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Milí čtenáři,

přichází léto a s ním také naše prázdninové 
číslo Brněnského metropolitanu. Červenec 
a srpen jsou časem dovolených, odpočinku 
a sportování s přáteli. To reflektuje nejen 
město, ale také náš časopis, na jehož 
stránkách můžete najít spoustu inspirace.
Všechny plavce či lovce bronzové kůže 
určitě potěší zpráva, že byla dokončena 
rekonstrukce koupaliště Riviéra. Jak se 
můžete přesvědčit v naší fotoreportáži, 
areál byl kompletně modernizován. 
Vezměte proto kamarády a děti a běžte 
vyzkoušet, jak rychle sviští nový tobogan či 
jak dobře se šplhá po nové lezecké stěně. 
Jestliže se na sportovní zápolení raději 
díváte – což chápu, na tribuně je často 
lépe než na hřišti – určitě navštivte 
nejprestižnější český motocyklový závod 
Grand Prix České republiky. Uvidíte zde ty 
nejlepší motocyklové jezdce celého světa, 
ať již létajícího Španěla Marca Marqueze, 
miláčka domácího publika Valentina 
Rossiho nebo předloňského vítěze 
Cala Crutchlowa. Pokud chcete ještě 
před startem načerpat pár zajímavých 
informací, které vám závod zpestří, 
přečtěte si náš článek na straně 34, 

zaměřený mimo jiné na české jezdce 
a jejich roli v letošním klání. Co myslíte, 
postaví se někdo z nich na stupně vítězů? 
Ani ti, kteří se od sportu drží raději 
v bezpečné vzdálenosti, nepřijdou zkrátka. 
Mohou jít načerpat síly třeba do divadla – 
o tom, jak se bude brněnská divadelní 
scéna vyvíjet, nám v rozhovoru povyprávěl 
nový ředitel Centra experimentálního 
divadla Miroslav Oščatka. Další informace 
o možnostech trávení volného času najdete 
třeba v článku Vyhlídkové jízdy Brnem.
Jak vidíte, tímto číslem Brněnského 
metropolitanu prostupuje letní klid 
a pohoda. Nebojte se proto podlehnout 
kráse přírody, vábení slunečních paprsků 
či lákavě vytvarované matraci na posteli 
a relaxujte. Vždyť není kam se hnát…

Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová
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V září bude v historickém jádru Brna spuštěna první fáze 
rezidentního parkování. V listopadu pak budou následovat 
další části Brna-střed. Aby lidé měli všechny podstatné 
informace k dispozici, spustí město na začátku prázdnin velkou 
informační kampaň. Jaké jsou už nyní nejčastější otázky  
týkající se rezidentního parkování? Odpovědi na ně najdete 
v tématu letního dvojčísla.

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
o zahájení prací na Velkém městském okruhu na Žabovřeské, 
o soutěži na pojmenování nového brněnského nádraží, 
o hlasování o umístění sochy Josefa II. na Dominikánské náměstí, 
o vyhlídkových jízdách městem a o mnohém dalším.  
V rubrice najdete i praktické rady a tipy – například kam zajít, 
když potřebujete nový pas.

V polovině června se veřejnosti slavnostně otevřelo opravené  
koupaliště Riviéra. Bazény dostaly nové nerezové vany, 
ale velkou proměnou prošlo i okolí. Na atrakcích se vyřádí 
děti i dospělí a travnaté plochy lákají k odpočinku. Jak to nyní 
na koupališti vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii.

Divadlo Husa na provázku (DHNP), HaDivadlo a končící 
Divadlo U stolu zastřešuje Centrum experimentálního divadla 
(CED). To bude mít po 26 letech nového ředitele – dramaturga 
Miroslava Oščatku. Jaké má s Centrem plány, s kým bude 
spolupracovat a co si myslí o „kulturních úderkách“?

  6  téma

  15  magistrát informuje

  10  fotoreportáž

  22  rozhovor
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V srpnu uplyne 50 let od takzvané Operace Dunaj, tedy 
invaze vojsk států Varšavské smlouvy do Československa. 
Tanky se tehdy nevyhnuly ani Brnu. První letadlo s nepřítelem 
dosedlo v Tuřanech kolem třetí hodiny ráno. Co poté následovalo? 
Popis událostí, které negativně ovlivnily život Brňanů po následující 
dvě desetiletí, si přečtěte v historické rubrice.

Metropolitan pravidelně nabízí zábavu pro celou rodinu. 
Děti budou tentokrát hledat rozdíly mezi dvěma obrázky, pro 
dospělé je připravena křížovka o ceny a znalci Brna si mohou 
prověřit své vědomosti v kvízu. Bavte se dobře s Metropolitanem!

  28  historie

  36  zábava

Neobíhat úřady, ale vyřídit všechny záležitosti v jedné budově. 
Tak by mohl Brňanům usnadnit život nový „superúřad“, 
kterému se věnuje červencový 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.

  24  názory

Léto bude kulturně nabité. Připravili jsme pro vás výběr  
z programové nabídky divadel, muzeí a galerií, zveme vás 
na festivaly, nejrůznější výstavy i několik dalších zajímavých akcí – 
například Den Brna či promítání v letních kinech. Z nabídky  
si jistě vybere každý. U každého tipu pak vždy najdete i odkaz 
na další informace.

  30  kultura – volný čas

obsah        



    téma

Systém květinky
Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že uživatelé na okraji 
jednotlivých oblastí jsou znevýhodněni oproti těm, co bydlí 
uprostřed oblastí. Brno proto zavádí systém takzvané „květinky“, 
která tento problém řeší. Parkovací oprávnění (rezidenta 
i abonenta) bude platit nejen v jeho oblasti („střed květinky“), 
ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“).
Díky tomu se lidem rozšíří území, kde mohou zaparkovat 
s výhodami rezidenta či abonenta.
Výjimkou je jen nejužší centrum města, kde budou moci 
parkovat pouze lidé z této oblasti. Je zde totiž nejméně 
prostoru, parkovací kapacity jsou tedy nejomezenější.
Důležité je také říct, že parkovací oblast není totéž, co městská 
část. V jedné městské části bude vždy několik parkovacích 
oblastí. Regulace v těchto oblastech se vždy bude nastavovat 
podle potřeb a požadavků příslušné městské části. Hranic 
městské části se nedrží ani „kytičky“ – pokud jsem rezident 
či abonent na kraji městské části, mohu parkovat i v sousední 
oblasti v sousední městské části.
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Nový systém  
parkování  
v centru města

K regulaci v centru města dochází už 
řadu let. V roce 2007 zde byly instalová-
ny sloupky usměrňující vjezd. Lidé, kteří 
tu bydlí či podnikají, si dosud vyřizovali 
oprávnění – několik variant papírových 
kartiček, které se obtížně kontrolova-
ly a mnohdy také různými způsoby 
zneužívaly. Tato povolení budou nyní 
nahrazena elektronickou databází 
registračních značek, díky níž bude 
kontrola probíhat automaticky. Lidé 
i firmy budou mít ke správě svého účtu 
přístup z internetu.
„Nový systém usnadní parkování rezi-
dentům a na frekventovaných místech 
se zvýší šance, že zde na potřebnou 
krátkou dobu zaparkují návštěvníci. 
Nová pravidla je třeba důkladně vy-
světlit a představit. Město Brno proto 
připravilo kampaň, která bude informo-
vat o podrobnostech nového systé-
mu a bude lidem na očích na mnoha 
místech v centru města i v dalších 
oblastech,“ uvedl náměstek primátora 
města Brna pro oblast dopravy  
Richard Mrázek.
Nejpřísnější varianta systému, která 
bude kontrolovat vjezd i parkování, bude 
využívána jen v centrální části města, 
kde je nejméně prostoru a největší po-
hyb chodců (včetně pěších zón).

Koho se nový systém týká?
V novém parkovacím systému se 
počítá se třemi typy řidičů:

Rezident – fyzická osoba, která má 
v oblasti místo trvalého pobytu nebo zde 
vlastní nemovitost. Pro získání oprávnění 
na parkování v režimu rezident je nutné 
prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví 
nemovitosti, právní vztah k vozidlu (jsem 
majitel, auto je služební a mám právo 
s ním disponovat i pro jízdy domů atd.) 
a uhradit poplatek. Rezidentní oprávnění 
platí v oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž 
v okolních oblastech. V dalších částech 
města pro dotyčného držitele oprávnění 
platí status „návštěvníka“. Pro získání par-
kovacího oprávnění pro rezidenta nestačí 
nájemní smlouva – je nutné si na jejím 
základě vyřídit trvalý pobyt.
Abonent – právnická nebo fyzická osoba, 
která provozuje vozidlo za účelem podni-
kání podle zvláštního právního předpisu 
a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti. Pro získání parkovacího dokladu 
(abonentního oprávnění) je nutné prokázat 
existenci sídla nebo provozovny právnické 
nebo fyzické osoby podnikající ve vyme-
zené oblasti, dále právní vztah k vozidlu 
a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění 
platí v oblasti sídla nebo provozovny, 
ale také v okolních oblastech. V dalších  
částech města pro majitele karty platí 
status „návštěvníka“.
Návštěvník – V oblastech nového par-
kovacího systému je krátkodobé parko-
vání zdarma (30 minut), posléze se platí 
prostřednictvím parkovacích automatů 
nebo mobilní aplikace. Řešením jsou také 
parkovací domy, P+R parkoviště nebo 
neregulované oblasti. Jestliže jedu na ná-
vštěvu za konkrétním rezidentem, mohu jej 
požádat o dočasné parkovací oprávnění. 
Každý rezident (včetně dětí a neřidičů) 
může svým návštěvám rozdělit dohromady 
až 150 parkovacích hodin ročně.

Jak se vyřizují oprávnění pro  
rezidenty a abonenty?

Nový systém je navržen tak, aby bylo mož-
né vyřídit co nejvíce záležitostí od počítače 
nebo z mobilní aplikace. Nejprve je ale nut-
né zařídit si přístup k osobním stránkám 
uživatele, a to tak, že člověk předloží všech-
ny potřebné doklady k tomu, že je na určité 
adrese rezident nebo abonent. Doklady lze 
předložit fyzicky na kontaktním pracovišti 
Zvonařka 5 (otvírá se 30. července) nebo 
elektronicky formou datové schránky 
či emailem s elektronickým podpisem.
Jakmile si člověk zřídí přístup k osobním 
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Obyvatele města nyní především 
zajímá, kdy se nový systém parkování 
rozšíří k jejich bydlišti. „Kdy to bude  
v Brně-severu? Opravdu mě tu odsta-
vená, a ještě blbě zaparkovaná stu-
dentská auta nebaví,“ ptá se například 
Marek Smolík na Facebooku.
V dalších oblastech města se bude 
zavádět pouze regulace parkování – 
a vždy pouze tam, kde to bude chtít 
městská část, a takovým způsobem, 
jak to bude městská část požadovat.
Na nový systém nemají jednotný 
pohled ani zastupitelé. „Podle mého 
názoru se jedná o nedomyšlený experi-
ment, jehož dopady budou spíše nega-
tivní. Jestliže město chce vytlačit auta 
z historického centra, mělo by nejdříve 
vybudovat nová parkovací místa v jeho 
okolí a samozřejmě odstavná parkoviš-
tě napojená přímo na linky MHD. Jinak 
vedení města dosáhne jen velkého ne-
pochopení ze strany místních občanů,“ 
zhodnotil Jiří Hráček z opoziční KSČM.
Na většině regulovaných ulic bude 
ve všední dny dvouhodinová pauza bez 
regulace mezi 6. a 8. hodinou ráno, aby 
se usnadnila dopravní obsluha či třeba 
dovoz dětí do školy. Existovat bude 
také řada ulic a míst, kde parkování 
nebude regulováno vůbec.

Od 1. září letošního roku začnou v nejužším centru Brna 
platit pravidla, díky nimž zde snadněji zaparkují lidé, kteří 
zde bydlí či podnikají. Jde o oblast ohraničenou malým 
městským okruhem. Centrum se zároveň zklidní a ubude 
v něm provozu, který omezoval chodce. Od 1. listopadu 
pak začne nový systém fungovat v dalších třech oblastech 
městské části Brno-střed.

téma        

1

2



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

Cenové pásmo  
pro návštěvnický režim 

Doba pro parkování  
zdarma

Cena za hodinu

1. pásmo 30 min 40 Kč
2. pásmo 30 min 20 Kč

Parkovací oprávnění  
pro Rezidenty

Cena

1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další  
auto 30 000 Kč

Parkovací oprávnění  
pro Abonenty

Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 30 000 Kč
3. a další  
auto 40 000 Kč

Legenda
1. cenové pásmo  
návštěvnického režimu

2. cenové pásmo  
návštěvnického režimu

rezidentní
+ abonentní řežim

rezidentní
+ abonentní řežim
+ návštěvnický režim

Park Lužánky

Hlavní nádraží

Náměstí Svobody

Tyto ceny jsou nyní schválené pro oblasti v městské části Brno-střed.  
Rozvržení cenových pásem určuje vždy městská část.
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stránkám uživatele, vyřídí vše z chytrého 
mobilu či od počítače. Touto cestou může 
také přidělovat parkovací hodiny ze svého 
účtu pro návštěvy či řemeslníky (stačí  
vyplnit registrační značku vozu, pro který 
chci vyřídit parkování). Právo na 100 bez-
platných hodin pro návštěvy ročně a dal-
ších 50 hodin za 100 korun mají i rezidenti, 
kteří neřídí a nemají auto. I oni si mohou 
zařídit osobní stránku uživatele a pak  
mohou tyto hodiny čerpat.

Kolik budu platit?
Vedení města Brna schválilo rozpětí 

cen pro jednotlivá parkovací oprávnění. 
Například pro roční parkovací oprávnění 
pro 1. auto rezidenta je stanoveno rozpětí 
300–900 korun. Parkovací oprávnění pro 
1. vozidlo abonenta může být zpoplatněno 
v rozmezí 3–12 tisíc. Každá městská část si 
nyní může zvolit svoji cenovou hladinu.
Konečné ceny zatím stanovila městská 
část Brno-střed, jejich přehled najdete 
u přiložené mapy. Peníze vybrané v tomto 
systému budou směřovány do Fondu 
mobility, z něhož se zpět budou investovat 
do opatření pro lepší parkování a nových 
parkovišť. 

Koho se týká změna od 1. září?
Od 1. září se nový systém spouští 

v nejužším centru města (viz žlutou oblast 
v mapě). Zde platila regulace už nyní, lidé 
tu měli takzvané R, RP nebo F karty. To se 
nyní změní. Nový systém bude kontro-
lován elektronicky (nebudou k dispozici 
žádné plastové ani papírové kartičky nebo 
výjimky). Podrobné informace o nových 

    téma

Zuzana Šrámková
redaktorka

elektronických oprávněních najdete 
na www.parkovanivbrne.cz či na kontakt-
ním pracovišti na Zvonařce 5. Držitelé sou-
časných oprávnění dostanou informace 
také poštou, případně datovou schránkou.
Příslušná povolení si musí vyřídit lidé, kteří 
zde mají takzvaná vyhrazená parkovací 
stání, zásobování, které vjíždí do centra, 
a další obsluha. 
Pro režim návštěvníků je v této oblasti 
vyhrazeno jen několik ulic: Roosevelto-
va, Za Divadlem, Benešova či Divadelní 
(ve žlutě zakreslené oblasti jde o červeně 
značené ulice). Zde bude možné platit 
u parkovacích automatů (mincemi či kartou) 
nebo přes parkovací aplikaci v mobilu. Do-
předu si návštěvníci nemusí vyřizovat nic. 
Návštěvníci mohou samozřejmě také využít 
parkovacích domů.

Kdo si musí vyřídit dokumenty 
do 1. listopadu?

Od 1. listopadu se nový systém spouští 
ve třech oblastech severně od historic-
kého jádra (v mapě značeno modře). Jde 
o oblasti v okolí ulic Antonínská, třída 
Kapitána Jaroše a Grohova. Oprávnění si 
zde musí do tohoto data vyřídit lidé, kteří 
jsou tu rezidenty nebo abonenty. Návštěv-
níci mohou opět využít parkovacích auto-
matů nebo parkovací aplikace.

Jak půjde platit v parkovacích  
automatech?

Ve městě budou postupně instalovány 
nové parkovací automaty, kde bude možné 
platit nejen mincemi, ale i kartou.

Kdo určí, kde všude bude nový 
systém zaveden? Nepovedou 

změny k tomu, že se zhorší situace 
pro všechny?
Parkovací režimy v jednotlivých ulicích 
určuje městská část. Městská část také 
rozhodne o tom, zda se k novému sys-
tému připojí a ve kterých ulicích chce 
parkování regulovat. Regulaci parkování 
dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti 
problém s parkováním nebo kde je přetlak 
vozidel přes den. Dá se tedy předpokládat, 
že na většině území Brna bude regulace 
prováděna jen v nočních hodinách. Přes 
den bude parkování neregulováno, tedy 
nezpoplatněno. Cílem není bezúčelně vybí-
rat peníze, ale umožnit více lidem zaparko-
vat a vyřídit potřebné záležitosti.

Jak bude parkování značeno?
Na ulicích, kde parkování regulováno 

nebude, se nic nezmění. Na ulicích, kde 
parkování regulováno bude, bude vodo-
rovné modré dopravní značení. A k tomu 
značení svislé. Na tomto svislém značení 
se řidiči podle barev dozví, kdo zde může 
s parkovacím oprávněním parkovat. 
Rezident bude označen modře, abonent 
zeleně a návštěvník oranžově. Řidič se ze 
značky také dozví, v jaké oblasti se nachází, 
a časy, kdy je parkování regulováno. Ob-
vykle zde bude dvouhodinová pauza bez 
regulace mezi 6.–8. hodinou ve všední dny 
ráno, aby se usnadnila dopravní obsluha či 
třeba dovoz dětí do školy.

3
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Od 30. července začne fungovat  
kontaktní pracoviště na adrese  
Zvonařka 5. Lidé zde získají informace 
o novém systému a vyřídí zde přístup 
do elektronického účtu – osobních 
stránek uživatele. Z tohoto účtu lze 
následně vyřizovat potřebná oprávně-
ní. Se všemi oprávněními také pomo-
hou pracovníci kontaktního místa.
 
Úřední hodiny
PO 9.00–17.30
ÚT 7.00–15.00
ST 9.00–17.30
ČT 7.00–17.30
PÁ 8.00–12.00



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

Cenové pásmo  
pro návštěvnický režim 

Doba pro parkování  
zdarma

Cena za hodinu

1. pásmo 30 min 40 Kč
2. pásmo 30 min 20 Kč

Parkovací oprávnění  
pro Rezidenty

Cena

1. auto 600 Kč
2. auto 15 000 Kč
3. a další  
auto 30 000 Kč

Parkovací oprávnění  
pro Abonenty

Cena
1. auto 6 000 Kč
2. auto 30 000 Kč
3. a další  
auto 40 000 Kč

Legenda
1. cenové pásmo  
návštěvnického režimu

2. cenové pásmo  
návštěvnického režimu

rezidentní
+ abonentní řežim

rezidentní
+ abonentní řežim
+ návštěvnický režim

Park Lužánky

Hlavní nádraží

Náměstí Svobody

Tyto ceny jsou nyní schválené pro oblasti v městské části Brno-střed.  
Rozvržení cenových pásem určuje vždy městská část.

1. cenové pásmo
návštěvnického režimu

2. cenové pásmo
návštěvnického režimu

rezidentní + abonentní řežim

rezidentní + abonentní řežim 
+ návštěvnický režim

Legenda

Parkovací oprávnění 
pro Rezidenty

Cena

1. auto 600 Kč

2. auto 15 000 Kč

3. a další auto 30 000 Kč

Parkovací oprávnění 
pro Abonenty

Cena

1. auto 6 000 Kč

2. auto 30 000 Kč

3. a další auto 40 000 Kč

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

Cenové pásmo 

pro návštěvnický režim

Doba pro parkování 

zdarma
Cena za hodinu

1. pásmo 30 min 40 Kč

2. pásmo 30 min 20 Kč

Tyto ceny jsou nyní schválené pro oblasti v městské části Brno-střed. 
Rozvržení cenových pásem určuje vždy městská část.



Nová Riviéra
Oblíbené brněnské koupaliště Riviéra prošlo velkou 
rekonstrukcí a v polovině června se poprvé otevřelo 
veřejnosti. Původní betonovou dlažbu nahradily 
kvůli úniku vody vany z nerezu, kterého bylo použito 
až sedm tisíc metrů čtverečních. Areál však doznal 
další proměny – nyní je zdarma zájemcům k dispozici 
osmimetrový tobogan, patnáct metrů dlouhá skluzavka, 
lavice a lehátka s provzdušněním nebo lanový most 
s lekníny. Děti si pak užijí vodní děla, chrliče, hřiby, 
kbelíkový strom či fontánky. Proměnilo se také okolí 
bazénů – chodníky jsou praktičtější a vzniklo mnohem víc 
travnatých ploch, o které se stará nový závlahový systém. 
Kapacita koupaliště je zhruba 7 800 návštěvníků. (luk)

Foto: D. Drábek
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Lezecká stěna je přímo nad hladinou, člověk tak spadne do téměř dvoumetrové hloubky. Foto: M. Schmerková

Návštěvníci mají nově k dispozici tobogan 
a skluzavku. Foto: STAREZ-SPORT Koupaliště nabízí vyžití pro malé i velké. Foto: M. Schmerková
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Stavba okruhu 
na Žabovřeské začne v srpnu, 
Plotní pokračuje podle plánu

První etapa prací na rozšíření Velkého 
městského okruhu začne na začátku 
srpna a potrvá 20 měsíců. Zahrnuje úsek 
od mimoúrovňové křižovatky Kníničská 
(u zastávky Bráfova) po budoucí vyústění 
tramvajového tunelu na Žabovřeské. Dojde 
zde k rozšíření stávající silnice na dva pruhy 
v každém směru a úpravě ramp křižovat-
ky, doplněny budou také protihlukové zdi 
na mostě i protihlukové valy podél silnice. 
Stavět se bude nová obslužná silnice 
a rekonstruovat tramvajová trať. „Ať už 
se konečně začne stavět, dívám se na to 

jako řidič i jako člověk, který bydlí v blízkosti 
silnice. Kolikrát je tu nesnesitelný zápach 
z motorů osobní a nákladní dopravy,“ zhod-
notil například Petr Mareš na Facebooku.
Během příštího roku se pak opraví i most 
a zahájí se práce na druhé etapě, mimo 
jiné ražba tunelu pro tramvaj. Už v červnu 
zde začaly průzkumné práce v korytě řeky 
a v létě začne monitoring svahu.

Práce na Dornychu potrvají do jara
Na Dornychu se začalo stavět už v březnu. 
Na přelomu června a července se práce 

rozšířily na další úsek v sousedství tram-
vajové smyčky. Ta přestala od 30. června 
fungovat, následně se uzavřela i přilehlá 
silnice až po křižovatku s Plotní. Samotná 
ulice Plotní je stále průjezdná alespoň 
v jednom pruhu v každém směru. 9. srpna 
se začne pracovat i na přiléhajícím úseku 
Hladíkovy, kde se bude až do půlky října 
jezdit střídavě po polovině vozovky.
Změny se dotýkají i cestujících MHD. 
„Tramvajová linka 12 je nyní ukončena už 
u Hlavního nádraží a všechny autobusové 
linky zajišťující dopravu z Komárova jsou 
k němu prodlouženy. S tím souvisí i řada 
menších změn, například linky 40 a 60 jsou 
sloučeny do jedné, linka x12 nahrazena 
linkou 61 a autobusové linky z oblasti Čer-
novic jsou vedeny ulicí Křenovou, aby se vy-
hnuly úseku v ulici Hladíkově a Dornychu,“ 
upřesnil technický ředitel DPMB Jan Seitl.
Aktuality o stavbách najdete 
na www.kopemezabrno.cz. 
 (taz)

Práce na dlouho očekávaném rozšíření silnice 
na Žabovřeské začnou v polovině léta. Stavět se bude 
za provozu, uzavírka by způsobila dopravní kolaps. V okolí 
Dornychu a Plotní se práce posunuly k tramvajové 
smyčce, která byla od 30. června zrušena.

Žabovřeská je nyní jako špunt. To se rozšířením změní. Foto: M. Schmerková
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Nové občanky budou mít 
strojově čitelné údaje
Od 1. července se všechny občanské průkazy vydávají se 
strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. 
Nejde však o plošnou výměnu stávajících občanských 
průkazů. Občané, kteří si v minulosti požádali o vydání 
průkazu s elektronickým kontaktním čipem a budou chtít 
nový doklad, mohou o jeho výměnu požádat bezplatně.

Podat žádost o vydání občanského průkazu je možné na každém 
obecním úřadě obce s rozšířenou působností bez ohledu 
na místo trvalého pobytu. Žádost se vytiskne přímo s údaji 
o žadateli z informačního systému, současně se pořídí digitální 
fotka a zajistí se vlastnoruční podpis. Občanka bude hotová 
do 30 dnů. V případě, že by ji někdo potřeboval dříve, může 
požádat o vydání dokladu ve zkrácené lhůtě – do 24 hodin nebo 
5 pracovních dnů. Tato služba je však zpoplatněna. Poplatek 
za doklad vydaný do 24 hodin je u dospělého 1000 korun, u dítěte 
do 15 let 500 korun, do 5 pracovních dnů pak 500 a 300 korun. 
Při převzetí průkazu si každý musí zvolit „BOK“ – bezpečnost-
ní osobní kód, který slouží k autentizaci držitele dokladu při 
fyzickém prokázání jeho totožnosti. Jestliže občan bude mít 
zájem komunikovat s úřady elektronicky, zvolí si také „IOK“ – 
identifikační osobní kód a „DOK“ – deblokační osobní kód. Tyto 
kódy nemusí zadávat hned, ale může si je zvolit kdykoliv později. 
Volbu provede na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou 
působností. (luk)

Nový ročník Cen města Brna
Město přijímá návrhy na udělení Ceny města Brna pro rok 2018. 
Tu obdrží každý rok několik osobností za činnost nebo dílo, které 
významně obohatily veřejný život a přispěly tak k posílení dob-
rého jména města Brna. Oceněn může být jednotlivec i kolektiv. 
Návrhy na její udělení mohou předkládat občané, orgány města 
a městských částí, organizace, spolky a sdružení, vysoké školy, 
vědecké ústavy a další. Návrh musí být podán písemně nejpozději 
do 31. srpna. Ocenění se uděluje např. v oblasti přírodních věd, 
architektury, výtvarného a dramatického umění, sportu nebo 
literární činnosti a žurnalistiky. Seznam všech oblastí a podrobné 
informace o postupu podávání a projednání návrhů na udělení 
Ceny města Brna najdete na www.tinyurl.com/cenymestabrna, 
případně na čísle 542 172 091. (luk)

Brno zná svou letošní gastrošpičku

Více než dvě desítky profesionálů z Česka i Slovenska vyzkoušelo 
na vlastní chuťové pohárky, co znamená gastro Brno, aby dali 
opět dohromady přehled toho nejlepšího z místní gastronomické 
scény. V sedmi kategoriích – restaurace, bistra, bary, vinárny, pivni-
ce, kavárny a cukrárny – vybrali podniky, které skloubily skvělé chu-
ťové zážitky, originální kombinace, kvalitní suroviny a autentickou 
atmosféru. Prohlédnout si vítěze a stáhnout aktuálního průvodce 
GOURMET BRNO 2018 si lze na GOtoBrno.cz, případně si ho mů-
žete vyzvednout na Turistickém informačním centru města Brna. 
 (luk)

Místo 15 úřadů jediný, město 
chce postavit novou budovu
Brněnští zastupitelé v polovině června schválili záměr 
odkoupit společnost, která vlastní projekt a pozemky 
potřebné pro stavbu takzvaného CD Paláce na Benešově ulici. 
V budoucnu tak vznikne nový „supermagistrát“ – lidé budou 
moci všechny úřední záležitosti vyřídit na jednom místě.

V současné chvíli má město Brno více než 15 pracovišť magistrátu.  
Když si chce někdo vyřídit více záležitostí najednou, musí oběhnout 
více úřadů. To by se ale mělo změnit. Stavba nového „superma-
gistrátu“ bude umístěna na volném prostranství mezi Benešovou 
a Kolištěm u autobusového nádraží u Grandu za palácem Morava. 
Součástí projektu je 517 parkovacích míst v podzemním parkovišti, 
která budou sloužit jak návštěvníkům úřadu, tak lidem, kteří potře-
bují zaparkovat v centru.
Předpokládané investiční náklady nové stavby se odhadují 
na 1,5 miliardy korun v závislosti na stupni vybavenosti objektu 
a množství použitých zelených technologií. Hodnota odštěpované 
části jmění společnosti CD CENTRUM COMS je dle znaleckého 
posudku 170 086 000 Kč.
Součástí plánu na stavbu nového sídla je prodej stávajících budov, 
což pokryje část nákladů. Prodej se netýká Nové radnice se všemi 
jejími historickými sály – to je rodinné stříbro, které se neprodává 
a prodávat nebude. Městu i nadále zůstane pro svatby a další 
reprezentativní záležitosti. 
 (taz)

Vizualizace CD paláce na Kolišti, budoucí podoby brněnského magistrátu. 
Foto: MMB
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Lidé pojmenují 
stavbu století – 
nové brněnské nádraží
Názvy ulic, tramvaj v Ostravě či náměstí v Mikulově – 
v minulosti lidé hlasovali v anketách o mnoha 
pojmenováních. Letos v létě ovšem budou moci občané 
České republiky poprvé ovlivnit název tak zásadní stavby, 
jako je nové nádraží v Brně. Návrhy město sbírá do 31. srpna.

Brno spustilo soutěž o návrh názvu nového nádraží. Se sloganem 
Příští zastávka nové brněnské nádraží umožní občanům rozhod-
nout o tom, jak by se mělo pojmenovat. Návrhy je možné podat 
na www.nasnovejnadr.cz či tištěným formulářem. Ty jsou umístěny 
na podatelně úřadu na Dominikánském náměstí 196/1 a níže. Sběr 
nápadů bude probíhat do 31. srpna.
Od 1. září budou lidé hlasovat a vybírat ze všech došlých návrhů 
ty nejlepší. Hlasování na webu poběží měsíc a výsledkem bude 
výběr TOP 10 návrhů. Z nich pak budou od 1. října občané zaregis-
trovaní v BrnoiD  hlasovat pro jeden. Druhé kolo hlasování potrvá 
do 28. října, tedy do výročí 100 let od vyhlášení Československé re-
publiky.
Na konci května podpořila Centrální komise Ministerstva dopra-
vy ČR výstavbu nového nádraží ve variantě Řeka. Doporučila tak, 
stejně jako již dříve zastupitelé města, kraj i Správa železniční 
dopravní cesty, odsun do polohy dnešního dolního nádraží. 
 (tis)

BRN_novej nadr - KV.indd   5 22.06.2018   16:51:27

www.nasnovejnadr.cz
Sledujte nás také na Facebooku –  
profil Náš novej nádr.

Jméno: 
Příjmení: 
E-mail:

Návrh názvu:

Soutěžní návrhy s názvem Nového Brněnského nádraží 
můžete zasílat, jste-li starší 18 let, a to prostřednictvím 
formuláře na webových stránkách www.nasnovejnadr.cz 
nebo prostřednictvím tištěného formuláře vpravo, který 
stačí doručit na podatelnu Magistrátu města Brna na 
adrese Dominikánské nám. 1. 

Své návrhy můžete zasílat až do 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 pak 
budete moci o vítězném názvu hlasovat. Kompletní pravidla 
naleznete na webových stránkách www.nasnovejnadr.cz.

BRN_novej nadr - KV.indd   4 25.06.2018   10:59:47

Autory TOP 10 návrhů, kteří vzejdou ze zářijového hlasování, čeká odměna 
v podobě netradičního zážitku spojeného se železniční dopravou, zvláštní 
exkluzivní odměnu pak obdrží autoři prvních tří názvů. Informace o soutěži 
o nový název nádraží včetně podrobných pravidel lze nalézt na speciálním 
webu věnovanému novému nádraží www.nasnovejnadr.cz. Pro uživatele 
sociálních sítí je také připravena facebooková stránka Náš novej nádr, kde 
je během letních měsíců možné sledovat průběžné informace k soutěži, 
aktuality týkající se plánované výstavby a další zajímavosti.
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Bude Josef II. 
na Dominikánském náměstí? 
Na Dominikánském náměstí se už několik týdnů horlivě 
opravuje. Po rekonstrukci má před Novou radnicí stát 
i socha. Diskutuje se však, jaká socha nebo sousoší tam 
dostane své čestné místo? Jednou z variant je bronzový 
Josef II. Zda to bude on, rozhodnou sami Brňané.

Část oborné veřejnosti navrhuje, aby se na náměstí přesunula 
socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti, která dnes stojí v za-
hradě psychiatrické nemocnice v Černovicích. Tu by na podstavci 
doplnily ještě dvě alegorické sochy – muž představující obchod 
a průmysl a žena ztvárňující toleranci (obě dnes stojí v Lužánkách). 
Původně bylo celé sousoší umístěno na prostranství před Němec-
kým domem na Moravském náměstí. Po rozpadu Rakouska-Uher-
ska byl v roce 1919 pomník stržen českými legionáři jako symbol 
končící habsburské nadvlády. 
Odpůrci přemístění sochy poukazují na to, že devítimetrový monu-
ment bude vzhledem k ploše náměstí příliš vysoký a dominantní. 
Podle jiných se císařská skulptura příliš nehodí k barokním sochám 
vedle kostela svatého Michala a nemá žádný vztah k náměstí 
a radnici. Nabízí se tedy možnost, že město vypíše soutěž na novou 
sochu či sousoší, se tam bude lépe hodit. Ta bude mít větší vztah 
jak k náměstí, tak i k okolním budovám.
Jak by socha Josefa na Dominikánském náměstí vypadala? 
Do 2. 8. si můžete před Novou radnicí prohlédnout její maketu 
ve skutečné velikosti. Hlasovat o jejím umístění můžete do 15. 8. 
na www.chcesjosefa.cz. (luk)

Takto by socha Josefa II. mohla na Dominikánském náměstí vypadat.  
Foto: Kancelář architekta města

Lidé podali 133 projektů za 182 milionů, 
rozhodne se na podzim

Brněnský participativní rozpočet letos pokročil do další fáze. 
Obyvatelé Brna nejprve podali 133 projektů za téměř 182 milio-
nů korun, veřejnost pak podpořila 109 z těchto projektů. Ty nyní 
město do konce září posuzuje z hlediska proveditelnosti. Projekty, 
které uspějí, postoupí do velkého listopadového finále, ve kterém 
občané s trvalým pobytem v Brně rozhodnou, které z nich město 
zrealizuje. Rozhodovat se bude od 1. do 22. listopadu. Pro aktuální 
informace navštivte webové stránky participativního rozpočtu 
damenavas.brno.cz či sledujte www.fb.com/damenavas. (luk)

Vyhlídkové jízdy po brněnských 
hradech a vilách

Od června do října funguje nejen pro turisty vyhlídkový minibus  
Turistického informačního centra města Brna (TIC). Jezdí na dvou 
trasách – brněnské hrady a vily. Špilberk a Veveří jsou výletní klasi-
ka a jízda s průvodcem na ně trvá necelé tři hodiny. Vila Stiassni, 
Jurkovičova a Löw-Beer s výhledem na rodinně spřízněnou 
Tugendhat tvoří itinerář druhé trasy. Tato trasa zabere dvě hodi-
ny. Minibusy vyjíždí třikrát denně v pátek a o víkendu z náměstí 
Svobody. Lístky zájemci seženou v infocentrech na Radnické 8, 
Panenské 1 a na www.TICBrno.cz, pro dospělé vyjdou na 250 ko-
run. Výklad je připravený i v angličtině a němčině.  (luk)

Do města dorazí hudebníci 
a další umělci z celého světa
Maraton hudby Brno promění od 9. do 12. srpna střed 
„Města hudby UNESCO“ v multižánrovou obří scénu. 
Na Brňany čeká řada představení, koncertů, spolkových 
akcí, happeningů a netradičních hudebních performancí, 
to vše na náměstích, v parcích, v pasážích, ve dvorech, 
v kavárnách a v dalších inspirativních prostorech.

Excelentní francouzský soubor Cirque Inextremiste slibuje 
jedinečnou podívanou v disciplíně nového cirkusu. Trojice artistů 
roztočí kolotoč akrobatických kousků, ze kterých bude divákům 
běhat mráz po zádech. V rockovém programu se představí také 
britská punková legenda The Adicts, která přijede do Brna s novou 
deskou And It Was So! ještě předtím, než ji představí na svém celo-
evropském turné. Vrcholem jazzové sekce v Sono Centru bude 
vystoupení nositele Grammy, proslulého amerického saxofonisty 
Kennyho Garretta.
Velký prostor na Maratonu hudby Brno 2018 dostane také folklor – 
od autentických forem až po přesahy do ostatních žánrů. Oblíbe-
nou buskingovou sekci letos rozšíří mezinárodní setkání flašine-
tářů. Milovníky klasiky čeká Pianoštafeta v Alfa pasáži, Nekonečné 
varhany v kostele „u jezuitů“ a nově i koncert duchovní hudby 
v katedrále sv. Petra a Pavla. Posluchači se mohou těšit na skvost-
nou Dvořákovu Mši D dur „Lužanskou“ v podání renomovaného 
souboru Ensemble Inégal. Více najdete na www.maratonhudby.cz. 
 (tic)
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Cestovní pas
Požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji může občan 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Není tedy nutné jet do místa trvalého bydliště.
Od 1. července si lze nově, v případě nutnosti, 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 je lhůta pro vydání 
stále do 30 dnů. 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. 
O cestovní pas lze požádat i v zahraničí na zastupitelském 
úřadě (lhůta pro vydání do 120 dnů). Tam však nejde podat 
žádost o vydání pasu ve zkrácené lhůtě. 
Při podání žádosti je potřeba přijít osobně (kvůli pořízení 
fotografie a otiskům prstů), přinést si platný občanský 
průkaz (u dětí rodný list a občanský průkaz rodiče, dítě 
však musí být přítomno kvůli pořízení fotografie) a případně 
neplatný cestovní pas (pokud byl vydán). 

 
Příjem žádostí o cestovní doklady a jejich výdej 
probíhá na Odboru správních činností (OSČ) MMB 
na adrese Husova 5. Podrobnější informace naleznete 
na internetových stránkách www.brno.cz/pasy.

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.  
Objednání však není nutné, požadovanou záležitost 
lze vyřídit i bez předchozího objednání.

POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

OZNÁMENÍ
Prodej pozemků a stavby 
v Ponavě
Město vyhlašuje nabídkové řízení na prodej dvou pozemků 
a stavby na ulici Štefánikova v Ponavě. Jedná se o pozemek 
p. č. 383/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, 
jehož součástí je rodinný dům Štefánikova 600/66a, 
a pozemek p. č. 383/6 – ostatní plocha o výměře 141 m2. 
Minimální kupní cena je 3,2 milionu korun.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna, 
Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 2. patro, dveře číslo 216 
nebo 217, a to 6. a 8. 8. od 9.00 do 15.00 hodin, případně 10. 8. 
od 9.00 do 12.00 hodin. Mimo uvedené termíny není předání nabíd-
ky možné.
Jako projev vážného zájmu o koupi předmětného pozemku je po-
žadováno složení kauce ve výši 320 tisíc korun a uzavření smlouvy 
o složení a užití kauce. Prohlídka objektu Štefánikova 66a se koná 
dne 11. 7. ve 14.00 hodin na místě samém. 
Na Majetkovém odboru a na internetových stránkách 
www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“ lze získat memoran-
dum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.
 (luk)

Dům na prodej na adrese Štefánikova 66a. Foto: MMB
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Výstava tahačů, setkání s posádkami rallye Dakar, lety 
vrtulníkem nebo oslava narozenin Rádia Krokodýl – to 
je show, která tady ještě nebyla! Czech Truck Show 
reprezentuje zábavu pro silné a zdatné muže, ale nemějte 
obavy! Díky bohatému programu se o víkendu 21.–23. září 
v areálu Hněvkovského v Brně-Komárově zabaví celá rodina. 
Show bude rozdělena do několika zón, kde si zábavu vybere 
opravdu každý – a vy nebudete vědět, kam dřív skočit…

CZECH TRUCK SHOW – 
u toho musíte být!

TRUCK ZÓNA, to je zábava 
pro silné muže
Na výstavě tahačů a návěsů se představí 
ty nejzajímavější trucky z celé Evropy. Své 
stroje a vše, co s nimi souvisí, budou pre-
zentovat automobilové značky zastoupené 
na evropském trhu. Pro zvědavé návštěv-
níky budou připraveny prohlídky interiérů 
kamionů, které vám osobně ukáží profesio- 
nální řidiči. Ve vozovém parku se můžete 
setkat s posádkami legendárního závodu 
rallye Dakar a proběhne i autogramiáda 
pana Lopraise, jednoho z našich nejzná-
mějších „pilotů“ Dakaru. Bude vyhlášena 
soutěž o nejhezčí tahače a připraven je 
i další doprovodný program.

AIR ZÓNA s vyhlídkovými 
lety vrtulníkem
Pokud zatoužíte po opravdu mimořádném 
zážitku, pak zavítejte do Air zóny! Po celou 
dobu show zde budou probíhat vyhlídkové 
lety vrtulníkem. A to jen tak někde nezažijete!
 
FAN ZÓNA pro fandy Komety
Ve Fan zóně se setkají fanoušci brněnského 
sportu – v pátek se zde bude promítat pří-
mý přenos zápasu Kometa Brno–Olomouc. 
Kromě toho tady budou probíhat turnaje 
ve stolním nafukovacím fotbálku, hod 
na basketbalový koš nebo střelba na bránu. 
Sport si zde užijete aktivně i pasivně, ale 
hlavně se setkáte s ostatními fandy.

MUSIC ZÓNA představí 
hvězdy českého popu a rocku
Music zóna předčí program nejednoho 
hudebního festivalu! Na třech pódiích zahrají 
desítky českých a slovenských kapel. Dvě 
stage obsadí hvězdy jako Mandrage, Horký-
že Slíže, Arakain, Doga, Vypsaná Fixa nebo 
Wohnout. A na třetí stage se představí čes-
ké začínající kapely. Hudební show dopro-
vodí i program Rádia Krokodýl, které během 
Truck Show oslaví své 24. narozeniny.
 
FAMILY ZÓNA nabídne pestrý 
program pro děti i rodiče
Vaše ratolesti budou jistě žasnout s vámi 
nad prezentovanými trucky, a navíc pro ně 
bude připraven i speciální dětský program. 
O celodenní program se postará BRuNO fa-
mily park s atrakcemi, se spoustou soutěží 
a her. Pro unavené děti bude připraven 
kinosál, kde bude televize TUTY vysílat 
pohádky i moderované pořady. Zábava pro 
rodiny s dětmi vyvrcholí v neděli 23. 9. na Fa-
mily TUTY day, kdy zahraje kapela Kašpá-
rek v rohlíku a na pódiu budou i Mimoni!
 
SAFE ZÓNA pro milovníky 
adrenalinu
V Safe zóně si na své přijdou milovníci 
adrenalinu, bojových umění a sportů. Bez-
pečnostní složky a zásahové sbory před-
vedou ukázky zásahových akcí. K dispozici 
budou automobilové trenažéry a trenažéry 
simulující dopravní nehodu. BESIP předve-
de dětem i dospělým prezentaci o dopravě, 
bezpečnosti a prevenci na silnicích.
 

Beer zóna nabídne zlatavý mok 
z více než 40 pivovarů

Food zóna bude po celou dobu 
show poskytovat skvělé občerstvení – 
polévky, guláše i meruňkové knedlíky

Info zóna umožní dobíjení čipů, 
poskytne informace, ztráty a nálezy

Vstupenky www.ticketstream.cz, 
na pokladně Fan Klubu HC Kometa 
i na místě během konání akce

21–23/9
Areál Hněvkovského, Brno
www.czechtruckshow.com

    komerční prezentace
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3 dny sHOW 
nA MAX !!!

MANDRAGE  HORKÝŽE SLÍŽE  DOGA
WOHNOUT  RYBIČKY 48  ARAKAIN
VYPSANÁ FIXA  MARPO TROUBLEGANG

DYMYTRY  PORTLESS  SLZA
KAŠPÁREK V ROHLÍKU  TIMMY WHITE

KELWIN  ASGARD  EUFORY  REGEN A DALŠÍ

Oslavte 
s námi 

24. 
narozeniny 

Rádia 
Krokodýl! 

Sraz trucků 
z celé Evropy, 
výstava těch 

nejlepších tahačů.

Prezentace 
kamiónové techniky.

Posádky DAKAR 
se svými vozy.

Atrakce 
a doprovodný 

program pro rodiny 
s dětmi.

Fan zóna a sportovní 
doprovodný program.

Show a zábava 
pro všechny.

KELWIN  

23.9.

Fan zóna a sportovní 
doprovodný program.Family  Tuty  Day 

 neděle pro rodiny s dětmi

2 1 . – 2 3 .  9 .  2 0 1 8  
B R N O - K O M Á R O V   A R E Á L  H N Ě V K O V S K É H O

P Ř E D P R O D E J  Z A H Á J E N   V S T U P E N K Y  O D  1 8 0  K Č 
       W W W . T I C K E T S T R E A M . C Z

W W W . C Z E C H T R U C K S H O W . C O M
H L A V N Í  M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

H L A V N Í  P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

G E N E R Á L N Í  P A R T N E Ř I
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Co si myslí Brňané?

Jaroslav Špaček, sommelier
Uvedl jsem vám, že jsem sommelier. Upřesním to. Už 
ve výslužbě. Ale vzhledem ke své profesi doporučuji 
alespoň na chvíli navštívit některý ze sklepů 
s krásným vínem. Tam se dají dobře přežít horka. 
Ale pozor! Testovat víno se musí uvážlivě, s mírou.

Petr Novotný, student
Přes den vyrazím k vodě, asi na přehradu. Těším se, 
že občas večer zajdu do centra – na pivo, na nějaké 
nealko nebo na koktejl. I tímto způsobem se dají 
překonat tropická vedra ve městě.

Filip Krupez, kuchař
Celé prázdniny budu pracovat. Lidé mé profese 
mají o prázdninách vrchol sezony. Musíme ta horka 
vydržet. Ostatně teplo je v kuchyni i při chladnějším 
počasí.

Michal Hrabal, číšník
Pokud nebudu na place, tak vyrazím na Riviéru. Je 
moc pěkně opravená. Všem doporučuji zajít si tam, 
když uhodí parna.

Roman Forman, důchodce
Jsem sice důchodce, ale pracující. Na výstavišti 
jsem v týmu, který má na starosti ostrahu areálu. 
Při této činnosti si člověk nesmí všímat vedra.

Dušan Raab, dopravní inženýr
S manželkou rádi cestujeme po Brně i po jižní 
Moravě. Zdůrazňuji vlakem, a to i po Brně, je to 
nejrychlejší. Připomeneme si místa, která jsme již 
navštívili, a budeme objevovat nová. Stále je co 
poznávat. Vozy jsou klimatizované, takže v nich 
tropické teploty nehrozí.

Miroslav Tesařík, student
Při horku vyrazím na přehradu, zaplavat si a zahrát 
nohec. Je to ideální kombinace.

Milan Vlček, stavbyvedoucí
Plánuji si minivýlety po městě, abych se podíval 
na nejrůznější stavby. Historické i nové. S horkem 
nemám problémy, protože jsem na změny počasí 
zvyklý. Na různých stavbách jsem si užil hodně 
horka, stejně jako zimy. Naučil jsem se s tím 
vyrovnávat.

Osm minut po poledni 21. června začalo astronomické léto. Plán na následující měsíce je 
tak pro mnohé podobný – slunce, horko, koupačka, zmrzlina, ice coffee, spálený nos, teplé 
večery... Jak budete léto v Brně trávit vy? A máte nějaké tipy, jak tropy přežít? Podělte 
se s námi! Chcete se zapojit do anket v Brněnském metropolitanu? Sledujte Facebook 
či Twitter BRNOmycity, diskutujte a dejte nám vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

@brnomycity

    anketa
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výrazná osobnost, plní dnes CED 
údajně především administrativní 
funkce. Jste téhož názoru?
CED spojuje špičkové divadelní soubory, 
které vytvářejí – každý osobitým způso-
bem – originální program s vyhraněnou 
dramaturgií pro náročné, především 
mladé publikum. Je přirozenou křižo-
vatkou každodenního kulturního vyžití 
a setkávání brněnských intelektuálních 
elit. Generuje a vychovává nové talenty. 
Stále patří mezi nejdůležitější příspěvko-
vé organizace města, je to „barva“, která 
by ve městě chyběla. Za čtvrtstoletí se 
samozřejmě společnost i situace v Brně 
někam posunuly a je třeba to reflek-
tovat. Proto chci navázat na to dobré, 
co bylo, a zároveň definovat novou vizi 
a přinést změnu.

Vaše koncepce byla podle výběrové 
komise nejméně kontroverzní. Chys-
táte i nějaký radikálnější krok?
Tím určitě bude transformace Divadla 
U stolu a Projektu CED. Tato střediska 
musíme nově definovat a změnit. Chci 
vytvořit nové divadelní studio, které 
bude sledovat progresivní tendence 
a směry. Přirozenou základnou nového 
studia může být stále Sklepní scéna, tu 
ale bude nutné častěji opouštět a více 

Po dramatickém odchodu Vladimíra 
Morávka z DHNP opustil ředitelský 
post v CED také Petr Oslzlý a umě-
leckou činnost uzavírá i Divadlo 
U stolu. Už se ty rozbouřené diva-
delní vody trochu uklidňují?
Myslím, že ano. Výběrové řízení přirozeně 
vyvolalo napětí a očekávání. Brno není 
zas tak velké, počet zdejších osobností 
je omezený, a proto tady panuje silné 

konkurenční prostředí. A jistý konkurenč-
ní tlak vznikl i uvnitř CED, což je dáno tím, 
že je složeno z různých divadel. Dívám se 
ale hlavně dopředu. Teď nás především 
čeká práce a uskutečňování naší vize.

Když CED vzniklo, sdružovalo síly 
a energie dvou, později tří prog-
resivních divadel. Ačkoliv ho více 
než čtvrt století vedla a formovala 

    rozhovor

Chci navázat 
na dobré 
a přinést změnu, 
říká Oščatka

Centrum experimentálního divadla (CED), které 
zastřešuje Divadlo Husa na provázku (DHNP), 
HaDivadlo a končící Divadlo U stolu, bude mít 
po 26 letech nového ředitele. Z výběrového řízení 
vyšel vítězně dosavadní dramaturg a chvíli i nový 
umělecký šéf DHNP Miroslav Oščatka, který 
se funkce ujme v září.

Z představení Centra experimentálního 
divadla Zpráva o zázraku (Josef Toufar). 
Foto: K. Barvířová



vstupovat do městského prostoru. O tom 
všem chceme ještě vést dialog s městem 
a odbornou veřejností.

Hodně změn čeká i letos padesátiletý 
Provázek.
Do DHNP přivádím jako uměleckou šéfku 
mladou, ale zkušenou režisérku Annu Petr-
želkovou s dramaturgem Martinem Sládeč-
kem. DHNP v jejich pojetí má být prosto-
rem osvobozené fantazie, který provokuje 
a kultivuje utopickou funkci myšlení. Jsou 
přesvědčeni, že ve společnosti dnes 
nejvíce chybí právě vytváření kolektivního 
snu – vize. Chtějí navázat na společenskou 
angažovanost Provázku, vybudovat dostře-
divý herecký soubor, přivést nové tvůrce, 
kteří s divadlem dosud nespolupracovali, 
nebo spolupráci přerušili. Tím se trochu 
promění i poetika divadla.

Čím občerství brněnskou divadelní 
krev polský režisér Jan Klata, s nímž se 
chystáte na Provázku spolupracovat?
Jan Klata je především zkušený divadelník 
evropského formátu. Byl intendantem 
jednoho z nejlepších polských divadel – 
Národního starého divadla v Krakově – 
a spolupracuje i s místní vysokou divadelní 
školou, takže je v kontaktu s mladou 
generací. Domlouváme se na tom, že 
kromě režírování by měl fungovat jako 
partner a vyhledávač talentů v Polsku. 
Český divadelní rybník je dost malý, plavou 
v něm stále stejné ryby, proto si myslím, že 
by bylo velmi přínosné a osvěžující, pokud 
by sem vstupovali tvůrci odjinud. 

V HaDivadle žádné větší změny neplá-
nujete. Přesto se bouří a zvažuje do-
konce osamostatnění. Došlo v tomto 
směru k nějakému vývoji?
Snažíme se najít společnou řeč a doufám, 
že se nám to začíná dařit. Velkým problé-
mem HaDivadla je mimo jiné podfinanco-
vání. Cítí, že dělají kvalitní divadlo, ale nemají 
dostatečnou podporu. A to platí i o ce-
lém CED. Co do rozpočtu jsme opravdu 
popelkou, ačkoliv CED produkuje ročně 
kolem 600 představení. Vše produkujeme 
s velmi malým týmem, takže tady dochází 

ke kumulaci funkcí. Ti lidé dělají všechno 
možné – i nad rámec svých pracovních po-
vinností. Máme malý rozpočet na honoráře 
i na výrobu, nemáme ani vlastní dílny. Skoro 
žádné peníze nejsou na marketing, přitom 
vstup do městského prostoru prostřednic-
tvím poutačů a grafických prvků inscena-
ce oživuje město, rozvíjí výtvarný i divadelní 
jazyk. Je strašně důležité komunikovat 
s obyvateli města i tímto způsobem. 

Chcete udržet vyrovnaný rozpočet 
i vysokou návštěvnost a budete 
potřebovat velké finanční prostředky 
na investice. Jak toho všeho chcete 
dosáhnout?
Budeme jednat se zřizovatelem,  
s náměstkem pro kulturu, rád bych se 
sešel s panem primátorem a řadou dalších 
lidí, kteří mohou mít na kulturu v Brně  
nějaký vliv. Důležité může být také často  
zmiňované vícezdrojové financování. 
Ale musí tu být někdo, kdo se orientuje 
v grantových pobídkách a v zahraničních 
fondech, aby na naše projekty získával 

 
 Miroslav Oščatka

Narodil se v roce 1974. Na Divadel-
ní fakultě JAMU studoval činoherní 
režii a později zde absolvoval 
v oboru rozhlasová a televizní 
dramaturgie a scenáristika. Dra-
maturgicky se podílel na úspěších 
brněnského dětského Divadla Po-
lárka, působil jako šéfdramaturg 
Klicperova divadla v Hradci Krá-
lové. V současnosti pracuje jako 
dramaturg v Divadle Husa na pro-
vázku, spolupracuje také s Čes-
kou televizí. Po odchodu umělec-
kého šéfa DHNP Vladimíra Morávka 
byl od ledna 2018 pověřen vedením 
divadla a v březnu 2018 jmenován 
jeho uměleckým šéfem. V květnu 
zvítězil ve výběrovém řízení na ře-
ditele Centra experimentálního 
divadla, funkce se ujme v září.

rozhovor        
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peníze nejenom v městské kase, ale i jinde. 
Zatím v CED nikdo takový není, ale budeme 
ho intenzivně hledat.

Nenastává už zase doba, kdy budou 
muset nová, dynamická a progresivní 
divadla bránit svoji tvorbu před „kul-
turními úderkami“ všeho druhu?
Jsem na to připraven. Obzvlášť po tom, co 
se stalo na DSB kolem inscenace Naše ná-
silí, vaše násilí, jsou tyto obavy na místě. Je 
třeba být obezřetný a samozřejmě bránit 
uměleckou svobodu, svobodu vyjadřování. 
Na druhou stranu si myslím, že to byla tro-
chu uměle nafouknutá kauza a že společ-
nost je dostatečně zdravá a silná, aby ustá-
la i tyto otřesy. Je potřeba se k aktuálnímu, 
často znepokojujícímu společenskému 
dění silně vyjadřovat. Živé, současné umění 
musí patřičným způsobem reagovat – musí 
si umět přitáhnout pozornost a snažit se 
vyvolat dialog nad současnými problémy.

Centrum experimentálního divadla
příspěvková organizace, kterou zřizuje statutární město Brno. CED 
provozuje několik brněnských divadel: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo 
a Divadlo U stolu. Kromě toho organizuje festivaly, divadelní akce, výstavy 
nebo koncerty. Dosavadní ředitel Petr Oslzlý odešel z funkce po svém 
zvolení rektorem brněnské JAMU.

Markéta Žáková
redaktorka



Určitě jste to všichni nejednou zažili. Vyřídit si v Brně 
potřebné doklady, které vydává magistrát, je doslova 
běh na dlouhou trať. Pro občanku musíte na Husovu, 
pro řidičáky na Kounicovu, živnostenská oprávnění získáte 
na Malinovského náměstí, poplatky se platí na Šumavské 
a sociální záležitosti vás zavedou na Koliště.

Tohle vše komplikuje život obyvatelům 
města a my musíme udělat maximum pro 
to, aby nemuseli takto marnit čas.
Pracujeme proto na tom, aby se situace 
zlepšila a lidé našli vše na jednom místě – 
postavíme novou, moderní budovu, díky 
které lidé najdou vše pohromadě. 
Způsob, jak zajistit, aby úřad fungoval 
efektivněji a byl pro občany pohodlnější, hle-
dáme už od našeho příchodu na magistrát. 

    slovo primátora

Nová budova magistrátu: 
vše na jednom místě

 Petr Vokřál
primátor  

statutárního města Brna
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Vizualizace budoucí podoby magistrátu. Foto: MMB

Analyzovali jsme, zda by pomohla rekon-
strukce stávajících budov, případně lepší roz-
místění odborů a přepážek. Ukázalo se ale, 
že by to bylo zbytečně drahé a neefektivní. 
A navíc bychom stále bojovali s místem.
Rozhodli jsme se proto po vzoru západ-
ních měst postavit nový „superúřad“, kde 
najdou lidé vše na jednom místě i s poho-
dlným parkováním a přístupem z městské 
hromadné dopravy.

Hledali jsme místa, kde se dá stavět, ale 
když se rozhlédnete po Brně, bude vám 
jasné, že vzhledem k požadované rozloze 
objektu a pohodlné dopravní dostupnosti 
bylo to hledání více než obtížné. Rozhodli 
jsme se proto odkoupit již existující projekt 
a upravit ho pro potřeby úřadu.
Nová, devítipatrová budova vyroste 
na volném prostranství mezi Benešovou 
a Kolištěm u autobusového nádraží u Gran-
du za palácem Morava. A kromě prostor 
pro úřad nabídne i 517 parkovacích míst 
v podzemním parkovišti.
Budovy, kde magistrát sídlí dosud, plánu-
jeme prodat – pokryjeme tím část nákladů 
na novou stavbu a nebudeme muset řešit 
nákladné rekonstrukce, které jsou potře-
ba. Prodej se v žádném případě netýká 
Nové radnice se všemi jejími historickými 
sály, ta se samozřejmě neprodává a pro-
dávat nebude. Městu i nadále zůstane pro 
svatby a další reprezentativní záležitosti.
Od chvíle, kdy jsme o tomto projektu začali 
mluvit, slýchám často jednu výtku – proč 
nezařídíme, aby celý úřad fungoval elektro-
nicky. To je samozřejmě pravda, v oblasti 
digitalizace je nejen před Brnem, ale i před 
celou Českou republikou hodně práce. 
Vždy ale bude potřeba mít místo, kam si lidé 
přijdou vyzvednout občanský průkaz či pas 
nebo se poradit ohledně úředních záležitos-
tí.  A vždy bude potřeba pracovní místo pro 
úředníky, kteří budou elektronické záležitos-
ti vyřizovat a zajišťovat chod města.
Přípravy na stavbu nového úřadu už běží. 
Potřebný harmonogram a plán následu-
jících kroků v červnu schválilo zastupi-
telstvo, věřím proto, že se projekt podaří 
dotáhnout do konce co nejdříve.
Brno a Brňané by se tak v letech 2023 
či 2024 měli dočkat nového důstojného 
úřadu, který všem ušetří nemálo času. 
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PENDOLINEM 
DO 
KOMÁROVA?

#kopemezabrno

www.kopemezabrno.cz

OD 2. ČERVENCE 
ROZŠIŘUJEME 
PRÁCE NA 
DORNYCHU AŽ PO 
KŘIŽOVATKU S ULICÍ 
PLOTNÍ, ZRUŠENA 
BUDE I TRAMVAJOVÁ 
SMYČKA. PRACOVAT 
SE BUDE TAKÉ NA 
PŘILEHLÉ ČÁSTI 
ULICE HLADÍKOVY. 
TATO ETAPA POTRVÁ 
DO JARA 2019.
CELÝ PROJEKT 
DOKONČÍME
V ROCE 2020.

Brňáky čeká rezidentní parkování 
na principu tzv. květinky. Stanou 
se parkujícími rezidenty v lokalitě 
tvořené několika ulicemi v místě 
bydliště – tedy ve středu květinky – 
a budou tak bráni i v sousedních 
oblastech – okvětních lístcích. Všude 
jinde, mimo svoji květinku, už budou 
jen návštěvníky.

Bude to nepopulární opatření, proto  
spuštění městská rada stále odkládala.  
Nakonec se rezidentní parkování spustí 
od 1. září v historickém jádru Brna. Úkol 
bude „splněný“ a nikoho to moc nezasáh-
ne, protože který z našinců vůbec parkuje 
v samotném středu města, že? Potom 
bude pauzička, 5. a 6. října proběhnou ko-
munální volby a až po nich se od 1. listopa-
du modré zóny objeví v okolí ulic Antonín-
ská, třída Kapitána Jaroše a Grohova. 
Co nám na tom všem vadí? V porovnání 
s jinými evropskými městy nemá Brno ani 
zdaleka dobudovánu infrastrukturu pro 
parkování. Místo toho, aby se intenzivně 
pracovalo na zvýšení počtu parkovacích 
míst, přistoupí se k restrikcím – zavedení 
rezidentního parkování s dalšími poplatky 
pro všechny. Přestože modré zóny budou 
ze začátku jenom v nejpostiženějších 
lokalitách, auta lidí mimo systém to bude 
vytláčet do sousedních lokalit, které se 
nakonec budou muset do systému také 
zapojit. Mimobrněnští budou nechávat 
svá vozidla na periferii, tam ovšem nejsou 
připravena odstavná parkoviště, situace 
s parkováním se zákonitě zhorší i tam. 
Systém možná zlepší parkování v místě 
bydliště, ale všude jinde budou podmínky 
horší. Brňák se zkrátka stane cizincem 
ve vlastním městě. 
Rezidentní parkování je složitý systém, 
lidé mu nerozumí a právem se ho obávají. 
Sněm starostů městských částí už v únoru 
t. r. odmítl rezidentní parkování právě 
z důvodu, že není dostatečně projednáno 
s občany. 

Místo nových 
poplatků nová 
parkovací stání

Oliver Pospíšil 
zastupitel, ČSSD

Pavel Staněk 
radní, ANO 2011

Co Praha může 
závidět Brnu

Už několik měsíců trávím hodně času 
v Poslanecké sněmovně a i tam se 
potvrzuje, že v politice vás za úspěch 
a dobře odvedenou práci nikdo 
nepochválí.  Přesto jsem tam nedávno 
zažil velmi příjemnou situaci, která byla 
pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo.

Ve středu 30. května 2018 zazněla po-
chvalná slova o brněnském koncernu 
z úst předsedy poslaneckého klubu Pirátů 
Jakuba Michálka. Pan Michálek je ve svých 
projevech často a velmi kritický, jak už tak 
mladí lidé bývají. Tentokrát ale mimo jiné 
řekl: „Já jsem chtěl pochválit to, co udělalo 
hnutí ANO v Brně. To, že dali dohromady 
vlastnickou politiku města Brna. To je na-
prosto správný postup. A to, že ji schválilo 
zastupitelstvo, to je také správný postup.“ 
V případě brněnského koncernu, kdy je 
vlastnická politika města jeho základním 
kamenem, tedy neplatí, že když nás nikdo 
nepochválí, musíme se pochválit sami. 
Brno je totiž chváleno na celostátní úrovni.
Myšlenka koncernu byla klíčovým bodem 
volebního programu hnutí ANO v Brně 
v roce 2014. Celkové náklady na zřízení kon-
cernu vynaložené městem a jeho jednotli-
vými firmami byly necelých 6 miliónů korun. 
Ale už v průběhu jeho zavádění jsme 
řídili firmy podle principů, které koncern 
přináší.  Například Technické sítě Brno tak 
uspořily za 2 roky zhruba 50 miliónů korun, 
díky kterým bylo například vyměněno 
přes 1 000 sloupů osvětlení navíc. Úspory 
v dalších městských společnostech – Do-
pravním podniku, SAKO, Teplárnách nebo 
Veletrzích – výrazně přesáhly 200 miliónů 
korun ročně.  
Koncern nám mohou Pražané opravdu 
závidět, protože Praha o zřízení koncernu 
zatím stále pouze uvažuje. Vedení Prahy se 
už rozhodlo převzít brněnský model, takže 
ta závist snad nepotrvá dlouho.
Závist totiž není pěkná vlastnost. Ale 
v tomto případě z ní mám radost. 
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Jak jsme se v minulých dnech 
dověděli z médií, byl v sobotu 
9.  června primátor Petr Vokřál 
vyznamenán Velkým křížem, 
nejvyšším vyznamenáním, které 
Spolková republika Německo uděluje 
za snahu o společné blaho.

Velvyslanec SRN Christoph Israng při  
předání vyznamenání zdůraznil mimořád-
nou vůli ke smíření a úsilí o česko-němec-
kou spolupráci, kterou primátor Petr Vokřál 
prokazuje ve své funkci v Brně, ale i mimo 
ni (např. Pouť smíření).
Příznačné je, že se tak stalo dva dny před 
připomínkou jedné z největších tragédií 
našich novodobých dějin – vypálení obce 
Lidice. Primátor nikde nepřipomíná chování 
brněnských Němců, to jak v Brně vítali své-
ho vůdce, jak se chovali v době okupace! 
Nepřipomíná, že si tito občané Brna kupo-
vali vstupenky na popravy českých občanů 
v brněnských Kounicových kolejích. Zřejmě 
zastává názor, že oběťmi té strašné války, 
kterou začali Němci, byli právě a jen brněn-
ští Němci! Letošní Meeting byl s dovětkem 
„REVIZE“. Čeho revize nebylo uvedeno! 
Stávají se snad z vítězů a osvoboditelů vi-
níci a z válečných zločinců oběti? Je třeba 
si přiznat, že kdyby nás především Rudá ar-
máda neosvobodila, nemusel český národ 
vůbec existovat, v lepším případě žít někde 
v porobě!
Sluší se uznávat historickou pravdu. 
Omluvu zaslouží český národ, a té se zatím 
nedočkal! Pane primátore, jestli si myslíte, 
že přijetí vysokého německého vyzname-
nání má být omluvou pro český národ 
a rodiny obětí německého nacismu v Brně, 
mýlíte se! Ve volbách jistě občané vyjádří 
svůj názor i na tuto otázku. 

Stojí za zamyšlení

Martin Říha 
zastupitel, KSČM

Robert Kerndl 
zastupitel, ODS

Výjimečné léto 
nemusí být jen 
za hranicemi

Milé Brňanky, milí Brňané, za celou 
brněnskou ODS bych vám rád popřál 
co možná nejpříjemnější a nejklidnější 
prožití letních prázdnin podle vašich 
představ, s vašimi blízkými, na které 
možná během roku nemáte tolik času, 
kolik byste si představovali, a jen 
s těmi lidmi, se kterými je vám dobře.

Prázdniny jsou pro většinu z nás časem 
odpočinku od každodenních povinností 
i starostí a obdobím pohody. Často cestu-
jeme, ať už po krásách naší republiky, nebo 
do zahraničí. Hned, jak jsem dopsal tuto 
větu, jsem si ale uvědomil, za jak samo-
zřejmé považujeme mít možnost vyrazit 
za hranice naší země. Všichni dříve narození 
si jistě vzpomenou na období před rokem 
1989, kdy vyjet do západní Evropy či kamkoli 
dál, a nejen to, bylo takřka nemožné. Při 
představě, že se komunisté pomalu a plíživě 
vrací k moci, mě jímá hrůza. Letos 21. srpna 
uplyne rovných padesát let od okupace 
sovětskými vojsky, možná by toto neveselé 
jubileum pro nás všechny mělo být pomysl-
ným mementem a varováním před „dočas-
nými“ řešeními...
Takže doufám, že se nebude historie 
opakovat a budeme mít nadále možnost 
svobodně se rozhodnout, jak a kde trávit 
svoji dovolenou. I když možná právě proto, 
že máme tolik možností, mnohdy raději zů-
stáváme „za humny“. Při poslední návštěvě 
Brněnské přehrady mi totiž došlo, jak je ten 
náš Prýgl úžasné místo. V posledních letech 
navíc přehrada po většinu léta nabízí kou-
pání v čisté vodě a na jejích březích nechybí 
možnosti pro sportovní vyžití a relaxaci 
a nechybí ani hygienické zázemí. Takže co 
přidat, abychom se u moravského moře 
cítili ještě lépe? To, co bychom s brněnskou 
ODS opravdu rádi brzy změnili, je bezespo-
ru tristní příjezd k přístavišti s nevkusnými 
prodejními stánky bez jakékoli smysluplné 
koncepce a absolutní nedostatek parkova-
cích míst. 

Když jsem se před dvěma roky stal 
náměstkem, věděl jsem, že musíme 
Riviéru opravit. Její provoz byl 
pro město značně nehospodárný. 
Betonové vany propouštěly 
200 kubíků vody denně. A nejednalo 
se jen o vodu z řeky, ale i o vodu 
z vodovodního řadu.

Proto jsem chtěl, aby se oprava uskutečnila 
rychle a ideálně nezasáhla do letní sezony. 
Jsem rád, že se to podařilo. Kromě výměny 
betonových van za nerezové jsme museli 
provést celkovou výměnu systému rozvo-
dů, čerpadel a filtrů. Nechali jsme opravit 
chodníky, odstavné plochy a rozšířili za-
vlažovací systém. Opravy začaly v září loň-
ského roku a končily letos v červnu. Došlo 
k navýšení kapacity na 7 800 návštěvníků.
Riviéra nyní nabízí více zábavy. Nainstalovali 
jsme sem tobogán, který je osm metrů vy-
soký a sedmdesát pět metrů dlouhý. Dále 
menší skluzavku, lezeckou stěnu, lanový 
most s lekníny, šplhací síť a pro ty nejmenší 
vodní děla, chrliče, vodní hřib, kbelíkový 
strom nebo fontánky. 
V letošní sezoně nás čeká tradiční Rivié-
ra běh, Chillibraní, příměstský tábor a také 
projekt Sportovního parku na Riviéře. 
Chceme, aby Riviéra nabízela aktivní využití 
volného času pro celé rodiny. Na 1. a 2. září 
proto plánujeme velké zakončení prázdnin.
S novou letní sezonou se také mění 
systém vstupného. Provozovatel rozdělil 
vstupné na dopolední a odpolední. Zá-
kladní vstupné s odchodem do 14. hodiny 
stojí 80 korun. Po 15. hodině se návštěvníci 
do areálu dostanou za 100 korun a kla-
sické celodenní vstupné je 180 korun, 
což je 15 korun na hodinu. Mládež, senioři 
a zdravotně tělesně postižení budou mít 
snížené vstupné na polovinu. Děti do 5 let 
pak budou mít vstup zdarma. Nadále lze 
také využívat vstupy přes multisport kartu 
nebo čipové hodinky. 

Riviéra v novém 
nabízí skvělé 
zážitky celé rodině

Petr Hladík 
1. náměstek primátora, 

KDU-ČSL
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názory        

Ivana Fajnorová 
zastupitelka, 

Strana zelených

Přežít horké 
dny bez zeleně 
půjde stěží

V posledních letech se období jara 
pozná jen podle čísel v kalendáři. Jarní 
pláště zůstávají viset nepovšimnuty 
ve skříni a namísto nich rovnou saháme 
po letních šatech. Město je rozpálené 
a mezi domy je nedýchatelno, což 
s sebou nese velká zdravotní rizika 
nejen pro děti a seniory.

Řešení příčin klimatických změn ponechme 
politikům ve vyšších patrech a soustřeďme 
se především na opatření, která zmírní ved-
ro ve městě, neboť ne každá městská část 
má řeku, která dokáže své okolí ochladit 
až o 2 °C. Nezbývá tedy než rozpálenému 
městu pomoci novým přístupem k úpravám 
veřejných prostranství. 
Klíčová je v tomto případě zeleň. Kde to jen 
trochu jde, je potřeba vysadit strom – nejen 
že se můžeme schovat do jeho stínu, jeden 
jediný vzrostlý strom má za den výkon 
slušné klimatizace rodinného domku, a to 
zcela zdarma. 
Důležitá je také schopnost zadržet vodu 
a uvolnit ji, když ji lidé nejvíce potřebují. To 
znamená upravovat veřejné prostory tak, 
aby dešťová voda nestékala do kanálů, ale 
co nejdéle se udržela v terénu a přirozeně 
tak ochlazovala klima. Velmi účelným pro-
středkem k ochlazování jsou i drobné vodní 
prvky, jako například fontány, pítka, postřiko-
vače či jezírka. Je to sice nákladné, ovšem 
velmi účinné. Dokonce i na dětském hřišti 
je možno využít dešťovou vodu coby hrací 
prvek, jak jsem nedávno viděla v Hamburku. 
Velmi efektivním prvkem je také ozelenění 
plochých střech – zelená střecha dokáže 
zadržet až 90 procent vodních srážek, které 
se pak pozvolna odpařují a přispívají ke zvlh-
čování a ochlazování okolního prostředí.  
Chraňme si dešťovou vodu, nenechávejme 
ji odtékat do kanálu. Dělejme vše pro to, aby 
zůstávala v prostoru a sloužila nejen přírodě, 
ale také nám pomáhala přežít horké jarní 
a letní dny ve městě. 

Mnoho z nás již někdy něco hledalo 
na webu a to, co nás nejvíce odradí, 
je fakt, že se ani po pár minutách 
„neproklikáme“ k agendě či 
informacím, které hledáme. Brno 
by však ještě letos mělo mít novou 
elektronickou platformu, která bude 
zároveň uživatelsky velmi přátelská.

Dnes má Brno desítky webů s různou 
grafikou, obsahem, redakčním systémem 
i dodavateli. To není zejména z pohledu 
obyvatel kladně vnímáno. Naším cílem 
je, aby si lidé mohli z domova bez čekání 
na úřadech vyřídit co nejvíce záležitostí 
nebo si minimálně byli schopni zjistit rele-
vantní informace on-line. V pracovní dny 
má totiž městský web 6–7 tisíc návštěvníků 
s více než 40 tisíci zhlédnutí.
Již je vypsána a Radou města Brna schvá-
lena veřejná zakázka na tvorbu a provoz 
webové platformy města www.brno.cz, 
městských částí a dalších organizací. 
Zadání se opírá o uživatelský výzkum, kde 
bylo sledováno, co lidé nejčastěji hledají, 
s čím mají problémy a kde mohou být 
služby města přístupnější. U této zakázky 
byl kladen důraz zejména na poměr kvality 
a nabídkové ceny s využitím tzv. Best Value 
Approach. Navíc je snahou držet princip 
modularity, kdy každý z dodavatelů služeb 
má jiný úkol – jeden řeší analýzy, prototy-
py, odborné konzultace, další dodá návrh 
on-line vizuálního stylu a třetí zajišťuje 
programování a provoz. 
Městské části a organizace dostanou tuto 
platformu k dispozici zdarma a samy ji 
budou plnit aktuálním obsahem. Vzorem 
nám jsou světové portály veřejné správy 
jako www.gov.uk či www.boston.gov. Nový 
web občanům přinese přehledný návod 
na řešení více než 300 životních situací 
včetně dokumentů a formulářů, propraco-
vané vyhledávání, moderní design i propo-
jení s městskou identitou iD tak, aby bylo 
možné si vše vyřídit odkudkoliv. Přeji pěkné 
prožití letních měsíců kdekoliv. 

Úřad zase o krok 
blíže občanům

Jaroslav Kacer
náměstek primátora, 

TOP 09
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Nástup mladší a progresivnější, rozhodně 
však ne demokratické Dubčekovy garnitury 
v čele Komunistické strany Československa 
urychlil od počátku roku 1968 v naší zemi 
tzv. obrodný proces, tedy snahu vytvořit 
svobodnější a lidštější režim, pozvednout 
domácí ekonomiku i kulturu, zvýšit životní 
úroveň československých občanů.
Demokratizační proces, označovaný jako 
pražské jaro, však nabral větší rychlost, než 
si jeho protagonisté představovali. Kromě 
výměny starých komunistických kádrů 
došlo taky na odsouzení zločinů 50. let 
a rehabilitaci jejich obětí, byla zrušena 
cenzura, podpořena svoboda slova, mělo 
dojít k reformě armády a uvažovalo se 
o samostatnější zahraniční a bezpečnostní 
politice státu. 
To vše s nelibostí sledovali představitelé 
Sovětského svazu a dalších zemí sociali-
stického tábora. Československo podle 
jejich mínění porušovalo tzv. Brežněvovu 
doktrínu omezené suverenity, vybočilo 
z dráhy poslušného sovětského satelitu 
a bylo třeba ho na ni vrátit.
Nepomohly „přátelské“ návštěvy nejvyšších 
představitelů ozbrojených sil SSSR a spo-
jených ozbrojených sil Varšavské smlouvy, 

    historie

Operace 
Dunaj 1968:
agresivní 
bratrské pomoci 
se bránilo i Brno

K historickým mezníkům, které formovaly náš 
stát a společnost na cestě od demokracie přes 
fašistickou porobu a socialismus ke znovunabytí 
svobody a nastolení demokracie, patří také okupace 
vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Traumatická 
událost, od níž zanedlouho uplyne 50 let, se promítla 
i do osudu Brna.

Běžte domů, vzkazovali Brňané 
okupantům. Foto: Archiv města Brna



demonstrace síly a soudržnosti vojsk 
Varšavské smlouvy při letním vojenském 
cvičení Šumava na československém 
území ani politické schůzky v Drážďanech 
(březen), Čierne nad Tisou a Bratislavě 
(přelom července a srpna), a proto bylo 
rozhodnuto o spuštění Operace Dunaj, 
tedy o invazi vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa.

Ani Špilberk tentokrát neodolal
Když v noci z 20. na 21. srpna 1968 spojenecké  
jednotky překročily hranice našeho státu, 
už to nebylo cvičení, ale šokující realita. První 
„podezřelé“ letadlo přistálo na ruzyňském 
letišti chvíli před jednadvacátou hodinou 
a o něco později i na brněnském letišti. 
Jejich pasažéři (zřejmě příslušníci KGB, tedy 
sovětské tajné služby) pak řídili přistávání 
dalších letadel. Ve větším množství začala 
letadla s vojáky a vojenskou technikou 
určenými k „bratrské pomoci“ přistávat 
v Praze-Ruzyni a Vodochodech před dru-
hou hodinou ranní a po třetí hodině také 
v Brně-Tuřanech. Podle vojenských odbor-
níků vysadilo v Brně přibližně 75 sovětských 
letounů AN-12 kolem 7 500 vojáků, obrněné 
transportéry a samohybná děla. Na letišti 
byl přítomen i okupační velitel Brna gene-
rálporučík Ivanov (jeho celé jméno není 
známo, mohlo tedy být krycí).
Do rána obsadila invazní vojska bez jakého-
koliv odporu československých vojenských 
složek klíčová místa ve městě, jako byly 
redakce deníků, nádraží, nádražní pošta, 
hrad Špilberk, banka na náměstí Svobody, 
Vojenská akademie Antonína Zápotockého 
(dnes Univerzita obrany), budova krajského 
národního výboru, sekretariáty KSČ a jiné.
Dobový tisk například popisoval, jak 
sovětští vojáci vyhnali ráno zaměstnance 
nádražní pošty od přepážek a na půl dne 
ochromili její chod, jak ze zbrojnice zdejší 
milice odvezli všechny zbraně a jak byly 
pošta a hlavní nádraží obklíčeny tanky, mi-
nomety a raketometnými zbraněmi. Podob-
ně byli vyhnáni také zaměstnanci z hlavní 
budovy Československého rozhlasu 
na Beethovenově. Odjeli však na neznámé 
místo a zahájili nové vysílání. Ve zvláštním 
vydání novin byli Brňané také varováni, že 
na Špilberku se usadilo asi 500 sovětských 
vojáků a že styk s nimi je krajně nebez-
pečný. Tanky a po zuby ozbrojení vojáci 
střežili i další místa, například starobrněn-
ský chrám a klášter.
Po prvním šoku začali lidé v Brně během 
prvních dvou dnů okupace strhávat uliční 
štíty a domovní tabulky, aby vojákům ztížili 
orientaci. Náměstí Rudé armády (Morav-
ské nám.) bylo přejmenováno na náměstí 
Okupantů, po celém Brně visely černé 

prapory a československé vlajky stažené 
na půl žerdi.
Především mladí lidé obklopovali vojáky, 
přesvědčovali je o tom, že v zemi žádná 
kontrarevoluce není, protestovali. Cent-
rem protestů se stalo náměstí Svobody, 
kde světelné noviny informovaly o vývoji 
událostí.

Tragédie i jasně 
definovaný nepřítel 
V Beta pasáži vznikl také symbolický 
katafalk brněnských obětí prvního dne 
okupace. Sovětští vojáci zastřelili dva 
muže – na Jihlavské ulici šestnáctiletého 
učně Josefa Žemličku a v Jedovnické ulici 
třicetiletého elektrikáře ze Zetoru Vilia-
ma Debnára, s nímž byl v okamžiku smrti 
v autě i jeho pětiletý syn.
Sovětská armáda obsadila během čtvrtka 
22. srpna většinu území Jihomoravské-
ho kraje. Znojemsko obsadili bulharští 
vojáci, Prostějov maďarští a do Vyškova 
vtáhly sovětské a maďarské jednotky. 
Jediným okresem, který nebyl okupován, 
bylo Blansko.
Srpnová okupace vyústila ve dvacetiletou 
tragédii morálního úpadku naší společnosti 

Markéta Žáková
redaktorka
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v době normalizace a spustila masivní 
vlnu emigrace, ale přispěla také k tomu, že 
mladá generace i bývalí komunisté získali 
nový pohled na zhoubnou komunistickou 
ideologii a jejich nepřítel dostal reálnou 
podobu národních zrádců a okupačních 
vojsk. I tomu se věnuje projekt, který při-
pravil Jan Kratochvil, zakladatel Muzea čes-
kého a slovenského exilu 20. století. Výsta-
va k 50. výročí okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy přinášející také 
nová fakta, svědectví i neznámé dokumen-
ty a doprovázená vícejazyčnou publikací 
bude zahájena 1. srpna v Křížové chodbě 
Nové radnice. 

Na více fotografií ze srpna 1968 se 
můžete podívat na Facebooku města 
Brna → BRNOmycity.

V srpnu 1968  byly tanky k vidění i na Úvoze. Foto: Archiv města Brna
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Kulturní tipy na léto

  Výstavy
6/4–29/7
Proměny Brna II aneb Brno napo-
leonské
výstava v galerii Celnice přibližuje 
život v Brně okupovaném napo-
leonskými vojáky  
Löw-Beerova vila
www.vilalowbeer.cz

30/5–14/7
Jiří Suchánek / Perplex
soubor objektů či systémů 
na téma přehlcení smyslů a ztížené 
orientace v prostoru  
Galerie U Dobrého pastýře
www.galerie-tic.cz

31/5–26/8
Vize modernosti. Rudolf Sandalo 
(1899–1980) 
prvorepubliková avantgardní archi-
tektura očima brněnského fotografa
hrad Špilberk
www.spilberk.cz

14/6–19/8
Ex post
nejmladší generace sklářských 
výtvarníků v dialogu se světovou 
výstavou EXPO 58 v Bruselu 
hrad Špilberk
www.spilberk.cz

21/8–28/10
Rok 1968 v Brně očima cenzora
jak viděli „bratrskou pomoc“ před 
50 lety konzervativní komunisté 
a okupační propaganda  
hrad Špilberk
www.spilberk.cz

8/6–9/9
Vendula Chalánková / Leoš 
a jeho drazí
návrhy motivů na propagační před-
měty pro TIC Brno
Památník Leoše Janáčka
www.mzm.cz

15/6–31/8
AS1 mezi květy
výstava studentů Ateliéru sochař-
ství 1 Fakulty výtvarných umění 
VUT
Botanická zahrada Přírodovědecké 
fakulty MU
www.sci.muni.cz/bot_zahr 

20/6–29/7
Iren Stehli / Druhý život
čeští a slovenští emigranti po roce 
1968 na portrétních snímcích čes-
ko-švýcarské fotografky
Dům umění města Brna
www.dum-umeni.cz

21/6–20/9
Soňa Maletz / Nedel‘a
série fotografií mladé slovenské 
autorky na téma stárnutí městské-
ho člověka v Praze
Galerie Valchařská
www.galerievalcharska.cz

1–21/8
1968
výstava k 50. výročí okupace 
Československa vojsky Varšavské 
smlouvy
Křížová chodba Nové radnice
www.brno.cz
 

  Divadlo
22/7–5/8 vždy ve 20 h.
Letní scéna Divadla Bolka Polívky
Šašek a syn (22. a 23. 7.); DNA (24. 7. 
a 25. 7.); Šest tanečních hodin 
v šesti týdnech (26. 7. a 27. 7.);
Letem sokolím (28. 7.); Celebrity 
(29. 7.); Sex pro pokročilé (30. 7.); 
Vzhůru do divočiny (31. 7.);
Vysavač (1. 8. a 2. 8.); Srnky (3. 8.); 
Caveman (4. 8.); Manželství v kostce 
(5. 8.)
Stará radnice
www.divadlobolkapolivky.cz

  Festivaly
1/6–30/9
Festival Uprostřed 2018
brněnské kluby, spolky či občanská 
sdružení oživují střed města
centrum Brna
www.brno-stred.cz/uprostred-2018

1–31/7
Měsíc autorského čtení
19. ročník festivalu s Tureckem jako 
čestným hostem
Divadlo Husa na provázku
www.autorskecteni.cz

16–17/7
Bohemia JazzFest
open-air jazzový festival na historic-
kých náměstích 
náměstí Svobody
www.bohemiajazzfest.cz 

V půlce srpna se uskuteční tradiční Den Brna. Foto: TIC

17/7–19/8
Letní shakespearovské slavnosti
19. ročník festivalu uvede mj. 
premiéru hry Dobrý konec všechno 
spraví
hrad Špilberk
www.brno.shakespeare.cz

4–10/8
Mezinárodní kytarový festival 
a kurzy Brno 2018
27. ročník festivalu představí špičko-
vé kytarové interprety a pedagogy 
město Brno
www.guitarcz.com

9–12/8
Maraton hudby Brno
multižánrový festival uvede mj. 
představení nového cirkusu skupi-
ny Cirque Inextremiste
město Brno
www.maratonhudby.cz

14–24/8
Mezinárodní hudební festival 
Špilberk
19. ročník open-air festivalu odleh-
čené symfonické hudby
hrad Špilberk
www.filharmonie-brno.cz

  Koncerty
2/7–5/9
Opera na Špilberku
operní a operetní představení 
Janáčkovy opery NdB
hrad Špilberk
www.ndbrno.cz

20/8 ve 20 h.
Death From Above 
noise-kytarové duo z Kanady 
klub Fléda
www.fleda.cz

  Ostatní
10–12/8
Den Brna
městská slavnost připomene 
373. výročí úspěšné obrany Brna 
proti Švédům
město Brno
www.denbrna.cz

3/7–1/9
Scalní letňák
filmové projekce pod širým nebem
nádvoří Místodržitelského paláce 
www.kinoscala.cz

1–31/8 vždy v 18 h.
Brněnské filmové léto
denně jedna novinka uplynulé se-
zony za symbolickou cenu 40 Kč 
Univerzitní kino Scala 
www.kinoscala.cz

1/8 v 18 h.
Beseda 
s veterány 7. výsadkového pluku 
zvl. určení v Holešově a generálem 
E. Bočkem
Hvězdárna a planetárium Brno
www.hvezdarna.cz
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Vegan Sweet Bar 
rozdává zmrzliny

Léto v Galerii Pekařská

Veganské podniky mají v Brně úspěch  
a dokazuje to i ocenění pro Vegan Sweet 
Bar, který se stal v celorepublikové anketě 
Nejlepším veganským podnikem roku 2017. 
A nyní svým hostům rozdá 10 tisíc zmrzlin 
zdarma. Přijďte do Vegan Sweet Baru 
na Orlí 27, nakupte sladké dobroty nejméně 
za sto korun, řek něte heslo „Slíznu si to“ 
a dárek v podobě lákavé veganské zmrzliny 
je váš. Můžete si tu vychut nat lahodné kré-
mové zmrzliny z italského rýžového mléka 
i sorbety s vysokým podí lem ovoce. 
www.fb.com/vegansweetbar

Léto bývá plné krásných zážitků, prožitků, 
setkání… třeba právě s výtvarným uměním 
a právě v naší galerii, aktuálně: s černo-
bílými fotografiemi Rostislava Košťála 
a výstavou s názvem Co zavál prach, ale 
neodnes’ čas. Další příležitost pro příjemné 
setkání s uměním nabídne připravovaná 
výstava Jaromíra Garguláka, kde hlavní 
slovo budou mít plastiky z chladného kovu. 
Krásné letní umělecké zážitky a šťastné 
návraty (odkudkoli) domů vám všem přeje 
Galerie Pekařská. 
www.galeriepekarska.cz

JÍDLO–PITÍVÝSTAVY

Na léto do Mikulova!
Hledáte program na léto pro sebe nebo i pro 
celou rodinu? Chcete umělecké zážitky z vý-
stav, koncerty, divadlo, program pro děti? Při-
jeďte za námi na mikulovský zámek – všechno 
tu máme, včetně slunečného počasí.
Zámek Mikulov
www.rmm.cz
www.fb.com/muzeummikulov
www.instagram.com/muzeum.mikulov

Chladservis –  
odborník na domácí spotřebiče
Prodej a servis spotřebičů od ledniček 
po sporáky. Nový spotřebič vám 
dovezeme, vyneseme, zapojíme a ten 
starý zdarma odvezeme. Přijďte si vybrat 
do našeho showroomu v centru Brna, 
skladem máme více než 500 spotřebičů.
Chladservis, Křenová 19
www.chladservis.cz

MORA české spotřebiče
Letní akce a novinky vás k návštěvě 
značkové prodejny MORA musí zlákat. 
Ukážeme vám nové chladničky, sporáky 
nové generace a spousty dalších produktů 
k vaření. Poznejte příběhy se značkou 
MORA a budeme je prožívat spolu. 
Těšíme se na vás PO–PÁ.
MORA, Dominikánské nám. 4
Tel.: 731 492 684

BYDLENÍ

Muzeum mučicích nástrojů
V nově zpřístupněné části podzemí 
paláce Padowetz, naleznete unikátní 
expozici mučicích nástrojů, útrpného 
práva a čarodějnictví, která profiluje historii 
mučení a ukazuje největší hrůzy, jaké 
člověk prováděl člověku. V podzemním 
labyrintu na ploše 500 m2 je k vidění více 
než 200 mučicích nástrojů.
www.historickevystavy.cz

VÝSTAVY

Vydejte se do pravěku!
Jak vypadal život lovců mamutů pod  
Pálavou? Navštivte moderní expozici a stav- 
bu pyšnící se několika architektonickými 
oceněními. Kromě zážitků z pravěku si mů-
žete odnést i řadu originálních suvenýrů 
či navštívit archeologickou knihovnu.
Archeopark Pavlov
www.archeoparkpavlov.cz
www.fb.com/archeoparkpavlov

VZDĚLÁVÁNÍ Permonium, zábavní park s příběhem
Park Permonium je plný nevšedních scenérií, 
kulis a rekvizit jako je nadzemní bludiště, 
systém imitující důlní chodby a štoly, jezero, 
sopka propojená lanovým centrem, prales 
a mnohých dalších zajímavostí. Nově můžete 
v Permoniu navštívit park Duhový svět 
pro nejmenší. 

www.permonium.cz

ZÁBAVA

VOLNÝ ČAS

SLUŽBY

SLUŽBY

Zažijte Ameriku v Brně

Chcete prát jednoduše, rychle, kvalitně 
a třeba ve společnosti svých známých? 
Potřebujete vyprat deky, peřiny, spacáky 
a doma se vám do pračky nevejdou? Nebo 
máte najednou opravdu hodně prádla? 
Vyzkoušejte prádelnu amerického typu – 
Samoobslužnou prádelnu Speed Queen! 
Čekají vás velkoobjemové pračky a sušič-
ky, příjemné prostředí, a za hodinu máte 
vypráno i vysušeno. Otevřeno máme 7 dní 
v týdnu. Najdete nás v Brně-Králově Poli 
a ve Slatině.
www.brno-pradelna.cz
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Pálavské vinobraníPivní festival Brno

Tradiční svátek vína, gastronomie a kultury 
proběhne 7.–9. září v Mikulově. Během 
Pálavského vinobraní bude možné ochutnat 
nespočet druhů burčáku, vína, ale i hroznový 
mošt. Na sedmi scénách po celém Mikulově 
vystoupí hvězdy všech hudebních žánrů 
a mnoho her, divadélek i žonglérských vy-
stoupení, nejen pro dětské diváky, je připra-
veno v zámecké zahradě a na Kozím hrádku. 
Permanentky zakoupené do konce sprna: 
600 Kč (každá vstupenka slouží jako poukaz 
1+1 do aquaparku Aqualand Moravia). 
www.palavske-vinobrani.cz

Příznivci zlatavého moku mohou jásat – 
náměstí Svobody zaplaví od 1. do 4. srpna 
stánky 25 (mini)pivovarů z Česka, Slovenska 
a Polska. Bude možné ochutnat pivo z Líšeň-
ského nebo Kyjovského pivovaru, Pivovaru 
Květnice nebo polské pivo, které přiveze 
Browar Dukla a Browar Lasowiak. Těšit se 
můžete na tradiční občerstvení a grilované 
speciality – steaky, špízy, kolena, žebra. I letos 
festival navštíví herečka Markéta Hrubešová 
se svojí cooking show. Vstup zdarma.
www.pivnifestivalbrno.cz 
www.fb.com/pivnifestivalbrno

FESTIVALJÍDLO–PITÍVZDĚLÁVÁNÍ

Festival vědy 
s Jihomoravským krajem

Ta největší vědecko-populární taškařice, 
která se koncem léta odehraje v Brně, je 
opět tady! Vědecké, vzdělávací a další insti-
tuce v pátek 7. září a v sobotu 8. září přestě-
hují své instrumenty a nejrůznější nářadí do 
areálu dopravního hřiště na Riviéře a ukáží, 
zač je toho vědecký loket! Festival vědy – 
tentokráte za podpory Jihomoravské-
ho kraje – je totiž kratochvilnou prezentací 
brněnských vysokých škol, akademických 
pracovišť i vzdělávacích institucí. Bude to 
zábava, ale zábava velmi inteligentní.
www.festivalvedy.cz

AUTO-MOTO BYDLENÍ

Škola bezpečné jízdy Znáte cenu vaší 
nové kuchyně?

Velké části problémů a nehod na silnicích 
se dá předejít. Často o tom rozhodují ma-
ličkosti, jako je ideální nastavení sedačky, 
správné uchopení volantu nebo dosta-
tečná kontrola zpětných zrcátek. Tyto 
a další užitečné informace se dozvíte při 
absolvování školy bezpečné jízdy v tré-
ninkovém centru Masarykova okruhu. Při 
nácviku na polygonu díky nejmodernějším 
technologiím natrénujete i krizové brzdění 
na mokrém povrchu nebo správné zvlád-
nutí smyku.
www.polygonbrno.cz

Ani my ji neznáme. Nemějte ale obavy. 
Vaši představu nejdříve zpracujeme zdarma 
ve 3D návrhu, uděláme nezávaznou  
kalkulaci. A poté ladíme, až vše vyladíme 
k vaší designové, prostorové a cenové  
spokojenosti. Cena se prostě nestřílí 
od boku. Je to malá alchymie plná složek 
a rozmanitých přísad.

www.mojenovakuchyne.cz

Vozy Formule 1 
na Masarykově okruhu

Málokterá značka rezonuje ve světě 
automobilových závodů tolik jako Ferrari. 
V červenci se tyto legendární vozy 
představí na Masarykově okruhu v Brně: 
Ferrari Challenge 21.–25. července. Diváci 
se mohou těšit na unikátní F1 show, kterou 
se strojem F60 předvede oficiální testovací 
jezdec F1 Davide Rigon. Show začne 22. 7. 
ve 12.15 a předchází závodu Coppa Shell. 
Přijďte na závody Ferrari Challenge obdivo-
vat vozy, v nichž jezdil Michael Schumacher, 
Rubens Barrichello a další světová jména.
www.automotodrombrno.cz

ZÁVODY

Za jakou cenu je?
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Nedostali jste lázně od pojišťovny? 
Nevadí. Máme pro Vás  
plnohodnotnou náhradu.

14 dní prvotřídní péče, plná penze, 36 léčebných 
procedur s bonusem navíc jen za 15 990 Kč!
SÍLA NAŠÍ LÉČBY JE ZNÁT.  
PŘESVĚDČTE SE O TOM I VY!

Více informací: 
recepce@spahotel-goethe.cz
www.spahotel-goethe.cz
Volejte nám kdykoli: 
+420 354 204 000 
recepce Hotelu Goethe***
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    volný čas

ČEŠI NA VELKÉ CENĚ
Letošní brněnská Grand Prix má potvrzené dva české jezdce – v kategorii 
Moto3 odstartuje Jakub Kornfeil, v královské kubatuře bude domácí zastupovat 
Karel Abraham se svým ducati. Ten v letošní sezoně bodoval zatím pouze dvakrát, 
a to na okruhu v Katalánsku, kde dojel třináctý, a při Velké ceně na katarském 
okruhu v Losail, kde skončil patnáctý. Zatím se tak může v šampionátu chlubit 
čtyřmi body (závody v nizozemském Assenu a německém Sachsenringu se jedou 
až po uzávěrce tohoto čísla).
Kategorii MotoGP prozatím kraluje Španěl Marc Marquez. Ten na brněnském okruhu 
vyhrál poprvé v roce 2012 ještě jako jezdec v kategorii Moto2, v královské kubatuře 
v Brně zvítězil v letech 2013 a 2017. „Brno je neuvěřitelný závod a vždycky pro mě bylo 
z pohledu fanoušků úžasné. Popravdě ale musím říct, že Brno pro mě není úplně 
nejoblíbenější trať,“ přiznal se Marquez už dříve Brněnskému metropolitanu.
Velká cena se na Masarykově okruhu jezdí od roku 1987, kdy byl dobudován 
pro závodní účely. Do té doby závodníci jezdili po silnicích v západní části Brna. 
V průběhu let se také měnila délka tratě. Z původních 18 kilometrů se délka 
závodního okruhu snížila na zhruba pět a půl kilometru. I tak patří k těm nejdelším 
v šampionátu.

Na Masarykův okruh se v srpnu vrátí silné stroje. Foto: M. Schmerková

Do Brna se v srpnu tradičně 
sjedou motocykloví fanoušci, aby 
na Masarykově okruhu podpořili své 
oblíbené jezdce. Od 3. do 5. srpna se tam 
totiž pojede Grand Prix České republiky, 
která patří mezi nejvýznamnější 
sportovní akce u nás. Letošní závody, 
stejně jako předchozí dva ročníky, 
pořádá Spolek pro GP ČR Brno.

První srpnový víkend se na Masarykově  
okruhu předvedou motocyklové špičky. 
Uskuteční se tam Grand Prix České republiky. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že do samotného 
klání zbývá ještě spousta času, na okruhu 
jsou již přípravy v plném proudu. „Přípravy 
na letošní ročník Grand Prix už vstupují 
do té závěrečné intenzivní fáze, kdy řešíme 
jak nejrůznější technické a bezpečnostní 
záležitosti v celém areálu, tak samozřejmě 
i úpravu závodní dráhy. Trať musí být před 
závody v perfektním stavu, což pro nás 
znamená například zaslepení drobných rýh 
v povrchu asfaltu, úpravu únikových zón 
včetně doplnění tzv. kačírku nebo natření 
obrubníků speciální barvou,“ popsal aktuální 
dění na „Masecu“ tiskový mluvčí společnosti 
Automotodrom Brno Petr Boháč.
Od podzimu už běží také prodej vstupe-
nek. Letos poprvé měli zájemci možnost 

Titul na Grand Prix 
bude obhajovat Marquez

koupit si lístky na MotoGP pod stromeček. 
Aktuálně jsou k dispozici všechny typy 
vstupenek. „Úplnou novinkou letošního 
roku je speciální vstupenka T2 PREMIUM, 
která v sobě kombinuje výhody VIP vstu-
penky, vstupenky na sedadlové tribuny 

a vstupenky na přírodní tribuny. Vstupenky 
T2 PREMIUM vyjdou na 8 990 korun a v pro-
deji je jich jen omezený počet,“ vysvětlil 
tajemník Spolku pro GP ČR Brno Adam 
Svoboda. Pro velký zájem veřejnosti dali 
letos pořadatelé do prodeje více vstupe-
nek, díky nimž se fanoušci dostanou blíž 
svým oblíbeným jezdcům. „Stále jsou ještě 
k dostání velmi žádané vstupenky Pitwalk/
Paddock umožňující nahlédnout do zákulisí 
Grand Prix ve čtvrtek před závodním víken-
dem,“ dodal Svoboda. Držitelé těchto lístků 
budou mít ve čtvrtek možnost projít se 
boxovou uličkou (tzv. pitlane) a nahlédnout 
do paddocku, tedy do zázemí závodních 
týmů, kde se jim třeba poštěstí a potkají 
samotné závodníky. 
K dispozici jsou také lístky Silver, které 
opravňují ke vstupu na čtyři přírodní tribuny 
Masarykova okruhu, a vstupenky Gold. Ty 
umožňují volný pohyb po všech přírodních 
tribunách a průchod areálem i shopping 
zónou u hlavního vstupu na Masarykův 
okruh. Ceny vstupenek aktuálně začínají 
na 2 900 korunách na závodní víkend.  
Vstupenky lze koupit v Turistickém infor-
mačním centru na Panenské 1 nebo online 
na stránkách gp.ticbrno.cz.
 Kateřina Gardoňová
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T H , s . r . o .
B a ť o v k a 5 0 2
6 9 6 0 2 R a t íš k o v i c e
I Č : 6 0 7 3 5 3 3 3

Společnost TH, s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

Vedoucí obchodu kotle

- základní měsíční mzda 30.000 Kč
+ roční odměny spojené s objemem obchodu

Benefity:
- PC, mobil, stravenky
- služební automobil po zkušební době
- nárok na dovolenou 5 týdnů

Požadavky:
- znalost strojních výrobků v oblasti
tepelné techniky, velkokapac. kotlových systémů

- jazykové znalosti angličtina, ruština výhodou

Nástup možný IHNED

Kontaktní osoba: Lenka Nedvědická
Tel.: 518 391 586, 518 367 506
E-mail: nedvedicka@tgroup.cz

T H , s . r . o .
B a ť o v k a 5 0 2
6 9 6 0 2 R a t íš k o v i c e
I Č : 6 0 7 3 5 3 3 3

Společnost TH, s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

Vedoucí obchodu kotle

- základní měsíční mzda 30.000 Kč
+ roční odměny spojené s objemem obchodu

Benefity:
- PC, mobil, stravenky
- služební automobil po zkušební době
- nárok na dovolenou 5 týdnů

Požadavky:
- znalost strojních výrobků v oblasti
tepelné techniky, velkokapac. kotlových systémů

- jazykové znalosti angličtina, ruština výhodou

Nástup možný IHNED

Kontaktní osoba: Lenka Nedvědická
Tel.: 518 391 586, 518 367 506
E-mail: nedvedicka@tgroup.cz

TH, s. r. o.
Baťovka 502
696 02 Ratíškovice
IČ: 607 35 333

Společnost TH, s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

Vedoucí obchodu kotle
- základní měsíční mzda 35.000 Kč
+ roční odměny spojené s objemem obchodu

Benefity:
- PC, mobil, stravenky
- služební automobil po zkušební době
- nárok na dovolenou 5 týdnů

Požadavky:
-  znalost strojních výrobků v oblasti 

tepelné techniky, velkokapac. kotlových systémů
- jazykové znalosti angličtina, ruština výhodou

Nástup možný IHNED

Všechno, co jste kdy 
chtěli vědět o Brně 
(ale báli jste se zeptat)

Předplatné časopisů 
objednejte ještě dnes na 

www.pocketbrno.cz

 Petr Kabourek 
608 101 550, petr.kabourek@pocketmedia.cz

Vaše reklama ve všech 195 049 domácích 
poštovních schránkách v Brně
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Najdeš deset rozdílů?

Kvíz

    zábava

Holčičky na obrázcích vypadají jako dvojčata, ale podívej se pořádně, jestli jsou obrázky úplně stejné. Mají holčičky stejné 
oblečení, stejný obsah batohu a je na obrázcích stejný počet zvířat a rostlin? Až najdeš deset rozdílů, vybarvi si obrázky veselými barvami.
 Ilustrace: Adéla Miklíková

Jak dobře znáte Brno, si můžete ověřit na stránkách kulturního magazínu KAM v Brně. Letní vydání (červenec–srpen) přináší reportáž 
o pohledu na Brno z říční hladiny, tam najdete správné odpovědi na kvízové otázky. Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

Jak dobře znáte Brno?

Po které brněnské řece se musíte vydat, abyste se vylodili 
u nákupního centra v Dolních Heršpicích?

Ve které městské části je tato lávka, jejíž konstrukce bez vnitřních 
podpěr je zavěšená na oblouku?
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zábava        

Křížovka o ceny
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 26. 8. do formuláře na adrese 
www.tinyurl.com/krizovka, zašlete poštou na adresu redakce či SMS na 602 770 466. Vícekrát zaslané tajenky vyřazujeme.  
Se správnou odpovědí z minulého čísla (Pověst vypráví o drakovi i fiálách) byli vylosováni: R. Mládek, B. Zikušková, B. Kopečková.



pocketmedia.cz | INZERCE

Náš Vegan Sweet Bar získal ocenění  
Nejlepší veganský podnik 2017 v ČR  
a brzy budeme mít na Facebooku  
10 000 fanoušků. Máme radost
a chceme se o ni s vámi podělit.

Lahodné krémové zmrzliny 
z italského rýžového mléka
Sorbety s podílem ovoce až 70%
Klasické i originální příchutě
Bez přidaných škodlivých 
éček a dalších látek
Většina příchutí komplet bez alergenů

VEGAN SWEET BAR 
Orlí 27 / Brno

       vegansweetbar  
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