos připomíná dvě „polokulatá“ výročí – byl založen před 135 lety a v říjnu před 45 lety zde byl do zkušebního provozu uveden první lyžařský svah s umělým povrchem
v tehdejším Československu.
Císařsko-královský lesopark založil v roce 1882 velkostatkář Ludvík Odstrčil. Byl současně notářem Františka Josefa I. a právě císař vznik parku na původně nezalesněném návrší nad řekou Svratkou v Žabovřeskách
také podpořil. Do roku 1888, tedy ke 40. výročí panování Františka Josefa, se tak z listnatých stromů, borovic
a douglasek zrodil Kaiserwald (Císařský les) o dnešní výměře skoro 34 ha. Zásluhy císaře i jeho jubileum v parku připomínal dnes ztracený obelisk a iniciály FJE (Franz
Joseph, Elisabeth) vysázené z jehličnanů na severním
svahu a viditelné z protějších kopců i údolí.
V roce 1933 byl park na počest amerického prezidenta, který podpořil vznik Československé republiky,
pojmenován Wilsonův les. Toto jméno mu pak ještě
několikrát sebrali a zase vrátili.

Sjezdovka, která neroztaje
V 70. letech 20. století musela příroda ustoupit socialistické touze po unikátnosti a tělesné zdatnosti. V Jiráskově lese, jak se tehdy park jmenoval, začali v roce
1971 studenti VUT Brno v rámci brigádnické akce bu-

Snímek z roku 1973, kdy se na sjezdovce dělaly úpravy,
stavěl se vlek a budovalo osvětlení.
Foto: archiv MB
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dovat lyžařský svah z umělé hmoty, mimo jiné jako
tréninkové zázemí pro školní lyžařské oddíly. Už za
rok, kdy byl vykácen 1 ha lesa a přerušena původní
cestní síť, zahájili na prvním umělém svahu na území
Československa, umožňujícím celoroční lyžování, zkušební provoz. Rudé právo 25. 10. 1972 psalo, jak se
v parku uprostřed města scházeli sportovci s lyžemi
na ramenou. „Zde se rozjížděli sice ne po bílém ‚prašanu‘, ale po podivném modrém koberci, který pokryl
prudký svah. Tento modrý koberec, množství kartáčů
z umělé hmoty, působil trochu nezvykle, ovšem podle
lyžařů byl na něm ‚sešup‘ ohromný,“ popisoval autor
textu. Jezdilo se na rovných lyžích, které se mazaly olejem a smýkaly po kartáčích.
Do roku 1974, kdy svah slavnostně otevřeli, zde mimo
jiné přibyl ještě vlek a umělé osvětlení pro večerní
lyžování, a aby se oplocený areál sjezdovky nemusel
obcházet, byl nad ním vybudován kovový most, který
zde stojí dodnes.

Konec lyžování, začátek výhledu
V 90. letech se změnily společenské poměry, lyžařský
styl i podmínky a sjezdovka přestala fungovat. Po roce
2000 vznikl plán na její obnovení a prodloužení, tomu
však zabránila občanská iniciativa. V roce 2010 byl
průsek opět začleněn do lesoparku, přerušené cesty
byly opraveny a výhled na Brno umožnil nový dřevěný altán. Následovala rozsáhlá rekonstrukce, kterou
Wilsonův les s podporou evropských fondů prošel
v letech 2011–2012, průběžně udržován a dotvářen je
však stále. „Po rekonstrukci začalo lesopark navštěvovat více lidí. Mnozí nemají obavu zavolat, když najdou
nějaký nedostatek či mají nápad na zlepšení. Tato vazba nás těší a jiný úhel pohledu nám pomáhá,“ uvedla
Alexandra Koutná z Veřejné zeleně města Brna, která
park spravuje.
(mak)

KULTURA
Moravský podzim s ozvěnou revoluce
Jedním z inspiračních zdrojů letošního 49. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim je sté
výročí říjnové revoluce v Rusku. Publikum tak od 5. do
28. října uslyší hudbu první třetiny 20. století, především
skladby ruských a českých avantgardistů, ale také hudbu s avantgardními a revolučními impulsy, která vznikla
před tímto obdobím i po něm. Tomuto zaměření odpovídá i nový vizuální styl festivalu vycházející z tvorby
Kandinského, Maleviče a Avraamova.
Festival si klade otázku, co je nebo by mohla být v hudbě revoluce, popřípadě evoluce, a revolučně působí
i samotná dramaturgie hudební přehlídky, která sleduje
pět tematických okruhů – Prolog, Piano, Drama, Rituály
a Epilog. Novátorský je i katalog festivalu z ekologického
papíru, který si lze natrhat po jednotlivých koncertech.
„Koncertů bude letos 17 a každý z nich je něčím výjimečný a zaslouží si naši pozornost. Posluchači si mohou vybírat podle témat – například hned první víkend je věnován klavírní hudbě v nejrůznějších podobách, prostor
pak dostanou hudebně-dramatické performance či hudební rituály v sakrálním prostoru a podobně. Lze volit
také podle výrazných událostí, jako je například uvedení
futuristické opery Vítězství nad sluncem nastudované
pro festival. A neopakovatelný a nepřeslechnutelný
zážitek slibuje replika Avraamovovy Symfonie sirén,“

upozornila na výrazné počiny festivalového programu
ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Tradice se tentokrát nemůže úplně držet ani zahajovací
koncert festivalu nazvaný Ve jménu ®evoluce, který kvůli
opravě Janáčkova divadla zazní 6. října na stadionu v Kounicově ulici. Opravdu nezvyklou, velkou a nepředvídatelnou událostí letošního festivalu by ale mělo být provedení
Symfonie sirén, kterou v roce 1922 realizoval Arsenij Avraamov v ázerbájdžánském Baku se všemi zvuky sovětského válečného přístavu. Tento koncept symfonie utvářené
ze zvuků města a hudebních performancí přenese tvůrčí
duo Andreas Ammer a FM Einheit na brněnské výstaviště.
Brno si tak 21. října zařve h(a)lasem sanitek, policejních
a hasičských vozů, slavkovských dělostřelců, fanoušků Komety, parní lokomotivy, osmi pěveckých sborů, dechové
hudby a nově zkonstruovaných nástrojů. „Vstupné je padesát korun, prodává se na místě a každý příchozí dostane i špunty do uší,“ dodala Marie Kučerová.
Bohatý program festivalu, který zahrnuje i představení
pro dětské publikum či koncert k 70. výročí Janáčkova
kvarteta, zakončí 28. října vysazení masarykovské lípy za
účasti devíti pěveckých sborů.
S tématem Nová ®evoluce se k Moravskému podzimu
po letech připojí i 30. ročník festivalu Expozice nové
hudby.
(mak)

Jako preview Moravského podzimu vystoupil v Besedním domě Tchongjongský festivalový orchestr. Foto: Z. Kolařík
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Soudržná rodina Brněnské 16
Mezinárodní festival krátkých filmů Brněnská 16 se
letošním mottem My jsme rodina hlásí k „aktivní
rodinné politice“. Kvůli opravám kina Art se 58. ročník nejstaršího filmového festivalu u nás přesune
do sálu Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí,
kde se od 11. do 14. října na plátně vystřídají profesionální i amatérské snímky, rodinná videa či filmové experimenty s délkou do 35 minut.
Soutěžit bude 42 krátkých filmů z celého světa –
mimo jiné i z Kyrgyzstánu – tematizujících různé
podoby rodiny. Mottem festivalu je inspirován i doprovodný program. „Publikum uvidí současné asijské filmy s rodinnou tematikou nebo experimentální snímky rakouského filmaře Josefa Daberniga
o rodině a s rodinnými příslušníky. Nebude chybět
ani oblíbený retro blok, tentokrát o podobách socialistické rodiny,“ představila část programu Gabriela Peringerová z Turistického informačního
centra Brno. Festivalové dění doplní tradiční sekce
Česká 16, retrospektiva brněnského amatérského
filmaře a animátora Emila Kubiše, diskusní panel,
workshop i výstava.
Akreditace je možné zakoupit online, na pokladně kina
Art v Distillery či v infocentru na Panenské.
(mak)

Čeští a slovenští
konceptualisté povedou dialog
Více než šest desítek českých a slovenských autorů svede dohromady výstava Čs. koncept 70. let,
která od 12. října do 13. ledna ovládne industriální prostor Fait Gallery (Ve Vaňkovce 2). Projekt je
výjimečný svým rozsahem, přesahem ke slovenským autorům, zařazením méně známých umělců
či těch, kteří se konceptu věnovali jen okrajově.
„Tímto projektem chceme vzdát poctu Brňanu Jiřímu Valochovi – nejen jako sběrateli, ale i jako kurátorovi a umělci, který většinu z vystavovaných
autorů svojí teoretickou i uměleckou činností propojuje,“ zdůraznila Denisa Kujelová, jedna z kurátorek výstavy.
Expozice seznámí návštěvníky s nejvýraznějšími
tendencemi konceptuálního umění, k nimž patří vztah písma a obrazu, konceptualizace malby,
kresby, fotografie i grafiky, autorské knihy a partitury či environmentální a akční projekty. Na výstavě jsou hojně zastoupeni i brněnští konceptualisté.
„Kromě Jiřího Valocha nesmí chybět Jiří Hynek Kocman, Dalibor Chatrný, Marian Palla nebo např. Monogramista T. D., který již v Brně delší dobu žije,“
dodala Kujelová.
(mak)

TIPY

4. 10. – 7. 11. Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených
Výstava fotografií v Moravské zemské knihovně o osudech nuceně nasazených za 2. světové války.

5. 10. 2017 – 18. 2. 2018 Káva Lamplota – prvotřídní kvalita!
Technické muzeum v Brně připravilo výstavu ke 140. výročí narození Huberta Martina Lamploty, jenž zasvětil
svůj život kávě a čaji a jehož obchody se objevovaly od Brna přes Bratislavu až po Opavu.

5. 10. 2017 – 12. 1. 2018 Krejčí Sláma
Pět let života (70. léta) svérázného krejčího na fotografiích Iren Stehli vystavuje Galerie Valchařská.

16. 10. – 19. 12. Moravia Music Fest
V říjnu na jubilejním 10. ročníku mezinárodního jazzového festivalu vystoupí Ondřej Štveráček quartet a Gene
Jackson (16. 10.) a trojice Šmoldas, Nussbaum, Anderson (22. 10.).

29. 10. Woodstock
Premiéru rockového muzikálu uvádí v Divadle na Orlí studenti muzikálového herectví DiFA JAMU. Patří svoboda
všem, nebo jde o luxus pro vyvolené?
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SISTER ACT Is presented through special arrangement
with Music Theatre International (MTI).
www.MTIShows.com

SC-370093/68

CHERI STEINKELLNER
& BILL STEINKELLNER

POSLEDNÍCH 23 PŘEDSTAVENÍ!
DERNIÉRY 4. A 5.11. V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
ZNÁMÉ PÍSNĚ JAROSLAVA UHLÍŘE A ZDEŇK A SVĚR ÁK A

w w w. AT Z IJ I D U CH OV E M U Z I K A L.c z

Generální partner

Generální mediální partner

Hlavní partneři

SC-370003/122

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...

SC-371547/01

SC-371522/01

INZERCE

R E N O M O VA 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
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.

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

PRAČKA
UZÁVĚRKA INZERCE
LISTOPADOVÉHO
VYDÁNÍ BRNĚNSKÉHO
METROPOLITANU
JE 31. ŘÍJNA

ZWY 61025 WI

Energetická třída A++
kapacita praní 6 kg
1000 otáček/min.

5990 Kč
DOPRAVA, INSTALACE
A ODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE ZDARMA

Platí v rámci Brna

Křenová 19 | Brno
tel.: 775 214 728

SC-371274/02

WWW.CHLADSERVIS.CZ

S NÁMI OSLOVÍTE
CELÉ BRNO!

INZERTNÍ MANAŽEŘI:
Martina Halászová
mobil: 721 664 902
e-mail: martina.halaszova@ceskydomov.cz
Pavel Škorpík
mobil: 602 564 940
e-mail: pavel.skorpik@ceskydomov.cz

Noc vědců 2017 – MOBILITA
Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má
v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě
přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? To je
otázka pro Noc vědců 2017.
Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Jejím
cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností,
zdůraznit společenskou potřebu vědců v každodenním životě, zvýšit povědomí veřejnosti o vědě
a výzkumu a motivovat mladé lidi k volbě profese
výzkumníka. Fakulta strojního inženýrství VUT
v Brně připravuje zajímavý program z různých

oborů, kterými se vědci na fakultě zabývají. Společně s dalšími partnerskými organizacemi se
představí v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, 612 00 Brno), kde budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si vlastní exponáty
muzea i nahlédnout do rozmanitých oborů všech
zapojených partnerů na jednom místě.
Letošní Noc vědců je naplánována na první
říjnový pátek, tedy 6. 10. 2017. Brány Technického muzea se otevřou v 18:00 hod. a zůstanou
otevřeny do 24:00 hod. Noc vědců vám přináší
velmi zajímavý program. Přednášku „Cesta za
sluncem“, matematiku v pohybu a pohyb v ma-

tematice, fyzikální pokusy plné pohybu. Dozvíte se o dynamice i pohybu v biomechanice.
Studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
představí studentské formule, které sami navrhli,
sestrojili a se kterými závodí na mezinárodních
tratích. I vy si můžete závodní trať vyzkoušet, simulátor vám je k dispozici. Můžete si vyzkoušet adrenalinovou jízdu a zažít pocity pilota stíhačky! Je pro
vás připravený trenažér, na kterém dosáhnete přetížení 3G. Trenažér pracuje na principu gyroskopu
a člověk v něm usazený zažívá náhlé a nečekané
pohyby ve všech směrech! Noc vědců má pro vás
připraveny nezapomenutelné zážitky.
(PR)

SC-371605/01

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

SC-371622/01

Výzkumný tým Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice
Brno hledá dobrovolníky do výzkumu funkcí mozku. Jste-li
ĚŽƐƉĢůǉǀĞǀĢŬƵϭϴʹϳϱůĞƚďĞǌĚƵƓĞǀŶşŚŽŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͕ƉĂŬ
ŚůĞĚĄŵĞƉƌĄǀĢsĄƐ͘sǉǌŬƵŵǌĂŚƌŶƵũĞǀǇƓĞƚƎĞŶşv maŐŶĞƟĐŬĠ
rezonanci a EEG. WƎŝƐƉůŶĢŶşƉŽĚŵşŶĞŬĮŶĂŶēŶşŽĚŵĢŶĂ͊
Kontakt: Mgr. Pavlína Hlavatá,
hlavata.pavlina@mail.muni.cz
+420 728 894 068

SPORT
Kometa potvrzuje loňskou formu
Hokejisté Komety mají rozcvičku za sebou. V prvních
devíti zápasech získali 21 bodů a v tabulce se usadili na prvním místě. Dobrou zprávou je také nedávný
příchod obránce Michala Barinky, veterána zámořské NHL i domácí hokejové reprezentace. Toho kvůli
omlazování kádru uvolnila pražská Sparta. Na led se
po zranění vrátil také kapitán Leoš Čermák.
Kometě se během posledního zářijového týdne podařilo zvládnout také dva z diváckého hlediska vděčné
a pro vývoj tabulky důležité zápasy – derby s jihlavskou Duklou a reprízu loňského čtvrtfinále play-oﬀ se
Spartou Praha. Utkání s Duklou mají velkou tradici už
proto, že jde o dva historicky nejúspěšnější týmy české hokejové historie. Poslední vzájemný soutěžní zápas s Duklou proběhl 28. listopadu 2008 v první lize,
kde oba týmy tehdy působily. Do letošního ročníku
nastoupila Jihlava po postupu z druhé nejvyšší soutěže jako outsider. Zadarmo se nedala, Kometa ale
ve vyprodané DRFG Areně vyhrála 4:2. „Hra se spouštěla nahoru a dolů. Plynulost nám tolik nevyhovovala. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a získali konečně
doma tři body,“ oddechl si po utkání trenér modrobílých Petr Haken.
Utkání se Spartou pak nabídlo pořádně pikantní příchuť, když se proti svému bývalému zaměstnavateli
postavil právě Michal Barinka. „Strašně moc se na atmosféru v DRFG Areně těším. Brno je hokejové město,
atmosféra na zápasech je neskutečná. Tohle nemají
nikde jinde v republice, možná ani v Evropě. Bylo by
hezké, kdyby se nám podařilo to, co tady dokázali kluci
loni,“ přál si Barinka. Titul je sice daleko, ale první krok
zkušenému zadákovi vyšel a Kometa porazila Spartu
2:1. Svůj druhý zápas ve velkém hokeji si na konto připsal sedmnáctiletý talent Adam Gajarský. „I přes hektický konec jsme bojovným výkonem dokázali vybojovat vítězství a udělali jsme radost výborným divákům,“
pochvaloval si kouč Kamil Pokorný.
Také v posledních dvou zápasech ukázal tým svoji sílu.
Nejprve otočil zdánlivě ztracené utkání s Pardubicemi,
ve kterém prohrával už 0:3. Rozhodující branku vsítil
talentovaný kanadský mladík Alexandre Mallet. Vedení v tabulce Brněnští získali drtivou výhrou 5:1 nad Vítkovicemi. V loňské sezoně ostravský tým nepatřil mezi
oblíbené soupeře, tentokrát měli ale modrobílí nabito.
Dvěma góly se blýskl Martin Zaťovič. „Loni jsme ne-
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vyhráli ani jeden zápas za tři body. Dnes se všechno
změnilo. Odehráli jsme výborné utkání. Po celých šedesát minut to byl z naší strany týmový a konstantní
výkon od prvního do posledního hráče,“ pochvaloval
si brněnský kouč Kamil Pokorný.
Letos podruhé se v brance ukázal talentovaný Karel
Vejmelka a opět to byl parádní výkon. Ve dvou zápasech tak mladý gólman pustil jedinou branku. „Ze začátku jsem se cítil nejistě, potřeboval jsem chytit pár
puků. Od druhé třetiny už to bylo v pohodě,“ konstatoval Vejmelka.
Další kolo ligy čeká Kometu v pátek 6. října v 18.00, kdy
doma přivítá Liberec.
(mad)

Kometa se s jihlavskou Duklou utkala po devíti letech.
Foto: M. Schmerková

Říjnové závody lákají běžce
Ačkoliv jsou horké letní dny již za námi, milovníci
outdoorových sportů se před podzimem schovat
nechystají. Právě naopak, říjnový kalendář běžeckých závodů je mimořádně nabitý. Velmi populárním závodem je například TRIEXPERT Vokolo
priglu. 14,1 km dlouhou trať, která se vine okolo Brněnské přehrady, loni pokořilo rekordních
2049 účastníků. 21. října se koná jubilejní 50. ročník Brněnské pětadvacítky, jež je také vzpomínkou
na zakladatele tohoto závodu a nadšeného běžce
Františka Bartáka. A hned několik závodů se odehraje v rámci série Brněnské běhy, například Běh
Výstavištěm. Termíny najdete například na webu
www.bezvabeh.cz.
(mad)

Amazonky chtějí obhájit titul
Loni překvapily fanoušky, když do Brna přivezly
historicky první titul v nejvyšší ženské lize amerického fotbalu. Letos má klub Brno Amazons
podobné ambice. „Naším cílem samozřejmě je
dostat se do finále a obhájit titul,“ říká hrající trenérka a kapitánka Lenka Vavrisová. „Budeme hrát
s černými páskami na rukou, je to vzpomínka na
spoluhráčku Lenku Pavlicu, která zemřela při porodu,“ dodává smutně.
V týmu se v pauze odehrála řada změn. „Máme
nového hlavního kouče Daniela Schmieda ze Sígrs,
kterému v útoku pomáhá Luděk Skoupý. Stejně
jako loni s námi bude hrát Aleksandra Lukasiewicz
z Polska, která hrála v USA za Chicago Force. Přišla k nám celá řada nováčků. K dispozici máme
39 hráček, což je asi rekord,“ vyjmenovává Vavrisová. Čerstvou krev se Amazonky snaží nalákat více
cestami. „Rozjíždíme tým Arrows Brno, který bude
hrát flagovou, a tedy nekontaktní verzi amerického
fotbalu. Po náboru v něm již máme devět lidí,“ je
s pokrokem spokojena Vavrisová.
První utkání sezony proti Prague Black Cats Amazonky zvládly a domů dovezly výhru 20:12. „Skvěle
nám zahráli právě zmínění nováčci,“ netají radost
Vavrisová. „Podařilo se nám dobře připravit jak
v obraně, tak v útoku. I tak jsme ale udělaly řadu
chyb, které musíme opravit, další zápasy budou
těžší,“ nespí Vavrisová na vavřínech.
(mad)
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Draci jsou opět mistry
Brněnští fanoušci populárního amerického sportu
baseballu mohou opět slavit. Již po jedenadvacáté se mistry domácí soutěže stali Draci Brno. Ve
čtvrtém zápase finálové série zvítězili proti Arrows
Ostrava 6:5 a celou sérii ovládli se skóre 3:1 na
zápasy. Klíčový moment zápasu patřil Adamovi
Hajtmarovi, který ze vzduchu chytil odpal Jakuba
Malíka a včasným přečtením hry a přihrávkou na
první metu také vyoutoval Camerona Russa.
„V této sérii hrály dva týmy, které si titul zasloužily, ale vyhrát může jen jeden,“ uvedl po závěrečném souboji brněnský hlavní trenér Arnošt
Nesňal. „Ačkoliv je to již náš jednadvacátý titul,
tak si ho strašně ceníme. Navíc máme radost, že
si příští rok zahrajeme Evropský pohár mistrů.
Nejenže jsme vybojovali České republice místo
na tomto turnaji, ale budeme si moct poměřit síly
s nejlepšími týmy v Evropě,“ těší se Nesňal již teď
na příští sezonu.
(mad)

Volejbalistky prověřila
Grand Prix
Volejbalistky z klubu VK Královo Pole ukázaly, jak
dobře se připravily na sezonu, a na šestém ročníku Grand Prix Brno skončily na druhém místě.
Lepší byly pouze hráčky Mariboru. „Turnaj nám
ukázal, kde máme slabiny, ale celkově ho hodnotím pozitivně. Doufám, že se našim příznivcům
hra líbila a že nás budou chodit povzbuzovat
i nadále,“ věří kapitánka Ivana Zburová. „Kvalita
Grand Prix Brno i některých utkání potvrdila naši
snahu vidět družstvo hrát pod tlakem. Turnaj byl
dobře zorganizovaný a ukázal hodně užitečných
věcí a zajímavých možností. I přes problémy
v některých aspektech hry bylo vidět, že se naše
družstvo zlepšilo, což je pro tuto část přípravy
podstatné,“ radoval se brněnský trenér Marek
Rojko. „Hráčky teď musí dobře zregenerovat.
Družstvo musí být soudržné, aby nabylo vnitřní
síly a dokázalo zvládnout i obtížná období sezony,“ dodal.
Další předsezonní turnaj hráčky čeká tento týden
v polském Bielsku Biala. 14. října pak tým vstoupí
do extraligy zápasem s Libercem.
(mad)

SLOUPEK PRIMÁTORA
Milí Brňáci,
tématem debat se v Brně nyní stala doprava. Situace bohužel není optimální. Mnohé ulice jsou přetíženy i za běžného provozu, natož při omezeních
a uzavírkách, což samozřejmě víme a řidičům se za
komplikace omlouváme. Musíme si však uvědomit,
že dlouhé roky se do infrastruktury na řadě míst neinvestovalo.
Pokud bychom v tom dále pokračovali, mohla by nastat havarijní situace, která by ulice uzavírala zcela.
Jako třeba událost z roku 2009, kdy došlo k havárii
kanalizace na Minské v Žabovřeskách. Ulici bylo potřeba okamžitě uzavřít bez ohledu na to, co se dělo
na okolních silnicích. Právě tomu se chceme vyhnout
a zanedbaná místa se snažíme opravovat co nejrychleji a nejefektivněji.
Často se ptáte, proč se na Křenové pracuje současně
s Kolištěm, a ještě na začátku školního roku. Musím
zdůraznit, že na Kolišti se nyní nepracuje a nejsou zde
žádná omezení. Tak to bude až do chvíle, kdy skončí
práce na Křenové. Až poté se na Koliště vrátí dělníci,
kteří tentokrát budou pracovat na vodovodu a kanalizaci. (Proč se to nemohlo udělat současně s výměnou
parovodů za horkovody? Sítě jsou rozloženy pod celou
šířkou ulice a pracovat na všem současně by znamenalo Koliště zavřít úplně.)
Ulice Křenová se navíc měla opravovat už o prázdninách. To jsme ale museli přehodnotit. Křenové totiž
měla předcházet oprava Hladíkovy ulice, kterou má na
starosti Ředitelství silnic a dálnic. A tyto práce se kvůli
průtahům ve výběrovém řízení posunuly na později – počkat proto musela i Křenová. Uzavřít současně
Křenovou i vedlejší Hladíkovu by totiž opět znamenalo
ještě větší problémy.
Řidiči se zlobí, že práce na silnicích nekoordinujeme.
Ale právě uvedená situace, kdy bylo potřeba řešit
opravy Hladíkovy, Křenové a Koliště, však ukazuje, že
práce koordinované jsou.
Maximum úsilí věnujeme i objízdným trasám. Teď se
například část řidičů diví, proč je na Tomkově náměstí
zákaz odbočení doleva z Provazníkovy na Dukelskou.
Není to samoúčelné. Odbočující řidiči by blokovali celou křižovatku a po průjezdu Husovicemi by přetížili
křižovatku Vranovské a Cejlu, kde by komplikovali jízdu i městské hromadné dopravě. Je tedy lepší odbočení na Tomkově náměstí zakázat a řidiče nasměrovat
na křižovatky s větší kapacitou.
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Aktuálně také hodnotíme, jak po měsíci trvání fungují objízdné trasy kvůli uzavřené ulici Valchařská. Uzavírka zde bude trvat ještě nejspíš rok. Je tedy důležité
situaci sledovat a dopravní značení či fungování křižovatek přizpůsobovat provozu.
Snaha co nejrychleji řešit dopravní problémy nás také
vedla k založení pracovní skupiny se zástupci města,
Policie ČR, městské policie, Dopravního podniku města Brna a Brněnských komunikací. Chtěl bych poděkovat krajskému policejnímu řediteli Leoši Tržilovi, který
tento krok podpořil.
Členové skupiny už připravují změnu dopravního značení v několika ulicích v centru, přibudou informativní
značky a na řízení problematických křižovatek se více
podílí policisté a strážníci. Rád bych v této souvislosti
upřesnil, že policie a město spolu o dopravních uzavírkách samozřejmě komunikují i za běžné situace
– ostatně to předepisuje zákon, podle kterého je při
uzavírkách vždy potřeba vyjádření policie. Pracovní
skupina však nyní usiluje o to, abychom potřebnými
změnami mohli na situaci v dopravě reagovat pružněji
a efektivněji.
Na závěr bych vás chtěl požádat o trpělivost ve vypjatých dopravních situacích a maximální míru pochopení a tolerance. Věřím, že všechny tyto kroky již brzy
oceníme.

Autor

Petr Vokřál
primátor města Brna

DOPISY ČTENÁŘŮ
Park na Moravském náměstí jako „Středobrňák“ vnímám jako jedno z míst v centru Brna, kde si lze odpočinout mezi zelení. Proto mne zklamala nedůstojná akce,
která přeměnila zmíněné náměstí na autobazar. „Letní
výstava aut“ (chybělo slovo „prodejní“) se následně
přesunula na náměstí Svobody.
Chápu, že soukromá společnost Mototechna, která
patří, tuším, do sítě AAA Auto, se snaží maximalizovat
zisk, ale u všech Hollanů, proč jí to orgány města povolily? A co už nechápu vůbec, je kombinace zmíněné
akce s připomínkou Německého domu.
Říkal mi takřka osmdesátiletý soused z naší ulice: „Šel
jsem tudy na procházku a jen jsem se nad tím ‚mobilním
autobazarem’ smál, v tom vyběhla prodavačka a říká:
‚Co je tady k smíchu, pane, toto jsou velmi kvalitní auta,
nebo se smějete našim cenám?’ Ta dobrá obchodnická
žena vůbec nepochopila, že se směji tomu bláznivému
nápadu vystavovat a prodávat ojetá auta pod lešením
připomínajícím Německý dům. Škoda, že nemám vyšší
důchod, hned bych si nějaké ojeté německé auto stylově zakoupil.“
Na druhou stranu je dobře, že „radnice“ po odporu Brňáků donutila Mototechnu akci ukončit. Pro vedení města
snad bude celá záležitost ponaučením do budoucna, že
je dobré jedenáctkrát měřit a pak teprve řezat.
Petr Kolman, redakčně kráceno

Díky podpoře Magistrátu města Brna a Jihomoravského
kraje rozvíjí zde svou činnost POLONUS – polský klub
v Brně.
U jeho zrodu v roce 1996 stáli mezi jinými prof. Krystyna
Kardyni-Pelikánová, brněnská polonistka, Izabela Vašourková a Roman Madecki, dlouholetý pozdější předseda.
Současnou předsedkyní je Zofia Jolanta Rek (od r. 2012).
V sídle našeho klubu na historické Staré radnici se scházíme na pravidelných čtvrtečních besedách s tematickým
zaměřením; organizujeme např. přednášky o významných historických událostech či osobnostech našeho národa. Společně slavíme svátky, připomínáme si národní
zvyky a obřady. V rámci našeho spolku působí Polská
školička, ve které naši nejmenší poznávají zábavnou formou kulturní dědictví Polska a učí se jazyku svých rodičů.
Jednou ročně konáme několikadenní naučné výlety do
Polska, kdy k účasti zveme i české spoluobčany.
Touto činností bychom se však uzavřeli jen do naší komunity. POLONUS se proto aktivně účastní řady společenských a kulturních akcí ve městě a kraji – ať je to brněnský
Babylonfest, Den národnostních menšin, či Dny polské
kultury v Brně. Chceme tak přispět k vytváření pozitivního
obrazu Polska a zároveň bourání stereotypních (a mnohdy nepravdivých) představ o Polsku a Polácích.
Slavnostní schůze k 20. výročí klubu POLONUS se bude
konat 4. 11. 2017.
Oton Gruszka, redakčně kráceno

GLOSA

BRNĚNSKÝ „BABÍ PODZIM“
Musím se přiznat k hrozné věci – nejsem z Brna. Ale v roli náplavy se tu statečně držím už dvacet let, což mě,
doufám, opravňuje k malému shrnutí brněnských podzimů.
Zpětně viděno mě až zaráží, jak moc jsem se po prázdninách těšívala zpět do školy. Jasně, kamarádi, hospůdky…
Ale hlavně babí léto! V Brně bylo každý rok neuvěřitelně úžasné. S měkkým světlem, zvláštní vůní, barevným listím
a burčákem. Letos nějak nic. Je zima, pošmourno, deštivo a ani ten burčák to není schopen zamaskovat.
Ovšem to by nebylo Brno, aby selhání počasí nevyvážilo. Čím? Kulturou! A kultura je velmi široký pojem, zahrnuje
v sobě samozřejmě výstavy, koncerty, divadlo, filmy, ale také kavárny a „obydlený“ veřejný prostor. Za ty roky, které zde trávím, se rozšířila nabídka snad úplně všeho. Kavárny se staly přirozenými místy setkávání všech se všemi
(o hospodách se širokou nabídkou kvalitních piv ani nemluvím), divadlo přirozeně obydlelo prostory, kam se „oficiální“ inscenátoři trochu báli, kvalitních koncertů je tolik, že by si jeden nohy uběhal, a o výstavách snad ani nemluvím.
Takže i když je za okny nevlídno, nezoufám. Vím, kam si zajít spravit náladu a nepodléhat podzimním chandrám
z opožděného babího léta. Pomohlo si zatleskat s Dianou Krall do rytmu písně Toma Waitse, dát si chilliburger
na Svoboďáku a vůbec. A ještě mám jednu věc k těšení – zajít do knihkupectví a kochat se záplavou kvalitní literatury, protože právě toto období je na knižní nabídku víc než bohaté. Takže vítej, podzime!
Gabriela Kostašová, nakladatelství JOTA
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Bez Banky znamená bez čekání...
 Máte unikátní obchod, potřebujete srovnat kontokorent v bance, zaplatit zkrátka něco rychle a peníze
potřebujete jen na chvíli? Na trhu poskytovatelů
úvěrů působí již sedmým rokem společnost BEZ
BANKY, která takové rychlé úvěry poskytuje. Tato
společnost patří pod investiční fond Rendit. Otázky
týkající se společnosti BEZ BANKY jsme položili její
finanční ředitelce, paní Petře Trojovské.

Jaký typ klientů se na vás
obrací?
Předně je potřeba říct, že
ﬁnancujeme obchodní
příležitosti, nikoliv spotřebu.
Obracejí se na nás ﬁrmy,
které mohou něco rychle
nakoupit s velkou slevou,
a tím zefektivnit své
podnikání. Pomáháme jim
najít okamžité operativní
řešení s tím, že pak mají
dostatek času a klidu
náš úvěr přeúvěrovat
jiným, dlouhodobějším
a levnějším. I když to už
umíme také v naší dceřiné
společnosti Bankometr,
která poskytuje úvěry na
delší dobu a výrazně levněji.
Naši klienti oceňují i to,
že se snažíme využívat
našich kontaktů a ostatních
obchodních partnerů,
které s nimi případně
propojíme. Přijde za námi
např. začínající developer,
který může rychle koupit
pozemek či dům, a hledá
někoho, kdo mu s investicí

pomůže. Nejednoho
takového jsme v minulosti
spojili s někým větším
a silnějším. Máme rádi winwin obchody. Všichni musí
být spokojeni.
Taková služba bude asi stát
více než v bance?
Naše služby začínají
na úročení 12 % ročně
u Bankometru a končí na
3 % měsíčně v případě
rychlého úvěru u Bez
Banky . Když si vezmete, že
v bance zaplatíte za kreditní
kartu přes 20 % ročně, tak
ten rozdíl od standardních
bankovních domů není
zase tak velký. Naši klienti
většinou pracují s maržemi
ve výši několik desítek
procent, tudíž tyto úroky
v krátkodobém horizontu
uﬁnancovat celkem
v pohodě zvládnou.
Půjčí-li si někdo například
jeden milion korun a za
měsíc zaplatí o 30 tisíc
více, pak není žádné
překvapující zjištění, že mu
poskytnutý milion přinesl
užitek mnohem větší. Bez
nás by ale tento podnikatel
o svoji příležitost přišel,
takže otázka, zda je naše
služba dražší než v bance,
není úplně na místě. My
dokážeme řešit časově
limitovanou nabídku v řádu
hodin, zatímco rigidní
bankovní ústavy kolikrát
i několik měsíců, což pak
některé lukrativní typy
obchodů zcela znemožňuje.
Na druhou stranu
většina našich klientů

postupně využije jak naše
služby, tak služby své
banky. Nás osloví kvůli
rozjezdu, zatímco v bance
poníženě vyřizují veškerou
byrokracii, aby se našich
o něco nákladnějších
peněz co nejrychleji
zbavili. Když vidíme, jak
složitý proces s ne vždy
úplně jistým koncem naši
klienti podstupují ve svých
bankách, rozhodli jsme
se jim nabídnout také
dlouhodobější a levnější
úvěrový produkt, právě
v rámci zmiňovaného
Bankometru.
Co musí klient splnit, aby
mu vaše společnost úvěr
poskytla?
Úvěry poskytujeme
pouze ﬁrmám, nebo
osobám podnikajícím
s IČ. Další podmínkou
je vlastnictví jakékoliv
nemovitosti, kterou
oceníme a poskytneme na
ni úvěr až do výše 60% její
skutečné hodnoty. Cenu
stanovujeme sami, i když

se vždy snažíme o nějaký
soulad s představou
klienta. Většinou je to
mix ceny odhadní, tržní
a srovnání s podobným
typem nemovitostí. Jelikož
však klient nemovitost
neprodává, ale jen si na ni
půjčuje, složité dohadování
o výši ceny v drtivé většině
případu odpadá.
Můžete uvést proﬁl vašeho
typického klienta?
Jak jsem již uvedla,
neposkytujeme úvěry
na dovolenou či jinou
spotřebu. Naši klienti jsou
podnikatelé, kteří umí
velmi dobře počítat a kteří
naprosto přesně vědí,
co chtějí a co potřebují.
Nemohu zde mluvit
o konkrétních případech,
ale určitě nás těší, když
vidíme ziskový obchod,
k němuž jsme jeho majiteli
pomohli, nebo když
sledujeme výstavbu na
pozemcích, které jejich
majitel získal s pomocí
ﬁnancování od Bez Banky.

tel. 778 000 007
www.bezbanky.cz
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Paní Trojovská, můžete
nám prosím vysvětlit
v čem je hlavní
výhoda oproti bance
či jiným nebankovním
společnostem?
Úplně hlavní výhoda oproti
ostatním společnostem,
ať už bankovním či
nebankovním, je rychlost.
Nevíme o nikom jiném,
kdo by uměl vyřídit úvěr za
tak krátkou dobu jako my.
Bavíme se přitom o větších
úvěrech, ne o částkách typu
5000,- korun za pět minut
po telefonu.

