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Milí čtenáři,

máme před sebou měsíc, který voní 
mrazivým vzduchem, prvním sněhem, 
jehličím a vánočním cukrovím. A také třeba 
svařeným vínem nebo turbomoštem, 
které lákají k setkávání a zastavení na 
vánočních trzích. Ty na vás letos čekají na 
mnoha místech Brna. Hlavním tématem 
tohoto čísla je proto program Brněnských 
Vánoc, vánočních trhů a dalších vánočních 
a předvánočních akcí, které se v Brně 
budou konat. Ať už dáváte přednost 
sportu, veselé společnosti, či tichému 
rozjímání, věřím, že si z bohatého programu 
vyberete.
V souvislosti s adventem jsme se 
podívali také do minulosti. Vánoce před 
devadesáti lety přinesly Brnu nejen tradici 
vánočních stromů na náměstí, ale také 
zrod instituce důležité pro ty nejmenší – 
Dětského domova Dagmar, který sídlí 
v Žabovřeskách. Přečíst si můžete příběh 
o Rudolfu Těsnohlídkovi a odloženém 
děvčátku, které dostalo jméno Liduška.
Období adventu je nejen obdobím 
očekávání a těšení se na Vánoce. 
Pro křesťany je první adventní neděle také 
začátkem nového církevního roku.

Na jakémsi pomyslném začátku dnes 
stojí i město Brno – poprvé se sešli noví 
zastupitelé, zvolili novou primátorku 
a její náměstky a radní. Na názorových 
stránkách si proto tentokrát můžete 
přečíst medailonky, v nichž se vám nové 
vedení města představuje a popisuje své 
plány a předsevzetí do tohoto nového 
období.
A ani v tomto čísle vás neochudíme 
o rozhovory – s ředitelem Městské policie 
Brno jsme si povídali o tom, jaké zkušenosti 
posbíral jako řadový strážník a co vše se 
při práci strážníka může stát. Fanouškům 
hokeje zase nabízíme rozhovor s novým 
gólmanem Komety. 
Přeji vám všem příjemné předvánoční dny.

Čtyři brněnská náměstí už voní punčem. Foto: J. Jelínek

Zuzana Šrámková
redaktorka



4

    obsah

Již od konce listopadu žije Brno vánoční atmosférou. Na čtyřech 
náměstích v centru města najdou jejich návštěvníci tradiční 
trhy, nazdobené stromy, betlém a nově i ruské kolo. V prosinci 
se uskuteční i řada dalších vánočních akcí – výstavy betlémů, 
adventní vycházky, vánoční veletrh nebo lov kuliček z orloje. Část 
Brněnských Vánoc navíc neskončí v předvečer Štědrého dne, 
ale potrvá přes svátky až do 28. prosince.

Štěně, harfa, mluvící Furby i domek na venkově. Takové jsou dárky, 
které Brňané chtěli, ale nikdy pod stromečkem nenašli. 
Ohlédněte se za duchem minulých Vánoc – těch dávných 
i třeba jen těch loňských – a v naší anketě si přečtěte, po čem 
všem lidé touží. Chcete se zapojit do další ankety v Brněnském 
metropolitanu? Sledujte Facebook či Twitter BRNOmycity.

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
důležité informace k probíhajícím velkým dopravním stavbám 
v Zábrdovicích, na Dornychu a na Žabovřeské, o výsledcích 
participativního rozpočtu, o památném stromu, co pamatuje 
i Švédy, o vracení poplatku za první auto rezidentům a o mnohém 
dalším.

Mnozí na ně nadávají, někdo si z nich utahuje, další je ignorují, 
a občas je volají k bizarním případům – třeba jen otevřené 
popelnici či zaručeně „zamrzlé“ labuti. Nejčastěji ale městští 
strážníci pomáhají už jen tím, že jsou v ulicích. Jaká je 
dennodenní práce strážníků, popsal ředitel Městské policie Brno 
Luboš Oprchal, který si jako jediný ředitel v historii prošel celým 
kariérním žebříčkem. 

  6  téma

  20  anketa

  14  magistrát informuje

  22  rozhovor
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Přesně před devadesáti lety se v Žabovřeskách začal stavět 
Dětský domov Dagmar. Zasloužil se o něj spisovatel Rudolf 
Těsnohlídek, když v roce 1924 inicioval novou brněnskou 
tradici, kdy se pod Vánočními stromy republiky začaly konat 
veřejné sbírky. Co ho k tomu tehdy vedlo a jak v lese u Bílovic 
zachránil promrzlé děvčátko, které pojmenovali Liduška?

Metropolitan pravidelně nabízí zábavu pro celou rodinu. 
Děti budou tentokrát hledat v bludišti cestu od dárků 
ke stromečku, pro dospělé je připravena křížovka o ceny 
a znalci Brna se mohou pochlubit svými vědomostmi o Petrovu. 
Hezkou zábavu s Metropolitanem!

  28  historie

  36  volný čas – zábava

Na svém zasedání 20. listopadu brněnští zastupitelé zvolili nové 
vedení města – 11 radních. Čemu se budou věnovat, jaké 
oblasti pod jednotlivé radní spadají a jaké budou v následujících 
letech priority rady města? Brněnský metropolitan dává prostor 
pro vyjádření koaličním i opozičním politikům. Přečíst si tak 
můžete i vyjádření stran, které v zastupitelstvu skončily v opozici.

  24 názory

Brněnská Kometa míří za titulovým hattrickem a posiluje o nové 
hráče. Nejnovější posilou je šestadvacetiletý brankář Libor 
Kašík, který přišel z ruského Chabarovsku. Brno pro něj pocitově 
byla nejlepší volba. Jak sám říká, je tu skvělé zázemí a k hráčům se 
chovají na špičkové úrovni. V minulosti již v dresu Zlína Kometě titul 
vyrval, nyní se jej pro Brno pokusí vybojovat.

  34  volný čas – sport

obsah        
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Brněnské Vánoce slavnostně zahájilo rozsvícení Těsnohlídkova stromu. 
Foto: J. Jelínek



Brněnské Vánoce:  
Delší, barevnější, 
rozmanitější

Nákupy vánočních dárků nebo jen 
nasávání atmosféry na vyzdobených 
náměstích s hrnečkem punče v ruce? 
Obojí nabízí hned čtyři prostranství 
v samém centru města. Každé se přitom 
vydává trochu jiným směrem, tak aby 
výsledek uspokojil všechny návštěvníky.

Šťastné a veselé
Nejživějším místem s celodenním 
program bude jako každý rok náměstí 
Svobody. Oblíbená bohatá hudební 
produkce dokládá, že titul UNESCO 
Kreativní město hudby Brno získalo 
právem. Během trhů se na pódiu 
vystřídá více než 60 kapel. „Předskoka-
nem“ jim v dopoledních a odpoledních 
hodinách budou divadelníci nebo 
skauti čtoucí pohádky a nespočet dětí 
z mateřských, základních i základních 
uměleckých škol. 

Na náměstí Svobody se můžete vydat 
i za nákupy dárků. Vedle tradičních 
řemeslných výrobků tu od 4. do 23. pro-
since v rámci December Design Days 
seženete i produkty místních designé-
rů: oblečení, doplňky, šperky, všechno 
s autorskou hodnotou. 
Kromě stánků s rozličným vánočním 
občerstvením tu najdete symbolické 
iglú se zimním barem a speciální nabíd-
kou punčů. K dostání bude i speciální 
drink, jehož zakoupením zároveň při-
spějete na konto Hospice sv. Alžběty.
Charitativní rozměr je pro Brněnské 
Vánoce typický, stál dokonce u jejich 

Gastropožitky jako vánoční pizzu nebo 
koktejl „horký štrůdl“ tu nejen nakoupíte, 
ale hlavně vychutnáte. Využít k tomu 
můžete zázemí u stánků i nové lavičky 
a mobiliář přidaný při rekonstrukci. Jako 
obvykle najdete v horní části náměs-
tí betlém řezbáře Jiřího Halouzky se 
stovkami postav a na terase u kostela 
zookoutek s ovečkami a kamerunskými 
kozami z brněnské zoo (pozor: hladit 
ano, krmit ne) nebo Ježíškovu poštu. 

Tradiční a autentické
Vánoční trhy jako z Ladových obrázků – 
takové je pojetí Adventu na Zelňáku. 
Celkem 121 stánků, které obsluhují 
prodejci v typických kostýmech,  
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zrodu. „Sbírky se během vánočních 
trhů pořádaly od začátku a také letos 
bude pod stromem kasička, do které 
mohou lidé přispět našemu dlouhole-
tému partnerovi, Českému červenému 
kříži. Peníze jsou tentokrát určeny pro 
děti z SOS vesniček a sociálně slabé 
rodiny,“ popisuje Jana Janulíková, ředi-
telka TIC Brno, které trhy na náměstí 
Svobody pořádá. Každou středu odpo-
ledne si lidé také mohou zakoupit pří-
mo u pódia něco na zub a tím podpořit 
Diecézní charitu Brno, Dětský domov 
Dagmar a sdružení Vodicí pes.
Každou celou hodinu se středobodem 
dění na náměstí Svobody stává brněn-
ský orloj. Od 11 do 23 hodin vypouští li-
mitovanou vánoční edici kuliček. O svát-
cích vypadne denně jedna v 11 hodin, 
více šancí lovci dostanou ve dnech ná-
sledujících – 27. i 28. prosince vydá orloj 
po třinácti kuličkách. „Kuliček máme 
k dispozici přes 300, ale tentokrát se 
nebudou prodávat. Kdo si nechytne, 
nemá,“ upozorňuje Janulíková.

Klidné a gastronomické
Protipól dynamickému náměstí Svobo-
dy představuje jen o ulici dál Domini-
kánské náměstí. Malé, letos zrekonstru-
ované prostranství sevřené siluetou 
kostela sv. Michala a Nové radnice za-
plní dvanáct stánků lokálních podniků. 
Někdejší Rybný trh bude místem, kde  
i v současnosti ochutnáte rybí speciali-
ty, zapijete je dobrým drinkem a ulovíte 
i nějakou tu sladkou tečku. 

Čtyři náměstí v centru města žijí od konce listopadu vánočními trhy. Vánoce v Brně 
ale nejsou jen punč a bramboráky. V prosinci na nás čekají výstavy betlémů, adventní 
vycházky, vánoční veletrh nebo lov kuliček z orloje. Část Brněnských Vánoc navíc 
neskončí v předvečer Štědrého dne, ale potrvá přes svátky až do 28. prosince.

téma        

Vánoce na radnici
Těsně před svátky se odehraje 
zavedené vánoční odpoledne  
na Nové radnici, letos na téma 
Evropské Vánoce. V pátek 21. prosince 
se od 13 hodin do 18 hodin děti na 
několika stanovištích dozvědí, co se 
pojí s Vánoci v různých evropských 
státech. Ruce i fantazii zapojí 
v tvořivých dílnách, naučí se vánoční 
koledy, po celé odpoledne se mohou 
zúčastnit prohlídek Nové radnice 
a zhlédnout pět divadelních pohádek. 
Přinést sem lidé mohou potraviny 
do potravinové sbírky, k odnesení 
naopak bude Betlémské světlo. 
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Radka Loukotová 
redaktorka

nabízí jako vždy koření, čaje, svíčky, šperky, vánoční ozdoby a jiné. 
Každý pátý stánek má oproti loňsku jiný sortiment. Ani tady 
nechybí vánoční dobroty k jídlu i pití, odpolední program na pódiu 
nebo kolotoč a vláček pro děti. Vánoční strom je nefalšovaným 
Brňákem, zhruba 70 let totiž rostl v Maloměřicích. Třicetimetrový 
smrk začal kvůli nestabilním kořenům ohrožovat okolí, a proto 
musel být pokácen. Na Zelném trhu je umístěna jeho větší, zhruba 
osmnáctimetrová část.
U vánočního stromu se usídlí Ježíškova kancelář, ve které se 
budou vánoční přání psát na speciální dopisní papír. Loni tato 
přání nakonec měřila celkem 614 metrů a jako nejdelší dopis 
Ježíškovi se zapsala do České knihy rekordů. Kolik si toho Ježíšek 
přečte letos? Podaří se rekord překonat?
Pod vánočním stromem si nezapomeňte zazvonit pro štěstí na 
úplně novém zvonu. Ten byl symbolicky odlitý 28. října 2018, přesně 
po 100 letech od vzniku samostatného Československa. „Zvon 
nese kromě prvního českého znaku lva z počátku 20. let také 
jména všech prezidentů za posledních 100 let. Jeho průměr je 20 
centimetrů a jde o jediný exemplář. S ohledem na blížící se konec 
roku nese také originální přání šťastných dalších 100 let – PF 2018. 
Po dobu adventních trhů bude zároveň probíhat jeho dražba, 
vyvolávací cena je 1918 korun,“ uvedla koordinátorka Adventu na 
Zelňáku Eva Skácelová s tím, že výtěžek následně věnují vybrané 
neziskové organizaci.

Výhled na trhy z výšky
Betlém, jurta, šapitó a ruské kolo. Že to neladí? Organizátoři Adventu 
na Moraváku jsou přesvědčení o opaku. Letos v netradičních stanech 
připravili vyhřívanou čajovnu či charitativní antikvariát. Novinkou je ba-
by-point, vytápěná jurta pro maminky s dětmi, kde je kromě dílniček 
třeba i přebalovací pult. Doslova velkou novinkou letošního roku je 
33metrové ruské kolo. „Věříme, že rozhled z této výšky nabídne ná-
vštěvníkům opravdu nevšední pohled na adventní Brno, protože uvidí 
přes střechy domů až na náměstí Svobody, Špilberk, Petrov a další 
dominanty města. Spolu s vánoční výzdobou v ulicích to určitě bude 
stát za to,“ zve ředitel pořádající organizace Tomáš Pavčík. 
Podívat se na vánoční hemžení z nadhledu mohou lidé také z věže 
Staré radnice. Ta zůstane až do 23. prosince otevřená i ve večerních 
hodinách, o pátcích a sobotách až do 22 hodin, po zbytek týdne do 
20 hodin. Poslední návštěvníci mohou nahoru vystoupat půl hodiny 
před koncem otevírací doby.
Vyhlídkovou jízdu po centru si užijí i cestující ve speciální vánoční 
šalině. V provozu je do 23. prosince, ve všední dny od 16 do 21 hodin, 
o víkendu už od 11 opět do 21 hodin. Každých 20 minut vyjíždí na 
okruh Česká – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Zelný trh – 
Náměstí Svobody – Česká. Vánoční tramvaj bude zároveň jediným 
prostředkem MHD obsluhujícím v tyto časy centrum města, běžné 
tramvaje 4 a 9 pojedou z důvodu konání vánočních trhů ulicí Hu-
sovou. Na všech čtyřech náměstích je už čtvrtým rokem jednotný 
systém vratných kelímků a hrnečků. Záloha činí 50 korun za kelímek 
a 70 korun za hrneček. Mohou sloužit jako suvenýr, nebo je lze proti 
záloze vrátit u kteréhokoli stánku prodávajícího nápoje. Vánoční trhy 
jsou v provozu od 9 do 21.45 hodin. Na náměstí  
Svobody a Dominikánském náměstí trvají do 28. prosince,  
na Zelném trhu a Moravském náměstí skončí už 23. prosince.  
Podrobnosti o programu se dozvíte na  
www.brnenskevanoce.cz. 

Těsnohlídkova charita
Letos tomu je 99 let, co spisovatel Rudolf Těsnohlídek našel 
při procházce v bílovickém lese batole. Později se ukázalo, 
že ho tu z existenčních důvodů zanechala jeho matka. Silně 
podchlazenou holčičku se podařilo zachránit a umístit do 
adoptivní rodiny. Událost vedla Těsnohlídka k úvahám, co 
by se pro opuštěné děti dalo udělat, aby je nestihl podobný 
osud. Rozhodl se vybudovat dětský domov a peníze na jeho 
stavbu a provoz zajistit ve veřejné sbírce. Inspiraci našel 
v Kodani, kde se pod vánočním stromem pravidelně vybíraly 
peníze pro charitativní účely. V roce 1924 se tak v Brně 
rozsvítil Vánoční strom republiky, první u nás a dost možná 
i ve střední Evropě. Díky vánočním sbírkám se podařilo 
nashromáždit dostatek prostředků k založení Dětského 
domova Dagmar, otevřeného v roce 1929 a fungujícího 
dodnes. O jeho historii si přečtěte na straně 28.

Při zahájení Brněnských Vánoc shlédli návštěvníci náměstí Svobody 
i videomapping. Foto: J. Jelínek

Letošní dominantou Moravského náměstí, která je vidět z širokého okolí, 
je vánoční ruské kolo. Foto: J. Jelínek
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Foto: Z. Kolařík

Nevynechejte!

5. 12., 16.00–19.00  Komenského náměstí, Mikulášská tramvaj –  
v historické tramvaji dostanou děti  
za básničku nebo písničku sladkou odměnu

7.–16. 12. výstaviště, Vánoční veletrhy – inspiraci  
 k vánočním dárkům načerpají lidé  
 u 400 prodejců

12. 12, 18.00  náměstí Svobody, Česko zpívá koledy – unikátní 
 projekt spojí v jednu hodinu tisíce lidí napříč ČR,  
aby si pomyslně společně zazpívali nejznámější  
koledy

23. 12., 17.00  náměstí Svobody, Rybova Česká mše  
vánoční – dvě stě let staré dílo zahraje  
metropolitní filharmonie a Brněnský  
filharmonický sbor

27. 12., 16.00  kostel sv. Jakuba, Adventní procházka  
po brněnskýchbetlémech –  procházka  
zavede lidi do brněnských kostelů a seznámí  
je s historií tradice betlémů u nási ve světě
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Brněnská náměstí  
voní turbomoštem

V pátek 23. listopadu se slavnostně rozsvítil vánoční 
strom na náměstí Svobody a oficiálně začaly trhy. Letos 
se opět konají hned na čtyřech náměstích v centru 
města – kromě hlavního náměstí také na Zelném trhu, 
Dominikánském náměstí, kde návštěvníci najdou 
tradiční dřevěný betlém řezbáře Jiřího Halouzky 
a stánky zaměřené na gastronomii, a na Moravském 
náměstí. To letos nově zdobí rozsvícené ruské kolo, 
které se stalo jeho dominantou. Pod „koněm“ nechybí 
ani kluziště. Všechna čtyři náměstí však spojuje vůně 
punče, turbomoštu a svařeného vína. Ta pravá vánoční 
atmosféra totiž pro mnohé začíná právě až s hrnkem 
teplého nápoje v promrzlých rukách, zatímco kolem 
znějí koledy a poletují vločky sněhu. (luk)

Foto: J. Mikolášek
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Patnáctimetrový smrk letos z Bílovic nad Svitavou ve znamení návratu ke kořenům dovezlo – stejně jako v roce 1924 – koňské spřežení. Foto: Z. Kolařík

Slavnostní zahájení vánočních trhů na náměstí Svobody doprovodil 
i Dětský sbor Brno. Foto: Z. Kolařík

Stánky na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody zůstanou letos 
až do 28. prosince. Foto: Foto: J. Jelínek
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Ulice Brna brázdí speciální Vánoční tramvaj. 
Foto: J. Jelínek

Před Novou radnicí nechybí ani tradiční betlém řezbáře Jiřího Halouzky. 
Foto: J. Jelínek

Stánky na Dominikánském náměstí potěší hlavně milovníky dobrého jídla. Foto: J. Jelínek
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Vítězné projekty pro rok 2018: 
1. Za zdravější a lepší vodu v Brně (studie)
2. Sál pro komunitní centrum Lerchova
3. Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu 
4. Mládežnické klubovny pod Bílou horou
5. Veřejný přístup k řece Svratce
6. Multifunkční hřiště v Tuřanech 
7. Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech
8. Zámecké hřiště v Zámeckém parku
9. Park Sadová – nový park pro Brno
10. Pumptrack pod Pekárnou
11. Park Kamenný vrch

Finále hlasování v letošním ročníku participativního 
rozpočtu skončilo v listopadu. Lidé z 63 projektů vybrali 
11, mezi které se rozdělí 30 milionů z městského rozpočtu. 
V následujících 12 měsících se bude projektovat, 
na samotnou realizaci jsou další dva roky. Do prosince 2021 
by tak měly stát například mládežnické klubovny pod Bílou 
horou nebo multifunkční hřiště v Tuřanech.

Nová sportoviště a více zeleně – především na to se zaměřují 
vítězné návrhy letošního ročníku participativního rozpočtu. Osm 
městských částí zvelebí jedenáct projektů. Město na ně uvolnilo 
30 milionů korun, o 10 milionů více než loni. Maximální rozpočet jed-
noho projektu činí 3 miliony. Horní hranici atakuje většina vítězů. Do 
budoucna se proto uvažuje o zavedení zvláštní kategorie „malých 
projektů“, které by soupeřily jen mezi sebou. 
Absolutní vítěz nese název Za zdravější a lepší vodu v Brně. Nápad 
vytvořit studii, která by popsala nové technologie umožňující od-
stranit z vody zbytky léků, hormonů či pesticidů, podpořilo 2341 lidí. 
„Projekt je dlouhodobý a měl by připravit cesty, jak změnit zasta-
ralé technologie, které delší dobu neodpovídají vysokému stupni 
kontaminace vody. Projekt by měl za pomoci odborníků ukázat, 
jakým směrem se vydat, či navrhnout výzkumy, které by konečně 
vedly k čistým řekám i vodě v našich kohoutcích,“ uvedl k projektu 
navrhovatel Zdeněk Herblich.
Do závěrečného hlasování Dáme na vás se v průběhu tří listopa-
dových týdnů zapojilo 14 487 hlasujících. Oproti loňsku tak projekty 
oslovily téměř o tři tisíce občanů více. Už loni se přitom Brno díky 
velké účasti usídlilo v čele evropských metropolí nad dvě stě tisíc 
obyvatel, které podobné projekty pořádají. Přední pozici letos 
potvrdilo. „Občas se setkám s výtkami, že je to stejně velmi malé 

Participativní rozpočet 2018: 
Město zrealizuje 11 projektů

číslo, jde zhruba o 3 % obyvatel. Je ale potřeba si uvědomit, že také 
rozhodují o velmi malé části veřejných financí, letošních 30 milionů 
je asi 0,12 % brněnského rozpočtu,“ podotkl vedoucí Kanceláře 
participace Marco Banti.
V loňském ročníku uspělo v hlasování 16 projektů, na jejichž realiza-
ci se průběžně pracuje. Hotové jsou například dobrodružné hřiště 
Halda v Medlánkách nebo okružní vycházková trasa s alejí v Tuřa-
nech, na konci listopadu začaly fungovat nové záchody na Kraví 
hoře a na přehradu dorazilo obojživelné vozidlo, které bude sloužit 
jako rolba pro bruslaře, ale využijí ho i záchranáři. 
Zapojit se do participativního rozpočtu budou moci lidé i příští rok. 
Přihlásit své nápady mohou na jaře, následuje shánění podpory 
veřejnosti a schvalovací kolečko po magistrátních odborech, které 
zkoumají, zda je navržený projekt proveditelný.  (ral)

Třetím nejúspěšnějším projektem v letošním participativním rozpočtu se staly tabule s odjezdy v podchodu pod hlavním nádražím. Prvním byla studie 
Za zdravější a lepší vodu v Brně a druhým sál pro komunitní centrum Lerchova. Foto: Pocket media/Jan Kurka
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Oprava Koliště v prosinci 
skončí, Dornychu se raději 
vyhněte 

Největší změny se dotknou chodců, kteří 
míří do ulice Dornych. 26. listopadu se tam 
totiž stavaři přesunuli do další části ulice, 
která bude pro pěší téměř uzavřena. Kvůli 
nutnosti koordinovat práce na několika 
sítích současně není možné řešit situaci 
v omezeném profilu ulice jinak. Od 26. 11. do 
21. 12. bude pokračovat instalace nových 
přípojek nízkého napětí k nemovitostem na 
Dornychu. Práce budou probíhat od domů 
Dornych 126 a 128 směrem k ulici Spěšná 
a v následné etapě od ulice Spěšná k ulici 
Kovářská. Po dobu realizace přípojek, 
kterou realizuje firma E.On, bude průchod 

chodců velmi komplikovaný a povede 
v linii staveniště. Organizace dopravy pro 
pěší se v těchto místech bude operativně 
měnit podle postupu prací. Pro ty, kteří na 
Dornychu nebydlí, je proto lepší využít ulici 
Plotní, Masnou či jinou trasu. „Chodce, kteří 
se Dornychu vyhnout nemohou, prosíme 
o trpělivost,“ uvedl vedoucí oddělení 
správce stavby Jan Strmiska. 
Aktuální informace související s uzavírkou 
se čtenáři mohou dočíst na webu 
kopemezabrno.cz.
Stavaři prosí také o respektování omezení 
na opačném konci Dornychu u křížení 

s ulicí Zvonařka. Kvůli stavbě je v místě 
zrušený přechod k supermarketu Lidl. 
Náhradní trasa pro přechod ulice je sice 
výrazně delší, z důvodu bezpečnosti 
vlastní i bezpečnosti dopravy v místě 
je však v zájmu chodců toto dopravní 
značení dodržovat.

Na Zábrdovické mění  
rozvody páry i vody 
Na Zábrdovické ulici se pracuje od jejího 
napojení na Cejl u křižovatky s Francouz-
skou ulicí, v délce asi půl kilometru až za 
areál Vojenské nemocnice. Ulice včetně 
mostu přes řeku Svitavu bude sloužit jako 
objízdná trasa při stavbě velkého měst-
ského okruhu – úseku Tomkovo náměstí. 
Hlavní část prací zahrnuje kompletní vý-
měnu sítí včetně parovodů za horkovody 
a také rekonstrukci tramvajové tratě. 
Oprava čeká i Zábrdovický most. Přes ten 
mohou stále chodit pěší, kteří jsou při 
průchodu staveništěm směřováni do spe-
ciálního úzkého koridoru. Oprava samot-
ného mostu začne až v dubnu. Důvodem 
k pozdějšímu zahájení prací je fakt, že 
most slouží jako jedna z obslužných cest 
i pro stavebníky, kteří pracují dále v ulici. 
„V prosinci zahájíme práce na vodovod-
ním řadu a kanalizaci v úseku mezi Laza-
retní ulicí a Vojenskou nemocnicí. Jelikož 
jsou navržená i stávající kanalizační síť 
pod hladinou spodní vody, pracujeme na 
zabezpečení budoucí stavební rýhy pro 
kanalizaci. Souběžně probíhají práce na 
výměně parovodu v režii Tepláren Brno. 
Dopravní omezení se v průběhu prosince 
příliš nezmění a zejména pro pěší zůstane 
tak jak dosud, což znamená, že chodníky 
budou průchozí. Přes Vánoce pak bude 
stavba přerušena,“ řekl stavbyvedoucí za 
firmu FIRESTA Fišer Miloš Raab.

Staveniště na Žabovřeské zatím 
dopravu neomezí 
Na Žabovřeské začala v září další část 
stavby velkého městského okruhu. Ta je 
rozdělena do dvou etap. Po skončení 
prací bude na místě dnešního zúžení 
vozovky, kde pravidelně dochází k zácpám 

Ani přes zimu úplně neustanou stavební práce,  
které souvisejí s opravami důležitých brněnských ulic.  
Žabovřeská se mění ve staveniště, na Dornychu 
práce postupují tak, že bude těžko přístupný i pro 
pěší. Živo je také na stavbě v Zábrdovické ulici. 
Naopak na Kolišti v prosinci všechna omezení skončí 
a ulice bude průjezdná.

Na Dornychu se stavaři přesunuli do další části ulice. Foto: Z. Kolařík
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a zpomalení provozu, nový čtyřpruh 
a vedle něj tramvajová trať vedená 
tunelem. 
Od října na místě začalo kácení stromů, 
sečení prostoru a zabezpečení zeleně. 
V listopadu pak ověřování poloh inženýr-
ských sítí, vrtání pilotů a zřizování staveni-
ště. „Činnost v prosinci a lednu bude silně 
ovlivněna vývojem počasí. Pokud to po-
větrnostní podmínky dovolí, bude stavba 
pokračovat. V případě, že omezí trasy pro 
pěší, jsou už vyznačeny trasy náhradní. 
Jisté ale je, že v prosinci ani lednu nebude 
stavba nijak výrazně omezovat automobi-
lovou dopravu, omezení budou znamenat 
pouze výjezdy ze stavby a krátké uzavírky 
kvůli vývrtům,“ popsala za brněnský ma-
gistrát Radka Matuszková. 

Koliště bude po roce konečně 
bez omezení 
Doprava řízená policisty, tlačenice 
na zúženích jízdních pruhů, zrušené 
přechody. To všechno už bude od 
prosince na Kolišti minulostí. 
Od loňského roku tady probíhaly práce 
na výměně vodovodu a kanalizace, 
spolu s nimi i pokládání nových povrchů, 
výměna semaforů a další práce, které 
souvisely s velkou rekonstrukcí ulice. 
Letos v listopadu se pak přidaly i havarijní 
práce na odstraňování poruch. 
Stavba samotná se už ale nyní nachází 
v konečné fázi a omezení menšího 
rozsahu už budou souviset jen 
s dokončováním velké rekonstrukce. 
Začátkem prosince bude ulice předána do 
předčasného užívání, což bude pro řidiče 
i pěší znamenat konec většiny omezení. 

Na Gorkého se práce posunuly 
do další části
V listopadu skončily na ulici Gorkého 
dlouho plánované práce na výměně 
parovodu. Na ně navázala rekonstrukce 
celé ulice, která začala v úseku mezi 
kříženími s ulicemi Jiráskova a Veveří, kde 
je nyní ulice uzavřena. Současně na ulici 
Gorkého pokračuje uzavírka v úseku mezi 
ulicemi Čápkova až Úvoz a práce v ulici na 
výměně parovodu a kanalizace v úseku 

od Veveří po Arne Nováka.
Podle současných předpokladů by mohly 
v březnu začít stavební práce v dalších 
úsecích a přímo v ulici Arne Nováka. 
Současně budou na jaře příštího roku 
v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace 
a vodovodu zahájeny stavební práce na 
stavbě plynovodu, které Gorkého i Arne 
Nováka úplně uzavřou. Podoba uzavírek 
a dopravních omezení bude v průběhu 
stavby upřesňována podle postupu prací.
Na Slovanském náměstí se podařilo 
dodržet původně plánovaný 
harmonogram. Do konce října tak byly 
dokončeny veškeré práce, které umožnily 
zprovoznění zrekonstruované poloviny 
Slovanského náměstí kolem základní 
školy. „Mohli jsme tak přejít na polovinu 
náměstí kolem gymnázia. Další práce 
probíhají v souladu s harmonogramem 
stejně jako na ulici Chodská,“ vysvětlil 
Libor Krejčík z firmy Brněnské vodárny 
a kanalizace. 

Radek Štěpánek
redaktor

www.kopemezabrno.cz

#kopemezabrno

KOPEME
ZA BRNO

 VÍCE INFORMACÍ NAJDETE  

 NA WEBU KOPEMEZABRNO.CZ  
 V SEKCI UZAVÍRKY.  

U Vojenské nemocnice v prosinci začaly práce na vodovodním řadu a kanalizaci. Foto: Z. Kolařík
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První ukázka z filmu  
Skleněný pokoj je venku

MV hlavní roli Carice van Houten, Hana Alström, Karel Roden – 
a vila Tugendhat. Drama Skleněný pokoj, vycházející z literárního 
bestselleru Simona Mawera, vstupuje do poslední etapy postpro-
dukce. První záběry z filmu zveřejnili tvůrci v teaseru – upoutávce, 
kterou najdete na Facebooku města (BRNOmycity). Do kin půjde 
film, na jehož vzniku se Brno podílelo čtyřmi miliony korun, na 
jaře. Hlavními postavami jsou fiktivní hrdinky Liesel a její přítelkyně 
Hana. „Když jsem si přečetla scénář, nadchlo mne, že vila je vlastně 
hlavní postavou celého příběhu,“ říká herečka Carice van Houten, 
kterou čeští diváci znají ze Hry o trůny. (ral)

Brnu přibylo 6 památných 
stromů, některé pamatují 
i Švédy

V letošním roce odbor životního prostředí vyhlásil celkem 
6 nových památných stromů. Jedním z posledních byl dub 
u hradu Veveří, který tam stojí už od začátku 17. století. 
„Pamatuje“ si tak mnohé – dobývání hradu Švédy i jeho 
vyplenění Prusy. Na území města Brna je tak nyní celkem 
172 památných stromů. 

Na začátku roku byly vyhlášeny „Dub u vstupu na Moravské 
nám“ – dub letní, který je v pořadí již druhým památným stromem 
v parku na Moravském náměstí, dále „Platany na Hlinkách“ – 2 pla-
tany západní rostoucí v zahradě Střední školy, základní školy a ma-
teřské školy pro zdravotně znevýhodněné na ulici Kamenomlýnská 
2 a „Buk v Masarykově háji“ – buk lesní rostoucí v lesním porostu 
Masarykův háj v Pisárkách. V listopadu byl potom vyhlášen „Dub 
u hradu Veveří II“ – dub letní, který je již druhým památným dubem 
u hradního příkopu. Tyto duby byly patrně vysazeny jako součást 
aleje vedoucí od hradu Veveří k Novým Dvorům už ve 20. letech 
17. století. Pamatují tedy neúspěšný pokus o dobytí hradu švéd-
skými vojsky roku 1645 i vyplenění Veveří Prusy v roce 1742. A za 
zmínku stojí i nově vyhlášený „Červenolistý buk v zahradě MŠ“ – 
buk lesní, který roste v zahradě mateřské školy na ulici Hlinky 46.
Z celkem 172 památných brněnských stromů je 35 solitérů a 137 
stromů stojí ve stromořadích či skupinách.  (luk)

Ve všech oblastech, které jsou připojené k novému 
systému parkování (mimo historické centrum 1–01), stojí 
rezidentní oprávnění po změně ceníku 0 korun za první 
auto. Lidem, kteří si parkování vyřídili ještě v době, kdy byla 
cena 600 korun, začne nyní úřad tyto peníze vracet. 
Podmínkou vrácení peněz je podání žádosti.

I když je nyní rezidentní oprávnění pro první auto bez poplatku, 
je nutné si oprávnění vyřídit. Bez toho nebude registrační značka 
auta zanesena do systému a při kontrole bude vyhodnoceno, 
že auto parkuje neoprávněně.
Pro vrácení peněz je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s údaji 
(RZ auta, bankovní účet atd.). Formulář je ke stažení na webu 
města Brna i v dokumentech na www.parkovanivbrne.cz. Vytiš-
těný je i na pracovišti na Zvonařce. Žádost lze pak vyřídit elektro-
nicky (formulář poslat datovou schránkou na ID a7kbrrn, případně 
dokument opatřený elektronickým podpisem zaslat na mail 
VratkaRP@brno.cz), fyzicky (na kontaktní pracoviště Zvonařka 5 
může žadatel přijít s již vyplněným formulářem, případně vyplnit 
formulář na místě, peníze dostane buďto obratem na ruku, nebo 
na bankovní účet – způsob si může zvolit), nebo poštou (žádost 
s vlastnoručním podpisem zájemce pošle doporučeně na kon-
taktní pracoviště Zvonařka 5). Poplatek pak na bankovní účet bude 
vrácen nejpozději do 30 dní.  (taz)

Rada města Brna na své schůzi 21. listopadu projednala 
návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučila jeho schválení 
zastupitelům. Současně připravuje jeho veřejné projednání, 
kdy se s ním seznámí obyvatelé města. Prezentace se 
uskuteční ve středu 5. prosince od 16 hodin ve Sněmovním 
sále Nové radnice.

Návrh rozpočtu je do úterý 11. prosince vyvěšený na webu města. 
Pro ty, kteří se s ním budou chtít seznámit blíže, je pak připraveno 
veřejné projednání. Zde dostanou obyvatelé příležitost vyjádřit pří-
mo své názory, představit vlastní podněty a zeptat se na konkrétní 
body rozpočtu.
K nejvýznamnějším investičním akcím, které město na příští rok 
plánuje, patří v odvětví dopravy strategické projekty Tramvaj Plotní, 
Velký městský okruh Žabovřeská I a Velký městský okruh Tom-
kovo náměstí a ulice Rokytova. V odvětví kultury pak dokončení 
rekonstrukce Janáčkova divadla a rekonstrukce objektu Národního 
divadla Brno Rooseveltova 13.
V oblasti sportu a tělovýchovy budou největšími investicemi vybu-
dování wellness v plaveckém stadionu za Lužánkami a zlepšování 
sportovní infastruktury v areálu Riviéra, kde vznikne kluziště a bea-
chvolejbalové kurty.
Ve zdravotnictví město plánuje investice do stavební úpravy polikli-
niky Lesná a rekonstrukci polikliniky Zahradníkova, v odvětví bydlení 
pak bytové domy v ulicích Vojtova a Terezy Novákové. (rek)

Město začalo rezidentům  
vracet poplatky za první auto

Vedení města představí návrh 
rozpočtu na příští rok veřejnosti

Ve filmu se objeví například herečka známá ze seriálu Hra o trůny Carice 
van Houten. Foto: IN Film – B. Jančárová
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Brňané chtějí krásnější vnitrobloky, 
podali 20 žádostí 

Město letos na podzim podruhé vyhlásilo možnost podání žádostí 
o dotaci na oživení veřejně přístupných vnitrobloků. Zájemci tak mohli 
získat peníze například na výsadbu stromů a keřů, založení květino-
vých záhonů nebo pořízení laviček. Na odboru životního prostředí se 
sešlo celkem 20 žádostí o dotaci za více než dva miliony korun.  Kdo 
letošní výzvu nestihl, bude mít šanci i příští rok. Žádosti se budou 
opět podávat od 15. září do 31. října, výzva bude na úřední desce 
zveřejněna od poloviny srpna. Více informací a bližší podmínky jsou 
k dispozici na www.tinyurl.com/vnitrobloky.  (luk)

Staré či nepotřebné oblečení  
pomáhá lidem bez domova

Brněnský odbor sociální péče pravidelně pořádá sbírku šatstva. 
Koná se vždy první středu v měsíci od 16 do 20 hodin na Křenové 
20. Nejvíce jsou potřeba boty, bundy, svetry, mikiny, trička, kalhoty 
(rifle, manšestráky, tepláky, šusťáky), ponožky, kapesníky, čepice, 
rukavice, deky, ale i spacáky, batohy, tašky, ručníky či ložní prádlo. 
Toto oblečení a výbava následně pomůže mužům a ženám, kteří 
jsou bez domova. Vyprané a nepoškozené kusy je na Křeno-
vou však možné donést i jiné dny – v pondělí a středu (8–17.00) 
a v pátek (8–12.00). Více informací sdělí Pavel Drietomský z oddělení 
sociálních kurátorů (544 502 616/600, kuratori@brno.cz).  (luk)

Senioři stále mohou požádat o SOS 
tlačítko, pomůže jim při obtížích
Město Brno nabízí svým občanům službu tísňového volání,  
takzvané SOS tlačítko. To je určené seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je 
zvýšení jejich bezpečnosti a snížení obav, že v případě zdravotních 
potíží nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.  
Místem pro podání žádosti o tlačítko a pro získání veškerých 
informací je Odbor sociální péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, 
Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může 
stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.  
Více na 542 173 820/830 či na socioinfopoint@brno.cz.  (luk)

MHD v příštím roce  
čekají malé změny

Brněnská hromadná doprava je výrazně ovlivněna 
dlouhodobými výlukami na tramvajových tratích, které 
souvisí s rozsáhlými investičními akcemi města. Konkrétně 
jde o linky do Masarykovy čtvrti, na Starou osadu a do 
Komárova. Tyto změny stále potrvají, kromě nich se však 
příští rok v MHD chystají jen malé úpravy.

„Systém městské hromadné dopravy lze považovat za dlouhodobě 
stabilizovaný. Pro rok 2019 nepředpokládáme žádné zásadní změny,“ 
uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. 
To ale neznamená, že nebudou změny vůbec žádné. V návaznosti 
na ukončení výluky v oblasti Slovanské náměstí v Králově Poli zavede 
Dopravní podnik města Brna expresní spojení v úseku Kamenný 
vrch – Mendlovo náměstí prodlouženou linkou 35. Vznikne také nová 
zastávka Podkomorská pro obsluhu obytného souboru Panorama 
v Bystrci, kde se počítá i s posílením spojů linky 303 v úseku Bystrc, 
Zoo – Rakovec. V příštím roce bude také rozšířena obsluha lokality 
přilehlé k ulici Renčova. Upraví se totiž vedení trasy minibusové linky 
65 mezi Medlánkami a Řečkovicemi.
„Na jaře pak zřídíme zastávku Jundrovský most ve směru do Jun-
drova pro obsluhu přilehlého sportovního areálu a v neposlední řadě 
plánujeme obsadit veškeré spoje linky číslo 1 velkokapacitními soupra-
vami, aby cestování bylo komfortnější,“ dodala Hana Tomaštíková.
 (java)

Město pronajme  
Hospici sv. Alžběty prostory 
na Červeném kopci
Hospic sv. Alžběty najde útočiště v prostorech bývalé LDN 
na Červeném kopci. Pronájem na jeden rok za symbolickou 
1 korunu hospic využije pro služby domácího hospice 
Tabita, terénní odlehčovací službu a jako sklad. Rada 
města Brna o tom rozhodla na svém jednání v druhé půlce 
listopadu.

Hospic sv. Alžběty je nestátní nezisková organizace, která od roku 
2004 zajišťuje komplexní paliativní péči pro obyvatele města Brna 
a okolí.
Domácí hospic Tabita pak jako jediný na území města Brna posky-
tuje specializovanou paliativní péči. Funguje 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. V roce 2017 se postaral o 233 paliativních pacientů.
Terénní odlehčovací služby poskytují pečovatelskou službu v do-
mácnostech pacientů a v roce 2017 měly v péči 89 klientů.
Prostory v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na 
Červeném kopci budou pronajaty na jeden rok od 1. ledna 2019 do 
31. prosince 2019. Poté čeká areál proměna (www.tinyurl.com/cer-
venykopec). V současné chvíli je hotový projekt na demolici budov 
a připravuje se soutěž na zhotovitele. Z tohoto důvodu je možné 
zdejší prostory pronajmout. Samotné demoliční práce a stavba 
mohou začít v roce 2020..
 (fpo)

Vedení města představí návrh 
rozpočtu na příští rok veřejnosti
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Co si myslí Brňané?

Již na konci listopadu v Brně odstartovaly vánoční trhy a v neděli 2. prosince začal 
i advent. Nezadržitelně se tak blíží Vánoce. Ohlédněme se ale za duchem minulých  
Vánoc – těch dávných i třeba jen těch loňských. Jaký dárek jste vždy chtěli, ale nikdy 
jste ho pod stromečkem nenašli? 
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

Hynek Veselý
Kdysi jsem chtěl k Vánocům harfu, ale místo toho 
jsem ve velké krabici, kde jsem doufal, že harfa bude, 
našel trampolínu, kterou jsem nechtěl, ale později asi 
lépe využil než tu harfu. Teď nemám ani jedno.

Adéla Bártová
Přála bych si domek někde na anglickém venkově, 
s velkou zahradou a krásnou kuchyní. Zatím jsem 
neměla štěstí a pod stromkem jsem nic takového 
nenašla.

Lucie Ban
Vždycky jsem si přála, abychom měli víc druhů 
cukroví. Všichni spolužáci a spolužačky se 
předháněli v tom, kolik druhů cukroví mají... A my 
jsme vždycky měli míň. Teď už vím, že Vánoce 
jsou o něčem jiném – tedy primárně o perníčkách, 
ostatní cukroví není chuťově atraktivní.

Tomáš Herzán
Mé nedosažitelné přání bylo/je, aby lidé byli alespoň 
v tento jeden den spokojení, šťastní, vděční a v míru 
si ho mohli užívat s rodinou, protože ač já tohle 
naštěstí mám, tak ne všichni, co by si to zasloužili, 
tuto možnost mají.

Veronika Veverková
Kam až moje paměť sahá, tak jsem si odmalička 
přála psa. Pod stromečkem se sice pejsci objevovali 
pravidelně, ale pokaždé plyšoví. Každopádně 
vysněného dárku jsem se nakonec dočkala a živého 
psa jsem si nadělila v dospělosti sama (teda přesněji 
řečeno s přítelem).

Tereza Mrkvičková
To se s věkem asi dost měnilo. Poměrně často se mi 
stávalo, že TEN dárek nakonec dostala ségra – já na 
něj čekala, vyrostla a ona dorůstala. Co si vybavuju, 
tak to byl třeba Furby, takový ten barevný a mluvící! 
Teď už si přeju hlavně pohodu s rodinou. I když – ta 
by po mně naopak něco méně barevného a po 
pár letech mluvícího chtěla, ale myslím, že to opět 
vyhraje ségra. Nastavili si to tak sami.

Jiří Šálek
Přál bych si vyhrát jackpot ve sportce.

Kris Týna
Koncert Daft Punk v Brně! Zařídíte?

Martina Štětinová
Vždycky jsem chtěla živého pejska, ale pod 
stromečkem jsem ho nikdy nenašla... Taky jsem si 
ale strašně přála celou sérii Harryho Pottera, a to 
už byl Ježíšek hodný, edici sehnal a já jedny Vánoce 
pod stromkem opravdu celou edici rozbalila.

Polární Liška
Mustanga, Land Rovera, Teslu nebo Bentley. 
A ideálně všechny čtyři najednou.
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Loni jste publikovali rozšířené  
vydání oblíbené sbírky Hořící pařez, 
ve které jsou formou básní zachyce-
ny zásahy městské policie. Chystáte 
i v letošním roce něco takového?

Minulý rok jsme vydání spojili s 25. 
výročím fungování Městské policie 
Brno. Pro letošek jsme nic takového 
nepřipravili, ale zhruba za tři roky nás 
čekají oslavy třicátin, tak uvidíme. 

Historek je dost, práce je pestrá 
a určitě bychom to měli čím naplnit. 
Hodně medializované bylo zadržení 
ozbrojeného pachatele strážníkem 
v samoobsluze v Bystrci, z těch 
zábavnějších věcí jsme třeba nedávno 
řešili poníka procházejícího se po ulicích, 
kterého doprovázel pastevecký pes.

Překvapují vás ještě tyto věci  
po letech u městské policie?
Alespoň jednou týdně se něco takového 
najde. Lidé mají bezbřehou fantazii a naši 
strážníci vlastně taky. Každodenních 
kuriozit je spousta, takové drobnosti – 
oznámení typu „venku je otevřená 

    rozhovor

Lidé mají  
bezbřehou fantazii.  
Volají nás i k otevřené 
popelnici

Momentálně zaměstnávají městskou policii především 
vánoční trhy. Strážníci ale nezapomínají ani na běžné 
pochůzky. „Na práci v terénu se dá každý den najít 
nějaká pozitivní věc,“ říká ředitel Městské policie Brno 
Luboš Oprchal, který si jako jediný ředitel v historii 
prošel celým kariérním žebříčkem.

Foto: Tino Kratochvil
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 Luboš Oprchal

K městské policii nastoupil  
Luboš Oprchal ve svých  
jedenatřiceti letech v roce 1997 
jako řadový strážník na revíru Pole. 
Už následující rok se stal  
zástupcem vedoucího revíru 
a od roku 2000 jej sám vedl.  
V roce 2006 přesídlil jako vedoucí 
na revír Střed. Po pěti letech vzešel 
z výběrového řízení jako zástupce 
vedoucího odboru pořádkových 
útvarů, odkud byl v roce 2013  
povýšen na vedoucího.  
Ředitelem městské policie je  
od 13. prosince 2016.
V roce 2014 byl vyhlášen  
Strážníkem roku, v roce 2016  
převzal zvláštní ocenění  
Za zásluhy.

Kateřina Gardoňová 
redaktorka

Radka Loukotová 
redaktorka

popelnice a smrdí, něco s tím udělejte“ 
nebo „sedí mi na okně holub, divně 
na mě kouká, asi mu něco je, přijeďte“. 
My přijedeme, holub při prvním pohybu 
u okna odletí a je to. Nebo lidi volají, že je 
někde zamrzlá labuť a nehýbe se. Přijede 
hlídka, zatleská, labuť odletí.  Výborné 
jsou i různé výmluvy, že to člověk neudělal 
schválně nebo to tak nemyslel. Jsou tací, 
kteří přijdou do restaurace, ví, že nemají 
žádné peníze, ale nají se, napijí – a pak 
řeknou, že to neudělali schválně. Jednou 
se mi stalo, že jsem paní za krádež 
spodního prádla dal pokutu 600 a ona 
se divila, že tolik. Řekl jsem jí, že vzala 
zboží v hodnotě 1 500 korun. Na to ona: 
„Za dva kousky spodního prádla tady chtějí 
1 500 korun? To jsou ale zloději!“ 

Nechybí Vám tady ty historky 
z terénu?
Někdy ano, bylo to pestřejší a člověk má 
čistší hlavu než při koukání do papírů. 
Na práci v terénu se dá každý den najít ně-
jaká pozitivní věc, u které si řeknete, že ten 
den nebyl nadarmo a ta práce za to stojí. 

Je výhoda, že jste si prošel kariérním 
postupem od pochůzkáře po ředitele?
Považuji to za výhodu a dost z toho těžím. 
Dokážu posoudit, co jde nebo nejde. Mys-
lím, že v každé práci, kde se dá takto postu-
povat, je výhoda, když to člověk absolvuje 
od začátku. Na věci si udělá vlastní názor, 
najde svůj styl práce. Když teď třeba rozho-
dujeme o výstroji strážníků, ve které každý 
den chodí, mohu použít vlastní zkušenost 
s tím, co při práci potřebují.

Měl jste někdy při práci strach?
To má asi každý. Dvakrát jsem se dostal 
do situace, kdy jsem pro výstrahu použil 
zbraň. Jednou při zadržení pachatelů 
podezřelých z krádeže vozidla, kteří byli na 
útěku, podruhé při zajišťování napadeného 
objektu, u kterého jsme nevěděli, jestli je 
pachatel ještě uvnitř. Vzadu byla zahrada, 
plno stromů, keřů, absolutní tma, jen podle 
sluchu sledujete, jestli někdo vyjde. V tu 
chvíli ale převažuje adrenalin zákroku. 
Člověk si uvědomuje, jaké to může mít 
následky, ale stejně do toho jde a udělá to, 
protože cítí, že musí. 

Pozorujete na sobě za ta léta nějakou 
profesní deformaci?
Za ty roky si začnete všímat věcí, které 
normální člověk nevnímá. Někde špatně 
parkuje auto, reklama je postavená tak, 
že o ni někdo může zakopnout, větve 
zakrývají dopravní značku. Nebo sedíte 
na zahrádce, slyšíte, že se něco rozbilo, 

a hned přemýšlíte, jestli se někdo někam 
vloupává… Takhle jsem chytil zloděje 
u sousedů. V noci jsem spal a vzbudilo mě 
páčení dřeva – to v noci není běžný zvuk. 
Pak už to bylo jako v kriminálkách, viděl 
jsem, jak za oknem běhá baterka. Zavolal 
jsem hlídku a společně jsme ho zadrželi.

Ve městě je teď v souvislosti s vánoč-
ními trhy a nákupy mnohem více lidí. 
Jak na to reaguje městská policie?
Pro nás je konec roku hodně náročný. Běž-
ně máme nejvíce lidí nasazených v týdnu, 
kdy se do Brna sjíždějí pracující a studenti. 
Před Vánocemi počet lidí ve městě o ví-
kendech neklesá, protože v tu chvíli přijíždí 
nejvíce návštěvníků. Do toho se konají 
různé večírky, firemní akce, lidé se pohybují 
v ulicích do pozdních hodin. A i strážníci 
jsou jen lidi, také mají před svátky spoustu 
věcí k zařízení a obstarání.
O Vánocích se zaměřujeme hlavně na 
prevenci, abychom lidem pomohli užít si 
atmosféru a pohodu. K obchodům a na 
náměstí stavíme hlídky, protože už naše 
viditelná přítomnost působí preventivně 
na různé zlodějíčky a jiné nekalé živly.

Cítíte pořád ve vnímání veřejnosti roz-
díl mezi strážníkem a policistou? 
Práce je v této chvíli hodně podobná. 
Policie řeší více trestných činů, my jsme 
více vidět u drobných přestupků, parkování 
atd., čímž se dostáváme na tu negativnější 
stranu hodnocení. Statisticky to přitom 
vychází tak, že třeba u dopravních pře-
stupků připadá jeden ročně na maximálně 

každého čtvrtého Brňáka. To číslo je tedy 
zanedbatelné, ale stejně má člověk prostě 
větší šanci setkat se u těchto nepříjemnos-
tí s námi než se státní policií. Přesto jsem 
přesvědčený, že práce městské policie je 
ve větších městech velmi potřebná a ne-
dovedu si představit, že by tu nepůsobila. 
Vykonáváme řadu standardních služeb, 
každý den jsme u přechodů u škol, pomá-
háme při akcích, jako jsou hody, průvody, 
hokejová utkání. Naše přítomnost v ulicích 
působí preventivně vůči lidem, kteří mají 
jinak nastavené sociální cítění nebo vztah 
k majetku jiných lidí. A nakonec i ty sankce, 
které udělujeme, jsou pro některé lidi to 
jediné, co na ně platí. Kdybychom za to 
špatné parkování nepokutovali, za chvíli by 
byly aut plné chodníky, přechody, křižovat-
ky. V tom ta naše práce spočívá. Působit 
tak, aby byl ve městě klid a pořádek.
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Výběr z priorit nové koalice

Doprava
Podporu budou mít stavby velkého měst-
ského okruhu a obchvatů městských částí. 
Započne příprava vybudování spojky mezi 
Cejlem a Zvonařkou, pokračovat budou pro-
jekty Tramvaj Plotní i rozšíření tramvajových 
tratí (např. Kampus, Líšeň, Lesná, Kamechy). 
Pro cyklistickou dopravu bude ročně vyčle-
něno minimálně 10 milionů korun. 
Intenzivně bude pokračovat projektová pří-
prava Severojižního kolejového diametru.
Kolizním situacím v dopravě by mělo zamezit 
zavedení koordinátora oprav a uzavírek. 
Opravíme systém rezidentního parkování. 

Rozvoj
Do konce volebního období chceme schválit 
nový územní plán. V rozvojových lokalitách 
(Jižní centrum kolem Opuštěné, Západní 
brána kolem Jihlavské, bývalý areál Mosilany, 
a další) budeme prosazovat větší využití 
plochy pro bytovou zástavbu. 

Bydlení
Zajistíme výstavbu bytů podporou soukro-
mé výstavby, vznikem bytových družstev 
a výstavbou městských bytů. Výstavba 
městských bytů se zaměří zejména na 
startovací byty – bydlení pro mladé páry 
či byty zajišťující dostupné bydlení pro rodi-
ny s dětmi. Odůvodněně umožníme opravu 
bytů na vlastní náklady nájemce.

Životní prostředí
Budeme aktivně bojovat se suchem, včetně 
zachytávání dešťových vod pomocí nádrží, 
a zřízením dotačního programu pro majitele 
rodinných domů.

Odpadové hospodářství
Od placení poplatku za komunální odpad 
budou osvobozeni senioři od 70 let. 

Školství
Zřídíme nová místa ve školách a školkách, 
kde to bude potřebné. Podpoříme firemní 
školky a městem nezřizované instituce  
předškolního vzdělávání, včetně miniškolek  
a dětských skupin. Rozšíříme nabídku  
bezlaktózové, bezlepkové a další dietní  
stravy do všech škol na území města. 

Sport
Podpoříme výstavbu multifunkční haly 
v lokalitě výstaviště. Budeme usilovat 
o zajištění vícezdrojového financování 
výstavby atletické haly v areálu 
bohunického kampusu. Vybudujeme 
velodrom při ulici Hněvkovského. 
Připravíme výstavbu vodáckého kanálu 
a sportovně-rekreačního areálu za 
Anthroposem. Umožníme výstavbu 
aquaparku za Lužánkami soukromým 
investorem. Zvýšíme potenciál sportovního 
komplexu Vodova. 

Kultura
Zachováme současnou úroveň financování  
městských kulturních příspěvkových 
organizací. Povedeme dialog s krajem 
i státem o možnosti přispívat na jejich 
provoz. Chceme, aby Národní divadlo Brno 
financovalo Ministerstvo kultury. Budeme 
pokračovat v krocích k vybudování 
Janáčkova kulturního centra a usilovat 
o přeměnu bývalé káznice na Cejlu na 
Kreativní centrum.

Bezpečnost
Prvotní funkcí městské policie nebude 
výběr pokut, ale snaha přispívat k pořádku, 
ochraně a bezpečnosti osob a majetku. 
Budeme finančně podporovat profesionál-
ní i dobrovolné hasiče.

Sociální oblast
Zaměříme se zejména na podporu seniorů, 
handicapovaných a matek samoživitelek. 
Zvýšíme kapacitu míst v domovech pro 
seniory. Pokračovat bude Senior bus.  
V oblasti sociálního bydlení dojde k vyhod-
nocení probíhajících projektů. 

Zdravotnictví
Zrekonstruujeme polikliniky Zahradníkova 
a Lesná a zahájíme výstavbu komplexu pro 
cca 200 seniorů na Červeném kopci.

Investice
Chceme zastavit nárůst běžných výdajů 
na úkor budoucích investic. Občané by 
měli mít větší přehled o nakládání s veřejný-
mi financemi, proto budeme dále pracovat 
na rozklikávacím rozpočtu.

V oblasti majetkové
Městské firmy ponecháme ve vlastnictví 
města. 

Marketing a cestovní ruch
Budeme podporovat rozvoj letecké dopravy. 
Zachováme podporu Velké ceny. 

Otevřené město
Budeme pokračovat v participativním  
rozpočtování.
Zavedeme povinnost otevřených výběro-
vých řízení při výběru dodavatele veřejných 
zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 
200 000 Kč, vyjma právních a znaleckých 
činností. Zveřejníme na internetu platby 
města všem dodavatelům až do úrovně 
jednotlivých faktur.
V rámci webu brnoid.cz zřídíme portál 
občanské radnice, přes který bude možné 
např. sledovat důležité projekty.

Informační technologie
Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu. 

Chytré město
Prověříme možnost využití moderních 
technologií v řízení města, například v par-
kování. Budeme rozšiřovat infrastrukturu 
pro elektromobilitu.
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Noví brněnští radní        

Rada města Brna  
pro volební období 2018–2022

Ing. David Grund
radní města Brna 

oblast investic
Bude usilovat o finanční zajištění přípravy velkých 
investičních akcí, jako je Janáčkovo kulturní 
centrum či výstavba haly v lokalitě výstaviště. 
Prvořadým úkolem bude rovněž i snižování 
dluhu města a vytváření rozpočtových rezerv.

Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátorky  
města Brna

oblast školství a sportu, zdravotnictví,  
rodinné politiky, životního prostředí, územního 
plánování a rozvoje
Bude se věnovat především boji proti suchu, 
kvalitnějšímu úklidu a zlepšení péče o veřejnou 
zeleň. Ve zdravotnictví je jeho prioritou nový 
pavilon Úrazové nemocnice, zdravotní komplex 
na Červeném kopci a navýšení kapacity 
parkovišť u nemocnic.

Oliver Pospíšil  
náměstek primátorky  
města Brna

oblast bydlení a správy majetku
Působnost se týká bytové politiky, podpory 
bytové výstavby, výstavby městských bytů 
a správy majetku – bytů a nebytových prostor. 
Do jeho gesce spadá bytový odbor a odbor 
správy majetku. 

Bc. Tomáš Koláčný 
náměstek primátorky

oblast majetku, kultury, participace  
veřejnosti, informačních technologií,  
strategie a analýzy dat
Chce se zaměřit zejména na posílení role 
občanů ve správě města. Jeho cílem je posun 
v digitalizaci města Brna a zjednodušení 
komunikace občanů s úřadem.

Róbert Čuma
radní města Brna

oblast majetku
Zaměřuje se především na transparentní  
správu a evidenci majetku města. Dále je též 
prioritou hospodárné nakládání s majetkem  
Brna ve prospěch občanů města.

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. 
radní města Brna

oblast územního plánování a rozvoje
Zásadním úkolem je přijmout nový územní 
plán do roku 2022. S tím souvisí také vyřešení 
konfliktních území (brownfieldy), trasování 
a poloha hlavních dopravních staveb, podoba 
veřejných prostranství a zpřístupnění nábřeží řek.

Ing. Petr Kratochvíl 
radní města Brna  

oblast dopravy
V jeho gesci bude zejména úprava  
rezidentního parkování, zlepšení průjezdnosti 
městem a koordinace dopravy včetně  
koordinace rekonstrukce komunikací.

Mgr. Jaroslav Suchý 
radní města Brna

oblast školství a sportu
Bude se věnovat předškolnímu a základnímu 
vzdělávání. Do jeho působnosti také spadá 
sport, a to volnočasový, klubový, výkonnostní 
i vrcholový. Věnuje se rovněž městským 
sportovištím a jejich rozvoji.

JUDr. Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

odpovědná za rozpočet města,  
oblast marketingu a zahraničních  
vztahů, řídí Městskou policii Brno
Chce se zasadit o zlepšení dopravy ve městě 
včetně zkvalitnění systému rezidentního 
parkování. Další prioritou je schválení nového 
územního plánu, bude chtít odstartovat 
přípravu města pro výstavbu nové multifunkční 
haly v lokalitě výstaviště a podporovat projekt 
Janáčkova kulturního centra.

Na zasedání Zastupitelstva města Brna 20. listopadu bylo zvolena nová Rada. Ta je výkonným orgánem města Brna 
v oblasti samostatné působnosti, má 11 členů a je tvořena primátorkou, jejími náměstky a dalšími radními. V oblasti 
přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření 
města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu 
města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů Magistrátu města 
Brna. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.

Marek Fišer
radní města Brna

oblast kultury
Zaměří především na nastavení udržitelného 
modelu vícezdrojového financování kultury. Jeho 
cílem je také připravit kandidaturu města Brna na 
titul  „Evropské hlavní město kultury 2028“.

JUDr. Robert Kerndl 
náměstek primátorky  
města Brna

sociální oblast
Jeho úkolem bude více rozšířit sociální služby 
a pomoc města Brna sociálně slabým občanům. 
Důležitá bude rovněž mnohem větší podpora 
seniorů, zkvalitnění přípravy pro výstavbu nových 
domovů pro seniory a koordinace sociálních 
projektů s rozpočtem města. 
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    Názor opozice

Ing. Petr Vokřál
zastupitel, ANO

Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
zastupitel, SPD

Smutné čtení Hnutí SPD uspělo  
ve volbách 
do Zastupitelstva  
města Brna

Vznik nové koalice je smutným úkazem, kam až mohou zajít 
osobní zájmy jednotlivců. Že slušnost a základní pravidla slušného 
chování, po kterém některé „demokratické“ strany tolik volají 
a které jsou základem demokracie, v Brně ztratily místo. Těžko 
potom můžeme chtít, aby společnost byla vystavěna na těchto 
principech, když jsou její reprezentanti schopni lhát v přímém 
přenosu a porušit přes noc jakékoliv dohody. A bohužel se ani 
nemůžeme divit, že po těchto politických veletočích řada lidí 
již nepůjde k volbám, protože ztratili důvěru v demokratické 
respektování jejich výsledků. 
To ale není zdaleka všechno. Již první zastupitelstvo ukázalo, 
o co tady jde. Vytvořila se hned nová placená místa ze strany 
politiků, která v historii fungování města nemají obdoby. Úsměvné 
je, že nová paní primátorka ani nevěděla, kolik to město bude 
stát. Odpověď je přibližně 4 miliony korun ročně. To je 16 milionů 
za volební období a za to se dá již opravit školka nebo parky ve 
městě. Kde jsou ta pirátská prohlášení o úsporném vedení státu, 
která slýcháváme od čelních představitelů Pirátské strany. Prostě, 
když to cinkne, tak principy jdou stranou. Podotýkám, že hnutí 
ANO mělo v Radě města pět zástupců, a jen dva byli pro svou 
práci uvolněni. Argument ODS, že pro dobrý výkon je potřeba 
vytvořit uvolněné funkce, je úsměvný. Proč tedy radní pro dopravu, 
klíčové téma ze strany ODS, jako jediný uvolněný není?
To ale není konec překvapení. Hned na prvním zastupitelstvu 
nová koalice nechala schválit navýšení počtu členů v orgánech 
městských společností. Zdá se, že snaha hnutí ANO 
o profesionální řízení těchto firem a jejich odpolitizování je 
nahrazena bojem o korýtka. Z dnešního pohledu se nedá divit, že 
právě odpolitizování firem bylo v minulém období pro KDU jedním 
z důvodů, proč vyvolat koaliční krizi. 
Tato koalice se nazvala Koalicí změny. Po věcné stránce jsem 
ale v koaliční smlouvě nenašel nic nového. Všechny projekty, 
Velodrom, Koncertní sál, Atletická hala nebo rekonstrukce 
čistírny odpadních vod či kanalizace, stejně jako řada dalších, byly 
připraveny v minulém období. Běží Územní studie na optimální 
využití areálu výstaviště. Začala realizace centrální budovy 
magistrátu, abychom my Brňané mohli vše vyřídit na jednom místě 
a nejezdili s dokumenty po osmi místech v Brně. Začalo se stavět 
i na Žabovřeské. Další úseky Velkého městského okruhu jsou 
rovněž blízko realizace. Takže fakt nic nového.
A tak si budeme muset ještě chvíli počkat, jaká další nová 
překvapení nám koalice připraví. Třeba začnou vyměňovat ředitele 
či vedoucí odborů, kteří byli profesionálně vybráni, a vrátí zpět své 
kamarády. To by byla tedy opravdu změna. Totiž návrat starých 
pořádků s podporou Pirátů.

Hnutí SPD získalo v říjnových komunálních volbách 4 mandáty 
v Zastupitelstvu města Brna (ZMB). Následně byl vytvořen Klub 
zastupitelů SPD při ZMB. Jeho předseda je Ing. Ivan Fencl, Ph.D., 
a členové klubu jsou JUDr. Jana Přikrylová, Bc. Lucie Šafránková 
(poslankyně SPD v dolní komoře Parlamentu České republiky) 
a Bc. Jiří Kment. 
Naším cílem je zapojit se hned od začátku volebního období 
2018–2022 do práce pro občany města Brna. Okamžitě se zapojíme 
do práce jednotlivých komisí a příslušných výborů, které schválila 
Rada města Brna 28. 11. 2018. 
Na prvním novém Zastupitelstvu města Brna konaném 
20. 11. jsme získali mj. dvě místa v kontrolním výboru. Jsme rádi, 
že do funkce místopředsedkyně tohoto důležitého výboru byla 
členy zastupitelstva zvolena za klub SPD JUDr. Přikrylová. Výbor 
má nezastupitelnou úlohu při kontrole práce vedení města, kterou 
bude v následujících čtyřech letech vykonávat koalice složená 
ze zástupců stran ODS, KDU-ČSL, České pirátské strany a ČSSD. 
Náš klub SPD se ve své činnosti zaměří na spolupráci při přípravě 
územního plánu. Chceme dosáhnout aktualizace konceptu 
Smart City a podílet se na jeho dalším rozvoji z pohledu potřeb 
města Brna, budeme podporovat urychlení výstavby dopravní 
infrastruktury, ať už silniční, nebo železniční. Brno také potřebuje 
nová sportovní zařízení a my v tom naše sportovce podpoříme.
Rádi bychom také dohlédli na efektivní vynakládání finančních 
prostředků v oblasti sociálního bydlení a budeme usilovat 
o předložení účtů v této oblasti od minulé koalice. Máme na mysli 
především projekty s nejasnými výsledky typu Rapid Re-Housing, 
nebo Housing first. Nelíbí se nám příliš ani v koaličním programu 
ne zcela konkrétně popsaná spolupráce města s neziskovými 
organizacemi v oblasti rozvoje sociálního bydlení.
Hodláme spolupracovat s většinou politických subjektů na cílech, 
které se shodují s naším volebním programem, a podporovat 
nové projekty, které budou navrhovány během našeho funkčního 
období a z našeho pohledu budou mít význam pro zkvalitnění 
života občanů města Brna.
Děkujeme všem voličům, kteří nám dali v říjnu důvěru. 
Společně budeme usilovat o naplnění bodů našeho volebního 
programu a pracovat na tom, aby se všem Brňanům žilo v naší 
metropoli lépe!
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S novým rokem přicházejí nová přání.

Přejeme Vám, aby je budoucnost 
všechna splnila. 
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Založením Dětského domova Dagmar se 
potvrdilo latinské přísloví, že dobrý skutek 
vyvolává další dobrý skutek. Na počátku 
všeho byl „vánoční příběh“ v lese naleze-
ného odloženého batole, kterého se ujali 
pěstouni a jehož dramatický vstup do 
života skončil šťastně. Holčičku, později 

    historie

Dětský domov Dagmar 
má v základech dobro  
a lidskou solidaritu

Před devadesáti lety, 8. prosince 1928, byl v Žabovřeskách slavnostně 
položen základní kámen k budově Dětského domova Dagmar. 
Prostředky na jeho vybudování byly získány ze sbírek pod Vánočními 
stromy republiky, jejichž stavění jako novou brněnskou tradici inicioval 
v roce 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek.

pojmenovanou Liduška, našel a zachránil 
v předvečer Štědrého dne roku 1919 při 
procházce s přáteli mezi Bílovicemi a Líšní 
Rudolf Těsnohlídek. Básník, spisovatel 
a novinář, který psal mimo jiné soudničky 
do Lidových novin, se pak také 8. listopadu 
1920 v trestnici na Cejlu účastnil soudního 

přelíčení s šestadvacetiletou služkou, která 
byla za odložení svého nemanželského 
dítěte odsouzena k pěti měsícům těžkého 
žaláře, zostřeného tvrdým ložem každých 
14 dní. Druhý den pak v Lidových novinách 
případu věnoval soudničku nazvanou Pod 
vánočním stromem.

Dětský domov Dagmar stojí  
do dneška v brněnských  
Žabovřeskách.  
Foto: Archiv města Brna



Markéta Žáková
redaktorka

 historie        
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Inspirace přišla z Dánska
Článkem v novinách to však pro citlivého 
literáta a člověka Těsnohlídkova ražení 
skončit nemohlo. Začal tedy silou své 
osobnosti a intenzivní prací prosazovat 
založení charitativní sbírky pro strádající 
děti. A protože patřil mezi znalce 
severských zemí a jejich literatury, kterou 
také překládal, našel inspiraci v těchto 
končinách. Jak uvádí literární historička 
Hana Kraflová, Těsnohlídka k organizování 
sbírky podnítila charitativní akce konaná 
od roku 1914, tedy od počátku první 
světové války, v Dánsku, kde se na 
hlavním náměstí v Kodani pod slavnostně 
osvětleným vánočním stromem, který nesl 
motto „Všichni všem“, vybíraly peníze pro 
dobročinné organizace. 
Kraflová také zdůrazňuje, že redaktor 
Těsnohlídek byl praktický člověk, který 
dokázal oslovit správné lidi a organizace 
a o jejich práci systematicky referoval 
v Lidových novinách a ve večerníku Kurýr, 
což na čtenáře velmi působilo. Sám pak 
vybral místo pro postavení stromu, zaštítil 
akci vznosným a zavazujícím názvem 
Vánoční strom republiky či zavedl vánoční 
výměnu pozdravů mezi Brnem a Kodaní. 
Navrhl i konkrétní účel sbírek, tedy 
vybudování dětského domova, a přál si, 
aby byl pojmenován po dánské královně 
Dagmar. Je příznačné, že vybral českou 
princeznu Markétu, dceru Přemysla 
Otakara I., která se na počátku 13. století 
stala dánskou královnou a přijala jméno 
Dagmar. I když zemřela mladá, byla ctěna 
pro svoji krásu a laskavost a Dánové si jí 
stále velmi váží. 

Dvakrát přerušená, ale stále  
živá tradice
K první slavnosti Vánočního stromu 
republiky se významní hosté a obyvatelé 
Brna sešli na náměstí Svobody v sobotu 
13. prosince 1924. Hrála vojenská hudba, 
promluvil mimo jiné starosta města 
Bedřich Macků, recitovalo se, zazněly 
dánská a československá hymna a vše 
uzavřel promenádní koncert. První strom 
darovala lesní správa v Bílovicích nad 
Svitavou a od té doby vánoční stromy 
vždy pocházejí z polesí v okolí Brna. Už 
od počátku se také konalo rozloučení se 
stromem, kdy ho vyprovázely školní děti 
a občané, a uskutečnila se i charitativní 
sbírka, jejíž výnos se předával spolu se 
stromem. Vznikla tak brněnská a následně 
celorepubliková tradice, která, ač dvakrát 
přerušena totalitními režimy (za nacistické 
okupace 1939–1945 a komunistické vlády 
1948–1989), žije dodnes. 

Vánoční strom s veřejnou sbírkou v centru města je tradice, kterou založil Rudolf Těsnohlídek.  
Takto vypadal v roce 1938. Foto: Archiv města Brna

Čtyři roky se sbíralo, rok stavělo
Rozsvícení pátého, tzv. jubilejního 
Vánočního stromu republiky 
8. prosince 1928, které vysílal i brněnský 
Radiojournal, bylo dvojnásobně slavnostní, 
protože na něj navazovalo položení 
a poklepání základního kamene ke 
stavbě Dětského domova Dagmar, na 
niž se podařilo získat prostředky díky 
vánočním sbírkám. Kámen, do kterého 
byla i s darovacím listem vložena prsť 
z dánského města Ringsted, kde zemřela 
královna Dagmar, darovalo město Čáslav, 
rodiště Rudolfa Těsnohlídka. Sám 
spisovatel se však okamžiku dovršení 
svého snu nedočkal, neboť na začátku 
roku 1928 spáchal sebevraždu.
Do roka vyrostla na pozemku 
v Žabovřeskách nedaleko Wilsonova lesa 
dvoupatrová budova v podobě kvádru, jejíž 
projekt bez nároku na honorář vypracoval 
architekt Bohuslav Fuchs. Zvolil pro ni 
jednoduché dispoziční řešení, kdy ji střední 
chodbou rozdělil na tři trakty. Obslužné 
prostory s úzkými pásovými okny byly 
orientovány do ulice a do zahrady vedla 
velká okna hromadných ložnic a rohové 
balkony společenských místností.
Když se koncept hromadných ložnic 
v polovině 70. let minulého století přežil 
a v dětském domově byl postupně 
zaveden rodinný systém s maximální 
kapacitou 25 dětí, které jsou rozděleny 

do tří skupin (rodinek) s vlastním pokojem, 
kuchyní i sociálním zázemím, bylo třeba 
interiér budovy stavebně upravit. Při 
poslední velké rekonstrukci domova 
v roce 2006 bylo dostavěno 3. patro, 
původní vnější podoba stavby však zůstala 
zachována.
Aktuálně domov poskytuje zázemí 
25 dětem od 4 do 23 let, které obývají 
prostory připomínající běžný byt. A běžný 
je i jejich život – chodí do školy, plní 
své povinnosti, podílejí se na chodu 
domácnosti, věnují se svým zálibám. 
V pondělí 10. prosince od 10 do 16 hodin 
pak nechají do svých životů nahlédnout 
i ty, kteří přijmou pozvání na den 
otevřených dveří. 
Pozorným návštěvníkům by neměla 
uniknout ani na budově umístěná pamětní 
deska Rudolfa Těsnohlídka s úryvkem jeho 
prorockého verše – Můj obraz vrátí se… 
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Kulturní tipy na prosinec

  Kam do divadla

13/12 19.30 hod.
Maloměšťáci
Zdramatizovaný text představitele 
ruského realistického dramatu 
Maxima Gorkého odehrávající se 
na přelomu 19. a 20. století.
HaDivadlo
www.hadivadlo.cz
 
13/12 19 hod.
Srdce v prachu, oči planoucí
Autorská inscenace Ateliéru  
výchovné dramatiky pro Neslyšící.
Studio Marta
www.studiomarta.cz
 
14/12 19 hod.
Jánošík Revisited
Divadelní drama, které o slavném 
slovenském zbojníkovi napsal 
Jiří Mahen v roce 1909, nyní ožívá 
v NdB v režii Martina Františáka.
Národní divadlo Brno
www.ndb.cz
 
15/12 19 hod.
Klapzubova jedenáctka
Svižná hudební komedie podle 
legendárního humoristického 
románu Eduarda Basse.
Městské divadlo Brno
www.mdb.cz
 
15/12 15.30 hod.
Homo zabijens: Konec lovců 
mamutů
Co se stane, když se střetnou dvě 
tlupy neandrtálců – poměří nezná-
mé tlupy své síly nebo zkusí poznat 
jeden druhého?
Divadlo Polárka
www.divadlopolarka.cz

  Kam na výstavu

22/11–24/2
Doma u Janáčků
Výstava předmětů ze soukromého 
života Leoše Janáčka.
Moravské zemské muzeum,  
Biskupský dvůr
www.mzm.cz 
 
24/11–31/12
Liščí píseň
Volný cyklus obrazů metaforicky 
zobrazujících příběh ženy  
proměňující se v lišku, autorkou je  
Jana Baletková.
Moravské zemské muzeum,  
Památník Leoše Janáčka
www.mzm.cz
 
11/12–24/2
Feministická avantgarda 70. let
Skupinová mezinárodní výstava 
představí díla umělkyň, tvořících 
v 70. až 90. letech minulého století 
na feministické téma.
Dům umění
www.dum-umeni.cz
 
12/12–24/2
Hugo Táborský: Seriální abstrakce
Výstava představí volnou malíř-
skou tvorbu ze 30. let minulého 
století umělce Huga Táborského, 
jenž je známý také avantgardními 
fotografiemi.
Dům umění, Galerie Jaroslava Krále
www.dum-umeni.cz
 
15/11–31/1
Nejkrásnější knihy roku 2017
Výstava představuje knihy oceně-
né v soutěži Nejkrásnější knihy roku 
pořádané Ministerstvem kultury 

a Památníkem národního písemnictví.
Moravská galerie v Brně,  
Knihovna Moravské galerie
www.moravska-galerie.cz
 
13/11–27/1
Technické hračky
Výstava technických hraček z let 
1880–1980, součástí je i dětský 
koutek a edukační programy.
Muzeum Brněnska,  
Muzeum v Ivančicích
www.muzeumbrnenska.cz

  Kam za hudbou

25/12 16 hod.
Tradiční vánoční koncert  
Kantilény a Kantilénky
Na vánočním koncertě zazní  
v podání pěveckého sboru  
Kantiléna a sboru dětí a mládeže 
při Filharmonii Brno české  
i světové koledy a pastorely.
Filharmonie Brno,
Katedrála sv. Petra a Pavla
Filharmonie-brno.cz
 
11 a 12/12 20 hod.
Poletíme?
Skupina Poletíme? vydala dlouho 
očekávané album Chce to hit!, 
s nímž vyráží na koncertní šňůru.
Fléda
www.fleda.cz
 
8/12 20 hod.
Schwarzprior, Lightning Glove
Na koncertu se představí deka-
dentní Schwarz prior a nekompro-
misní směs beatů a no isu v podání 
pražských Lightning Glove.
Kabinet MÚZ
www.kabinetmuz.cz 

Šestnáctičlenný brněnský jazzový orchestr Cotatcha Orchestra vystoupí 17. prosince v HaDivadle.  
Foto: David Poul

8–9/12
Festival bicích nástrojů
Koncerty studentů konzervatoří 
a hudebních fakult z Brna, Prahy 
a Banské Bystrice, při závěrečném 
koncertu spoluúčinkují i pedagogo-
vé a členové Filharmonie Brno.
JAMU, Divadlo na Orlí
www.hf.jamu.cz
 
15/12
The Sweet 19.30 hod.
Koncert brněnské glamrockové 
skupiny The Sweet.
Sono Centrum
www.brnokoncert.cz
 
11/12 17.30 a 20 hod.
NaMikrofon
Stand-up comedy show se známý-
mi komiky z Brna a blízkého okolí.
Metro Music Bar
www.metromusic.cz

  Kam do města

15/12 9–16.30 hod.
Vánoční domeček na Lidické
Vánoční zvyky, výroba dárků 
a dekorací, koncert i dobročinný 
obchůdek ve středisku volného 
času na Lidické.
Lužánky – středisko volného času
www.luzanky.cz
 
12–16/12
Kino Asia
Filmový festival asijských filmů vě-
novaný tématu Na oltářích předků.
Klub Leitnerova
www.kinoasia.cz
 
15–16/12
Tajemství gravitace: Po stopách 
Alberta Einsteina
Proč kolem nás všechno padá 
směrem k zemi? Tajemství gravita-
ce odhalíte při 3D nebo 2D projekci 
v digitáriu brněnského planetária.
Hvězdárna a planetárium Brno
www.hvezdarna.cz
 
9/12 10 hod.
40 let Bazénu za Lužánkami
Během oslav 40 let Bazénu za Lu-
žánkami uvidíte vystoupení akvabel, 
závody na padddleboardech, skoky 
do vody a mnohé z toho si budete 
moct sami vyzkoušet.
Bazén za Lužánkami
www.starezsport.cz

8-29/12
Víkendové labodílny:  
Vánoční jiskření
Tematické vánoční tvůrčí dílny 
pro rodiny s dětmi probíhají každou 
prosincovou sobotu a neděli ve vě-
deckém centru VIDA!
VIDA! Science centrum
www.vida.cz
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Volná místa v ZŠ a MŠ 
Sluníčko-Montessori
Základní a mateřská škola nabízí volná 
místa: Náměstí 28. října – třídy pro nejmenší, 
česká a anglická třída (s cizojazyčným 
lektorem) pro starší děti, Bzenecká – třídy 
pro nejmenší i starší děti, Černopolní – 
třídy pro předškolní děti s přípravou na ZŠ.
Tel.: 603 984 380
www.slunicko-montessori.cz

SLUŽBY JazzFestBrno oslaví v roce 2019 
plnoletost
18. ročník mezinárodního jazzového 
festivalu JazzFestBrno se uskuteční od 
13. března do 30. dubna 2019. Do Brna zaví-
tá saxofonista Branford Marsalis, kytarista 
John McLaughlin a kapela GoGo Penguin. 
Vystoupí i americký bubeník Billy Cobham 
nebo zpěvačka Dianne Reeves. 
jazzfestbrno.cz

HUDBA

HUDBA

Rybova mše,  
nedílná součást českých Vánoc 

S blížícím se časem Vánoc čeká Brno 
několik vánočních koncertů a každoroční 
nedílnou součástí jejich programu 
je slavná mše Hej, mistře! skladatele 
Jana Jakuba Ryby. Lidově zvaná 
„Rybovka“ je jednou z nejznámějších 
církevních skladeb s českým textem 
a patří k oblíbenému repertoáru 
období vánočních svátků. Během 
předvánočního období zazní v Brně 
hned několikrát. Koncert Ryba originally 
bude mít 21. prosince v Besedním domě 
na programu Českou mši vánoční 

Vánoční a tříkrálový koncert  
Czech Virtuosi
Na vánočním koncertě v kostele  
u Minoritů 29. 12. ve 20 hod. zazní  
hudba C. P. E. Bacha a W. A. Mozarta.  
Během tříkrálového koncertu  
v Katedrále sv. Petra a Pavla 7. 1. v 19 hodin 
zahraje spolu s Czech Virtuosi i Hradišťan. 

www.czechvirtuosi.cz

Strom splněných přání
Strom splněných přání plní přání dětem, 
které se spolu se svými maminkami 
ocitly v nouzi a kterým můžete pomoct, 
aby i jejich vánoční svátky byly radostné 
a klidné. Přání dětí z Azylo vého domu 
sv. Markéty jsou na Stromě splněných 
přání v Galerii na Orlí, kde si některé 
z přání  můžete vybrat a splnit jej.
www.dchb.charita.cz

Vyperte si rychle a pohodlně!
Předvánoční úklid čeká asi každého.  
Ale nebojte, může to být i zábava!  
Vyperte si prádlo denní potřeby, ale  
i záclony, peřiny a ložní prádlo v pohodlí  
Samoobslužné prádelny Speed Queen. 
Vyprat a vysušit zvládnete za 1 hodinu. 
Najdete nás ve Slatině a v Králově Poli. 
www.brno-pradelna.cz 
www.fb.com/SQ.Brno

SLUŽBY

HUDBA

CHARITA

Blanenské adventní soboty
Během prosince neožívají jen brněnská 
náměstí, ale také náměstí menších 
městeček, například 1., 8., 15. a 22. prosince 
ožije blanenské náměstí Republiky. Během 
adventních sobot tam bude probíhat 
vánoční kulturní program: koncert 
pěveckého sboru, divadelní představení 
či interaktivní muzikál Mrazík.
www.blansko.cz

ZÁBAVA

v provedení souboru Czech Ensemble 
Baroque s dirigentem Romanem 
Válkem. O dva dny později, 23. prosince, 
si budeme moct Rybovu mši Hej, mistře! 
poslechnout znovu. Tentokrát se taktovky 
ujme sbormistr Petr Fiala a zpívat bude 
Český filharmonický sbor Brno se sólisty. 
Na koncertě zazní také pastorely českých 
mistrů z 18. a 19. století. 

filharmonie-brno.cz

HUDBA

Glenn Miller Orchestra 
opět na turné!

Milovníci klasické jazzové orchestrální hudby 
se mají na co těšit! 19. ledna příštího roku 
potěší Brno sladkými swingovými melodiemi 
legendární Glenn Miller Orchestra. Od svého 
založení v roce 1985 tento orchestr odehrál 
4 530 koncertů a potěšil více než 5 milionů 
posluchačů. Klasické, taneční a radost 
sršící melodie se staly v těžkých válečných 
a poválečných dobách symbolem svobodné 
americké kultury a jak sám Glenn Miller vyjá-
dřil – není upřímnější vyjádření svobody než 
hudba. Vstupenky jsou již nyní v prodeji! 
www.glennmiller.cz



32 pocketmedia.cz | INZERCE

Mary Poppins je soukromá kosmopolitní 
školka a jesle s tradicí více než 10 let.  
Školka sídlí na ulici Srbská 30, v domku 
se zahrádkou, v klidné části Králova Pole 
v Brně. Naším cílem je, aby pobyt dětí u nás 
byl radostný, podnětný a maximálně tvůrčí 
a aby vycházel vstříc potřebám dnešní 
moderní rodiny. V případě, že se potřebuje-
te vrátit brzy do zaměstnání, přijímáme děti 
od šesti měsíců věku. Mary Poppins, to je 
příjemné domácí prostředí pro vaše děti. 
www.marypoppins.cz

SLUŽBY

Mary Poppins je tu pro 
vás a vaše děti každý den

GASTRONOMIE

Špičková vína a sýry 
pod jednou střechou

Vinařství Volařík z Mikulova a Syrer Morava 
z Těšan otevřeli 23. 11. společnou prodej-
nu v 1. patře kryté tržnice na Zelném trhu 
v Brně. V nabídce je přes 25 šarží přívlast-
kových vín, 4 sekty a dárková balení vín 
z Vinařství Volařík, které je letošním Vinařem 
roku. Syrer Morava nabízí špičkový Kavkaz-
ský sýr a sýrové nitě vlastní výroby a  vybra-
né sýry z Francie, Holandska a Švýcarska. 
Přijďte ochutnat a potěšte sebe i své blízké  
perfektní kombinací kvalitních vín a sýrů.  
www.vinarstvivolarik.cz 
www.syrermorava.cz 

VOLNÝ ČASFILM FESTIVALGASTRONOMIE

Škola bezpečné jízdyAsijské filmy 
na Leitnerce

Funky zimní  
občerstvení 

Mlha, ledovka a nevyzpytatelní řidiči. 
Na podzim a v zimě se běžná cesta autem 
může snadno zvrtnout. Nebezpečí na řidiče 
číhá v každé zatáčce. Jak se s nástrahami 
na silnicích vypořádat? To řidičům radí na br-
něnském polygonu při kurzech bezpečné 
jízdy. Základem kurzů, které se konají v nově 
vybudovaném tréninkovém centru v areálu 
Masarykova okruhu, je škola smyku. Kurzy bez-
pečné jízdy na Polygonu Brno jsou odstupňo-
vané podle řidičských schopností účastníka – 
od začátečníků po každodenní řidiče.
www.polygonbrno.cz

Ve dnech od 12. do 16. prosince proběhne 
v Klubu Leitnerka 2. ročník brněnského 
filmového festivalu Kino Asia, letos s podti-
tulem Na oltářích předků. Během pěti dnů 
představí ve dvou sálech celkem dvanáct  
filmových bloků o rodině, předcích, stáří 
a minulosti, ale také umírání a trvání. Filmo-
vý festival nabídne pestrou škálu hraných 
filmů, dokumentů i animovanou tvorbu. 
Do asijské kultury zve festival i každoden-
ními gastrospecialitami z Číny, Japonska, 
Bhútánu, Koreje a Vietnamu.
www.kinoasia.cz

Advent by měl být časem klidu, pohody 
a dobrého jídla. Proto jsme pro vás připravili 
Funky stánek na Dominikánském náměstí  
s tematickým menu zaměřeným na americ-
kou kuchyni. Oslaďte si život třeba perníko-
vo-zázvorovým donutem, zahřejte se krůtím 
vývarem nebo si dejte bagel s krůtí šunkou 
a brusinkovým máslem či cheddarem a su-
šenými rajčaty. A čím to zapít? Kvalitní kávou 
či kakaem s marshmallow, punčem podle 
americké receptury nebo vybírejte z pestré 
nabídky horkých míchaných nápojů. 
ww.fb.com/FunkyDonutsBrno

MÉDIA

Brno ve schránce 

Časopis KAM v Brně nabízí každý měsíc to 
nejlepší čtení o kultuře a volném čase. Vždy 
v něm najdete reportáž mapující zajímavá 
brněnská místa a rozhovory s osobnostmi.  
V reportážích jsme už navštívili např. nová-
torskou ulici Pekařskou, tradicionalistický 
Petrov, proměňující se areál Zbrojovky 
a v rozhovorech jsme měli herce, tanečníky,  
architekty i podnikatele. Předplatitelé 
časopis pravidelně najdou ve své poštovní 
schránce, vždy i s malým dárkem. 
Objednávejte na shop.pocketmedia.cz, 
info@pocketmedia.cz
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    volný čas

Brankářské rošády
V brněnské Kometě se v posledním půlroce na brankářském postu odehrálo hned 
několik výměn. Tou, která zasáhla brněnské fanoušky možná nejvíc, byl odchod 
slovenského gólmana Marka Čiliaka do Slovanu Bratislava, kde už letos odchytal 
18 zápasů. Vzniklou mezeru měl zaplnit Marek Langhamer, který se neúspěšně snažil 
prosadit v dresu arizonských Kojotů. S jeho výkony však nebylo vedení klubu spo-
kojeno, proto poslalo Langhamera do Chabarovsku a do Brna přivedlo právě Libora 
Kašíka. Ani ten ale nemá své místo zdaleka jisté. V brance řádí možná v nejlepší do-
savadní formě hrající talentovaný mladík Karel Vejmelka, na svou extraligovou šanci 
čeká teprve osmnáctiletý junior Lukáš Dostál, který výborně zachytal třeba v Lize 
mistrů. Ačkoliv tři dobří brankáři jistě dělají managementu radost, z dlouhodobého 
hlediska je pravděpodobné, že se časem dočkáme další rošády. 

O třetí titul bude s Kometou usilovat i brankář Libor Kašík. Foto: Z. Kolařík

Brněnská Kometa míří za titulovým 
hattrickem a posiluje o nové hráče. Po-
slední akvizicí se stal šestadvacetiletý 
brankář Libor Kašík, který do Brna zamí-
řil z ruského Chabarovsku a nahrazuje 
tak Marka Langhamera. V minulosti již 
v dresu Zlína vyrval Kometě titul, nyní 
se pokusí jej pro Brno vybojovat. 

Jaké faktory hrály roli při rozhodování, 
kterou nabídku přijmout?
První bylo to, kdo se vůbec ozval. Potom 
také, jak si tyto týmy vedou v extralize, jak 
se jim daří, jaká je situace v jejich branko-
višti, jak moc mě chtějí nebo nechtějí – to 
byl jeden z nejdůležitějších faktorů. Když se 
ozvalo Brno a mluvil jsem s panem Zábran-
ským, pocitově to byla jedna z nejlepších 
voleb. Je tu skvělé zázemí, kondiční trenér, 
fyzioterapeut, k hráčům se tu chovají na 
špičkové úrovni. A v neposlední řadě je 
Brno kousek od domova, můžou mě tu na 
zápasy navštěvovat rodiče.
V Rusku jste moc šancí nedostal.  
Nelitujete promarněného času?
Já si nemyslím, že to byl promarněný čas, 
ba naopak, je to obrovská životní zkuše-
nost. Naučil jsem se trochu rusky, naučil 
jsem se, jak to vypadá ve světě. Všechny 
zápasy, které jsem tu chytal, jsem si nesku-
tečně užíval. Dávalo mi to hodně, byli tam 
hráči z NHL, špičkoví hráči z celého světa. 
Určitě toho nelituji. Nastoupil jsem asi se-
dmkrát a pokaždé proti špičkovému týmu, 
třeba CSKA Moskva.

Libor Kašík: Naučil jsem se, 
jak to vypadá ve světě

Jaký největší zážitek jste si z Ruska 
dovezl?
Asi zápas proti Petrohradu, kde byla nesku-
tečná atmosféra, vyprodaný stadion „i“ na 
Chabarovsk. Připadal jsem si, jako kdybych 
nastupoval proti NY Rangers, protože mají 
podobné dresy – a byla to hokejová párty 
na ledě. Chytal jsem skvěle, dvě třetiny 
jsme vedli 2:0 a mohli jsme snad poprvé 
v historii vyhrát na jejich ledě, ale Petrohrad 
ukázal svoji sílu, a nakonec vyhráli 3:2. I tak 
to považuji za skvělý výsledek a byl nádher-
ný pocit si v takovém prostředí vzít cenu 
pro nejlepšího hráče zápasu.
S jakým cílem přicházíte do Komety? 
Spousta hráčů, když někam přijde, vykládá, 
že by chtěli vyhrát titul, být nejlepší, dostat 
se do nároďáku. Neříkám, že takové myš-
lenky nemám, ale neříkám je nahlas. Cílů je 

spousta, ale začínám od maličkých krůčků. 
Třeba teď jsem byl sám na ledě  
na tréninku a jdu na kolo.
V brněnské brance se možná  
postavíte proti Zlínu. Bude to pro  
vás motivace navíc?
Člověk, když mu něco funguje a pak se 
začne soustředit na něco speciálně, tak 
se to obvykle pokazí. Takže jak jsem říkal, 
půjdu krok po kroku, a když si zachytám ve 
Zlíně, budu se moc těšit na skvělé fanouš-
ky. Tady v Brně je ale taky úžasná atmosfé-
ra, nechci nikoho urazit, ale možná nejlepší 
v republice. Je to tu nářez. Ať se hnu 
kamkoliv, lidé mě poznávají, i když asi kvůli 
„movemberskému“ knírku. Určitě se ale 
do Zlína těším, strašně si přeju tam vyhrát 
a poznat to z druhé strany. Myslím, že lidé 
jsou tam natolik inteligentní, že rozumí ho-
kejovému životu a pochopí, že pro mě byla 
nejlepší volba jít sem do Komety. 
V Česku máte pověst showmana,  
který umí bavit diváky. Navážete 
na ni?
Ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ale myslím 
si, že k hokeji to patří. Když si to lidé budou 
přát a budou mě brát takového, jaký jsem, 
že hokej miluju a že vím, že patří divákům, 
tak určitě show udělám hrozně rád.

Marek Dvořák 
redaktor
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Bludiště

Kvíz / Jak dobře znáte Brno?

Vánoční dárky se zatoulaly nějak daleko od stromečku, pomůžeš jim najít cestu zpátky?  
Najdi v bludišti přímou cestu bez překážek od dárků ke stromečku. Ilustrace: Adéla Miklíková

A) Středověký deskový obraz Madona z Veveří je jedním 
z nejhodnotnějších a nejproslulejších mariánských obrazů u nás. 
Ve kterém brněnském muzeu si návštěvníci mohou tento obraz 
prohlédnout?

B) Pod Petrovem se nacházejí středověké sklepy zaplavované 
vodou, do nichž se mohou zájemci vypravit při občasných 
prohlídkách se znalcem brněnského podzemí Alešem Svobodou. 
Víte, k jakému objektu sklepy původně patřily?

Jak dobře znáte Brno, si můžete ověřit na stránkách kulturního magazínu KAM v Brně.  
Prosincové vydání přináší reportáž o Petrově, tam najdete správné odpovědi na kvízové otázky.

    zábava

Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová Foto: Aleš Svoboda
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zábava        

Křížovka o ceny
Tři vybraní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 19. 12. 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 (Vánoční strom do Brna přivezou koně) byly vybrány: J. Tomanová, K. Matušková, Z. Sajdlová.
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POJĎ S NÁMI TVOŘIT ČASOPISY 
Práce nebo zábava? My jsme to spojili!

Hledáme kolegy do vydavatelství Pocket media
Z naší dílny vychází téměř 250 000 časopisů  
měsíčně a v příštím roce máme velké plány!

Hledáme 

  editora  
zodpovědného za veškerý obsah našich médií | 
praxe na obdobné pozici podmínkou | full time

  account manager 
komunikace s našimi partnery, tvorba marketingových 
kampaní, hledání nových obchodních příležitostí

  redaktory, copywritery, fotografy 
je psaní tvoje vášeň? fotíš? točíš videa?  
orientuješ se v brněnské kultuře a zábavě?  
hledáme tě!

  back office 
adminstrativní podpora naší redakce

Nabízíme 
židli v naší redakci nad Jakubským náměstím |  
pohodový kolektiv | benefity ve formě vstupenek 
a voucherů

Napište nám na info@pocketmedia.cz
Do předmětu uveďte „JOB“.

PF 2019
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5 DŮVODŮ, PROČ SI REZERVOVAT PROSTOR  
V MAGAZÍNECH POCKET MEDIA

Už jste přemýšleli  
nad marketingovou strategií  
pro rok 2019?  

Využijte propagaci, kterou nabízí POCKET MEDIA. 
Vaše nabídky či události se tak objeví každý měsíc 
ve 230 000 výtiscích časopisů, které se doručují 
do všech poštovních schránek v Brně a také 
do nejlepších místních podniků.  

Oslovte pravidelně více než 383 300 čtenářů  
z Brna a okolí.  

Spojte vaši reklamu s exkluzivními informacemi 
z brněnského magistrátu a atraktivními novinkami 
z oblasti kultury, společnosti a gastronomie.  

Znásobte dosah vašeho sdělení jedinečným  
spojením offline marketingu a online médií.

Rezervace končí vyčerpáním inzertního prostoru.
KONTAKTUJTE NÁS: www.pocketmedia.cz | info@pocketmedia.cz | fb.com/pocketmediabrno 

STABILNÍ MÍSTO 
pro vaši inzerci  

v tematických rubrikách  

obou magazínů

ONLINE PUBLICITA 
pravidelné publikování  

článků na webu 

pocketbrno.cz

SDÍLENÍ  
událostí a novinek  

na sociálních sítích  

našich médií

SLEVA  
nabízíme výraznou  

slevu za opakování  

inzerce

PODPORA 
kontrola a supervize  

textových a grafických  

podkladů

REZERVUJTE SI PROSTOR V ČASOPISECH  
VYDAVATELSTVÍ POCKET MEDIA
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