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Ať žije podzim,

chce se mi volat z kanceláře rozžhavené 
srpnovým sluncem. Září slibuje konečně 
úlevu a trochu chládku. Ne ovšem 
školákům, kteří se začnou po dvou 
měsících opět řídit školním řádem, a už 
vůbec ne řidičům – v Brně totiž začíná 
platit systém rezidentního parkování.
Proto je parkování v Brně i hlavním 
tématem zářijového čísla Brněnského 
metropolitanu, který právě držíte v ruce. 
Rezidentní parkování je pro mnohé Brňáky 
zatím tak trochu zlým Voldemortem. 
Abychom počáteční rozpaky rozptýlili, 
snažíme se v hlavním tématu shrnout 
ty nejzákladnější informace, vyvrátit mýty 
a strašáky, odpovědět na nejčastější 
dotazy a naladit řidiče tak, aby si brzy 
na nový systém zvykli.
Parkovat chce každý – a nejlépe tak, 
aby to neměl moc daleko od cíle, a to 
i v historickém centru Brna. Dlouho to 
šlo. Bylo totiž zvykem, že míst v ulicích 
bylo více než aut, proto parkování nikdo 
neřešil. Jenže aut za poledních pár let 
mnohonásobně přibylo a parkování 
ve městech už je nutné regulovat. Mluví 
o tom v rozhovoru na str. 28 předseda 

rady České parkovací asociace Petr 
Horský. Brno není rozhodně jediné 
město, které si tímto „rituálem“ muselo 
projít, a já věřím, že vám naše informace 
na následujících stranách pomohou nový 
parkovací systém lépe pochopit a sžít 
se s ním. Mimochodem, věděli jste, že 
například v mnoha japonských městech si 
můžete pořídit auto, jen když k němu máte 
parkovací místo? 
Nejen parkování budou v září řešit lidé 
v Brně. Začíná nová divadelní sezona. 
Proto jsme se v rubrice Co si myslí Brňáci? 
ptali, do kterého divadla chodí nejraději 
a proč. A co vy, milí čtenáři, máte v plánu 
navštívit nějaké konkrétní představení?
Přeji příjemné čtení a pohodové září.

Foto: M. Schmerková
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O první zářijové sobotě začalo v nejužším centru Brna platit 
rezidentní parkování. V listopadu pak budou následovat další 
části Brna-střed. Co to pro místní obyvatele znamená, s čím musí 
počítat a proč vůbec bylo zavedeno? Jaké jsou nejčastější otázky, 
které Brňany zajímají? Odpovědi nejen na ně najdete v tématu 
zářijového čísla.

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
důležité informace k blížícím se volbám, o brněnském krokodýlovi 
svlečeném z kůže, oživení nábřeží brněnských řek, dokončovaných 
projektech navržených přímo Brňany v participativním rozpočtu, 
příspěvcích města na krásnější vnitrobloky a o mnohém dalším. 

Léto bylo letos opravdu dlouhé. Jak však vypadalo 
v očích obyvatel a návštěvníků Brna? Ze sociální sítě 
Instagram jsme vybrali nejkrásnější snímky zachycující moravskou 
metropoli ze všech úhlů, její typické dominanty i neznámá zákoutí. 
Zavzpomínejte na letní měsíce na našich stránkách nebo přímo 
na Instagramu pod hashtagem #brnomycity.

Parkování začala poprvé regulovat Marie Terezie. Tenkrát však 
samozřejmě nešlo o auta, ale o koňské povozy. Dnes je regulace 
parkování ve velkých městech naprosto běžná a Brno se k ní 
připojilo už před 24 lety. Jak to s parkováním bylo dříve a dnes 
odpovídal předseda Rady České parkovací asociace Petr Horský.

  6  téma

  13  magistrát informuje

  10  fotoreportáž

  22  rozhovor
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V září se na brněnském výstavišti již 
po šedesáté uskuteční Mezinárodní strojírenský veletrh. 
Na tom úplně prvním, který své brány veřejnosti otevřel 6. 9. 1959, 
toho bylo přitom k vidění hodně: například tři kluzáky vznášející 
se pod kupolí pavilonu Z či lidové vozítko Velorex, „kombík“ 
Škoda Octavia s prvními zabudovanými rádii Tesla, vysavač Eta 
s výkyvnou hubicí a mnoho dalšího.

Brněnský metropolitan pravidelně nabízí zábavu pro celou rodinu. 
Děti potěší spojovačka, kterou si mohou vybarvit, pro dospělé 
je připravena křížovka o ceny a příznivci historie si své znalosti 
prověří v kvízu, tentokrát o strojírenských veletrzích. 
Příjemnou zábavu s Metropolitanem!

  28  historie

  36  zábava

Brno do konce roku vyčerpá více než 7 miliard korun  
na velké investice. Co se staví a do čeho se investuje?  
Tomu se věnuje zářijový 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 sice končí, září se však nenechá zahanbit a přinese 
množství kulturních akcí všeho druhu. Připravili jsme proto 
pro vás výběr z výstav, koncertů, festivalů a divadelních premiér. 
Mezi pozvánkami nechybí ani skejťácký sraz, architektura 
či kolektivní projekt umělců. Z nabídky si jistě vybere každý. 
U všech akcí pak vždy najdete i odkaz na další informace.

  30  kultura – volný čas

obsah        
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Nový systém 
vjezdu a parkování: 
centrum Brna bude 
bezpečnější

„Pěší zóna, mimo dopravní obsluhu 
a povolení OD MMB.“ Takovou znač-
ku vídají chodci i řidiči ve velké části 
historického centra města již řadu let. 
Kromě ulic, kudy projíždí tramvaj, je 
na pěší zónu ostatně upozorní i zádržné 
sloupky, které jsou v ulicích od roku 2007.
Vjezd byl dosud regulován i v mnoha 
dalších ulicích – bez časového omezení 
se řidiči dostali jen z ulice Rooseveltova 
do části Jezuitské, Mozartovy a části 
Dvořákovy. Všude jinde platila různá ča-
sová omezení, která centrum zklidňovala.
„Omezení pro vjezd nezavádíme nově, 
funguje zde již řadu let, měníme jen 
jeho nastavení tak, aby bylo centrum 
bezpečnější a klidnější,“ vysvětlil náměs-
tek primátora města Brna pro oblast 
dopravy Richard Mrázek.
Zdůraznil také, že kontrola vjezdu 
a parkování jsou dva oddělené systémy, 
které jsou specifické pro historické cen-
trum. Všude jinde bude nový systém 

systému rezidentního parkování je, že 
nebude garantováno místo k zapar-
kování pro držitele parkovacích karet, 
neboť existuje obava, že parkovacích 
karet bude vydáno více, než bude počet 
parkovacích míst. Z dosud provedeného 
značení je navíc už teď zřejmé, že par-
kovací místa v centru oproti stávajícímu 
stavu dokonce ubývají. Dalším problé-
mem je velmi omezená možnost vjezdu 
(průjezdu) jiných vozidel než vozidel 
registrovaných (například dovážkové 
služby apod.). Zavádění rezidentního 
parkování považujeme za nesystémový 
krok, neboť mu mělo předcházet zvýšení 
počtu parkovacích míst (parkovací domy, 
parkoviště P+R). Navíc, minimálně v pilot-
ní fázi, mělo být parkování pro rezidenty 
bez poplatku, aby se ukázalo, zda je sys-
tém funkční, či nikoli,“ zhodnotil opoziční 
zastupitel za ODS Robert Kerndl.

Nová pravidla v dalších třech 
oblastech od 1. listopadu
Na historické centrum města navážou 
s novými pravidly další tři oblasti v okolí 
ulic Antonínská, Grohova a třída Kapitá-
na Jaroše. Obyvatelé těchto oblastí se 
s pravidly seznamovali už před prázdni-
nami na veřejných diskuzích. Od září si 
také mohou požádat o vyřízení rezident-
ního či abonentního oprávnění na kon-
taktním pracovišti Zvonařka 5.
Zatímco v nejužším historickém cent-
ru bude kromě parkování kontrolován 
i vjezd, v těchto třech oblastech se zavádí 
jen nová pravidla pro parkování. Kontrolu 
parkovacích oprávnění budou provádět 
jak strážníci, tak auta s kamerami.
Lidé v těchto oblastech zaparkují s re-
zidentním či abonentním oprávněním, 
anebo budou muset zaplatit za parková-
ní jako návštěvníci v parkovacím automa-
tu nebo přes mobilní aplikaci. Výjimkou 
budou víkendy a také každý všední den 
čas mezi 6. a 8. hodinou ranní, kdy zde 
nebude regulace žádná.

7

parkování fungovat bez omezení vjezdu. 
„Kdo získá oprávnění pro parkování 
v centru, získá automaticky povole-
ní k vjezdu. Systém samozřejmě ale 
myslí také na to, že řada lidí a institucí 
potřebuje do centra města pouze 
vjet – ať už jde o zásobování, integro-
vaný záchranný systém, poštu a další 
doručovací nebo sociální a zdravotní 
služby. Po prokázání této potřeby získají 
povolení k vjezdu, a to zdarma,“ upřesnil 
Mrázek.
Právě na zásobování v centru se 
lidé také často ptají: „Jak je myšleno 
na služby typu Tesco, Rohlík, PPL či 
Česká pošta,“ zajímalo například Katku 
Jursovou na Facebooku. Tyto společ-
nosti si vyřizují pro svá auta povolení 
k vjezdu za účelem své činnosti, lidé se 
tedy o jejich služby bát nemusí.
Opozičním politikům se ale nastavení 
nového systému v mnoha ohledech 
nelíbí. „Hlavním problémem zaváděného 

Modré čáry v ulicích, nové značky s parkovacími režimy 
a nové parkovací automaty, kde je možné platit i kartami. 
V historickém centru Brna platí od začátku září nová 
pravidla pro vjezd i parkování. Rezidentům a abonentům 
se zvyšuje šance, že zaparkují. Návštěvníci zaparkují 
v parkovacích domech a v ulicích Benešova, Za Divadlem 
a Rooseveltova. Od 1. listopadu začnou platit nová pravidla 
také v dalších třech oblastech přiléhajících k centru. Týkat 
se ale budou jen parkování – vjezd je regulovaný jen 
v historickém jádru.

téma        
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Časté dotazy

Jak je parkování značeno?
Na ulicích, kde parkování regulováno 
nebude, se nic nezmění.
Na ulicích, kde parkování regulováno bude, 
řidiči naleznou všude vodorovné 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 ozna-
čen modře, abonent zeleně a návštěvník 
oranžově. Řidič se ze značky také dozví, 
v jaké oblasti se nachází, a časy, kdy je 
parkování regulováno. Obvykle zde bude 
dvouhodinová pauza bez regulace ve všed-
ní dny mezi 6. a 8. hodinou ráno, aby se 
usnadnila dopravní obsluha či třeba odvoz 
dětí do školy.

Bojím se, že počet parkovacích 
míst v centru se snížil. 
V některých ulicích to tak 
dopadlo.
Celkový počet míst, která mohou rezidenti 
a abonenti v centru využívat, se zvýší. 
Protože vyhrazená parkovací stání budou 
mít platnost jen od 7.00 do 19.00, potom 
jsou k dispozici rezidentům a abonentům. 
Nebudou tedy zbytečně přes noc prázdná 
a nevyužitelná.
Před zavedením nového systému bylo 
v oblasti omezené malým městským 
okruhem 1 225 legálních parkovacích 
míst. Po zavedení modrých zón je to 1 178 

    téma

Zuzana Šrámková
redaktorka

parkovacích míst s jednotlivými režimy 
a dále 497 parkovacích míst, kde režim ne-
byl zaveden (např. plocha u Tesca – Uhelná, 
část ul. Husova 12, přednádražní prostor).
Jsou samozřejmě i ulice, kde se počet 
parkovacích míst mění vzhledem k ak-
tuálním technickým normám. Například 
na Solniční, kde bylo dosud šikmé stání, je 
stání podélné, takže míst ubude. Podobně 
normy snížily počet vyznačených par-
kovacích míst ve spodní části ulice Orlí. 
S ohledem na nutnost zachování průjezdu 
pro hasičskou techniku však byla tato 
změna nevyhnutelná a nastala by při každé 
opravě ulice či při běžné revizi značení. 
Stejně tak je nutné v ulicích respektovat 
takzvané rozhledové trojúhelníky, které 
umožňují řidičům i chodcům potřebný roz-
hled v křižovatkách (bíle vyšrafovaná místa 
u křižovatek).
Naopak třeba na Baštách počet parkova-
cích míst stoupne, protože je zde možné 
vzhledem k normám parkovat na obou 
stranách ulice.

Bydlím v nejužším centru, 
přivezou mi nákup nebo 
třeba pizzu?
Společnosti, které poskytují tyto služby, 
si mohou vyřídit povolení k vjezdu za tímto 
účelem. Pokud potřebujete, aby vám někdo 
něco dovezl, a toto oprávnění nemá, může-
te mu udělit dočasné oprávnění k vjezdu 

na 60 minut. Vyřídíte to prostřednictvím 
osobních stránek uživatele, kam se zadává 
RZ vozidla (nákup, rozvoz jídla) a doklad 
o nutnosti vjezdu (faktura, objednávka). 
Informujte se u vašeho dodavatele, zda 
už si oprávnění k vjezdu vyřídil.

Jsem ZTP, dostanu se 
do nejužšího centra k lékaři?
ZTP a ZTP/P mohou do nejužšího centra 
vjet a zaparkovat na místech vyhrazených 
pro tyto účely. Je však potřeba si opráv-
nění pro vjezd vyřídit (lze elektronicky 
i fyzicky). Navíc ZTP/P mohou na dobu 
3 hodin stát v omezené oblasti i na mís-
tech rezidentního či abonentního režimu.

Kolik bylo vydáno povolení 
pro centrum města?
Týden před spuštěním systému (vzhledem 
k uzávěrce zpravodaje) bylo vydáno:
–  605 parkovacích oprávnění (z toho 

například 95 abonentů, 308 rezidentů, 
36 ZTP/P, 25 sociální a zdravotní služby)

–  262 rezidentů si vyřídilo 100 parkova-
cích hodin zdarma, 3 další si přikoupili 
i 50 navíc

–  206 oprávnění pro vjezd kvůli zásobování

Kolik zaplatím za parkování 
jako návštěvník?
V historickém centru města budou 
parkovací místa pro návštěvníky v ulicích 
Rooseveltova, Za Divadlem a Benešova. 
Prvních 30 minut po registraci je parkování 
zdarma, poté 40 korun za hodinu (účtování 
po půlhodinách).
V oblastech přiléhajících k centru bude 
od 1. listopadu také 30 minut zdarma, dále 
20 korun za hodinu.
Vždy je nutné se do systému přes au-
tomat či aplikaci zaregistrovat, aby byla 
odpočítávána doba zdarma. Platbu umožní 
parkovací automat či aplikace.

Od půlky září bude na kontaktních 
pracovištích k dispozici speciální 
obsáhlý manuál k novému systému 
parkování v Brně. Najdete ho i na webu 
www.parkovanivbrne.cz.

Parkovací režimy

Rezident:
fyzická osoba s trvalým pobytem 
ve vymezené oblasti
nebo
majitel nemovitosti ve vymezené oblasti

Na svislém dopravním značení 
jsou místa s rezidentním režimem 
značena modrým pruhem

Abonent:
podnikající fyzická nebo právnická 
osoba se sídlem ve vymezené oblasti
nebo
podnikající fyzická nebo právnická 
osoba s provozovnou ve vymezené 
oblasti

Na svislém dopravním značení 
jsou místa s abonentním režimem 
značena zeleným pruhem

Návštěvník
Není v oblasti abonent ani rezident. 
V oblastech nového parkovacího 
systému, které jsou na svislém značení 
označeny oranžovým pruhem, je 
krátkodobé parkování zdarma (30 nebo 
60 minut, podle cenového pásma), 
posléze se platí prostřednictvím 
parkovacích automatů nebo mobilní 
aplikace. Řešením jsou také parkovací 
domy nebo P+R parkoviště. Jestliže jedu 
na návštěvu 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. V oblasti historického 
centra s regulovaným vjezdem není 
návštěvnický režim.

Podrobněji na www.parkovanivbrne.cz
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Parkovací i vjezdová oprávnění vyřizuje kontaktní 
pracoviště v ulici Zvonařka 5
 
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

Žádosti je možné vyřídit i prostřednictvím 
datových schránek nebo mailu s elektronickým 
podpisem, podmínkou je doložení potřebných 
dokladů. Dokumenty potřebné k vyřízení jsou 
k dispozici na oficiálních webových stránkách 
www.parkovanivbrne.cz. 

Další kontakty a informace: 
www.parkovanivbrne.cz; parkovanivbrne@brno.cz;  
infolinka v úřední hodiny kontaktního pracoviště: 
800 30 30 20, ID datové schránky: a7kbrrn
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Brněnské léto na Instagramu
Město Brno má své profily na sociálních sítích, jednou 
z nich je i aplikace pro sdílení fotografií a videí Instagram. 
Na konci srpna tam přesáhlo hranici šesti tisíc fanoušků. 
Sami obyvatelé a návštěvníci města přitom dokáží 
jihomoravskou metropoli často zachytit z nejkrásnějších 
úhlů. Na svých snímcích pak označují profil města 
či k nim přidávají hashtag #brnomycity, podle kterého 
se dají vyhledat. Vybrali jsme z nich několik, které ukazují 
Brno v letních barvách. Jak se vám líbí? 
Pokud máte vlastní krásné obrázky Brna a Instagram 
používáte, neváhejte na nich profil BRNOmycity označit. 
Fotky, které nás zaujmou, repostujeme na profilu města.
 (luk)

Foto: @matous_barta_photography
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Foto: @probarmela

Foto: @senad_luksija

Foto: @vilalowbeer Foto: @stefanien_ Foto: @schluko.michael

Foto: @lucinekk

Foto: @nastena_whale

#brnomycity
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Za měsíc se uskuteční volby. 
Co je k nim potřeba vědět?

Brno má 55 zastupitelů. Ty budou Brňané 
volit v pátek 5. října od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. 
Volit je možné několika způsoby – buď 
lze hlasovat pro celou stranu (křížkem se 
označí čtvereček v záhlaví sloupce před 
názvem pouze jedné volební strany), nebo 
lze volit konkrétní lidi napříč stranami 
(křížkem se označí rámečky před jmény 
vybraných kandidátů, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno – tedy 55), případně pak 
lze kombinovat obě možnosti (křížkem se 
označí jedna volební strana a dále vybraní 
kandidáti z dalších stran). „V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 

kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva obce,“ popsala 
Lenka Jašková z odboru vnitřních věcí 
brněnského magistrátu. 
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže volební komisi svou totožnost a státní 
občanství. Následně obdrží prázdnou 
úřední obálku šedé barvy. Hlasovací lístek 
pro volby do zastupitelstva obce může 
být vytištěn oboustranně. V Brně volič ob-
drží dva hlasovací lístky – jeden pro volby 
do Zastupitelstva města Brna (označený 
na levém okraji svislým pruhem růžové 
barvy) a jeden pro volby do zastupitelstva 
městské části. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

Volby do Senátu 
budou mít žluté obálky
Na území města proběhnou zároveň volby 
do Senátu do volebního obvodu číslo 59 – 
Brno-město, který je tvořený městskými 
částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lís-
kovec, Starý Lískovec, Bosonohy. V tomto 
případě však volič vloží do úřední obálky 
žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandi-
dáta, pro kterého se rozhodl.
Pro senátní volby je možné si vyřídit volič-
ský průkaz. Na něj je však možné hlasovat 
pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou 
volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalé-
mu pobytu. 
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním 
kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu 
odevzdaných hlasů, bude se 12. a 13. října 
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v prvním kole umístili na prvních dvou 
místech. 

Více informací o volbách najdete na 
www.brno.cz/obcan/volby. (luk)

V říjnu v Brně proběhnou volby do zastupitelstva města, 
do zastupitelstev 29 městských částí a také volby do Senátu 
PČR v obvodu číslo 59. Tam, kde se bude volit i do Senátu, 
budou mít voliči dvě různé obálky – šedou a žlutou.

Volby do Zastupitelstva města Brna a do Senátu PČR v obvodu 59 se uskuteční 5.–6. října. Foto: iStock
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Asistenční psi změří síly 
na mistrovství republiky
Okolí brněnského Zelného trhu v sobotu 8. září ožije přítomností 
vodicích psů a těch, kterým pomáhají na cestě k samostatnosti – jejich 
nevidomých pánů. Uskuteční se tam totiž 35. ročník Mistrovství ČR 
ve výkonu vodicích psů pro nevidomé. Zúčastní se ho 15 lidí se svými 
čtyřnohými pomocníky. Součástí mistrovství bude i doprovodný pro-
gram, díky němuž si mohou zájemci bez zrakového omezení na vlastní 
kůži vyzkoušet pohyb a orientaci poslepu nebo kompenzační pomůc-
ky, které nevidomým lidem ulehčují život. Vyzkouší si například, jak nalít 
kávu a neopařit se. Na akci zahraje brněnská zpěvačka Evolet. (luk)

První projekty Brňanů 
budou hotové
Vítězné návrhy z prvního ročníku projektu „Dáme na vás“, 
který čerpá prostředky z participativního rozpočtu 
města Brna, se blíží ke svému slavnostnímu otevření 
či realizaci. V loňském roce zvítězilo celkem 16 projektů 
z hlav brněnských obyvatel, které si mezi sebou rozdělily 
20 milionů korun.

Nejblíže k dokončení je okružní vycházková trasa s alejí v Tuřanech. 
„Při tomto projektu byly vysázeny nové stromy a došlo i k vybudo-
vání nových chodníků a úpravě stávajících. V září navíc očekáváme 
dokončení dalších projektů, a to záchodů na Kraví hoře, dětského 
dobrodružného hřiště Halda v Medlánkách, grilovacího místa v No-
vém Lískovci a dalších,“ popsala koordinátorka participace obyvatel 
Klára Drápalová z brněnského magistrátu.
Realizace se letos dočká také Industriální naučná stezka u Svitavy, 
skate park v Tuřanech, komunitní centrum a ploty na Kraví hoře, 
amfiteátr Čertova rokle, nákup rolby na úpravu dráhy na Prýglu, 
taneční altánek u Anthroposu a dětské hřiště s kavárnou v areálu 
Bzzzukot v Židenicích. Stav všech vítězných projektů je průběžně 
aktualizován na stránkách damenavas.brno.cz.
Realizace některých projektů se z důvodu komplikací musela posu-
nout na příští rok – rozhledna Holedná, rekonstrukce Knihovny Jiří- 
ho Mahena na ulici Křížová nebo obnova topolové aleje v Řečkovicích. 
Tyto projekty již budou realizovány spolu s letošními vítězi, o nichž 
rozhodnou Brňané v listopadovém hlasování. (luk)

Dětské dobrodružné hřiště Halda v Medlánkách bude dokončené už v září. 
Foto: MMB

Dny evropského dědictví  
spojí staré a nové

Letošní Dny evropského dědictví nesou podtitul Společné dě-
dictví, společné hodnoty. Turistické informační centrum Brno 
na sobotu 15. září připravuje komentované prohlídky dvojic archi-
tektonicky zajímavých budov a památek, vždy jedné novodobé 
a jedné starší. Návštěvníci je tak objeví v nových souvislostech. 
S průvodci si bude možné prohlédnout dvojice palác Alfa a kos-
tel svatých Janů, hotel Avion a Kostnice u svatého Jakuba, Dům 
pánů z Lipé a palác Omega nebo kostel sv. Václava a hrad Špil-
berk. Vstupenky na jednotlivé procházky lze zakoupit na  
ticbrno.cz a v turistických centrech na Radnické a Panenské. (luk)

Strážníci lidem půjčí simulátor 
nárazu i laserovou střelnici
Člun na hladině Svratky, laserová střelnice nebo simulátor 
nárazu v autě – to všechno si zájemci budou moci 
vyzkoušet a prohlédnout 28. září v Areálu dopravní výchovy 
a vzdělávání městské policie v Bauerově ulici. Uskuteční se 
tam totiž Den s městskou policií. 

Přistavena budou nejen služební auta, která vídají lidé denně 
v ulicích, ale také preventivní autobus MOBIDIK, skútr nebo vozidlo 
s vybavením pro odchyt zatoulaných zvířat. Na vodu spustí člun 
strážníci hlídající hladinu přehrady a ukáží, jak postupovat při zá-
chraně tonoucího. 
Odvážní návštěvníci budou mít příležitost vyzkoušet si simulátor, 
který napodobuje náraz auta při dopravní nehodě nebo otočení 
auta na střechu. Dozví se také, jak správně použít automatický 
externí defibrilátor (AED) při záchraně lidského života. V provozu 
bude i laserová střelnice. Kromě přehlídky současné techniky bu-
dou k vidění vozidla Veřejné bezpečnosti, prvorepublikové četnic-
tvo a policie či airsoftová střelnice s historickými zbraněmi. 
Program si připravily také další instituce a záchranné a bezpeč-
nostní složky, se kterými brněnští strážníci spolupracují – policie, 
armáda, celní správa, jihomoravští záchranáři a hasiči, Dopravní 
podnik města Brna, Hvězdárna a planetárium Brno, Technické mu-
zeum v Brně, zoo, Středisko volného času Lužánky nebo doprav-
ně-preventivní oddělení BESIP. Vstup je zdarma. (luk)
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Brňané se opět zapojí 
do celosvětového úklidu
V sobotu 15. září se Brňané připojí k miliónům dobrovolníků 
ze 150 zemí světa při Celosvětovém úklidovém dni – 
největší hromadné dobrovolnické akci v dějinách lidstva. 
Připojit se mohou k existujícím úklidům, nebo zorganizovat 
svůj vlastní – například v okolí bydliště.

Každý zájemce se může stát řadovým účastníkem, nebo i organi-
zátorem vlastní úklidové skupiny. Může se také zapojit do mapová-
ní nepořádku a nelegálních skládek odpadu a tím přispět k jejich 
odstranění. Zájemci o zapojení se dozví vše potřebné na webu 
www.SvetovyUklid.cz. 
 „Cenná podpora dobrovolníkům ve městě Brně přichází ze strany 
společnosti SAKO Brno, která dodá pytle na sebraný odpad, 
pracovní rukavice a bude v rámci Celosvětového úklidového dne 
zajišťovat svoz sesbíraného odpadu ve městě,“ uvedl za organizá-
tory akce Miroslav Sedláček.
Jako poděkování všem dobrovolníkům se pak v odpoledních ho-
dinách na Moravském náměstí uskuteční dětské zábavné odpo-
ledne. „Od 14 hodin bude probíhat EKOden na Moraváku – dětské 
zábavné odpolednem určené nejen pro rodiče s dětmi. Bude zde 
příležitost zapojit se do řady dovednostních a vědomostních sou-
těží s ekologickou tematikou a soutěžit o zajímavé ceny. Program 
zábavného odpoledne bude také doplněn vystoupením hudeb-
ních interpretů,“ doplnil Sedláček. (luk)

Brněnská nábřeží 
ožijí díky dotacím

Město vyhlásilo 3. kolo dotačního programu na oživení nábřeží 
brněnských řek a zvýšení jejich společenského využití. Podpořeny 
budou projekty, které usilují o návrat společenského života zpět 
k řekám a zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu. O dota-
ce lze žádat od 15. září do 31. října. Podmínky žádostí jsou zveřejně-
ny na webových stránkách odboru životního prostředí na adrese 
www.tinyurl.com/dotacenabrezi. Důvodem poskytování dotace je 
snaha města motivovat občany k zájmu o okolí. Projekty by měly 
zapojovat širší veřejnost tak, aby byl podpořen místní společenský 
život. (luk)

Město podpoří projekty, které vrátí život k řekám. Foto: MMB

Špilberk pošesté ožije
Návštěvníci, kteří o víkendu 8. a 9. září zavítají na hrad 
Špilberk, budou mít možnost prohlédnout si všechny 
hradní prostory a zákoutí a užijí si spoustu zábavy pro 
celou rodinu. Uskuteční se totiž největší tradiční akce 
Muzea města Brna s názvem Špilberk žije!

Špilberk se druhý zářijový víkend naladí na atmosféru první repub-
liky – vždyť právě letos si připomínáme 100 let od vzniku Česko-
slovenska. Zájemci se budou moci například zapojit do detektivní 
hry „Případ legionářské čepice“, jejíž stanoviště budou po celém 
hradě. Návštěvníci také přivítají prezidenta T. G. Masaryka, potka-
jí hradní posádku i četníky, uvidí dobovou módu první republiky 
a zhlédnou divadelní představení pro malé i velké. Děti si i zasou-
těží o drobné ceny a k pohodové atmosféře zahraje flašinetář, 
kapela Nešlapeto a další. 
Zájemci o prohlídku hradu se mohou těšit na zvýhodněné 
vstupné – pro dospělé bude za 150 korun, pro děti od 6 do 15 let 
za 50 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti bude 
za 300 korun. Otevřené budou stálé expozice i výstavy Rok 1918 – 
co nám válka vzala a dala… a Rok 1968 v Brně očima cenzora. 
Přichystané navíc budou i speciální komentované prohlídky jihozá-
padního bastionu.
Na hrad se dá dojít pěšky či dojet autobusem číslo 80 ze zastáv- 
ky Česká, na rohu u Moravského náměstí.  Během akce bude 
autobus posílen a bude jezdit každou půlhodinu.
Více informací o akci najdete na www.spilberk.cz/spilberk-zije-2018.
 (luk)

Brněnský drak svlékl kůži  
nejen pro turisty

Brněnský drak se nejen turistům představil v novém hávu. Vlastně 
bez něj! Nová kolekce suvenýrů totiž představuje místní superstar 
obnaženou na kost. Ať už kdysi žil v jeskyni u řeky Svratky, přivezli 
jej křižáci, nebo ho pánům na radnici věnoval turecký sultán, 
zaslouženou pozornost budí dodnes. Unikátní černobílý set tvoří 
porcelánové nádobí, zápisník, tričko, puzzle, plechovka s bonbóny, 
čokoláda, ale třeba i hrnek Coffee to go. To vše s originálními moti-
vy „draka“ je k dostání v infocentru „pod krokodýlem“.  (luk)

„Vysvlečený“ krokodýl v nové kolekci suvenýrů. 
Foto: Pocket media /Monika Hlaváčová
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Město chce stavět šetrně, 
první bude hala a „superúřad“
Brno se zajímá nejen o problematiku ochrany životního 
prostředí, ale i o využití obnovitelných zdrojů či principy 
pasivních domů a udržitelný rozvoj. Hledá proto cesty, 
jak toto vše zapracovat do standardu městských budov 
a stavět je jako „šetrné budovy“.

Zjednodušeně lze o šetrných budovách říci, že dodržují 
environmentální, sociální a ekonomická kritéria, která určuje 
udržitelný rozvoj. To například znamená, že mají nízkou spotřebou 
energie, efektivně hospodaří s vodou, při jejich stavbě jsou použity 
šetrné a recyklované materiály, podporují udržitelné způsoby mo-
bility uživatelů (tedy jsou dobře dostupné) a další.
Prvními z takzvaných šetrných budov, které město plánuje posta-
vit a které jsou již aktivně připravovány, budou Centrální objekt ma-
gistrátních služeb neboli „superúřad“, který má vzniknout na po-
mezí ulic Benešova a Koliště (o záměru města jsme informovali již 
v červencovém čísle, informace o něm najdete i na webu města – 
pozn. redakce), a nová atletická hala v Bohunicích.
V srpnu již primátor města podepsal s firmou IMOS Brno, kte-
rá halu bude stavět, smlouvu na doprojektování. Jakmile bude 
hotovo, začne se stavět. „Celková doba realizace stavby bude 
rozdělena na dvě etapy. Celkem jde o 35 měsíců. Kapacita haly 
bude 2200 diváků,“ upřesnil předseda představenstva společnosti 
IMOS Brno Robert Suchánek. (luk)

Sto akcí na podporu zdraví
V druhé polovině září, od 21. do 30., se v rámci projektu 
Brno – Zdravé město uskuteční celoměstská kampaň 
Brněnské dny pro zdraví. Zájemci si tak budou moci 
vyzkoušet sporty i absolvovat řadu zdravotních vyšetření. 
Cílem kampaně je motivovat veřejnost k zájmu o zdravý 
životní styl a ukázat, jak se dá v prostředí města žít zdravěji.

Program kampaně zahrnuje 100 akcí z oblasti zdravé výživy, 
duševního zdraví, aktivního stárnutí, zdravotního poradenství, 
ale zejména podpory pohybu. Již 24. ročník nabízí akce veřejnosti 
napříč všemi věkovými skupinami. „Návštěvníci se mohou účast-
nit lekcí jógy, tai-chi, zdravotního cvičení, nordic walkingu, tenisu, 
společenského tance atd. Děti si navíc mohou vyzkoušet baseball, 
basketbal, step, synchronizované plavání, florbal a další sporty,“ 
vyjmenovala vedoucí Kanceláře projektu Brno – Zdravé město 
Ivana Draholová.
Brněnské dny pro zdraví přináší i možnost absolvovat řadu 
zdravotních vyšetření. V neděli 23. září se ve Fakultní nemocnici 
Brno uskuteční tzv. KardioDen. Návštěvníci si zde budou moci 
nechat vyšetřit EKG, krevní tlak, cukr a cholesterol v krvi. Ve středu 
26. září se v Knihovně J. Mahena na Kobližné ulici bude konat akce 
„Zaostřeno na zdraví“, kde bude možné si nechat vyšetřit i zrak, 
chodidla a podíl tuku v těle. 
Kompletní program kampaně je k dispozici 
na www.zdravemesto.brno.cz nebo v informačním centru 
magistrátu na Malinovského náměstí 3. (luk)

Na Gorkého začala kompletní 
rekonstrukce ulice
Na začátku září začaly na ulici Gorkého dlouho plánované 
práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, na které 
naváže kompletní rekonstrukce celé ulice. Stavbu provádí 
společnost IMOS Brno. Předpokládá se, že práce budou 
ukončeny v prosinci 2019.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu začala v úseku Úvoz–Čápkova 
v koordinaci s probíhající stavbou Tepláren Brno, které svoje práce 
plánují ukončit letos na podzim. Vzhledem k souběhu prací obou 
staveb to znamená úplnou uzavírku celé ulice Gorkého. Poté navážou 
vodárny s pracemi i v dalším úseku Gorkého: Veveří – Arne Nováka.
Na začátku března 2019 se předpokládá zahájení prací v dalších 
úsecích a v ulici Arne Nováka. V koordinaci s rekonstrukcí kanaliza-
ce a vodovodu budou na jaře 2019 zahájeny také práce na rekon-
strukci plynovodu.
Po dobu stavby bude zachován přístup do nemovitostí v uzavře-
ném úseku. Příjezd pro dopravní obsluhu bude v době provádění 
výkopových prací omezen. Místní i zásobování si mohou u zhoto-
vitelské firmy vyřídit povolení k vjezdu. Podmínkou je uvedení čísla, 
na kterém bude v případě bránění stavbě řidič k zastižení.
Místní byli se stavbou a plánovanou podobou ulice průběžně 
seznamováni na veřejných projednáních i dopisem. Aktuality 
o stavbě najdete na www.kopemezabrno.cz. (taz)

Vizualizace k modernizaci ulic Gorkého a Arne Nováka. 
Foto: MMB
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Semináře ukáží, jak zachránit 
život a předcházet zranění 
Jak na poskytování první pomoci u dětí a prevenci úrazů 
seniorů? To se Brňané dozví v cyklu 30 přednášek, které 
město od září do listopadu organizuje jako součást 
projektu Brno – Zdravé město. Patnáct přednášek 
bude na téma první pomoci u dětí a patnáct z oblasti 
předcházení úrazů seniorů.

V mateřských centrech bude možné navštívit seminář „Poskyto-
vání první pomoci u dětí“. Je zaměřen na zvládání akutních stavů 
ohrožujících život a zdraví. Poskytování první pomoci u dětí má to-
tiž svá specifika. Na semináři bude kladen důraz zejména na prak-
tický nácvik – zájemci se naučí, jak odstranit cizí těleso z dýchacích 
cest, v případě nutnosti resuscitovat, ale i jak zastavit krvácení.
Své zvláštnosti má i problematika úrazů ve vyšším věku. Oproti 
mladšímu věku je jejich léčení složitější a delší, bývají doprovázeny 
závažnými komplikacemi. Na seminářích „Prevence úrazů senio-
rů“ se zájemci v klubech seniorů dozvědí, jakými typy úrazů jsou 
osoby ve vyšším věku nejčastěji ohroženy, ale hlavně to, jak jim 
předcházet. 
Oba typy seminářů jsou zdarma včetně ilustrovaných brožurek 
„Kapesní rádce 1. pomoci dětem“ a „Jak vyzrát nad úrazy v senior-
ském věku“. Kompletní přehled termínů a míst konání jednotlivých 
seminářů naleznete na www.zdravemesto.brno.cz. Semináře orga-
nizuje za finanční podpory Jihomoravského kraje Kancelář projek-
tu Brno – Zdravé město. (luk)

Výherci „šifrovačky“ 
si vyzvedli ceny,  
další kolo začne v říjnu
Na začátku dubna odstartovala šifrovací hra s názvem 
Brno, co není. V červnu pak 100 nejlepších týmů hrálo 
o zajímavé ceny. Ty si jejich vítězové přes léto vybrali – 
propluli zatopeným sklepením, proletěli se balonem 
a navštívili Morii. Na podzim se pak chystají další čtyři kola.

Cílem hry Brno, co není je informovat Brňany o připravovaných 
strategických projektech, které jsou důležité pro rozvoj města. 
Pozve je tak do míst, která se v dalších letech promění, a projekty 
jim představí přímo tam. Na jaře se uskutečnila čtyři kola, která 
hráčům představila projekty Tramvaj Plotní, Janáčkovo kulturní 
centrum, Akvapark za Lužánkami a Voda v Brně. Vítězové každé 
etapy pak dostali zážitkovou odměnu. Do hry se registrovalo více 
než 300 týmů, jež dohromady odehrály 680 hodin. 
Sto nejlepších týmů se utkalo ve finálovém kole. Tři vítězové si 
pak během léta vybrali své odměny – luxusní večeři a prohlídku 
zatopených sklepení pod Petrovem, raut v prostorách jinak ne-
přístupného vodního kolektoru pod Žlutým kopcem, kterému se 
podle Tolkienovy ságy Pán prstenů říká Morie, a let balonem nad 
městem.
Na podzim se nyní chystají čtyři nová kola hry propagující další 
čtyři městské strategické projekty, první kolo začne v půlce října. 
Více informací najdete na hra.brnoconeni.cz. (luk)Výherci se podívali například do Morie – vodního kolektoru 

pod Žlutým kopcem. Foto: Z. Kolařík

Město znovu přispívá 
na krásnější vnitrobloky
Od 15. září do 31. října mohou Brňané opět podávat žádosti 
o dotace na oživení veřejně přístupných vnitrobloků. Mohou tak 
získat peníze od města například na výsadbu stromů a keřů, 
založení květinových záhonů nebo pořízení laviček či dalšího 
mobiliáře. Žádost o dotaci mohou podat vlastníci bytových domů, 
společenství vlastníků, družstva i spolky obyvatel vnitrobloků. 
Povinná výše finanční spoluúčasti je 10 % z celkového rozpočtu 
projektu. Formulář a bližší podmínky jsou k dispozici zájemcům 
na www.tinyurl.com/vnitrobloky nebo si jej mohou vyzvednout 
na odboru životního prostředí na Šumavské 35. (tis)

Z peněz od města lze například vysázet stromy, nakoupit lavičky a další. 
Vizualizace: Tomáš Hošek – Regenerace vnitřních prostorů blokové 
zástavby, Mendelova univerzita v Brně, diplomová práce, 2017
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Co si myslí Brňané?

Asteria @asteria_cz (Twitter)
Do Městského divadla a do Divadla Bolka 
Polívky. Teď budou opět dávat mého oblíbeného 
Cavemana a umělci z Prahy přijedou zahrát 
Bez předsudků.

Barbora Novotná, administrativní pracovnice
Do divadla nechodím moc často, ale když už 
na nějaké představení jdu, tak na muzikály 
do Městského divadla nebo na nějakou komedii. 
Nový program jsem si ještě nestihla projít, 
ale rozhodně mám v plánu to brzy napravit.

Lubomír Rek, technik sázkové společnosti
Nejraději chodím asi do Mahenky, líbí se mi to 
prostředí, jak tam na člověka vždycky dýchne 
ta historie. Abych se přiznal, nadcházející období 
jsem nezkoumal, ale rád bych se už po několikáté 
podíval na Saturnina, tak snad vyjde nějaký termín.

Jakub Malčík, student
Mezi má nejoblíbenější brněnská divadla patří 
Janáčkovo divadlo, protože mám rád opery. 
Především preferuji opery Giuseppe Verdiho, a tak 
se velmi těším na premiéru opery Don Carlos.

Mameluk @TomKlicnik (Twitter)
Já mám nejraději Hudební scénu MDB, i když 
tam zase tak často nechodím. Zkusil jsem 
v Mahenově divadle Saturnina, ale byla to katastrofa.

Během září postupně začíná nová divadelní sezona na prknech, která znamenají svět. 
Chystají se premiéry oper, muzikálů, činoher, baletu i reprízy osvědčených představení. 
Do kterého divadla v Brně chodíte nejraději a proč? Máte v plánu navštívit nějaké 
konkrétní představení? 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

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

Klára Procházková, studentka
Obecně mi moc nesedí komedie. Nejraději 
mám absurdní dramata nebo hry, kde se řeší 
nějaké etické otázky. V minulých letech jsem 
tak byla nadšená třeba z Hostiny dravců 
v Mahenově divadle nebo z Běsů v Redutě. 
Hodně mě nadchla i Fidlovačka v podání 
Husy na provázku. Není to tedy tak, že bych 
preferovala konkrétní divadlo, ale spíš konkrétní 
typ hry. V další sezoně se určitě chystám 
do Reduty na Teror. Etické drama, které se týká 
toho, zda je v pořádku sestřelit letadlo unesené 
teroristy. Mám na to ze svého okolí samé dobré 
recenze, takže to bude určitě zážitek.



21INZERCE | pocketmedia.cz



22

zřejmé, že více než dvojnásobný nárůst 
počtu vozidel nelze regulovat stejně, jako 
se reguloval na počátku devadesátých 
let minulého století.

Od kdy vlastně lidé cítí potřebu 
parkování regulovat?
Už výnos v době Marie Terezie nařizoval 
ustájení koní a povozů uvnitř objektů. 
První regulace parkování v dnešním 
smyslu slova nastala v USA ve 30. letech 
20. století. Vynutili si ji obchodníci, 
kterým vadila dlouhodobě zaparkovaná 
vozidla před jejich obchody. Evropa pak 
začala regulovat parkování v 50. až 60. le-
tech a postupuje v tom dodnes. V teh-
dejším ČSSR byla první plošná regulace 
spuštěna v roce 1979 na území městské 
části Praha 1. Za povolení k parkování 
ve vymezených zónách platili občané 
300 Kčs ročně a socialistické podniky 
5 400 Kčs ročně. Pro srovnání – průměr-
ná mzda v té době byla 2 591 Kčs. Nyní je 
29 504 Kč/měsíc. V přepočtu na dnešní 
mzdu by tedy občané platili i 3 430 korun 
za jedno oprávnění (pozn. red. aktuální 
cena za parkovací oprávnění pro první 
auto je nyní v Brně-střed 600 korun). 
Počátek devadesátých let minulého 
století byl také první etapou novodobé 
regulace parkování v České republice. 

Podílel jste se na zavádění systému 
v Brně v roce 1994. Co a proč přesně 
se tehdy zavedlo?
Brno tehdy realizovalo jeden z největších 
systémů placeného parkování v Čes-
ké republice. V ulicích osadilo 44 nových 
parkovacích automatů. Na tu dobu se 
jednalo o vysoce moderní počin, kdy byly 

parkovací automaty vybaveny čtečkami 
magnetických karet a z velké části napá-
jeny solárními panely. Parkovací automa-
ty byly osazeny zejména v centru města, 
ale dostalo se i na vzdálenější místa 
(Královo Pole, výstaviště atd.). Jestliže byl 
v roce 1994 brněnský systém největší, již 
za 5 let jej přeskočilo mnoho měst. A je 

    rozhovor

Pravidla 
pro parkování 
povozů stanovila 
už Marie Terezie

První regulaci parkování zavedlo Brno v roce 1994 – 
tehdy stačilo 44 automatů na nejfrekventovanějších 
místech. Jenže aut je nyní mnohem více a dopředu 
se posunula jak technika, tak očekávání řidičů 
ohledně komfortu placení. „Nový brněnský 
systém je přitom k lidem s trvalým pobytem 
ve městě vstřícnější než jinde,“ hodnotí předseda 
České parkovací asociace Petr Horský. 

V centru města začalo 1. 9. platit  
rezidentní parkování. 
Foto: M. Schmerková,  
M. Štěrba (na protější straně)



Zuzana Šrámková 
redaktorka

rozhovor        
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Zpravidla se omezovala na zpoplatnění 
pomocí parkovacích automatů. Jednotlivé 
zóny se často lišily v závislosti na právní 
kreativitě jednotlivých měst. Solidní právní 
základ dostala česká města v roce 1997, 
kdy byl přijat zákon o pozemních komunika-
cích. Ten městům umožnil, aby se vymanila 
z provizorních řešení a začala zavádět 
fungující systémy. 

Jak rostl počet aut v České republice?
V roce 1930 bylo v celém Československu 
evidováno 30 000 vozidel. V roce 1961 údaje 
hovoří o 291 000 osobních autech. Největ-
šího nárůstu dosáhl počet vozidel v dese-
tiletí po revoluci: ještě v roce 1990 zde bylo 
registrováno 2,4 mil. osobních automobilů, 
na konci roku 2000 to bylo již 3,7 mil., 
po dalších 10 letech 4,5 milionu a nyní je to 
již 5,6 mil. osobních vozidel. 

To tedy znamená, že do stejných ulic 
v centrech měst musíme nyní dostat 
násobně více aut nebo najít jiné 
řešení, že?
Mnohdy používáme auto jako symbol 
prestiže či známku úspěchu. A všichni si 
stěžujeme na ucpané silnice a plná parkovi-
ště. Chtěli bychom, ať stát a města staví 
nové silnice a parkoviště. Ale naše města 
byla vystavěna před mnoha desítkami až 
stovkami let. To máme historické objekty 
zbourat? Nebo zúžit chodníky nebo udělat 
z náměstí velkokapacitní parkoviště? To by 
znamenalo další omezení ve veřejném 
prostoru, navíc finančně značně nákladné. 
Za našimi hranicemi je to obvykle jinak. 
Města v Evropě potřebují pro uspokojení 
parkovacích potřeb daleko méně prostoru 
než v Čechách, protože mnohem více aut 
směřují do podzemních parkovišť. A daleko 
více prostoru je věnováno tomu, aby se 
lidé mohli ve městě zastavit, pobavit se 
s přáteli a trávit čas v příjemném prostředí. 

V prezentaci na veřejných projednáních 
aktuální podoby rezidentního parkování 
s Brňany parkovací asociace uváděla, 
že nový systém je k lidem ve srovnání 
s jinými městy velice vstřícný. V čem 
jeho vstřícnost spočívá?

Brněnský systém v sobě obsahuje hodně 
motivací, pro upřednostňovanou skupinu 
rezidentů umožní i dostatečnou doprav-
ní obsluhu. Autoři systému se rozhlédli 
okolo sebe a převzali maximum možných 
vymožeností. Zejména balíčky parkova-
cích kreditů pro všechny rezidenty nebo 
možnost dodatečného zakoupení dalších 
parkovacích hodin za zvýhodněnou cenu 
jsou v České republice ojedinělé. I cenová 
politika je vůči rezidentům velice vstřícná. 
Je také zřejmá snaha regulovat pouze tam, 
kde je to zapotřebí. A moderní pojetí ko-
munikace se správcem systému je krokem 
správným směrem. 

Vidíte nějaká rizika, která by systém 
v Brně mohla komplikovat?
Rizika bych viděl v nátuře našich občanů. 
Parkovací balíčky budou velice žádaným 
zbožím, které by mohlo být zneužíváno. 
Stejně tak se musí Brno připravit na „chyt-
ráky“, kteří se budou snažit oklamat 
automatický kontrolní systém různým 

 
 Petr Horský

Narodil se v roce 1968 v Čeladné 
a v podhůří Beskyd žil do odchodu 
na vysokou školu. Po ukončení 
studia na ČVUT již zůstal 
v Praze. Od roku 1993 analyzuje 
a projektuje parkování. Nejdříve 
jako zaměstnanec soukromé 
společnosti, od roku 2007 jako 
spolumajitel a jednatel firmy 
projektující parkování (Praha, 
České Budějovice, Nymburk, Varna, 
Bělehrad…). Byl také u realizace 
první plošné regulace parkování 
v Brně v roce 1994. V roce 2013 
spoluzakládal Českou parkovací 
asociaci a od roku 2015 je jejím 
předsedou. Má dvě děti (8 a 14 let) 
a působí také jako trenér mládeže 
Sboru dobrovolných hasičů 
Hýskov.

maskováním registračních značek. Ty však 
systém zachytí a pokuty mohou dosáh-
nout pěti tisíc korun.

Bude systém srozumitelný i pro 
mimobrněnské občany?
Musíme rozlišit dvě základní skupiny. Tou 
první jsou pravidelní návštěvníci, mnohdy 
zaměstnanci, kteří v regulovaných oblas-
tech pracují. Ti budou jistě hledat různé 
skulinky nebo využívat místa, kde nebude 
parkování ve dne regulováno. Významným 
motivačním prvkem pro tyto uživatele 
mohou být parkoviště P+R. Druhá skupi-
na je charakteristická minimální četností 
návštěv Brna. Tato skupina návštěvníků 
zpravidla nemá problém s parkováním 
v garážích, tudíž nebude městský systém 
pravděpodobně zatěžovat. Pro tuto skupi-
nu je stěžejní kvalitní informovanost před 
cestou zejména prostřednictvím internetu 
nebo mobilních aplikací. Navržené značení 
i koncepce systému jsou pro ni dobrým 
východiskem.

Česká parkovací asociace z.s.p.o.
vznikla v roce 2013. V době svého vzniku měla 4 členy, nyní již čítá 32 členů. 
V roce 2017 se stala členem Evropské parkovací asociace a letos v září 
bude hostit vrcholné zasedání EPA v Praze. Hlavním motivem ČPA je sdílení 
a výměna informací okolo řešení parkování a pomoc při nápravě ne zcela 
kvalitního právního prostředí v ČR.



Milí Brňáci, projížděli jste v posledních týdnech kolem 
Zvonařky nebo po Plotní na jih Brna? Je mi jasné, že pokud 
jste zde stáli v koloně a zdržely vás stavební práce, které 
zde probíhají, nebyl to pro vás zrovna veselý zážitek.

Pojďte se na to ale podívat z jiné strany. 
Všichni víme, že dopravní infrastruktura 
v Brně už nám dlouhodobě nestačí. Ulice 
ve špičkách jsou ucpané mnohdy zkrátka 
jen proto, že na dnešní dopravní zátěž 
nebyly stavěné. Nezbývá tedy než stavět 
a investovat do lepší infrastruktury. K tomu 
ale bohužel patří i trpělivost řidičů a míst-
ních, které tyto stavby vždy omezí.
Největší dopravní investicí za poslední 
desetiletí je přestavba Dornychu a Plotní, 
kterou město zahájilo letos. Od dob zpro-
voznění Pisárecké křižovatky se Brno ani 
Ředitelství silnic a dálnic do podobně velké 
akce nepustilo. O rozsahu prací napoví, že 
na Dornychu se kvůli nové kanalizaci musí 
kopat až sedm metrů pod zemí, mnohde 
pod hranicí spodní vody – to vše uprostřed 
zástavby.

    slovo primátora

Město investuje 
strategicky

 Petr Vokřál
primátor  

statutárního města Brna
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Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

Město dohlíží na to, aby se dle smlouvy sta-
vělo i o víkendech, protože každý den tako-
vé uzavírky znamená pro řidiče komplikace. 
Často se také ptáte, proč se nestaví v noci. 
Když už stavby obtěžují v pozdních odpole-
dnech i o víkendech, je nutné nechat okolí 
oddechnout alespoň v noci od stavebního 
hluku, k tomu také byly nastaveny hygie-
nické normy, které takto chrání obyvatele 
okolních domů.
Město intenzivně pracuje i na stavbě Vel-
kého městského okruhu na Tomkově ná-
městí – přestože tam to na první pohled 
neuvidíte. Na základě dohody s Ředitel-
stvím silnic a dálnic již došlo k vykoupení 
desítek nemovitostí v okolí, které jsou 
potřebné pro stavbu. A práce na rekon-
strukci Karlovy, Valchařské i připravované 
Zábrdovické jsou vlastně velkou přípravou 

na budoucí objízdné trasy. Stavět se už 
od srpna mohlo i na Žabovřeské, tam ale 
další postup bohužel brzdí obstrukční ná-
mitka občanského sdružení Voda z Tetčic.
Přes dvě miliardy korun spolknou investice 
do dalších páteřních ulic v centru města – 
novou tvář dostala Minská, část Husovy, 
finišuje se na Valchařské a Kolišti, pracuje 
se na Údolní nebo na Dominikánském ná-
městí. Připravuje se také dokumentace 
na další úsek Údolní, na Benešovu, Vídeň-
skou, Štefánikovu nebo Veveří – tak, aby 
se s investicemi mohlo navázat i v dalším 
volebním období.
A nezapomínáme ani na MHD – do konce 
roku skončí výběrové řízení na zhotovitele 
tramvajové trati do Kampusu za 1,2 miliar-
dy korun.
Investuje se i do věcí, které nejsou na první 
pohled vidět, ale bez kterých nemůže měs-
to fungovat. Proto pracujeme na dostavbě 
kanalizace za 3,2 miliardy korun, rekonstruk-
ci kalového hospodářství na čistírně od-
padních vod za 2 miliardy. Teplárny k tomu 
navíc prochází velkou změnou centrálního 
vytápění – přechod z páry na horkou vodu 
ušetří energii i peníze zákazníkům. 
Samostatnou oblast zájmu pak tvoří 
kulturní a sportovní investice. Letos v létě 
Brno zahájilo stavbu atletické haly pro 
2000 diváků. Za necelých 700 milionů korun 
se bude stavět budova, která bude plnit 
jak sportovní požadavky, tak požadavky 
na energetickou hospodárnost provozu. 
Největší investicí od svého postavení pro-
chází Janáčkovo divadlo a po desetiletích 
slibů projektujeme také stavbu důstojného 
koncertního sálu pro Filharmonii Brno.
Brno se zkrátka snaží investovat do projek-
tů, které jsou důležité pro jeho další rozvoj, 
a připravovat vše tak, aby se v těchto důle-
žitých akcích mohlo pokračovat i v příštích 
letech. 
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Naše město se stále více otevírá 
komunikaci s občany. V internetové 
anketě se Brňané rozhodovali, zda 
chtějí sochu císaře Josefa II. před 
Novou radnicí. Jistě chvályhodný 
moment, jen škoda, že se podobné 
pozornosti nedostalo i nové podobě 
rezidentního parkování.

Ta totiž nebyla probrána ani s veřejností, 
ani se Zastupitelstvem města Brna. Možná 
to nepovažovali za tak důležité téma, jako 
je socha císaře reformátora. Nebo si řekli, 
že i otevřenost má své meze. Rezidentní 
parkování tedy bylo spuštěno k 1. září, 
přitom není dobře nachystáno, například 
chybí důležité technické náležitosti, jako je 
kamerový systém. Výběrové řízení na jeho 
dodavatele bylo tak skandální, že ho rada 
nakonec raději zrušila. Celý systém není 
dostatečně komunikován s brněnskou 
i mimobrněnskou veřejností a hrozí chaos. 
Úplné zamezení vjezdu nerezidentních 
vozidel do historického centra je nepromy-
šlené a zbytečné. Zavedení rezidentního 
parkování nemá podporu obyvatel města, 
podle médií s ním nesouhlasí 70 % občanů.
Spuštěním systému měsíc před komunál-
ními volbami udělali radní krok, který se jen 
velmi těžko bere zpět. Problémy způsobe-
né ukvapeným spuštěním rezidentního 
parkování přitom bude řešit až nové vedení 
města, které bude zvolené po komunálních 
volbách 5. a 6. října.
V polovině srpna jsme vyzvali radu, aby 
spuštění rezidentního parkování odložila 
a umožnila novému vedení města nové 
posouzení celého projektu. Podle radních 
však k odložení startu nebyl důvod. No tak 
snad alespoň s tím Josefem to bude podle 
toho, jak to chtěli lidé… 

Josef II. a rezidentní 
parkování 
v otevřeném městě

Oliver Pospíšil 
zastupitel, ČSSD

Petr Bořecký 
zastupitel, ANO 2011

Staré Brno – 
opomíjená čtvrť 
s POTENCIÁLEM

Staré Brno bylo dlouho stranou všech 
zájmů. Je to území s historickou 
zástavbou, do kterého je surově 
a necitlivě vklíněna zástavba 
vrcholného socialismu let šedesátých 
a sedmdesátých, území brownfieldů. 
A v jeho centru je takzvané náměstí, 
které vlastně ani není náměstí, nýbrž 
neosobní a nevzhledný prostor 
s významným přestupním uzlem 
a silnou automobilovou dopravou.

Městská část Brno-střed zde o prázdninách 
otevřela parčík při západní části Mendlova ná-
městí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a při-
spěla tak pomyslnou první vlaštovkou k rozvoji 
tohoto území. Parčík, s odkazem na bývalou 
plovárnu, je předvojem připravované rekon-
strukce Mendlova náměstí. Rekonstrukce 
přinese lepší uspořádání dopravního řešení 
na náměstí, umožňující jeho rozvoj a případ-
nou dostavbu tak, aby se stávající prostor 
stal skutečně po několika desítkách let opět 
náměstím a lépe sloužil lidem.
Na budoucí podobu Mendlova náměstí 
v současné době probíhá urbanisticko-
-architektonická soutěž, kterou pořádá 
městská část Brno-střed ve spolupráci 
s KAM Brno a jejíž výsledky budeme znát 
ke konci září. V těsné blízkosti Mendlova 
náměstí, na území po bývalém Krasu, je plá-
nována výstavba obchodních a bytových 
objektů, chystá se dostavba ulice Leitne-
rova, připravuje se urbanistická soutěž 
na prověření výstavby na Žlutém kopci 
severně od Mendlova náměstí. Nad starobr-
něnským klášterem městská část připravu-
je výstavbu dětského sportovně-kulturního 
centra. Potenciál drží i lokalita mezi Mendlo-
vým náměstím a ulicí Václavskou, jež v sou-
časné době slouží pouze jako parkoviště. 
Ještě kdyby se tak podařilo odklonit velký 
městský okruh z ulice Poříčí přes zvažova-
ný tunel pod Červeným kopcem a nábřeží 
Svratky se tak stalo zklidněnou relaxační 
plochou, máme se opravdu na Starém Brně 
na co těšit. Staré Brno má jedinečnou šanci 
na znovuvzkříšení své významnosti. 

Zastupitelstvo města Brna před 
prázdninami schválilo novou strategii 
bydlení, kterou jsme připravovali 
s bytovým odborem. Skvělé je, že 
to bylo schváleno napříč politickým 
spektrem. Odborníci dokonce tvrdí, 
že žádné jiné město v naší republice 
nemá lepší lék na bytovou krizi 
než Brno.

A v čem ten lék spočívá? Je to především 
možnost družstevního bydlení. Brněnská 
forma družstevního bydlení dává lidem 
šanci získat trvalé bydlení. Systém je 
nastaven tak, že město založí družstvo, 
do něhož vloží pozemek určený k výstavbě 
bytového domu. Toto družstvo si vezme 
od banky úvěr, který mu postupně budou 
družstevníci splácet v pravidelných měsíč-
ních splátkách.
Nejedná se o byty pro sociálně slabé, ale 
pro výdělečně činné, kteří se musí pro-
kázat pravidelným příjmem. Konkrétně 
půjde o byty pro manžele, partnerské páry 
nebo samoživitelky či samoživitele ve věku 
od 18 do 36 let, jejichž čistý měsíční příjem 
domácnosti bude mezi 35 tisíci a 50 tisíci 
korun. Zároveň nesmí vlastnit žádnou 
nemovitost určenou k bydlení. Výhodou 
naopak bude, když budou mít dítě žijící 
ve společné domácnosti. Pokrývá to tak 
okruh lidí, kteří pravidelně vydělávají, ale 
přesto nedokážou splnit podmínky bank 
pro hypoteční úvěry, zvlášť nyní, když ban-
ky ještě zpřísnily pravidla pro přidělování 
hypoték.
Družstevní bydlení nyní prošlo jednohlasně 
hlasováním bytové komise a míří na zářijo-
vé zastupitelstvo. Od prvního října se lidé 
budou moci do takového družstva hlásit. 
O projektu vás i nadále budu informovat. 

Brno má nejlepší 
strategii bydlení 
v České republice

Petr Hladík 
1. náměstek primátora, 

KDU-ČSL
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? Brno v současné době trápí doprava 
denně kolabující na celém území města. 
Vítáme, že se začalo s dostavbou 
VMO na Žabovřeské ulici a byly 
zahájeny intenzívní přípravy v oblasti 
Tomkova nám. a Staré osady. Nelze 
však chválit řešení dopravy v klidu.

S tím souvisí například budování JKC 
a podzemních garáží. Je pro nás nepří-
pustné, že špatným plánováním dojde k až 
čtyřleté prodlevě v jejich užívání! Zvláště 
když v centru chybí, i špatnými kroky stá-
vající koalice, parkovací místa! Nechci jen 
kritizovat. Například nákup BVV byl dobrou 
investicí. Pomůže při mnoha realizacích 
investičních projektů města. Kritiku však 
zaslouží dvojí metr. Ať už je to při doprodeji 
bytových domů nebo „transparentních“ 
směnách pozemků a nemovitostí. Občano-
vi za ceny obvyklé, a tedy nejvyšší, naopak 
rychlé jednání s podnikatelskými subjekty 
za odhad! Jaký odhad je, už nikdo nezkou-
má a věřte, my jsme na tuto praxi upozor-
ňovali a občanů se zastali.
?
Vážení čtenáři, zdá se vám tento můj pří-
spěvek s oněmi otazníky divný? Nedivím se 
a vysvětlím. Ty otazníky původně obsaho-
valy úvod a závěr příspěvku. Přišli jste tak 
o text v rozsahu 11 z celkových 24 řádků.  
Proč? Vysvětlení vyplývá z doporučení paní 
doktorky Doležalové, vedoucí právního 
oddělení MMB: „Příspěvky před blížícími 
se volbami s přihlédnutím k rozhodnutí 
Městského soudu sp. zn. 9A 344/2014-61 
není možné psát jako předvolební kampaň. 
Komunikační média obce si totiž musí 
zachovat korektnost a neutralitu a všech-
ny kandidující subjekty by měly dostat 
stejné podmínky pro uveřejňování svých 
příspěvků. Protože však nově kandidující 
strany a hnutí prostor pro své texty v Br-
něnském metropolitanu nemají, je nutné 
postupovat velmi opatrně“. Více naleznete 
na webových stránkách MěV KSČM v Brně.
 

A je před volbami

Martin Říha 
zastupitel, KSČM

Robert Kerndl 
zastupitel, ODS

Vlak se blíží 
do cílové rovinky. 
A co bude dál?

V těsně předvolebním čase je třeba 
našlapovat opatrně, aby se tento 
povolený příspěvek nezměnil v agitaci. 
Právě proto, že se však blížíme k cíli, 
dovolte mi připomenutí jen některých 
přešlapů stávající koalice a jejích 
čelních představitelů, na něž jsem se 
snažil průběžně upozorňovat.

Některé z nich patřily spíše do kategorie 
černohumorných, např. cesty služebním 
vozem dnes bývalého náměstka Hollana 
v době jeho dovolené do Větrného Jení-
kova. Nebo zpackaná výstava na náměstí 
Svobody, ze které se vyklubal autobazar 
s ojetinami. Či objekt z lešenářských trubek, 
tzv. Německý dům, který vyrostl na Morav-
ském náměstí bez stavebních povolení. 
Jiné skutečnosti se však úsměvnými nedají 
nazvat ani náhodou. Jako třeba nečinnost 
náměstka pro územní plánování ve vztahu, 
světe, div se, k územnímu plánu. Kvůli tomu 
vznikl za poslední čtyři roky nedostatek 
nově postavených bytů, což logicky šroubu-
je cenu a možnost dosáhnout na bydlení 
třeba pro mladé rodiny. Na druhé straně se 
ale rozehrávají z pohledu ODS nepřijatelné 
sociální experimenty s bezdomovci, kteří 
bez toho, aby museli splnit jakoukoli povin-
nost, dostávají od města opravené byty. 
Připomeňme si také tragické nezvládnutí 
situace ohledně sociálně slabých na uby-
tovně Šámalova a jejich umístění v objektu 
LDN na Červeném kopci navzdory razantní-
mu nesouhlasu místních obyvatel… 
Samostatnou kapitolu tvoří rozpočet měs-
ta Brna. I přes to, že se příjmy města díky 
dobré ekonomické situaci státu v rámci 
rozpočtového určení daní oproti roku 2014 
navýšily o zhruba 1,5 miliardy korun, investi-
ce Brna bohužel poklesly oproti stejnému 
období o více než 0,5 miliardy. Jinými slovy, 
i když se ekonomice velmi dobře dařilo, 
většinu prostředků vedení Brna utopilo 
v provozních nákladech. 
Co k tomu dodat? Přeji Brnu šťastnou 
volbu. 

Náklady na roční šalinkartu vedení 
města pro Brňany snížilo o 30 % už 
od loňského ledna. Od letošního září 
budou v MHD jezdit výrazně levněji 
také senioři a děti do 15 let. Město 
navíc plánuje investovat do nových 
tratí či klimatizací ve vozech. Na řadu 
ale musí přijít i debata o podzemní 
dráze v centru.

Chce-li být Brno městem příjemným 
k životu, musí podporovat rozvoj a využívá-
ní veřejné dopravy. Ulice nejsou nafukovací, 
a máme-li jimi všichni bezpečně a rychle 
projet, potřebujeme také atraktivní MHD. 
Městu se vyplatí garantovat cenově do-
stupnou MHD. Proto se za poslední 4 roky 
cena jízdného nezvedala a ceny předplat-
ních jízdenek šly naopak znatelně dolů. 
Tento trend je potřeba udržet.
Spolu se sociálně únosnou cenou jízdného 
je ale potřeba investovat do kvality veřejné 
dopravy. DPMB nakupuje nové nízkopodlaž-
ní vozy s nízkými emisemi i hlučností. Město 
projektuje prodloužení tramvajových tratí 
do bohunického kampusu i na Kamechy. 
Velkým úkolem je však zrychlit cestování 
centrem. Cesta tramvají, která se pomalu 
proplétá ucpanými křižovatkami, není nic 
atraktivního a řadu lidí pochopitelně štve. 
Už desítky let má Brno plány na podzemní 
tramvaj, ale teď s čím dál víc ucpanými 
ulicemi získávají teprve na naléhavosti. 
Šance, že stát brzy postaví v Brně 16 km 
dlouhý železniční diametr s 6,5 km tunelů, 
nejsou moc vysoké. Proto navrhuji začít 
nejdůležitějším tříkilometrovým úsekem 
podzemní dráhy mezi Nádražní, Českou 
a Šumavskou, který by se stal součástí 
tramvajových linek. Z Šumavské na Nádraž-
ní by cestující projel za pouhých 6 minut 
místo současných 12. MHD v centru by se 
výrazně zrychlila a zvýšila kapacitu. Přitom 
sehnat na takto efektivní rozvojový projekt 
spolufinancování z evropských i státních 
fondů je zcela reálné. Brno rychlou pod-
zemní tramvaj v centru potřebuje. 

Levnější MHD 
a rychlá tramvaj 
v podzemí

Martin Ander 
náměstek primátora,  

Zelení
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Jako Piráti v Brně dlouhodobě 
kritizujeme tzv. „květinkový 
model“ systému oblastí placeného 
stání (rezidentní parkování), tedy 
systému, který již řada evropských 
měst zavedla, ve většině případů 
k nelibosti jak tamních obyvatel, tak 
i návštěvníků.

Co nám vadí? Rezidentní parkování je 
fungující způsob regulace dopravní zátěže, 
brněnský model však zavádí velmi tvrdou 
regulaci, v rámci které má rezident právo 
při zakoupení parkovacího oprávnění 
parkovat pouze v oblasti cca 1,5 kilome-
tru kolem svého bydliště a v ostatních 
částech města, kde je rezidentní parkování 
zavedeno, je při parkování povinen uhradit 
poplatek přes parkovací automat jako 
každý jiný návštěvník města. Taková míra 
regulace je podle Pirátů zcela nedůvodná 
a neobhajitelná.
Z dostupných dat víme, že do Brna denně 
dojíždí za prací cca 70 tisíc lidí, dojíždě-
jících studentů je 45 tisíc a 35 tisíc lidí 
dojíždí denně za službami, které město 
nabízí, přičemž dle BKOMu třetina z do-
jíždějících využívá pro své cesty osobní 
automobil. To je 50 tisíc aut, která denně 
parkují v brněnském veřejném prostoru 
a jejichž majitelé nejsou obyvateli města 
Brna. Kdyby bylo parkování regulováno 
pro těchto 50 tisíc aut a jejich majitelé 
pro cestu do města využívali hromadnou 
dopravu, problém by byl vyřešen. Na místo 
toho však některé strany v brněnském 
zastupitelstvu v čele s hnutím ANO chtějí 
dělat z Brňáků návštěvníky v jejich vlastním 
městě.
Podle Pirátů je přijatelná pouze regulace 
založená na datech o skutečné vytíženosti 
parkovacích stání v jednotlivých lokalitách 
(kterými dnes město nedisponuje), jež 
nedělá z Brňáků návštěvníky ve vlastním 
městě a je zpoplatněná pouze na úrovni 
správních poplatků (max. 50 Kč za vydané 
oprávnění). Za prioritu považujeme rovněž 
výstavbu nových parkovacích domů. 

Rezidentní 
parkování 
očima Brňáka

Tomáš Koláčný 
radní, Žít Brno 

s podporu Pirátů

názory        

Karla Hofmannová 
zastupitelka

200 let 
Památníku míru 
v Denisových sadech

Obelisk, který je z Husovy ulice 
nepřehlédnutelný, stojí zde jako 
dominanta již 200 let a málokdo ví, 
že jde o nejstarší kulturní památku. 
Dokonce o moravskou národní kulturní 
památku, za kterou ho prohlásily 
moravské stavy v roce 1849.

Byl vybudován na paměť ukončení 
napoleonských válek. Jeho vybudování 
prosadil moravský místodržící Anto-
nín Bedřich hrabě Mitrovský, autorem návr-
hu byl rakouský architekt Alois Ludvík Pichl. 
Slavnostní odhalení se uskutečnilo 4. října 
1818 za přítomnosti arcivévody Ferdinanda. 
Pietní vzpomínku na odhalení památní-
ku připravil Brněnský městský střelecký 
sbor na sobotu 6. října 2018 pro všechny 
tradiční regimenty historických jednotek 
a samozřejmě především pro širokou 
veřejnost. Akce bude zahájena pontifikální 
bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla 
v 11.30 hodin a následně půjde průvod 
uniformovaných jednotek k obelisku. Zde 
bude zahájení ve 13.30 hod. a vedle oficiál-
ních hostů by neměl chybět ani zástupce 
rodu Habsburk-Lotringen. Součástí bude 
i připomenutí 25. výročí obnovení činnosti 
Brněnského městského střeleckého sboru 
pod velením Vlastimila Schildbergera. 
Poté bude následovat slavnostní pochod 
městem a bude položena kytice k pamětní 
desce maršála Josefa Václava Radeckého 
u jezuitského kostela. 
Je velmi záslužné, že jsou mezi námi obča-
né, kteří nezapomínají na historii naší země, 
a že jejich paměť sahá dále, než je 100 let 
od založení republiky. Vše, co máme vybu-
dováno dnes, stojí na staletých zápasech 
našich předků o smysluplný a spokojený 
život v míru. Neboť ten, kdo si neváží své 
historie, nezaslouží si sám úctu svých sou-
časníků. 

Brněnské firmy se teď v době 
konjunktury potýkají s nedostatkem 
lidských zdrojů, což se nejvíce týká 
sektoru počítačových technologií 
a přesného strojírenství, kde patří 
Brno mezi světovou špičku – ať už 
jde o elektronovou mikroskopii, 
kybernetickou bezpečnost, vývoj 
počítačových her či kosmický průmysl. 

Hodlá-li Brno zůstat dynamickým 
a inovativním městem, je nutné aktivně 
podporovat lákání talentů ze zahraničí, 
a to nejen pro výše uvedená odvětví, 
ale i pro akademický sektor. Základem je 
zvýšit mezinárodní povědomí o špičkových 
pracovních i studentských příležitostech 
a kvalitním životě, který Brno zahraničním 
talentům nabízí. Jedná se o tzv. talent 
attraction management.
Již v současnosti se město podílí na řadě 
projektů. V loňském roce jsme společně 
s Regionální hospodářskou komorou roz-
běhli projekt Mezinárodních obchodních 
misí, kde prezentujeme možnosti a nabídky 
Brna. Další je projekt Czech Emploi, v jehož 
rámci připravilo Brno s francouzskou 
ambasádou kampaň pro mladé francouz-
ské absolventy, jejichž nezaměstnanost 
dosahuje 27,7 %. Cílem je pomoci jim najít 
první pracovní uplatnění ve firmách právě 
v Brně, z čehož může profitovat brněnský 
pokročilý průmysl. V současnosti pak spolu 
s CEITEC připravujeme projekt na podporu 
výzkumných týmů s potenciálem založení 
společností, tzv. spin off. 
Okamžitou pomoc od Brna již dostali 
herní vývojáři. V Brně sídlí více než 25 her-
ních studií, jejichž tradice sahá do 80. let 
a z nichž pochází celosvětové hity jako 
Mafia nebo Shadowgun Legends. V červ-
nu hostilo Brno již 3. ročník konference 
herních vývojářů Game Access, jehož se 
zúčastnilo přes 1 000 účastníků z 227 studií 
z 29 zemí.  I díky podpoře města se podaři-
lo získat více než 30 nových vývojářů. V srp- 
nu jsme pak lákali talenty v Kolíně nad Rý-
nem na největší evropské herní expo. 

Brno loví talenty 
v zahraničí

Jaroslav Kacer
náměstek primátora
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V roce 1928 získalo Brno nejen světově 
proslulý a obdivovaný výstavní areál, ale 
koncepce Výstavy soudobé kultury v Čes-
koslovensku položila také základy českého 
moderního výstavnictví. Přesto výstavní 
činnost v areálu pokračovala ve 30. letech 
jenom omezeně a pavilony začaly chátrat. 
Uvažovalo se dokonce, že se z výstaviště 
stane veřejný sad, botanická nebo zoo-
logická zahrada či „brněnský Hollywood“, 
tedy že bude využito pro filmové ateliéry. 
Nic z toho se nerealizovalo, ale úpadek 
a devastace jeho prostor pokračovaly 
za okupace a lepší časy nastaly až v polo-
vině 50. let. 
Velký ohlas návštěvníků zaznamenaly 
v letech 1955–1957 tři Výstavy českoslo-
venského strojírenství. V životě výstaviště 
nastala nová etapa, jen bylo třeba dát jí 
i mezinárodní punc. Po těžce vydobytém 
souhlasu od Sovětského svazu a dalších 
zemí spřízněného socialistického tábora se 
v roce 1958 začal připravovat první meziná-
rodní strojírenský veletrh, tehdy nazvaný 
I. mezinárodní vzorkový veletrh.
Přípravy trvaly rok, protože o veletrh byl 
ze strany domácích i zahraničních vysta-
vovatelů nebývalý zájem, a výstaviště se 

    historie

MSV: 
česká zkratka 
srozumitelná 
strojařům  
z celého světa

Brněnské veletrhy slaví v letošním roce dvojité  
jubileum – před devadesáti lety byl 
Výstavou soudobé kultury zahájen provoz 
unikátního výstavního areálu a ke svému šedesátému 
ročníku dospěl Mezinárodní strojírenský veletrh, 
který zahájil modernizaci výstaviště a dal nový směr 
brněnskému veletržnímu průmyslu.

 I. mezinárodní vzorkový veletrh 
byla událost, kvůli které se muselo 
výstaviště rozšířit. Foto: Archiv BVV
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proto muselo rozrůst o další pavilony. Areál 
získal novou dominantu – kruhový pavi-
lon Z, který konstruktér Ferdinand Lederer 
ve spolupráci s několika architekty zastřešil 
monumentální kupolí z ocelových trubek, 
hliníku a skla o rozponu téměř sto metrů. 
Pavilon se tak stal nejen výstavním prosto-
rem, ale i obdivovaným exponátem, který 
budí zájem dodnes. 
Podobnou střechu dal Lederer taky pavi-
lonu C, který měl představovat modelový 
obchodní dům moderní provenience. Další 
velký pavilon B koncipovali architekti Alexa 
a Nutz jako tovární halu, kde budou vysta-
vovány výrobky těžkého strojírenství. Nové 
objekty v areálu přibývaly i v následujících 
desetiletích a tento proces určitě ještě 
není u konce.

I město dostalo 
mezinárodní „šmrnc“
Organizátoři veletrhu nakonec poskytli 
432 vystavovatelům z 29 zemí východního 
i západního světa 67 tisíc m2 kryté plochy 
v moderních pavilonech a halách a 63 ti-
síc m2 na volném prostranství. To vše pak 
směřovalo k tomu, aby se přehlídka stala 
místem pro mezinárodní výměnu zkuše-
ností, navazování hospodářských styků, 
zdravé soutěžení a obchodování v oblasti 
strojírenství, optiky, důlního, petrochemic-
kého, textilního, automobilového či spo-
třebního průmyslu, surovin pro tyto oblasti 
a podobně. Později, jak se strojírenský 
veletrh specializoval, se z některých těchto 
oblastí staly samostatné veletrhy.
První „obyčejní“ návštěvníci překročili práh 
nového veletrhu za doprovodu veletržní 
znělky v neděli 6. září 1959, oficiální dele-
gace si to odbyly již den předtím. Na za-
hájení přišlo 180 tisíc lidí, druhou neděli už 
čtvrt milionu.
K vidění toho bylo hodně: jen českosloven-
ské podniky předváděly přes tři tisíce ex-
ponátů, více než 350 z nich tvořily novinky. 
Zájem budily například tři kluzáky vznášející 
se pod kupolí pavilonu Z či expozice strojů 
u jeho vchodu, kde společnost ČKD Cho-
ceň vystavovala výrobník šupinového ledu. 
Pozornosti neuniklo lidové vozítko Velorex, 
„kombík“ Škoda Octavia s prvními zabu-
dovanými rádii Tesla, vysavač Eta s výkyv-
nou hubicí, ale třeba také mostový jeřáb 
z Královopolských strojíren, který v pavilo-
nu B sloužil k instalaci exponátů a poté se 
stal – podobně jako již zmíněný pavilon Z – 
sám exponátem, řízeným při předvádění 
dálkově, a mnoho a mnoho dalšího.
Počet obyvatel Brna se během dvou 
veletržních týdnů zhruba o polovinu zvýšil. 
Noviny nabádaly místní, aby na výstaviště 
nechodili o víkendech, kdy sem přijíždí 

nejvíc hostů odjinud. Chaos se však neko-
nal a město veletrhem žilo, dokonce nato-
lik, že socialistickou šeď přebila pestrost 
západního typu. Mimo jiné bylo k dispozici 
velké množství bufetů, mezi nimi nově 
otevřený Sputnik na rohu České s „úplně 
mechanizovanou kuchyní a lidovými cena-
mi“. Vše bylo čistší, noblesnější, lépe osvět-
lené – neonové girlandy z tehdejší doby visí 
v brněnských ulicích dodnes. Na náměstí 
Svobody vznikly unikátní světelné noviny 
s žárovkovým displejem, po němž běžel 
text zpráv.

Dobrá tradice značí 
dobrou budoucnost
První mezinárodní strojírenský veletrh 
skončil 20. září. Navštívilo ho 2,4 milionu lidí, 
z toho 13,5 tisíce ze zahraničí, a jeho obrat 
činil 4 miliardy korun. Tradice byla založena 
a na ni navazuje a ctí ji i letošní, jubilejní 
60. ročník veletrhu. Ozdoben novým vizuá-
lem otevře své už dlouho dopředu vypro-
dané prostory od 1. do 5. října a zavládne 

na něm „československá atmosféra“, 
protože hlavní partnerskou zemí je v roce 
stého výročí založení našeho novodobého 
společného státu Slovenská republika. 
Kromě prezentace nejmodernějších stro-
jírenských trendů se veletrh ohlédne také 
do minulosti: v pavilonu A1 je připravena 
retrospektivní výstava ikonických průmy-
slových výrobků spjatých s jeho historií, 
nazvaná 100RIES. Celé město pak jako 
kdysi s veletrhem propojí už loni úspěšně 
vyzkoušený projekt Brno Fair City.

První ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu přilákal statisíce lidí. Foto: Archiv BVV
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Kulturní tipy na září

  Výstavy
27/7 – 14/9
Jan Šibík / Deset let 
výstava autorových reportážních 
fotografií z let 2007–2016 je svědec-
tvím o proměnách světa 
Galerie Architektury Brno
www.galeriearchitektury.cz

11/7 – 15/9
Bohumír Matal / Přirozený svět
výstava k 30. výročí úmrtí mata-
dora brněnské poválečné malby 
a nejmladšího malíře Skupiny 42  
Artikle
www.artikle.cz

1/8 – 29/9
Boží dílo
kolektivní projekt umělců, kteří 
pracují s přírodou a v přírodě  
či ji instalují v galerijním prostoru 
Galerie U Dobrého pastýře
www.galerie-tic.cz

18/7 – 29/9
Několik ukrajinských slov o válce
texty ukrajinských autorů, v nichž 
reflektují válečný konflikt, který 
postihl jejich zemi v roce 2014
Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz

11/9 – 31/10
Šťastný bezdomovec – Evropan 
a světoobčan Jiří Gruša
výstava připomíná nedožité  
80. narozeniny Jiřího Gruši a nabízí 
vhled do jeho života a díla
Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz

6/9 – 25/9
Quinquaginta. Půl století s Q 
1968–2018
výstava k 50. výročí brněnského 

multioborového uměleckého 
Sdružení Q
Křížová chodba Nové radnice
www.brno.cz

13/9 – 4/11
StartPoint
výstava prací účastníků soutěže 
mladých evropských umělců, 
absolventů výtvarných škol
Dům pánů z Kunštátu
www.dum-umeni.cz

26/9 – 18/11
Monogramista T.D / Migrant
výstava nejnovějších prací sloven-
ského konceptuálního umělce
Dům umění,  
Galerie Jaroslava Krále
www.dum-umeni.cz

26/9 – 18/11
Jan Steklík
retrospektivní výstava bytostného 
kreslíře, významné postavy české 
výtvarné kultury 2. pol. 20. stol. 
Dům umění
www.dum-umeni.cz

14/9 2018 – 27/1 2019
Inez Tuschnerová
retrospektivní výstava svobodo- 
myslné brněnské výtvarnice, prů-
kopnice techniky art protis  
Moravská galerie, Pražákův palác
www.moravska-galerie.cz

 
  Divadlo – premiéry
7/9 19 h.
Bedřich Smetana / Libuše 
nové nastudování opery u příleži-
tosti 100. výročí vzniku republiky; 
režie Jiří Heřman
Brno – výstaviště, pavilon P
www.ndbrno.cz

12/9 19.30 h.
Matěj Nytra a kol. / ´68
hravá scénická esej o jaru 1968 
v Paříži i v Československu a jeho 
současné reflexi; režie J. A. Pitínský
HaDivadlo
www.hadivadlo.cz

14/9 19.30 h.
Homo eroticus aneb 
Láska v době těla
autorská inscenace o sexu a inti-
mitě, erotická balada o dočasném 
nasycení a prázdnu
Buranteatr
www.buranteatr.cz

15/9 19 h.
Cón, Slovák, Šotkovský, Štěpán / 
Osmyčky
rozmarná féerie s písněmi, která 
se věnuje českým dějinám; režie 
Stanislav Slovák
Městské divadlo Brno, Činoherní 
scéna
www.mdb.cz

25/9 19.30 h.
Andrej Platonov / Čevengur
jurodivý pohled na uskutečňování 
Velké říjnové revoluce na ruském 
venkově; režie Jan Kačena
HaDivadlo
www.hadivadlo.cz

  Festivaly
8–9/9 10 h.
Špilberk žije! Případ legionářské 
čepice
tradiční akce pošesté otevře celý 
hrad vyladěný tentokrát do atmo-
sféry první republiky 
hrad Špilberk
www.spilberk.cz

Konec léta přináší koncerty, divadla i výstavy. Foto: Pixabay.com

12–16/9
Babylonfest
prezentace národnostních menšin 
žijících na území Brna
Moravské náměstí
www.babylonfest.cz

15/9
Vibes of Havana 2018
kubánský festival s koncerty, 
tancem, workshopy, autentickými 
pokrmy a drinky
Malá Amerika
www.vibesofhavana.cz

21–23/9
Polárkový dort
všechny repertoárové novinky 
minulého roku, divadelní dílny, hos-
tující divadla, kapela Bombarďák 
Divadlo Polárka a šapitó v Björnso-
nově sadu 
www.divadlopolarka.cz

28/9 – 4/10
Den architektury 2018
8. ročník festivalu u příležitosti 
oslav Mezinárodního dne archi-
tektury 
různá místa Brna
www.denarchitektury.cz

30/9 – 1/10
Film a architektura 2018
diskuse o architektuře a urba- 
nismu prostřednictvím autorských 
dokumentů i hraných filmů 
různá místa Brna
www. filmarchitektura.cz

  Koncerty
18/9 19 h.
Dvořák a Adams
inaugurační koncert šéfdirigenta 
Dennise Russella Daviese
Kulturní centrum Babylon, sál 
Stadion
www.filharmonie-brno.cz

20/9 19.30 h.
Cavalieri / Svár duše s tělem
dílo stylově interpretuje a na dobo-
vé nástroje hraje Czech Ensemble 
Baroque & Roman Válek
kostel sv. Janů 
www.filharmonie-brno.cz

28/9 20 h.
Dmitry Maloletov
vystoupení ruského kytaristy  
v klubu na Hudební fakultě JAMU
Music Lab
www.musiclab.cz

  Ostatní
17/9 17 a 20.30 h.
Skejťácký sraz a předpremiéra 
filmu King Skate
skejtový jam na náměstí završený 
filmovým zážitkem a afterparty 
na zahrádce Café Bar Scala
Moravské náměstí  
a Univerzitní kino Scala 
www.kinoscala.cz
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odpad i nebezpečné odpady. Většina odpa-
dů svezených společností SAKO neskončí 
na skládkách, ale je recyklována nebo 
poslouží pro výrobu energie pro občany. 
Ročně je takto využito více než 230 000 tun 
nerecyklovatelného odpadu, čímž se pokryje 
roční spotřeba elektrické energie 20 tisíc do-
mácností a vyprodukuje se teplo pro 40 tisíc 
rodin. Protože klasická sběrná střediska 
slouží pouze pro občany, mohou společnosti 
a živnostníci využít speciální sběrné středis-
ko pro podnikatele – Sběrné středisko odpa-
dů ASTV, které přijímá i takové odpady, které 
jiná sběrná střediska odmítají (např. azbest, 
bytová jádra, eternit a rtuť). Společnosti, pro 
které je důležitá ochrana vlastních dat nebo 
dat klientů, mohou využít skartaci, kterou 
SAKO poskytuje. Zákazník může skartaci 
přihlížet a ubezpečit se o jejím řádném 
provedení. Dokumenty určené ke skartaci 
mohou obsahovat sponky, vazače i plastové 
obaly. Využít služeb SAKA je možné i jednorá-
zově při potřebě zbavit se většího množství 
nesourodého odpadu, tedy například při 
úklidech, přestavbách nebo rekonstrukcích. 
V takovém případě SAKO na místo určení 
přistaví velkoobjemový kontejner a o jeho 
obsah se poté postará. www.sako.cz

komunálnímu odpadu (tedy ten, který 
nevznikl přímo při výrobě a má podobné 
složení jako běžný odpad z domácnosti), 
mají podnikatelé dvě možnosti:
1)  uzavřít smlouvu s vlastním dodavatelem 

služeb v oblasti odpadového hospodář-
ství, který se o odpad pravidelně postará,

2)  na základě písemné smlouvy se zapojit 
do systému obce. 

V Brně se o odpady stará 
městská společnost SAKO
Její svozový systém vyřeší jak svoz tříděného 
odpadu, tak odpadu směsného. Stejně tak 
individuálně, či pravidelně přebírá zbytky 
z restaurací a další gastroodpad, průmyslový 

SLUŽBY

Podnikatelé, máte své odpady vyřešené? 
Pomůžeme vám!

Jak zacházet s odpady, jak správně třídit a které věci nepatří do popelnice, ale 
na sběrné středisko, to většina občanů ví. Naopak mnoho podnikatelů netuší, že  
pro ně platí trochu jiný režim. Ze zákona o odpadech jim totiž vyplývají další pravidla 
a povinnosti. Věděli jste například, že podnikatelé nemohou odkládat vytříděný 
odpad do žlutých a modrých kontejnerů bez řádné smlouvy a že využívání popelnic 
na odkládání komunálního odpadu podnikatelem bez písemné smlouvy může být 
kontrolováno a pokutováno? Jak tedy jako podnikatel správně nakládat s odpady?

Zbytkový materiál z výroby, nepotřebná 
dokumentace a veškeré další odpadní před-
měty vyprodukované obchodní společností 
nebo živnostníkem označuje zákon jako 
odpad. Ten by měli podnikatelé mimo jiné 
třídit podle jednotlivých druhů, vést o něm 
evidenci po dobu 5 let, nebezpečné odpady 
jednou ročně ohlašovat příslušnému obec-
nímu úřadu a především předávat odpady 
pouze tomu, kdo má k jejich převzetí povole-
ní (od příslušného krajského úřadu).

Kam tedy s odpadem?
Ten nebezpečný, stejně jako odpad z vý-
roby, může převzít jen oprávněná osoba. 
Pokud se ale jedná o tzv. odpad podobný 

HaDivadlo: Čevengur
Na začátku nové divadelní sezóny 
představí HaDivadlo premiéru inscenace 
Čevengur podle stejnojmenného románu 
Andreje Platnova. V Platonově románu 
se prolínají dávné sny o království 
božím na zemi, proroctví o konci světa 
s apokalypsou a utopiemi rolnického Ruska. 
V HaDivadle v režii Jana Kačeny od 25. září.
www.hadivadlo.cz

DIVADLO

Polárkový dort: 
divadlo pro děti i dospěláky
Máte-li děti (ale i když nemáte), nenechte si 
21.–23. září ujít festival Polárkový dort. Divad- 
lo Polárka během tří dnů uvede všechny 
premiéry uplynulé sezóny a kromě předsta-
vení v divadle (Tučkova 34) se můžete těšit 
také na hudební a divadelní program v ša-
pitó, které bude stát v Björnsenově sadu.
www.divadlopolarka.cz

FESTIVAL

Rok 1968 v Brně očima cenzora
Jak vypadala okupace v Brně? A jak 
o tehdejších událostech informovala komu-
nistická propaganda? Kulatých 50 let od in-
vaze sovětských vojsk do Československa 
přiblíží výstava Muzea města Brna: 
Rok 1968 v Brně očima cenzora. Výstava 
je na hradě Špilberk k vidění do 29. října. 

www.spilberk.cz

VÝSTAVA

České korunovační klenoty na dosah
V Zámeckých jízdárnách v Lednici máte 
možnost až do 30. září (denně kromě 
pondělí) zhlédnout výstavu mistrovských 
replik českých korunovačních klenotů 
a dalších exponátů připomínajících období 
vlády Karla IV. (repliky zbraní, oděvů, obuvi, 
3D modely, vyobrazení, miniatury ad.). 

www.ceskekorunovacniklenoty.cz 

VÝSTAVA

Design z celého světa
V rámci mezinárodního bienále 
DESIGN.S 2018 můžete až do 16. září 
zhlédnout v Technickém muzeu práce 
českých studentů designu i výrobky 
mladých designérů z Tchaj-wanu, Švédska, 
Rumunska, Polska a dalších zemí. 
Na výstavě uvidíte exponáty z oblasti 
průmyslového designu i produktový design.
www.technicalmuseum.cz

VÝSTAVA

Kde se berou problémy  
a jak je překonávat?
Tak zní téma přednášky buddhistického 
theravádového mnicha dr. Bhante Nagasena, 
který pochází z Bangladéše a nyní působí 
ve Velké Británii, kde předává Buddhovo 
učení západním žákům. Přednáška pro-
běhne 26. září v Knihovně Jiřího Mahena 
na Kobližné 4 (Velký sál, 5. poschodí).
26/9 v 18 hod, Knihovna Jiřího Mahena

VZDĚLÁVÁNÍ
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v Brně jedenáct skupin KLAS a další budou 
přibývat. Nemáte-li ve svém okolí KLAS 
založený a chtěli byste takový program 
navštěvovat nebo provozovat, obraťte 
se na organizaci Spokojený senior – 
KLAS, z. s. Zapojit se mohou právnické 
osoby, městské části, knihovny, neziskové 
organizace a jiné. 
 
 
 
 
www.spokojenysenior-klas.cz

Hormonální jóga pro ženy v Brně
Kurzy Šárky Simonidesové, jedné z prvních 
lektorek hormonální jógy, prošlo už více 
než 4 000 spokojených žen, kterým jóga 
pomohla při problémech s menoupauzou, 
štítnou žlázou nebo otěhotněním. Ženy se 
mohou zúčastnit víkendového nebo měsíč-
ního kurzu, kde se naučí ucelenou sestavu. 
www.svethormonalnijogy.cz 
tel.: 724 250 689

Chovatelská burza
Pravidelná chovatelská burza se koná 
7. října v Kongresovém centru BVV.  
Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, 
krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské  
potřeby a mnoho dalšího. Vše za bezkon-
kurenční ceny. Jste úspěšní chovatelé  
a máte přebytky? Pak neváhejte 
a rezervujte si u nás stůl. 
www.aquaterabrno.cz

Služby pro nedoslýchavé
AUDIOHELP, z. s. – pomáháme lidem 
nedoslýchavým, převážně seniorům v pro-
blematice plynoucí ze ztráty sluchu. Posky-
tujeme bezplatné služby v oblasti podpory 
používání sluchadel, kompenzačních 
pomůcek včetně poradenství. Tyto služby 
poskytujeme i v místě bydliště klienta. 
AUDIOHELP, z. s., tel.: 541 240 381 
e-mail: cknh.audiocentrum@seznam.cz

Literatura brněnských Němců
Seznamte se s osudy a díly jazykově 
německých autorů spjatých s Brnem. 
Německé Brno žilo rušným kulturním 
životem, v němž měla nezastupitelnou roli 
i literatura. Tu nyní přibližuje výstava Proudy:  
Literatura německého jazyka v Brně 1848–1945. 
Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, 
do 28. 10.
www.muzeumbrnenska.cz

VÝSTAVA

Škola ruského jazyka
Sobotní škola ruského jazyka a kultury 
v Brně (sídlí na ulici Křenová 67) nabízí výu-
ku ruštiny dětem od 5 let a též individuální 
a skupinovou výuku pro dospělé. Vedle 
školního programu dle studijních metodik 
pro rodilé mluvčí máme také program 
“Ruština jako cizí jazyk”.
rkosm.cz@email.cz, tel.: 737 687 559
www.rkosm.cz

VZDĚLÁVÁNÍ Babylonfest 2018
Od 14. do 22. 9. rozzáří Brno vlajky 
národnostních menšin na 11. ročníku 
Babylonfestu. Můžete se těšit na setkání 
s osobnostmi (Žijí mezi námi, 20. 9. v kavárně 
Špaček), sázení stromu (18. 9. v parku 
Lužánky), koncert: Podoby hudby (21. 9. 
na Radnické 10), bohatý kulturní program 
22. 9. na Moravském nám. a mnoho dalšího.
www.babylonfest.cz

FESTIVAL

ZDRAVÍ

HOBBY SLUŽBY

VOLNÝ ČAS FESTIVAL

Aktivní život pro brněnské seniory V polovině září oživí 
Brno kubánská kultura

Jste senior a chcete svůj volný čas trávit 
smysluplně a aktivně? Klub Aktivních Se-
niorů (KLAS) nabízí programy, jež umožňují 
seniorům pravidelně se setkávat, něco 
nového se dozvědět, trénovat paměť, mo-
torické dovednosti a udržet si psychickou 
pohodu. A hlavně získávat nové přátele 
i zajímavé tipy na trávení volného času. 
Síť KLAS – Klub Aktivních Seniorů® v Brně 
rozvíjí za podpory Magistrátu města Brna 
organizace Spokojený senior – KLAS, z. s., 
která tento program pro seniory meto-
dicky zajišťuje. V současné době funguje 

Během prvního ročníku festivalu 
Vibes of Havana v areálu Malé Ameriky se 
můžete těšit na drinky z havanských rumů, 
šťavnaté burgery, steaky a další dobroty, 
včetně sladkých churros. Kubánskou at-
mosféru doladí bohatý hudební program, 
zahraje kapela N.O.H.A., Kapitán Demo, 
Noisy Pots a další. Zažít Kubu budete moct 
na vlastní kůži na workshopech, kde si 
namícháte vlastní drink, naučíte se taneční 
kroky salsy a bachaty nebo si vytvoříte 
vlastní graffiti. 15. září, Malá Amerika. 
www.vibesofhavana.cz
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    volný čas

SOUPEŘI V LIZE MISTRŮ
Eisbären Berlín – jeden z nejslavnějších německých hokejových klubů byl založen 
v roce 1954, tehdy ještě pod názvem SC Dynamo Berlin. Lední medvědi jsou 
několikanásobnými německými mistry a do CHL se kvalifikovali díky loňskému 
druhému místu. Kádr týmu vyztužují zahraniční hráči se zkušenostmi z NHL, jako 
jsou například James Sheppard nebo Colin Smith.
Něman Grodno – běloruský mistr prahne stejně jako Kometa po zlatém hattricku 
v domácí lize, kde v posledních letech dominuje. V Lize mistrů si tým zahraje již 
potřetí, ačkoliv na výraznější úspěch teprve čeká. Mezi opory patří brankář běloruské 
reprezentace Vitalij Trus či útočník Arťom Kislyj.
EV Zug – stříbrný celek loňského ročníku švýcarské ligy není pro brněnské fanoušky 
žádnou neznámou. Kometa jej loni v osmifinále vyprovodila z CHL, když ovládla oba 
zápasy. Rodí se snad nová, mezinárodní rivalita?

Kometa se v přípravném zápase utkala s ruským Amurem Chabarovsk. Foto: I. Dostál

S jídlem roste chuť. Pravdivost tohoto  
přísloví potvrzují nejen fanoušci, ale také 
realizační tým a hráči brněnské Komety. 
Po dvou vyhraných titulech v řadě a také 
úspěších na mezinárodní scéně panují 
před letošní sezonou velká očekávání 
a parta kolem Libora Zábranského 
je jistě bude chtít naplnit.

Hlavním tématem letní pauzy bývají již 
tradičně přestupy – a stejně jako v minulých 
letech, i tentokrát Kometa cílila na velká 
jména. Asi nejzvučnější posilou je veterán 
NHL a české reprezentace, mistr světa 
z roku 2010 Lukáš Kašpar, který si vyzkoušel 
také KHL či finskou ligu. „Těším se na novou 
sezonu v extralize. Kometa je úspěšné muž-
stvo a chci zažít ve své kariéře zase něco 
nového. Jeden titul jsem vyhrál ve Finsku, 
kde bylo hodně silné mužstvo. Tady bude 
také kvalitní, takže věřím, že se mi povede 
něčeho podobného dosáhnout i s Kome-
tou,“ netajil se svými ambicemi Kašpar. 
Druhým velkým jménem, které se le-
tos usídlí v jihomoravské metropoli, je 
Peter Mueller, jednatřicetiletý americký 
forvard s téměř 300 starty a 63 vstřelený-
mi góly v NHL. „Zaujaly mě úspěchy, které 
Kometa v posledních letech získala. Brno 
zároveň hraje Ligu mistrů, která znamená 

Posílená Kometa 
zaútočí na zlatý hattrick

skvělou možnost porovnat se s evropskou 
špičkou,“ uvedl. V přípravných utkáních za-
tím září a dává jeden gól za druhým. „Celá 
organizace se ke mně chová skvěle. Chci 
všem ukázat, proč si mě Kometa do své-
ho týmu přivedla, a udělám vše, co bude 
v mých silách,“ těší se Mueller.
Kromě nich do týmu přišli také Juraj Mikuš 
a Bedřich Köhler. Devětadvacetiletý Mikuš 
vyzkoušel KHL a tři sezony bojoval v Torontu 
Marlies o své místo v NHL. Několikrát si zahrál 

také na světových šampionátech. Köhler 
strávil poslední tři roky v Hradci Králové, před-
tím nastupoval za Zlín a Vítkovice. „Hraji dů-
razně, snažím se být nepříjemný pro soupeře 
a dostat se mu pod kůži. Myslím, že součástí 
mého hokeje je i obětavost, bojovnost a pod-
řízení se týmovému úspěchu,“ popisuje svoje 
kvality. „Abych pravdu řekl, ve městě to zatím 
moc neznám. Jednou dvakrát za rok mě 
vždy manželka vytáhla do Brna na nákupy 
a to bylo všechno,“ usmívá se Köhler.
To, jak je v Brně hokej populární, se ukázalo 
také při prvním domácím přípravném utkání 
proti Slovanu Bratislava, které sledovalo téměř 
5 000 diváků. Kometa sice prohrála 2:5, ale 
trenér Kamil Pokorný si z toho těžkou hlavu 
nedělal: „Od toho příprava je a jdeme pracovat 
dál.“ Zajímavostí utkání byl brankářský souboj 
bývalých spoluhráčů, proti Marku Langha-
merovi se totiž postavil v Brně populární 
Marek Čiliak, jenž vychytal oba tituly moderní 
éry. V následné odvetě pak Brněnští vyhráli 5:1, 
dvěma góly se blýskl nováček Mueller, dobrý 
výkon předvedl v brance Vejmelka.
První dva ostré zápasy v Lize mistrů (pozn. 
skončily po uzávěrce tohoto čísla) má Ko-
meta čerstvě za sebou a nyní ji čekají dvě 
domácí utkání. Nejprve, ve čtvrtek 6. září, 
vyzve Grodno; v neděli pak Berlín. Domácí 
extraligu zahájí v sobotu 15. září, kdy se 
utká s rivaly z Chomutova. Hned o den 
později se pak představí na domácím ledě, 
kde vyzve Indiány z Plzně.
 Marek Dvořák
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KAM? Přidej se 
k nám!

Staňte se součástí týmu vydavatelství Pocket media. 
Více informací na www.pocketmedia.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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Spojovačka

Kvíz

Když postupně spojíte všechny body od 1 do 88, objeví se obrázky organismů, které můžete na podzim objevit i v lese. Které 
živé organismy to jsou? Potom si obrázek nezapomeňte hezky vybarvit. Ilustrace: Adéla Miklíková

Kolik toho víte o mezinárodním strojírenském veletrhu, si můžete ověřit na stránkách kulturního magazínu KAM v Brně. Zářijové vydání 
přináší speciální přílohu k 60. ročníku MSV, tam najdete správné odpovědi na kvízové otázky. 

Jak dobře znáte mezinárodní strojírenské veletrhy?

Kolik dní trval první mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, konaný  
v roce 1959?

Který brněnský časopis připravoval, zejména v 60. letech, 
pravidelnou přílohu o MSV i s mapou areálu výstaviště?

    zábava

Brněnské veletržiště, mapa z roku 1965.Brněnské podniky nabízely během veletrhů speciální zboží.
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zábava        

Křížovka o ceny
Tři vylosovaní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 23. 9. 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 (Riviéra je nově opravená a už neprotéká) byli vybráni: M. Bošková, R. Kopřiva, I. Jergl.
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    komerční prezentace

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. rozšiřují své služby 
a zvyšují komfort svým zákazníkům. V oblasti měření 
vody investují do rozvoje systému umožňujícího dálkové 
odečty spotřeby vody. Zahájily intenzivní spolupráci 
s městem Brnem na zavedení projektu Smart vodoměrů 
do běžného života a podílí se tak společně na naplnění 
vize města Brna být „chytrým městem“. V rozhovoru to 
potvrzuje generální ředitel společnosti Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. Jakub Kožnárek.

Dálkový odečet 
spotřeby vody

Nové technologie umožní 
dálkový odečet spotřeby vody

Můžete na úvod vysvětlit, jaký je 
cíl projektu?
Projekt si klade za cíl  postupné umožně-
ní dálkového odečtu spotřeby vody, jako 
standardu, pro všechna odběrná místa 
na území města Brna. Do konce roku 2019 
předpokládá projekt zprovoznit prvních 
6 000 Smart vodoměrů pro odběrná místa 
s vyšší spotřebou vody. Tato odběrná místa 
představují cca 80 % celkové spotřeby vody 
v městě Brně. 

K čemu je vlastně takový Smart 
vodoměr dobrý?
Smart vodoměr umožňuje až několikrát 
denně zaznamenat a přenést informace 
o spotřebě vody, z čehož je možné deteko-
vat především úniky při poruchách na vnitř-
ních rozvodech zákazníků. Ty se nejčastěji 
projevují jako skryté, ve formě protékajícího 
záchodu nebo pojistného ventilu zásobníku 
teplé vody. Výhodou dálkového odečtu 
spotřeby vody je snížení nezbytného počtu 
návštěv pracovníků vodáren a otevření 
nových možností v komfortu elektronické 
komunikace se zákazníkem.

Jaké další výhody s sebou 
přináší dálkový odečet spotřeby 
vody?
Největší přínosy vidím především v těchto 
oblastech:
•  snižování ztrát vody – pozitivní vliv na ži-

votní prostředí,
•  ochrana zásob vodních zdrojů – spotřeba 

bez plýtvání,

•  jednoduchý náhled na stav vodoměru 
přes webovou aplikaci, 

•  neustálý přehled o množství spotřebova-
né vody,

•  možnost dálkového odečtu bez vstupu 
k zákazníkovi,

•  prevence ochrany majetku rychlou detek-
cí úniků vody.

Můžete nám říci pro koho je 
služba určena?
Služba je určena zákazníkům společnos-
ti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
kteří bydlí v městě Brně a mají uzavřenou 
smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod. To znamená, že se jedná 
o hlavní vodoměry na vstupech do nemo-
vitostí. A v případě ostatních vodoměrů, 
umístěných například v bytech, umíme 
poskytnout podporu při nalezení vhodné-
ho řešení.  

Co musí zákazník udělat, pokud 
má o Smart vodoměr zájem?
Obrátit se na naše zákaznické centrum. 
Na základě projeveného zájmu budou 
ověřeny možnosti instalace a funkčnosti 
systému v daném místě. Technologii 
dálkového odečtu spotřeby je možné 
přímo nainstalovat pouze na kompatibilní 
vodoměry. Bohužel, ne všechny tuto 
podmínku splňují, proto Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. ve spolupráci s městem 
Brnem začaly nahrazovat stávající vodoměry 
novějšími typy. 
 

Více informací můžete zjistit 
na webových stránkách 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
nebo vám je ochotně sdělí 
zaměstnanci Zákaznického oddělení.  
 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1a 
Pisárky, 603 00 Brno
e-mail: bvk@bvk.cz, tel.: 840 177 177
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NA MORAVĚ 
SE NECHLASTÁ, 
NA MORAVĚ 
SE KOUPE!
Turistický cíl Moravy číslo 1
CzechTourism 2017

NOVINKA: 
víkendový AQUABUS

BRNO  AQUALAND 
každé 2 hodiny.

K zakoupení na www.aqualand-moravia.cz/dekujeme
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