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Oblast kolem Zvonařky čekají v  dalších 30 mě-
sících velké změny. Ulice Dornych se rozšíří, do 
ulice Plotní (na snímku, pohled z domu Dorn) se 
přesune tramvaj. Zmizí i lávka pro pěší.
  Foto: M. Schmerková
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DORNYCH I ŽABOVŘESKÁ: 
ZAČNE SE STAVĚT
Dvě dopravně důležitá místa v Brně čeká v roce 2018 velká přestavba, aby se zvýšila kapacita sil-
nic. Na začátku roku se začne stavět na Dornychu a na jaře i na Žabovřeské. V obou případech jde 
o léta plánované stavby. Po dobu stavebních prací však budou muset řidiči využívat objízdné trasy.

Křížení silnic Dornych, Plotní a Zvonařka patří k místům, 
která každodenně testují trpělivost řidičů z Brna i  jeho 
okolí. Kapacita silnic a křižovatky totiž nestačí současné 
dopravní zátěži. Průjezd touto lokalitou i příjezd do Brna 
z jihu je zde pravidelně zablokovaný, a to i ve chvíli, kdy 
nikde v okolí neprobíhají žádné další práce na silnicích.
Situaci má zlepšit dlouho připravovaný projekt Tram-
vaj Plotní, díky kterému se tramvaj z Dornychu přesu-
ne na Plotní – tedy blíže ke Zvonařce, vzroste kapacita 
křižovatek a na Dornychu se silnice rozšíří na dva pru-
hy v každém směru.
„V listopadu jsme ukončili výběrové řízení na zhotovi-
tele, a jakmile uplynou zákonné lhůty na odvolání, po-
depíšeme smlouvu. Věřím, že k zahájení stavby dojde 
na začátku roku 2018,“ uvedl náměstek brněnského 
primátora pro oblast investic Richard Mrázek.
Stavba bude podle zadání trvat 30 měsíců. Podle har-
monogramu je rozdělena do deseti dílčích etap výstav-
by, které si vyžádají deset různých etap dopravní obslu-
hy, objízdných tras, a  to i pro náhradní autobusovou 
a tramvajovou dopravu během stavebních prací.
„Jakmile bude podepsána smlouva, budeme se zhoto-
vitelem upřesňovat harmonogram dopravní obsluhy 
a o  stavbě budeme průběžně informovat jak řidiče, 
tak obyvatele dotčených částí města. Pracovat se za-
čne na Dornychu, a to na rekonstrukci kanalizace. To 
nám umožní pracovat i v zimních měsících,“ upřesnil 
náměstek Richard Mrázek.
Kvůli tomu však musí cestující počítat s přerušením 
tramvajové dopravy. „Ta bude ukončena ve smyčce 
Zvonařka a do Komárova nahrazena autobusy,“ uved-
la mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.
Podle připraveného projektu bude oblast ulic Plotní 
a Dornych vždy alespoň částečně průjezdná, připra-
vena je také objízdná trasa přes nedávno zprovozně-
nou ulici Kalovou (původní pracovní název ulice byl 
Nová-Agrozet).

„Mám pochybnosti o  třicetiměsíční délce stavby na 
Plotní. V našich poměrech je to běžná lhůta pro tak 
náročnou investici, ovšem v zahraničí to zvládají rych-
leji. Je to i v takových maličkostech, jako je každodenní 
délka pracovní doby na staveništi. Pokud se pracuje 
intenzivně od rána do večera po celou dobu stavby, 
lidé pochopí, že se dělá maximu. Realita je však čas-
to taková, že osamocená skupina kopáčů podpořená 
jedním bagrem rozvážně hloubí jednu jámu a jinak se 
na celém úseku nic neděje. Nedivím se, že jsou lidé na-
štvaní, když tohle vidí,“ upozornil opoziční zastupitel 
za ČSSD Oliver Pospíšil.

Žabovřeská se rozšíří

V roce 2018 se po letech příprav chystá i zahájení pře-
stavby ulice Žabovřeská, aby zmizelo úzké hrdlo mezi 
křižovatkou v Pisárkách a výjezdem z tunelu v Králo-
vě Poli. Městu Brnu se totiž v  letošním roce podařilo 
vykoupit poslední chybějící pozemek a ještě do konce 

Žabovřeská se rozšíří nejprve mezi mimoúrovňovou 
křižovatkou s Kníničskou a mostem na Veslařskou. 
 Vizualizace: ŘSD

TÉMA
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roku by stavba měla získat chybějící stanovisko o vlivu 
na životní prostředí podle nového zákona.
„Hlavním investorem a také zadavatelem výběrového říze-
ní je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se kterým spolupracu-
jeme na základě smlouvy o spolupráci. Společně nyní začí-
náme projednávat objízdné trasy s dotčenými městskými 
částmi,“ řekl náměstek primátora Richard Mrázek.
„Mrzí mě, že se městu Brnu nepodařilo prosadit reali-
zaci VMO Žabovřeská v dřívějším termínu, ale hlavně 
že už se konečně začne,“ podotkl opoziční zastupitel 
za ČSSD Oliver Pospíšil.
Stavba na Žabovřeské je rozdělena do dvou etap. „První 
etapa, kterou se začne, zahrnuje území od mostu přes 
Svratku na Veslařskou po mimoúrovňovou křižovatku 
s Kníničskou. Ve druhé etapě dojde k ražbě tunelu pro 
tramvaj, přeložení tramvajové trati a rozšíření stávající 
silnice v úseku mezi Pisárkami a mostem přes Svratku 
na Veslařskou. Obě etapy se budou částečně překrývat, 
celkovou délku stavby VMO Žabovřeská bude možné 
upřesnit až na základě jednotlivých výběrových řízení,“ 
vysvětlil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
Hlavní dopravní tepna proto bude po většinu doby 
trvání stavby vedena staveništěm. Stavět za provozu 
bude sice trvat déle, ale úplné dlouhodobé uzavření 
této lokality by vedlo k dopravnímu kolapsu.
„Jezdit přes staveniště sice není pohodlné, ale dá se to 
přečkat. Například v Polsku se podle mých zkušeností 
tímto způsobem staví celé kilometry dálnic a také se s tím 
všichni vypořádají, když řidiči nejsou vyplašení a chovají 
se podle pravidel,“ podotkl řidič Aleš Novotný.
Dopravní omezení se dotknou především Žabovřesk 
a Jundrova, a to hlavně v době rekonstrukce stávajícího 
mostu přes ulici Žabovřeská. Ten se totiž bude muset 
na celou jednu stavební sezónu uzavřít. Jediná objízd-
ná trasa je možná ve směru z Bystrce na Královopol-
ský tunel, kolem vozovny Komín, poté po ulicích Hlav-
ní a Štursova, dále se doprava rozloží do ulic Kroftova, 
Královopolská a v přímém směru do centra po Horové. 
V opačném směru povede objízdná trasa přes Veslař-
skou nebo přes Bráfovu a Fanderlíkovu.
Postupně se budou rekonstruovat také nájezdy na 
tento most – omezení v jednotlivých směrech potrvají 
v řádu týdnů.
„Na základě dosavadních zkušeností s  provozem 
v Jundrově jsme požádali Brno a ŘSD o instalaci sema-
foru na křižovatku ulic Optátova a Veslařská. Tento se-
mafor by měl být v provozu zejména v exponovaných 

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

hodinách, aby usnadnil výjezd z  Jundrova,“ upřesnila 
starostka Jundrova Ivana Fajnorová.
Provoz bude naopak zachován při rozšiřování stávající 
komunikace od mimoúrovňové křižovatky Kníničská 
po most přes Svratku na Veslařskou – nejprve se roz-
šíří jízdní pás ve směru na Pisárky, poté jízdní pás ve 
směru na Královo Pole.
A jezdit bude v této první etapě i tramvaj – jen v době 
rekonstrukce tramvajové trati bude část trasy vede-
ná po jedné koleji a zastávka Bráfova se posune blíže 
do Pisárek.
Přibližně za rok po první etapě by měla začít etapa 
druhá – tedy ražba tunelu a práce v úseku blíže Pi-
sárkám. Tato etapa si vyžádá méně uzavírek, dopra-
va bude většinu času vedena staveništěm. Pouze 
výjimečně a krátkodobě v  řádu dní dojde k odklonu 
veškeré dopravy přes most Kamenný mlýn a po ulici 
Veslařské – důvodem těchto krátkých uzavírek budou 
nutné přeložky inženýrských sítí pod stávající silnicí 
a odstřel několika částí skály pod Wilsonovým lesem.

A u t o r

Zuzana Šrámková
redaktorka
sramkova.zuzana@brno.cz

TÉMA

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VMO Žabovřeská
www.mestsky-okruh-brno.cz
termín zahájení: jaro 2018

Tramvaj Plotní
www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-plotni
www.kopemezabrno.cz/uzavirky-a-omezeni/
tramvaj-plotni
termín zahájení: začátek roku 2018
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ZŮSTÁVÁME TAK DLOUHO, 
JAK JE POTŘEBA, ŘÍKÁ SESTRA 
SLOUŽÍCÍ POD PETROVEM
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Na stráni pod Petrovem, skryta před ruchem velkoměsta, funguje od roku 2004 restaurace L’Eau 
Vive – Živá voda. Kdo do ní někdy zavítal, byl okouzlen domácí atmosférou, výborným jídlem a las-
kavým přístupem místních pracovnic, členek křesťanské komunity Donum Dei. „Naším cílem je 
nasytit tělo i duši,“ říká o jejich poslání vedoucí sestra Colette Nana, která pochází z Tintilou v Bur-
kina Fasu. Do Donum Dei vstoupila v osmnácti letech.

Co vás vedlo k tomu, abyste se stala misijní sestrou?
Mým přáním bylo sloužit Bohu. Jedna dívka z naší ves-
nice už byla členkou Misijní rodiny Donum Dei a díky 
jejímu vyprávění jsem se o ní dozvěděla i já. Ukázalo 
se mi tím jakési světlo, které jsem v životě následo-
vala, a už jsem u něj zůstala. Kdyby k tomu nedošlo, 
patrně bych vstoupila do nějakého jiného řádu, pro-
tože jak říkám, pro mě bylo nejdůležitější zasvětit svůj 
život Bohu. Po vstupu do Donum Dei jsem odjela do 
Říma, kde jsem získala duchovní formaci, a pak jsem 
rok působila v  jižní Francii. Teprve poté jsem se do-
stala do Česka.

Věděla jste dopředu, v  čem bude spočívat vaše 
práce na misiích?
V každé zemi děláme to, co je právě potřeba. V Brazílii 
například pracujeme s rodinami z chudinských čtvrtí, 
v Burkina Fasu se staráme o velký sirotčinec, na jehož 
provoz přispívají hodně také naši přátelé z  Evropy, 
kteří nám posílají peníze nebo oblečení. V Indii pomá-
háme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
s učením. Situace je tam pro nás o něco složitější, pro-
tože jsme obklopeny hinduisty, ale pro nás je prostě 
nejdůležitější pomáhat jakémukoliv člověku. A  i když 
s nimi o křesťanství nemluvíme, náš život sám o sobě 
je svědectvím naší víry. 

Jakým způsobem se to odráží na restauraci, kte-
rou provozujete tady v Brně?
Naše restaurace je místem, kde má člověk najít ob-
čerstvení pro své tělo i duši. Proto v každé restauraci, 
kterou na světě máme, nabízíme prostor pro modlitbu 
prostřednictvím našeho večerního zpěvu Ave Maria, 
k němuž se může kdokoli připojit. Nikomu to nevnucu-
jeme, ale je to pro nás velmi důležitý moment, protože 
všichni, kdo jsou v  tu chvíli na místě nebo kolem něj 
procházejí, mají možnost se zastavit a zamyslet. Mají tu 
chviličku na to, aby si ve svém srdci vzpomněli na Boha.

Co v restauraci děláte vy osobně? Věnujete se pří-
pravě jídel, nebo obsluhujete hosty?

ROZHOVOR

Dělám to, co je zrovna zapotřebí. Naší povinností je 
přijmout jakoukoli práci, kterou je třeba zastat. Mo-
mentálně třeba více obsluhuji.

A když máte volno?
Ráda si čtu, ale když je třeba v neděli restaurace zavřená 
a volna je více, podnikáme různé výlety. Ze všeho nejra-
ději to mám v lese, tam je ticho. Učím se sbírat houby 
a baví mě to, i když jich zatím moc nepoznám. Nebo se 
jdu projít do parků kolem Petrova nebo Špilberku.

Jak velká je vaše brněnská misijní rodina?
Je nás tu teď osm sester, z Burkina Faso, Vietnamu, 
Konga a Wallis a Futuny. 

Jak spolu komunikujete?
Mezi sebou mluvíme francouzsky, to je ostatně ofi -
ciální jazyk naší misijní rodiny, ale docházíme pravi-

MISIJNÍ RODINA DONUM DEI

Donum Dei (Dar Boží) vznikla v  roce 1950 ve 
Francii. Její zakladatel otec Marcel Roussel ne-
chtěl nečinně přihlížet tomu, jak se společnost 
odvrací od křesťanství, a vytvořil proto sdruže-
ní mladých dívek, které měly svou prací přispět 
k nové evangelizaci společnosti. Sestry, jejichž 
životním vzorem je Panna Marie, se před svě-
tem neuzavírají do klášterů, neodlišují se ob-
lečením od ostatních. Žijí a pracují mezi lidmi: 
v jeslích, ve studentských střediscích, v centrech 
pro poutníky…
Dnes působí na všech pěti kontinentech, např. 
v  Argentině, Nové Kaledonii nebo Portugalsku. 
Česká republika je dodnes jedinou zemí bývalé-
ho východního bloku, kde se lze s činností Misijní 
rodiny Donum Dei setkat. První sestry sem při-
šly v roce 1993 na pozvání řádu karmelitánů. Od 
roku 2004 sídlí na přání biskupa Vojtěcha Cikrle-
ho v řeholním domě v Brně na Petrově.
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Potrava pro tělo i duši. „Dělám, co je zapotřebí. Momentálně více obsluhuji,“ říká sestra Colette. 

delně na hodiny češtiny. Pro cizince je to těžký jazyk. 
Když jsem češtinu slyšela poprvé, nerozuměla jsem 
jedinému slovu a ani jsem nedokázala odhadnout, co 
znamená. Musíme se ji všechny učit úplně od začát-
ku, jako děti.

Co je na ní podle vás nejtěžší?
Asi gramatika, hlavně skloňování, protože to francouz-
ština nemá. V ní stačí vědět, jestli je slovo mužského 
nebo ženského rodu a tím to končí, kdežto v češtině to 
tím teprve začíná. Naopak čtení je docela dobře zvlád-
nutelné, když se člověk naučí vyslovovat jednotlivé 
hlásky, má vyhráno.

Jak dlouho v Česku žijete?
Už jsem tu docela dlouho, v Brně třináctým rokem. Na 
každém místě zůstáváme tak dlouho, jak je třeba. Ne-
existuje žádná stanovená doba, po které bychom své 
působiště měnily.

Pamatujete si ještě, jaký na vás udělalo první se-
tkání s Českou republikou dojem?
Na to nikdy nezapomenu. Přiletěla jsem v  zimě, vy-
stoupila jsem z  letadla a všude bylo bílo. Byl to nád-
herný pohled, protože já zbožňuji bílou barvu. Ta 
úžasná scenérie se mi navždy vryla do paměti, i když 
si vzpomínám, že mi u toho byla hrozná zima. Taková 
krása a taková zima! Úžasný zážitek.

Za ta léta, co jste tu strávila, zvykla jste si už na 
českou zimu?
Nemyslím, že bych si na ni vůbec kdy mohla zvyknout! 
Miluji sníh, ale zimu ráda nemám. Celkově jsem doce-
la zimomřivá. U nás v Burkina Fasu bývá v zimě kolem 
deseti patnácti stupňů, jen vzácně kolem nuly. Už při 
těch patnácti ale chodíme a klepeme se zimou. 

Jak často se vracíte domů?
Máme v  naší komunitě pravidlo, že domů jezdíme 
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po čtyřech letech na šestitýdenní návštěvu. Ne že by 
se mi během té doby nestýskalo, ale na druhou stra-
nu, pokud je doma všechno v pořádku a všichni jsou 
zdraví, tolik na to nemyslím. Naposledy jsem tam 
byla loni na Vánoce, takže další cesta mne čeká až za 
tři roky.

Jak probíhají Vánoce v Burkina Fasu?
U nás se Vánoce slaví úplně prostě, jednoduše. Každá 
rodina zabije nějaké zvíře a nakoupí různé dobroty, 
které připraví na Štědrý večer, aby uhostila celé příbu-
zenstvo. Naše rodina je velká, je nás devět dětí, a můj 
tatínek se navíc jmenuje Štěpán, takže zároveň slaví-
me jeho svátek a scházejí se u nás všechny sestřeni-
ce, bratranci... Tím pádem musíme zabít aspoň jedno 
kůzle, aby na každého vyšlo. O půlnoci jdeme všichni 
na mši a polovina rodiny tam zůstane i po ní, protože 
v kostele se bude zpívat a tancovat celou noc. Druhý 
den se slaví, jíme, co jsme uvařili, a  rozdáváme jídlo 
všem sousedům, bez ohledu na to, jestli jsou křesťa-
né, muslimové nebo animisté.

Dáváte si i dárky?
Vyloženě dárky ne. Příbuzní, kteří jdou na návštěvu, 
s  sebou pro hostitele vezmou třeba pytlík soli nebo 
rýže. A rodiče dávají každému dítěti nové šaty. Všich-

ni mají většinou stejné, celá rodina z téže látky, a pak 
v nich jdou na půlnoční.

Je nějaká česká vánoční tradice, kterou dodržuje-
te, když trávíte Vánoce tady?
Snažíme se jako celá komunita zapojit do českých tra-
dic, když tu žijeme. Proto máme před Vánoci v restau-
raci v nabídce kapra s bramborovým salátem. Vánoce 
v naší restauraci slavíme i  tím, že každý host od nás 
dostane k jídlu jako dárek takový malý betlémek, který 
samy vyrábíme třeba z mušliček nebo kamínků. S vý-
robou začínáme už v  říjnu a každý rok jich uděláme 
několik set.

Neztrácí se z Vánoc mezi vším tím shonem a ma-
monem křesťanský základ?
Víra mezi lidmi celkově mizí. Teď jsem byla ve Francii 
a pohled na ty prázdné kostely byl opravdu smutný. 
Tím spíše, že my v Africe jsme vlastně dostali víru od 
vás. Proto jsme také teď tady, abychom vám poděko-
vali za poklad víry a mohli vám jej splatit; abychom 
vám víru zase připomněli.

Jak to udělat, aby kostely byly zase plné?
Prosit. A kdo tomu věří, ať se k  tomu snaží přispět, 
jak může. Budou Vánoce, Ježíšek zaklepe na dveře 
našich domovů a našich srdcí. Nenechejme Ho čekat 
na mrazu. Vždyť o Vánocích oslavujeme Jeho naroze-
niny, copak by to šlo bez oslavence? Milí Češi, drazí 
Brňané, přijměme Ho vlídně a pozvěme Ho s radostí 
k našemu rodinnému stolu, neboť On nás má všech-
ny rád.

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

A u t o r

Radka Loukotová 
redaktorka
loukotova.radka@brno.cz

ROZHOVOR

RESTAURACE L’EAU VIVE / ŽIVÁ VODA

Tyto podniky provozují sestry po celém světě, 
např. v  peruánské Limě či francouzském Mar-
seille. V České republice fungovala první restau-
race ve Frýdlantu mezi lety 1998 a 2005. Ta br-
něnská, nacházející se na konci uličky Václava 
Havla, je otevřená od roku 2004. Sestry v ní pra-
cují bez nároku na osobní odměnu. Prostředky 
získané z chodu restaurace slouží k pokrytí jejich 
základních potřeb, zbytek přispívá na charitativní 
služby Misijní rodiny Donum Dei.
Symbolem „Živé vody“ je biblický příběh, který 
zachycuje rozhovor Ježíše se samařskou ženou 
u studny. V každé restauraci je tento výjev origi-
nálem, neboť jej vytváří místní umělec. Druhým 
typickým prvkem ve všech restauracích je socha 
Panny Marie, k jejíž poctě zpívají sestry každý ve-
čer píseň Ave Maria.
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INZERCE

• Prvních 5 000 zákazníků dostane  
   k zakoupenému vánočnímu stromku sazeničku  
   jedle zdarma

  • Soutěž o nejbláznivější fotku se sazeničkou  
    o 15X 1 000 Kč v dárkových poukazech

    • Balicí služba ZDARMA

     • Nedělníčkův hrací koutek

       • Vánoční fotokoutek

        • Adventní tvořivé dílny

800 110 800
SHOWROOM BRNO, Černovická 38

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

4.    12.  10  –18  HOD. 

PŘIJĎTE S DĚTMI
PRO SLADKOSTI
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NÁZORY
Strategické projekty 
města Brna – 
spolupráce s DPMB

Vedení města už má 
svoji vlastní minulost

Marek Janíček
zastupitel, ANO

Oliver Pospíšil
zastupitel, ČSSD

Ekologičnost, návaznost na již vybudovanou síť 
tramvajových tratí, přeprava většího počtu cestu-
jících a v některých případech i  rychlejší doprava. 
To jsou výhody tramvajové dopravy a  také hlavní 
důvody, proč právě modernizace a  prodlužování 
tramvajových tratí patří mezi strategické projekty 
města Brna. Jsem velmi rád, že existuje prováza-
nost a ve spolupráci s Dopravním podnikem města 
Brna vzniká nová podoba těchto dopravních tras, 
které budou dotvářet i novou podobu města. 
Konkrétně se jedná například o prodloužení tram-
vajové trati z  Osové do Univerzitního kampusu 
v Bohunicích. Právě do této lokality denně dojíždí 
až 40 tisíc lidí. Současné linky, stejně jako komu-
nikace, jsou na hraně kapacity. Nová trať, která 
povede z  velké části i  pod zemí, nabídne rychlé 
spojení s  centrem města, a  to za neuvěřitelných 
10 minut. Stejně velký význam má do budoucna 
s ohledem na dopravní obslužnost i víc než tři kilo-
metry dlouhý úsek nové trati na Stránskou skálu. 
Ve svém výčtu nemohu zapomenout ani na důle-
žitou rekonstrukci ulice Plotní, která v nové podo-
bě uleví dopravě v centru města. Zlepšení přinese 
řidičům, chodcům, ale i  cestujícím v MHD. Těsná 
spolupráce mezi oběma subjekty, tj. městem Br-
nem a DPMB, probíhá i na jiných projektech. Tře-
ba na prodloužení trolejbusové trati ze zastávky 
Novolíšeňská do zastávky Jírova. I v tomto případě 
znamená nová trať velké ulehčení hlavně pro ces-
tující, kterým ubude množství přestupů. 
Tato spolupráce, která propojuje odborníky na ma-
gistrátu a v dopravním podniku, funguje. Doufám, 
že již brzy i vy, obyvatelé města Brna, budete moci 
vyzkoušet nové tratě, které díky této spolupráci 
vznikly. Jsem rád, že i další významné projekty, jako 
je například rekonstrukce ulice Údolní, Zábrdovic-
ké nebo Lesnické, budou opět vznikat společně.

Před třemi lety začalo fungovat zcela nové vedení 
města, složené z politických subjektů, které předtím 
ve vedení nebyly. Tato nová koalice nezatížená minu-
lostí vyvolávala u veřejnosti velká očekávání a naděje. 
Najednou nebylo nic problém, stadiony budou, na 
velkém městském okruhu se bude pokračovat, Janáč-
kovo kulturní centrum se postaví, auta se zaparkují 
a doprava se zklidní. Veřejnost bude o všem otevřeně 
informována a ke všemu se bude moci vyjádřit. 
Realita je nakonec zcela jiná. Rada, která si na za-
čátku z nevědomosti naběhla svými sliby o  rychlé 
stavbě fotbalového stadionu, nyní v  panice hledá 
majetek, kterým uspokojí ambice vlastníka blokač-
ních majetků v okolí starého stadionu. Když už by 
nešlo zaplatit bytovými domy, hledá se jiný majetek. 
Co třeba nabídnout Letohrádek Mitrovských či jiné 
historické objekty? Bude-li mít Brno štěstí, na Žabo-
vřeské ulici se bude s městským okruhem pokračo-
vat už příští rok. Kdeže jsou optimistické představy, 
podle kterých se tam mělo už dva roky kutat? Zdat-
ně se pracuje s veřejným míněním. Přestože v mís-
tě budoucího Janáčkova kulturního centra se staví 
podzemní garáže a ke koncertnímu sálu zatím ne-
bylo nic odsouhlaseno, na jeřábu je hrdý nápis SÁL 
PRO BRNO. Můžete namítnout, že jsem hnidopich 
a že prostě město informuje s předstihem veřejnost 
o tom, co se bude dít. Tak v případě chystané směny 
devíti bytových domů se nájemníci s předstihem ne-
dozvěděli nic. Nikdo jim nepřišel oznámit, že mohou 
být pyšní na to, že budou jakousi součástí procesu 
výstavby nového stadionu. Realitu projektu sociál-
ního bydlení Rapid Re-housing musela prezentovat 
opozice, o problémech se ofi ciálně mlčelo.
Ještě před rokem či dvěma radní své neúspěchy či 
prohřešky často svalovali na minulé vedení měs-
ta. Po třech letech má městská rada konečně svoji 
vlastní minulost, za kterou si ponese odpovědnost 
a  ze které bude voličům skládat účty. Inu, čas je 
spravedlivý a neúprosný.
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NÁZORY
Město podporuje 
bydlení mladých

Bereme zjištění 
kontrolního 
výboru vážně?

Petr Hladík
1. nám. primátora, KDU-ČSL

Helena Sýkorová
zastupitelka, KSČM

V současnosti máme 30 000 městských bytů, což 
tvoří 15 % z celkového počtu bytů v Brně. Tento po-
díl chceme udržovat i do budoucna. Městské byty 
máme pro lidi ze střední třídy, jako jsou učitelé, 
zdravotní sestry, úředníci, policisté, ale také pro 
seniory, mladé rodiny a pro lidi, kteří si sami nemo-
hou pomoci k lepšímu bydlení.
Mladým lidem pomáháme s přechodem od studia 
do práce, mladým rodinám najít vhodné prostředí 
pro výchovu jejich dětí, mladým párům zase dá-
váme šanci, aby si mohly naspořit fi nanční základ 
k případnému pořízení vlastního bydlení. Nabízíme 
jim startovací byty se sníženým nájmem 57 korun 
za metr čtvereční. Současná podoba startovacího 
bydlení je určena pro partnerské nebo manželské 
páry od 18 do 35 let, které mají společný čistý pří-
jem zhruba od 23 tisíc do 47 tisíc korun. Smlouvu 
uzavírají na dobu čtyř let, za tuto dobu by měly mít 
naspořeno ideálně 300–400 tisíc Kč, které budou 
moci následně použít jako podíl do družstva nebo 
jako základ pro hypoteční úvěr.
V  současnosti pronajímáme 60 startovacích bytů 
a dalších bezmála 100 takových bytů budujeme. Do 
budoucna s nimi počítáme také v  lokalitách, jako 
je Kamenný vrch, Západní brána nebo Kaménky. 
Nově mají také městské části možnost pronajmout 
vybrané byty jako startovací. Z výzkumu veřejného 
mínění víme, že je o  tento druh bydlení obrovský 
zájem a  že může být důvodem pro setrvání mla-
dých lidí ve městě.
Mladou generaci zajímá především cena bydlení 
a dopravní obslužnost, na druhé straně tolik neřeší 
stáří bytu či blízkost rodinných příslušníků. Výzkum 
ukázal, že mladí lidé do budoucna preferují osob-
ní nebo družstevní vlastnictví. Tento požadavek 
zohledníme v připravované strategii bydlení, která 
bude připravena na začátku příštího roku. Nemys-
líme však jen na mladé, na své si přijdou i brněnští 
senioři, ale o tom zase příště.

Na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 3. říj-
na 2017 byla mimo jiné projednávána Zpráva Kont-
rolního výboru ZMB z kontrolního šetření organiza-
ce akcí Meeting Brno 2017 a Léto v centru, které KV 
ZMB provedl na základě usnesení ZMB. Výbor tuto 
zprávu projednal a schválil 18. září 2017. Pro schvá-
lení zprávy hlasovali všichni přítomní členové výbo-
ru včetně zástupců koaličních stran. Ve zprávě bylo 
konstatováno, že kontrolní výbor při svém šetření 
dospěl ke zjištění některých nedostatků při organi-
zování zmíněných akcí. Zjištění souvisela především 
s  činností příspěvkové organizace města Brna TIC 
Brno. Na základě svých zjištění formuloval kontrolní 
výbor doporučení určená Zastupitelstvu města Brna 
a dalším orgánům vykonávajícím činnosti v rámci sa-
mosprávy. Jedním z těchto doporučení byl i návrh na 
provedení okamžité hloubkové kontroly fi nancování 
festivalu Meeting Brno 2017 a Léto v centru.
Kontrolní výbor je důležitou součástí samosprávy. 
Jedním z jeho úkolů je upozorňovat na nedostatky 
a  pochybení při výkonu samosprávných činností. 
Domnívám se, že zpráva KV ZMB byla zpracová-
na komplexně a vedení města Brna se mělo se vší 
vážností zabývat zjištěními a doporučeními, která 
v ní byla uvedena. Namísto toho byla zpráva vza-
ta koalicí pouze na vědomí. Primátor města Brna 
výslovně konstatoval, že ředitelce TIC Brno naopak 
navrhne mimořádnou odměnu za vzornou organi-
zaci zmíněných akcí. Postoj primátora a  zástupců 
koaličních stran lze chápat jako znevážení práce 
kontrolního výboru. Zejména přístup primátora, 
který má v kontrolním systému samosprávy rovněž 
důležitou pozici, nepovažuji za správný. Koalice při 
projednávání zmíněného bodu dala občanům naje-
vo, jak vypadá rozhodování z pozice moci.
Vážení čtenáři, v  závěru roku 2017 vám a  vašim 
blízkým přeji jménem klubu zastupitelů zvolených 
za KSČM příjemné prožití vánočních svátků a  vše 
nejlepší v roce 2018.
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Vánoční přání

Robert Kerndl
zastupitel, ODS

Tiše a  ochotně purpura na plotně voní... stále 
voní, po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.
Jelikož se blíží čas Vánoc, rád bych vám touto for-
mou popřál co možná nejklidnější prožití svátků 
vánočních. Nechť se nám všem alespoň v  těchto 
dnech podaří zapomenout na každodenní pra-
covní i osobní starosti a povinnosti a máme dost 
času užít si mnoho radostných a  šťastných chvil 
s rodinou a přáteli. Zároveň bych všem rád popřál 
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2018 a spl-
nění všech vašich přání. A co bych si přál, aby se 
Brňanům povedlo v příštím roce? Určitě ať se nám 
podaří parkovat co možná nejblíže našemu bydli-
šti, bez toho, aniž bychom museli kroužit desítky 
minut po okolí. Ať nestrávíme v dopravních kolo-
nách v centru tolik času jako v roce letošním. Ať už 
konečně při cestách mimo Brno, třeba směrem na 
Vídeň nebo na Svitavy, začneme používat moderní 
silnice. Ať co nejdříve padne rozhodnutí o poloze 
nového vlakového nádraží, které Brno potřebuje 
a zaslouží si ho. Ať má město Brno konečně nový 
územní plán, který umožní další rozvoj města. Těm, 
kteří žijí v obecních domech, přeji, ať byty v  jejich 
okolí nejsou přidělovány nepřizpůsobivým obča-
nům, proti kterým už tím pádem nebudou muset 
sepisovat petice kvůli jejich nevhodnému chování. 
A  těm obecním nájemníkům, kterým chce město 
prodat „střechu nad hlavou“, přeji, ať domy zůsta-
nou v majetku města, a pokud se je město rozhod-
ne prodat, nechť si tyto byty mají možnost koupit 
nájemníci samotní. A  jako třešničku na závěr přeji 
nám všem, ať po všech, nejen novoročních osla-
vách nezůstane městská kasička pro další generace 
úplně prázdná. 
Pokud by se Ježíškovi tato přání snad nepodařila 
v roce 2018 splnit, doufám, že po komunálních vol-
bách to s novými pomocníky dokáže… 
Tiše a ochotně purpura na plotně voní... stále voní, 
voněla předloni, za rok snad zavoní zas.

NÁZORY
Studenti budou 
„agenty“ města

Jaroslav Kacer
náměstek primátora, TOP 09

Představitelé města schválili pilotní projekt zva-
ný Brno Erasmus Student, do něhož se zapojí jak 
zahraniční studenti studující v Brně, tak místní stu-
denti vyjíždějící do zahraničí a jehož cílem je navá-
zat spolupráci s aktivní a živou mezinárodní komu-
nitou a zároveň získat zpětnou vazbu a konkrétní 
návrhy na zlepšení kvality života v Brně.
Díky evropskému projektu Erasmus+ (European Ac-
tion Scheme for the Mobility of University Students), 
který podporuje mobilitu vysokoškolských studentů 
a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evro-
pě, se každý semestr mění počet studentů v Brně. 
Jedná se jak o  studenty ze zahraničí, tak o místní 
studenty, kteří vyjíždějí za znalostmi do ciziny.
Pilotní projekt Brno Erasmus Student si dává za cíl 
zapojit obě skupiny studentů do života města, a to 
zejména sdílením svých zkušeností z oblasti chytrých 
řešení a pomocí dotazníkového šetření budou moci 
porovnat své původní a nové město, čímž bude mož-
né vytvořit jakýsi žebříček atraktivnosti města. Město 
pravidelně zpracuje výsledky srovnávacího šetření 
a vyhodnotí je. Získaná data budou sloužit pro další 
plánování a rozvoj města. Studenti by se mohli aktiv-
ně zapojit do přípravy konkrétních návrhů na zlepše-
ní života v Brně. Rovněž samo Brno se chce přijíždějí-
cím studentům představit jako živé a zajímavé město 
pro jejich studium, práci i život. Samozřejmostí je pak 
i provázání zahraničních a místních studentů, aby se 
v novém městě necítili sami a odtrženi od dění.
Pilotní testování bude probíhat v  podzimním se-
mestru 2017/2018 na Vysokém učení technickém 
v Brně. V jarním semestru se připojí i další brněn-
ské univerzity – Masarykova univerzita, Mendelova 
univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita. 
Tento projekt je otevřený a kdykoliv se mohou při-
dat další univerzity.
Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 
popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nové-
ho roku 2018 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Brno má největší 
přírodní zahradu 
v Česku

Mojmír Vlašín
zastupitel, Zelení

V posledních letech se zahrady nenápadně mění 
z užitkových na prázdné travnaté plochy. Ty, které 
zůstávají, jsou často intenzivně chemicky ošetřová-
ny. Opačným směrem zamířilo hnutí tzv. přírodních 
zahrad, které vzniklo na přelomu století v Rakousku. 
I obyčejná zahrada může být malou přírodní oázou, 
která nabízí životní prostor volně žijícím živočichům 
a  produkuje čerstvé a  zdravé potraviny bez che-
mie. Významným rozdílem je také nízká pracnost 
údržby. Díky registrované ochranné známce „Pří-
rodní zahrada“ se v celé Evropě zvětšuje množství 
certifi kovaných přírodních zahrad, jejichž majitelé 
či správci dobrovolně plní kritéria, která tento sys-
tém nastoluje. V Česku je tak dnes téměř 500 cer-
tifi kovaných přírodních zahrad. Největší přírodní 
zahradu v Evropě, která se rozkládá na ploše 80 ha, 
najdete v rakouském Tullnu. Tuto plochu poskytlo 
město Tulln a myslím, že toho nelituje, stala se totiž 
Mekkou přírodních zahradníků a slouží jako inspi-
race pro ostatní zájemce v Evropě. Také Veřejnou 
zeleň města Brna myšlenka přírodních zahrad oslo-
vila a pro celek Zahrada Špilberk požádala o certifi -
kaci. Přihlášená plocha je svým rozsahem větší než 
20 ha. Zahrada Špilberk splnila základní kritéria, tj. 
nepoužívání pesticidů, umělých hnojiv ani rašeliny, 
v ostatních kritériích se dostala na průměrné či mír-
ně nadprůměrné hodnoty. Každopádně certifi kací 
prošla se ctí a tím se stala největší přírodní zahra-
dou v Česku. Spolu se dvěma již dříve certifi kova-
nými zahradami (Nadace Partnerství a  Mateřská 
škola) zahrnuje tento komplex na Špilberku téměř 
23 hektarů přírodních zahrad.
Veřejná zeleň města Brna se vydala vlastní cestou 
i v jiné oblasti. Na popud komise životního prostře-
dí se stala prvním velkým správcem veřejných ze-
lených ploch, který se zcela zřekl používání kontro-
verzních herbicidů na bázi glyfosátu (nejznámější 
je Roundup). Místo toho používá přístroj na hubení 
plevelů na bázi horké vody.

NÁZORY
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LÍSTKY NA VELKOU 
CENU SE SLEVOU
Fanoušci silných motorek se letos mohou těšit na Vánoce. 
Spolek pro GP ČR, který je organizátorem brněnské MotoGP, 
totiž spustil předprodej vstupenek na následující ročník.

V poledne v pátek 24. listopadu byl ofi ciálně zahájen předprodej vstu-
penek na nadcházející ročník Velké ceny České republiky. Grand Prix se 
bude konat tradičně v srpnu – o víkendu 3.–5. srpna 2018. Jejím organi-
zátorem bude letos už potřetí Spolek pro GP ČR.
K dispozici jsou vstupenky na přírodní tribuny, všechny sedadlové tri-
buny i tzv. kempenky. Ceny lístků na přírodní tribunu Silver začínají na 
1490 korunách. Vstupenky Gold, které navíc umožňují volný pohyb po 
všech přírodních tribunách a průchod areálem i shopping zónou u hlav-
ního vstupu na Masarykův okruh, vyjdou zájemce na 1890 korun. 
U  sedadlových tribun mají zájemci na výběr z  šesti vstupenek. Ceny 
těchto lístků se prozatím pohybují v rozmezí od dvou a půl do pěti a půl 
tisíce korun. Zakoupit lze také tzv. kempenku, která je určena výhradně 
pro motorkáře s vlastním stanem. Ti za ni zaplatí 3990 korun, v případě 
dvou osob se cena o tři tisíce zvedne.
„Grand Prix České republiky patří, co se týče vstupného, dlouhodobě 
k  levnějším velkým cenám v  šampionátu. Při srovnání s geografi cky 
i termínově nejbližšími závody, tedy Velkou cenou Německa na Sach-
senringu a Velkou cenou Rakouska na RedBull Ringu, pak obdobné 
vstupenky vycházejí při brněnském závodu levněji,“ uvedl tajemník 
Spolku pro GP ČR Adam Svoboda.
Vstupenky je možné pořídit v  informačním centru TIC na Panenské 1 
a samozřejmě online na stránkách www.gp.ticbrno.cz, další informace 
budou k nalezení tradičně na stránkách www.czechgp.com. 
Město Brno je společně s Jihomoravským krajem, Turistickým informačním 
centrem a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava již potřetí pod jednot-
ným názvem Spolek pro GP ČR organizátorem závodu. Na začátku roku 
2016 podepsal Spolek promotérskou smlouvu se společností Dorna Sports, 
díky které je konání Velké ceny České republiky zajištěno až do roku 2020.
Na letošní závody dorazilo téměř 194 tisíc návštěvníků. I přes nedělní deštivé 
počasí byl tento ročník ziskový. Podle Adama Svobody se na vstupenkách vy-
bralo 72 milionů korun. Letošní ročník tak skončil v plusu čtyři miliony korun. 
Z předchozího ročníku si Spolek pro GP ČR nesl ztrátu 28 milionů, kterou se 
ze třetiny podařilo splatit, nyní tak zbývá splatit zhruba 17 milionů. 
Náklady na letošní ročník se vyšplhaly na 170 milionů korun. Nejvyšší 
položkou v těchto nákladech je zalistovací poplatek. Ten v letošním roce 
vyšel pořadatele na 104 milionů. V příštím ročníku by se měl zvednout 
o dalších 7 milionů. Kateřina Gardoňová

AKTUÁLNĚ
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Pavilony F a G1  Moderní dětský koutek  Parkování v areálu ZDARMA

2017
BRNO

CO VÁS ČEKÁ

Inspirace pro nákup dárků  
u téměř 400 prodejců  Řemeslnický 
jarmark  Workshopy v řemeslnické 
dílně a kuchyňském studiu  
Regionální a farmářské kulinářské 
speciality  Prodejní výstava 
malířky Jaroslavy Fišerové

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Martin Harich  Voxel  Pokáč  
Milan Peroutka a Perutě  Poutníci  
Marian Vojtko  Zdeněk Junák 
JuniorBand Pohořelice a další

www.vanocniveletrhy.cz

www.bvv.cz  

Kalendář veletrhů a výstav 2018  

Things happen where people meet

STROJÍRENSTVÍ, 
ELEKTROTECHNIKA 
A OBRÁBĚCÍ TECHNIKA

AMPER 20.–23. 3. 2018
MSV 2018 1.–5. 10. 2018
IMT 2018 1.–5. 10. 2018
AUTOMATIZACE 1.–5. 10. 2018
FOND-EX 1.–5. 10. 2018
WELDING 1.–5. 10. 2018
PROFINTECH 1.–5. 10. 2018
PLASTEX 1.–5. 10. 2018

MÓDA, OBUV A KOŽENÉ 
ZBOŽÍ, DOPLŇKY

STYL  17.–19. 2.
  18.–20. 8.
KABO  17.–19. 2.
  18.–20. 8.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, 
DOPRAVA A LOGISTIKA

MOTOSALON 2018 8.–11. 3. 
MotorTechna Brno 21. 4.
Brno Revival 23.–24. 6.
MotorTechna Brno 20. 10.

POTRAVINÁŘSTVÍ, 
GASTRONOMIE, OBALY

SALIMA/VINEX 27. 2.–2. 3.
SALIMA TECHNOLOGY 27. 2.–2. 3.
MBK 27. 2.–2. 3.
INTECO 27. 2.–2. 3.
EMBAX 27. 2.–2. 3.
GRAND PRIX VINEX 26.–27. 5.

ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ 
TECHNIKA, CHOVATELSTVÍ, 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Národní výstava psů 13.–14. 1. 
Zelená burza 17. 1.
DUO CACIB 3.–4. 2.
TECHAGRO 8.–12. 4.
SILVA REGINA 8.–12. 4.
BIOMASA 8.–12. 4.
NATUR EXPO 25.–28. 4.
INTERCANIS 23.–24. 6.
Moravskoslezská  
národní výstava psů 15.-16. 9.

ZDRAVOTNICTVÍ  
A REHABILITACE

OPTA  9.–11. 3.
Výroční sjezd  
České kardiologické  
společnosti  6.–9. 5.
Indent  24.–26. 5.

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS, 
ŽIVOTNÍ STYL

GO  18.–21. 1.
REGIONTOUR  18.–21. 1.
PRODÍTĚ  15.–18. 3.
RYBAŘENÍ  15.–18. 3.
Brněnský Majáles 2018 5. 5.
Utubering 2018  5. 5.
ANIMEFEST  18.–20. 5.
MINERÁLY BRNO  26.–27. 5.
Caravaning Brno  8.–11. 11.
Life!  9.–11. 11.
MINERÁLY BRNO  17.–18. 11.
VÁNOČNÍ VELETRHY  7.–16. 12.

VĚDA A VZDĚLÁVÁNÍ

Veletrh Věda  
Výzkum Inovace  15.–17. 5.
Mezinárodní konference  
nanověd + technologií 22.–27. 7.
GAUDEAMUS  30. 10.–2. 11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání  23.–24. 11.

STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ

Stavební veletrh Brno  25.–28. 4.
Dřevo a stavby Brno  25.–28. 4.
Mobitex  25.–28. 4.
URBIS SMART CITY FAIR 25.–28. 4.
EDEN 3000  celoročně
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WWW.JAZZFESTBRNO.CZ 

A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH

generální partner

hlavní partner

generální mediální partner
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Středoevropská křižovatka:
Morava ve 20. století

Nová 
stálá 
expozice

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
www.mzm.cz

Projekt reflektuje zásadní události dramatických dějin 
Moravy ve 20. století. Deset tematických okruhů sleduje 
politické, kulturní a sociální dějiny Moravy, jejích insti-
tucí, kulturních jevů a významných osobností v kontextu 
dějin českých zemí i celé střední Evropy. 
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2 vozu

 ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol 
dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici 
a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou zrychluje z 0 na 
100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické 
stránky? Pak oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, 
vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, 
nebo výhodné financování se ŠKODA Financial Services. 
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI
ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

Autocentrum ROS, a.s.
Poříčí 1c
603 00  Brno
Tel.: 530 501 222
www.rosauto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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FOTOREPORTÁŽ
Předvánoční čas v centru města

Lákadla Brněnských Vánoc se každoročně objevují i na 
sociálních sítích – návštěvníci trhů fotí stánky, strom 
i sebe. Pod hashtagem #brnenskevanoce jich lze třeba 
jen na Instagramu dohledat více než 4,5 tisíce.

Ve stáncích mohou návštěvníci trhů nakoupit tradiční 
řemeslné dárky. Do 17. prosince se navíc na náměs-
tí Svobody uskuteční December Design Days, kde se 
představí tvůrci doplňků, oblečení i porcelánu.

Betlém se přestěhoval. Stovku dřevěných fi gur řezbáře Jiřího Halouzky mohou lidé obdivovat letos nově na 
Dominikánském náměstí. Kromě zvířat je v něm i Jezulátko, Marie a svatý Josef. Některá dřevěná zvířata 
stojí mimo ohraničený betlém a děti si na ně mohou vylézt.
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FOTOREPORTÁŽ

76 stánků na náměstí Svobody a Domi-
nikánském náměstí láká k ochutnávání 
dobrot. Dobré jídlo a pití si přitom v kli-
du užijete zejména před Novou radni-
cí. Vznikly tam komfortní konzumační 
zóny a posezení na terase kostela.

Zahájení Brněnských Vánoc bylo letos 
ve velkolepém stylu. Na pódiu na ná-
městí Svobody svítili do tmy tanečníci 
s  obručemi a  kužely. Na budovu, kde 
sídlí McDonald‘s, pak byly jako videoma-
pping promítány postavičky osobností.

Dominantou náměstí Svobody je téměř 20 metrů vysoký smrk 
ztepilý ozdobený do zlatočervena. Unikátem náměstí Svobody je 
každodenní hudební a kulturní program. 

Na brněnských vánoč-
ních trzích nesmí chybět 
teplé drinky – tradiční 
turbomošt v  různých 
obměnách, ale ani kla-
sický svařák či teplá 
medovina. Všechny se 
čepují do ekologických 
vratných hrnků.
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STEZKA POD STAROU 
DÁLNICÍ JE DOBRÁ PRO 
VŠECHNY, VĚDĚL JSEM, 
ŽE MÁ ŠANCI
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Když se objevila informace, že město Brno rozjíždí akci s názvem Participativní rozpočet, věděl Oldřich 
Drápal z Žebětína okamžitě, jaký projekt do něj přihlásí. Už dlouho totiž sledoval, jak je cesta z Žebětí-
na přes takzvanou starou dálnici nebezpečná. „Vždycky, když jsem tudy jel, trnul jsem. Čtyřproudá 
silnice je nebezpečná úplně pro všechny,“ říká. Jeho komplexní studie na propojení Žebětína a horní 
části Bystrce s Kohoutovicemi spojkou pro pěší a cyklisty nakonec zvítězila na celé čáře.

Pro první ročník participativního rozpočtu města je urče-
no 20 milionů korun, které jsou vyčleněny z  celkového 
městského rozpočtu. Byly přihlášeny desítky projektů. Do 
půlnoci 22. listopadu hlasovali Brňané o jejich pořadí. Šest-
náct nejlepších dostane nakonec peníze na rozjezd.
Jedna věc je mít dobrý nápad, druhá seznámit s ním ve-
řejnost a nadchnout. „Já osobně jsem v  tomto směru 
nic nepodnikal. Jen jsem věděl, že je to dobrá věc hlavně 
proto, že to není jen pro úzkou skupinu, ale pro spousty 
lidí,“ poznamenal Drápal. Jeho nápad pak šířili a podpo-
rovali zejména „mladí“ ze Žebětína. „Stará dálnice město 
rozděluje,“ míní Drápal. Pro pěší i cyklisty je podle něj jen 
stěží překonatelnou překážkou. „Pro rodinku s dětmi jde 
o zcela nepřekonatelnou nebezpečnou hradbu,“ zdůraz-
ňuje autor vítězného projektu.
Těleso staré dálnice má přitom jednu záhadu. Kousek od 
křížení silnic od Kohoutovic, Bystrce, Žebětína a Veselky, 
kde v  současnosti město staví kruhovou křižovatku, je 
malý tunýlek pod vozovkou. Vstupu do něj brání mřížová 
vrata opatřená zámky. Je to ideální místo pro bezpečné 
podjetí staré dálnice. Směrem k Holedné je hned zpevně-
ná cesta pro pěší, cyklistiky i vozidla správců obory. K Že-
bětínu je však volný prostor bez cest. Část pozemků v této 

lokalitě patří podle zjištění Oldřicha Drápala městu. O dů-
vod víc, aby se projekt dal operativněji realizovat. 
Nový úsek od úbočí Holedné přes tunýlek k prostoru Ka-
mech by mohl být kilometr dlouhý. Má v sobě ještě jeden 
potenciál k daleko většímu využívání. Za poslední čtvrt-
století se Kamechy změnily. Původně tam byly zahrádky, 
pole, přerostlé louky, pár stromů, náletová zeleň. Dnes se 
tam rozrůstá satelitní sídliště, kam má být prodloužena 
tramvajová linka. A lidé z Kamech by tudy mohli zamířit 
k atraktivní Holedné. Stejně tak Kohoutovičtí přes Kame-
chy do lesů kolem přehrady. 
V prvním ročníku projektu hlasovalo celkem 11 660 Brňa-
nů, tedy více než 3,5 % občanů. Brno tak předstihlo i Pa-
říž, která zatím vedla s 3 % Pařížanů s trvalým pobytem 
zapojených do prvního ročníku participativního rozpoč-
tu. Pro projekt Oldřicha Drápala hlasovalo 2031  lidí. 
Kompletní výsledky hlasování i  s  detailním popisem 
jednotlivých projektů jsou dostupné na www.dame-
navas.brno.cz/vysledky-hlasovani. 
Šestnáct vítězných projektů se bude realizovat příští 
rok. Autoři tří nejúspěšnějších je představí 18. prosince 
od 17 hodin na náměstí Svobody jako součást progra-
mu vánočních trhů. Ivo Klemeš

PŘÍBĚH

ŠESTNÁCT VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Propojení Žebětína i  horní části Bystrce s  Ko-
houtovicemi pro pěší i  cyklisty | Rozpočet: 
600 000 Kč
Komunitní a  volnočasové centrum se zázemím 
pro Kraví horu | Rozpočet: 2 000 000 Kč 
Rozhledna Holedná | Rozpočet: 2 000 000 Kč
Obnova topolové aleje v Řečkovicích | Rozpočet: 
928 000 Kč
Záchody na Kraví hoře | Rozpočet: 630 000 Kč 
Grilovací místo v  Novém Lískovci | Rozpočet: 
1 368 289 Kč
Skate park v Tuřanech | Rozpočet: 1 120 898 Kč 
Oživení přírodního amfi teátru Čertova rokle | 
Rozpočet: 1 179 000 Kč

Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna | 
Rozpočet: 1 997 000 Kč
Altánek – tančírna v parku | Rozpočet: 1 720 000 Kč
Okružní vycházková trasa s  alejí | Rozpočet: 
638 638 Kč
Industriální naučná stezka u řeky Svitavy | Rozpo-
čet: 390 000 Kč 
Chceme příští zimu zase bruslit na dráze na Pryg-
lu? | Rozpočet: 660 500 Kč
Dobrodružné hřiště Halda | Rozpočet: 1 775 000 Kč 
Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Ži-
denicích | Rozpočet: 1 800 000 Kč
Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se 
zázemím pro Kraví horu | Rozpočet: 698 599 Kč
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Z MAGISTRÁTU

POZEMEK K PRODEJI 

Město nabízí k prodeji pozemek p. č. 3463 za-
hrada o výměře 429 m2 v Líšni. Minimální kupní 
cena je 1 244 100 korun bez DPH. Dopředu je po-
žadováno složení kauce ve výši 200 tisíc korun 
a uzavření smlouvy o složení a užití kauce. 
Zájemci předají svou nabídku osobně na Magist-
rát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského 
náměstí 3, 2. patro, dveře číslo 216 nebo 217, a to 
ve dnech 8., 10. nebo 12. ledna. Mimo uvedené 
termíny není předání nabídky možné. K později 
doručeným nabídkám nebude přihlíženo.
Více informací na webu města www.brno.cz pod 
záložkou Občan > Nabídka majetku města > Na-
bídka nemovitostí statutárního města Brna.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Ve dnech 12. a 13. 1. se uskuteční 1. kolo volby 
prezidenta. Pokud volič nemá platný občanský 
průkaz či pas, může požádat o  jeho vydání bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 mě-
síc. Více informací lze získat na 542 175 119, na 
www.brno.cz nebo na Odboru správních činností 
na Husově ulici 5. 
Informaci o místě konání voleb zveřejní starosto-
vé městských částí nejpozději 28. 12.
Volič, který se nebude zdržovat v místě svého tr-
valého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. 
Brňané mohou zažádat o  jeho vydání na úřadu 
městské části (dle místa trvalého pobytu), a to buď 
písemně (do 5. 1.), nebo osobně (do 10. 1. 16:00).

NA BYDLENÍ SE DAJÍ PENÍZE VÝHODNĚ PŮJČIT I OD MĚSTA 

Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí výhodné zápůjč-
ky s roční úrokovou sazbou 1,52 %. Opravit a modernizo-
vat se tak dají byty a bytové i rodinné domy. O zápůjčku 
z Fondu rozvoje bydlení, která bude poskytována v roce 
2018, mohou vlastníci nemovitostí požádat od 1. 12. do 
15. 1. Výhodou je, že město nepožaduje ručitele. Finanční 
prostředky čerpá žadatel na základě faktur nebo parago-
nů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu.

Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom ter-
mínu. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijí-
mány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 
nebo na úřadech městských částí, na jejichž území se 
opravovaná nemovitost nachází. Formuláře i více in-
formací je k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na internetové adrese www.tinyurl.com/
zapujcka. (luk)

ÚČEL ZÁPŮJČKY (VÝBĚR) HORNÍ HRANICE ZÁPŮJČKY

oprava střechy 
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení 100 tis. Kč / BJ
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 30 tis. Kč / BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 150 tis. Kč / dům
zajištění statiky domu 400 tis. Kč / dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu 150 tis. Kč / BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády 150 tis. Kč / BJ
vybudování nové přípojky ZTI 100 tis. Kč / dům
ekologický ohřev užitkové vody 100 tis. Kč / BJ v BD
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD
modernizace staršího výtahu nebo vybudování nového výtahu 100 tis. Kč / BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 500 tis. Kč / dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah 150 tis. Kč / BJ
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby 250 tis. Kč / dům
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BRNO MĚSTO BUDOUCNOSTI. 
OD VIZE K PLÁNU NA 2 ROKY
Od letošního jara Brno postupně připravuje novou rozvojovou strategii #brno2050. Co konkrétně 
se však bude v Brně dít v nejbližších sedmi letech? Na to odpoví dokument Program do roku 2025, 
který nyní začali jako součást Strategie BRNO 2050 zpracovávat pracovníci brněnského magistrátu 
spolu s odbornou i širokou veřejností. Hotový by měl být na jaře.

Do zpracování dlouhodobé vize rozvoje města s ná-
zvem Strategie BRNO 2050, která stojí na 25 hodno-
tách moderního města a na které pracovaly více než 
tři desítky odborníků, se zapojili i obyvatelé města. Od 
března se uskutečnila 3 pracovní setkání (workshopy) 
s odbornou veřejností, 12 setkání s obyvateli v ulicích 
města i v městských částech a výstava v brněnském 
Urban centru. On-line navíc lidé přidávali své komen-
táře, návrhy a hlasy jednotlivým hodnotám, které tvoří 
základní kameny rozvoje města do budoucna. Za tuto 
dobu web navštívilo téměř 11 000 unikátních návštěv-
níků. Téměř 200 komentářů a připomínek pak bylo zo-
hledněno ve výsledné podobě dokumentu. Tím však 
zpracování dlouhodobé vize nekončí.
„Jsme v závěru první třetiny. Aby bylo možné používat 
strategii jak pro stanovení dlouhodobých vizí a cílů roz-
voje města, které poskytnou plánům potřebnou stabi-
litu a kontinuitu, tak pro každoroční průmět do rozpoč-
tu města nebo pro  každodenní efektivní používání, je 
strategie rozdělena do tří částí s různě dlouhými časo-
vými horizonty,“ uvedl manažer strategického marke-
tingu brněnského magistrátu Jaroslav Petrák.
Nyní se tak na základě dlouhodobé vize města Brna spo-
lečně s odbornou i širokou veřejností začal zpracovávat 
detailnější Program do roku 2025. „Ten stanoví, jaké prio-
rity a konkrétní opatření by mělo Brno realizovat v příš-
tích 7 letech. Na jaře 2018 se pustíme do přípravy Akční-
ho plánu do roku 2020 s přehledem konkrétních projektů 
a aktivit pro nejbližší dva roky,“ vysvětlil Petrák.

Pro Brňany tak bude od ledna připravena série setká-
ní, panelových diskusí s odborníky i  společných plá-
novacích setkání a  lidé se opět budou moci zapojit 
i on-line.
„Nyní stojíme před tvorbou programové části. Za tímto 
účelem bylo sestaveno pět tematických pracovních sku-
pin, do kterých byly rozděleny navržené hodnoty vize 
rozvoje města. Do těchto pracovních skupin se zapojí 
téměř 150 odborníků – zástupců významných institucí, 
fi rem, univerzit, vědeckovýzkumných center či nezisko-
vých organizací,“ doplnil Petrák. Tyto pracovní skupiny 
budou správa, zdroje a kvalita života, která je rozděle-
na na tři podskupiny – prostředí, prosperita a služby. 
Jednotlivé hodnoty a  jejich dlouhodobé cíle postupně 
odborníci v pracovních skupinách rozpracují do podoby 
konkrétních priorit a opatření do roku 2025. (luk)

PŘEHLED 5 TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN PRO ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU DO ROKU 2025

KVALITA ŽIVOTA
ZDROJE SPRÁVA

PROSTŘEDÍ PROSPERITA SLUŽBY

JAKÉ HODNOTY MĚSTA DO BUDOUCNA JSOU 
PRO BRŇANY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Příroda ve městě: 568 hlasů
Zdravé životní prostředí: 473 hlasů
Bezpečné město: 412 hlasů
Globálně dostupné: 379 hlasů
Město s dostupným bydlením: 348 hlasů
Efektivně fungující elektronizovaná správa: 282 hlasů
Výsledky hlasování obyvatel města, které probíhalo 
v létě a na podzim na webu www.brno2050.cz.
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Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

www  .netbox.cz/metropolitan
Jak na to, najdeš na
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PF 2018
ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V BRNĚ BUDE O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
PROBÍHAT PODLE BĚŽNÉHO HARMONOGRAMU. 

POUZE Z PONDĚLÍ 1. LEDNA 2018 SE
ODVOZ PŘESOUVÁ NA ÚTERÝ 2. LEDNA A TÍM

SE DALŠÍ ODVOZ POSUNE VŽDY O JEDEN DEN.
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Brněnský železniční uzel: 
město plánuje rozhodnutí v lednu

Toulky městem 
se slevou

Strom splněných 
přání

Do 6. dílu Dějin se 
vešlo Velké Brno

Benefi ční koncert 
pro nevidomé

29. 11.

1. 12. 1. 12.

1. 12.

10. 12.

Rozhodování města Brna o moder-
nizaci železničního uzlu postoupilo 
– město převzalo od Správy želez-
niční dopravní cesty (SŽDC) Studii 
proveditelnosti železničního uzlu 
Brno. Nyní se s ní seznamují před-
stavitelé města i veřejnost.
Studie zvažuje možnosti železniční-
ho uzlu z mnoha různých pohledů – 
nejde jen o polohu nádraží, ale také 
o různé technické možnosti napoje-
ní stávajících i nových tratí.
Ve středu 29. 11. se na Nové radnici 
konala prezentace závěrů této stu-
die. Výklad odborníků ze SŽDC a mi-
nisterstva dopravy byl připraven 
pro zastupitele města Brna a radní 
brněnských městských částí.

Na leden 2018 se připravuje také 
prezentace tohoto dokumentu 
pro veřejnost, termín bude upřes-
něn. Studie je zveřejněna na webu 
www.europointbrno.cz.
Podle závazku v  koaliční smlouvě 
přijme vedení města do 3 měsíců 
od předání konečných závěrů stu-
die stanovisko. Předpokládaný ter-
mín zasedání zastupitelstva, které 
se bude zabývat tímto tématem, je 
do 31. ledna 2018.
Poté se rozhodování o podobě mo-
dernizace železničního uzlu přesu-
ne na ministerstvo dopravy, které 
kromě výsledků studie zohlední 
i stanoviska Brna, Jihomoravského 
kraje a SŽDC. (taz)

Turistické informační centrum nově 
zavedlo BRNOPAS, který přináší to 
nejlepší z  Brna. Návštěvníci měs-
ta, kteří si ho zakoupí, díky němu 
získají slevy či volné vstupy do top 
brněnských turistických cílů a  zají-
mavých míst, jež by neměl minout 
žádný návštěvník. Navíc s ním do-
stanou i tipy, co navštívit.
Na výběr jsou varianty od jednoho 
do tří dnů s možností přikoupení 
jízdenky na MHD. Lze si přitom 
zvolit nosič – informace lze nahrát 
na vlastní platební kartu (stejně 
jako od loňského roku i šalinkartu) 
nebo na kartu, kterou je možné si 
půjčit v některém z  infocenter TIC 
BRNO.
BRNOPAS se dá koupit on-line 
a nákup zabere jen pár minut nebo 
v  informačním centru města. Veš-
keré potřebné informace jsou na 
www.gotobrno.cz. (luk)

Od 1. až do 20. prosince mohou 
lidé v  Nákupním centru Královo 
Pole plnit vánoční přání dětí a se-
niorů z Dětského domova Dagmar, 
Domova sv. Markéty (poskytuje 
dočasný azyl matkám s dětmi, kte-
ré se ocitly v nouzi) a domova Na-
děje. Stačí si u  stromu splněných 
přání, který stojí v 1. patře centra 
naproti hypermarketu Tesco a pro-
dejnám Favab a Carmen Flora, vy-
brat ze seznamu dárek a pak ho do 
48 hodin přinést. Vybrat vhodný 
dárek přitom pomůže hosteska. 
O  zabalení se následně postarají 
organizátoři.
Děti si většinou přejí různé hračky, 
pro osamělé seniory je však důle-
žité už jen to, že na ně někdo o Vá-
nocích myslel. Zajít ke stromu spl-
něných přání lze ve všední dny od 
11 do 19 hodin a o víkendech od 
9 do 21 hodin. (luk)

Archiv města Brna pokračuje ve 
vydávání sedmisvazkových Dějin 
Brna. Jako 4. svazek v pořadí při-
pravil 6. díl Dějin věnovaný před-
městským obcím a  vzniku Velké-
ho Brna. Autoři zkoumají lidovou 
kultura na Brněnsku a  historické 
sbližování obcí a sídel, které v sou-
časnosti tvoří centrum Brna a jeho 
předměstí. Z  textů by mělo vyply-
nout, že Brno nemá jediné dějiny 
vyprávěné z centra, ale důležitý je 
i pohled z předměstské osady. Pu-
blikace má 1248 stran, je vytištěna 
celobarevně a  obsahuje bezmála 
700 obrázků. Za nejnižší cenu, tedy 
690 korun, je možné ji zakoupit 
v Archivu města Brna. (mak)

V neděli 10. prosince se od 18 ho-
din v kostele Husův sbor v Králově 
Poli uskuteční Benefi ční koncert 
pro Dům služeb Josefa Chaloup-
ky. Je totiž v  havarijním stavu 
a  Tyfl oCentrum Brno, které ho 
vlastní, připravuje velký projekt 
přestavby. Investice dosáhne té-
měř 50 miliónů korun. Otevření je 
plánováno na červen 2020, kdy si 
organizace připomene 20. výročí 
založení.
Na koncertu bude účinkovat sku-
pina Tuamaini – jedenáct mladých 
lidí, kteří zpívají s nástroji i bez ná-
strojů. Vstupné na koncert vyjde 
na 90 korun. Vstupenky je možné 
rezervovat na propagace@tyfl o-
centrumbrno.cz a  zasláním plat-
by na transparentní účet sbírky 
7037037036/2010, variabilní sym-
bol 10122017. Případně je bude 
možné i zakoupit na místě. (luk)
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Křížovka o ceny
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 4. 1. do for-
muláře na adrese www.tinyurl.com/krizovka, zašlete poštou na adresu redakce či SMS na 602 770 466. Správnou 
odpověď z minulého čísla (Z Petrova se dá dohlédnout až na Pálavu) nám zaslali: J. Severa, J. Chalupník, T. Král.
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Objevte neodolatelnou nabídku 
ročních vozů ŠKODA Plus.

Vyberte si některý z ročních vozů v programu ŠKODA Plus. 
Mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc k nim získáte 
tovární záruku na 4 nebo 5 let. Samozřejmostí je garance 
kilometrů, servisní historie a technického stavu. 
S fi nancováním od ŠKODA Financial Services se můžete těšit 
na povinné ručení za pouhých tisíc korun ročně. Přijďte si 
k nám vybrat automobil s výhodou stáří jednoho roku. 
ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

HLEDÁTE
 ROZDÍL?
NAJDETE HO
 AŽ 
V CENĚ.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00  Brno
Tel.: 543 424 224
www.autonova.cz
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ŽIDOVSKÝ HŘBITOV – KLID, 
SAMOTA A TICHO
Jedním z největších pohřebišť svého druhu u nás je židovský hřbitov na Nezamyslově ulici v br-
něnských Židenicích. Byl založen před 165 lety, stal se místem posledního odpočinku významných 
brněnských osobností, ale také svědkem hrůz holocaustu a pietním místem na tyto hrůzy upomí-
najícím. Je stále funkční a pro svou atmosféru, v níž se mísí krása, smutek i naděje, patří k nejna-
vštěvovanějším brněnským pamětihodnostem.

Původní židovský hřbitov se nacházel na místě, kde 
je dnes hodně rušno – pod tramvajovými kolejišti na-
proti paláci Padowetz. Středověká brněnská židovská 
čtvrť (situovaná přibližně v dolní části dnešní Masa-
rykovy ulice) i se hřbitovem zanikly roku 1454 po vy-
povězení židů z královských měst. Plných občanských 
práv nabyli také brněnští židé, jejichž novodobá ko-
munita se začala rozvíjet od 18. století na předměstí 
Křenová, až roku 1848. 
S rozvojem společenství vyvstala potřeba založit i nový 
hřbitov. K  tomu získala židovská obec souhlas v  létě 
roku 1852. Předtím zakoupila v Židenicích na blatech 
dva pozemky, které byly do zimy oploceny a doplněny 
o byt hrobníka a provizorní obřadní síň. Po uvedení 
areálu do provozu 27. prosince 1852 zde mohli spoči-
nout první čtyři mrtví.
Hřbitov byl několikrát rozšiřován a má i své vojenské 
či urnové oddělení. V  roce 1900 nahradila původní 
obřadní síň nová, pseudorománská stavba s  maur-

sko-byzantskými prvky. Pro zachování historické kon-
tinuity byly do zdi jejího předsálí zasazeny čtyři zlomky 
náhrobků z přelomu 14. a  15. století pocházející ze 
starého, zrušeného hřbitova. Současně vznikl i nový 
domek, původně pro hrobníka, později pro zahrad-
níka, kde dnes sídlí Turistické informační centrum Ži-
dovské obce Brno.
V  souvislosti s  rozšířením hřbitova v  roce 1911 byl 
znovu vybudován také domek hrobníka i  márnice. 
Všechny budovy prošly v letech 2011–2013 důkladnou 
rekonstrukcí. K poslednímu rozšíření hřbitova se při-
stoupilo mezi lety 1926 a 1935 s předpokladem, že se 
tato nová oddělení zaplní do 20 let. Tragické události 
druhé světové války však přinesly jiný vývoj a mnohá 
hrobová místa jsou dodnes prázdná.
V důsledku holocaustu zahynulo téměř 10 tisíc židov-
ských obyvatel Brna ve vyhlazovacích táborech, takže 
na hřbitově je připomíná památník obětem holocaus-
tu z roku 1950 či náhrobky s nápisem in memoriam, 
pod kterými není nikdo pohřben. Ještě před transpor-
ty však v Brně v prvních válečných letech zemřelo ně-
kolik stovek židů, kteří sem utekli či byli deportováni. 
Nad jejich hroby naopak náhrobky chyběly. Na zákla-
dě iniciativy bývalého správce hřbitova Petra Špunara 
jsou jim od roku 2007 pořizovány z darů občanů.
Mezi mnoha tisíci náhrobky pak návštěvníci hřbito-
va najdou ty, které patří významným osobnostem, 
jako byli rabín Feder, herec Haas či mecenáš Gom-
perz, vzácná je však i  sbírka historických náhrobků 
ze zničených nebo poškozených židovských hřbitovů 
na Moravě.
Hřbitov v Židenicích, který má status neveřejného po-
hřebiště vyhrazeného zemřelým vyznavačům židov-
ské víry, je veřejnosti přístupný denně kromě soboty.
  Markéta Žáková

Odhalení památníku obětem holocaustu na brněn-
ském židovském hřbitově v roce 1950.  Foto: ŽOB
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V „osmičkovém roce“ chce festival, jehož 6. ročník 
se uskuteční od 17. listopadu do 5. prosince 2018, 
refl ektovat prostřednictvím osobnosti a  díla Leoše 
Janáčka především sté výročí vzniku Československé 
republiky, ale také další výročí připadající na leto-
počet s číslem osm na konci. „Šestý ročník festivalu 
bude v maximální možné míře patřit tvorbě Mistra 
Janáčka. Představíme jeho kompletní jevištní tvorbu 
od raných děl, která vznikala v posledních dekádách 
habsburské monarchie a  byla naplněna snahami 
o uznání českého národa, až po Janáčkova vrcholná 
díla již z doby naší samostatné republiky,“ zdůraznila 
dramaturgyně opery Národního divadla Brno Patri-
cie Částková.

Úvod bude opět patřit Bystroušce

Festivalové publikum se může těšit na zrekonstruova-
né Janáčkovo divadlo, kde se odehraje většina zahra-
ničních produkcí. Ta první však bude domácí. Festival 
17. listopadu zahájí soubor Janáčkovy opery NdB pre-
miérou inscenace Příhody lišky Bystroušky. Režisér 
Jiří Heřman a dirigent Marko Ivanović tak navážou na 
tradici, protože tato opera otvírala Janáčkovo divadlo 
v roce 1965 a v roce 2008 zahajovala první ročník ja-
náčkovského festivalu. Oproti předešlým premiérám 
je zde však jedna velká novinka – diváci budou moci 
představení sledovat i  z  domu. „Připojili jsme se 
k projektu OperaVision, který umožňuje streamování, 
a ve spolupráci s Českou televizí tak můžeme Přího-
dy lišky Bystroušky přenášet na internetu do celého 
světa,“ pochlubil se ředitel Národního divadla Brno 
Martin Glaser.
Velký zážitek slibují také ostatní představení včetně 
komorní či orchestrální tvorby, kterých bude celkem 
28 a  jsou spojena se jmény světových tvůrců a s hu-

debními tělesy, jako jsou Ivo van Hove, Robert Carsen, 
Kornél Mundruczó, Alvis Hermanis, David Pountney, 
Tomáš Hanus, Tomáš Netopil, Thomas Adés, Simona 
Houda-Šaturová, Haasovo kvarteto, Velšská národní 
opera, Vlámská opera a další.
Na koncerty návštěvníci zavítají nejen do Janáčkova di-
vadla, ale také například do Löw-Beerovy vily, vily Tu-
gendhat či pavilonu P na výstavišti, Janáčkův umělecký 
i osobní život připomenou výstavy.
Veškeré informace o  festivalu naleznou zájemci na 
stránkách www.janacek-brno.cz, kde si také mohou 
zakoupit vstupenky on-line. Osobně je lze koupit v Zá-
kaznickém centru NdB na Dvořákově 11.
  Markéta Žáková

KULTURA

Její Pastorkyni uvede poznaňský soubor z Teatr 
Wielki. Foto: NdB

FESTIVAL OSLAVÍ JANÁČKA 
I VZNIK REPUBLIKY
Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2018 přivítá své hosty až za rok, Národní 
divadlo Brno však už má program tohoto bienále hotový a v prodeji jsou také vstupenky. Pres-
tižní hudební přehlídka bude 17. listopadu 2018 zahájena v nově otevřeném zrekonstruovaném 
Janáčkově divadle. 
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TIPY
6. 12. 2017 – 4. 3. 2018 Tadeáš Kotrba: Tři principy

13. 12. – 14. 12. Star Wars: Poslední z Jediů

31. 10. 2017 – 3. 6. 2018 Umění emailu / Technika smaltu

17. 12. Galakoncert k 70. výročí založení JAMU

1. 1. 2018 Pozdrav z Vídně do světa, novoroční koncert Filharmonie Brno

Karel Otto Hrubý, 
mistr černobílé fotografi e

Půjdem spolu 
do Betléma

Odkaz fotografa Karla Otty Hrubého, od jehož na-
rození uplynulo v roce 2016 sto let, připomíná sou-
borná výstava v Domě umění města Brna na Mali-
novského náměstí.
K. O. Hrubý byl významnou osobností soudobé 
české fotografi e, ale také pedagogem nebo orga-
nizátorem přednášek, dílen a výstav v oblasti ama-
térské fotografi e. „Důsledně zastával klasické hod-
noty černobílé fotografi e, její schopnost postihnout 
jedinečnost světelné a dějové situace neopakova-
telných okamžiků, prioritou byl pro něj důraz na 
myšlenkovou sdělnost a výtvarný řád fotografi e,“ 
uvádí v katalogu k výstavě kurátorka Jana Vránová. 
Od začátku 50. let Hrubý také výrazně ovlivňoval 
profesionální i  amatérskou fotografi ckou scénu 
v Brně, kde mimo jiné vyučoval fotografi i na Škole 
uměleckých řemesel.
Expozice zachycuje počátky i hlavní etapy fotogra-
fovy tvorby, která je zastoupena živou fotografi í, 
portréty, krajinami, momentkami z každodenního 
života, fotografi emi města v jeho proměnách či di-
vadelními a aranžovanými fotografi emi. Objeví se 
zde i snímky, které dosud nebyly zveřejněny. 
Retrospektivní výstava potrvá do 4. března příštího 
roku a při její příležitosti vyjde i monografi e. (mak)

V době adventu a  blížících se Vánoc se dospělí 
i děti rádi vracejí i k dávným křesťanským tradicím, 
k nimž jistě patří také stavění betlémů, rozjímání 
nad nimi a obdivování jejich krásy. K tomu budou 
mít Brňané hned několik příležitostí. 
Letohrádek Mitrovských se již tradičně zaplní his-
torickými i současnými betlémy ze dřeva, papíru, 
keramiky, skla či jiných materiálů patřícími do 
sbírky Bohumila Duška. Ty doplní například obří 
betlém třešťského typu z  přírodního materiálu 
z dílny Tomáše Pavlíka či první část dioramatu na 
téma Život Kristův, které Ivana Langrová z Beskyd 
vyrábí z  rouna vlastních ovcí. Výstava potrvá do 
14.  ledna příštího roku, zavřeno je 24. a 31. pro-
since a 1. ledna.
O historii tradice betlémů v Brně i ve světě se zá-
jemci mohou poučit na dvou procházkách po bet-
lémech v brněnských kostelích, které 27. a 28. pro-
since pořádá Turistické informační centrum Brno. 
Vyráží se v 16 hodin od kostela svatého Jakuba.
A prohlídky betlémů například v Husovicích, Komí-
ně, Horních Heršpicích a na mnoha dalších místech 
jsou připraveny také jako součást bohatého pro-
gramu, který nabízí farnosti z Brna a okolí v rámci 
Křesťanských Vánoc 2017. (mak)

Galerie Jaroslava Krále v Domě umění města Brna hostí výstavu osobních refl exí mladého malíře.

Kino Scala uvádí půlnoční premiéru nové části slavné ságy. Představení začne pět minut po půlnoci.

Výstava v Technickém muzeu města Brna s podtitulem Alchymie spojení kovu, skla a ohně nabízí souhrnný po-
hled na historii starých technik emailérství a smaltu a odkrývá tak jejich tajemství.

Sólistou galakoncertu v Besedním domě bude absolvent Hudební fakulty JAMU, kontrabasista Berlínské fi lhar-
monie Gunars Upatnieks, kterého doprovodí Janáčkův akademický orchestr. 

Pod taktovkou Caspara Richtera zazní na Stadionu na Kounicově v 16 a ve 20 hodin vídeňské melodie.
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INZERCE

 VLAKY REGIOJET
 VÍCE SPOJŮ, VÍCE MÍSTA!

Nové jízdní řády platí od 10. 12. 2017.

od 129 Kč

9x denně 

DO PRAHY 
4x denně 

DO VÍDNĚ 
3x denně 

DO BRATISLAVY

za 175 Kč od 115 Kč

www.regiojet.cz

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
Tomáš Navara
mobil: 777 206 677
e-mail: tomas.navara@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE LEDNOVÉHO 
VYDÁNÍ BRNĚNSKÉHO METROPOLITANU 
JE 18. PROSINCE 2017

S NÁMI OSLOVÍTE
CELÉ BRNO!
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INZERCE

Úspěšná česká rodinná společnost zabývající se praním 
a pronájmem prádla hledá pracovníky na pozice:
PRACOVNICE/CI PRÁDELNY

Nabízíme: smlouvu na dobu neurčitou, stravenky 55 Kč/den, příspěvek na dopravu až 1200 Kč/měs., příspěvek ve 
výši 1000 Kč na dovolenou / Vánoce, odměna na preventivní péči 250 Kč/měs., až 1400 Kč/rok za pravidelnou 
docházku, odměny při pracovních/životních výročích, příspěvek dárcům krve, finanční ohodnocení až 128 Kč/hod. 
(23 000 Kč). Požadujeme: pracovitost a zodpovědnost, manuální zručnost, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost. 
DVOUSMĚNNÝ PROVOZ, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: BRNO-KOMÁROV. Životopisy 
zasílejte na michalcikova@christof.cz, pro více informací volejte na tel.: 775 307 158.
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pro práci se speciální manipulační technikou (hlavní pracovní poměr). Region: Morava

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

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

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. Nástupní plat 31.000 Kč.

Tu pravou vánoční pohodu a nohy 
v teple po celý rok přejí Teplárny Brno.
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www.teplarny.cz
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• STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
• STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

• NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY
TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ K ZÍSKÁNÍ MATURITY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

w w w . s s s e b r n o . c z

•  sobota     9. 12. 2017    9.00–15.00 hod.
•  sobota     6. 1. 2018    9.00–15.00 hod.
•  středa     17. 1. 2018    14.00–17.00 hod.

Střední škola strojírenská 
a elektrotechnická Brno, 
příspěvková organizace

Trnkova 113, 628 00 Brno-Líšeň



36

SPORT

Závěr podzimu nebyl pro brněnskou Zbrojovku ideální. 
„Patnáct bodů je komfortních, ale poslední zápas jsme do-
stali facku, byť jsme měli výhru na dosah,“ zhodnotil hlavní 
trenér Roman Pivarník. Narážel zejména na fakt, že Brno 
remizovalo se Zlínem, ačkoliv vedlo a soupeř hrál po vy-
loučení v deseti. Přesto Pivarník neztrácí optimismus. „Ta-
bulka je vyrovnaná, letos bude k záchraně potřeba možná 
i méně než tradičních třicet bodů. My máme polovinu, klid-
ný ale nemůže být nikdo, ani dvacet bodů vám klid nezaru-
čí. Stačí dvakrát třikrát prohrát a spadnete tam, to je každý 
rok stejné. Oproti tomu, co bylo, je to dobré. Musíme dál 
pracovat a zvládnout jaro,“ burcuje Pivarník.
Brněnský tým oslabovala také častá zranění hráčů. „Měli 
jsme dlouhodobé zdravotní problémy. Kratochvíl znovu 
mnoho nenatrénoval a netrénoval ani Gomes,“ konsta-
toval Pivarník. „Věděli jsme, že to může být problém, ale 
možnosti jsme měli hodně úzké. Díval jsem se dokonce 
i do dorostu, ale tahat obránce z ročníku 2000 by bylo 
složité. Spoléhali jsme na to, že to dokážeme uhrát tak 
jako v minulých zápasech, ale donekonečna to natahovat 
nejde. Nebyli jsme v takové pohodě, v jaké jsme měli být,“ 
ohlíží se za závěrem ligového „poločasu“ trenér, jehož na 
zápas se Zlínem přišel podpořit také jeho slavný strýc Ján 
Pivarník, mistr Evropy z roku 1976.
Jednou z cest směrem ke zlepšení, kterou se Zbrojovka 
hodlá vydat, je také rozšíření hráčského kádru. „Pracu-
jeme na tom a víme, že posílit musíme,“ je si vědom Pi-
varník. „Nechci to rozebírat konkrétně, ale bavíme se asi 
o třech nebo čtyřech hráčích. S tím bychom byli spokoje-
ni,“ dodává trenér.
Pozitivní jsou také výkony některých hráčů. V posledním 
utkání například zazářil teprve osmnáctiletý mladíček 
Martin Zikl, který při svém třetím startu v lize vstřelil svůj 
premiérový gól a zjistil, jak chutná, když jeho jméno skan-
dují fanoušci. Míč se k němu odrazil po zblokované střele 
a Zikl nezaváhal. „Slyšet své jméno je příjemný pocit, ale 
kdybychom vyhráli, bylo by to ještě lepší,“ ukázal útočník 

se dvěma sedmičkami na dresu také potřebnou skrom-
nost. „Je možná škoda, že podzim končí. Zvedli jsme se 
a myslím, že bychom uhráli dobré zápasy. Jsme nastarto-
vaní, což poslední dva zápasy ukázaly, a věřím, že se na 
jaře v pohodě zachráníme a budeme stoupat tabulkou 
výš a výš,“ zůstává dobře naladěn Zikl, kterému se letos 
podařila také jedna kuriozita. Trefi l se totiž hned ve třech 
kategoriích, v dorostencích, juniorech a nyní i mužích, 
kde se stal letos druhým nejmladším střelcem.
První utkání jarní části ligy čeká Zbrojovku 17. února, kdy 
se v Praze střetne s Bohemians 1905. Doma se poprvé 
představí v sobotu 24. února v zápase s Olomoucí.
  Marek Dvořák

ZBROJOVKA PŘEZIMUJE 
NA 12. MÍSTĚ TABULKY
Brněnská Zbrojovka má za sebou poslední utkání podzimní části nejvyšší domácí fotbalové ligy. 
Navzdory bídnému startu do sezony se trenéru Pivarníkovi podařilo svůj tým zmobilizovat. Brno 
získalo z posledních tří zápasů sedm bodů, a opustilo tak sestupové pozice.

Zápas s Teplicemi v polovině listopadu Zbrojovka vy-
hrála 1:0. Foto: M. Schmerková
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Dny sportovišť nabídnou 
plavání či cvičení zdarma

Adéla Hanzlíčková 
vybojovala na MS bronz

Kometa Expres míří do Prahy

Procházka oslaví 
Silvestra válkou

O Vánocích budou mít Brněnští příležitost zajít 
si s  celou rodinou zdarma zasportovat. Koná se 
totiž další ročník tradiční akce Dny sportovišť. 
Oproti zvyklostem půjde letos hned o  třídenní 
záležitost. Své areály zpřístupní například Aqua-
park Kohoutovice a Lázeňské a relaxační centrum 
Rašínova nebo Městský plavecký stadion Lužán-
ky. Návštěvníci se mohou těšit například na mis-
trovství Brna v  jízdě na tobogánu, které se koná 
27. prosince v 11.00 v aquaparku, či na lekci jízdy 
a cvičení na paddleboardech, jež se odehraje týž 
den od čtyř hodin odpoledne v  Lužánkách. Ba-
zén Ponávka zase chystá cvičení pro seniory. Do 
Aquaparku Kohoutovice a lázní Rašínova bude ke 
vstupu zdarma nutná online rezervace na stránce 
ticbrno.cz/predprodej. Více o  programu akce se 
dozvíte na www.densportovist.cz.  (mad)

Brněnská rodačka a  zápasnice ve volném stylu 
Adéla Hanzlíčková vybojovala na MS do 23 let, 
které se konalo v  listopadu v  polské Bydhošti, 
bronzovou medaili. Prohrála jediné utkání, a  to 
hned to první s pozdější mistryní světa Ayanou 
Gempeiovou z  Japonska. Další tři zápasy pak ale 
ovládla a  všechny tři ukončila před limitem po-
ložením na lopatky. Zároveň se tak stala nejlépe 
umístěnou sportovkyní z Evropy. Její triumf je o to 
cennější, že ještě týden před turnajem brala kvůli 
nemoci antibiotika a byly chvíle, kdy pochybova-
la, zda jí zdravotní stav dovolí nastoupit. Možná 
právě kvůli nedostatku fyzických rezerv způsobe-
ných výpadkem v tréninku se její boj o cenný kov 
stal opravdovým dramatem. V souboji s Tatianou 
Smoliakovou prohrávala ještě půl minuty před 
koncem 6:4, přesto jej dotáhla do vítězného kon-
ce. Hanzlíčková zahájila svoji kariéru v roce 2004 
na ZŠ Horácké náměstí v  Brně, kde trénovala 
pod vedením koučů Pavla Kučery a Milana Žáčka. 
Mezi její největší úspěchy patří stříbro z ME do 
23  let z  roku 2015 či páté místo na seniorském 
ME v roce 2014.  (mad)

Hokejový klub Kometa Brno v listopadu oslavil své 
64. narozeniny a při té příležitosti pro své fanoušky 
připravil řadu zajímavých akcí. Ta nejvýznamnější 
se ale odehraje až nyní. 22. prosince vyrazí z Brna 
do Prahy modrobílými barvami pomalovaný Kome-
ta Expres, který doveze hokejisty i fanoušky Kome-
ty do O2 areny na utkání se Spartou. „Od příchodu 
do Brna vlak využívám často a mám to raději než 
se trmácet po D1. Kometa Expres vítám,“ těší se na 
netradiční výlet obránce Jakub Krejčík. Vlak bude 
jezdit i na běžných každodenních linkách.
Akce je určena jako dárek fanouškům, má však 
také hlubší význam. „Smutný podtext tohoto jinak 
nádherného projektu zní – proč máme moravské 
děti vozit do velkokapacitní arény v Praze, když by-
chom ji mohli mít tady? Je jasné, že Brno takovou 
halu potřebuje,“ vysvětlil pro klubový web majitel 
a zároveň trenér Komety Libor Zábranský. Klub si 
nechal nedávno na vlastní náklady vypracovat stu-
dii na stavbu multifunkční arény, s níž již byl sezná-
men primátor Petr Vokřál. „Věřím, že ve spolupráci 
s Kometou se nám podaří dosáhnout vytouženého 
cíle nejen pro hokejové fanoušky, ale pro všechny 
Brňany,“ uvedl k tomu Petr Vokřál.  (mad)

Většina z  nás má silvestrovské oslavy spojeny 
s  obloženými chlebíčky, šampaňským či petar-
dami. Málokdo v ten den očekává doslova válku. 
Brněnský zápasník smíšených bojových umění 
(MMA) Jiří Procházka, česká jednička v  polotěž-
ké váze, má ale jiný program. Na galavečeru ja-
ponské organizace Rizin v Saitamě se střetne se 
švédským talentem Karlem Albrektssonem. „Karl 
je zkušený bojovník, který často zakončuje zápasy 
na zemi,“ říká Procházka, který je díky svým zákla-
dům z thajského boxu specialista na postoj. „Na 
tuto strategii jsem připraven. Prosadím svoji hru 
a tak dosáhnu vítězství,“ nebojí se mladíka s pře-
zdívkou „Král“ Procházka. Utkání začne 31. pro-
since v  dopoledních hodinách, podrobnější in-
formace najdete na facebookové stránce Rizin 
Fighting Federation.  (mad)
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Vánoce jsou po roce zase tady! Můžeme se těšit na 
čilý ruch a shon, který postupně přejde v blažený vnitř-
ní klid, až se spolu se svými rodinami posadíme před 
ozdobené stromečky a užijeme si jednu z nejhezčích 
chvil v celém roce.
Spoustu zážitků si můžeme ale v brněnských ulicích 
vychutnat už teď. Mezi ty nejvyhledávanější patří po-
pulární „tekuté svetry“ v podobě svařáků, turbomoštů 
a  dalších vynikajících koktejlů. Milovníkovi dobrého 
pití se jen málokdy podaří projít od České na nádraží, 
aniž by si aspoň jeden nedopřál. Mimochodem, až si 
příště objednáte drink, všimnete si krásných designo-
vých hrnků a dalších dárkových předmětů od výtvarni-
ce Venduly Chalánkové, která se nebála být originální, 
a výsledek stojí za to. Schválně, kolik slavných brněn-
ských osobností na obrázcích poznáváte?
Klasickými základnami pouliční zábavy a občerstvení 
byly vždy Zelný trh, Moravské náměstí a náměstí Svo-
body. Letos se k nim již podruhé přidalo Dominikánské 
náměstí, kde naleznete opravdový gurmánský ráj. Po-
kud půjdete kolem, určitě se stavte třeba na rybí spe-
ciality. Přesvědčíte se o tom, že špičková gastronomie 
se nemusí servírovat jen v luxusních hotelech. Všechna 
tato místa nabízejí kromě pohoštění také bohatý pro-
gram. Muži jistě ocení poctivou práci řemeslníků, jako 
jsou skláři či kováři, ženy mohou obdivovat třeba krás-
ně vonící mýdla z přírodních zdrojů. Atmosféru potom 
příjemně dokreslí hudební doprovod, na kterém se po-
dílí profesionální hudebníci i dětské sbory.
Nemusíte se bát navštívit stánky ani s dětmi. Zatímco 
budete popíjet horkou medovinu, vaše ratolesti budou 
mít dost příležitostí se vyřádit. Můžou obdivovat vyře-
závaný betlém, poslat Ježíškovi dopis s žádostí o novou 
videohru, vybrat si u stánků důstojný dřevěný meč či si 
jako za starých časů pohladit chundelaté ovečky.
Jako fanoušek sportu a zejména hokeje oceňuji mož-
nost zabruslit si na Moravském náměstí, jehož lesk-
noucí se ledová plocha vyloženě láká ke sklouznutí. 
Navíc se budete moci prohánět přímo pod nohama 

Milí Brňáci,

Petr Vokřál
primátor města Brna

jedné z  brněnských dominant, jezdecké sochy mar-
kraběte Jošta. To považuji za skvělý zážitek, na který 
budete dlouho vzpomínat.
Pokud váháte, co svým blízkým pořídit pod stromeček, 
dovolte mi nabídnout vám lístky na další ročník MotoGP, 
které jsou již v prodeji, navíc za výhodné vánoční ceny. Na 
této v Česku unikátní události se jako obvykle představí 
nejlepší jezdci z celého světa a jen těžko najdete fanouš-
ka silných strojů, jenž by takovým dárkem pohrdl.
Byl bych rád, kdybychom po Vánocích všichni s novou 
chutí a optimismem vstoupili do nového roku. Ten bude 
mít na konci osudovou osmičku, a proto bude v naší 
zemi nabitý významnými společenskými událostmi spo-
jenými se 100. výročím zrodu republiky, ale i 50. výro-
čím jejího ohrožení „bratrskou pomocí“. U nás v Brně 
si navíc připomeneme také 90. výročí vzniku výstaviště 
u příležitosti slavné brněnské Výstavy soudobé kultury 
Československa. Rádi bychom 100 let samostatného 
Československa, včetně zmíněných přelomových udá-
lostí, zrekapitulovali způsobem, který odpovídá jejich vý-
znamu. V plném proudu jsou proto přípravy moderního 
interaktivního festivalu Re:publika 1918–2018 s meziná-
rodním přesahem, do kterého se budeme snažit zapo-
jit opravdu všechny obyvatele Brna. Věřím, že tak, jako 
Brno teď na konci roku žije a baví se Vánocemi, bude po 
celý příští rok žít festivalem Re:publika 1918–2018. 
Milí Brňáci, přeji vám příjemné prožití svátků a úspěš-
ný rok 2018.
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Brno urazilo v posledním desetiletí obdivuhodnou cestu vpřed. Ve městě se otevřely desítky nových kaváren 
a restaurací. Město ožilo a lidé začali znovu objevovat kouzlo života ve veřejném prostoru. Stále však ve městě 
bylo a je mnoho těch, kdo z tohoto zlepšení kvality života nemohou těžit. Koho se to nijak netýká, protože musí 
řešit zcela jiné problémy. Existenční problémy. 
Oceňuji proto, že se město začalo intenzivně věnovat a pomáhat lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, 
ze které se jen těžko mohou dostat vlastními silami. Jsem ráda, že si Brno uvědomuje, že obyvateli města nejsou 
jen úspěšní, ale také ti, kterým se nedaří a potřebují pomoct. Teprve starostí o druhého 
vzniká soudržná společnost, na kterou může být každý její člen hrdý.
Projekt přidělování bytů sociálně slabým rodinám s dětmi je první nadějí, že se takovou 
společností, alespoň v Brně, můžeme stát. Věřím, že se tento projekt podaří do budoucna 
udržet, že se ho podaří rozšířit o plánovanou pomoc lidem bez domova, že se Brno stane 
vzorem pro celou zemi.
Skutečně demokratická a sebevědomá společnost se pozná podle toho, jak se dokáže po-
starat o své slabší členy. Nakolik je dokáže respektovat, podat jim pomocnou ruku a vnímat 
je jako plnohodnotné členy společenství, ze kterého není nikdo vylučován jen proto, že se 
mu zrovna nedaří. Jsem ráda, že mohu žít ve městě, které si to uvědomuje. Přeji všem jeho 
obyvatelům krásné a spokojené Vánoce.

G L O S A

Anna Šabatová
veřejná ochránky-
ně práv

JEDNA VYUČOVACÍ HODINA NA ZŠ BRNO, 
ČEJKOVICKÁ 10
Dobrý den, posaďte se. Rád vás vidím. Na co se dnes 
můžete těšit? Na představení koncepce školy v několika 
větách. Na malé pozvání a na přání hezkého dne. Ale 
pěkně popořádku.
Opakování učiva. Co přinesl nový školní vzdělávací pro-
gram Škola porozumění? Florbal, vykřikují děti. Nelze 
hovořit jeden přes druhého, vloží se pan učitel. Ruka letí 
nahoru: historický seminář. A další se přidává: příprava 
na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, po-
kusy v chemii i více informatiky.
Jsme zapojení do nějakých projektů? Ano. Rozvíjíme 
v nich čtenářskou gramotnost a metodu CLIL. Děti, učitelé 
a zákonní zástupci spolupracují se školním poradenským 
pracovištěm. A  ještě, pane učiteli, máme profi l na Face-
booku, takže hned se může táta či máma kouknout, co se 
u nás děje. Já mám zase rád školní svačinky. A patří sem 
i kroužky pro děti a projektové dny? Samozřejmě, vloží se 
do odpovědí pan učitel. Já zase četl školní časopis. Mně 
pomohl žákovský parlament s vánoční výzdobou školy. 
Moje starší sestra je moc spokojená s malými skupinami 
na cizí jazyky. Chodíme bruslit a plavat. 
A pane učiteli, co nás tedy čeká? Matiku znáte všichni. Za-
měříme se na čísla vhodná pro váš budoucí život. Rizika 

kreditních karet. Půjčování a hypotéky. Ale nejen v lavi-
cích, ale i projektové dny vás čekají. 
Co žáky, troufnu si říci, potěší více, je sport. Sportovní 
dny. Třídní turnaje. Turnaje více škol. Vysokoškoláci už 
dnes sportují s družinovými dětmi, pojďme v tom pokra-
čovat. Lyžák bude. Troufneme si na vodácký kurz?
Musíme trošku zrychlit. Konec hodiny se blíží. Jasně 
a stručně. 
Domlouváme užší spolupráci s  mezinárodní školou. 
Jedno téma z pohledu více předmětů. Projektové dny 
mezi prvním a druhým stupněm – taková jednodenní 
celotáborovka.
Abych nezapomněl. Změníme výzdobu školy a řekněte 
doma, že budou pravidelná setkání s rodiči.
Máme pět minut do konce hodiny, rychlé opakování uči-
va. Jedna jediná otázka. Co nového nás čeká ve škole? 
Jeden žák, jedna novinka. Ruce jsou nahoře. Turnaje. Ja-
zyky. Matika. Přesněji, vloží se do odpovědí pan učitel. 
Půjčky. To už je lepší. Co dál? Návštěvy mamky ve škole. 
Ano, i tak se to dá říci, pousměje se pan učitel. Hodně 
angličtiny, ozve se smutně. Nová výzdoba. 
Nakonec ono malé pozvání. Bude u nás chodit Mikuláš. 
Setkejme se osobně. Co třeba na vánočních vystoupe-
ních našich dětí? A také v únoru den otevřených dveří. 
Napsat do deníčku. Jiří Odehnal, ředitel školy
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