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Buďme zase spolu. Brno slaví výročí založení republiky. Foto: M. Schmerková

Milí čtenáři,
právě listujete červnovým číslem
Brněnského metropolitanu a já bych
byla moc ráda, kdyby si v něm každý
z vás našel „svoje“ téma. Snažili jsme se
o to. A také jsme se s kolegy rozhodli
zařadit více takzvaných užitečných
a doufám i praktických informací, aby
vám, obyvatelům Brna, usnadnily třeba
vyřizování na úřadech. Ovšem ze všeho
nejvíc by nás potěšilo, kdyby se měsíčník,
který vydává město Brno a zdarma
nabízí všem brněnským domácnostem,
skutečně dostal do co největšího počtu
poštovních schránek. Dejte nám proto
vědět, jestli na vaši adresu opravdu dorazil.
Červen je měsíc, kdy se zaklapnou
klasifikační deníky, školáci se pomalu
začínají těšit na prázdniny a dospělí
plánují dovolenou. Brno ale stále
jede na plné obrátky. Zatím žádný
předprázdninový klid. Na výstavišti totiž
vrcholí Festival RE:PUBLIKA. Právě v jeho
červnové programové části chce známá
umělkyně Kateřina Šedá seznámit
na dva tisíce lidí, přesně 1918, jako je
letopočet vzniku Československa.
Krásným podtitulem festivalu,

který je oslavou sta let od založení
společné republiky Čechů a Slováků,
je slogan či zvolání Buďme zase spolu.
A Kateřina Šedá se pokusí dát šanci
těm, kteří by jinak do Brna na oslavy
nepřijeli, protože nemají s kým. S tím tak
trochu souvisí i další téma tohoto čísla –
bydlení. Dočtete se o tom, že město staví
a opravuje byty i navzdory momentálním
ne úplně výhodným podmínkám.
Bydlet se prostě musí. A tak se stalo,
že aniž bychom to při plánování tušili,
tématem tohoto čísla je sounáležitost,
láska, blízkost. Tak si ho, milí čtenáři,
užijte. Na Festivalu RE:PUBLIKA nebo
kdekoliv jinde.
A hlavně – Buďte spolu.
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Bydlení je jedna ze základních lidských potřeb.
A proto se bydlení stalo i hlavním tématem červnového čísla.
Situace s byty v Brně však není ideální – je jich málo,
jsou drahé a chybí i ekonomicky dostupné nájmy.
Velký nedostatek je i obecních bytů, na které přitom čekají
tisíce nájemníků. V červnu proto zastupitelé města budou
schvalovat Strategii bydlení, která má situaci do budoucna řešit.

10 

fotoreportáž

Na brněnském výstavišti na konci května
odstartoval Festival RE:PUBLIKA, který je oslavou sta let
od založení Československé republiky a devadesáti let od otevření
výstaviště. Návštěvníkům nabízí rozmanitý program a každý si
najde právě to, co ho baví. Atmosféru prvního dne oslav můžete
nasát ve fotogalerii.
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magistrát informuje

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete
první informace o rezidentním parkování, o slavnostním
otevření opraveného koupaliště Riviéra, o pokračování stavby
Tramvaj Plotní, o úsporách pitné vody v budovách magistrátu,
o nové cyklomapě okolí přehrady a mnoho dalšího. V rubrice
najdete i praktické rady a tipy – například co dělat, když vám
do bytu vletí netopýr, a kam zajít, když potřebujete nový pas.
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rozhovor

Brněnský projekt Rapid Re-Housing přinesl inovativní řešení
bytové nouze rodin s dětmi, za které již získal několik předních
evropských ocenění. Lidé si přitom často myslí, že vylosované
rodiny získají byt zadarmo. Skutečnost je však jiná – musí platit
nájem a pro prodloužení smlouvy splnit předem dané podmínky,
především nulový dluh na nájemném. To se po roce podařilo
46 rodinám. O Rapid Re-Housingu a práci kolem něj mluvil
Jan Milota, který je u projektu od jeho začátku.
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Ulici Žabovřeská se občas přezdívá „brněnský trychtýř“.
A právě jejímu „odšpuntování“ se věnuje červnový sloupek
primátora. Dále se dočtete i názory politiků – Brněnský
metropolitan dává prostor pro vyjádření opozičním i koaličním
zastupitelům města. Každý politický klub má možnost poslat
příspěvek s tématem dle svého výběru.

28 

historie

Brno má svého předního představitele, původně starostu
a dnes primátora, od roku 1851. Tehdy totiž došlo ve správě
města k důležité změně, když ho začal řídit obecní výbor
a městská rada v čele s voleným starostou. A uskutečnily se první
volby, kdy mohli volit všichni měšťané platící daně. Od té doby
se vystřídalo v čele Brna 33 mužů a jediná žena.
Co za sebou zanechali?

30 

kultura – volný čas

Nabídka kulturních akcí na poslední předprázdninový
měsíc je skutečně pestrá. Připravili jsme pro vás
výběr z programové nabídky divadel, muzeí i galerií, zveme vás
na první letní festivaly, nejrůznější výstavy i několik zajímavých
přednášek a komentovaných prohlídek. Každý si může najít to své.
U každého tipu pak vždy najdete i odkaz na další informace.

36 

zábava

Metropolitan pravidelně nabízí zábavu pro celou rodinu.
Děti budou tentokrát pomáhat vesmírné lodi při cestě
na planetu, pro dospělé je připravena křížovka o ceny
a znalci Brna si mohou prověřit své vědomosti v kvízu.
Příjemnou zábavu s Metropolitanem!
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Město jako developer,
byty vznikají na Vojtově
i v centru
Situace s byty není v Brně ideální. Ví to kupující, developeři i město.
Dlouhodobě chybějící územní plán komplikuje výstavbu a ceny strmě stoupají.
Kde to však lze, tam se staví. Město má na následující 2 roky připravenou
výstavbu 340 nových obecních bytů, další desítky vznikají přestavbou
vybydlených domů a kanceláří.

Kdo v posledních několika letech sháněl
bydlení, prošel si kolečkem odhodlání, marné
snahy, frustrace a často i rezignace. Volné
byty k pronájmu či prodeji za rozumnou
cenu totiž v Brně prakticky nejsou. A když se
objeví, mizí rychleji, než bys řekl švec. Proto
když na nějaký aspoň trochu vhodný byt narazíte, není čas na žádné dlouhé rozmýšlení.
„Dcera po studiích zůstala v Brně a po několika letech pronájmů jsme se rozhodli, že
jí pomůžeme s koupí bytu. To jsme ještě
netušili, že v momentu, kdy najdeme vhodný
inzerát, nás od podpisu rezervační smlouvy
bude dělit sotva pět dní. Bylo hodně zájemců a museli jsme jednat okamžitě, na žádné dlouhé přemýšlení nebyl čas,“ popsal
jednapadesátiletý muž, který si přál zůstat
v anonymitě. A není to jediný případ – stejné
je to i s nabídkou pronájmů, a pokud zájemci
nezareagují téměř hned, nebydlí.
Na poptávku reaguje nabídka, a tak výrazně rostou i ceny. „V posledních letech se
zejména z nedostatku vhodných pozemků
a kvůli potížím se zastaralým územním plánem postupně snižuje počet soukromých
projektů nové bytové výstavby, staví se
převážně dražší byty a nová výstavba se
tak stává pro stále větší část domácností
ekonomicky nedostupnou,“ uvedl vedoucí
oddělení bytové výstavby a správy fondů
brněnského magistrátu Jan Sponar. Podle
něj nestačí ani nabídka volných nájemních
bytů, chybí i ekonomicky dostupné nájemní byty.

To potvrzuje i třicetiletá Růžena Janoutová.
„Před dvěma lety jsem dokončila doktorát
a od té doby sháním byt ke koupi. Změnila se ale situace, v bankách není možné
získat stoprocentní hypotéku. Úspory sice
mám, ale ceny stouply natolik, že ani s nimi
nedosáhnu na rozumně velký byt. Jedinou
možností tak je změnit zaměstnání a odejít
z vědecké pozice v Akademii věd do soukromého sektoru, kde budou finanční podmínky značně lepší. Jinak nebudu schopná
splácet hypotéku, úvěr a ještě mít nějaký
rozumný rozpočet,“ popsala mladá žena.

od odborných prací architektů, projektantů
a managementu až po dělníky na stavbě.
To je položka, která ve spojení s enormně
dlouhými povolovacími procesy novostavby
velmi prodražuje. Zdražují i všechny ostatní
vstupy, především ceny pozemků,“ vysvětlil
ředitel brněnské developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý. Průměrná cena
za metr čtvereční prodaného bytu v Brně
tak loni meziročně vzrostla z 53 500 korun
na 60 100 korun. A v prvním čtvrtletí letošního roku přesáhla hranici 65 tisíc korun
za metr čtvereční.

Když se nestaví, opravuje se
Město dosud eviduje
72 připravovaných nebo již
rozestavěných developerských
bytových projektů soukromých
investorů s celkovým
počtem až 9 000 bytů. Z toho
cca 700 bytů by mělo být
kolaudováno do konce roku
2018, dalších cca 700 v roce
2019 a cca 900 v roce 2020.
Nejedná se však o veškeré nově
budované byty v Brně.

Za poslední rok se zvýšily i vstupní náklady
investorů, hlavně díky minimální nezaměstnanosti. „Žene ceny nahoru, a to

S rychlým rozvojem trhu s byty mají sice
lidé více možností, jak řešit bytovou situaci
vlastními silami, ale zároveň přibývá i těch,
kteří spoléhají na to, že za ně problém
s bydlením vyřeší město. Městské části tak
vloni evidovaly asi 7 600 žadatelů o obecní
byt, volných obyvatelných bytů však měly
jen 500. A výstavba nových není jednoduchá ani rychlá, jak by bylo potřeba. „Nových
dokončovaných obecních bytů je v Brně
zoufale málo. Po ukončení dotačních programů od státu v roce 2007 se daří ročně
vybudovat jen asi 1 až 2 menší novostavby,
většinou se jedná o domy s pečovatelskou
službou. Bytový odbor magistrátu začal
od roku 2008 komplexně rekonstruovat
vybydlené bytové domy ve středu města,“
vyjmenoval Sponar.
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Strategie bydlení města Brna
na dalších 12 let
„Brno chce být atraktivní, živou, významnou metropolí s lákavou adresou pro
nastupující generace, která poskytne
zdravé a bezpečné bydlení všem skupinám a věkovým kategoriím obyvatelstva.
Chce být městem s pestrou nabídkou
finančně dostupného bydlení, jak v centru, tak na jeho okrajích v blízkosti přírody.“
S touto vizí pracuje dlouhodobý dokument s názvem Strategie bydlení města
Brna 2018–2030, který má problémy s bydlením řešit. Jeho obsahem je koncepce
bydlení v horizontu dvanácti let. Projednávat ji budou zastupitelé na červnovém
zastupitelstvu.
Hlavním cílem strategie je rozvoj variabilní a dostupné nabídky. V praxi to
znamená, že nabídka bude výrazně převyšovat poptávku, cena koupě či nájmu
bude dostupnější, uspokojí požadavky
od malých bytů po rodinné bydlení
a počítá také s přípravou rozvojových
a přestavbových lokalit ve městě a novým flexibilním územním plánem, který
umožní reagovat na potřeby výstavby.
Tomu ale předchází konkrétní prioritní
oblasti programové části (se svými cíli

a jednotlivými opatřeními, které je mají
naplnit):
– Uchování a regenerace stávajícího
bytového fondu
– Rozvoj všech forem bytové výstavby
– Podpora bydlení pro obyvatele se
specifickými potřebami
– Spolupráce s obyvatelstvem a jinými
subjekty
Na programovou část pak navazuje
akční plán, který popisuje konkrétní
aktivity na další 3 roky.
Rozvojové lokality
V dokumentu je určeno i devět hlavních
lokalit pro rozvoj bydlení, které chce město společně se soukromými developery
zainvestovat a připravit pro výstavbu:
1. Černovice „Na Kaménkách“
2. Nový Lískovec, Kamenný vrch II
3. Červený kopec – Kejbaly
4. Kohoutovice – stavební dvůr
5. Moravanské lány
6. Západní brána
7. Jižní centrum
8. Pod Hády
9. Tuřany, za ul. Rolencova

Strategie vychází i z rozhovorů s obyvateli
Než byla strategie zpracovaná, její autoři hovořili na debatách s Brňany – o sdíleném bydlení pro seniory, o nové bytové výstavbě a startovacím bydlení. Lidé se
vyjadřovali i v anketě. Zhruba 801 Brňanů ve věku 18–36 let se tak vyslovilo k tomu,
zda jsou spokojení se stávajícím bydlením, podle čeho si bydlení vybírají či jakou roli
by podle nich město mělo v oblasti bydlení mít.
V lednu se konala v zastupitelském sále na Nové radnici prezentace zpracovaného
návrhu Strategie bydlení města Brna 2018–2030, která byla určena zastupitelům,
vedením městských částí a vedoucím odborů magistrátu. Následně se podobná
prezentace uskutečnila i pro odborníky a laickou veřejnost. Přítomní byli seznámeni
s obsahem návrhu strategie a současně měli možnost materiál připomínkovat.
Následně ho projednaly jednotlivé městské části. Výsledný návrh bude předložen
k projednání začátkem června radním, poté zastupitelům.

8

Ani tak ale město nečeká. Ještě letos
se začne stavět dům v lokalitě Vojtova
se 116 obecními byty, na příští rok je
připravena stavba v Řečkovicích při ulici
Terezy Novákové s asi 23 byty, dalších
200 bytů se jen v 1. etapě stavby, která odstartuje za dva roky, připravuje
na Kamenném vrchu v Novém Lískovci.

Na byty se mění
i kanceláře a ruiny
Jinou variantou, jak zvyšovat počet zkolaudovaných obecních bytů ve městě, jsou rekonstrukce a revitalizace těch ve špatném
stavu a se změnou využití. Například v pětipatrovém domě na Kobližné 10 přestavěli
dělníci už před deseti lety prostor pod
střechou, bývalé kanceláře, na tři bytové
jednotky. A předloni radní města schválili
stejné úpravy i ve třetím a čtvrtém patře.
Stavební práce začnou tento měsíc.
Dalším velkým projektem za 55 milionů
korun bude i přestavba bývalé mateřské
školy v ulici Pod Nemocnicí v Bohunicích.
Začne se na konci roku. „Stávající objekt
zrekonstruujeme, budovu nadstavíme a ze
severní strany i přistavíme. Vznikne tím
polyfunkční dům – mateřská škola pro asi
28 dětí, komunitní centrum, sály pro veřejnost a klubovna, v dalších patrech bude
16 bytových jednotek s pečovatelskou
službou,“ popsal Sponar.
A velká stavební akce čeká i pětipatrový
dům na Mostecké ulici v Husovicích nyní
s 12 menšími byty. Dům je zchátralý a již
nějakou dobu vybydlený. Po rekonstrukci
v něm vznikne 20 bytových jednotek 1+kk
až 3+kk. V domě budou dva byty pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace a 5 bytů pro mladé. Stavební práce
za 42 milionů korun začnou začátkem
září. Další úpravy město zahájilo například i na Francouzské ulici v Zábrdovicích
a na ulici Dukelská v Husovicích, kde musel
být dům v havarijním stavu zdemolován.
Výstavba nového začne v létě. Do jeho
přízemí pak Česká pošta přesune pobočku
z nevyhovujících prostor v jiném domě na
ulici Dukelská.

Lucie Kolischová
redaktorka/editorka
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Startovací byty a sdílené bydlení
Brněnští zastupitelé schválili loni v červnu nový typ
městských bytů. Vedle běžných obecních bytů, bytů
zvláštního určení, sociálních bytů, bytů poskytovaných
v celoměstském zájmu a služebních bytů tak začaly vznikat
i startovací byty a sdílené bydlení.

Startovací byty
Jsou určené pro žadatele do 35 let s vymezenými příjmy.
Byty takto označené jsou velikostí vhodné k bydlení mladých, maximálně čtyřčlenných rodin, u nichž je předpoklad,
že si budou schopny nejpozději do uplynutí doby nájmu
obstarat jiné bydlení.
Podmínky k přidělení startovacího bytu jsou tyto: byt je určen
pro manželské nebo partnerské páry, věk do 35 let,
požadavek na minimální měsíční příjem – čistý měsíční příjem
obou manželů či partnerů dohromady dosahuje minimálně
0,8násobek a maximálně 1,7násobek průměrné hrubé mzdy
v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem
za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku, uzavření
minimálně 1 spořícího bankovního produktu. Nájemné u startovacího bytu činí 57,20 korun/m2/měsíc.
V Brně ke konci roku 2017 fungovalo celkem 57 startovacích
bytů, a to v Kohoutovicích a v Brně-střed. Další se chystají
v rámci projektů rekonstrukcí stávajících bytových domů –
celkem jich při rekonstrukcích domů na Mostecké, Křenové,
Hálkově, Vranovské a Vlhké ulici má vzniknout 43. Se zřizováním startovacích bytů a bydlení pro mladé se počítá i v rámci nové bytové výstavby – celkem takto vznikne 84 bytů.
A připravuje se i družstevní výstavba pro mladé rodiny,
v rámci které má vzniknout dalších 87 bytů.

Sdílené bydlení
Je definováno jako byty pro vymezené skupiny žadatelů.
Brno v roce 2016 realizovalo první projekt takzvaného sdíleného bydlení pro seniory, kteří se mohou v oblasti bydlení ocitnout v ekonomické nouzi a současně chtějí bydlet
ve společnosti dalších lidí. Na ulici Zámečnická v centru
města tak z dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostor ve 2. patře vznikla nová bytová jednotka o rozloze
cca 405 m2 , s 9 pokoji určenými pro 11 seniorů a společné
prostory – obytný prostor s televizním koutem a jídelnou
a místnost pro čtení a další obdobné aktivity. Obsazování
těchto bytů zajišťuje Centrum sociálních služeb. V jednotce
je i kancelář pro pracovníka Centra sociálních služeb, který
dohlíží na provoz a správu jednotky. Další 2 bytové jednotky
o velikosti 4+1 určené pro sdílené bydlení seniorů vzniknou
úpravami bytů v 5. patře stejného domu.
V návaznosti na úspěšný projekt sdíleného bydlení loni město opravilo a pronajalo Úrazové nemocnici Brno první byt určený k ubytování nelékařských zdravotních pracovníků – převážně zdravotních sester. Jedná se o byt 4+1 na Masarykově
ulici. Další 3 byty nacházející se v centru města opravila pro
nelékařský personál nemocnic městská část Brno-střed.
Město nyní s jednotlivými brněnskými nemocnicemi zajišťuje podpis nájemních smluv. Podobně bude ještě opraveno
a využito dalších 20 bytů v různých domech v centru města,
bydlení v nich najde přibližně 80 zdravotních sester.

fotoreportáž

fotoreportáž

Česko a Slovensko
se potkalo na RE:PUBLICE

Devadesát let výstaviště, sto let republiky. V Brně je
letos co slavit. A tak na výstavišti 26. května odstartoval
Festival RE:PUBLIKA. V pavilonu G1 například vzniklo
„svobodné město“, které ve svých ulicích prezentuje
český design. Naopak pavilon A2 zůstal prázdný – člověk
se v něm může volně procházet a jen žasnout nad jeho
architektonickou dokonalostí. Dva světy Alfonse Muchy,
komerční plakátová tvorba i velkolepá Slovanská epopej,
se propojily v pavilonu H. Brány výstaviště zůstanou
otevřené po další tři týdny. Každý víkend se navíc
ponese v duchu konkrétního tématu. Kompletní program
jednotlivých dní naleznete na www.republika2018.cz. (ral)
5 × foto: M. Schmerková

fotoreportáž

Dvojník prezidenta Masaryka na výstaviště dorazil v historickém voze, slavnostně přestřihl pásku a zahájil třítýdenní multižánrový festival.

Navzdory horkému počasí, které lákalo více
na přehradu než na festival, navštívilo výstaviště
jen během prvního odpoledne na sedm tisíc lidí.

Na RE:PUBLICE se tančí, zpívá i jí. Nabídka
programu je velkolepá.
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Podmínky areálu návštěvníci neváhali přizpůsobit obrazu svému – někteří posedávali na trávníku
ve stínu budov, děti se bez rozpaků brouzdaly v bazénku.

Festivalová
stage zve na
2/6 16.00 Kašpárek v rohlíku
3/6 18.00 Mirai
7/6 20.00 Peter Lipa (SK)
10/6 19.30 Jaroslav Uhlíř
15/6 20.00 BUTY
16/6 20.00 ANNA K.
17/6 18.00 Michal Hrůza
a více než 60 dalších
koncertů

Festival

Vstup
do areálu
zdarma

RE:PUBLIKA
26/5 –17/6/2018
Výstaviště
Brno
www.republika2018.cz

Pořadatel

Realizátor

Za ﬁnanční podpory

Hlavní
regionální
partner

INZERCE | pocketmedia.cz

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní
mediální
partner

Mediální partneři
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Gastrozóna
a Kavárna PRAHA

100 let 100 knih

To nejzajímavější
z literatury v jednom pavilonu.
100 vybraných českých
knih pro dospělé čtenáře,
100 pro dětské. Literární salón
s autogramiádami, besedami,
autorskými čteními, tančírnou
Swing Wings a mediální školou
Českého rozhlasu.

Re:lax
zóna

Speciální menu
s prvorepublikovými
specialitami.
Výběrová káva, limonády,
koktejly, nanuky.

Výstavy Já a Sokol,
Ať žije republika!, Cestovatelské
legendy, Velké dějiny – malá země.
Podzim roku 1918 na jižní Moravě,
Janáček v Brně, Party v 21. storočí,
Příběhy fotek – koláže a komiksy,
Paměť národa: Tenkrát v Brně,
50 let divadla Husa na provázku
a Divadlo vědy.

Avant Garde

Skulpturální architektura
H3T tvoří základ pro
výstavní koncept a společně
s instalacemi současných
designérů se dohromady spojuje
ve Svobodné město. Archiv
kódů představuje designové
ikony. Venku vlají standarty
Krištofa Kintery.

Desítky sportů prezentovaných ve stylizovaných sportovištích jako je lezecká stěna, tatami,
hřiště na házenou, badminton
nebo basketbal. Zasportujte
si a potkejte se se sportovními
legendami. V neděli 10/6
se těšte na
II. československé
všecyklisté hry.

Má vlast
zblízka a nahlas

Světová premiéra
audiovizuální výstavy
České filharmonie
v londýnské produkci
se uskuteční
v pátek 8/6.

Brno folklorní

Tanec, kroje, zpěv
a tradice devíti zemí
na jednom místě.
Dva dny plné folkloru
na Festivalové stage.

Dance Brno 100

Jedinečná evropská taneční
událost! Doposud nikdy v historii se
nesetkaly na jednom místě národní
balety z tolika zemí. Národnímu
divadlu Brno se tak podařil zázrak.
Pozvání přijalo hned devět předních
evropských národních baletních
souborů bývalých zemí
Habsburské monarchie.

Ikonický pavilon A

Slovanská epopej

Slovanská epopej v Brně
je světový unikát. Na výstavě
ALFONS MUCHA: DVA SVĚTY
kombinuje dva protipóly Muchovy
tvorby – majestátní cyklus pláten
a jedinečnou sbírku plakátů.
K výstavě největších pláten z cyklu
Slovanská epopej se přidává
nejrozsáhlejší sbírka
Muchovy plakátové tvorby.

Divadlo
na výstavišti

Zažijte dobovou atmosféru
a vraťte se do doby,
kdy Králíkovo divadlo
zažívalo největší slávu.

Festivalová
a Divadelní stage

Mirai, David Stypka, PROGRES 2,
Ondřej Ruml a Swing Band,
BUTY, Jaroslav Uhlíř,
Michal Hrůza, ANNA K. a další.
Desítky koncertů, divadel
a stand-upů Na mikrofon
každý den kromě
pondělí.

Světelná show

Vystavujeme
výstaviště

Brněnský architektonický
manuál zve na výstavu Sousedství.
Adolf Loos a Viktor Bauer připomínající
Viktora Ritter von Bauera, původního
majitele pozemků, na nichž bylo
výstaviště postaveno, každý den
v 17 hodin na komentované
procházky a v sobotu 16/6
na Pecha Kucha Night Brno.
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Pro brněnskou
událost vybrali kurátoři
SIGNAL festivalu japonského
umělce Yasuhira Chidu
a umělecké studio
Hyperbinary.
K vidění každý pátek,
sobotu a neděli.
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Parkování: nový systém
začne platit od 1. září
Vedení města schválilo další dokumenty, které umožní
zavedení systému rezidentního parkování v Brně.
Spuštění v centru města se připravuje na 1. září.
Do dalších tří oblastí v Brně-střed v okolí ulic Antonínská,
třída Kapitána Jaroše a Grohova se rozšíří od 1. listopadu.

Návštěvnické oprávnění
Rozvržení cenových pásem určuje městská část dle potřeb regulace parkování.

Návštěvnické oprávnění

Rozvržení
cenových
dle potřeb regulace parkování.
Cenové
pásmo pásem určuje městská
Doba pročást
parkování
pro návštěvnický režim

Cenové pásmo
1. pásmo
pro návštěvnický
režim
2. pásmo
1. pásmo
2. pásmo

zdarma

Doba pro parkování
30 min
zdarma
3030
min
min
30 min

Parkovací oprávnění
pro Rezidenty

600 Kč

2. auto

15Cena
000 Kč

autoauto
3. a1.další

600KčKč
30 000
2. auto
15 000 Kč
3. a další
30 000 Kč
auto
Parkovací oprávnění
pro Abonenty
Cena
Parkovací oprávnění
6 000 Kč
pro Abonenty

1. auto

2. auto

30 000 Kč

3. a další auto

1. auto
2. auto
3. a další
auto

Cena
6 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč

40 000 Kč

Legenda
1. cenové pásmo
Legenda
návštěvnického režimu
1. cenové pásmo
2. cenové pásmo
návštěvnického
režimu
návštěvnického režimu
2. cenové
pásmo
rezidentní
návštěvnického
režimu
+ abonentní řežim

Cena 40
zaKč
hodinu
20 Kč
Kč
40
20 Kč
Park Lužánky

Parkovací oprávnění
Cena
pro Rezidenty

1. auto

Cena za hodinu

Náměstí Svobody

Hlavní nádraží

Systém, který bude Brno zavádět, bude
fungovat na principu takzvané kytičky –
oprávnění pro parkování bude platit jak
v oblasti, ke které má daný člověk vztah
(rezident zde má trvalé bydliště, abonent
provozovnu podnikání, nebo zde vlastní
nemovitost), tak v oblastech sousedících.
„Systém, má pomoci především rezidentům, aby snadněji zaparkovali v okolí bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel,
a tím zvyšuje obrátkovost na potřebných
místech. Zvyšuje se tak pravděpodobnost,
že lidé zaparkují,“ vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál.
Potřebná oprávnění lidé vyřídí buď na kontaktním pracovišti, nebo mohou požádat
o vyřízení elektronicky. Vše další bude
možné obsluhovat on-line.
Rada města stanovila také rozmezí cen
pro rezidentní a abonentní oprávnění i pro
návštěvnická pásma. Zavedení systému,
jeho nastavení v konkrétních ulicích i cena
oprávnění se vždy bude odvíjet od požadavků městských částí. Přesné ceny byly
zatím stanoveny pro Brno-střed.
Systém pamatuje i na situace, kdy k rezidentovi přijede například řemeslník či
návštěva – pro takové případy bude mít
každý (i malé dítě) k dispozici 100 bezplatných parkovacích hodin ročně. Dalších
50 hodin si lidé mohou jednou ročně koupit za 100 korun.
Opozice schválenou podobu rezidentního parkování kritizuje. „Já tento systém
odmítám, protože problémy nevyřeší, ale
jen přesune. Když se placené zóny někde
zavedou, tak ta auta nezmizí, ale budou
parkovat jinde. Takže tam, kde nyní o jejich
zavedení ani neuvažují, je budou muset
zavést, až nakonec modré zóny zachvátí
celé město. A Brňáci budou platit a platit,“
zhodnotil Jiří Oliva z opoziční ČSSD.
V městské části Brno-střed již probíhají
debaty o rezidentním parkování s občany.
Připravuje se také spuštění komunikační
kampaně a webu, kde lidé najdou všechna
potřebná pravidla.

(taz)

rezidentní + abonentní řežim
rezidentní
+ abonentní
řežim
rezidentní
+ abonentní
řežim
+ návštěvnickýrežim
režim
+ návštěvnický
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Opravená Riviéra přivítá
první plavce v půlce června
Oblíbené brněnské koupaliště Riviéra se po desetiměsíční
rekonstrukci dočká slavnostního otevření. To se pro veřejnost uskuteční v sobotu 16. června. K velké rekonstrukci
město muselo přistoupit, protože z původních bazénů
denně unikalo až 200 kubíků vody. Její doplňování stálo
statisíce korun.
Původní betonovou a keramickou dlažbu na Riviéře nahradily vany
z nerezu, kterého stavebníci použili 7 tisíc metrů čtverečních. „Práce se dokončují, začátkem června má být všechno hotové,“ uvedl
ředitel společnosti STAREZ-SPORT, která se o koupaliště stará,
Martin Mikš.
Investice vyšla na 218 490 000 korun. Zkušební provoz nyní otestuje nepropustnost van i kvalitu vody. „Zjišťuje se, zda fungují
technická zařízení, která slouží k cirkulaci vody, ale také chemická
stránka, zda funguje čištění, chlorace. Zjednodušeně řečeno se
testuje funkčnost všech částí v plném zatížení,“ vysvětlil ředitel
společnosti.
Návštěvníci, kteří dorazí na první otevření v sobotu 16. června,
budou zároveň svědky pokřtění nového maskota STAREZ-SPORT.
Pro novou sezonu se mění také vstupné na Riviéře, které bude
kvůli zamezení front u pokladen rozdělené na dopolední a odpolední. Základní vstupné s odchodem do 14 hodin stojí 80 korun,
po 15. hodině návštěvníci zaplatí 100 korun. Celodenní vstup vyjde
na 180 korun, děti do pěti let ho mají zdarma.
(luk)

Opravená Riviéra poprvé přivítá plavce 16. června.
Vizualizace: STAREZ-SPORT

Nová cyklomapa okolí
Brněnské přehrady

Brno pije a šetří vodu

Brněnskou přehradu, která je v létě obrovským
veřejným koupalištěm, brázdí parníky s turisty. Ale
od jara do podzimu k ní míří i mnoho cyklistů. Turistické
informační centrum města Brna (TIC BRNO) proto
nyní připravilo novou cyklomapu přehrady i jejího
vzdálenějšího okolí.

Město společně se spolkem Studentské Brno zpracovalo
první ucelenou informaci o pítkách na území Brna. Tato
data následně převedly do jednoduché mapy. Zájemci
tak nyní všechna pítka i s fotkami a popisem najdou online na jednom místě. Město navíc i šetří vodu – na svých
úřadech instaluje perlátory.

„Prýgl“ je rájem pro všechny bikery a příznivce pohodové cyklistiky. V nové cyklomapě okolí Brněnské přehrady, kterou vydalo
TIC BRNO, je vyznačeno devět tras, které zájemce provedou
okolím a zavedou je také do Veverské Bítýšky, Jinačovic, Kuřimi,
Bystrce, Rozdrojovic nebo Jundrova. Všechny trasy jsou doplněny o aktuální fotografie přímo z míst, která mapa doporučuje
projet, a výškové profily. „Cyklomapu vydáváme v rámci podpory
návštěvnosti a trávení volného času v okolí Brněnské přehrady,“
řekla Petra Kovářová, vedoucí divize marketing a cestovní ruch
TIC BRNO.
Za zmínku stojí, že při vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG
získala nová cyklomapa první místo v kategorii „Mapy měst,
regionů, oblastí“.
Cyklomapa v moderním grafickém zpracování je k dispozici nejen
v českém, ale i anglickém jazyce. Je k dostání v infocentrech
TIC BRNO či na e-shopu za 99 korun.

(luk)

Více pointů s pitnou vodou. Tak se jmenuje společný projekt
města a spolku Studentské Brno, který má za cíl spolu s primátorem řešit nápady a problémy studentů v Brně. Studenti tak
společně se zástupci magistrátu zmapovali informace o všech
pítkách ve městě. Ke konci roku navíc zrealizovali dvě nová pítka –
jedno na Komenského náměstí a druhé na náměstí 28. října.
Ze zjištěných informací pak vytvořili mapu, která je dostupná
na www. tinyurl.com/pitkabrno.
Magistrát se zabývá i vodou ve svých budovách a snaží se jí šetřit.
V červnu proto bude na Husově 3 a 5 a na Kounicově instalováno
celkem 170 takzvaných perlátorů. Jde o úsporná zařízení do umyvadel, která se instalují na kohoutky s vodou. Při spuštění tekoucí
vody ji pak provzdušňují a snižují její průtok o více než polovinu.
Pokud se projekt osvědčí, bude rozšířen i na další budovy, kterých
je po Brně celkem 12. Podle studie, kterou si město nechalo
zpracovat, tak magistrát ušetří 3 miliony litrů pitné vody a téměř
400 tisíc korun na vodném a stočném ročně.

(luk)
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Tramvaj Plotní:
v létě se rozšíří práce
na křižovatky v okolí Dornu
Práce na rekonstrukci ulic Dornych a Plotní a přeložení
tramvajové trati na Plotní postoupily do další etapy. V létě
se začne stavět i v severní části Dornychu blíže centru
u tramvajové smyčky. Ta bude muset být zrušena.
Stavební práce na projektu Tramvaj Plotní odstartovaly 12. března
letošního roku. Kopat se začalo v jižní části Dornychu, kde bylo
nutné začít kvůli technologickému řešení kanalizační stoky. Nyní se
práce rozšíří i do zbývající části Dornychu k tramvajové smyčce a
do okolí budovy Dorn. Celý Dornych tak bude v této etapě neprůjezdný. Plotní naopak zůstane stále průjezdná alespoň v jednom
pruhu v každém směru. Průjezd křižovatkami s ulicí Zvonařka bude
zúžen na jeden pruh v každém směru. Od léta do října se bude
pracovat i na přilehlé části ulice Hladíkova od Masné k Plotní, kde je
nutné vyměnit obrusnou vrstvu vozovky a v jiném termínu nejsou
práce vzhledem ke stavbě na Dornychu možné.
Tato dopravně nejsložitější etapa stavby promění objízdné trasy
i vedení náhradní dopravy. Představení těchto změn je naplánováno na 21. června v 17.00 v zasedací místnosti radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2. Informace budou před zahájením
této etapy s dostatečným předstihem aktualizovány i na webu
www.kopemezabrno.cz.

(taz)

Severní zahrady špilberského parku jsou otevřené pro veřejnost.
Foto: Z. Kolařík

Severní zahrady pod Špilberkem
jsou otevřené
Z Údolní ulice se lidé nově dostanou rovnou pod hrad. V polovině
května totiž město po další části úprav špilberského parku otevřelo severní zahrady, které přímo navazují na otevřenou zahradu
Nadace Partnerství. Brankou tak lze nyní projít až na severní svah
Špilberku. Celková investice do nově otevřeného prostoru byla
4,5 milionu korun. Úpravy parku pod Špilberkem budou pokračovat i letos, mimo jiné tam přibude 10 nových stromů při příležitosti
oslav 100. výročí založení republiky. V oblasti bývalé prachárny pod
Špilberkem se plánuje i rekonstrukce studny.
(ik)

Olympijský běh v Komárově
potrénuje zkušené běžce i nováčky
Po Olympijském festivalu, který se uskutečnil letos v únoru, uspořádá Český olympijský výbor v různých městech po republice T-Mobile
olympijský běh. Brněský závod, který patří k největším v této sérii,
odstartuje ve středu 20. června v Komárově na koupališti „Biotop“.
Pro zájemce jsou nachystané tratě v délkách 5 kilometrů a 10 kilometrů. Připraveny však budou i dětské tratě. Cesty jsou rovinaté,
vedou okolo řeky Svratky, kde je prostředí ideální pro běhání. Jako
host je pozvaná úspěšná česká atletka Šárka Kašpárková a během
závodů bude připraven doprovodný program.
(tis)
V 1. etapě se bude pracovat i v okolí zastávky Bráfova. Vizualizace: ŘSD

Po letech příprav se začne stavět
na Žabovřeské

Masarykova univerzita bude hostit
akademickou „olympiádu“

Na Žabovřeské ulici se začne letos v létě stavět. Ředitelství silnic
a dálnic jako hlavní investor velkého městského okruhu vybralo
zhotovitelskou firmu. Pracovat se bude nejprve od Kníničské radiály k budoucímu tunelu pro tramvaj. Ve druhé etapě se bude
razit tunel pod Wilsonovým lesem, překládat tramvaj a rozšiřovat silnice v nejužším místě. Během stavby bude v maximální
možné míře zachován provoz staveništěm, jinak by v oblasti
došlo ke kolapsu dopravy. Na 25. června se chystá projednání
stavby s obyvateli. Čas a místo bude upřesněno na webu města
a na www.kopemezabrno.cz.

(taz)

Po 12 letech se letos na sportoviště Masarykovy univerzity vrací
největší událost českého vysokoškolského sportu české akademické hry. Malá univerzitní olympiáda se bude konat od 17. do 22. června
a přibližně 2 tisíce závodících akademiků bude soutěžit ve 27 disciplínách. Hry se z velké části uskuteční na Fakultě sportovních studií
MU, vypomůžou ale i areály Vysokého učení technického, sportoviště Univerzity obrany, Veterinární a farmaceutické univerzity a část
programu se odehraje i na hřišti VSK Technika Brno na Kraví hoře.
Zajímavostí letošního ročníku je třeba to, že se bude poprvé soutěžit v olympijském vzpírání. 
(luk)
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Dobré nápady pro Brno lze
podpořit jen do půlky června
Až do poloviny června můžou lidé na webových stránkách
brněnského participativního rozpočtu damenavas.brno.cz
podporovat nápady obyvatel Brna pro ještě lepší město.
„Líbí se mi“ je možné dát neomezenému počtu projektů.
Pouze projekty s dostatečnou podporou veřejnosti mají
šanci se probojovat do velkého podzimního finále.

V loňském roce zvítězilo celkem 16 projektů. Mezi nimi například dětské
hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích.
Vizualizace: Ing. arch. Václav Kocián (HUA HUA)

Sběr nápadů pro druhý ročník brněnského participativního
rozpočtu „Dáme na vás“ skončil na konci května a galerie je tak
kompletní. Podporu návrhům však mohou Brňané udělovat až
do 15. června. Pouze ty projekty, kterým se podaří získat alespoň
300 „líbí se mi“ na webu či 30 fyzických podpisů na předem vytištěných formulářích, postoupí dál k posouzení realizovatelnosti ze
strany úřadu.
Jak podpořit svého favorita? Stačí nahlédnout do galerie na damenavas.brno.cz/galerie-projektu, rozkliknout si konkrétní projekt a kliknout na „líbí se mi“. Letos o přízeň bojuje více než stovka projektů.
Jsou mezi nimi například nápady na lesní hřiště, webovou aplikaci
pro rodiče s dětmi a další. Do konce září pak město posoudí, které
projekty jsou proveditelné a postupují do listopadového finále.
V prvním ročníku uspělo hned několik projektů, jež se letos zrealizují. Například taneční šapitó v parku Anthropos, dětské hřiště,
moderní záchody na Kraví hoře nebo třeba oprava plotů na komunitním centru. Téměř všechny již mají dokončenou projektovou
dokumentaci a hotová výběrová řízení na koncového dodavatele.

(luk)

Pas půjde nově získat
Fakta o vystěhování
i za 24 hodin, vyjde na 6 tisíc ubytovny Šámalova
S blížícím se obdobím dovolených by si každý měl včas zkontrolovat platnost svých cestovních dokladů. Některé státy
totiž požadují, aby pas při vstupu do země platil déle než 6 měsíců. Standardně se tento doklad vydává do 30 dnů, od července však půjde v nutných případech zařídit za 24 hodin.

Uzavření ubytovny na Šámalově ulici hýbalo v minulých
týdnech brněnskou veřejností. Mezi lidmi navíc kolovalo
množství fám a dezinformací. Městu se však podařilo krizi
zažehnat a lidé z uzavřené ubytovny budou v náhradním
ubytování nejdéle do září.

Od 1. července začne platit novela zákona o cestovních dokladech.
Nově si tak občan v případě nutnosti může požádat o vydání cestovního pasu i ve zkrácené lhůtě, a to ve dvou variantách – v pracovních dnech do 24 hodin (starší 15 let za 6 000 korun, dítě za 2 000 korun, doklad je nutné si vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra
ČR v Praze) a do 5 pracovních dnů (starší 15 let za 3 000 korun, dítě
za 1 000 korun).
V ostatních případech se lhůta pro vydání cestovního pasu nemění a bude se i nadále vydávat do 30 dnů. V Brně to však často
i v letních měsících bývá méně. Pro děti do 15 let je správní poplatek 100 korun a platnost dokladu je 5 let. Pro občany starší 15 let je
správní poplatek 600 korun a platnost dokladu je 10 let.
Důležitá je pro rodiče i skutečnost, že povinnost mít platný cestovní doklad při překračování státních hranic se vztahuje i na nezletilé
děti. Zákonní zástupci si mohou pro své děti požádat jak o vystavení občanského průkazu, tak i cestovního pasu, a to s ohledem
na cíl své cesty (do EU nebo mimo EU). Podrobnější informace
naleznete na internetových stránkách www.brno.cz/pasy.

(luk)

Podobná situace v Brně dosud nikdy nenastala. Vlastník budovy
ubytovny na Šámalově ulici v Židenicích, firma ZB Real, se dlužníkovi, firmě Greystone, která ubytovnu provozovala, rozhodla kvůli
dlouhodobému neplacení nájmu a energií vypovědět nájemní
smlouvu a objekt uzavřít. Obyvatelé ubytovny, z velké části rodiny
s malými dětmi, tak byli bez vlastního zavinění postaveni před
nutnost se do pěti dnů vystěhovat.
Město bylo povinno zasáhnout a předejít tak situaci, kdy by se rodiny
ocitly bez střechy nad hlavou. Celkem žilo na ubytovně Šámalova
44 dětí, z nichž je 20 ve věku do 5 let a dalších 17 ve věku od 5 do 15 let.
Vedení Brna se proto rozhodlo zajistit rodinám krizové bydlení –
v areálu bývalé LDN na Červeném kopci a v ubytovně na Železniční ulici.
V případě Červeného kopce jde o ubytování celkem 8 rodin, tvořených 40 lidmi. Dalších 40 lidí bylo 18. května ubytováno také v městské ubytovně na Železniční ulici. Krizové ubytování bude trvat maximálně 4 měsíce, do 4. září. Do té doby by si rodiny měly s pomocí
sociálních pracovníků najít jiné bydlení. Na Červeném kopci tak
město zajišťuje intenzivní sociální práci, v oblasti budou také každý
den přítomni asistenti prevence kriminality.
(tis)
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CO DĚLAT: Když si netopýr
splete váš byt se svým
Také v Brně se netopýři, kterým ubývá přirozených úkrytů,
uchylují do blízkosti lidských obydlí a mohou vlétnout
i do domu či bytu. Stává se to na konci léta a na podzim,
někdy i v zimě. Je dobré vědět, jak se takového nezvaného
nájemníka zbavit bez újmy pro něj i pro majitele bytu.
Co by měl člověk dělat, když mu do bytu vletí netopýr? Poletuje-li
po bytě nebo visí na zácloně večer či v noci, je třeba otevřít okno
a zavřít dveře do dalších místností, zhasnout světlo a nechat zvíře
v klidu. To by se mělo po chvíli zorientovat a najít si samo cestu
ven. Pokud se tak nestane, musí se šetrně odchytit, pomocí hadru
či rukavice, ne holýma rukama, a pustit ven.
Za tmy je možné netopýra vypustit hned. Ve dne je nutné ho
umístit do krabice vystlané hadříkem či ubrouskem a vybavené
kalíškem s vodou, nechat ji v přítmí a pokojové teplotě a večer –
pokud je venku teplota nad 5 ºC – zvíře vypustit na bezpečném
místě, například na parapetu či balkoně.
Když je zvíře zraněné, nechce odletět, je příliš zima, v bytě se
vyskytlo více netopýrů (za obrazy, gaučem, skříní apod.) či na půdě
sídlí jejich problematická kolonie, je třeba kontaktovat záchrannou
stanici (www.ptacicentrum.cz; www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/
zachranna-stanice), městskou policii či Českou společnost pro
ochranu netopýrů (www.ceson.org).

(mak)

Světový den dárců krve
zve na odběry i v Brně
Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno se připojí
ke Světovému dni dárců krve, který se slaví každoročně 14. června.
Při této příležitosti se mohou dárci od 1. do 14. června zapojit
do soutěže a vyhrát zajímavé ceny. Odběry krve probíhají ve všední dny od 6.30 do 13 hodin. Prvodárci mohou přijít bez objednání
po celé dopoledne, nejlépe však v čase od 6.30 do 10.00. Pravidelné dárce prosíme o objednání na konkrétní čas na telefonních
číslech 800 900 097, 532 233 633 nebo 532 233 607.
Více informací naleznete na: www.fnbrno.cz/darce.

(tis)

POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT
Občanský průkaz
Požádat o vydání občanského průkazu může občan
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Není tedy nutné jet do místa trvalého bydliště.
Úřad vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v registru
obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských
průkazů, popřípadě v agendovém informačním systému
evidence cestovních dokladů. Při vyřizování žádosti se
současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí
zpracování žádosti je vlastnoruční podpis určený k jeho
dalšímu digitálnímu zpracování.
Příjem žádostí o občanský průkaz probíhá na Odboru
správních činností (OSČ) MMB na adrese Husova 3, výdej
pak na adrese Husova 5.

Trvalý pobyt
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to
v objektu, který je označen číslem popisným nebo
evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Změnu
místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě
nového trvalého pobytu (na Magistrátu města Brna,
Odboru správních činností, Husova 5). Odhlašování v místě
předchozího trvalého pobytu není nutné.
Na výstavě bude k vidění nejen vítězný návrh na podobu
Kreativního centra v káznici. Vizualizace: Atelier KAVA

Výstava představí návrhy
Kreativního centra
V části bývalé káznice na Cejlu vznikne Centrum tvůrčích profesí.
Jak by mohlo vypadat, zjišťovala městská architektonická soutěž.
První cenu v ní porota udělila autorům z pražského Atelieru KAVA.
Na místě by tak mohly vyrůst sdílené i samostatné kanceláře,
ateliéry pro umělce, otevřené dílny, střižny, kavárna, hudební klub
nebo sál s kapacitou pro 250 lidí. Se všemi návrhy se veřejnost
může seznámit 7. června v 18 hodin na vernisáži výstavy v káznici.
Svůj návrh tam představí sami ocenění autoři. 11. června se pak
výstava přesune do Urban centra, kde bude do konce července.
Více informací na www.urbancentrum.brno.cz.
(luk)

Úřední hodiny
Pondělí 8.00–17.00
Úterý
7.00–12.00
Středa	8.00–17.00
(pro objednané přes internet i do 18.00 hodin)
Čtvrtek 7.00–12.00
Pátek
8.00–12.00

Na pobočku MMB se lze objednat elektronicky
na konkrétní čas na adrese
www.tinyurl.com/elektronickeobjednani
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Co si myslí Brňané?
Město dává 30 milionů korun na participativní rozpočet s názvem Dáme na vás, o kterém
rozhodují sami Brňané. Jeden projekt může stát maximálně 3 miliony korun, uskuteční se
jich tím pádem minimálně 10. Kdybyste měli 30 milionů korun, na co byste je rozdělili vy?
Chcete se zapojit do anket v Brněnském metropolitanu? Sledujte Facebook či Twitter
BRNOmycity, diskutujte a dejte nám vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

Asteria @asteria_cz (Twitter)
Udělala bych semafor na křižovatce ulic
Medlánecká, Banskobystrická, Vážného
a Terezy Novákové. Je to tam velice nepřehledné,
ve špičce tam stojí fronty aut, všechna dávají
přednost zprava, a do toho vyjíždí ze smyčky
tramvaj. Autobus z Medlánecké, který potřebuje
zatočit vlevo, čeká i několik minut, než ho někdo
pustí.

Petr Strafelda @strafeldap (Twitter)
senior vývojář OSS/BSS integračních služeb
Koupil bych si hotel. Ideálně nějaký se surikatama.
Choval bych u něj pávy a smál bych se lidem, kteří
se mi na něj složili. A kdybyste chtěli vidět, kam ty
peníze šly, tak byste se mohli přijít podívat, že se
ty peníze neztratily.

Michaela Filipová (Facebook)
podnikatelka
Nechala bych opravit silnice. A slovem opravit
nemyslím zalátat, ale kompletně udělat znovu.
Úroveň města se pozná podle čistoty a silnic.
V tom druhém Brno dost zaostává.

Tomas @tandrysek (Twitter)
Prostředky bych směřoval do podpory
elektromobility výstavbou veřejných dobíjecích
stanic. Chceme čistější vzduch. Bez husté sítě
nabíjecích stanic si elektromobil nepořídím.
Tesla destination charger prý jde pořídit zdarma.

Anett @AnettCool (Twitter)
30 milionů korun bych dala na bydlení pro
všechny bezdomovce v Brně plus na pomoc
s jejich zařazením do společnosti. Projekt
Rapid Re-Housing, který dělá město, atd. je
velmi dobrá věc, ale není to to, co bych udělala
já. Opravila bych budovy v celém Brně, a pokud
by to bylo málo, dostavěla bych. Všechny
bezdomovce bych ubytovala a pomáhala bych
jim s běžnými věcmi. Někdo potřebuje vyřídit
sociální příspěvky, někdo lékaře, někdo psychiatra,
někdo léčebnu atd. Někdo třeba neví, jak si najít
práci a jak platit nájem. Takže ke každému bych
přistupovala individuálně a 24/7. Hlavním cílem
je, aby se tito lidé dokázali o sebe v budoucnu
postarat a měli důstojný život.

Sabina Tomíšková (Facebook)
manažerka
Já bych nechala opravit nejvíce rozbité chodníky.

Dejte nám vědět na sociálních sítích!
Brno má své profily na sociálních sítích Facebook,
Twitter a Instagram. Na prvních dvou jmenovaných
přináší aktuální informace o dění ve městě,
komunikuje s uživateli, odpovídá na dotazy,
vysvětluje různá opatření... Na Instagramu pak
publikuje krásné fotky města. Chcete říct svůj názor
na dění ve městě? Pochlubit se fotkami Brna?
Dát tip? Na něco se zeptat? Napište na oficiální
profil BRNOmycity.

@brnomycity

20

KOČKA
JE VÁŠ
NEJLEPŠÍ
KOUČ!
.JOTA.CZ

WWW

Odhalte účinky
přístrojové lymfodrenáže
v jednom z našich Spa Hotelů
v centru Františkových Lázní!
Intenzivní lymfotýden je správná volba pro Vaše zdraví!
Rozproudíme Vám tok lymfy a nastartujeme
metabolismus.
SÍLA NAŠÍ LÉČBY JE ZNÁT.
PŘESVĚDČTE SE O TOM I VY!

Více informací:
www.spahotel-goethe.cz
nebo na tel. 354 204 000
(24 hodin denně).

INZERCE | pocketmedia.cz
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Rodiny
v Rapid Re-Housingu
mají stejné
podmínky jako
každý jiný
Brněnský projekt Rapid Re-Housing získal v květnu
letošního roku prestižní cenu SozialMarie. Ta se
uděluje ve Vídni nejlepším projektům, které inovativně
reagují na sociální výzvy. Jan Milota je jedním z členů
týmu, který projekt utvářel od jeho počátku. S klienty
pracoval na tom, aby se vyřešila jejich nelehká životní
situace.
22

Do projektu Rapid Re-Housing je
zapojená i Ilona Bandová se svým
synem. Foto: B. Kleinhamplová

Jak vznikl nápad zabydlovat rodiny
s dětmi, které jsou v nouzi?
V roce 2011 jsme společně s dalšími organizacemi, akademiky a experty založili na akci
zabývající se sociálními byty Platformu
pro sociální bydlení. Mluvili jsme tam s 12
rodinami z celé republiky a zjistili jsme, že
sociální byty jsou sice super, ale je nutné
podpořit rodiny službou, která jim pomůže
si byt udržet. Někteří třeba museli chodit
do práce a zároveň měli podmínku docházet na terapie, což samozřejmě nešlo
dohromady.
Jaká byla tenkrát situace se sociálními
byty?
Bylo jich málo a my jsme přišli se závazkem,
že ten počet zvýšíme. Začali jsme sdružovat různé praktiky z celého světa, které
řeší bezdomovectví jak rodin s dětmi, tak
jednotlivců. S tím nám pomohla změna
politické reprezentace.

rozhovor

Kde jste se při řešení inspirovali?
Přivezli jsme lidi, kteří s tím mají zkušenost.
Přijeli Volker Busch-Geertsema z Německa
a Katharine Gale z Kalifornie, která pracovala na řešení bezdomovectví u amerického
ministerstva pro místní rozvoj a podařilo
se jí ukončit bezdomovectví v Minnesotě.
V Brně strávila pět dní mapováním situace
a workshopy a na základě toho sepsala, jak
by ukončování bezdomovectví rodin mělo
vypadat.

Jan Milota
V Rapid Re-Housing nejdříve koordinoval sčítání rodin s dětmi v azylových domech či ubytovnách. Těch
v bytové nouzi bylo 328. Následně
začal společně s organizací IQ ROMA
servis, kde devět let působí, pracovat s 50 vylosovanými rodinami.
RAPID RE-HOUSING
Jde o první projekt testující v České
republice inovativní koncept řešení
bytové nouze Housing First (Bydlení především). Ten vnímá zajištění
bydlení jako základ ke zlepšení celé
sociální situace zapojených lidí. Vylosovaných 50 rodin získalo stabilní
bydlení a za podpory sociálních
pracovníků začaly žít mimo ubytovny či azylové domy. Pro prodloužení
nájmu musely splnit předem dané
podmínky, především nulový dluh
na nájemném. Po roce se podařilo
46 rodinám prodloužit smlouvu,
u dalších dvou se to předpokládá
po vypršení stávající.

Jaký cíl jste si při zabydlování rodin
stanovili?
Řekli jsme si, že úspěšnost bude 80 %,
protože to tak vychází ze zkušeností
Housing First Europe. Ale já osobně jsem
si říkal, že tou intenzivní službou budeme
významně nad 80 %. Zároveň jsme spustili
randomizovanou (randomizace – náhodný
výběr, pozn. red.) kontrolní studii na sto
rodinách, kde se porovnávají faktory, jako je
docházka do školy, zaměstnatelnost, zdraví
a podobné věci. To znamená, že bychom
měli být schopni na závěr tohoto vyhodnocení tvrdit, že prodloužení nájmu u 48
brněnských rodin není náhodný výsledek,
ale že se to dá zobecnit na populaci.
Brno je první město s takovým
projektem v Evropě?
Úplně poprvé byl vyzkoušen Rapid Re-Housing v Minnesotě. V Minneapolis takto ukončili bezdomovectví během dvou let. Housing
First, který cílí na jednotlivce dlouhodobě žijící na ulici, byl poprvé testován asi před osmi
lety v desítce evropských měst, například
v Amsterdamu, Kodani či Londýně. Cílová
skupina je sice rozdílná, logika a principy
jsou ale s Rapid Re-Housingem stejné.
Jaké podmínky musí rodiny v Brně
splnit?
Vlastně úplně stejné jako každý jiný nájemník městského bytu. Mají smlouvu na jeden
rok a v době jejího prodloužení nesmí dlužit
na nájemném. Nesmí obtěžovat svoje
sousedy, což se někdy těžko individuálně
posuzuje. Máme třeba stěžovatelku, která
podala za rok a půl 40 stížností na jednu
zabydlenou rodinu. Garantujeme, že do 24
hodin od podání stížnosti budeme situaci
řešit. Magistrát pak nezávisle vyhodnotí, co
se děje a zda jsou nutná opatření. Ale my
jsme přicházeli do baráků, kde to soužití už
předtím nefungovalo. Odkrýváme některé
bolavé rány, které jsme nezpůsobili.
Řešili jste i nějaký výrazný problém?
Třeba jednu velikou rodinu, jejíž děti jsou
v noci hlučnější. Soused pod nimi je unavený
z práce a někdy nemůže spát, tak má moje

osobní číslo, zavolám mi, že se mají uklidnit,
a já to řeším. Potom jsme měli pár konfliktů mezi sousedy, kteří obviňovali rodiny
z absurdních věcí, například že jim kradou
vajgly z popelníků. To se naši klienti urazili, že
nejsou žádní paběrkáři. Jinak se neděje nic
tak hrozného, co by se nedalo zvládnout.
Jak vypadá práce se zabydlenými
rodinami?
IQ Roma Servis má pět pracovníků proškolených amsterdamskou organizací, aby
byli schopní poskytovat službu od prvního
oslovení až po zabydlení a podporu v bydlení. Sociální pracovník je tím základním
faktorem bezpečnosti. Rodiny se s námi
od zabydlení vidí každý týden. Většina rodin
k nám důvěru má, obrací se na nás, kdy
potřebují. Potom jsou rodiny, které de facto
nepotřebují vůbec nic a my se s nimi vidíme jednou týdně, abychom si půl hodiny
pokecali o tom, jak to všechno funguje.

Jsou případy dětí, které by bez této pomoci
nikdy nešly na střední školu. Nebo v Medlánkách dvě romské holčičky zapadly krásně
do školky. Máma se s nimi po večerech
připravuje na školu, vytleskávají si slabiky,
holky dnes umí celou abecedu. To by se
nikdy předtím nestalo. Rodiny více myslí
na prevenci – chodí k obvodnímu lékaři, děti
nejsou tolik vystaveny stresu. Díky menšímu
stresu se i maminky cítí podstatně lépe.
Projekt by se měl rozšiřovat. Máte
představu, jak dlouho bude trvat, než
se aplikuje na celé město?
Především si musíme jasně určit, co
znamená to ukončení bezdomovectví, ta
funkční nula. Pro nás by to mělo být, že
rodina s dětmi nebude v krizovém ubytování nebo bez bydlení déle než tři měsíce.
A pak, kdo dostane mandát k prosazení.
Protože jde o věc, která přesahuje minimálně dvě volební období. Při aktuálních
kapacitách je to ale do pěti let řešitelné.

Co jste společně nejčastěji řešili?
Vybavení bytu, zasíťování a běžné služby
typu škola, školka, doktor apod. Samozřejmě i dávky na bydlení. To je dost komplikovaný systém.
Dá se už po roce říct, že rodiny žijí
kvalitněji?

Kateřina Gardoňová
redaktorka

Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
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slovo primátora

Na Žabovřeské se začne
stavět nová silnice

Žabovřeskou čekají úpravy a rozšíření. Foto: M. Schmerková

Milí Brňáci,
největší špunt na silnici v Brně. Pod tímto spojením si řidiči,
kteří znají Brno, dozajista představí kritické místo velkého
městského okruhu v Brně. Jde o silnici mezi Pisáreckou
křižovatkou a tunely pod Královým Polem, kde se silnice
podél řeky zužuje do jednoho pruhu v každém směru
a kolony zde vznikají každý den. A to i za běžného provozu –
o případech, kdy zde dojde k nehodě, raději ani nemluvím.
Mám proto velkou radost, že se tato silnice konečně začne rozšiřovat. Ředitelství
silnic a dálnic, které je hlavním investorem velkého městského okruhu v Brně, už
vybralo firmy, které první část této stavby
postaví. A nyní se připravuje vše pro to,
aby se letos v létě mohlo opravu kopnout
do země.
Práce začnou ze strany Žabovřesk.
Opravovat se bude silniční most nad
Žabovřeskou, stavět se bude nová silnice
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a protihlukové stěny a valy, rekonstrukce
se dočká i tramvajová trať. Druhá etapa
stavby zahrnuje ražbu samotného tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem,
díky kterému získáme více místa pro
silnici.
Tuto velkou dopravní akci spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic samozřejmě připravujeme také my jako město. Loni jsme vykoupili poslední potřebné pozemky, takže
bylo možné požádat o poslední potřebná

povolení. A připravovat se postupně
začaly také objízdné trasy.
Už loni před Vánocemi jsme na setkání s obyvateli Žabovřesk a Jundrova
představili plánované změny v dopravě.
Například v Jundrově jsme se s místními
dohodli na přidání semaforu na křižovatku Veslařské a Optátovy, řeší se také počet přechodů, aby mohli místní bezpečně
přecházet přes Veslařskou.
Je ale důležité říct, že hlavní část dopravy
bude po celou dobu vedena staveništěm – kdybychom silnici zcela uzavřeli,
dalo by se sice stavět rychleji, ale okolní
části města by dopravně zkolabovaly.
Silnice se tak bude uzavírat jen v nejnutnějších situacích a nanejvýš na pár
dní – například v době, kdy bude probíhat
odstřel skály, nebo když se bude přepojovat kanalizace.
Harmonogram prací a objízdné trasy
na nejbližší měsíce samozřejmě zveřejníme s předstihem, abychom řidiče
nezaskočili. A na konec června chystáme
další setkání k těmto stavbám, abyste se
mohli zeptat na vše, co vás zajímá.
Kromě Žabovřeské intenzivně pracujeme
také na přípravách stavby velkého městského okruhu na Tomkově náměstí. Vykupují se potřebné pozemky a čas zbývající
do povolení stavby věnujeme přípravě budoucích objízdných tras tak, aby byly v co
nejlepší kondici. Loni jsme zrekonstruovali
křižovatku Karlovy a Provazníkovy, nyní se
pracuje ne Valchařské a po jejím otevření
zrekonstruujeme Zábrdovický most. Až se
tedy začne stavět na Tomkově náměstí,
budeme mít v pořádku silnice, po kterých
se bude stavba objíždět.
Máme před sebou ještě hodně práce.
A řidiče bych rád opět požádal, aby byli
v souvislosti s dopravními omezeními
trpěliví. Bez těchto velkých dopravních investic se však nemůžeme pohnout dále.
Věřím, že se díky nim doprava v Brně
zlepší co nejdříve..



Petr Vokřál
primátor
statutárního města Brna

názory

Děti patří
do rodin

Brno chystá
muzeum parkování

Karin Karasová
zastupitelka, ANO

15. května jsme oslavili Mezinárodní
den rodiny. I když klasická rodina
prochází krizí, kdy každé 2. manželství
je rozvedené, i nadále zůstává
prostředím, kde se nejsnáze
a nejspolehlivěji stává z dítěte
společenský a tvořivý člověk.
Ne všem dětem se však poštěstí
narodit se do milující náruče.
Každý rok hledají úřady v Jihomoravském
kraji novou rodinu asi pro stovku dětí. Je
pozitivní, že narůstá počet profesionálních
pěstounů na přechodnou dobu. Úřady
jim svěřují miminka a menší děti, které by
musely strávit čekání na náhradní rodinu
v ústavech. Takto jim maminka pěstounka
může poskytnout láskyplnou náruč hned,
jakmile je potřeba. Pro pěstouny není lehké
vymazlené děťátko po několika měsících
předat, jak vždy doufají, do fungující a hlavně milující rodiny. I když se většina dětí díky
pěstounům vyhne ústavnímu zařízení,
problém s umístěním do rodin přetrvává
u dětí postižených. Péče o ně je psychicky
i fyzicky náročná a podpora veřejné správy
pěstounům, kteří o ně pečují, velmi malá.
Jsem také pěstoun a v péči jsem měla
postižené dítě více jak 15 let. U handicapovaných dětí je přijetí do rodiny morální
závazek na celý život. Lehké to nebylo
a stále není. Se všemi problémy i zajištěním
následné péče jsem se většinu času „prala“
sama, tak jako většina pěstounů. Sociální
odbory jsou přetíženy někdy až nesmyslnou administrativou a zvládají řešit jenom
to nejnutnější. A protože město Brno
potřebuje více odvážných lidí s velkým
srdcem, kteří budou vychovávat a pečovat
o děti, které by jinak skončily v ústavech,
musí pěstouny podpořit a vytvořit pro ně
zázemí a jistotu. Třeba tím, že jim přidělí
vhodné a finančně dostupné bydlení
v obecních bytech, kde budou moci vytvořit domov pro své svěřence. Protože děti,
ať jsou malé nebo velké, nepatří do ústavů,
ale do rodin.

Oliver Pospíšil
zastupitel, ČSSD

Podzemní parkování pod plánovaným
Janáčkovým kulturním centrem nechá
město Brno zavřené. Dokud nepostaví
i koncertní sál, tzn. několik let.
S trochou nadsázky tak bude možné
v prázdných garážích provozovat
muzeální expozici parkování 21. století
nebo natáčet scény do akčních filmů.
Projekt JKC byl původně z ekonomických
důvodů rozdělen na dvě etapy. Začalo
se s výstavbou první etapy – třípodlažní
podzemní garáže za čtvrt miliardy. Podle
finančních možností se mělo navázat
výstavbou druhé etapy – koncertního
sálu za 1,3 mld. Kč, zatímco 191 parkovacích
míst v podzemí už mělo sloužit veřejnosti.
Vedení města nyní přišlo se zjištěním, že
zprovoznění téměř dokončených garáží
by bylo příliš drahé. Překážkou má být
navazující výstavba koncertního sálu. Aby
totiž garáže mohly fungovat samostatně,
investice do samostatné vzduchotechniky,
zajištění bezpečného vjezdu a průchodu lidí staveništěm a další opatření by
si vyžádaly vícenáklady několika desítek
milionů korun. Optimisté věří, že výstavba
sálu začne v létě příštího roku a slavnostní
zahájení provozu bude v sezóně 2020/2021.
Realisté hovoří o tom, že výstavba nezačne
dříve než za dva roky. Garáže by tak byly
zakonzervovány na dlouhé čtyři roky. Pokud by vícenáklady za zprovoznění garáží
dělaly 50 mil. Kč, je to jistě velká částka
peněz. Ale například Festival RE:PUBLIKA
stojí město také 50 milionů korun a po festivalu nám zůstane jen vzpomínka. Každé
parkovací místo v historickém centru Brna
je přitom doslova vyvažováno zlatem, zvláště v době zavádění rezidentního parkování.
Celé mi to připomíná jednu epizodu seriálu
„Jistě, pane ministře“ o zcela nové nemocnici, která zela prázdnotou, neboť kvůli
rozpočtovým škrtům nezbyly žádné peníze
na léčení pacientů.
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názory

Brno je skvělé
město, ve kterém
ale nezaparkujete
Petr Hladík
1. náměstek primátora,
KDU-ČSL

Lidem v nouzi
je správné
pomáhat

Jiří Hráček
zastupitel, KSČM

Máme špičkové školy, nemocnice,
firmy, významné památky, sportovní
a veletržní akce. Jsme centrem
Moravy a stále více i České republiky.
Bohužel míst, kde bez problému
zaparkujeme, je žalostně málo.
KDU-ČSL nemá na starost dopravu
a parkování, přesto dokáže řešit
parkování u škol nebo nemocnic.

V uplynulých týdnech nastala
mimořádná situace, jež zasáhla
do života desítkám lidí v sociální
nouzi, kteří museli opustit ubytovnu
v Šámalově ulici, a nejen jim.
Do nečekané pozice se dostali
rovněž obyvatelé Červeného kopce,
kteří získali nové sousedy umístěné
do bývalé LDN právě v této lokalitě.

Před školami jsme již v minulosti zřídili
parkovací místa Kiss and Ride, která jsou
v časech, kdy děti chodí ze školy nebo
do školy, vyhrazená pro rodiče. Rodič zde
přizastaví, rozloučí se s potomkem a dítě
odchází samo nebo s pracovníkem školy
do budovy. Tento systém se osvědčil.
A proto do prázdnin vytvoříme nová místa
u dalších 20 škol. Pokud některé další školy
projeví o tato místa zájem, budeme v tom
nadále pokračovat. Tato parkovací místa
vytváříme také u mateřských škol, tam se
ale rodič může zdržet až po dobu 15 minut.
Tato místa fungují po zbytek dne jako
běžná parkovací místa. Nejenže nám tento
systém vytváří více možností k zaparkování, ale hlavně zrychluje provoz a zároveň
bezpečnost našich dětí při cestě do školy.
Dokážeme také řešit parkování u nemocnic, kde je to ale náročnější, a na Ministerstvo zdravotnictví jsem musel v minulosti
zasílat několik dopisů. Osobně jsem pozval
ministra Adama Vojtěcha do Brna, abychom konečně společně dokázali vyřešit
kolabující parkování u Dětské nemocnice.
Panu ministrovi jsem ukázal situaci přímo
na místě a získal od něj příslib, že ministerstvo nebude městu bránit ve výstavbě parkovacího domu. Ten by měl mít
kapacitu 300 parkovacích míst a přes noc
by sloužil rezidentům, kteří v této oblasti
také mají velký problém zaparkovat. Věřím,
že tentokrát bude slib daný ze strany státu
dodržen. S ministrem jsem nadále v kontaktu a řešíme kritické parkování i u ostatních nemocnic.

Nikdo nezpochybňuje, že lidem ve vážné
situaci je nutné pomoci. Představa, že by
se desítky dětí z těchto rodin ocitly na ulici,
skutečně není přijatelná. Problém je ovšem
jinde. Spočívá v tom, jakým způsobem byli
občané Červeného kopce o této záležitosti
informováni. To vedlo k vyvolání napětí
a nejistoty mezi místními a k jejich odmítavému postoji. Také skutečnost, že Brno
není připraveno na podobné nečekané
události a musí je řešit nárazově, něco
vypovídá o reálném stavu našeho města.
Nelze se divit, že květnové jednání zastupitelstva MČ Brno-střed bylo bouřlivé. Ovšem
vyhrocená atmosféra by nebyla nutná,
kdyby vedení MČ lépe komunikovalo se
svými občany a s vedením města a netvrdilo občanům, že nemá informace. Jak
je možné, že pan starosta Landa neznal
podrobnosti o tom, že rada města v den
konání zastupitelstva rozhodla o přesunu
sociálně slabých do objektu LDN? Vždyť
pan náměstek Hollan, který má sociální
problematiku na starosti, je zároveň koaličním zastupitelem MČ Brno-střed.
Zastupitelé MČ Brno-střed za KSČM navrhli
usnesení v souladu s tiskovým prohlášením MěV KSČM v Brně, aby lidé v tíživé
sociální situaci, kteří opustili v květnu
ubytovnu na Šámalově ulici, byli ubytováni
v prostorách bývalých židenických kasáren,
jež lze v krátkém čase přebudovat na sociální bydlení. Tento náš konstruktivní návrh
ovšem nebyl přijat. Zastupitelstvo dokonce
neschválilo žádné z navrhovaných usnesení. Neschválení našeho návrhu, který nabídl
dlouhodobé řešení, považuji za nesprávné.
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Brno, co není,
je tady...???

Robert Kerndl
zastupitel, ODS

Když na začátku dubna představilo
vedení města svůj projekt za takřka
3 miliony korun pod názvem „Brno, co
není, je tady“, bral jsem to za poněkud
nepodařený vtip. Představovat
projekty, které jsou pouze na papíře,
je z mého pohledu vhodné na začátku
volebního období, a ne na jeho konci.
Někteří reprezentanti města svalují vinu
za svoji nečinnost na předešlé koalice
s tím, že žádné projekty nebyly nachystány
a oni museli začít od nuly. Rád bych připomněl například parkovací dům Domini park,
zahájení výstavby JKC, rekonstrukci Zelného trhu včetně záměru vybudovat tady
městskou tržnici, rekonstrukci prostoru
před Janáčkovým divadlem či Konečného náměstí, kruhový objezd na Vaňkově náměstí, opravy ulic Minská, Horova
a Milady Horákové… Všechny tyto projekty
byly zahájeny právě už za minulého vedení
města! Jen, jak se říká, pásky už holt stříhal
někdo jiný…
Výše uvedený výčet (a to určitě není
definitivní) hovoří sám za sebe. Čím se
může pochlubit současné vedení města?
Neexistencí nového územního plánu, chaosem v dopravě a dlouhodobým neřešením
parkování (vzpomeňte si na zmatky okolo
zavedení rezidentního parkování). Můžou
se pochlubit spoustou maket, představ
a vizí, o jejichž naplnění jistě mnoho Brňanů
pochybuje (fotbalový stadion, multifunkční
aréna, rychlobruslařská dráha, lehkoatletická hala, aquapark, krytá sjezdovka po vzoru Dubaje a mnoho dalších).
Nepotřebujeme Brno, co není. Potřebujeme
Brno, co „je“ pro Brňany tady a teď, které se
rozvíjí, město, které diskutuje se svými občany a včas je informuje, což by jistě ocenili
motoristé v zablokovaných ulicích, nájemníci
domů kolem Obilního trhu a Úvozu, kterým
přes noc zmizí stovky parkovacích míst,
nebo obyvatelé Červeného kopce, jimž přes
jejich odpor stěhují do sousedství nájemníky z ubytovny Šámalova.

názory

Novinky na poli
Smart City?

Jaroslav Kacer
náměstek primátora,
TOP 09

Smart City je velmi progresivní oblast.
S novými trendy je nutné držet krok
a neustrnout na místě. To, že je Brno
v této oblasti aktivní, je možné soudit
z mnohých aktivit, ať už z vydávání
zpráv o stavu města, rozvíjení strategie
#brno2050 či spolupořádání veletrhu
se zaměřením právě na Smart City.
Již loni zveřejnilo Brno Zprávu o stavu města 2017, která popisovala stav metropole
z pohledu vybraných ukazatelů důležitých
pro dlouhodobý rozvoj města. Pozitivní
ohlasy obyvatel města, kteří ocenili zejména jednoduchou a srozumitelnou grafickou
formu, byly impulsem pro vydání podrobné
zprávy o stavu města i v roce letošním.
A stejně jako loni se nám podařilo předběhnout evropskou unii, která zprávu o stavu
unie letos dosud nevydala. Jako ochutnávku lze uvést například údaj o porodnosti,
kdy se v roce 2017 v Brně narodilo nejvíce
dětí za posledních 32 let, a to konkrétně
4 634 dětí. Celou zprávu najdete na městském datovém portálu www.data.brno.cz.
Zpráva o stavu města byla vydána a představena symbolicky 23. dubna 2018, v den
již třetího setkání brněnského městského
ekosystému, kde byli vybráni ambasadoři
pro rok následující a rovněž byly diskutovány plány a činnosti fungování městského
ekosystému do budoucna.
Závěrem bych rád zmínil úspěšný veletrh Urbis Smart City Fair, jenž se konal
ve dnech 25. a 26. 4. 2018. Ten byl zaměřen na chytrá řešení pro města a obce
a na jeho pořádání se podílelo město.
Hlavním cílem bylo vytvoření evropské platformy, která by sdružovala nejen města,
ale i vědecké a odborné instituce, experty
z nejrůznějších odvětví a samozřejmě
podnikatelský sektor, a to vše pro zlepšení
života ve městech za využití moderních
technologií. Podstatné je rovněž sdílení
zkušeností, a to nejen těch pozitivních.
Můžeme se tak poučit na chybách, ale
i úspěších jiných měst.

Přivolávat déšť
nestačí

Martin Ander
náměstek primátora,
Zelení

Tak teplé a suché jaro Brno dlouho
nepamatuje. I meteorologové už
varují, že se na takové situace
budeme muset nachystat, protože
s prohlubováním změn klimatu se
budou objevovat čím dál častěji.
Doufat a přivolávat déšť proto
nestačí. Na horké a suché dny je
potřeba město dobře připravit.
K pocitu horka ve městě přispívají především rozpálené betonové plochy. Teplotní
snímky dokazují, že dobře udržovaná
travnatá plocha nebo stromy v ulicích dokážou v létě snížit teplotu o několik stupňů.
Přitom správci podzemních sítí, které vedou
v zelených pásech podél silnic, mají zatím
přístup opačný – kácejí stromy bez adekvátní náhrady a zákon jim v tom jde na ruku. Je
proto třeba hledat další příležitosti, jak zeleň
do rozpálených brněnských ulic dostat.
Zkoušíme to nejen výsadbou stromů
za použití speciálních podzemních konstrukcí pro kořenový systém (například při
chystané rekonstrukci ulice Gorkého). Tam,
kde je prostoru pro stromy málo, systematicky ozeleňujeme sloupy trakčního vedení
popínavkami. Ve městě brzy přibudou
i celé zelení porostlé stěny, jako třeba
na křižovatce Dornychu a Křenové. Dosud
prašné a rozpálené tramvajové pásy jako
na Nových sadech postupně dostanou
travnatý povrch v rámci projektu dopravního podniku „zelená kolej“.
Velký dluh ale máme pořád k našim
brněnským řekám. V minulosti jsme je
svedli do úzkých vybetonovaných koryt,
jako třeba Svratku na Starém Brně. Velký
projekt, kterým zahájíme změnu, už mají
v rukou projektanti. Místo betonového koryta vznikne kolem Svratky v centru města
široký zelený park se samostatnými cestami pro pěší i cyklisty. Lidé se tu budou
moct zastavit v kavárnách nebo si sednout
u vody na dřevěné molo. Jak to bude
už za tři čtyři roky na Poříčí vypadat, se
můžete podívat na stránkách Voda v Brně
www.voda.brno.cz.

Festival RE:PUBLIKA
víkendové programy
RODINNÝ VÍKEND
1-3/6
PRVOREPUBLIKOVÝ
A FOLKLORNÍ
VÍKEND
8-10/6
FINÁLE GRANDE
NA SHLEDANOU ZA
STO LET
15-17/6

VSTUP DO AREÁLU
ZDARMA.
VÍCE INFORMACÍ NA
www.republika2018.cz
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Starostové
a primátoři –
ti, co se zapsali
do dějin Brna
Na prosperitě naší letos stoleté republiky se vždy
výrazně podílelo také Brno. V polovině 19. století
došlo ve správě města k důležité změně, když
ho začal řídit obecní výbor a městská rada
v čele s voleným starostou, dnes primátorem.
Do současnosti se ve vedení města vystřídalo
33 mužů a jediná žena.
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Nová radnice je sídlem brněnských primátorů od roku 1935. Původně tyto barokní
budovy sloužily pro potřeby moravské
zemské správy. Foto: Archiv města Brna

Dobře fungující moderní město by mělo
být spravováno na základě součinnosti občanů a úřadů. V Brně se takový demokratický prvek objevil už roku 1851, kdy mohli
volit všichni měšťané platící daně. Do čela
městské rady, která společně s obecním
výborem začala zastupovat a řídit Brno, byl
zvolen právník a politik německé národnosti Antonín Haberler, který se tak do dějin
města zapsal jako jeho první svobodně
zvolený starosta.
Je třeba dodat, že tehdejší brněnští měšťané byli převážně Němci, a proto až do vzniku samostatného československého
státu spravovali Brno starostové německé
národnosti. Ale bez ohledu na míru jejich
tolerance k Čechům, vždy pracovali ve prospěch Brna.
Po zalesněném a parkově upraveném
Špilberku se tak dnes můžeme procházet
díky Christianu Friedrichu d’Elvertovi, který
jako představitel německé liberální strany
usiloval o německý ráz města, ale během
dvou svých funkčních období (1861–1864
a 1870–1876) mu také přinesl velký pokrok
v podobě nových škol, vydlážděných ulic,
nových vodovodů či upravených parků.
Zabýval se také historií Brna a Moravy.

historie

Průkopnickým činem starosty Gustava Winterhollera, který o Brno pečoval od roku
1880 celých 14 let, se zase stalo zavádění
městských školek. Za jeho působení bylo
postaveno a roku 1882 otevřeno Městské
(dnes Mahenovo) divadlo. Snažil se řešit
i bydlení nezámožných lidí a zjednodušil
městskou správu.

Nová republika, nový elán
Až 5. listopadu 1918, tedy osm dní po vzniku
Československé republiky, převzal správu
města Brna z rukou posledního německého starosty Ferdinanda Schnitzlera vládní
komisař Petr Körndlmayer z Ehrenfelsu.
A první český starosta, sociální demokrat
Karel Vaněk, městská rada a zastupitelstvo
se ujali svých funkcí až po opakovaných
volbách v únoru 1920, tedy 16 měsíců
po říjnu 1918. Starosta Vaněk se funkce
po necelém roce, v prosinci 1920, v souvislosti s dělnickými nepokoji na brněnsku
vzdal. Mezitím už 16. dubna 1919 vzniklo
Velké Brno připojením 23 předměstských,
naprostou většinou českých obcí. Tím
počet obyvatel Brna vzrostl ze 130 tisíc
na 210 tisíc. A mimo jiné to vyvolalo rychlý
nástup moderní funkcionalistické architektury, která Brno tolik proslavila.
Za starosty Karla Tomeše, ruského legionáře, který na konci druhé světové války
zahynul v koncentračním táboře, se v letech
1925–1935 staly trvalou ozdobou a chloubou města Wiesnerovo krematorium,
areál brněnského výstaviště, který otevřela
veleúspěšná Výstava soudobé kultury
v Československu, i slavná soukromá vila
Tugendhat. Dokončena byla také přestavba
starého Zemského domu v Novou radnici
a začala se stavět Kníničská přehrada.
Přehrada byla dokončena v roce 1940, kdy
už na radnici vládl samozvaný a později okupační vládou schválený vládní komisař, respektive vrchní starosta Oskar Judex, přední brněnský člen NSDAP. Tomu se z Brna
před osvobozením podařilo uprchnout, ale
nakonec zemřel v roce 1953 ve vězení.

Dr. Anton Haberler
5/1851–6/1855

Jedinou ženou ve vedení Brna byla Dagmar Lastovecká (vlevo). Ta v roce 1996 ve městě přivítala
britskou královnu Alžbětu II (uprostřed). Foto: H. Kupčíková

Za socialismu se život nezastavil
O odstraňování válečných škod a obnovu
města se zasloužili komunista Vladimír Matula a národní socialista Josef Podsedník.
Matula zastával post předsedy Ústředního národního výboru města Brna (dnes
primátor) dokonce třikrát: od dubna 1945
do července 1946, od dubna 1948 do ledna
1949 a od srpna 1952 do května 1954. Dobový tisk mu vyčítal příliš humánní zacházení
s brněnskými Němci.
Josef Podsedník, který spravoval město
od července 1946 do února 1948, se na více
než 40 let stal posledním nekomunistou
v jeho čele. Po únorovém převratu byl
zatčen, z politických důvodů vězněn a jeho
rodina byla diskriminována až do roku 1989.
Shodou okolností byl na mimořádném
plenárním zasedání Národního výboru
města Brna 28. dubna 1990 zvolen prvním
nekomunistickým primátorem po sametové revoluci jeho syn Pavel Podsedník, člen
Československé strany socialistické, který
zemřel letos v lednu ve věku nedožitých
86 let.

Karel Vaněk
4/1920–12/1920

Josef Podsedník
7/1946–2/1948

Ani za éry komunistických představitelů, jako byli Bohumil Ubr, Josef Kalášek,
Oldřich Vaverka, Alois Skoupý, Josef
Pernica a další, Brno úplně nestagnovalo.
Svědčí o tom dostavěná sídliště, nové
pavilony na výstavišti, letiště v Tuřanech,
Janáčkovo divadlo, hotely International
a Continental a mnoho a mnoho dalšího.

Svobodně, o to zodpovědněji
Po sametové revoluci navázalo ve svobodnějších podmínkách na práci svých předchůdců devět primátorů. Náročný úkol
musel například ve svém funkčním období
od prosince 1990 do září 1992 zvládnout
architekt a urbanista Václav Mencl: v listopadu 1991 začal platit nový Statut města
Brna, bylo vytvořeno 29 městských částí
a k 1. červenci 1992 vznikl Magistrát města
Brna, který vykonává agendu státní správy
a s úřady městských částí i samosprávy.
Právnička a ekonomka Dagmar Lastovecká, která do brněnského primátorského
křesla usedla v prosinci 1994 jako první
a dosud jediná žena v Brně, pak měla tu
čest přivítat na Nové radnici 28. března
1996 britskou královnu Alžbětu II. v doprovodu prezidenta Václava Havla.
A potenciál přitahovat chytré, vzdělané
a významné osobnosti si Brno uchovalo
dodnes.

Markéta Žáková
redaktorka
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kultura

Kulturní tipy
na léto
Ostatní
4/6 19.00
Argumentace jako základ
designu
přednáška Věry Marešové
a Lumíra Kajnara
Pražákův palác
www.moravska-galerie.cz
6/6 17.00
Najbrt
komentovaná prohlídka
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz
6/6 18.00
Prostor pro design: nová vizuální
identita Masarykovy univerzity
přednáška
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz

Na Špilberku se chystá kulturně pestrý červen – nádvoří ožije operou, divadelním festivalem Provázek na hrad
nebo flamencovým koncertem. A v Muzeu města Brna na Špilberku se v červnu zpřístupní dvě nové výstavy.
Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

Výstavy
29/5–30/6
Anna Klimešová / Takto už to
nebude
Výstava akademické sochařky
Galerie Artikle
artikle.cz

26/6–16/9
DESIGN.S 2018
3. mezinárodní bienále
studentského designu
Technické muzeum
www.technicalmuseum.cz

Divadlo

1/5–30/8
Cosmos Discovery
putovní výstava o dobývání vesmíru
Výstaviště pavilon C
www.cosmosdiscovery.cz

15/6 19.00
Marie Stuartovna
premiéra historického dramatu
Mahenovo divadlo
www.ndbrno.cz

1/6–1/7
Stavby století 1918–2018
Stovka nejlepších a nejslavnějších
staveb z doby od počátků Československa až po současnost
Vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz

17/6 20.30
Tři mušketýři
premiéra
Biskupský dvůr
www.mdb.cz

13/6–29/7
Artspace Germany
díla z posledního třicetiletí od 13 světových umělců tvořících v Německu
Dům umění města Brna
www.dum-umeni.cz
23/5 – 3/8
Jan Nálevka / A teď konečně
obraťme list
Markéta Othová / 1990–2018
Valentýna Janů / Salty mascara
Fait Gallery
www.faitgallery.com
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22/6 20.00
Mnoho povyku pro nic
hostování Slováckého divadla
s ochutnávkou vína
Mahenovo divadlo
www.ndb.cz

Festivaly
1/6–27/6
Concentus Moraviae
mezinárodní hudební festival
13 měst
Brno a okolí
www.concentus-moraviae.cz

17/6–2/9
Vaňkovka Fest
multižánrový festival
venkovní prostor mezi
Galerií Vaňkovka a Fait Gallery
www.vankovkafest.cz
27/6–1/7
Ibérica 2018
festival iberoamerických kultur
město Brno
www.iberica.cz
23/6–28/6
Provázek na hrad! 2018
divadelní festival
hrad Špilberk
www.spilberk.cz/provazek-na-hrad-2018

Koncerty
6/6 20.00
Finský barok
doprovodný program k Bienále
Brno 2018, mix funku a soulu
nádvoří Místodržitelského paláce
www.fleda.cz/event/415
12/6 18.00
Koncert dětských sólistů
s Filharmonií Brno
Besední dům
www.filharmonie-brno.cz
23–24/6 od 19.30
Starobrněnské hudební slavnosti
Starobrněnský klášter
starobrnenskehudebnislavnosti.cz

9–10/6 14.00–22.00
Mezinárodní Digifest
přehlídka filmů pro planetária
Hvězdárna a planetárium Brno
www.hvezdarna.cz
13/6 17.00
Bienále Brno 2018 –
Mezinárodní soutěžní přehlídka
komentovaná prohlídka
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.bienalebrno.org
13/6 19.00
Prostor pro design: zakladatel
Bienále Brno Jan Rajlich st.
přednáška
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz
14/6 17.00
Čas a pohyb: expoziční projekce
motion designu
komentovaná prohlídka
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz
15–16/6 11–18 a 10–17
Mint: Brno Fashion Market 31
Zelný trh
www.mintmarket.cz
16/6 10.00–11.30
Sobotní ateliér: Porto −
přístav designu
workshop pro děti
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz
28/6 17.00
František Štorm – Typograf
komentovaná prohlídka
Uměleckoprůmyslové muzeum
www.moravska-galerie.cz

HUDBA

RANDE

Festival Jazz Groove Brno přiveze na podzim
opravdové světové špičky

EX : PO / Největší
československé rande

Již deset let byl pro Brňany známý jako
Moravia Music Fest. Pro svůj 11. ročník
se festival přejmenuje, žánrově rozroste
a hodlá nemilosrdně pohltit každého,
kdo miluje muziku. Velkolepého zahájení
se 2. října ujme funky legenda AlMcKay´s
Earth, Wind & Fire Experience. Rezidentním
klubem se opět stane Metro music bar,
kde zahraje B-Side band v čele s bandleadrem Josefem Buchtou, Vojtěchem Dykem,
Ondřejem Rumlem a Ondřejem G. Brzobohatým. Následovat budou Dirty Loops
a Grammy ocenění The Yellowjackets.

Největší československé rande je akce
Kateřiny Šedé, která proběhne 16.–17. června
na brněnském výstavišti (pavilon G2). Oslava
znamená pro každého něco odlišného,
všichni se ale shodnou na jedné zásadní
věci. Oslava o samotě není žádnou oslavou.
Seznamte se s někým, s nímž oslavíte 100 let
republiky. Chcete se zúčastnit? Napište
na expo@nejvetsirande.cz, uveďte své jméno,
telefonní číslo, věk, bydliště a důvod, proč
se chcete přihlásit. Co Vás čeká? Nevíme.
Rande je přece vždycky překvapení!
www.nejvetsirande.cz

V Sono centru se Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers utkají v bigbandovém
„battlu“ se slovenskou legendou Bratislava
Hot Serenaders. Pro velký úspěch se vrátí
Electro Deluxe. Závěr festivalu bude věnovaný tvorbě Blue Effect a poctě geniálnímu
kytaristovi Radimu Hladíkovi. Jako host
vystoupí dlouholetý kolega Honza Křížek
a taktéž zakládající člen Lešek Semelka.
Vzpomenout přijde i Roman Dragoun.

www.groovebrno.cz

HUDBA

S varhanní hudbou od baroka k dnešku
Milovníci varhan se mohou těšit na krásnou
hudbu, která rozezní prostory brněnských
kostelů. Varhanní hudba bude znít v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie,
Červeném kostele, loretánské kapli
Panny Marie a v kostele sv. Augustina.
30/5–7/7
Brněnský varhanní festival
www.varhany.nomi.cz

VÝSTAVY

VÝSTAVY

Pozvánka do Domu umění
Od 13. června můžete v Domě umění navštívit výstavu Artspace Germany. Rozmanitou
kulturní platformu Art Space Germany
bude reprezentovat třináct umělců, jenž se
rozhodli v některé fázi svého života opustit
rodnou zemi a usídlit se v Německu.
Vernisáž výstavy bude 12. června.
13/6–29/7
www.dum-umeni.cz

HUDBA

Glamrocková skupina Slade v Brně
Britská kapela Slade se vrací do Česka
a Brnu zahraje 25. října. Slade se na hudební
scéně pohybuje od roku 1966 a je pověstná
bouřlivými živými koncerty a živou komunikací s publikem, a to stejné od nich můžete
čekat i na koncertech v Česku! Předprodej
vstupenek v síti Ticketpro.
25/10, Sono Centrum
www.brnokoncert.cz/slade-/uk/-v-brne/

JÍDLO–PITÍ

Coleslaw zdarma
Brněnská restaurace Pivní stáj na
ulici Veveří 38 si pro příznivce burgerů
připravila výhodnou akci – salát coleslaw
zdarma! Dostanete jej k burgeru dle
vašeho výběru, každý den po 14. hodině.
A nezapomeňte při objednávce říct heslo:
Coleslaw.
1–30/6 Pivní stáj
www.pivnistaj.cz

BYDLENÍ

MORA – české spotřebiče v centru Brna
Kuchyňské spotřebiče 195 let prověřované
uživateli, 50 let prodej v centru Brna.
Ve značkové prodejně MORA potkáte pouze odborný personál. Poradíme, prodáme,
namontujeme, starý kus odvezeme. U nás
pořídíte samostatně stojící i vestavěné
spotřebiče. Těšíme se na vás! PO–PÁ.
MORA, Dominikánské nám. 4
Tel.: 731 492 684

INZERCE | pocketmedia.cz

Výstava fotografií v Galerii Pekařská
Co zavál prach, ale neodnes´čas je
prodejní výstava černobílých fotografií
Rostislava Košťála. Výstava je oficiální
součástí renomovaných programů
světové přehlídky Ignis Brunensis
a můžete ji navštívit v Galerii Pekařská
do 4. července.
do 4/7
www.galeriepekarska.cz

31

BYDLENÍ

JÍDLO–PITÍ

VOLNÝ ČAS

Moje nová kuchyně
Gorenje

Den otevřených dveří
Vinařství Volařík

Midsommar:
Ochutnejte Švédsko!

Skříňky vám stluče i soused truhlář.
My pro vás však vytvoříme „paní Kuchyň”!
Provedeme procesem navrhování a vzniku
kuchyně náročného i nerozhodného zákazníka. S námi v tom nebudete plavat. Navštivte
brněnská studia Moje nová kuchyně sídlící
v IC Soho Modřice nebo v centru na Dominikánském nám. Je libo retro, rustik, modernu či
klasiku? Vyberete si, společně vytvoříme stylovou kuchyni. Provozujeme i pohodlnou službu – navrhování kuchyní přímo u vás doma –
Mobilní návrhář. Info na tel.: 773 773 543.
www.mojenovakuchyne.cz

Nové prostory Vinařství Volařík v Mikulově
se pro návštěvníky otevřou 30. června.
Po desetiletém působení na vinařském trhu
se vinařství přesunulo do nových, reprezentativnějších prostor na kraji Mikulova.
Návštěvníci ocení dobrou dostupnost, velké
parkoviště a krásný výhled z terasy vinařství.
Zájemci se mohou přijít na nové prostory podívat v sobotu 30. června od 10 do 17 hodin.
Na místě bude samozřejmě možnost vína
ochutnat a navíc vás provedeme výrobou
v komentovaných vstupech v 11, 13 a 15 hodin.
www.vinarstvivolarik.cz

Víkend 23.–24. června bude v AVION
Shopping Parku Brno ve znamení oslav
letního slunovratu. Slavit se bude v obchodním domě IKEA i v nákupní pasáži. Budou
se ochutnávat švédské speciality, objevovat
Švédsko s cestovatelkou Helenou Křenkovou, poslouchat hity skupiny ABBA v podání
ABBA STARS a švédské písně v podání
pěveckého sboru SIST. Také se budou tančit
švédské tance, plést květinové věnce, zkrátka oslavovat nejdelší den v roce. Podrobný
program najdete na webových stránkách.
www.brno.avion.cz
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Na domácí burgery
do Pivní stáje

Piknik Rádia Petrov

KAM v Brně v červnu?

Na domácí burgery i širokou nabídku
piv z lokálních pivovarů láká restaurace
Pivní stáj v Brně na ulici Veveří 38. V letních
dnech můžete využít příjemné posezení
na prostorné zahrádce nebo v klimatizovaném interiéru. Navíc restaurace nyní nově
rozšířila své vnitřní prostory a má kapacitu
až 200 osob. Je tak ideálním místem pro
pořádání večírků – firemních či soukromých.
Přijďte si pochutnat oblíbené americké pochoutce – z mnoha variant burgerů, které
v Pivní stáji nabízejí, si určitě vyberete!
www.pivnistaj.cz

Brněnský piknik v Lužánkách vás v neděli 17. června přivítá na oběd, svačinu,
večeři nebo jen tak k posezení na zeleném
trávníku. Vezměte rodinu i přátele a přijďte
se do Lužánek pobavit či relaxovat. Nejen
nabídka jídla a pití, ale i celodenní program
budou stát rozhodně za to. Čeká na vás
tržnice se spoustou skvělých dobrot
z Brna a okolí a sportovní, kulturní a kulinářské vyžití pro celou rodinu. Domácí mazlíčci
vítáni. Těší se na vás celý tým Rádia Petrov!

Magazín KAM v Brně přináší opět to nejzajímavější z kulturního a společenského dění
města. V rozhovoru si tentokrát povídali
Radim Jančura, majitel holdingu Regio Jet,
a Vilda Dvořák, zakladatel cestovky Kudrna.
Mluvili hlavně o svých podnikatelských
začátcích, znají se totiž už 24 let. Pravidelná
reportáž vás zavede do parku Lužánky –
věděli jste, že tudy protéká zatrubněná
říčka Ponávka, nebo že v roce 1945 sloužil
park jako provizorní pohřebiště?
Dočtete se v KAM v Brně.
Předplatné: shop.pocketmedia.cz
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BOX:
LEGENDY
ZBROJOVKY

Karel Kroupa
Rodilý Brňák z Bosonoh se už
od mládí dostával do reprezentace
a bylo jasné, že v něm dřímá velký
talent. To dokázal v premiérové
sezoně, kdy vstřelil šest branek.
V nejvyšší lize rozvlnil síť celkem
118krát, z toho hned 90krát
za Lužánkami!

Karel Jarůšek
Bývalý záložník a dlouholetý trenér
ví, jaký mají trávník ve Wembley
nebo v Maracaná. Do prvního týmu
Zbrojovky nakoukl už v sedmnácti
letech a později se probojoval
i do mužské reprezentace.
V brněnském dresu odehrál celkem
deset prvoligových sezon.

Josef Pešice
Málokterý rodilý Pražák se
zapsal do povědomí brněnských
fanoušků tak jako Josef Pešice.
Ačkoliv působil i ve Spartě a Slávii,
považuje se za Brňáka, přičemž se
Zbrojovkou vyhrál také ligový titul.
Mnohých úspěchů dosáhl i v roli
kouče, v níž vyzkoušel i exotiku
v rámci působení v Kostarice.
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Zbrojovce
dává naději
slavná historie
Zatímco Kometa brněnským
fanouškům opět dala důvod k oslavám,
příznivci fotbalové Zbrojovky v této
sezoně úsměvy nehýřili. Ani kouč
Pivarník, který přišel s pověstí vítěze,
nedokázal klub udržet v nejvyšší lize.
Nyní se Zbrojovka musí odrazit ode
dna, v čemž se může inspirovat svou
slavnou historií.
Ti, kdo jsou Zbrojovce věrní déle než šest
let, ten pocit dobře znají. Chutná trpce.
Jejich oblíbený tým, tým z druhého největšího českého města, míří do druhé ligy.
Místo Sparty nebo Plzně čekají fanoušky
zápasy s Vlašimí nebo Baníkem Sokolov.
Na druhou stranu, co jiného se dá dělat
na pomyslném dně než se od něj odrazit.
Pojďme proto nabrat optimismus pohledem do slavné minulosti Zbrojovky.
Posledním úspěchem byl právě postup
do první ligy v sezoně 2011/2012, který mnoho zbrojováků považovalo za povinnost.
Ne každému týmu, který opustí nejvyšší
soutěž, se ale rychlý návrat podaří – podívejme se třeba na České Budějovice.
Zbrojovka sice postoupila až ze čtvrtého místa (Ústí nad Labem nesplňovalo
požadavky na stadion a Sokolov postup
odmítl), přesto šlo o splněný cíl. „Ukázalo
se, že metody, které jsme použili ke konsolidaci mužstva, byly úspěšné,“ pochvaloval
si v rozhovoru pro idnes.sz tehdejší majitel
Jaroslav Přeček. Mimochodem, devět
branek v brněnském dresu tehdy vsítil Petr
Švancara. „Postup má obrovskou cenu
hlavně pro fanoušky, pro Brňáky,“ prohlásil.
Tento výkon probouzí naději, že se i příští
rok zadaří.
Největším triumfem v historii týmu je jeho
jediný titul ze sezony 1977/78. Trenérem nebyl nikdo jiný než Josef Masopust, na trávníku čarovali třeba Kroupa, Pešice nebo
Libor Došek starší. Už od podzimu bylo jasné, že s Brnem se musí počítat, vždyť třeba
Slavii naložilo pět gólů! Poslední zápas
s Duklou sice Jihomoravané prohráli, jejich
triumf přesto vyvolal davové šílenství. „To
bylo strašně krásné. Lidi za námi vypravovali autobusy z celé jižní Moravy,“ vzpomínal

v roce 2008 pro Mladou frontu Masopust.
„Naše mužstvo bylo neskutečně ofenzivně
laděné,“ dodával Karel Kroupa.
U návštěvnosti ještě chvilku zůstaneme.
Právě ta dříve byla pýchou klubu. Zápas
s Eintrachtem Frankfurt sledovalo dnes
těžko uvěřitelných 52 000 diváků. Ve zmiňovaném utkání s Duklou jich oficiálně
přišlo 41 056, reálně však stadion praskal
ve švech tak, že návštěvníky musela
koordinovat policie a odhady hovoří asi
o 45 000 lidech. Ligový rekord drží utkání se
Slavií, kdy se v ochozech tísnilo 44 120 milovníků kulatého nesmyslu. Bohužel,
v současnosti, kdy se hraje na Srbské, se
průměr pohybuje kolem 4,5 tisíce diváků.
Řadu úspěchů si tým připsal také na mezinárodní scéně, jmenujme například čtvrtfinále v poháru UEFA v ročníku 1979/1980 či
semifinále Intertoto Cupu v roce 2003.
Fotbalové štěstí je vrtkavé. Kdo ví, třeba se
Brno v příštích letech vrátí ve velkém stylu
a konečně vybojuje tak často zmiňované
evropské poháry. Kometa měla své slabší
období ještě poměrně nedávno a nyní se
hřeje na výsluní. Proč by se něco podobného nemohlo podařit i Zbrojovce?

Marek Dvořák

Závěr sezony byl pro Zbrojovku ve znamení
sestupu z nejvyšší ligy. Foto: FC Zbrojovka Brno
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Labyrint

Vesmírná loď s jedním pasažérem se potřebuje dostat na planetu. Loď má před sebou několik cest, ale jen jedna vede až k cíli –
dokážeš ji najít? Potom si nezapomeň obrázek vybarvit veselými barvami.
Ilustrace: Adéla Miklíková

Kvíz
Jak dobře znáte Brno?
Lužánky z ptačí perspektivy – poznáte,
odkud je vyfocena tato fotografie?

Lužáneckým parkem dnes protéká umělý potok – dříve jím však
protékala skutečná říčka. Víte, jak se říčka jmenuje a co se s ní stalo?

Jak dobře znáte Brno, si můžete ověřit na stránkách kulturního magazínu KAM v Brně.
Červnové číslo časopisu přináší reportáž o parku Lužánky, tam najdete správné odpovědi na kvízové otázky.
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Křížovka o ceny
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 24. 6. do formuláře na adrese
www.tinyurl.com/krizovka, zašlete poštou na adresu redakce či SMS na 602 770 466. Do výběru výherců zařazujeme jen jednu odpověď
na jednoho člověka. Vícekrát zaslané tajenky a pokusy o podvod automaticky vyřazujeme.
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DORUČÍME VAŠI NABÍDKU
DO VŠECH 195 049 DOMÁCÍCH
POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V BRNĚ

INZERCE V METROPOLITANU
JIŽ OD 3900 Kč *
*Uvedená cena je bez DPH 21 %. Nabídka platí do vyčerpání inzertního prostoru.

Petr

Kabourek
608 101 550
petr.kabourek@pocketmedia.cz
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Mecenáši
Finanční podpora
Oficiální partneři

Hlavní partner

Hlavní partner
Finanční podpora
Oficiální partneři

strunypodzimu.cz
strunypodzimu.cz

TERRY
TERRY
RILEY’S
RILEY’S
IN IN
C: C:
ARS
ARS
NOVA
NOVA
COPENHAGEN
COPENHAGEN
& PAUL
& PAUL
HILLIER
HILLIER
GYAN
GYAN
& TERRY
& TERRY
RILEY
RILEY
ANDY
ANDY
IRVINE
IRVINE
& PAUL
& PAUL
BRADY
BRADY
EGBERTO
EGBERTO
GISMONTI
GISMONTI
OPEN
OPEN
MIKE
MIKE
EAGLE
EAGLE
LIZZ
LIZZ
WRIGHT
WRIGHT
NEMANJA
NEMANJA
RADULOVIĆ
RADULOVIĆ
DANIEL
DANIEL
LANOIS
LANOIS
& VENETIAN
& VENETIAN
SNARES
SNARES
DAGMAR
DAGMAR
VOŇKOVÁ
VOŇKOVÁ
PUNCH
PUNCH
BROTHERS
BROTHERS
MICHEL
MICHEL
CAMILO
CAMILO
& TOMATITO
& TOMATITO

Mecenáši

22. 22.
Struny
Struny
podzimu
podzimu
9/109/10
— 10/11
— 10/11
2018,
2018,
Praha
Praha

17.05.18 17.05.18
17:53
17:53

39

pocketmedia.cz | INZERCE

