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Brno slaví. 
Před sto lety nabralo 
na velikosti i významu

Jaro vybízí  
k venkovnímu sportování

Začíná plavební sezóna  
na přehradě6 10 14
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editorial, tiráž        

Zuzana Gregorová 
editorka

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

nevstoupíš dvakrát do téže řeky, říká se. 
V redakci Brněnského metropolitanu 
jsem pracovala mnoho let a po tříleté 
přestávce stojím opět na jejím „břehu“. 
Když jsem odcházela, měla řeka informací 
z „velké radnice“ a zajímavých článků 
o Brně podobu novin. Bylo v ní více textu, 
ale méně fotografií. O změnu formátu jste 
si řekli sami v anketě, časopisecké podobě 
se pak přizpůsobil vzdušnější obsah.
Řeka tedy stejná není, ale její funkce – 
informovat vás o investicích z rozpočtu 
města, novinkách z magistrátu, 
historických souvislostech a aktualitách 
z dění v Brně – zůstala tatáž.
Do čeho se pustíme v dubnovém čísle? 
Dozvíte se, proč se říká „velký jako Brno“ 
a jak to souvisí s rokem 1919 (téma 
na stranách 6–9). S prvními jarními 
paprsky vás vytáhneme ven za sportem 
(fotoreportáž, 10–12). 
Pozveme vás na velikonoční akce, 
představíme záchrannou stanici pro 
ptáky a malé savce a upozorníme na nový 
postup při odtazích aut během blokového 
čištění (aktuality, 13–19).

Využíváte Internetovou encyklopedii dějin 
Brna? Vězte, že za 15 let (které letos slaví) 
vytvořili její autoři přes 67 tisíc samostatných 
hesel, což je přibližný rozsah 12 svazků 
Ottova slovníku naučného nové doby 
(rozhovor, 24–25). A víte, který brněnský 
rodák se přátelil s Albertem Einsteinem? 
Byl to matematik a filozof Kurt Gödel. 
S jeho odkazem se můžete seznámit třeba 
díky šifrovacím hrám nebo na stránkách 
našeho magazínu (historie, 30–31).
Pozveme vás také na festival francouzské 
kultury Bonjour Brno (kultura, 32) a zjistíte, 
jak vidí novou sezónu a posily kouč 
baseballových Draků (sport, 38).
Přejeme vám s kolegy z redakce slunné jaro.

Jaro láká ven, i za sportem. Kam se vydat? Třeba s frisbee do Lužánek. Více napoví naše fotoreportáž. 
Foto: M. Schmerková
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Velké Brno je poněkud pozapomenutý pojem, který se letos 
opět dostává do povědomí obyvatel jihomoravské metropole. 
Název městu připadl poté, co se v roce 1919 sloučilo se dvěma 
samostatnými městy a dalšími 21 sousedními obcemi a potvrdilo 
tak své postavení druhého největšího města Československa. 
Sté výročí této události si Brno připomene několika akcemi, 
mezi nimiž nechybí výstava, soutěž či tematické kuličky v orloji.

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
o velikonočních akcích, novinkách v odtazích aut či připravovaných 
dopravních omezeních. Pozveme vás na výstavu o nápadech 
Brňanů, kteří se zapojili do participativního rozpočtu Dáme na vás. 
Zjistíte, k čemu slouží seniorská obálka nebo komu se ozvat, 
pokud najdete v přírodě zraněné malé zvíře. A představíme 
vám i nového průvodce, díky kterému se může mnoho nového 
dozvědět i rodilý Brňan. 

Sněženky již odkvétají a sluneční paprsky pozvolna nabírají na síle. 
Teplé počasí žene ven všechny milovníky pohybu, kteří trávili 
zimu v posilovnách, krytých halách či bazénech. Kam vyrazit 
za sportem v Brně nebo v okolí města? Možností je celá řada, 
některé vám představíme slovem i obrazem.

Víte, že Brno mělo první veřejnou dopravu nosítky v českých zemích?  
Který ze zdejších starostů ve svém úřadu strávil pouhé 4 hodiny? 
Jak brněnské ulice ke svým názvům přišly? Odpovědi na mnoho 
podobných otázek z historie i současnosti města pod Špilberkem 
lidé najdou v Internetové encyklopedii dějin Brna. Ta na jaře 
slaví 15 let od spuštění pro veřejnost a nejen o jejích počátcích 
jsme si povídali s administrátorkou a správkyní obrazové databáze 
Jitkou Šibíčkovou.

  6  téma

  13  magistrát informuje

  10  fotoreportáž

  24  rozhovor
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Čím více úspěchů zažívá Brno na poli vědy, výzkumu a inovací, 
tím více se hlásí k odkazu slavných rodáků, kteří na tomto 
poli kypřili půdu. Patří mezi ně i jeden z nejvlivnějších myslitelů 
20. století, logik, matematik a filozof Kurt Friedrich Gödel. 
V rodném Brně prožil prvních 18 let. Připomínají to pamětní desky, 
v blízké době by mu měla být dedikována ulice a uvažuje se také 
o jeho soše.

Tradiční vítěz domácí baseballové extraligy Draci Brno se loni 
musel spokojit s druhým místem, když zlato vybojovala Ostrava. 
Manažer a trenér Arnošt Nesňal ale nezahálí. Letos do týmu 
přivedl již dvě zahraniční posily a plánuje vrátit Draky zpět 
na český baseballový trůn.

  30  historie

  38  volný čas

Brněnský metropolitan dává prostor pro vyjádření opozičním 
i koaličním zastupitelům města. Každý politický klub má 
možnost poslat příspěvek s tématem dle svého výběru. 
Dočtete se proto názory na aktuální problémy v Brně a jejich 
řešení od zástupců všech šesti stran, které jsou v brněnském 
zastupitelstvu. Své místo má na stránkách našeho magazínu 
i sloupek primátorky.

  26  názory

Za ochutnávkou kohouta na víně nebo turnajem v pétanque 
Brňané do Francie nemusejí. Už čtvrtstoletí festival Bonjour 
Brno přináší francouzskou kulturu sem. „Za tu dobu, co 
u festivalu působím, jsem pochopila, že lidé neočekávají jen umění, 
ale mnohem víc. Letos je program asi nejotevřenější,“ slibuje 
produkční festivalu Aude Stulírová Martin.

  32  kultura

obsah        
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Brno slaví. 
Před sto lety 
nabralo na velikosti 
i významu

Když je něco velké, tak jako Brno. Výsady  
stát se součástí takového přirovnání se 
Brnu dostalo před sto lety, kdy s ním 
byla na základě zákona č. 213/1919 Sb. 
sloučena dvě města a 21 předměst-
ských obcí (podrobněji box na stra-
ně 9). Z původních 1 815 hektarů se 
tak plocha tzv. Velkého Brna rozšířila 
na 12 376 hektarů a počet obyvatel se 
ze 131 663 zvýšil na 221 758.
Z historického hlediska se vlastně nejed-
nalo o nic výjimečného, protože města 
se rozrůstají od pradávna a přirozeně 
pohlcují okolní obce. Brno se tedy v roce 
1919 chovalo jako mnohá další velká 
evropská města, která se v důsledku 
industrializace administrativně slučovala 
se svým okolím. V polovině 19. století 
přestalo být pevnostním městem, defi-
nitivně se zbavilo hradeb a rozvíjelo se 
jako průmyslové centrum a metropole 
Moravy. Z venkova sem za prací přichá-
zelo převážně česky mluvící obyvatel-
stvo, které se ve městě spravovaném 
německou radnicí a zachovávajícím si 
německý ráz hlásilo o svá práva. 

Nic to však nezměnilo na tom, že 
potenciál Velkého Brna jeho obyvatelé 
nepromarnili. Ať byli českého, respektive 
moravského, německého či židovského 
původu, učinili z meziválečného Brna 
centrum nekonvenčního a odvážného 
myšlení, které vedlo k rozvoji průmyslu, 
moderní architektury i kultury. Na tuto 
tradici dnes může město navázat při 
budování metropolitní oblasti, kdy své 
administrativní hranice nerozšiřuje, ale 
překračuje a vytváří si vazby se svým 
širším okolím založené na důvěře, spolu-
práci a společných vizích.

Na Líšeň se nedostalo
Jaké byly a jak žily města a obce, které se 
v roce 1919 staly součástí Velkého Brna? 
Městys Královo Pole považovalo Brno už 
od poloviny 19. století za jakési své před-
městí, které se dokonce řídilo i brněn-
ským regulačním stavebním řádem. 
Královopolský obecní výbor v čele se 
starostou Josefem Červinkou však měl 
jiné představy a v roce 1904 podal do Víd-
ně oficiální žádost o povýšení na město, 
která byla kladně vyřízena o rok později. 
K nelibosti tehdy německy orientovaného 
Brna si nové město nově pojmenovalo 
i své ulice, a to výhradně česky a podle 
postav z českých dějin a literatury. 
V roce 1912 si podobně ulice přejmenovaly 
i Husovice, jež také dosáhly s 11 012 oby-
vateli statusu samostatného města. 
Ještě o 3 100 obyvatel více měly v roce 
1910 Židenice. S žádostí o povýšení 
na město však tak dlouho otálely, až jim 
plány zhatila první světová válka, a ony 
tak zůstaly „největší moravskou vesnicí“. 
Do doby, než se s oběma městy připojily 
k Brnu.
Smůlu měla v roce 1919 Líšeň. Také 
žádala o připojení k Brnu, ale protože 
by příliš posílila „český element“, nebylo 
jí kvůli vyváženosti vyhověno (součástí 
Brna se stala až v roce 1944). Německy 
mluvící obyvatelstvo totiž převažovalo 
jen v menším počtu připojovaných obcí. 
K nim patřily Komárov, Černovice, obojí 
Heršpice, Přízřenice či Vejvanovice.

Ztraceno v historii
Některá jména obcí připojených k Vel-
kému Brnu už dnes na mapě chybí. 
Například Bohunice se až do roku 1925 
jmenovaly Bohonice a dnešní Brněnské 
Ivanovice na jihu metropole k ní byly 
připojeny jako Vejvanovice (od roku 
1924 Ivanovice, poté Brněnské 

Brno tak na přelomu 19. a 20. století 
překonalo v počtu obyvatel stotisí-
covou hranici, ale nevyhnuly se mu 
politické a národnostní rozpory, které 
se promítly také do snah o připojení 
okolních obcí – roli hrálo, zda v nich pře-
važuje české, či německé obyvatelstvo. 
I proto například nepodpořila německá 
správa připojení českého Králova Pole, 
Husovic a Židenic už před první světo-
vou válkou.

Od Velkého Brna 
k metropolitní oblasti
Po vzniku Československa přešla správa  
Brna do českých rukou, ačkoliv v jejím 
čele stál vládní komisař Petr Körndlmayer 
z Ehrenfelsu a první český starosta 
Karel Vaněk se své funkce ujal až 
po opakovaných volbách v únoru 1920. 
Mezitím Národní shromáždění Repub-
liky československé schválilo zákon 
o sloučení sousedních obcí s Brnem. 
A protože to byly většinou české obce, 
cítili se pro změnu dotčeni německy 
mluvící Brňané. 

Velké Brno je poněkud pozapomenutý pojem, který se 
letos opět dostává do povědomí obyvatel jihomoravské 
metropole. Název městu připadl poté, co se před sto 
lety sloučilo se dvěma samostatnými městy a dalšími 
21 sousedními obcemi a potvrdilo tak své postavení druhého 
největšího města Československa. Sté výročí této události 
si Brno připomene akcemi, mezi nimiž nechybí výstava, 
soutěž, cyklojízda či tematické kuličky v orloji.

téma        
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    téma

Ivanovice). Pojmenování v podobě Veva-
novice však původně náleželo Ivanovicím 
u Brna (leží na severu města a jeho sou-
částí se staly roku 1971), zatímco Brněnské 
Ivanovice se původně jmenovaly Nenovice. 
Zmatek do jmen obcí vnesli kartografové 
už na konci 18. století, kdy oba názvy při-
soudili jen jedné z nich, a toto „prokletí“ se 
s nimi táhne dodnes, podpořeno podob-
ností názvů.
Na levém břehu Svratky u západního 
okraje Wilsonova lesa už také nenajdeme 
obec Kamenný Mlýn. V 70. letech 20. století 
byla zlikvidována při výstavbě levobřežní 
komunikace z Pisárek do Jundrova, Komína 
a Bystrce a její někdejší katastrální území je 
dnes rozděleno mezi městské části Brno-
-střed a Brno-Žabovřesky.

Brno málem o trochu menší
V roce 2010 dokonce Brnu hrozilo, že se 
zmenší. Osamostatnit se chtěly obce 
Dolní Heršpice a Přízřenice. Impulsem 

k tomuto kroku byla nespokojenost s byto-
vou výstavbou, kterou soukromý investor 
plánoval v lokalitě Slunná louka. V místním 
referendu, které iniciovalo občanské sdru-
žení Samostatný jih, nakonec obyvatelé 
rozhodli o tom, že se tato dvě katastrální 
území neosamostatní. Napomohla tomu 
skutečnost, že jim město Brno vyšlo vstříc 
a dohodlo směnu pozemků, na kterých 
měly původně nové byty vyrůst, a slíbilo 
i řešení dalších problémů.  

A bude se slavit…
Po loňském roce, který se nesl v duchu 
oslav sta let od vzniku Československa, 
se v Brně stejné výročí připomíná letos. 
Od 23. dubna budou z orloje na náměstí 
Svobody vypadávat speciálně označené 
kuličky a sběratelé se později mohou 
těšit i na slavnostní přítisk, tedy kupón 
ke 100. výročí Velkého Brna, který doplní 
poštovní známky. 
 

Kdy a proč Velké Brno vzniklo a jak se žilo 
v obcích, které se staly v roce 1919 jeho 
součástí, ukáže výstava v Křížové chodbě 
Nové radnice, kterou na léto chystá Muze-
um města Brna. Připojování jednotlivých 
sídel zmapuje webová aplikace a pohled 
historiků či kartografů doplní přínos sou-
časných obyvatel Brna – těm bude určena 
fotosoutěž na Facebooku BRNOmycity.

V parku u Šelepky se 30. dubna uskuteční 
slavnostní setkání Příhraniční slavnosti a kon-
cert k osvobození zvaný Nebe plné hvězd. 
Letos se nebudou připomínat jen události 
z dubna 1945, ale i různá „devítková“ výročí, 
mezi nimi právě rok 1919. „100 let Velkého Brna 
hodláme připomenout pozváním starostů 
všech současných městských částí Brna,“ 
uvedl organizátor Vladimír Koudelka.
Výročí po svém pojme také listopadový 
festival Expozice nové hudby. „Pokusíme se 
v rámci letošního ročníku utvořit Big Brno 
se všemi možnými konotacemi. Nejedná 
se o žádný lokální patriotismus, spíše je to 
výzva k reflexi soudobého hudebního a zvu-
kového prostoru,“ uvedli jeho pořadatelé.
Sto let Velkého Brna ale připomenou i další 
akce. „Například komentované prohlídky 
v jednotlivých městských částech, pře-
hlídka regionálních folklórních souborů 
z Brněnska na přelomu května a června 
a řada dalších,“ popsala vedoucí kanceláře 
marketingu brněnského magistrátu
Barbora Podhrázská. 
Podrobnější informace najdete  
na webových stránkách 
www.brno.cz/velkebrno100. 

100 LET VELKÉHO BRNA

  Kuličky v orloji na náměstí Svobody

  Fotosoutěž na Facebooku BRNOmycity

  Komentovaná cyklojízda 

  Výstava v Křížové chodbě Nové radnice

  Webová aplikace zachycující podobu města  

před a po rozšíření v roce 1919  

včetně interaktivních prvků

  a další

Program na www.brno.cz/velkebrno100
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Markéta Žáková
redaktorka

Potenciál Velkého Brna 
jeho obyvatelé nepromarnili. 
Ať byli českého, německého 
či židovského původu, 
učinili z meziválečného Brna 
centrum nekonvenčního 
a odvážného myšlení, které 
vedlo k rozvoji průmyslu, 
moderní architektury 
i kultury.

Zuzana Gregorová 
redaktorka



Zákon č. 213/1919 Sb. vyšel 16. dubna 1919 a účinnosti nabyl 
vyhlášením 23. dubna 1919. S Brnem tak byla sloučena dvě 
města – Královo Pole a Husovice – a 21 předměstských obcí – 
Juliánov, Židenice, Maloměřice, Obřany, Medlánky, Řečkovice, 
Žabovřesky, Komín, Kamenný Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, 
Bohunice, Lískovec, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, 
Slatina, Dolní Heršpice, Přízřenice, Vejvanovice (dnešní Brněnské 
Ivanovice) a Tuřany. Plán města z roku 1914 názorně ukazuje, 
jak „malé“ bylo Brno před rozšířením. Repro (včetně pohlednic): 
Archiv města Brna

téma    
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    fotoreportáž
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fotoreportáž        

Jaro vybízí k venkovnímu sportování
Sněženky již odkvétají a sluneční paprsky pozvolna 
nabírají na síle. Teplé počasí žene ven všechny milovníky 
pohybu, kteří trávili zimu v posilovnách, krytých halách 
či bazénech. Kam vyrazit za sportem v Brně nebo v okolí 
města? Možností je celá řada. Fanoušci mokrého živlu 
jistě ocení nabídku vodních sportů. Těm, kteří si chtějí 
dát pořádně do těla, jsou určena moderní venkovní 
workoutová hřiště. Posilování na nich se dá dobře 
zkombinovat třeba s běháním, pěším výletem či piknikem. 
Řadu zdarma dostupných hřišť určených zejména pro 
kolektivní sporty pak lze najít v okolí škol. A pokud 
vlastníte zvířecího miláčka, můžete s ním řádit v mnoha 
brněnských výbězích pro psy. (mad)
4x foto: Z. Kolařík

11
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Přišel čas dofouknout duše, umýt kolo a vyrazit. Kam? Třeba do Bike arény Anthropos, která se otevřela 1. dubna. Trať je určená výhradně pro horská kola 
a dobře si ji užijí jak začátečníci, tak zkušení jezdci.

TJ Lodní sporty Brno sdružuje jachtaře, veslaře i kanoisty. Členem se může 
stát každý, stačí podat přihlášku, zaplatit příspěvek a dodržovat pravidla. 
Více informací najdete na webu www.lodnisportybrno.cz.

Areál na Kraví hoře nabízí mnoho sportovišť a také psí hřiště, kde na vašeho 
mazlíčka čeká výzva v podobě překážek. Další podobné výběhy pro pejsky 
jsou třeba na Lesné v Dusíkově nebo v Bystrci na Šemberově.
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Brno čeká několik zásadních 
dopravních uzavírek

Stavební sezónu odstartovala v březnu 
částečná uzavírka na Cejlu, kde teplárny 
vyměňují zastaralé parovody za horkovody, 
které lépe odpovídají moderním požadav-
kům na rozvody tepla. 
Díky spolupráci městských firem se podařilo 
tuto akci spojit s plánovaným projektem 
Dopravního podniku města Brna, který se 
tu chystá v létě opravit tramvajové koleje. 
Obě velké stavební akce tak na sebe plynu-
le navážou ve snaze minimalizovat dopad 
na život místních obyvatel. 
Letní oprava kolejí přinese výluku, která 
se dotkne tramvajových linek 2, 3, 4 a 11 
i některých autobusů. „Výměna kolejí 
v úseku Soudní–Francouzská navazuje 

na rekonstrukci Zábrdovického mostu. 
V létě se z něj budou odpojovat sítě, 
tramvaje by po Cejlu stejně nemohly jezdit. 
Této situace jsme využili, abychom opravili 
koleje, které jsou zde už ve zhoršeném 
technickém stavu,“ řekl generální ředitel 
dopravního podniku Miloš Havránek.
Od dubna do listopadu opraví DPMB koleje 
v Bubeníčkově. Řidiče nečekají nová ome-
zení. V létě zrekonstruují koleje v úseku 
Ostravská–Novolíšeňská. Tramvajová linka 
8 bude odkloněna do Juliánova v interva-
lovém prokladu s linkou 12. Linka 10 pojede 
jen do ulice Krásného. Náhradní dopravu 
do Líšně obstarají posílené autobusové 
linky 55 a 78.

Teplárny začnou na přelomu dubna 
a května měnit zastaralé parovody za hor-
kovody především v městských částech 
Brno-střed, Brno-sever a Černovice. Kromě 
dopravních uzavírek bude v některých 
lokalitách i dočasně omezeno parkování. 
Dvě velké stavby plánují Brněnské vodárny 
a kanalizace. Od června 2019 do září 2020 
budou rekonstruovat kanalizaci a vodovod 
v Lužánecké. Po otevření Dornychu v září 
začne rekonstrukce na Bohunické.
V létě čeká oprava komunikaci Otakara  
Ševčíka od křižovatky s Táborskou po most 
a pro řidiče se uzavře Husovický tunel. 
Do července trvá omezení na svršku 
mostu na silnici I/43 (Hradecká – nádraží 
Královo Pole). A kvůli úplné uzavírce se řidiči 
nedostanou od dubna do září přes silniční 
most na velkém městském okruhu  
Žabovřeská ve směru na Bystrc. 
Aktuální informace najdete na webu 
www.kopemezabrno.cz, v rozhlasových 
spotech i aplikaci Brněnských komunikací.

 
 Anna Dudková 

redaktorka

Začíná období důležitých stavebních akcí, které přinesou  
zlepšení infrastruktury. Díky výměně parovodů za horkovody  
budou mít Brňané efektivnější a spolehlivější dodávku tepla,  
rekonstrukce tramvajových kolejí zajistí tišší provoz.  
Opravovat se bude i kanalizace – optimalizace sítě předejde  
haváriím. Aktuální informace jsou na webu, v rádiu i aplikaci.

Od půlky března se řidičům na Cejlu uzavřel pravý jízdní pruh směrem od centra v úseku od Radlasu po Francouzskou. Obousměrně neprůjezdná je i část 
Tkalcovské od křižovatky s Cejlem v úseku asi 150 metrů. Foto: Z. Kolařík
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Lidé vyberou novou tramvaj 
pro Brno a svezou se lodí

Do finále se blíží projekt Tramvaj pro Brno. 
V únoru mohli zájemci zasílat své návrhy 
na podobu nových vozů. Celkem se sešlo 
264 nápadů. „Zapojili se dospělí i děti, přišly 
nám profesionální i amatérské návrhy,“ 
konstatovala mluvčí dopravního podniku 
Hana Tomaštíková. Různorodá grafická 
ztvárnění nových „šalin“ měla společnou 
zejména nápaditost. „Opravdu velmi oce-
ňujeme zájem veřejnosti a moc si vážíme 
práce, kterou si s návrhy lidé dali,“ uvedla 
Tomaštíková.

Od poloviny března mohli Brňané hlaso-
vat na webových stránkách projekt150.cz 
pro jeden ze tří designů tramvají, které 
postoupily do užšího výběru. „Na začátku 
dubna zveřejníme vítězný návrh na nový 
vzhled tramvají a spustíme výběr jednot-
ného názvu pro vozy. Do 14. dubna mohou 
lidé zasílat své náměty, ze kterých opět 
zvolíme užší výběr,“ přiblížil generální ředitel 
dopravního podniku Miloš Havránek.
Z názvů v užším výběru veřejnost opět 
vybere vítěze. O nejlepším pojmenování 

budou moci lidé rozhodnout opět 
na webu. Autor vítězného návrhu získá 
věcné ceny v podobě například poukazu 
na roční přenosnou předplatní jízdenku 
nebo knihy 150 let městské hromadné 
dopravy v Brně. „Odměněni budou i autoři 
návrhů, které postoupily do užšího výběru,“ 
upřesnila Tomaštíková. Jaký název vybrali 
hlasující pro vítěznou grafickou podobu 
tramvaje, se veřejnost dozví 1. května.
Oslavy kulatého výročí MHD se dotknou 
také zahájení 73. plavební sezóny 2019 
na Brněnské přehradě. V sobotu 13. dubna 
se lidé mohou těšit například na slavnostní 
nástup kapitánů a spuštění jedné z lodí 
na hladinu. Veřejnosti se také otevře areál 
lodní dopravy a velké i malé návštěvníky 
čeká bohatý doprovodný program. Pravi-
delnou linkovou dopravu z Bystrce do Ve-
verské Bítýšky využívá každoročně stále 
více lidí. Plavební dráhu dlouhou necelých 
10 kilometrů projedou na palubě lodi za asi 
70 minut.

Anna Dudková 
redaktorka

Finále volby nové podoby a názvu tramvají nebo 
zahájení plavební sezóny na Brněnské přehradě připravil 
Dopravní podnik města Brna na duben. Obě akce 
připomenou letošní výročí 150 let zdejší MHD. O názvu 
a podobě tramvají budou lidé rozhodovat do začátku 
května. Už v polovině dubna se mohou poprvé svézt 
lodí na přehradě.

Velké i malé návštěvníky čeká při zahájení letošní plavební sezóny na přehradě bohatý doprovodný program. Foto: M. Schmerková
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Velikonoce lákají na trhy, 
do zoologické zahrady i na led

Naladit se na Velikonoce budete moci 
od 12. dubna na náměstí Svobody. Začnou 
tam totiž tradiční Velikonoční slavnosti. 
Jubilejní ročník nabídne čtyřicítku stánků 
s rozmanitým, především velikonočně 
zaměřeným sortimentem. Nedílnou sou-
částí budou také stánky s občerstvením 
a vínem. Velikonoční náladu navodí dopro-
vodný program pod taktovkou folklórních 
souborů a cimbálové muziky a přichystány 
budou také rukodělné dílny. Slavnosti 
skončí 21. dubna.
Další tradiční akcí předznamenávající pří-
chod svátků jara jsou Velikonoce na ledě. 

Letos se uskuteční v pondělí 15. dubna 
v hale TJ Stadion Brno na Křídlovické 
ulici. Událost začne v 16.30 hodin a vstup 
na ni je zdarma. „Benefiční hodnota akce, 
která vyúsťuje v peněžní dar pro potřeb-
né brněnské děti, bude letos pamatovat 
na děti z Dětského domova Dagmar, který 
si připomíná devadesát let od svého ote-
vření,“ zdůraznil organizátor sportovního 
odpoledne Vladimír Koudelka. Představí se 
také krasobruslaři, rychlobruslaři a hoke-
jisté, připravena je i bruslařská velikonoční 
kreace. Chybět nebude tradiční karneval 
na ledě.

Na děti se zaměří od pátku také brněnská 
zoo. Celý prodloužený víkend nebude 
chybět mistr řezbář, perníkář a sklář, který 
pomůže s vyfouknutím vlastní píšťalky. 
Samozřejmostí je možnost ozdobit si 
vajíčka a vytvořit si vlastní kraslici. „Veli-
konoční pondělí bude patřit stříhání ovcí 
nebo hledání velikonočních vajíček. Kdo 
jedno z tisícovky ukrytých vajíček najde, 
může ho předat našemu maskotovi a slad-
ká odměna ho nemine,“ zve mluvčí zoo 
Michal Vaňáč. 
Prvním koncertem 14. dubna odstartuje 
také 28. ročník Velikonočního festivalu 
duchovní hudby. Jeho dramaturgie letos 
bude objevovat různé podoby velikonoč-
ních motivů napříč časem i křesťanským 
světem. Program jednotlivých koncertů na-
leznete na webových stránkách pořádající 
Filharmonie Brno. 
Další velikonoční akce můžete sledovat 
na portálu gotobrno.cz.
 

Kateřina Gardoňová 
redaktorka

Velikonoce, které jsou největšími svátky křesťanů 
v souvislosti s památkou ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, letos začnou Velkým pátkem 19. dubna. 
Vyvrcholí o tři dny později Velikonočním pondělím, kdy kluci 
vyrazí na pomlázku. Prodloužený víkend i předcházející dny 
ale v Brně nabídnou mnohem více zábavy.

Velikonoce na ledě pobaví i pomohou. Výtěžek benefiční akce získá Dětský domov Dagmar, který letos slaví devadesát let od svého otevření.  
Foto: I. Zehl

    magistrát informuje
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K videní  na  nasich  prodejnách 

TEPLÁRNY BRNO POKRAČUJÍ VE VÝMĚNĚ PAROVODŮ
Horká voda v  rozvodech přináší teplo šetrněji k  životnímu prostředí a  úsporněji vzhledem 
k peněženkám odběratelů. Proto již od roku 2010 Teplárny Brno každým rokem rekonstruují další část 
zastaralých parovodů a nahrazují je moderními horkovody. Plně horkovodní síť by Brno mělo získat za 
tři roky – vzhledem k čistotě ovzduší to bude obdobné, jako by z Brna zmizelo na 10 tisíc automobilů.

Brno sever 
Už od března se pracuje v lokalitě Svitavského nábřeží, po uzavření cyklistické stezky pokračující 
práce tady uzavřou i pěší trasu. Omezení dopravy přinese rekonstrukce v oblasti ulic Hvězdová 
a  Spolková. Podle předpokladu budou v  průběhu stavby uzavřeny části ulic Černopolní (mezi 
ulicemi Milady Horákové a Francouzská) a Spolková (mezi ulicí Hvězdová a objektem Spolková 3).
 
Brno střed 
Pracovat se bude rovněž v  oblasti Körnerovy. Dle předpokladu bude Körnerova uzavřena od 
Bratislavské po Cejl, částečně omezena bude i  křižovatka ulic Bratislavská – Körnerova. Bez 
objížděk se obejdou práce v oblasti Vodní – částečně bude uzavřen pouze úsek ulice Jircháře. 

Černovice 
Rekonstrukce sítě se dotkne ulic Řehořova, Húskova, Kneslova, Zvěřinova, Klíčova a Olomoucká. 
Předpokládá se, že budou částečně uzavřeny Zvěřinova a Spojka, naopak zobousměrněna bude 
ulice Stinná.

Práce na rekonstrukci začaly na Cejlu, na přelomu dubna a května budou pokračovat také 
v dalších částech Brna. Ukončeny budou nejpozději na konci října. Přesný termín zahájení bude 
zveřejněn na stránkách www.teplarny.cz i na www.kopemezabrno.cz. Tam také najdete 
například podrobnosti k případným uzavírkám, doporučené objízdné trasy a další informace. 
Počítat je rovněž potřeba s dočasným zrušením parkovacích míst. Obyvatelé dotčených lokalit 
budou informováni prostřednictvím letáků do schránek, na nichž najdou i jméno a kontakt na 
investičního technika Tepláren Brno, na kterého se budou moci obracet s případnými dotazy. 

OBLAST UL. CEJL, 
TKALCOVSKÁ

OBLAST UL. VODNÍ

OBLAST UL. HVĚZDOVÁ 
A SPOLKOVÁ

OBLAST UL. ŘEHOŘOVA, 
HÚSKOVA

OBLAST  
UL. KÖRNEROVA

OBLAST UL. ZVĚŘINOVA, 
KLÍČOVA, OLOMOUCKÁ
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Dáme na vás:  
Navrhovatele inspiruje 
výstava i veřejné setkání
Jak bude vypadat rozhledna Holedná? Kudy povede 
cyklostezka mezi Žebětínem a Kohoutovicemi? Nejen 
prvotní návrhy, ale u řady z nich i zpracované projektové 
dokumentace si prohlédnou návštěvníci Urban centra 
na Staré radnici od 18. dubna. Výstava Dáme na vás 
představí projekty, které se realizují díky uplynulým dvěma 
ročníkům participativního rozpočtu.

Vernisáž výstavy se odehraje 17. dubna od 17.30, od 18 hodin na ni 
plynule naváže veřejné setkání. „Na něm vysvětlíme, jak projekt 
podat a na co si při tom dát pozor, aby byla co nejvyšší šance, že ná-
sledně projde sítem posuzování proveditelnosti. S pomocí koordiná-
torek se zájemci můžou ihned pustit do společné přípravy projektů,“ 
přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře participace Marco Banti. 
Výstava doprovází první fázi letošního ročníku Dáme na vás, spuš-
těnou v únoru. Lidé se do ní mohou se svými nápady, jak zlepšit 
život v Brně, hlásit do 15. května. A organizátoři jsou připraveni 
i na náhlá „osvícení“ přímo v Urban centru. „Pokud vítězné projekty 
návštěvníky inspirují a na výstavě dostanou vlastní nápad, mohou 
ho hned na místě elektronicky přihlásit,“ zmínila koordinátorka 
participace Klára Drápalová. Ve stručnosti se můžete s vítěznými 
projekty seznámit také na webu www.damenavas.brno.cz.  
Tam najdete i informaci o tom, jak postupuje jejich realizace.  (ral)

Autentický průvodce  
To je Brno II  
překvapí i Brňany
Zhruba po dvou letech vychází pokračování autentického 
průvodce To je Brno II. Proti prvnímu dílu, který se zaměřil 
také na okolí Brna, se tento zabývá výlučně jihomoravskou 
metropolí. Tipy nejen na zážitky čtenářům předává deset 
osobností spojených s Brnem a jeden Pražan.

Jedenáct kapitol popisuje Brno z různých úhlů pohledu. Deset osob-
ností tak nabízí tipy, kde strávit volný čas s dětmi, kam vyrazit 
na kolo, popisuje městskou módní scénu a odhaluje skrytá zákoutí 
Brna. V poslední kapitole nazvané Brno: špatný vtip glosuje své 
zkušenosti s městem Pražan Jakub Horák.
„Je něco přitažlivějšího než poznat město prostřednictvím lidí, kteří 
ho žijí? Kteří ho vnímají dnes a denně všemi smysly a podělí se 
o to? Budete to chtít taky zažít, poznat, ochutnat a nakonec odje-
dete jiní. Nebo už neodjedete,“ vysvětlila Jana Janulíková, ředitelka 
TIC Brno, které oba díly průvodce vydalo. Průvodce možná otevře 
obzory i lidem, kteří v Brně žijí. 
„Rozhodli jsme se ve spolupráci s vybranými autory překlopit jejich 
kapitoly do komentovaných procházek,“ dodal za TIC Brno  
Jan Gerych. Pro více informací doporučujeme sledovat web  
a sociální sítě TIC Brno. 
Nového autentického průvodce To je Brno II. lze zakoupit v info-
centrech nebo na webu suvenyry.ticbrno.cz za cenu 199 korun. 
K dostání je také první díl.  (gak)Foto: TIC Brno
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Pozemky ve Šlapanicích jsou na prodej

Město Brno vyhlásilo nabídkové řízení na prodej pozemků o celkové 
výměře 23 398 m2 v k. ú. Šlapanice u Brna. Jedná se o pozemky 
p. č. 3569/337 (orná půda, o výměře 16 090 m2) a p. č. 3569/395 
(orná půda, o výměře 7 308 m2) v k. ú. Šlapanice u Brna.  
Minimální kupní cena pozemků činí 11 283 800 Kč (včetně DPH) 
za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy. 
Na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 
dveře č. 212, nebo na internetových stránkách www.brno.cz v části 
Nabídka majetku města lze získat memorandum s dalšími informa-
cemi a podmínkami k předložení nabídky. 
 Majetkový odbor MMB

Hospic pomůže i pečujícím
Péče o vážně nemocného člověka v domácím prostředí je náročná. 
Důležité jsou potřeby umírajících, ale také pečujících. Proto brněn-
ský Hospic sv. Alžběty vybuduje 21 nových pokojů s celkem 23 lůž-
ky. Na projekt, který zajistí kromě pokojů i sesternu a jiné prostory, 
přispělo také město Brno. Na rekonstrukci severního křídla uvolnilo 
pět milionů korun. „Cílem je podpora rodin pečujících o závažně 
a nevyléčitelně nemocné. Víme, jak náročná tato péče je. Pokud 
sami pečující onemocní nebo si po určitou dobu nemohou dovolit 
opustit zaměstnání, pak pomůže naše pobytová odlehčovací služ-
ba,“ řekl ředitel hospice Karel Kosina. 
 (and)

Novinky v odtazích: 
Auto zůstane na místě, řidiči 
zaplatí méně
S jarem přichází éra blokového čištění. Letos ale ty, 
kteří zapomenou včas přeparkovat, cesta na odtahová 
parkoviště na okrajích města nečeká. Vedení Brna změnilo 
postup při odtazích vozidel a stanovilo jejich novou cenu.

Novinkou je, že řidič, který včas nepřeparkuje, nebude muset pro 
své auto na odtahové parkoviště. Navzdory spáchanému přestupku 
ho najde na jeho místě. „Auto odtáhneme jen na dobu blokového 
čištění a po skončení je zase vrátíme,“ vysvětluje mluvčí Brněn-
ských komunikací Vladimíra Navrátilová. O provedené akci se řidič 
dozví z lístku za stěračem a zaplatí za ni 1 500 korun. Dříve se 
za dokonaný odtah platilo 1 800 korun a za každý den na odtaho-
vém parkovišti dalších 120 korun.
U všech blokových čištění jsou přítomni také strážníci. Ti se 
u aut, která stojí v ulici v oblasti zákazu stání, zabývají nerespek-
továním dopravního značení. „Strážník může řidiči uložit pokutu 
do 2 000 Kč, ale průměrná výše se dlouhodobě pohybuje kolem 
400 Kč,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.
Městské části o termínech čištění informují na svých webech 
nebo ve zpravodajích a přenosné dopravní značení instalují s mi-
nimálně týdenním předstihem. BKOM také zdarma nabízí aplikaci 
do mobilních telefonů, která vás na čištění ve vaší ulici upozorní 
týden, den i hodinu předem. Najdete ji na www.cisteni.bkom.cz. 
 (ral)

Ptačí centrum zachraňuje 
nejen opeřence
Stalo se vám někdy, že jste v přírodě našli opuštěného či 
zraněného ptáčka nebo jiné zvířátko? Co s ním? Otrlejší pokrčí 
rameny; příroda umí být krutá. Kdo chce ale pomoci, může 
zavolat třeba do brněnské záchranné stanice Ptačí centrum.

Centrum má bohatou historii. „Začali jsme v roce 1992,“ říká 
provozovatel Zdeněk Machař. „Volná zvířata tehdy nikoho nezajímala. 
Veterináři se zaměřovali jen na kočky, psy a hospodářská zvířata. 
Museli jsme se naučit, jak je odchytit, převážet a léčit. Pak teprve 
vznikla síť záchranných stanic, které živočichy uzdraví a vypustí 
zpět do přírody,“ vysvětluje Machař.
Práce v centru nezná volno. „Denně vyřídím asi 150 telefonátů,“ 
konstatuje Machař. „Začínám v pět ráno a končím v noci s neto-
pýry. Spím s mobilem u hlavy,“ směje se. Není divu, třeba nyní se 
v centru nachází asi 250 zvířat. Nejčastěji jsou to zpěvní ptáci, kteří 
začínají tokat a naráží do oken, protože si značí teritorium a zápasí 
se svým odrazem. Potom třeba dravci zranění elektrickým vedením, 
ze savců ježci a netopýři.
Stanice pořádá i akce pro děti. „Snažíme se chodit do škol. Vyklá-
dáme, jak se starat o zvířata, děti si je můžou pohladit. Učitelé se 
diví, že nerachotí s mobily. A pak slyšíme, že ještě po měsíci kreslí 
zvířátka. To je nádherné,“ těší Machaře.
Zastupitelstvo města Brna reflektovalo práci centra a schválilo 
pro ně dotaci ve výši 400 tisíc korun. Více o jeho činnosti najdete 
na www.ptacicentrum.cz. (mad)

Navrhněte osobnosti, které si zaslouží cenu

Kancelář primátorky přijímá návrhy na udělení Ceny města Brna 
pro rok 2019. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Brna za činnost 
nebo dílo, které významně obohatily veřejný život a přispěly tak 
k posílení dobrého jména našeho města. Návrh musí být podán 
písemnou formou nejpozději do 31. srpna 2019.
Cena může být udělena jednotlivci, dvojici nebo kolektivu např. 
v oblasti přírodních věd, architektury, výtvarného a dramatického 
umění, sportu nebo literární činnosti a žurnalistiky a publicistiky. 
Seznam všech oblastí a podrobné informace o postupu podávání 
a projednání návrhů na udělení Ceny města Brna najdete na strán-
kách www.brno.cz. Kancelář primátorky města Brna

Ceny města Brna přebírají laureáti při slavnostním aktu na Nové radnici. 
Foto: M. Schmerková
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Platba za odpad je 
nejpohodlnější přes internet
Poplatek za komunální odpad v Brně je 670 korun za osobu. 
Děti, které v roce 2019 nedovrší 4 let, a senioři, kterým 
letos bude 70 let a více, zaplatí 500 korun. Termín úhrady 
je do konce května.

Týká se to každého s trvalým pobytem v Brně, dále vlastníků 
brněnských nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen, a také 
cizinců s pobytem delším než 3 měsíce. „Jeden člověk tedy může 
odvádět městu i více poplatků, pokud v Brně bydlí a současně 
vlastní byty, ve kterých není k pobytu nikdo hlášen,“ uvedla vedou-
cí oddělení správy poplatku za komunální odpad Kateřina Reucci.
Úhradu je možné provést pohodlně bezhotovostním převo-
dem na účet číslo 111220022/0800, variabilní symbol je rodné 
číslo poplatníka, nebo prostřednictvím městského e-shopu 
www.brnoid.cz. „V e-shopu je formulář, který pomáhá i s výpočtem 
správné výše. To se hodí při platbě za kratší období než jeden rok,“ 
upřesnila Kateřina Reucci.
Lze zaplatit i poštovní poukázkou, případně na pokladně 
na Šumavské 35 nebo Malinovského náměstí 3 (pondělí, středa 
8–17 hod., úterý 8–14.30 hod., čtvrtek 8–14 hod., pátek 8–12 hod.; 
pozor, v úterý a čtvrtek je od 12 do 13 hod. pokladna zavřená).
Podrobné informace jsou na webu www.brno.cz/odpady. Se svými 
dotazy se můžete obracet e-mailem na adresu odpady@brno.cz, 
případně telefonicky na čísla 542 174 301, 542 174 304 nebo 
542 174 305.  (java)

Přijď, vyzkoušej si a pochop, 
nabádá děti Bioskop
Už šest let je veřejnosti – a především dětem – k dispozici 
výuková laboratoř Masarykovy univerzity nazvaná Bioskop. 
Sídlí v bohunickém kampusu a zájemcům poskytuje zábavný 
a současně odborný a praxí podložený vhled do světa vědy.

Co jen slyšíš, to zapomeneš. Co vidíš, to si pamatuješ. Co si také 
vyzkoušíš, to pochopíš. Tato čínská moudrost se stala mottem 
centra Bioskop, které vzniklo v rámci projektu Masarykovy univer-
zity na popularizaci vědy. „Jde nám o to, aby si všichni účastníci 
kurzů mohli jednotlivé metody a experimenty prakticky vyzkoušet 
a tím pochopit biologickou nebo chemickou podstatu dějů,“ vy-
světluje předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí.
Kurzy – např. Voda v pohybu, DNA detektivové, Světem buňky 
a mnohé další – jsou rozděleny podle věku účastníků, tedy pro děti 
ve věku 6+, 12+ a 16+, pro rodiče a prarodiče s dětmi, pro pedagogy 
či dospělé, včetně seniorů, a jsou jim přizpůsobeny také časově 
a náročností výkladu. Připraveny jsou i tzv. letní školy, tedy týdenní 
prázdninové kurzy. Za lekce se platí, není na ně třeba žádné speci-
ální oblečení ani vybavení.     
Výukovou laboratoří už prošla i řada oceňovaných začínajících mla-
dých vědců a má podporu také ze strany města Brna, které na její 
činnost v letošním roce poskytlo Masarykově univerzitě dotaci 
300 tisíc korun.
Podrobnější informace lze získat na stránkách bioskop.muni.cz.
 (mak)

Co vidíš, to si pamatuješ. Co si vyzkoušíš, to pochopíš. Tak zní motto
centra Bioskop. Foto: Bioskop MUNI

Seniorská obálka může 
pomoci při záchraně života
Pokud žije člověk sám a ocitne se v ohrožení života, může 
mu rychlý zásah zdravotníků pomoci. Ale ti by měli vědět, 
zda mu podáním určitého léku neublíží. Právě pro takové 
situace je určena seniorská obálka.

Jedná se o tiskopis určený hlavně starším lidem, především těm, 
kteří žijí osamoceně. Do něj si senioři vyplní, jaké berou léky, kdy 
a s čím byli hospitalizováni a jaké mají alergie. Doplní i kontakty 
na své blízké. Tiskopis s návodem k vyplnění je umístěn v plastové 
průhledné obálce s klipsem opatřeným magnetem, aby se celá 
obálka dala umístit například na dvířka lednice či vchodové dveře. 
Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy bude senior potřebovat rychlou 
pomoc zdravotníků. 
Zájemci získají více informací na portálu www.brno-prorodiny.cz, 
kde je také odkaz ke stažení dokumentu.  
Sady složené z tiskopisu, plastové obálky a klipsu jsou pro zájemce 
zdarma k dispozici na Odboru zdraví Magistrátu města Brna.
V Brně už funguje více služeb pro seniory, které jim usnadňují 
život. Je to například SOS tlačítko. „Nyní ho využívá asi 360 seniorů 
nebo zdravotně postižených. Zájem o ně stále je, lidé se na službu 
ptají skoro každý den,“ řekla Eva Zelinková ze Socio-info Pointu. 
Tato poradna na Kolišti 19 je určena pro všechny, kdo se ocitnou 
v obtížné životní situaci a potřebují podporu a radu při jejím řešení. 
Další službou je Senior bus nebo vzdělávací Senior akademie.  
 (zug)
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Co si myslí Brňané?
Od dubna začala z brněnského letiště létat pravidelná turistická linka do Berlína. 
Kam byste chtěli z Brna létat vy? A proč?
Chcete se také zapojit do anket v Brněnském metropolitanu? Sledujte Facebook 
či Twitter BRNOmycity, diskutujte a dejte nám vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

@brnomycity

Jan Sygi Sýkora 
Lvov a Kyjev (důležité přestupní místo dále 
do východní Evropy a západní/střední Asie).

Honza Láska 
Určitě Barcelona. Je to oblíbený turistický cíl 
a zároveň se tam dá přestoupit i na lety do dalších 
destinací. V minulosti už se do Barcelony (tehdy 
Girony) z Brna létalo a myslím, že linka nebyla 
neúspěšná.

David Boháček 
Já bych rád Liverpool nebo Manchester. Stansted 
je pro mě daleko. Takhle dávám přednost letišti 
ve Vídni.

Roman Schimmerle 
V Brně žije velký počet Řeků, tak třeba Atény nebo 
Thessaloniki (Soluň, pozn. red.). A Kypr by taky nebyl 
od věci, protože znám několik žen z Brna, které se 
na Kypr provdaly a s celou rodinou sem létají přes 
Vídeň, stejně jako my k nim.

Tomáš Vašek
Zcela logicky do nějaké dovolenkové destinace. 
Velkou exotiku očekávat nelze, Chorvatsko 
a Španělsko už tu bylo, tak co například Kypr, Řecko 
(nejlépe nějaký ostrov), Malta (Gozo, Komino), Sicílie, 
Sardinie, Korsika, Baleáry nebo Kanáry? Zkrátka 
něco, kam vzít rodinu na dovolenou „po vlastní ose“. 
Já bych jel :-)

Jakub Bittner
Do Oděsy a do Nice/Marseille.  
Stačilo by i jen od jara do podzimu ;-)

Karel Obluk
Pokud má fungovat letiště i na podporu ekonomiky 
regionu, tak kamkoliv do přestupního uzlu brzy ráno 
a zpět večer. Tedy Frankfurt, Mnichov, Amsterdam 
nebo Londýn Heathrow. Dovolená fajn, ale tam 
nelétám tak často, aby mi vadilo, že musím někde 
přesednout.

Лукаш Осолсобе 
Řím, Barcelona. Jo a mohly by to být lety jen říjen–
březen, to je tam krásně. Léto je nesmysl.

Petr Minařík 
Na Velikonoční ostrov – je to bezva místo a člověk 
dneska musí minimálně 3x přestupovat. Přímé lety 
by byly bezva. :-)

Martina Beránková 
Jakékoliv větší město kdekoliv po Evropě by bylo 
super – na prodloužený eurovíkend ideální!
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E-shop zaměřený na boj proti graffiti 

Profesionální ODSTRAŇOVAČE GRAFFITI 

Preventivní ANTIGRAFFITI NÁTĚRY 

Vše skladem | Osobní odběr v Brně 
www.envistore.cz |  775 571 591 
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Kolik hesel encyklopedie nyní má? 
V současné době má Internetová ency-
klopedie dějin Brna přes 67 tisíc samo-
statných hesel a přes 20 tisíc fotografií 
z historie i současnosti. Od doby vzniku, 
od roku 2011, se na ní podílely asi čtyři de-
sítky členů autorského kolektivu. Zaklada-
telské jádro čítající 8–10 lidí – a to považuji 
za unikát – encyklopedii tvoří už 18 let.

Jakým typem hesel jste začínali a co 
se nejvíce rozrůstá v současnosti? 
Základem encyklopedie byly brněn-
ské ulice a náměstí. V době, kdy jsme 
začínali, měla známá brněnská historička 
Milena Flodrová kompletně zpracova-
nou databázi současných i historických 
názvů brněnských ulic a náměstí. Tuto 
„uličnickou“ část dosud průběžně dopl-
ňujeme a je rozcestníkem pro další sek-
ce encyklopedické databáze. Postupně 

    rozhovor

Dějiny Brna  
na síti inspirují  
i jiná města

Víte, že Brno mělo první veřejnou dopravu nosítky 
v českých zemích? Který ze zdejších starostů 
ve svém úřadu strávil pouhé 4 hodiny? Jak brněnské 
ulice ke svým názvům přišly? Odpovědi na mnoho 
podobných otázek z historie i současnosti města pod 
Špilberkem lidé najdou na stránce www.encyklopedie.
brna.cz. Ta na jaře slaví 15 let od spuštění pro 
veřejnost a nejen o jejích počátcích jsme si povídaly 
s administrátorkou projektu a správkyní obrazové 
databáze Jitkou Šibíčkovou.

Náměstí Svobody s průhledem 
do Rašínovy ulice (rok 1943).  
I tento snímek najdete  
v Internetové encyklopedii dějin Brna 
spolu s tisícovkami dalších.
Foto: Archiv města Brna
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jsme na ulice navázali brněnské osobnosti, 
paralelně vznikala sekce pamětních desek, 
pomníků, soch a dalších uměleckých děl. 
Mezi sebou jsou navzájem propojena 
jednotlivá hesla, ale i celé sekce. Čtenáři 
tak mohou poznávat Brno v souvislostech, 
tedy volným přecházením mezi jednotlivý-
mi záznamy. Nejvíce hesel přibývá v sekcích 
Osobnosti a Události. Na tvorbě portálu se 
podílejí i sami čtenáři, kteří zasílají tipy na to, 
kdo by mohl být v encyklopedii uveden, 
nebo sami připraví podklady pro heslo 
některé osobnosti či události.

Píšou tedy některá hesla i sami čtenáři 
podobně jako na Wikipedii? 
Zvolili jsme jinou cestu. Encyklopedie má 
svůj autorský kolektiv, který samozřejmě 
není uzavřený, kdykoliv se může připojit 
někdo další. Zájemci o zpracování hesla se 
nám mohou ozvat i přímo přes encyklope-
dii. Pošleme jim formulář, do něhož data 
zpracují. Podmínkou je, aby uvedli zdroj, ze 
kterého informace pro připravované heslo 
čerpali. Po ověření tato data do encyklope-
die zařadíme. Jelikož naše práce na portálu 
je čistě dobrovolná a nehonorovaná, nemů-
žeme nabídnout žádnou finanční odměnu 
ani čtenářům. Velmi rádi ale na konec hesla 
doplníme jejich jméno. Pro některé je to 
větší odměna než peníze. 

Technologický vývoj za 15 let značně 
pokročil. Jak se za tu dobu změnila 
práce autorů hesel, správa databáze, 
její přístupnost čtenářům? 
Průběžných úprav – aby byla encyklopedie 
uživatelsky co nejpříznivější – bylo a jistě 
ještě bude mnoho. Technické možnosti 
před 18 lety, kdy jsme encyklopedii začali 
tvořit, byly zcela jiné. Například původně 
měl portál hesla mezi sebou „jen“ vzájemně 
propojená. Postupně jsme začali využívat 
možnosti vytvářet aktivní prokliky v sou-
vislém textu. Zjednodušila se i spolupráce 
s našimi čtenáři, nejen co se týče dostup-
nosti internetu. Naskenování materiálů už 
dnes není problém ani pro starší generaci. 

Neuvažujete o převedení vybraných 
nejzajímavějších hesel do knižní 
podoby? 
Úvahy se objevily, ptají se na to čas 
od času i naši čtenáři, ale je to naše volno-
časová aktivita a už teď jsme rozkročení 
na mnoha stranách – encyklopedie má 
různé podprojekty, sociální sítě. Navíc, 
velkou výhodou našeho portálu je právě 
provázanost záznamů mezi sebou, což by-
chom v publikaci nikdy dokonale nevyřešili. 
A u těch desítek tisíc hesel bychom měli 
problém i s tím, co do knihy vybrat. 

Dnes je trendem komunikace 
na sociálních sítích. Zmínila jste je, 
máte tedy také nějaký profil? 
Máme dva facebookové profily. Hlavní pod 
názvem Internetová encyklopedie dějin 
Brna funguje od roku 2012. Ranní obrazový 
příspěvek doplněný textem je pohledem 
především do historie. Ukazujeme, co kde 
v Brně bylo, co se změnilo nebo naopak 
co je stejné, nebo porovnáváme současný 
pohled s historickým. Večerní příspěvky 
tvoří naši čtenáři – zveřejňujeme totiž jejich 
fotografie. Tento způsob spolupráce se 
čtenáři je pro nás významný, protože díky 
tomu víme, která místa jsou pro ně přitažli-
vá. Mnohé fotografie jsou i velmi zajímavým 
dokumentačním materiálem nejen pro 
nás, ale především pro budoucí generace. 
Nedávno jsme vytvořili druhý, možná méně 
populární, ale o to důležitější facebookový 
profil Stalo se v tento den, kde se zaměřu-
jeme na méně známá výročí, která možná 
často unikají naší pozornosti. Máme i svůj 
twitterový účet a Instagram. Sociální sítě 
jsou pro nás velmi dobrou zpětnou vazbou. 

 
 

www.brno.cz/bombardovani  
(Brno po bombardování  
v letech 1944 a 1945)
https://panorama.brna.cz 
(soubor fotografií, které téměř 
v úplnosti zachycují panoramatický 
výhled z věže kostela sv. Jakuba – 
historický pohled lze kombinovat 
s dnešním panoramatem Brna 
a porovnávat tak rozdíly zástavby 
19., 20. a 21. století)
www.brno1645.cz  
(3D model Brna ve třech historických 
etapách – na konci 14. století,  
v roce 1645 a v 18. století)

Lidé nám pomáhají také s určením či jen 
datací některých starých fotografií. 

Encyklopedie je veřejně přístupná 
od jara 2004 a byla věnovaná Brňanům 
jako dárek ke 100. výročí Muzea města 
Brna. Jaký dárek byste portálu přála 
k jeho 15. výročí?
Encyklopedii samozřejmě to, aby se nadále 
rozvíjela, a především spokojené čtenáře. 
Aby v ní vždy našli informace, které právě 
hledají. Nám autorům především více času. 
A pokud chceme, aby encyklopedie žila 
a byla rozvíjena dál, musíme postupně 
vychovávat mladší generaci, která po nás 
pomyslnou štafetu převezme. 

Zuzana Gregorová 
redaktorka

Jedna z pracovních schůzek autorského kolektivu. Jeho zakladatelské jádro 
na encyklopedii pracuje 18 let. Foto: J. Šibíčková

Před 15 lety Internetová encyklo-
pedie dějin Brna položila základy 
k postupně vznikající unikátní síti 
městských encyklopedií. Tuto síť 
spojuje jednotný systém, vyvíjený 
od roku 2001 brněnským autor-
ským kolektivem. Nyní portál zahr-
nuje přes 67 000 hesel a více než 
20 000 fotografií.

DALŠÍ INTERNETOVÉ PROJEKTY  
SPOJENÉ S ENCYKLOPEDIÍ:
www.brno.cz/1968 (události 
v Brně z let 1968–1969 v souvislosti 
se vstupem vojsk Varšavské smlouvy 
na území tehdejší ČSSR)
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Milé Brňanky, milí Brňané, jsou to paradoxy. Zatímco 
letos v dubnu si připomínáme sté narozeniny města, 
jeho hromadná doprava ve stejném roce slaví o rovných 
padesát let víc… Protimluv? Dějiny naší metropole se 
píší samozřejmě mnohem déle než jen jedno století. Ale 
teprve zákon o sloučení sousedních obcí s Brnem, který 
vyšel právě v dubnu 1919, položil základ pro tzv. Velké Brno, 
pro moravskou metropoli, jak ji známe dnes.

Pěkným dárkem k oběma těmto „narozeninám“  
se tak stala dotace na stavbu tramvajové 
trati, která propojí Starý Lískovec a Bohuni-
ce a usnadní cestování tisícům lidí, kteří 
denně míří do Fakultní nemocnice Brno 
nebo do kampusu. Z Operačního progra-
mu Doprava se podařilo získat více než 
miliardu. Tím se současně zcela rozptýlily 

    slovo primátorky

Na podzim lidé zaparkují 
podle jasných pravidel

Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

ODS

Parkování v Brně se změní. Od podzimu bude město rozčleněno pouze na tři zóny. Dělení 
na rezidenty, abonenty a návštěvníky zůstává. Foto: M. Schmerková

pochybnosti o správnosti postupu, který 
jsme zvolili a který kritizovalo minulé vedení 
města. Můj dík patří představitelům doprav-
ního podniku, kteří důslednou prací zajistili 
úspěšný výsledek náročného procesu 
získávání dotace. 
Ne tak příjemnou povinností pro mne je 
informovat vás o vývoji nového konceptu 

rezidentního parkování. Mnozí oprávněně 
poukazujete na to, že jeho změna byla 
naším hlavním předvolebním slibem. Teď 
to však trochu působí, jako by skutek 
utek .́ Tak to opravdu není, jen se všechno 
ukázalo ještě v horším stavu, než jsme 
předpokládali. Celý projekt byl spuštěn 
unáhleně, bez potřebného zázemí, na což 
jsme upozorňovali už vloni na podzim, ale 
odklad minulá koalice odmítla. Teď od vše-
ho dávají ruce pryč, ale doufám, že každé-
mu soudnému člověku musí být jasné, kde 
se stala chyba…
Nyní jsme už našli řešení těch nejsložitějších 
otázek i shodu na nich. Pevně věřím, že 
nejpozději s novým školním rokem bude 
v Brně možné parkovat podle jasných 
pravidel, která naplní očekávání rezidentů 
i těch, kteří do města přijíždějí.  
Brno je v pohybu, a to nejen v oblasti 
dopravy. Sociálně slabí, hlavně rodiny 
s dětmi, najdou útočiště v nové městské 
ubytovně, kterou chceme vybudovat v ulici 
Železniční. Městské zařízení tohoto typu, 
které by pomohlo lidem překlenout akutní 
období nějaké životní krize, kdy se ocitnou 
bez střechy nad hlavou a bez prostředků, 
v Brně zatím nefunguje.
Obdobných zařízení s různými zřizovateli 
a provozovateli tu sice napočítáme kolem 
pěti desítek, některým ale hrozí uzavření, 
pro majitele některých dalších je zase důle-
žitější zisk než pomoc… Městská ubytovna 
je prvním z opatření, která chceme realizo-
vat, abychom v budoucnu zamezili rozpadu 
rodin, sociálnímu vyloučení či zvyšujícímu 
se počtu bezdomovců.
Velké Brno se své stovky dožívá v mimořádně  
dobré kondici. Takže do dalšího století mi 
nezbývá než mu popřát, aby se rozrůstalo 
nejen do prostoru, ale aby vzrůstala hlavně 
kvalita života, kterou svým obyvatelům nabí-
zí. Budeme se pro to snažit dělat všechno. 
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názory        

Jedním z nejviditelnějších témat 
volební kampaně ČSSD byla vize 
odpuštění poplatku za komunální 
odpad dětem do 15 let a seniorům 
od 70 let. S blížícím se termínem 
úhrady tohoto poplatku se proto lidé 
ptají, dojde-li k nějakým změnám. 

Programové prohlášení Rady města Brna 
je průnikem volebních témat koaličních 
stran. Je zcela logické, že zastoupení těch-
to témat je úměrné síle té či oné politické 
strany v radniční koalici. I když volební výsle-
dek z ČSSD neudělal zrovna lídra koaličních 
sil, přesto se nám podařilo dojednat, že 
od placení poplatku za komunální odpad 
budou osvobozeni senioři od 70 let. 
Toto opatření však vyžaduje projednání 
a schválení obecně závazné vyhlášky měs-
ta a úpravu rozpočtu. Do svých funkcí jsme 
byli zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu 
20. listopadu 2018, do konce roku proto 
nebylo možné projednat vyhlášku, a nebylo 
tak ani možné měnit rozpočet. V současné 
době jsou připravovány kroky k tomu, aby 
k osvobození od placení poplatku došlo už 
od příštího roku. Senioři ve věku od 70 let 
tedy budou mít ještě letos naposledy 
povinnost do konce května uhradit snížený 
poplatek za komunální odpad ve výši 
500 Kč.
Koalice se od samého začátku shoduje 
na podpoře ohrožených skupin obyva-
tel – zejména seniorů, handicapovaných 
a matek samoživitelek. Mimo to v České 
republice existuje celá řada obcí a měst, 
kde došlo dokonce k úplnému zrušení 
poplatku za odpad pro všechny občany, 
ze statutárních měst jsou to např. Teplice, 
z měst v okolí Brna pak Šlapanice  
či Modřice.  

Jak to bude 
s poplatkem za  
odpad pro seniory

Na mnoha místech jsou k vidění 
přeplněné kontejnery. Brňané mají 
možnost na to upozornit skrze 
aplikaci. Často jsou však kontejnery 
vyvezeny až několik dní po nahlášení. 
Ve městě je proto nepořádek. 
Problém ale není pouze v samotném 
svozu. Brno potřebuje inovativní 
systematická řešení.

Po volbách mi byla svěřena oblast životního 
prostředí. Jedna z věcí, kterou jsem v této 
oblasti začal řešit, byl nepořádek a nedo-
statečný svoz odpadu. Problém je však 
hlubší a spočívá v celkovém přístupu města 
ke svozu odpadu. Moderní město, jakým je 
Brno, potřebuje moderní řešení.
Jedním z takových řešení je rozšíření 
podzemních kontejnerů. V Brně jich je 18, 
přitom se do nich vejde třikrát více odpadu, 
jsou vzhlednější a nezabírají tolik místa. Jsou 
ideálním řešením pro sídliště. 
Dalším takovým řešením jsou čipové kon-
tejnery, které hlásí do centrálního systému, 
jak moc jsou zaplněné. Podle získaných dat 
pak lze efektivněji naplánovat svoz odpa-
du. Je také důležité směřovat více investic 
do úprav prostoru, ve kterém se kontejnery 
nachází. Tato místa často nejsou bezba-
riérová, drží se v nich voda, jsou špatně 
přístupná pro řidiče popelářských vozů 
a jsou nevzhledná. Pokud chceme, aby lidé 
třídili odpad a nenechávali odpadky na ulici, 
nesmí je sběrná místa odrazovat.
Je také nutné zajistit více sběrných míst 
pro bioodpad. Nyní máme hnědé popelnice 
jenom ve Stránicích. Mobilní svoz biood-
padu probíhá v Jundrově, Komíně a Ža-
bovřeskách. Ostatní městské části musí 
pro bioodpad využívat sběrná střediska 
odpadu, kterých je v Brně 37. V současnosti 
připravujeme výstavbu dalších 4 sběrných 
středisek a kupujeme 8 nových popelář-
ských vozů.
Chci, aby se Brno vydalo cestou moderního 
čistého města, a jsem otevřený všem inova-
tivním řešením.  

Když hnutí ANO skončilo jako vítěz 
voleb na brněnském magistrátu 
v opozici, bál jsem se, co bude 
s projekty, které se nám za poslední 
čtyři roky podařilo nastartovat. 
Ani v nejhorším snu bych si 
nepředstavoval to, co se nyní děje. 
Nebo spíš neděje.

S některými zásadními projekty, které jsme 
připravili, to vypadá nejistě. Jak se chce 
nové vedení například vrátit k původnímu 
plánu stavby Janáčkova kulturního centra, 
když k tomu nemají územní rozhodnutí? 
Nesmyslný je i záměr postavit hokejovou 
halu jinde, než bylo v plánu. Vloni v létě 
jsme uzavřeli memorandum o spolupráci 
na výstavbě nové multifunkční haly s kra-
jem, Kometou a BVV. Už nyní se mělo začít 
stavět na místě stávajícího velodromu. 
Není pravda, co tvrdí nové vedení, že se 
sem hala nevejde. Architekti prokázali, 
že umístění stavby na místo velodromu 
možné je. Toto rozhodnutí znamená, že 
plánované spolupořadatelství mistrovství 
světa v ledním hokeji v roce 2024 je pro 
Brno nereálné. 
S tímto rozhodnutím souvisí také skutečnost,  
že nové vedení města rezignovalo i na pro-
jekt výstavby nového velodromu, jak jsme 
původně měli v plánu my. 
Otazníkem je i výstavba atletické haly 
v kampusu. Z informací, které máme, víme, 
že vedení města doposud nemá zajištěné 
peníze od státu. A protože nové vedení 
Brna nebylo schopno uzavřít všechny 
smlouvy se správci sítí, zpožďuje se také 
stavba projektu Tramvaj Plotní. 
Pod palbou kritiky je neustále rezidentní 
parkování, nové vedení slibuje zlepšení, 
zatím ale ani tady neudělalo nic. A spory 
města Brna s podnikatelem Procházkou? 
Namísto osobních jednání další žaloba 
pana Procházky na město. A jsme v situaci, 
kdy se dalších deset let bude město Brno 
soudit. 

Brno musí mít 
moderní přístup 
ke svozu odpadu

Nové vedení 
rezignovalo 
na rozvoj města

Petr Hladík 
1. náměstek primátorky 

KDU-ČSL
Petr Vokřál 

ANO 2011

Oliver Pospíšil 
náměstek primátorky

ČSSD
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Svojí pohostinností jsou jižní Morava 
i Brno vyhlášeny. Co naplat, když se 
však zmatený návštěvník ztratí už 
v informačních centrech. Je přitom 
jedno, patří-li kraji nebo městu. 
Oběma jde přece o totéž. Představit 
se v plné kráse, aby turisté odjížděli 
s přesvědčením, že se musí vrátit. 

Spolupráce Jihomoravského kraje a města 
Brna v oblasti cestovního ruchu do bu-
doucna ušetří nejen peníze, ale především 
bude prospěšná těm, kteří si pro svoji 
dovolenou nebo poznávací výlet vybrali 
právě tuto část republiky. Až dosud však 
museli rozlišovat, zda jsou v „íčku“ města, 
nebo kraje. 
Nyní se ale budou informační centra kraje 
a Brna spojovat a poskytovat komplet-
ní informace. Důkazem, že součinnost 
města a kraje ulehčí cestování, se stal 
letošní první ročník společné prezentace 
na veletrhu cestovního ruchu Go a Regi-
ontour. Návštěvník našeho stánku dostal 
kompletní informace o zajímavých místech 
jižní Moravy včetně Brna. Za město jsme se 
zaměřili především na propagaci méně zná-
mých míst. Takřka každý zná Špilberk nebo 
vilu Tugendhat, ale kdo zavítal do podzemí 
nebo se nechal okouzlit vilou Stiassni? 
Na možná stále ještě trochu zapomenutá 
místa se soustředíme i v dalších měsících. 
Brno je známé svou pohodou. Nestojíme 
o šňůry autobusů s turisty, kteří městem 
proletí a za sebou nechají pouze spoušť. 
Chceme návštěvníky, kteří si užijí proslulou 
moravskou vstřícnost a rádi přijedou zno-
vu. Máme pro naše turisty nachystaný bo-
hatý kulturní program, místa s nezaměni-
telnou atmosférou, úžasnou architekturu, 
pestrý večerní život i sportovní podívanou. 
Cestovní ruch je pro ekonomiku města 
(i kraje) nezbytnou součástí! Jsem proto 
velmi ráda, že na tuto oblast současné 
vedení města klade velký důraz.  

Brno je 
vstupní bránou 
jižní Moravy

Kristýna Švarcová 
zastupitelka, ODS

Marek Fišer 
zastupitel, Piráti

Brno chce titul 
Evropské hlavní 
město kultury

Brno zahajuje přípravy na kandidaturu 
na Evropské hlavní město kultury. 
O vítězství v prestižní soutěži spojeném 
se ziskem prémie 1,5 milionu eur 
rozhodnou hodnotitelé v roce 2023. 
Titul evropského centra kultury oslaví 
vítězné město v roce 2028 a zůstane 
mu trvale k užívání.

V souladu s koaliční smlouvou jsme učinili 
první velký krok směrem k přípravám kan-
didatury Brna na Evropské hlavní město 
kultury. Tento titul připadne některému 
českému či moravskému městu v roce 
2028. Na odboru kultury tak nově vznikne 
oddělení strategie a rozvoje, které bude 
mít přípravu na starost. Kompletní přihláš-
ku musí město podat do konce roku 2022. 
Kandidaturu vnímám jako obrovskou 
příležitost pro rozvoj nejen samotného 
města, ale i celého Jihomoravského kraje. 
Kulturu je v tomto případě potřeba vnímat 
v nejširším významu tohoto slova. Osobně 
si pod pojmem kultura představuji nejen 
profesionální umělce, ale také například 
sport, plánování či inovace. 
Města, která v minulosti titul obdržela, 
zaznamenala nejen vysoký počet návštěv-
níků v samotném roce oslav, ale i stabilní 
nárůst počtu turistů. Zisk ocenění má po-
zitivní dopad jak na nárůst tržeb v místních 
podnicích, tak na celkový počet pracov-
ních míst v regionu. Naším úkolem je nyní 
vytvořit silný příběh města a programový, 
investiční a finanční rámec kandidatury. 
Na podzim jsem měl možnost hovořit 
s primátorem a organizátory, ale i s dobro-
volníky a lidmi v ulicích nizozemského Leeu-
wardenu, který se titulem pyšnil v loňském 
roce. Stejně jako oni i já bych chtěl dát 
příležitost především mladým kreativcům, 
kteří byli zpočátku hlavními tahouny příprav 
jejich úspěšné kandidatury a následně 
lidmi, kteří celý projekt řídili. #brno2028 

V jednom článku jsem se dočetl 
o úžasném modelu ve Finsku. 
Představte si, tam se vzdělávají žáci 
zdraví s žáky s handicapem, ve třídě jich 
je deset, všichni jsou spokojení, učitelé 
i žáci chodí do školy rádi a výsledky jsou 
zjevné. Klobouk dolů, Finsko, ale to my 
jsme měli už před 20 lety.

Inkluze. Toto téma je velmi diskutované 
a in. Pracně budované speciální školství 
v České republice je likvidováno. Na ško-
lách, dříve označovaných jako speciální, se 
spolu s žáky s handicapem vzdělávali žáci 
bez jakéhokoliv postižení, navzájem se učili 
spolu žít a chápat individualitu každého 
z nich. Důležitým prvkem byly malé třídní 
kolektivy. 
První legislativní krok znamenající degradaci  
speciálního školství – zákaz přijímání žáků 
bez postižení. Další – zdravotním postiže-
ním přestaly být takové nemoci jako epi-
lepsie, srdeční poruchy aj. Byly označeny 
za znevýhodnění a i takoví žáci začali být 
pro tyto školy tabu. 
Trendem se stalo zařazování žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami do běžného 
typu škol, mezi jedince, kteří individuální pří-
stup nepotřebují. Ve vyspělých evropských 
zemích je trendem vzdělávat žáky v malých 
kolektivech. U nás, místo abychom rozvíjeli 
individuální přístup a snížili počty žáků 
ve třídách, inkludujeme do už tak plných 
tříd žáky vyžadující malé kolektivy a indi-
viduální přístup. Dáme do tříd asistenty 
pedagoga a je vymalováno. Do budoucna 
by snad ve třídě měli působit učitelé dva. 
Připadá vám to efektivní? Jsem si vědom, 
že prioritních témat v oblasti vzdělávání je 
celá řada, ale pokud zahodíme to, co léta 
fungovalo, aniž by byl někdo segregován, 
tak na to doplatí handicapovaní žáci i ti bez 
postižení. A stačilo by tak málo. Ve Finsku 
už to vědí.  
Spoluautorem textu je Tomáš Andrle. 

(Ne)úžasná 
inkluze

Ivan Fencl 
zastupitel, SPD



29INZERCE | pocketmedia.cz



30

Cosi „duševně nehmotného, co vzbuzuje 
chuť k bezuzdným fantaziím,“ pociťoval 
v brněnské atmosféře hrdina románu 
Muž bez vlastností. Jeho autor, věhlasný 
rakouský spisovatel Robert Musil, ve městě 
strávil dětství a studentská léta. Stejný 
vzduch pak dýchal také zhruba o čtvrt 
století mladší Kurt Gödel. Budoucí slavný 
matematik se na rozdíl od Musila v Brně 
i narodil a stejně jako on zde prožil rané 
mládí. A i když se věnoval exaktní vědě, 
musel také disponovat značnou dávkou 
nespoutané fantazie, aby se později mohl 
proslavit svými větami o neúplnosti.

Absolutně přesná není 
ani matematika
Kurt Friedrich Gödel, druhý syn Rudol-
fa a Marianny Gödelových, kteří patřili 
k německým obyvatelům Brna, se naro-
dil 28. dubna 1906 v domě na Pekařské 
ulici č. 5. Jeho otec, mimo jiné vynálezce 
v oboru textilních strojů, byl ředitelem 
a později i spolumajitelem textilní továrny 
Friedricha Redlicha. 
Vlastnil také jeden z prvních automobilů 
značky Chrysler v Brně a rád v něm vozíval 
rodinu na nedělní výlety. Těch se však 

    historie

Kurt Gödel:  
vědec, který živil 
svého ducha víc 
než své tělo

Čím více úspěchů zažívá Brno na poli vědy, výzkumu 
a inovací, tím více se hlásí k odkazu slavných rodáků, 
kteří na tomto poli kypřili půdu. Patří mezi ně i jeden 
z nejvlivnějších myslitelů 20. století, logik, matematik 
a filozof Kurt Friedrich Gödel. V rodném Brně prožil 
prvních 18 let. Připomínají to pamětní desky, v blízké 
době by mu měla být dedikována ulice a uvažuje se 
také o jeho soše.

Gödelův rodný dům na Pekařské. 
Pamětní deska od Milivoje Husáka  
zdobí jeho fasádu od roku 1993.  
Foto: Z. Kolařík



Markéta Žáková
redaktorka
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mladší syn údajně odmítal účastnit a zů-
stával sám doma – už tehdy ho zřejmě více 
než konkrétní svět přitahovaly abstraktní 
ideje. Od dětství měl Kurt také křehké 
zdraví a byl psychicky labilní, což se fatálně 
projevilo v závěru jeho života.
Gödelova rodina se později přestěhovala 
do vilky na Pellicově 8a a Kurt v té době 
studoval na německém státním reálném 
gymnáziu na dnešní Hybešově ulici. V roce 
1924 odešel do Vídně, kde na univerzitě 
studoval fyziku a pod vlivem tzv. Vídeňské-
ho kruhu, tedy skupiny empiricky oriento-
vaných filozofů a vědců, se začal věnovat 
matematice a matematické logice. 
V roce 1930 dosáhl doktorátu z matematiky  
a až do roku 1938 zůstal na vídeňské uni-
verzitě, nejdříve jako soukromý docent 
a poté jako řádný profesor. Mezitím v roce 
1931 publikoval článek nazvaný O formál-
ně nerozhodnutelných větách v Princi-
pia Mathematica a příbuzných systémech, 
který je dnes vedle Einsteinových prací 
z roku 1905 a Watsonova a Crickova článku 
o struktuře DNA řazen k nejvlivnějším vě-
deckým publikacím moderní doby. 
Gödelovi se prostřednictvím matematické 
logiky podařilo dokázat, že není možné 
vytvořit absolutně nerozporný a úplný 
způsob dokazování, který zaručí jistotu 
všech matematických výroků. Například 
v aritmetice tak podle něj lze formulovat 
tvrzení, o nichž nebude nikdy možné říct, 
jestli jsou pravdivá, nebo ne. Dodnes vědci 
vedou diskuse o tom, zda Gödelovy věty 
o neúplnosti platí i pro jiné oblasti, napří-
klad pro umělou inteligenci nebo fyzikální 
teorii vesmíru. Filozofie se na ně odvolává 
jako na důkaz o nepoznatelnosti světa.

Sbohem, Evropo
Ve 30. letech, kdy působil na vídeňské 
univerzitě, přednášel Gödel také v Americe, 
kam se měl brzo se svou ženou Adelou, 
kterou si po desetileté známosti vzal v září 
1938, odstěhovat natrvalo. Když bylo Ra-
kousko připojeno k nacistickému Německu, 
dostal se do potíží kvůli stykům s židov-
skými intelektuály, a proto se manželé brzo 
po vypuknutí druhé světové války vydali 
složitou a dobrodružnou cestou do Ame-
riky. Vyrazili v lednu 1940 přes Lotyšsko, 
Litvu, Rusko, Mandžusko a Japonsko 
a do San Franciska připluli v březnu 1940. 
Díky příteli Albertu Einsteinovi získal Gödel 
místo v Ústavu pro pokročilá studia v Prin-
cetonu v New Jersey, kde pracoval i sám 
Einstein. Oba vědci spolu trávili hodně času 
společnými procházkami a filozofováním. 
Gödel se začal zabývat problémy teorie 
relativity a kosmologie. S Einsteinem napůl 
nevážně zkoumali i možnost cestování 

časem. V roce 1948 se stal americkým 
občanem a v roce 1953 členem americké 
Národní akademie věd.
Gödelova genialita však měla i své stinné 
stránky. Trpěl depresemi a jeho podivínství 
hraničilo až s duševní chorobou. Měl panic-
kou hrůzu z lékařů a byl přesvědčen, že ho 
někdo chce otrávit, proto jedl jen to, co mu 
uvařila jeho žena. Když pak těžce onemoc-
něla a nemohla mu vařit, odmítl přijímat po-
travu a 14. ledna 1978 v Princetonu zemřel 
na totální podvýživu. Vážil 29 kilogramů.

Gödelovo chytré město
O vědcův odkaz pečuje brněnská Společ-
nost Kurta Gödela, která byla při Masaryko-
vě univerzitě založena v roce 1992. „Máme už 
na kontě desítky přednášek, seminářů, konfe-
rencí, symposií i několik výstav. Teď připravuje-
me ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 
třídenní mezinárodní konferenci ‚Pocta Kurtu 
Gödelovi‘, která se na brněnské hvězdárně 
uskuteční v lednu 2020,“ uvedla Blažena Švan-
dová ze Společnosti Kurta Gödela.  
Kdo se v Brně vydá po matematikových 
stopách, najde tady i díky iniciativě Göde- 
lovy společnosti hned tři jeho pamětní  
desky – na domech v Pekařské a Pellicově  
a u posluchárny nesoucí jeho jméno 
na Fakultě informačních technologií VUT 

v Božetěchově. Kromě toho stojí v Techno-
logickém parku Gödelova budova IBM a už 
brzo by po něm měla být pojmenována i uli-
ce spojující Pekařskou s parkem Studánka 
blízko Gödelova rodného domu. Ve stadiu 
úvah je zatím naučná stezka či socha.
Gödelova ducha nezapřou ani šifrovací 
hry, které připravuje Turistické informační 
centrum města Brna. Město je tak možné 
poznávat prostřednictvím 14 týmových 
her s logickými úkoly a šiframi (více čtěte 
na gotobrno.cz). K „hravému Gödelovi“ Bla-
žena Švandová dodává: „Gödelovo hlavní 
dílo, populárně řečeno, spočívá i v novém 
pohledu na paradoxy. Ty nemusí být jen 
matoucí a zanechávající rozum ve zmatku, 
ale i zábavné, hravé a překvapující. Vědec 
ukázal, že když se paradoxem nenecháme 
zmást, ale pochopíme nový kontext dané 
situace, pak odhalíme pravdu, která byla 
rozumu skryta, když setrvával ve zmatku 
‚uvězněn v paradoxu‘.“ 

Kurt Gödel. Repro: Archiv města Brna



32

    kultura

Celý program festivalu je dostupný na webu www.bonjourbrno.cz.

„Brno se mi hrozně zalíbilo, je to studentské město a žije to tu,“ říká produkční festivalu Bonjour Brno 
Aude Stulírová Martin. Foto: M. Schmerková

Za ochutnávkou kohouta na víně 
nebo turnajem v pétanque Brňané 
do Francie nemusejí. Už čtvrtstoletí 
festival Bonjour Brno přináší 
francouzskou kulturu sem. „Za tu 
dobu, co u festivalu působím, jsem 
pochopila, že lidé neočekávají 
jen umění, ale mnohem víc. Letos 
je program asi nejotevřenější,“ 
slibuje produkční festivalu 
Aude Stulírová Martin.

Když letos festival slaví 25 let v Brně, 
kolik let s ním slavíte vy?
Pět. Takže když jsem nastoupila, čekala mě 
výzva: organizovala jsem dvacáté narozeniny. 

Co vás vlastně do České republiky 
přivedlo?
To, že jsem o ní moc nevěděla, a to mě láká –  
poznávat něco, co neznám. Když už se 

K brněnskému jaru patří 
závan Francie. Už 25 let

totiž ve Francii o Česku mluví, tak hlavně 
o Praze. Navíc jsem vždycky věděla, že chci 
žít v zahraničí, ale nenadála bych se, že mě 
Česká republika nakonec zastaví. Jenže 
Brno se mi hrozně zalíbilo, je to studentské 
město a žije to tu. Původně jsem se přijela 
jen podívat, jak to tady vypadá, a už se 
dívám osm let.

Když srovnáte dvacátý a pětadvacátý 
ročník festivalu, vidíte nějaký posun? 
Nebo se program drží osvědčených 
akcí?
Myslím, že o Bonjour Brno platí obojí, právě 
proto je letošní leitmotiv Tradice v pohybu.  
Tradici představují třeba někteří naši 

partneři, jako Kino Art, se kterými spolu-
pracujeme od začátku. Zároveň je pro 
nás ale charakteristická chuť experimen-
tovat a zkoušet nové věci. Letos nás čeká 
například speciální narozeninová slavnost 
a ta nebude vůbec tradiční. Také přijede 
jeden francouzský graffiti umělec na street 
art. Několik let už se věnujeme divadlu pro 
jednoho diváka, což není klasická forma 
divadla s herci na jevišti a diváky v hledišti, 
ale vše se prolíná. Ve Francii je to čím dál 
běžnější a tady to spíše začíná. Obě kultury 
se vždycky snažíme propojit. Jsem ráda, 
když se lidé inspirují. Buď umělci, kteří sem 
přijedou a poznají, jak myslí jiné publikum, 
nebo naopak účastníci, kteří se tu potkají 
s něčím novým. 

Obecně mi připadá, že Češi mají 
k Francii vřelý vztah…
Souhlasím. Vždycky, když někde řeknu, že 
jsem Francouzka, setkám se s hodně klad-
nými reakcemi. Někdy nechápu, proč tolik. 
Jsi Češka, já Francouzka, ale pořád jsme 
stejné. Také se někdy setkávám s různými 
klišé, jakože když jsem Francouzka, musím 
být automaticky z Paříže. Ale ve Francii 
jsou i jiná města. To se taky snažíme při 
festivalu reflektovat, málokdo z přijíždějí-
cích umělců je z Paříže. Zveme sem umělce 
třeba z Rennes, protože je to partnerské 
město Brna, aby se to partnerství utužova-
lo, ze Štrasburku a zvláště u gastronomie 
jsme otevření různým krajům.

Na co se vy osobně nejvíc těšíte?
Na narozeninovou party i na poslední večer 
strávený na Obilním trhu. Postavíme tu ša-
pitó a v sobotu 27. dubna bude tancovačka 
pod širákem. Obilňák je krásný, v centru, 
a přitom se tam tolik věcí neděje. Když tam 
společně vytvoříme nějaký krásný okamžik, 
budu šťastná a budu vědět, že moje mise 
je pro tento rok splněná.

Radka Loukotová, redaktorka
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Kulturní tipy na duben
  Koncerty
14/4
Nova et Vetera na Petrově
Světová premiéra skladby Toivo Tuleva  
zahájí na Petrově Velikonoční festival 
duchovní hudby. Filharmonii Brno do-
plní i Schola Gregoriana Pragensis.
Katedrála sv. Petra a Pavla
www.velikonocni-festival.cz

14/4
Brouků není nikdy dost
Kapela The Basketles v KD Rubín 
v 18.00 věrně představí slavnější  
hudební kolegy z The Beatles  
svému publiku, které tak přenesou  
do zlaté éry rock and rollu.
Kulturní dům Rubín
www.koncerty-fidelio.cz

16/4
Lords Of The Sound v Brně
V originálním provedení členů  
světoznámého orchestru zazní 
v Bobycentru hudba z filmů  
a seriálů jako například Pán prste-
nů, Hra o trůny nebo Vikingové.
Zoner BOBYHALL
www.bobyhall.cz

28/4
Bachovo Velikonoční oratorium
Oslavte Velikonoce s Czech 
Ensemble Baroque a J. S. Bachem. 
Čeká vás slavnostní atmosféra 
s elementy kantátovými, oratorními 
i operními.
Besední dům
www.ebcz.eu

  Výstavy
25/4 16.00
Nejslavnějšího brněnského malíře 
konce 19. st. přiblíží při prohlídce 
výstavy Emil Pirchan: „Malerfüst“ 
brněnské okružní třídy vyprávění 
Roberta Janáse.
Hrad Špilberk
www.spilberk.cz 

25/4–31/5
Reflexy a reflexe
Výstavní a prodejní Galerie  
Pekařská představí výstavu  
doktora Jiřího Hlušičky s názvem 
Reflexy a reflexe. Otevřeno je 
od úterý do pátku 10.00–17.00.
Galerie Pekařská
www.galeriepekarska.cz

 Divadlo
13/4
Strýček Váňa
Vrcholné realistické drama  
A. P. Čechova jako chvála ekolo-
gie! Nově ho můžete v HaDivadle 
zhlédnout s Terezou Dočkalovou 
v roli Jeleny.
HaDivadlo
www.hadivadlo.cz

  Ostatní
4–5/5
Modeláři v Technickém muzeu
Návštěvníky modelářské výstavy 
čekají stovky nejrůznějších  
modelů, k vidění budou automobily, 
pásová technika, letadla  
i architektonické miniatury.
Technické muzeum
www.modelarskysvet2019.cz 

13–14/4
Open House Brno 2019
Během víkendu se vám otevřou 
vybrané vily a divadla, spalovna, 
pivovar, hasičská stanice, budova 
soudu, čistička odpadních vod 
a další.
Open House Brno 2019
www.openhousebrno.cz 

12–21/4
Jak chutnají Velikonoce?
Velikonoční slavnosti  
na Svoboďáku nejsou jen  
o pomlázce a kraslicích. Kromě 
klasických svátečních produktů  
na vás čekají také nejrůznější 
dobroty.
Náměstí Svobody
www.velikonocnislavnosti.cz

15/4
Indonéský večer v Redutě
Indonéský večer v divadle  
Reduta připomíná úchvatnou práci  
slavného českého cestovatele 
Miroslava Zikmunda, jenž letos  
slaví 100. let.
Reduta
www.livingstone.cz

22/4
Velikonoce u paní Hermíny 
ve vile Stiassni
Již 4. ročník oblíbené zábavy, 
kdy zahradu známé brněnské vily 
zaplní stovky schovaných vajíček. 
Přijďte je hledat s celou rodinou.
Vila Stiassni
www.vilastiassni.cz
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FESTIVAL VELETRH CESTOVÁNÍ

Euro Bike Fest
23.–25. května

Den bezpečnosti 
s programem pro děti

100 let Miroslava 
Zikmunda v Redutě

11. ročník Euro Bike Festu se koná v kempu 
ATC Merkur Pasohlávky na břehu Novo-
mlýnských nádrží. O víkendu 23.–25. 5. 
budou k vidění stovky motorek, na festiva-
lu zahrají kapely jako Harlej či Walda Gang, 
zúčastnit se budete moci i cestovatelských 
besed a workshopů s ukázkami první 
pomoci. I když se vše točí kolem motorek, 
nezáleží na tom, jestli přijedete na mašině, 
autem, na kole nebo přijdete pěšky. Litovat 
bude jen ten, kdo zůstane doma. 
www.eurobikefest.cz

Přemýšlíte, kde strávíte se svými ratolestmi  
den dětí? Zábavný program nabídne  
brněnské výstaviště, na kterém se v sobotu 
1. června uskuteční den bezpečnosti. Děti si 
zde vyzkouší práci hasičů, policistů i záchra-
nářů. Na venkovní ploše budou k vidění také 
ukázky vojenské a policejní techniky v akci, 
prohlédnout si můžete i výstavu historic-
ké vojenské techniky. Den bezpečnosti 
se koná v průběhu veletrhů IDET, PYROS 
a ISET. Vstupné je pro děti do 15 let zdarma. 
www.pyros.cz 

15. 4. pořádá CK Livingstone na počest le-
tošních 100. narozenin cestovatele Miroslava 
Zikmunda Indonéský večer v divadle Reduta. 
Účastnit se ho bude i   další legendární 
cestovatel Miloslav Stingl. Podívat se můžete 
také na výstavu Tajemná Indonésie v Paláci 
šlechtičen, která vzdává hold dvojici Hanzel-
ka - Zikmund a jejich putování po Indonésii 
a Nové Guineji. Unikátní materiál, který uvidíte 
na výstavě, nebyl nikdy publikován. Výjimeč-
ná je stromová chýše i jediná replika mezi 
originály, „vyuzená mumie“.
www.livingstone.cz

přemýšlíte o hypotéce, můžete si nové 
prostory a příjemný zážitek ověřit na vlastní 
kůži. Personál pobočky je dostupný také 
na telefonu 703 190 209, případně na mailu 
info.br@hypotecnibanka.cz. 
www.hypotecnibanka.cz

za cíl zbourat formální atmosféru mezi 
klientem a bankou. Myšlenka projektu je 
jasná – klienti by se v pobočkách měli cítit 
tak, jako v domě nebo bytě, na který si 
hypotéku pořizují. Po šestiměsíční rekon-
strukci byla pobočka 27. března slavnostně 
otevřena. Pokud tedy v současné době 

SLUŽBY

Hypotéku jako z pohodlí obýváku umožní nově 
zrekonstruovaná pobočka Hypoteční banky

Šest měsíců trvala rekonstrukce 
pobočky Hypoteční banky na Malinov-
ského náměstí. Během stavebních  
prací se změnila k nepoznání. V pro-
storech kulturně chráněné budovy 
Paláce Morava si teď budete připadat 
jako doma, a to doslova. Specialitou 
nových interiérů pobočky je totiž vyu-
žití dobře známých regionálních moti-
vů, jako jsou například vila Tugendhat 
nebo prostředí moravského sklípku. 

Žádost o hypotéku v pohodlí obýváku – 
právě takový pocit ve vás vyvolá znovuote-
vřená pobočka Hypoteční banky. „Koncept 
Obývák“ byl záměrně zvolen vedoucím 
architektem Radimem Václavíkem, který 
chtěl na pobočce navodit příjemnou atmo-
sféru domova. Pocit uvolněnosti byl pro 
výslednou podobu klíčovým, v prostorách 
pobočky bude možné rozpoznat motivy 
slavné vily Tugendhat, brněnského Grand 
Prix, ale třeba také moravského sklípku.
Vlídná atmosféra obývacího pokoje si klade 
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Duben s Muzeem romské kultury
Do 14. dubna trvá výstava Ženy prodávající  
naději. 9. 4. se dozvíte vše o tajemné 
komunitě čarodějnic. Týden romské kultury 
proběhne 8.–12. 4., v pátek pak v Kabinetu  
MÚZ bude pokřtěna kniha Amendar: 
Pohled do světa romských osobností, 
vystoupí Monika Bagárová. 

www.rommuz.cz

V Sonu uctí Edith Piaf
Poctu slavné šansoniérce Edith Piaf –  
Piaf! The Show, jež vznikla u příležitosti 
100 let od jejího narození, uvidíte 25. 4.   
v Sono Centru v Brně. Hlavní roli v před-
stavení o pohnutém životě pařížského 
„Vrabčáka“ ztvární francouzská zpěvačka 
Anne Carrere. 

www.brnokoncert.cz

Za princeznami a hrdiny 
První brněnská výstava legendárních 
kostýmů princezen, princů i padouchů 
z nejznámějších českých filmových pohá-
dek je k vidění v Letohrádku Mitrovských 
od 23. února do 28. dubna. Dozvíte se 
na ní zajímavosti a perličky z natáčení, pro 
děti je připraveno hravé Ladovské peklo, 
mluvící zrcadlo a jiná interaktivní zábava. 
www.letohradekbrno.cz

VÝSTAVA

Festival Ochutnej Česko 
Užijte si rodinný festival plný jídla, řemesel 
a soutěží na hradě Veveří už 4. 5. 
Vyzkoušejte všechny chutě Česka na jed-
nom místě. Degustujte vína, naučte se 
na workshopech, jak připravovat tradiční 
recepty, nebo si vyzkoušejte zapomenutá 
česká řemesla a rukodělné aktivity.

www.ochutnejcr.cz

JÍDLOKrajinou Tišnovska za drahokamy
Výlet začněte v Tišnově na nejstarší burze 
minerálů a drahých kamenů (26.–28. 4). 
Pokračovat můžete pěšky nebo na kole 
krajinou, jejíž krása bere dech, kolem pstru- 
hové řeky Svratky až na hrad Pernštejn. 
Tip na výlet a jeho popis s mapkou najdete 
na webových stránkách.
www.gofrombrno.cz
www.mineraltisnov.cz

VOLNÝ ČAS

Velikonoční koncert Czech Virtuosi
Jedinečná příležitost poslechnout si krás-
né Haydnovo dílo v podání dvou předních 
brněnských souborů, skvělých sólistů  
a dirigenta Roberta Kružíka. Další z kon-
certů Czech Virtuosi, tentokrát společně 
s Českým filharmonickým sborem Brno, 
vás čeká v kostele sv. Augustina v Brně, 
27. 4. od 19 hodin.
www.czechvirtuosi.cz

HUDBA

VÝSTAVA HUDBA

JÍDLO–PITÍHUDBA KNIHY

Jarní pivní fest 
na Svoboďáku

Koncerty při svíčkách Nechte se rozesmát 
češtinou

Vychlazené pivko, grilovaná žebra a další  
vybrané pochoutky, to bude od 24. do 27. dub-
na realita na náměstí Svobody v Brně. Pivní 
festival se letos poprvé kromě zaběhnutého  
letního termínu koná i na jaře, zúčastní se 
ho okolo 15 pivovarů z celé České republiky, 
Slovenska a Polska. Tradičně nebudou chy-
bět ani stánky regionálních prodejců, nově 
si budete moct také zakoupit nevratné pivní 
sklo, a to v malé (0,3 l) a velké (0,5 l) variantě. 

www.pivnifestivalbrno.cz

Tenebrae neboli temné hodinky. Tedy 
koncerty při svíčkách v potemnělých koste-
lích. To je součást Velikonočního festivalu du-
chovní hudby, který pořádá Filharmonie Brno  
už 28. rokem. Vrcholem letošních tenebrae 
bude na Velký pátek Schnittkeho Koncert 
pro sbor, při kterém spojí síly hned čtyři 
brněnské pěvecké sbory. Festival zahájí 
na Květnou neděli světová premiéra skladby 
Toivo Tuleva zkomponované na objednávku 
festivalu. 
www.velikonocni-festival.cz

Slýcháme je všude – poletují v tramvajích  
a hospodách, smějí se jim kolegové,  
sociální sítě je milují a některá to dotáhla 
až do médií. Novotvary naší mateřštiny jsou 
pádným důkazem, že čeština žije a každým 
dnem se mění. Hacknutá čeština, první 
slovník neologismů, přináší výběr více než  
3 000 nových slov. A ať už se týkají alkoholu,  
politiky, sexu či jakékoli jiné stránky života, 
všechna spojuje láska k češtině a radost 
z její hravosti. Znáte i z TV Stream. 
www.hacknutacestina.cz
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Najdi si

Kvíz

Červená Karkulka vyrazila s košíčkem plným dobrot cestou necestou lesem za babičkou.  
Objevíš všechny obrázky, které jsme v lese schovali? Vybarvi Karkulce kabátek, ať se jí jde veseleji. Ilustrace: Ivana Lévková

Odpovědi si ověříte v dubnovém vydání kulturního magazínu KAM v Brně. Kromě nich se na stránkách časopisu dozvíte další zajímavosti 
o lince číslo 10, proč se vyplatí na mnoha jejích zastávkách vystoupit, a osobně poznáte známého brněnského tramvajáka Rendu. 

Znáte trochu opomíjenou tramvaj číslo 10?

Dnešní trasa desítky vznikla za druhé světové války kvůli potřebě 
dopravovat pracovníky k továrně na letecké motory u Stránské 
skály. Pod jakým označením jezdila tramvaj první rok svého 
provozu, než se z ní v roce 1944 stala „10“?

Konečná linky se měla podle projektu města z roku 2017  
opět vrátit do Líšně. Z jakého důvodu se tak nakonec nestalo? 

    zábava
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zábava        

Křížovka o ceny
Tři vybraní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 17. dubna 2019 do formuláře na adrese 
www.tinyurl.com/krizovka, zašlete poštou (či doneste) na adresu redakce Husova 12, Brno, či pošlete SMS na číslo 602 770 466. Vícekrát za-
slané tajenky vyřazujeme. Se správnou odpovědí z minulého čísla (Začal třetí participativní rozpočet) byli vybráni: G. Hanáková, V. Nováček, 
I. Láčíková.
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    volný čas

Manažer Draků Brno a hlavní kouč seniorského týmu Arnošt Nesňal stál u všech 21 extraligových 
titulů jako hráč a zejména jako trenér. Foto: Z. Kolařík

Tradiční vítěz domácí baseballové 
extraligy Draci Brno se loni musel 
spokojit s druhým místem, když zlato 
vybojovala Ostrava. Manažer a trenér 
Arnošt Nesňal ale nezahálí. Letos 
do týmu přivedl již dvě zahraniční posily 
včetně veterána MLB Petera Moylana 
a plánuje vrátit Draky zpět na český 
baseballový trůn. 

Letos jste přivedli asi nejlepšího hráče,  
který kdy u nás hrál, veterána MLB 
Petera Moylana. Jak jste na něj přišli? 
Byla to zajímavá shoda okolností. Už druhý 
rok je tu John Hussey, který dělal v Tech-
nice náborovou činnost. Právě on letos 
přivedl Zacha Wilsona, což byl hráč all star 
výběru australské ligy. Pak jsme chtěli ještě 
jednoho nadhazovače a objevilo se toto 
jméno. Moylan zná hromadu hráčů, kteří 
znají zase kluky z Draků. Když chcete hrát 
neprofesionální baseball v profesionálních 
podmínkách, je Brno jedno z mála míst, 
kde to jde. Cizinci, kteří přijdou do jiných 
klubů, chtějí honit holky a pít pivo, my chce-
me hrát profesionální baseball.

Arnošt Nesňal: 
Konkurenci sledovat nemusím

Co od Moylana očekáváte? 
Je to ve více rovinách. Chtěl bych využít 
jeho sportovní kvality na hřišti, to, že se 
chce připravit na olympiádu. Vůbec nám ne-
vadí, že se do hry bude zapojovat postupně, 
protože potřebuji rozehrát všechny hráče. 
Myslím, že specifický režim, který vyžaduje, 
mu nikdo v Evropě nenabídl. Potom jeho 
zkušenosti, pohled na profesionální base-
ball. Naši hráči hrají na top české úrovni tolik 
let, že si myslí, že třeba nějaká hra se má 
zahrát takto. Potřebujeme, aby jim někdo 
řekl: Ne, jsem zvyklý, že tohle končí autem, 
a ty na to máš. Sami si zrcadlo nenastavíme. 

Další posilou se stal už zmíněný 
Zach Wilson, který loni zářil v australské 
lize. Jaká bude jeho role v týmu?
Obdobná jako Moylanova. Hledali jsme 
pálkaře, který otevře oči našim silovým 
pálkařům, o čem to je. Tady si každý myslí, 
že odpálí homerun, ale půlka českých hřišť 
nesplňuje základní parametry délky. Teď 
teprve ostatní uvidí, jakou roli by měli plnit. 
V poli bude hrát první metu nebo zadní 
pole, ale primárně jde o tu pálku.

Sledujete také posilování konkurenčních  
týmů? Zaujal vás někdo?
Ani nemusím, protože jsme v Česku 
zásobárnou scoutingu, takže většina posil, 
které se objeví u potenciální horní šestky, 
jsou kluci, kteří prošli námi. Eagles budou 
určitě silnější, protože mají Jasona Jarvise, 
který byl naší hvězdou před třemi roky, 
a taky Andyho Hollanda. Ostrava posbírala 
Roemera s Joycem… Ale tam, kde není zá-
klad českých hráčů, to cizinci nedoskáčou, 
můžou hrát jen tři naráz.  

Vede se u nás o mladé talenty velký boj?
V Brně je hodně týmů a největší boj je 
na úrovni Technika vs. Hroši. Dnes od nás 
odešel dvaadvacetiletý hráč, pro kterého jsme 
neměli místo. Hráč, který chce makat a vidí 
baseball jako sport, jemuž se chce věnovat 
pětkrát týdně, nechce odejít. Kdo nechce 
makat a stačí mu trénovat dvakrát týdně, což 
je filozofie ostatních týmů, odejde – a mně to 
nevadí, dřív nebo později by se to stejně stalo. 

Jaké jsou letos ambice Draků?
Základní cíl je hrát o titul, nepostoupení 
do finále je absolutní nenaplnění všech 
předsevzetí. Nevyhrát titul, budeme nespo-
kojení. Do Evropského poháru vstupujeme 
jako favoriti, ale není to pro nás otázka živo-
ta a smrti, nevíme, v jaké formě budou jiné 
týmy. Třeba v Německu využívají pasovou 
politiku, že Evropan není cizinec, takže je to 
spíš tým Italů a Španělů než Němců. 

Část týmu se nyní chystá na sezonu 
s reprezentací v Arizoně. Vyhovuje vám, 
že se třeba naučí něco nového, nebo 
byste radši celé áčko sehrával naráz?
V jistém kontextu bych byl raději, aby byli 
tady. Komunikace s reprezentací probí-
há tak, že do poslední chvíle nevíte, kdo 
kdy kam pojede. Dostali jsme nabídku jet 
do Neptunusu, mít kvalitní přípravu, ale 
nemůžeme, protože reprezentace má akci, 
a ani nevíme, kdo pojede s nimi. Na druhou 
stranu, že se kluci hýbou venku a jsou 
v Americe, to jim může jen prospět.

Marek Dvořák, redaktor
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