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editorial, tiráž        

Zuzana Gregorová 
editorka

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

hlavním tématem čísla je 150 let městské 
hromadné dopravy v Brně. Možná už jste 
autobusem nebo „šalinou“ dlouho nejeli, 
možná je využíváte každý den. Věřím ale, 
že všichni máme celou řádku vzpomínek 
navázaných na MHD a že stačí málo, aby 
se začaly z paměti vynořovat jako přídě 
„parníků“ na Brněnské přehradě. 
Počátky veřejné dopravy v Brně sice 
nepamatuji, ale jsouc ročník 1980, u mnoha 
velkých událostí z její historie jsem byla. 
Také jste jezdili jednadvacítkou do zoo? Já 
ano. Než přišel okamžik, kdy čísla 14 a výše 
odjela navždy do tramvajového nebe. 
A nakonec zrušili i tu třináctku. 
Za mých gymnaziálních studií ještě 
neexistovaly rozjezdy, což přinášelo logickou 
logistickou otázku: Jak se dostanu v noci 
domů? Z klubů nebo maturitního plesu se 
tak chodilo pěšky, přespávalo u spolužáků 
nebo se čekalo na první ranní spoj na lavičce 
na hlavním nádraží (vše osobně vyzkoušeno). 
Zavedení nočních spojů tak významně 
zjednodušilo můj následný univerzitní život.
Pamatuju odjezdy autobusů MHD od nádraží 
u Grandu, pamatuju označovače, které 
do úzkých dlouhých jízdenek vyrážely 

dírky. Pamatuju… Je toho spousta. Co si 
pamatujete vy? Osvěžte si své vzpomínky 
při čtení článku na stranách 6–9 nebo přijďte 
na některou z akcí dopravního podniku 
k oslavě 150. výročí MHD v Brně.
Nezajímá vás dopravní nostalgie? Zajímá vás 
naopak to, zda bude letos voda v přehradě  
vhodná ke koupání? Nalistujte rozhovor 
na stranách 24–25. Studenty možná 
potěšíme články o festivalech 
Masarykovy a Mendelovy univerzity, 
nejen studenty pak pozveme do běžně 
nepřístupných prostor Moravské zemské 
knihovny (strany 10–12). Těšit se můžete 
i na povídání s romským hudebníkem 
(strana 32) nebo zápasníkem v kleci 
(strana 38).
Přeji vám zážitky nabitý začátek léta.

První cestující v brněnské MHD vozily koněspřežné tramvaje. Dnes je v ulicích potkáte při akci 
Dopravní nostalgie, která 15. června pozve na den otevřených dveří do trolejbusové vozovny Husovice 
a na jízdy historickými vozidly. Foto: M. Schmerková
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Lidé na ni někdy pohlížejí skrz prsty, rádi si postěžují 
na zpoždění nebo výluku. Ale zpravidla jen do doby, než 
se seznámí s (ne)fungováním veřejné hromadné dopravy 
v jiných zemích a na jiných kontinentech. Brněnská MHD se 
postupně zdokonalila – vždyť na to měla úctyhodných 150 let. 
Jak se vyvíjela a jak své narozeniny oslaví?

V přehledu aktuálních zpráv o městě a z města se dočtete 
o nových dotacích pro Brňany na zelené střechy a zachytávání 
dešťové vody a novinkách v systému rezidentního parkování. 
Pozveme vás na festival MUNI 100 nebo na Riviéru a dozvíte 
se, kdy začne a jaké téma má výstava umění pod širým nebem 
Brno Art Open. Upozorníme vás na 30. výročí spolupráce Brna 
a Stuttgartu i na uzávěrku podávání návrhů na Ceny města Brna.

Téměř na tři měsíce místo obvyklých pár týdnů se v létě 
uzavře Moravská zemská knihovna. Čekají ji stavební úpravy, 
které se dotknou studoven, toalet či foyer. Nejkomplikovanější 
částí rekonstrukce bude oprava atria, které je v havarijním stavu 
a potřebuje celkovou obnovu hydroizolace. Ve fotoreportáži 
vám ukážeme knihovnu z jiného úhlu pohledu, než ji vidí 
běžní návštěvníci.

Hlavní sezona Brněnské přehrady klepe na dveře. Už v únoru 
spustilo Povodí Moravy opatření, která mají zabránit nadměrnému 
množení sinic. „Cílem není zabít všechny organismy jako v bazénu, 
aby to z hygienického hlediska byla mrtvá voda. Nádrž je živý 
organismus. Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby tu byla 
společenstva, která by v čisté nádrži být měla, a aby si nádrž 
tuto kvalitu sama udržela,“ popisuje ředitel pro správu povodí 
Antonín Tůma.

  6  téma

  13  magistrát informuje

  10  fotoreportáž

  24  rozhovor
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Mendelova univerzita v Brně, nejstarší vysoká škola 
svého zaměření v České republice, letos slaví sto let. Byla zřízena 
v létě roku 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, v roce 1995 
přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu 
a kratší název nese od roku 2010. K jubileu škola připravila 
desítky akcí, zájemce počastuje dokonce i vlastním vínem a pivem.

Smíšená bojová umění MMA jsou u nás stále populárnější sport. 
Jedním z nejtalentovanějších bojovníků v osmihranné kleci 
je brněnský borec Andrej „AK-47“ Kalašnik , který nyní vyhrál 
třikrát po sobě a raketově stoupá žebříčkem veltrové váhy.

  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

Brno je kolébka romské hudby. To tvrdí odborníci i lidé 
takříkajíc od fochu napříč republikou. Živoucím důkazem 
je i rodák ze Starého Brna Zdeněk Lázok , člen kapely V.I.P 
Band a průkopník žánru rompop neboli romské popové hudby. 
Je jednou z osobností, s nimiž se lidé mohou seznámit 
na aktuální výstavě Muzea romské kultury s názvem Lavutara, 
což je v romštině výraz pro hudebníky.

  32  kultura

obsah        
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Provoz autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) je ekologičtější a levnější.  
V Brně jich jezdí čím dál víc. Foto: M. Schmerková



Od koní přes páru 
po zemní plyn. 
Veřejná doprava 
v Brně slaví 150 let

Blízkost k centru má zpravidla víc pozitiv  
než negativ. A v 19. století Brno blízko 
k centru bylo. K centru rakousko-uherské  
monarchie – Vídni. Vyvinulo se ve vý-
znamné středisko průmyslu a o jeho 
důležitosti na mapě zemí Koruny české 
svědčí několik prvenství – v roce 1839 
sem byla z Vídně jako do prvního vel-
kého města na našem území zavedena 
železnice a o 30 let později tu začala 
éra městské veřejné dopravy. 
Brno bylo po Vídni a Pešti (dnes součást 
Budapešti) třetím městem v mocnářství, 
které tuto službu svým obyvatelům na-
bídlo. Potřeba vyvstala ze vzrůstajícího 
počtu obyvatel (mezi lety 1850 a 1869 se 
zvýšil ze 72 na 105 tisíc) a urbanistického 
rozvoje Brna; drožkáři a fiakry přestávali 
poptávce stačit. První vlaštovkou se 
v roce 1863 staly omnibusy, koněspřež-
né vozy pro 7–20 cestujících, které 
jezdily na pravidelných trasách podle 
jízdního řádu a s pevným tarifem. 

Autobusy válcují konkurenci
Revoluci v dopravě způsobil vynález 
spalovacího motoru, první „automobilní 
omnibus“ čili autobus vyjel do londýn-
ských ulic v rámci pravidelné dopravy 
už v roce 1899. Na Moravě byla prvním 
městem s pravidelnou autobusovou lin-
kou Olomouc (1927) následovaná Brnem 
a Ostravou (1930).
První vozy směřovaly do Černých Polí. 
Tato městská část totiž ve 20. a 30. letech  
zaznamenávala největší stavební aktivitu. 
Druhá linka zajížděla do Tuřan přes 
Brněnské Ivanovice. V prvním roce bylo 
do provozu vypravováno 10 autobusů 
(pro srovnání – nyní jich má dopravní 
podnik přes 320). 
Až do 50. let jezdily autobusy jen na okrajích  
města jako doplňková doprava pro 
elektrickou dráhu, v 60. letech nastolil 
komunistický režim nový kurz – elektrická 
trakce (tramvaje, trolejbusy) ustupovala 
právě autobusům. Důvodem byla maso-
vá výroba nových typů autobusů, dosta-
tek nafty nebo operativnost vozů (nebyly 
závislé na troleji). Negativa (například 
dopad na životní prostředí) se přehlížela. 
V roce 1970 autobusy přepravily 72 milio-
nů cestujících (dnes je to asi 115 milionů). 
A pak přišel podzim roku 1973. 

Ze dna na výsluní
Ropný šok, kdy se skokově zvýšila cena 
této strategické suroviny, poslal světovou 
ekonomiku do hluboké recese. Mimo jiné 
také na čas pozastavil růst autobusové 
dopravy, podporu dostala opět elektrická 
trakce. Brno – jako jedno z mála měst 
v Československu – nepodlehlo tendenci 
rušení tratí, proto mohlo přistoupit k re-
nesanci trolejbusového provozu.
À propos, trolejbusy. Vraťme se do roku 
1949, kdy se v Brně objevily poprvé. 
První linka směřovala z hlavního nádraží 
do Slatiny (později byla protažena do Šla-
panic a na stavbě této trati se podílelo 
i místní obyvatelstvo), druhá z Moravské-
ho náměstí do Králova Pole. Třetí linka 
spojovala Komárov a Tuřany. V roce 1959 
provozoval dopravní podnik 42 vozů. 
Po celá 50. léta byly trolejbusy bezvý-
znamným doplňkem systému MHD, ale 
mělo být hůř. V 60. letech vývoj směřoval 
k likvidaci trolejbusové dopravy, ta zažívala 
velkou krizi v celé Evropě. Zmíněný auto-
busový boom, naplno otevřené ropné ko-
houtky, na druhé straně nákladná údržba 
trolejí a dalšího příslušenství nebo pomalá 
jízda trolejbusů v křižovatkách. 

O několik let později protkaly ulice 
koleje a 17. srpna 1869 byla slavnostně 
zprovozněna první trať městské veřejné 
kolejové dopravy. Koně tahali vozy po-
dobné omnibusům, ale s větší kapaci-
tou z Moravského náměstí k dnešnímu 
Semilassu. 
Koně o 15 let později nahradila pára 
a za dalších 15 let elektřina. Počátkem 
20. století se Brňané přepravovali 
na pěti barevně označených tramvajo-
vých linkách, ty byly později očíslovány 
a spojovaly Pisárky a Semilasso, Zábr-
dovice a Ústřední hřbitov, respektive 
Tábor, jatka a Všetičkovu a Komárov 
a Lužánky. Na konci 20. let zažívala 
elektrická dráha konjunkturu díky 
prodlužování tratí k předměstím. Už 
brzy se ale v MHD objeví nový dopravní 
prostředek, který jednu dobu dokonce 
měl tramvaje zastínit.

Lidé na ni někdy pohlížejí skrz prsty, rádi si postěžují 
na zpoždění nebo výluku. Ale zpravidla jen do doby, než se 
seznámí s fungováním veřejné hromadné dopravy v jiných 
zemích a na jiných kontinentech. Hustá síť předem 
známých linek, jízdní řády, které se opravdu dodržují, 
přijatelné jízdné, a dokonce luxus – doprava i v noci. 
Co považujeme za samozřejmost, jinde třeba vůbec 
nemají. Brněnská MHD se postupně zdokonalila – vždyť 
na to měla úctyhodných 150 let. Jak se vyvíjela a jak své 
narozeniny oslaví?

téma        
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V roce 1968 byl zastaven provoz na lince 
do Tuřan. A pak přišel onen podzim roku 
1973…
V 70. letech se přístup k trolejbusům dostal 
do druhého extrému, následovala nekon-
cepční expanze do nových sídlišť a trolej-
busy jezdily i tam, kam by se bývaly hodily 
tramvaje. Po roce 1989 následovala střízlivá 
redukce provozu. Dnes je ve vozovém parku 
dopravního podniku asi 150 trolejbusů a pře-
praví ročně zhruba 45 milionů cestujících.
Ve výčtu dopravních prostředků nelze opo-
menout ten nejméně typický – lodě. Lodní 
doprava patří k Brněnské přehradě od roku 
1946, kdy byly na vodu spuštěny dvě 
elektrické lodě Brno a Morava, vyrobené 
ještě za války v Německu. Z plaveb se stal 
hit – za první sezonu dokázaly přepravit 

přes 128 tisíc cestujících. Dnes je to sice 
asi dvojnásobek, ale lodí pluje po přehradě 
šest – menší jednopalubová Brno a pět 
větších dvoupalubových Stuttgart, Dallas, 
Lipsko, Utrecht a Vídeň.

Nová doba, nový systém, 
nové technologie
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla 
změnu poměrů v celé společnosti, MHD ne-
vyjímajíc. Hroutí se uměle držené nízké ceny 
jízdenek, zdražení je radikální (v roce 1991 
stouplo základní jízdné na čtyřnásobek). 
Státní dotace vysychají. Je třeba hledat 
nové finanční zdroje, jedním z nich je třeba 
reklama na tramvajích. Mnoha Brňanům 
možná v paměti uvízla první růžová KT8 
v barvách Minolty.

Devadesátá léta jsou ve znamení rozvoje 
informačních technologií, nastupuje elek-
tronický systém označování jízdenek, pro 
komunikaci vozidel s dispečinkem slouží 
datová radiová síť. Města se začínají potý-
kat s nevídaným nárůstem počtu motoro-
vých vozidel – silnice přestávají kapacitně 
dostačovat, autobusy a trolejbusy čekají 
v kolonách, ubývá cestujících.
V roce 1995 přichází „velký třesk“, největší 
jednorázové změny v historii brněnské MHD. 
Počet tramvajových linek klesá z 22 na 13, 
omezují se radiální linky z předměstí do cen-
tra a posilují se přestupní vazby v uzlech, 
jako je Stará osada, Mendlovo náměstí 
nebo terminál u královopolského nádraží. 
V roce 1998 se dosavadní státní podnik 
transformoval na akciovou společnost se 
stoprocentním podílem města – Doprav-
ní podnik města Brna.
Rok 2000 přinesl radost především mladým 
lidem a pracujícím s nočními směnami. 
Dopravu po 23. hodině převzaly autobusy 
s novou 90kovou číselnou řadou a jedním 
z fenoménů Brna se staly rozjezdy od hlav-
ního nádraží vždy po 30 nebo 60 minutách. 
Další významnou změnou s regionálním 
přesahem bylo v roce 2004 zavedení Inte-
grovaného dopravního systému Jihomo-
ravského kraje, který je dodnes nejpro-
pracovanější v České republice. Na jednu 
jízdenku tak lze jet vlakem, autobusem, 
tramvají či trolejbusem nejen v rámci města 
Brna a Jihomoravského kraje, ale i za jeho 
hranice, dokonce do Rakouska a na Slo-
vensko.
V 21. století pokračuje rozmach technologií 
v MHD, ať už jsou to SMS jízdenky, jízden-
kové automaty s možností bezkontaktní 
platby, elektronické předplatní jízdenky, 
nebo veřejná Wi-Fi ve vozidlech. Roste po-
čet bezbariérových dopravních prostředků 
i těch ekologičtějších, např. autobusů 
na stlačený zemní plyn nebo parciálních 
trolejbusů s bateriemi dobíjenými z troleje. 
Aktuálně dochází k obnově řídicího infor-
mačního systému. Dispečink a vozidla MHD 
spolu již nebudou komunikovat analogově, 
ale pomocí digitální radiové sítě. Řidiči i ces-
tující díky novému systému získají přesnější 
informace – především o poloze spojů.
MHD má v Brně dlouhou historii. A věřme, 
že i dlouhou budoucnost. 

OSLAVY 150 LET OD ZAHÁJENÍ MHD V BRNĚ
  14.–16. června 2019: Dopravní nostalgie – výstava  

„Městská hromadná doprava ve třech stoletích“ na náměstí Svobody;  
15. června: den otevřených dveří ve vozovně Husovice;  
15.–16. června – jízdy historických tramvají, autobusů a trolejbusů 
s cestujícími včetně parní tramvaje Caroline

  17. srpna 2019: odhalení historického označníku na rohu 
Moravského náměstí a Koliště, v 19 hodin odjezd koněspřežné tramvaje 
z Moravského náměstí k Semilassu

  31. srpna 2019: od 13 hodin streetparty na Lidické (13.30 a 18 hodin – 
defilé historických i současných vozů MHD z Lidické do Králova Pole. 
12 trolejbusů, 19 autobusů a 19 tramvají bude řazeno od nejstarších 
po nejmladší. Součástí programu bude soutěž řidičů tramvají, hasiči 
pro veřejnost otevřou centrálu na Lidické, záchranáři ukážou praktické 
nácviky resuscitace a první pomoci, zapojí se i městská policie, 
veteránské a historické spolky a další)

Více informací čtěte na webu projekt150.cz.

8

Zuzana Gregorová 
editorka

Posledním přírůstkem do lodního  
parku dopravního podniku je Stuttgart.  
Na přehradu poprvé vyplul 
21. dubna 2012.  
Foto: M. Schmerková



Rok 1904.  
Foto: Archiv města Brna

Trolejbus ve smyčce u nádraží před Grandhotelem, rok 1950.  
Foto: Archiv města Brna

téma    

9



    fotoreportáž
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fotoreportáž        

Největší brněnská knihovna  
na celé léto zavírá
Téměř na tři měsíce místo obvyklých pár týdnů se v létě 
uzavře Moravská zemská knihovna. Čekají ji stavební 
úpravy, které se dotknou studoven, toalet či foyer. 
Nejkomplikovanější částí rekonstrukce bude oprava 
atria (na snímku), které je v havarijním stavu a potřebuje 
celkovou obnovu hydroizolace. Práce jsou rozloženy 
do dvou let a plánovány vždy na léto: tehdy je návštěvnost 
knihovny, do které zavítá ročně téměř tři čtvrtě milionu 
lidí, nejnižší. Letos MZK naposledy otevře 28. června a pak 
až 16. září. Jako kompenzaci knihovna prodlouží všechny 
půlroční a roční průkazky platné k 30. červnu o tři měsíce 
a knihy bude od června poskytovat čtenářům s výpůjční 
dobou do 23. září. Více najdete na www.mzk.cz. (ral)
4x foto: M. Schmerková

11
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I kdyby knihovna byla otevřená, do lístkového katalogu byste se jen tak nepodívali. Nachází se totiž v neveřejné části. Většinu záznamů už najdete v online 
katalogu, stále však zbývá zpracovat téměř dva miliony lístků. I v těch mohou čtenáři hledat, neboť jsou prozatím alespoň naskenované na webu MZK.

V podzemním podlaží budovy se ukrývá i knihařská nebo restaurátorská 
dílna. Zde zachrání i knihu, jako je tato. Její pH je nižší než 7 (tato hodnota 
je neutrální), vlivem kyselosti papír křehne a láme se. Díky zásahu 
restaurátora přežije kniha z roku 1712 další staletí.

Od roku 1935 má MZK právo povinného výtisku. Vše, co v Česku vyjde, 
sem musí být zasláno. Knihy, časopisy, noviny, ale třeba i veškeré obecní 
zpravodaje. Nyní má knihovna více než 4 miliony dokumentů a má za úkol 
trvale je uchovávat. K jejich ochraně přispívá digitalizace. Denně se 
naskenuje 13 tisíc stránek.
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Královopolští mohou žádat 
o parkovací oprávnění

Parkovací oprávnění podle ceníku platného 
od letošního podzimu si mohou už nyní 
pořídit obyvatelé části Králova Pole, která 
těsně sousedí s místy, kde už je zavedené 
rezidentní parkování. Jedná se o oblast 3-01, 
ohraničenou ulicemi Pionýrská, Štefániko-
va, Sportovní a Reissigova, a oblast 3-15, 
kterou vymezují ulice Sportovní, Drobného, 
Porgesova a Generála Píky. Díky parkovací-
mu oprávnění budou lidé moci zaparkovat 
i v sousedních ulicích, kde už je rezidentní 
systém v platnosti. Ceny pro rezidenty jsou 

200 korun za první oprávnění, 8 000 za dru-
hé a 12 000 za třetí. Abonenti pak za první 
oprávnění zaplatí 4 000 korun a za každé 
další 18 000 korun. 
Držitelé průkazu ZTP/P získají rozšířenou 
platnost oprávnění. Umožní jim parkovat až 
3 hodiny zdarma a navíc všude bez omezení 
vyhrazeného místa. Všem řidičům se rozšíří 
nabídka způsobů úhrady parkovného. Nyní 
využívají platbu přes web parkovanivbrne.
cz nebo parkovací automaty v ulicích. Nově 
bude možné zaplatit i pomocí SMS. To 

usnadní zejména případné prodlužování 
parkování. Umožní zaplatit poplatek na další 
časový úsek, aniž by lidé museli odcházet 
z jednání, obchodu nebo například divadel-
ního představení. 
Mění se i vliv městských částí na podobu  
rezidentního parkování. Jejich zástupci bu-
dou moci rozhodnout, jestli se městská část 
do systému zapojí. Ceny a platnost tohoto 
způsobu parkování ale určují brněnští radní. 
Úzká část historického centra tvoří nej-
přísněji regulovanou zónu A, širší prstenec 
kolem středu města pak zónu B. Nejnižší 
míra regulace je pak ve třetí zóně C. Do té 
ale nespadají zbývající městské části 
automaticky. Právě o zavedení modré zóny 
na svém území mohou jejich zástupci roz-
hodnout sami. Je tak možné, že v někte-
rých, zejména okrajovějších částech města 
zůstane parkování bez regulace. Do příštího 
čísla Brněnského metropolitanu chystáme 
podrobný přehled všech změn.

Anna Dudková 
redaktorka

Nová koncepce rezidentního parkování, kterou schválili 
brněnští radní, přináší řadu změn. Jak se upraví podmínky  
a ceny pro rezidenty a abonenty, jsme popsali v květnovém  
Brněnském metropolitanu. Změny se dotknou metod úhrady 
parkovného i prodeje oprávnění také lidem z Králova Pole, 
kteří bydlí v oblastech sousedících se zónami rezidentního 
parkování.

Nyní řidiči využívají pro platbu za parkování ve vymezených zónách web nebo parkovací automaty v ulicích. Nově bude možné zaplatit i pomocí SMS.  
Foto: M. Schmerková
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Brno podpoří zelené střechy 
a využití dešťovky

Brno pokračuje v rozvoji systému dotační 
podpory environmentálních projektů. Přišlo 
tak jako první město v České republice 
s programem Zeleň střechám!, díky němuž 
mohou občané i podnikatelé získat  
příspěvek na tvorbu zelených střech. 

Druhou novinkou je program Nachytej deš-
ťovku!, určený pro úspěšné žadatele o dotaci 
v rámci již zavedeného dotačního programu 
Státního fondu životního prostředí Dešťovka. 
Žadatelům o dotaci město přispěje částkou 
ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého 
SFŽP, a Brňané tak mohou získat až 75% 
podporu svého projektu. O tuto dotaci mo-
hou požádat i ti, kteří realizovali svůj projekt 
s pomocí SFŽP již v roce 2018.
Základním účelem programu je motivovat 
vlastníky a stavebníky obytných domů 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 
s vodou a snížit tak množství odebírané 
pitné vody z povrchových a podzemních 
zdrojů. Jde např. o akumulaci srážkové vody 

pro zálivku zahrady či splachování WC.
Výzvy k podávání žádostí o dotace jsou 
otevřeny od 1. června a budou ukončeny 
k 30. listopadu 2019, přičemž jednotlivé 
žádosti budou posuzovány kontinuálně. 
V obou případech platí podmínka místa 
realizace projektu na území města Brna.
Letošní novinkou je elektronické podávání 
žádostí v rámci všech dotačních progra-
mů administrovaných Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Brna. Veškeré 
informace najdete na adrese www.ekodo-
tace.brno.cz.

Zuzana Gregorová
editorka

Od června mohou zájemci žádat o podporu v rámci dvou 
nových dotačních programů města Brna pro oblast 
životního prostředí. Prvním je celorepublikový unikát Zeleň 
střechám! podporující vytváření zelených střech. Druhým 
je program Nachytej dešťovku!, kterým město podpoří 
využití srážkové vody.

Zelené střechy jsou prevencí proti přehřívání města. Voda, kterou zachytí, se totiž znovu vypaří a tím ochladí širší okolí. Zelenou střechu mají například 
v Otevřené zahradě v Údolní ulici, slouží i pro výukové programy. Foto: Nadace Partnerství
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festivalcm.cz

XXIV. ročník festivalu 
CONCENTUS MORAVIAE
1—25/6 2019

Koncert česko-rakouského partnerství

Magdalena Kožená
Collegium 1704
Václav Luks

út 25/6
Vídeň
Musikverein, Zlatý sál
1900

za finanční podpory partnermecenáš mediální partneři ve spoluprácipatron hlavní mediální partnerza finanční podpory partnermecenáš mediální partneři ve spoluprácipatron hlavní mediální partner Vstupenky lze zakoupit  
na www.musikverein.at  
nebo v kanceláři festivalu  
klara@concentus-moraviae.cz
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Cestujícím z dolního nádraží 
zpříjemní cestu nová Čekárna

Zkrátit si čas při čekání na vlak mohou 
nově cestující na brněnském dolním nádra-
ží. Mohou totiž využít služeb Čekárny. Stav-
ba, která je složená z osmi city modulů, 
tedy jakýchsi kontejnerů, pojme až sedm- 
desát lidí. Další mohou trávit čas venku 
u stolků se slunečníky. Čekárna cestujícím 
nabízí elektrické zásuvky, Wi-Fi připojení 
k internetu a informační tabule s odjezdy 
vlaků. Připraveny jsou také informační letá-
ky a brožury pro turisty.
Brno je centrem gastronomických podniků.  
Občerstvení tak nemůže chybět ani zde. 

Před Čekárnou vznikla zóna s foodtrucky 
a posezením. „Sortiment budeme postup-
ně upravovat a flexibilně reagovat na poža-
davky cestujících. Chceme zajistit, aby si  
zde člověk mohl dát jak snídani, tak něco  
většího k obědu,“ upřesnila Jana Janulíková, 
ředitelka TIC Brno, které je zároveň realizá-
torem i provozovatelem projektu. Aktuální 
nabídka zahrnuje možnost dát si kávu, 
těstoviny, belgické hranolky či zmrzlinu. 
Jeden z prosklených kontejnerů je vy-
hrazen pro malé podnikatele. Za snížené 
nájemné zde mohou po dobu deseti dnů 

prodávat své zboží. Zájemci se v dalším 
modulu dozvědí také o budoucí čtvrti Trni-
tá, a to díky modelu. „Přišlo nám jako dobrý 
nápad umístit sem aktualizovaný model 
budoucí čtvrti Trnitá. Denně totiž tímto 
místem projde patnáct až osmnáct tisíc 
cestujících,“ uvedl ředitel Kanceláře archi-
tekta města Brna Michal Sedláček. 
Čekárna vyrostla nedaleko výpravní budovy  
dolního nádraží na pozemku, který patří 
Brněnským komunikacím. Jejich pracovníci 
ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna 
území upravili a zasadili tam téměř 1 500 sa-
zenic, které budou během roku kolem 
Čekárny vykvétat. 
Aktuálně je Čekárna v provozu každý den 
od 7 do 22 hodin. Mimo tuto dobu mohou 
cestující využít čekárnu uvnitř výpravní 
budovy.
 

Kateřina Gardoňová 
redaktorka

Místo, kde mohou cestující počkat na vlak, dozvědět se 
něco nového o plánované podobě Brna a také se dobře  
najíst, nově funguje na brněnském dolním nádraží.  
V polovině května tam otevřela Čekárna. O její vybudování 
a zároveň kultivaci místa se společně zasadilo město Brno, 
Kancelář architekta města a Turistické informační centrum 
města Brna.

Nové zázemí pro cestující na dolním nádraží nabízí Čekárna. Místa k sezení a informace jsou k mání každý den od 7 do 22 hodin. Foto: M. Schmerková

    magistrát informuje
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Byty v přírodě
Zdravé bydlení v srdci Podkomorských lesů,
v doteku vodní plochy Brněnské přehrady

2+kk od 2 700 000 Kč 
3+kk od 4 400 000 Kč

777 259 000
www.sovareality.cz

První architektonická
a realitní kancelář

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY!

www.bytyvprirode.cz
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Poznejte budoucnost 
Špitálky. V Urban centru
Nová řešení proměny části areálu tepláren v ulici Špitálka a jeho 
blízkého okolí přinesla urbanistická ideová soutěž. Zapojili se 
do ní i architekti z Polska, Belgie, Japonska či Singapuru. Pro 
zadání územní studie oblasti použije město nápady z nejvýše 
oceněných návrhů. Jaká řešení pro území mezi železniční tratí  
a ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka architekti navrhují, 
se můžete podívat v Urban centru na Staré radnici. 

V oblasti Špitálky plánuje město novou čtvrť až pro 4 000 lidí. Budou 
v ní byty, kanceláře, obchody, služby i zázemí pro volný čas. Meziná-
rodní soutěž návrhů řešení této lokality pořádala Kancelář architekta 
města Brna. 
Porotu tvořenou našimi i zahraničními odborníky nejvíce zaujal návrh 
pražské architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti. Ten obsa-
hoval řadu veřejných prostranství, cesty pro pěší i cyklisty, vyvážený 
rozsah zástavby a okruh městských parků propojený s nábřežím 
Svitavy. Citlivě pracoval se stávajícími průmyslovými budovami. Lidé 
se na výstavě seznámí i s dalšími 26 návrhy.
Návrhy respektovaly princip chytrého města. Kromě inovativních 
technologií byl důležitý i vliv na životní prostředí a zachování unikát-
ního genia loci. Výsledkem je citlivá přeměna na čtvrť sloužící lidem. 
Výstava v Urban centru na Staré radnici (vchod z Mečové ulice) je 
otevřena od pondělí do pátku od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 ho-
din. Vernisáž se uskuteční 19. června od 19 hodin, výstava potrvá 
do konce července. Vstup je zdarma.  (and)

Brno a Stuttgart slaví 
30 let partnerství
Rok 2019 je pro Brno plný výročí. Kromě vzniku Velkého 
Brna a zdejších univerzit slaví jubileum také partnerství 
mezi jihomoravskou metropolí a německým Stuttgartem. 
Letos uplyne 30 let od navázání vzájemné spolupráce.

Partnerská smlouva mezi městy byla podepsána uprostřed sametové  
revoluce, 4. prosince 1989. Hlavními oblastmi spolupráce jsou škol-
ství, sociální péče a zdravotnictví, kultura, doprava i sport. 
Na konec května (po uzávěrce vydání – pozn. red.) byla napláno-
vána návštěva německé delegace vedené primátorem Stuttgartu 
Fritzem Kuhnem. Kromě prohlídky Brna měli němečtí zástupci 
v programu účast na pietních aktech, jednání a exkurze v brněn-
ských firmách či setkání s politiky a studenty z obou měst na lodi 
Stuttgart. Od 28. do 31. srpna zavítá delegace města Brna vedená 
primátorkou Markétou Vaňkovou do Stuttgartu.
„U příležitosti tohoto výročí vytvořila obě města společné logo. 
To budeme využívat v průběhu roku během většiny společných 
akcí například na plakátech či pozvánkách,“ doplnil vedoucí  
Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna Ivo Bednář. 
Němečtí zástupci prezentovali své město na lednovém veletrhu 
Regiontour na brněnském výstavišti. Stuttgart se představil  
i na dubnových mezinárodních tanečních závodech Brno Open 
a o týden později v německém městě vystoupilo  
brněnské uskupení Kafka Band s albem Amerika.  (gak)

Stuttgart návštěvníky se zájmem o kulturu láká uznávaným baletem, 
operou a filharmonií, zatímco milovníci pohledů z výšky si užijí rozhlednu 
v parku Killesberg. Foto: archiv města Stuttgartu

Podle poroty vítězný návrh Špitálky harmonicky sjednocuje různorodý 
urbanismus do městského vzoru, který vytváří nová místní centra s vlastní 
identitou. Vizualizace: Aulík Fišer architekti
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Umění v ulicích vyzývá k zamyšlení

Letní město opanuje od 4. června do 11. srpna sedmý ročník 
mezinárodní přehlídky současného umění ve veřejném prostoru 
Brno Art Open. Pod patronací Domu umění ji připravil kurátorský  
kolektiv Café Utopia. Třináct umělců a uměleckých kolektivů 
z tuzemska i ze zahraničí pojedná téma Jsem závislý objekt. Oním 
objektem je umělecké dílo, které vzniklo v určité dobové konstelaci, 
např. za socialismu, a v nové době se změnil jeho status i význam 
a vyvstala otázka, jakou zodpovědnost má k dílu současná spo-
lečnost. Východiskem přehlídky se stal osud z veřejného prostoru 
„vyobcované“ plastiky brněnské sochařky Sylvy Lacinové. (mak)

Návrhy na cenu se přijímají  
do konce srpna

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 stránkách www.brno.cz.
 (zug)

Projekty, které pomáhají, 
dostanou peníze od města
Dva a půl milionu korun z městského rozpočtu dostanou 
nestátní neziskové organizace, které navazují na sociální 
služby poskytované v Brně nebo je doplňují. Na květnovém 
zasedání to schválili brněnští zastupitelé. Dotace podpoří 
projekty, které se zaměřují na zdravotně postižené, rodiče 
postižených dětí, dopravu klientů sociálních služeb nebo 
koordinaci dobrovolníků.

Možnosti získat dotaci využilo 53 organizací, které v součtu požádaly  
o bezmála 4,9 milionu korun na 68 různých projektů. Město podpoří 
50 z nich. Zastupitelé pomohou činnostem, které svým charak-
terem nenaplňují zákonnou definici jednotlivých druhů sociálních 
služeb, přesto jsou důležité a pomáhají řadě lidí. Aktivity, které 
město podpoří, zahrnují široké spektrum cílových skupin. Kromě 
dětí například i rodiny, seniory, osoby s těžkým mentálním či zdra-
votním postižením apod. Některé projekty jsou nové, převažují ale 
dlouhodobé a zaběhnuté.
Dotaci na podporu a poradenství pro osoby po těžkém úrazu 
popálením a jejich blízké získala organizace Popálky. Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých osob v ČR uspěl s projektem pravidelných 
a mimořádných společenských akcí pro sluchově postižené. 
Dotaci získaly i projekty zaměřené na lidi s roztroušenou sklerózou, 
zrakovým postižením, poruchami autistického spektra, na seniory 
i děti.  (and)

Koupaliště Riviéra  
nabízí řadu novinek
Pro letošní sezonu, která začala 25. května, přichystalo 
oblíbené brněnské koupaliště Riviéra hned několik novinek. 
V areálu přibyly například dvě venkovní převlékací kabinky, 
nová lehátka a devět párty stanů sloužících pro oddech 
ve stínu. Rozšířila se i nabídka občerstvení, kterou doplnila 
například pojízdná kavárna, stánky se zmrzlinou nebo 
s palačinkami.

K rychlejšímu odbavení návštěvníků pomohou nově vybudované 
zděné pokladny spolu s jednou samoobslužnou. Další pokladna 
bude o víkendech a tropických dnech otevřena u vstupu od za-
stávky Bauerova. Vstupenky jsou nově k dispozici rovněž na por-
tálu Brno iD, po jejich vytištění mohou lidé zamířit rovnou k turnike-
tům a vyhnou se tak frontě.
Velkou změnou je také široká paleta bezplatných animačních 
programů, které návštěvníkům koupaliště nabídnou například 
sportování, tanec, výtvarnou tvorbu nebo deskové hry. Program 
je sestaven tak, aby se při něm pobavili ti nejmenší i senioři. 
Spolu s rozšířenou nabídkou se letos změnilo i vstupné. Celodenní 
vstup pro dospělé stojí 200 korun, za pobyt do 14 hodin zaplatí 
návštěvníci 100 korun, od 14 hodin 120 korun. Dvacetiprocentní 
úsporu umožní zakoupení čipových hodinek s kreditem mini-
málně 1 000 korun. Podrobné informace nejen o Riviéře najdete 
na www.sportujemevbrne.cz. (mad)

Nemocnice ocení dárce krve a láká nové

Světový den dárců krve připadá na 14. červen a má za cíl upozornit 
na význam dárcovství i vzdát úctu a dík všem, kteří tímto způso-
bem zachraňují lidské životy. Transfuzní a tkáňové oddělení Fa-
kultní nemocnice Brno při této příležitosti připravilo pro své dárce 
soutěž o ceny. Potrvá právě do 14. června, kdy proběhne slosování. 
Loni přišlo v tento den darovat krev 116 zájemců. „Odběr trvá 5 až 
10 minut, odebírá se vždy 450 ml. Pokud darujete krev poprvé, není 
potřeba se objednávat,“ uvedla Beatrix Křížová z FN Brno. Bližší 
informace včetně zdravotních předpokladů jsou uvedeny na webu 
www.fnbrno.cz/darce. (zug)

Foto: FN Brno
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Jednou kartou se prokážete 
revizorovi i v knihovně. 
Díky Brno iD
Město Brno dva roky buduje vlastní elektronickou identitu 
Brno iD. Svůj účet má již 96 tisíc lidí, z toho dvě třetiny 
v ověřené variantě Brno iD full. Tito uživatelé mohou využít 
jarní novinky, například nákup vstupenky na Riviéru.

Konec frontám na koupališti Riviéra? Od května si mohou uživa-
telé účtu Brno iD koupit online základní vstupenky pro dospělou 
osobu, a to celodenní i odpolední. Obdržený čárový kód pak využijí 
ke vstupu přes turnikety. 
Další novinka usnadní užívání Brno iD účtu ve variantě full. Ten si 
mohou Brňané nově nechat ověřit na 13 vybraných provozovnách 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Dosud bylo toto ověření možné pou-
ze na provozovnách dopravního podniku. Za každou úspěšnou kont-
rolu ‚šalinkarty‘ revizorem obdrží její držitel nově 10 bodů na svůj online 
účet. Tyto body pak mohou zákazníci použít v e-shopu brnoid.cz  
na snížení nebo plné online uhrazení sankce 50 Kč v případě, kdy se  
nepovedlo prokázat revizorovi, že má cestující platnou předplatní 
jízdenku. Další body budou moci lidé využít v pravidelných soutěžích.
S novým školním rokem je naplánována možnost zakládat online 
i nové čtenářské účty v Knihovně Jiřího Mahena. Od září bude také 
možné předkládat kartu, kterou si uživatel přiřadí ke svému čtenář-
skému účtu, jako čtenářský průkaz v knihovně.
V listopadu pak budou moci Brňané opět využít svůj účet Brno iD při 
hlasování v třetím ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. (gak)

Masarykova univerzita  
bude vzpomínat i bavit
Masarykova univerzita připravila ke stému výročí své 
existence další výrazný počin. V sobotu 15. června dopoledne 
otevře všechny své fakulty absolventům a odpoledne se pak 
dění přenese do pavilonu A na brněnském výstavišti, kde 
vypukne festival MUNI 100. 

V tom nejlepším světle se míní 15. června předvést všech devět fakult  
Masarykovy univerzity svým bývalým studentům. Den absolventů 
tak bude od 9 do 15 hodin nabitý prohlídkami fakultních prostor, 
přednáškami, prezentacemi, besedami a setkáními všeho druhu. 
Z příjemného vzpomínání se pak absolventi společně se součas-
nými studenty a veřejností mohou přenést do žhavé současnosti 
a na brněnském výstavišti se v duchu festivalového motta Teď, 
nebo za sto let bavit až do nedělního rána. 
Své moderátorské umění, ale také schopnost zlákat obecenstvo 
k soutěžení předvede Ondřej Sokol a nápomocni mu budou kole-
gové z Divadla Bolka Polívky. „Představí se především mladí umělci, 
například Palo Seriš, který je absolventem MUNI,“ uvedla mluvčí  
univerzity Tereza Fojtová. Prostor dostane studentské ProFIdivadlo,  
zahrají a zazpívají Symfonický orchestr a pěvecký sbor MU, lákadlem  
mezi profesionálními uměleckými tělesy by měl být večerní koncert 
Vojtěcha Dyka & B-Side Bandu.
Vše doplní interaktivní stánky univerzitních pracovišť a spolků, 
program pro děti, gastronomická nabídka a tematický ohňostroj 
přehlídky Ignis Brunensis. Více čtěte na www.muni100.cz.  (mak)

Až do 30. září je možné v Místodržitelském paláci navštívit výstavu 
MUNI 100 a ponořit se tak do atmosféry jubilující univerzity. Expozice 
vznikla ve spolupráci školy a Moravské galerie a snoubí se v ní historie, 
věda i umění. Foto: MUNI
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Co si myslí Brňané?
Vláda letos schválila o 26 milionů korun nižší státní dotaci na srpnovou Grand Prix 
České republiky silničních motocyklů v Brně. Závod s více než padesátiletou tradicí se tak 
možná pojede naposledy. Chodíte na MotoGP? Myslíte si, že by měly závody v Brně zůstat?

Chcete se také zapojit do anket v Brněnském metropolitanu? Sledujte Facebook, Twitter 
či Instagram BRNOmycity, diskutujte a dejte nám vědět, co si myslíte. Zajímá nás to!

@brnomycity

block1507
Za ty peníze se dá město propagovat lépe. Konce 
bych nelitoval.

vagnerova.katerina
Kdyby se MotoGP jelo v Praze, tak žádný problém 
s dotací nebude.

Martin Murphy Škára
Asi je to šumák. Motorkáři kňučí o miliony, ale ostatní 
sporty (mimo kopanou a hokej) umírají na úbytě. 
Státní podpora 0. Neviditelná ruka trhu amatérský 
sport de facto přivedla do věčných lovišť.

Robin Sacek
Radši konec MotoGP. Jsou tu potřebnější projekty. 
Zjednodušeně přesun z mé kapsy do Španělska. 
Díky, nechci.

Jan Vojtek 
Ostuda, že tolik lidí, včetně vlády, stále nechápe, 
že tzv. dotace je ve skutečnosti investice, která 
se do veřejných rozpočtů několikanásobně vrátí 
na DPH a dalších daních. A přitom se to každý rok 
znovu a znovu vysvětluje jak blbcům. Co takhle 
například (mimo jiné) nějaké společné prohlášení 
brněnských hoteliérů apod., kteří si snadno 
spočítají, kolik peněz se u nich za těch pár dní 
v případě nekonání závodů NEutratí? Na druhé 
straně, pokud máme spočítáno, že se dotace 
na daních vrátí, co takhle rozhodnout dlouhodobě 
o spolufinancování ze strany státu, kraje a města 
v poměru třeba identickém, jako se rozděluje DPH?

matesveleba
Chodím na MotoGP, je to láska. A neměla by 
Velká cena v Brně skončit za žádnou cenu. 
Neuvěřitelná reklama pro celou republiku a byl 
bych ochoten pro její zachránění přispět peněžní 
částkou, kdyby se vybíraly peníze.

marianavecerkova
Já sice nechodím, ale nesouhlasím s ukončením. 
Vždyť tím (nejen) Brno žije. Zůstat, zůstat.

patrik_tirpak
Ano, nechyběl jsem tam posledních deset let. 
K Brnu to patří stejně jako Svoboďák! :(

Jiří Kinter
Chodil jsem ještě na božskýho Agostiniho 
a toho na H, jehož jméno jsem neuměl vyslovit. ;-) 
Je smutný, že si stát nechce zaplatit vlastní 
reprezentaci. A navíc dobrou, pořadatelsky je VC 
dobře zabezpečená. Tak prostě zmizíme z mapy, 
nebude Česko, bude Evropská unie. ;-)

Ivo Brzobohatý 
Brněnští podnikatelé v pohostinství a příbuzných 
službách by měli dostat možnost se složit 
na „dotaci“ pro provozovatele MotoGP a následně 
si to započíst jako náklad svého podnikání. Ukázalo 
by se, zda jsou tržby, se kterými se operuje v době 
konání MotoGP, reálné.
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#musthave
Funky Donuts  

koblihy na Kobližné 1O!

facebook.com/FunkyDonutsBrno
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Loni o prázdninách zakázali 
hygienici na přehradě na několik dní 
koupání. Lze předpovědět, jestli se 
letos bude situace opakovat?
Letošní rok bude jiný, protože klimatické 
podmínky jsou jiné, průtokový režim je 
lepší. Loni byly průměrné přítoky kolem 
2,3 kubíku, což je hranice sucha, v létě 
přitékalo jen 1,5 kubíku. Nádrž se stala 
stojatou. Průměrná doba zdržení vody je 
21 dní, ale loni jsme se dostávali ke dvě-
ma měsícům a dál. Navíc byla loni v dub-
nu voda o 6 stupňů teplejší než v letech 
předešlých. V teplé vodě procesy startují 
a odehrávají se velice rychle. Díky opat-
řením, která na přehradě aplikujeme, se 
nádrž nedostala do úplně katastrofál-
ního stavu; vlastně se nedalo koupat 
14 dní na dvou lokalitách z celkem pěti, 
kde probíhá měření. 

O jaká opatření jde?
Jde o velký, dlouhodobý projekt. Týká 
se zásadního problému, jímž je zvýšený 
přísun živin do vodních toků a do nádrže. 
V důsledku toho se naruší rovnováha 
v nádrži, dominantní se stanou řasy 
a zejména sinice, řada z nich je toxických 

    rozhovor

Přehrada není 
bazén, snažíme 
se zachovat 
zdravé řasy

Hlavní sezona Brněnské přehrady klepe na dveře. Už 
v únoru spustilo Povodí Moravy opatření, která mají 
zabránit nadměrnému množení sinic. „Cílem není zabít 
všechny organismy jako v bazénu, aby to z hygienického 
hlediska byla mrtvá voda. Nádrž je živý organismus. 
Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby tu byly zdravé 
řasy, fytoplankton, čili společenstva, která by v čisté 
nádrži být měla, a aby si nádrž tuto kvalitu sama udržela,“ 
popisuje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Brněnská přehrada.  
Foto: M. Schmerková
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a vytváří jedovaté prostředí. Monitoring 
ukazoval, že se zvyšující se životní úrovní 
obyvatel stoupá také množství fosforu, 
který vodní toky přivádějí do brněnské ná-
drže. Těžko lze najednou všude vybudovat 
kanalizační systémy a čistírny odpadních 
vod, ideálně ty, které vedle organického 
znečištění zvládnou odstranit i fosfor. Než 
se tedy podaří vyřešit znečištění povodí, 
zaměřil se projekt na to, jaká opatření 
udělat na nádrži.

Tedy jak z ní odstranit fosfor?
Spíše jak fosfor z rozpustné formy dostat 
do neškodné formy nerozpustné a tak 
zabránit, aby k němu měly přístup sinice, 
které tam čekají a chtějí se rozvinout. 
Aktivní fosfor jsme dokázali snížit pod 
hodnotu 0,01 miligramu, což je téměř meze 
detekce. Pro nádrž je to vynikající. Druhá 
důležitá věc je, aby v nádrži byly odpovída-
jící kyslíkové režimy. V hlubokých nádržích, 
kde voda nemá takovou obměnu, dochází 
v nejhlubších vrstvách až k procesům 
anaerobním, tzn. bez přístupu kyslíku, a ty 
by opět mohly uvolňovat fosfor. Proto se 
aplikoval aerační systém. Ten vodu míchá: 
strhuje z hladiny okysličenou vodu, vtahuje 
ji do spodních vrstev, ale protože je díky 
obsaženému kyslíku lehčí, zase vystupuje 
na hladinu. Další věže vhání kyslík do spod-
ních vrstev formou mikrobublin.

Váš podnik nespravuje jen Brněnskou 
přehradu, ale všechny vodní toky 
a nádrže v povodí Moravy. Jak se 
na nich podepisuje dlouhotrvající 
sucho? 
Je potřeba se na to podívat komplexně. 
Sucho může být meteorologické, tedy že 
spadne méně srážek, to se však nemusí 
projevit na suchu zemědělském, nebo 
dokonce hydrologickém. Ale v posledních 
letech se tyto efekty kumulují. Už šestým 
rokem máme sucho meteorologické, 
srážek bylo méně a v území byly nerovno-
měrně rozloženy. K tomu přistoupily vysoké 
teploty, vítr a velká ztráta vody z území. To 
způsobilo sucho zemědělské a hydrologic-
ké. Vidíme to na vegetaci. Aby se ochladila, 
přežila, musí velké množství vody odpařit 
a ty rostliny, které toho nejsou schopny, 
usychají. Postihlo to například lužní lesy 
na soutoku Moravy a Dyje, neboť hladina 
klesla tak, že nemají dostatečný přístup 
k vodě. Úhyn je drastický, považuji to vedle 
kůrovce za momentálně jednu z největších 
ekologických katastrof. Zásadně je ovlivně-
na kvalita povrchových vod. Obyvatelstvo 
a průmysl totiž produkují stále stejné 
množství odpadních vod, ale v tocích teče 
třeba třetina dlouhodobého průměru, 

některé toky loni úplně vyschly, tzn. že nám 
tam potom tečou vyčištěné nebo nevyčiš-
těné odpadní vody.

Měl na toto hydrologické sucho nějaký 
vliv chladnější a na srážky vydatnější 
květen?
Nedostatek vody dlouhodobě ukazoval 
na extrémní sucho. To se v posledních 
dnech díky poklesu teplot a srážkám 
pozastavilo. Navzdory tomu významné 
toky, které monitorujeme, vykazují průtoky 
od 40 do 50 procent dlouhodobého prů-
měru. To znamená, že hydrologické sucho 
pořád pokračuje a pokračovat pravděpo-
dobně bude, protože ztráta vody v území 
je velká. V posledních letech se zásoby 
podzemních vod nedoplňují a nedoplnily se 
ani po letošní zimě, kdy bylo na našem úze-
mí oproti dlouhodobému průměru 127 % 
sněhových srážek. Zdálo se to jako dobrá 
startovací pozice, aby se sucho zmírnilo, 
přesto nastoupilo ještě o 14 dní dříve než 
v kritickém roce loňském. Voda vysokou 
měrou sublimovala, odpařila se, nezůstala 
tedy ani v krajině. 

O udržitelnosti životního prostředí se 
v souvislosti s klimatickými změnami 
mluví stále více. Pozorujete, že by 
měla společenská debata reálný odraz 
ve spotřebě vody?
V rámci spotřeby to nevidíme, ale mění se 
přístup občanů. Řada jich třeba zvažuje, 
jestli budou trávu pravidelně sekat, protože 

na dorůstání tráva potřebuje více vody. 
Sílí i povědomí o ceně vody a více občanů 
žádá o výstavbu vrtů či studní, aby nebyli 
tak zranitelní. A stále větší procento obča-
nů chce, aby byla v jejich regionu postave-
na nádrž. 

Má smysl apelovat na jedince, aby 
šetřil vodou? Nebo největší ztráty tkví 
v továrnách a elektrárnách a úloha 
jedince je bezvýznamná?
Každý ušetřený litr je významný. Zejména 
v této situaci. Zní to možná tvrdě, ale jsem 
přesvědčený, že člověk už svou vodu vypil 
a spotřeboval a dneska krademe vodu 
přírodě. Dochází-li stále k poklesu hladin 
podzemních vod, je to špatný signál. ČR je 
na tom v rámci šetření ve srovnání s ostat-
ními státy poměrně dobře, v průměru je to 
necelých 90 litrů na osobu. Máme úsporné 
pračky, myčky; pořád ale pitnou vodou 
splachujeme, umýváme auta, kropíme 
ulice. Přijde čas a bude třeba toto omezit 
a nahradit vodou šedou, ať už akumulova-
nou vodou dešťovou, nebo jinou. 

Radka Loukotová
redaktorka

 
 Dr. Ing. Antonín Tůma 

Pochází z Náměště nad Oslavou, 
ale od 15 let žije v Brně. Vystudoval 
obor vodní hospodářství a vodní  
stavby na Vysokém učení technickém 
v Brně. Více než třicet let pracuje 
v Povodí Moravy, aktuálně na pozici  
ředitele pro správu povodí. 
Od roku 2006 zastává post zástupce  
generálního ředitele. Ve volném čase  
se rád potápí; za největší zážitek 
považuje setkání se žralokem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Z. Kolařík
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Milé Brňanky, milí Brňané, je cena za Velkou cenu opravdu 
příliš velká? Jako by si vláda premiéra Babiše neuměla 
spočítat, kolik se zaplatí a kolik (i nezaplatitelného) se získá. 
A že budou-li tyto nedůstojné tahanice o příspěvek 
na Grand Prix pokračovat, zaplatíme cenu nejvyšší, protože 
o pořadatelství motocyklových závodů přijdeme. My jako 
Brno, my jako Jihomoravský kraj, my jako Česká republika.

Snaha zajistit financování Velké ceny zatím 
připomíná příběh o kohoutkovi a slepičce. 
Město i kraj navyšují příspěvky a běhají tu 
za tím, tu za oním ministrem. Sliby se slibují 
a kohoutek mele z posledního. 
Namísto požadovaných 65 milionů vláda 
rozhodla přidělit 39 milionů korun. Naše 
argumenty, že je vše transparentní, že 
Velká cena přináší v zahraničí dobrý kredit 
Brnu i celé republice a do státní kasy 

    slovo primátorky

Kolik stojí Velká cena? 
Počítá vláda dobře? 

Markéta Vaňková 
primátorka města Brna

ODS

Ikona motocyklového sportu Valentino Rossi (na snímku z loňské MotoGP) vyhrál svůj první závod 
v seriálu mistrovství světa právě na Masarykově okruhu. Foto: M. Schmerková

zprostředkovaně přitékají desítky milionů, 
jako by byly jen voláním do zdi… Stále 
zkoušíme jednat, ale stejně jako hejtman 
Bohumil Šimek soudím, že pokud vláda 
svoje stanovisko nepřehodnotí, je možné, 
že letošní ročník Grand Prix bude poslední.
Na druhé straně, motocyklové závody 
nejsou jediným zajímavým sportovním 
podnikem. Od 25. července bude pisárecká 
Bikearéna Anthropos hostit mistrovství 

Evropy horských kol. O diváky nouze 
nebude, vždyť horská kola mají u nás své 
vyznavače napříč generacemi. (A mimo-
chodem, pisárecká trať je – mimo závody – 
přístupná i amatérským bikerům.) 
Když přidáme fakt, že Brno má třetí největ-
ší podnikatelský potenciál v republice, což 
je dáno nejen podporou rozvoje podni-
katelského sektoru, ale také množstvím 
schopných lidí, dovedu si představit, že 
za pár let může být jihomoravská metro-
pole vyhlášenou Mekkou závodů, při nichž 
sice neohlušuje hluk motorů, ale dramatic-
ké jsou neméně.
Virtuálním světem se nese, že naše koalice 
nehodlá „ukončovat bezdomovectví“ 
(a přidělovat sociální byty losem) a nechce 
pokračovat v zabydlování rodin s dětmi… 
Inu, když se fakta vzpírají teorii, tím hůře 
pro fakta. 
Termínově limitované projekty sociálního 
bydlení nastavené minulým vedením skon-
čily již vloni s tím, že se podle zkušeností 
rozhodne, jak vytvořit systém, který bude 
fungovat v delším časovém horizontu. Což 
děláme. Připraven byl akční plán pro oblast 
sociálního bydlení do roku 2022, jehož 
cílem je rozšíření a podpora dostupnosti 
stabilního nájemního bydlení směrovaného 
na seniory, matky samoživitelky, mladé 
dospělé opouštějící ústavní péči i na rodiny 
s dětmi. 
Začali jsme více komunikovat se starosty 
městských částí o poskytování vhodných  
volných bytů pro tyto lidi. Vznikne kontaktní  
místo pro bydlení, které bude poskytovat 
nízkoprahové služby. Rozhodli jsme také 
o zřízení vůbec první městské ubytovny 
pro lidi v bytové nouzi. Postavit se k soci-
álnímu bydlení čelem neznamená přestat 
dbát o to, co se děje okolo. Mozaika 
nevznikne tak, že někam vecpete líbivý 
kamínek a tři vypadnou, ale že do sebe vše 
zapadne. A o to se snažíme. 
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I když já sám nemám k motorkám 
nijak blízko, tak jsem přesvědčený, že 
pokud by v Brně skončila Velká cena 
silničních motocyklů, byla by 
to obrovská škoda a historická, 
nenapravitelná chyba.

Usnesení navržené ministerstvem pro 
místní rozvoj, které by znamenalo zachování 
Velké ceny v Brně, podpořili na zasedání 
vlády všichni přítomní ministři za sociální 
demokracii a dva ministři z hnutí ANO, 
za což jim patří velký dík. Bohužel většina 
ministrů za hnutí ANO včetně premiéra ne-
podpořila zachování Velké ceny v Brně, což 
je obrovské zklamání. Zejména je naprosto 
nepochopitelný negativní postoj ,,Brňáka‘‘ – 
bývalého zastupitele města Brna pana 
ministra Plagy. 
Následně tedy brněnská ČSSD podnikla 
poslední pokus o záchranu Velké ceny 
v Brně. Vzhledem k tomu, že sociální demo-
kracie je na vládní úrovni v koalici s hnutím 
ANO, a má tedy vládní spoluzodpovědnost, 
požádala brněnská ČSSD vedení své 
strany, aby o této otázce vyvolalo s hnutím 
ANO nové jednání na vládní úrovni. Na něm 
by ČSSD prosadila takové řešení, které 
umožní pokračování Velké ceny v Brně 
i v dalších letech.  
Zároveň květnové Zastupitelstvo města Brna 
jednomyslně přijalo náš návrh usnesení, 
kterým zastupitelstvo požádalo paní mini-
stryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou 
o opětovné předložení jejího původního 
návrhu k projednání do vlády a vyzvalo pre-
miéra České republiky k podpoře tohoto 
návrhu. Pro hlasovali všichni přítomní zastu-
pitelé bez ohledu na politickou příslušnost. 
Pro Brňáky je tak alespoň potěšující vědět, 
že všichni současní brněnští zastupitelé 
se bijí za zachování Velké ceny v Brně bez 
ohledu na to, ze které strany pocházejí.  

Poslední pokus 
o záchranu 
Velké ceny v Brně

Brno se nebojí inovativních věcí 
a uvědomuje si závažnost sucha 
a klimatických změn. Mnoho kroků 
v této oblasti město již podniklo, ale 
rozhodně to nestačí. Je ale důležité, 
aby se zapojily i soukromé subjekty, 
vláda nebo Evropská rada. A co Brno 
pro lepší klima dělá?                   

Aktuálně jsme spustili dva nové dotační 
programy zaměřené na ochlazování města 
a šetrné hospodaření s vodou. První je 
zaměřen na tvorbu zelených střech. Jsme 
první město v ČR, které se do takové 
podpory pustilo. Druhý zvyšuje dostup-
nost pořízení prostředků na zachytávání 
dešťové vody v rámci státního programu 
Dešťovka. Více o těchto dotacích najdete 
na www.ekodotace.brno.cz.
Brno se také už v roce 2017 připojilo 
k Paktu starostů a primátorů pro klima 
a energii. Přistoupením k Paktu vznikla 
městu Brnu povinnost zpracovat Akční plán 
pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP). 
Tento akční plán je nyní zpracovaný 
a každý občan ho může připomínkovat. 
Budu rád, pokud nám zašlete své připo-
mínky. Najdete ho na webové stránce 
https://1url.cz/jMdlY.
Byl také zaveden energetický management,  
který snižuje energetickou náročnost 
jednotlivých budov, jejich emise a dopa-
dy na životní prostředí. K dnešnímu dni 
funguje u 45 organizací na 145 městských 
budovách. V rámci centrálního vytápění se 
ani na jednom místě v Brně nespaluje uhlí. 
Naopak velmi dobře přeměňujeme odpad 
z černých popelnic na čistou energii, která 
se poté vrací do domácností. 
Stojí před námi ale i další výzvy, kterým se 
chci věnovat – snižování uhlíkové stopy, 
zadržování vody v přírodě, snižování teploty 
ovzduší ve městě, úspora přírodních zdrojů 
a jiné. Chci, abychom prostředí, ve kterém 
žijeme, předávali našim vnoučatům v mno-
hem lepším stavu, než v jakém nyní je.  

Vážení a milí Brňané, dovolte mi vám 
představit zcela jedinečnou službu, 
kterou jako první v Brně nabízíme. 

Jsem přesvědčená o tom a především 
z vlastní zkušenosti dobře vím, že život 
dokáže přinést zcela nečekané životní 
situace a nutnost se s nimi vypořádat. 
Jsem proto velice ráda, že na konci dubna 
zahájila svou činnost v režimu pilotního 
projektu poradna pro osoby s poruchami 
paměti – Centrum Brněnský senior. 
Smyslem tohoto projektu je vytvoření 
kvalifikovaného centra, které má za úkol 
napomoci zkvalitnění života klientů 
s demencí a zároveň podpořit jejich rodiny 
při řešení této nelehké životní situace. 
V současné době se v rámci činnosti 
Centra Brněnský senior formuje multidis-
ciplinární tým, který se snaží pojmout širo-
kou problematiku poruch paměti a péče 
o osoby se syndromem demence. 
Nabízeny jsou odborné služby se zaměřením  
na odhalení poruch kognitivních funkcí 
v raném stadiu nemoci, zpomalení progrese 
onemocnění a poskytnutí komplexního 
sociálního poradenství pro pečující. 
Nicméně na poradnu se mohou obracet 
všichni občané seniorského věku, kteří mají 
obavu, zda jejich paměť funguje správně, 
či chtějí získat informace, jak si ji uchovat 
v dobrém stavu do vysokého věku. 
Poradna má své působiště v budově 
pečovatelské služby Brno-Žabovřesky, 
ale obrátit se na ni mohou obyvatelé 
z kterékoliv části metropole. Společným 
cílem všech pracovníků Centra Brněnský 
senior v Žabovřeskách je, aby lidé 
s demencí ani jejich blízcí nezůstali při 
řešení své situace sami. 

Životní prostředí 
je pro Brno 
prioritou

Centrum pomáhá 
lidem s poruchami 
paměti

Petr Hladík 
náměstek primátorky 

KDU-ČSL
Lucie Pokorná

zastupitelka, ANO 2011
Jiří Oliva 

zastupitel, ČSSD
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Háelpéčko. Tak prý novináři v nadsázce 
označují „žánr“ přibližující hluboký 
lidský příběh. Aktéry několika z nich 
vám chci představit. Ne z hyenismu, 
ale aby bylo jasné, komu pomáhá 
Sociální nadační fond města Brna 
a Jihomoravského kraje.  

Třeba muži, který se stará o dospělého 
syna s těžkou psychiatrickou diagnózou, 
bez peněz ale skončili v zahradním domku 
skoro na dně… Či osamělé staré paní žijící 
v domově pro seniory, které chyběly tři ti-
síce na léky… Prostě těm, kteří se dostali 
do obtížné životní situace, již nedokážou 
zvládnout vlastními silami. 
Zmíněné případy jsou jen výsečí ze čtyř desí- 
tek podobných, kterým se už letos rozhodla  
přispět správní rada fondu v čele s pri-
mátorkou Markétou Vaňkovou (a nově 
s tenistou Radkem Štěpánkem). Na rozdíl 
od podobných fondů či nadací se Sociál-
ní nadační fond zaměřuje na ty, kteří by 
jinak propadli sítem systému, nedosáhnou  
na dávky, nevejdou se do škatulek. Rozdá-
no bylo dosud asi půl milionu korun – a to 
ještě pro tento rok nezaznělo poslední slovo. 
Pro případy, kdy jednorázová menší pomoc 
nestačí, slouží veřejná sbírka. Z ní putuje 
podpora lidem, jako je třeba paní Kristýna 
bojující o záchranu domova pro svého ma-
lého syna s autismem. Peníze z ní by měly 
ulevit ještě rodině Filipa, který je po autone-
hodě odkázaný na své blízké. Sociální na-
dační fond plánuje také oslovit podnikatele, 
aby mohl být brzy ještě „rozdávačnější“. 
Sociální nadační fond je zárukou, že peníze  
skončí tam, kde mají. Dobrý konec tohoto  
„háelpéčka“ i dalších nelehkých příběhů  
můžete pomoci dopsat rovněž vy.  
Přispět lze na transparentní účet u Moneta  
Money Bank číslo 225782453/0600. 
Více o fondu na Facebooku nebo webu.  

Fond pomáhá 
i tam, kde běžná 
řešení selhávají

Robert Kerndl
náměstek primátorky 

ODS

Radnice se díky 
Pirátům více 
otevře občanům

Rada města Brna schválila projekt 
Občanské radnice, jednu z našich 
programových priorit. Občanská radnice 
bude webový portál s přímou vazbou 
na elektronickou identitu Brno iD. 
Projekt obsahuje čtyři základní složky 
(ankety, e-podněty, e-rozpočet a drobný 
rozvoj participativního rozpočtu).

Hlavním cílem modulu „ankety“ je posílení 
významu zpětné vazby od občanů při řízení 
města a sjednocení míst, kde již dnes úřad 
ankety vyhlašuje. Současné prostředí je 
nesourodé, jsou využívány stránky brno.
cz, stránky brnoid.cz, placené i neplacené 
anketní servery (SurveyMonkey, Survio…). 
Sjednocením na jedno místo dojde k posí-
lení kmene uživatelů a tím k předpokláda-
nému zvýšení počtu respondentů. První 
anketa proběhne již v červnu a budeme se 
vás ptát, jestli v Brně chcete cirkusy, ve kte-
rých se provádí drezura divokých zvířat.
Výstupem e-podnětů je vytvoření prostoru, 
kde občané budou moci (dle schválených 
pravidel „slušného chování“) podávat své 
podněty vedení města a vzájemnou pod-
porou prostřednictvím účtů na brnoid.cz 
zvyšovat jejich váhu a naléhavost projed-
nání.
Část e-rozpočet bude zaměřená na podávání  
informací o průběhu realizace investičních 
projektů města a dalších rozpočtových da-
tech. Základním zdrojem dat pro informace 
o realizaci projektů města bude „Centrum 
řízení projektů“ jakožto nástroj k souhrnné 
evidenci informací o průběhu přípravy, 
realizace a finančním čerpání v projektech 
města.
Pod nově zřízenou pracovní skupinu pro 
Občanskou radnici přejde také další rozvoj 
již dnes úspěšného projektu brněnského 
participativního rozpočtu Dáme na vás. 
Rozvoje se dočká také samotný portál 
brnoid.cz, na který chceme postupně kon-
centrovat všechny služby města, začneme 
čtenářským průkazem do Knihovny 
Jiřího Mahena. 

Několik otázek k pořádání MotoGP 2019: 
– Má Grand Prix ČR skutečně 
celospolečenskou prestiž?
– Proč se prodávají vstupenky na akci 
přes Monako?
– Nelijí se při pořádání závodů MotoGP 
v Brně veřejné peníze do černé díry?
– Není čas na změnu manažera?

Co se týče mne, tak já mám jasno: „Být!“ 
Jsem pro pořádání motocyklové události 
světové úrovně, která se koná na Masaryko- 
vě okruhu. Tou událostí jsou závody MotoGP.
Brno a „jeho“ okruh se totiž stává po několik  
dnů významným centrem motocyklového  
světa. TV přenosy závodů obletí celý svět.  
To je skvělé, Brno se opět objevuje na mapě 
světa!
Ale s pořádáním závodů jsou spojeny 
i věci, které nejsou tak báječné. Můžete si 
např. položit otázku, proč používám u slova 
„jeho“ uvozovky. To proto, že okruh není 
ve vlastnictví města Brna. 
Okruh se ocitl po Listopadu v soukromých 
rukou. A soukromý majitel Masarykova 
okruhu požaduje po veřejném sektoru 
finanční dotaci ve výši desítek milionů 
pro uspořádání MotoGP. To ale není nová 
situace, podobně tomu bylo i u uplynulých 
ročníků Grand Prix České republiky. 
Zarážející ale je, že podle mluvčího okruhu  
jeho majiteli vlastně nezáleží na tom, zda 
závody MotoGP v Brně proběhnou. Auto-
motodrom má prý svou ekonomiku díky ak-
cím na okruhu v černých číslech, případný 
vzniklý volný termín se nabídne k pronájmu 
jiným zájemcům.
Osud MotoGP je tedy ponechán na městu 
Brnu, na Jihomoravském kraji a na vládě ČR. 
Pokud tedy vůbec poskytnout z veřejných 
rozpočtů finanční prostředky, město Brno 
by mělo hrát aktivní roli v přípravě celé akce.
Pořádání závodů MotoGP nutně potřebuje 
manažera, který by proměnil akci ve sku-
tečně významnou celospolečenskou 
sportovně-marketingovou událost. Prestiž 
nemusí nutně končit u párků s pivem. 

MotoGP:  
Být, či nebýt,  
to je oč tu běží

Ivan Fencl 
zastupitel, SPD

Tomáš Koláčný 
náměstek primátorky 

Piráti
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Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Morava patří odedávna k územím s nejvy-
spělejším zemědělstvím ve střední Evropě, 
a proto se už od 60. let 19. století uvažovalo 
o tom, že by zde mělo vzniknout vysoké ze-
mědělské učení. Politické, hospodářské ani  
národnostní podmínky v Rakousku-Uhersku  
pro to však nebyly příhodné a situace se 
změnila až po vzniku samostatného Česko-
slovenska.

Dominanta Černých Polí
Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla 
zřízena zákonem č. 460 ze dne 24. července 
1919. Do nové školy byla vtělena Zemská hos-
podářská akademie v Táboře, která byla změ-
něna na vysokou školu, přeložena do Brna 
a stala se základem jednoho ze dvou odborů 
(fakult) školy, hospodářského. Ten druhý – 
lesnický – byl naopak dočasně umístěn při 
zemědělském odboru České vysoké školy 
technické v Praze. 
Své sídlo získala VŠZ v novostavbě Zem-
ského ústavu nevidomých v Černých Polích. 
V říjnu 1919 se uskutečnil zápis studentů 
do 1. a 2. ročníku hospodářského odboru. 
Více jich zatím otevřeno nebylo. Přednášky 
pro prvních 186 posluchačů byly slavnostně 
zahájeny 18. listopadu 1919.

    historie

Stoletá Mendelova 
univerzita dělá 
čest svému 
patronu i Brnu

Mendelova univerzita v Brně, nejstarší vysoká škola 
svého zaměření v České republice, letos slaví sto let.  
Byla zřízena v létě roku 1919 jako Vysoká škola 
zemědělská v Brně, v roce 1995 přejmenována 
na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu 
a kratší název nese od roku 2010. K jubileu škola 
připravila desítky akcí, zájemce počastuje dokonce 
i vlastním vínem a pivem.

Vysoká škola zemědělská, 30. léta.  
Foto: Archiv města Brna



Markéta Žáková
redaktorka
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O rok později byl otevřen i lesnický odbor, 
ale jeho přenesení do Brna provázely 
potíže. A nebyly jediné, které škola měla. 
Zasáhla ji úsporná opatření, jež vyvolala 
poválečná hospodářská a finanční krize, 
a dokonce se uvažovalo o jejím přemístění 
na Slovensko. 
Přesto bylo ve školním roce 1920/1921 
na obou odborech zahájeno studium 
ve všech čtyřech studijních ročnících, 
budovaly se posluchárny a laboratoře, 
byly pořízeny a později stále rozšiřovány 
geologické, entomologické, zoologické 
a botanické sbírky. V roce 1922 se prvními 
absolventy školy stalo deset zemědělských 
a dvacet jedna lesních inženýrů.
Ve dvacátých letech se škola rozrostla 
o druhou budovu v Černých Polích, pro 
lesnický odbor jí byl přidělen Školní lesní 
statek v Adamově a pro potřebu hospodář-
ského odboru získala Školní zemědělský 
statek v Žabčicích. Statek v Adamově se 
pak do dějin Brna zapsal jako každoroční 
dodavatel Těsnohlídkova vánočního stro-
mu republiky. 
V tomto období byla v areálu VŠZ v Čer-
ných Polích dobudována také botanická 
zahrada a na školním statku ve Křtinách 
založeno arboretum, tedy unikátní sbírka 
dřevin. 
Úpravy se dočkalo také okolí školy 
a na základě návrhu profesorského sboru 
a po schválení městskou radou byly ulice 

přilehlé k jejím budovám pojmenovány 
Zemědělská a Lesnická.

Nesvoboda i změny k lepšímu
Za protektorátu nacisté VŠZ s ostatními 
českými vysokými školami 17. listopadu 1939 
uzavřeli, o měsíc později povolilo gestapo 
otevřít botanickou zahradu a devět ústavů 
pro vědecko-výzkumnou činnost sloužící 
rostlinné a živočišné výrobě a výživě lidu. 
Po válce se do školy nevrátilo asi sto umu-
čených, popravených, zahynulých a padlých 
učitelů, absolventů a posluchačů, včetně 
obětí holocaustu. Škody na majetku školy 
činily téměř sedm a půl milionu korun.
Další pohromu přinesl únor 1948, kdy téměř 
30 % posluchačů neprošlo politickými prověr-
kami. V 50. letech došlo několikrát k restruk-
turalizaci školy, například k ní byla připojena 
Veterinární fakulta, která vznikla místo zru-
šené Vysoké školy veterinární, Zemědělská 
fakulta se změnila v Agronomickou, zřízena 
byla Provozně ekonomická fakulta. Potřebám 
zahradnického studia začal sloužit Školní za-
hradnický statek v Lednici, kde byla v roce 
1985 ustavena Zahradnická fakulta. 
Od poloviny šedesátých let se kvůli 
nedostatku prostor výuka posluchačů  
prvních ročníků přesunula do tzv. jihlavské-
ho oddělení. Vznikala i nová, progresivní 
pracoviště, např. elektronové mikroskopie či 
výpočetní techniky, a mezinárodní biologic-
ké programy. Veterinární fakulta se v roce 

1969 mohla vrátit pod křídla obnovené 
Vysoké školy veterinární. V 70. a 80. letech 
se škola modernizovala, bylo zde např. zalo-
ženo Centrum pro rozvoj biotechnologií.

Škola s mezinárodní prestiží
Tak jako v celé společnosti nastaly i v životě 
VŠZ změny po listopadu 1989. Lesnická fakul-
ta rozšířila svůj název na Lesnickou a dřevař-
skou a v roce 1995 se škola změnou svého 
názvu přihlásila k odkazu G. J. Mendela. Svůj 
současný název používá od roku 2010. 
Přibyl Institut celoživotního vzdělávání 
a Fakulta regionálního rozvoje a meziná-
rodních studií. Vznikem samostatného 
vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU 
v rámci Agronomické fakulty se univerzita 
stala v roce 2011 součástí meziuniverzitního 
vědeckého centra excelence Středoevrop-
ského technologického institutu. 
Dnes na univerzitě, která má pět fakult,  
jeden vzdělávací institut a dva školní podniky, 
studuje přes 8 800 studentů. Za sto let její 
existence ji absolvovalo téměř 100 tisíc  
studentů. 

100 let MENDELU – 
100 let příběhů
Výše zmíněný slogan rámcuje oslavy 
stoletého jubilea sestávající z řady akcí 
pro studenty, absolventy i veřejnost. 
„Naše oslavy se ponesou zejména v duchu 
zaměření našich pedagogických aktivit, 
jsou tedy často spojeny se zemědělstvím, 
lesnictvím a přírodou obecně,“ říká rektorka 
Danuše Nerudová. 
Zájemci tak například mohou ochutnat 
univerzitní jubilejní červené víno Cerason 
a univerzitní Ležák 1919 vařený v minipivova-
ru Richard.
V botanické zahradě a arboretu jsou 
od 6. do 14. června už počtrnácté vystave-
ny landartové práce studentů Ústavu ná-
bytku, designu a bydlení. A 15. června se 
uskuteční Sraz století, kdy se prostory 
školy otevřou veřejnosti, přijedou absolven-
ti a pro všechny bude nejdříve v univerzit-
ním kampusu a poté na MENDELU Festu 
na fotbalovém stadionu za Lužánkami 
připraven bohatý kulturní program. 
Více informací také o mnoha dalších jubilejních  
akcích poskytne web 100let.mendelu.cz. 
  

V botanické zahradě a arboretu budou od 6. do 14. června vystaveny landartové práce studentů. 
Foto: MENDELU
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    kultura

Zdeněk Lázok. Foto: M. Schmerková

Brno je kolébka romské hudby. To 
tvrdí odborníci i lidé „od fochu“ napříč 
republikou. Důkazem je i rodák ze 
Starého Brna Zdeněk Lázok, člen 
kapely V.I.P Band a průkopník žánru 
rompop neboli romské popové hudby. 
Je jednou z osobností, s nimiž lidi 
seznámí aktuální výstava Muzea 
romské kultury s názvem Lavutara, 
což je v romštině výraz pro hudebníky.

Výstava má podtitul Cestami romských 
muzikantů a jejich písní. V čem jsou 
tyto cesty specifické?
Rozdílná už je sama muzika. Cigánská muzika –  
budu používat slovo cigán, říkalo se to tak od-
jakživa a nepřijde mi hanlivé – tak tedy cigán-
ská muzika má svoje specifikum především 
v harmonii. To právě krásně ukazuje výstava. 
A co se týče cest, odlišné je to v tom, že pro 
majoritu není tak náročné dostat se na scé-
nu, ten průboj. Takové jsou i moje osobní 
zkušenosti. Ale jinak rozdíly nejsou podstat-
né. Muzikantské srdce je všude stejné, ať je 
to majorita, nebo cigán. A pokud je člověk 
muzikant a hudbu cítí, ať ji dělá, jak umí.

Zdeněk Lázok: Muzikantské 
srdce je všude stejné

Vy sám hrajete na klavír a na kytaru...
A nedělá mi problém ani baskytara. Ale nemůžu  
říct a ani o sobě nikdy říkat nebudu, že jsem 
klavírista nebo kytarista nebo baskytarista. To 
jsou ti, kdo nástroj ovládají se vším všudy, do-
konale ho znají, přehrají na něm notový zápis... 
Ale já nemám žádnou průpravu, z toho plyne, 
že nemám ani správný prstoklad. Vytvořil 
jsem si ho sám. Je špatný, ale funkční. A stačí 
mi k tomu, abych muziku produkoval dál.

Váš otec byl vynikající houslista, vy 
jste neplánoval, že se budete živit 
hudbou?
Začalo to jako koníček, když se doma, ve škole,  
na oslavě narozenin sešla rodina a já jsem si 
zahrál s bratrem, bratranci, kamarády. Později 
mě moje partnerka přesvědčila, abych si 
udělal profesionální přehrávky u Pragokon-
certu. V té době mě to začalo živit. 

Nebylo to tedy něco, za čím byste si 
šel jako za svým snem.
Vyloženě ne. Já jsem chtěl jen umět hrát, to 
je všechno. V patnácti šestnácti jsem dostal 
od maminky klavír z půjčovny. Neměl jsem 

ani lidovou školu umění, byl jsem samouk. 
Dodnes neznám ani noty. Je to nevýhoda, 
ale nechybí mi to. Důležité jsou uši.

Říká se, že Brno je kolébkou osobností 
i žánrů romské muziky.
Souhlasím, to tvrdí i Pražáci, že v Brně je 
odrostlých spousta muzikantů. Kdybych 
zabrousil do 70. let, byly tu kapacity, které 
vládly folkloru, mezi nimi můj otec Jonáš 
Lázok, Jan Eugen Horváth nebo cimbalista 
Ján Gašpar Hrisko. Postupem času na-
stoupila kapela Horváthovci, Mirek Bagár... 
A v 90. letech jsem se přidal já s bratrem. 
Využili jsme technickou vymoženost auto-
matického bubeníka a nastavili jsme nový 
žánr, který rychle projel celou republikou.

Bude tento vývoj pokračovat? Co 
nastupující generace?
Nechci tvrdit, že se muzika ztrácí nebo mizí. 
Ale u mladé generace se obávám toho, že je 
natolik ovlivněná novými znalostmi a mož-
nostmi, že sice hrají funky, jazz, jazzrock, 
ale bojím se, že už nemají na to, zachovat tra-
diční cigánskou muziku, folklor. Netvrdím, že 
je špatně, když se muzikant posunuje. I já se 
snažím někam posouvat, taky děláme funky, 
latinu, ale musím umět to, na čem jsem vy-
růstal, to znamená čardáš i pomalé zpívané 
věci, ať si člověk pobrečí a ať si zatancuje. To 
je za mě u muzikanta prvořadý základ. 

Kam jít v Brně za dobrou romskou 
hudbou?
Dnes už bohužel není podnik, kde by sta-
bilně hrála kapela nebo kde by se střídaly. 
Když chcete jít na cigánskou muziku, je to 
vše formou zábav nebo koncertů.

Řada koncertů tvoří i doprovodný 
program výstavy Lavutara. Chystáte 
se na některý z nich?
Jsem odhodlaný navštívit všechny. Nejvíc 
se těším na 8. června, kdy si Marek Balog 
pozval cimbálovou muziku z Budapešti. To 
je mi úplně nejbližší. Je to jediný žánr, který 
obdivuju a budu obdivovat pořád. A ma-
ďarský projev mě obohacuje a naplňuje.
Více informací o výstavě najdete  
na www.rommuz.cz.

Radka Loukotová, redaktorka
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Kulturní tipy na červen
  Koncerty
Czech Ensemble Baroque  
Bacha na Mozarta!
Nenechte si ujít kouzelné večery 
barokní a klasicistní hudby 1. jakosti. 
Přináší velké kantátové, oratorní, 
operní i symfonické tituly ve stylové 
interpretaci a na dobové nástroje. 
Osm koncertů již od 750 Kč.
Různá místa | Brno
www.bachanamozarta.cz

7/6 od 17.30
4. Řečkovický Gregoryfest 
V krásném areálu na Palackého 
náměstí vystoupí Vypsaná fiXa,  
Xavier Baumaxa, Mucha,  
Thom Artway a další.
Amfiteátr Starý pivovar  
v Řečkovicích
www.gregory.cz

27/6 
Poletíme? na Špilberku
Poslední červnový čtvrtek zapomeňte 
na všechny povinnosti a vyražte  
na Špilberk. Dostanete tam totiž  
pořádnou nálož pohodové hudby  
od turbošansonových Poletíme?
Hrad Špilberk
www.letnikinospilberk.cz

  Výstavy
1–30/6
Prohlídky ve vile Stiassni
Projděte se při komentovaných  
prohlídkách po stopách času  
a vychutnejte si noblesu, luxus  
i jedinečnost exteriéru a interiéru 
prvorepublikové vily Stiassni.
Vila Stiassni
www.vila-stiassni.cz

6–28/6
Výstava v Etcetera Gallery
Přijďte se podívat do Etcetera 
Gallery na Grohově na výstavu 
děl Davida Možného a Svätopluka 
Mikyty s názvem I don‘t exist  
when you don‘t see me. 
Etcetera Gallery
www.etcetera-auctions.com 

7/6–30/8
František Dvořák:  
Acta Non Verba
Výstavu objektů a obrazů  
od Františka Dvořáka s názvem 
Acta Non Verba si můžete  
prohlédnout v Galerii Pekařská. 
Galerie Pekařská
www.galeriepekarska.cz

do 16/6
Projekt F5–F0
Projekt Davida Přílučíka zkoumá 

a přetváří síť vztahů mezi člověkem 
a vlkem na cestě k vyšlechtění  
plemene Československý vlčák. 
Galerie mladých
www.galerie-tic.cz

do 24/11
Pohádky, mýty a symboly
Výstava o fantastických světech 
a statečných hrdinech v rakouském  
Mistelbachu, pouhých 30 km 
od hranic, je kompletně v češtině. 
Interaktivní výstavu si užijí všechny 
generace.
Muzeum MAMUZ, Mistelbach
www.mamuz.at/cs

do 31/12
Branky Body Brno
Největší letošní výstava na Špilberku 
přiblíží historii a slávu brněnského 
sportu. K vidění je spousta olym-
pijských medailí, trofejí a pohárů 
legendárních sportovců i klubů. 
Hrad Špilberk
www.spilberk.cz

 Divadlo
7/6
Hana
Příběhem Hany Helerové, známým 
z bestsellereu Aleny Mornštajnové, 
v režii Marina Glasera, se soubor 

Mahenova divadla rozloučí s letošní 
činoherní sezónou.
NdB – Mahenovo divadlo
www.ndbrno.cz

15/6
Ve jménu republiky
Inscenace podle scénáře Simony 
Petrů je určena pro diváky od 13 let 
a věnuje se tematice 50. let 20. sto-
letí v Československé republice.
Divadlo Polárka
www.divadlopolarka.cz

  Ostatní
8/6
Běh pro Hospic sv. Alžběty
Dobrý pocit z proběhnutí se v krás-
né Kamenné čtvrti a na Červeném 
kopci můžete znásobit, pokud se 
zúčastníte druhého ročníku bene-
fiční běžecké akce.
Kamenná 36, Brno
www.behyprohospice.cz 

od 14/6
Morava 360 2D
Na hvězdárně pro vás mají spoustu 
zajímavých pořadů, jedním z nich je 
vyhlídkový let naší milovanou Mora-
vou, natočený za použití dronů.
Hvězdárna a planetárium Brno
www.hvezdarna.cz

HUDBA

Concentus Moraviae: 
valčíky a kvartety

Přes čtyřicet akcí přichystal na 1.–25. 6. 
festival Concentus Moraviae. Program  
Koncert národů představí skvosty národní 
kvartetní literatury v podání špičkových 
kvartet v čele s kultovními Borodinovci, 
Pavel Haas Quartetem, Quatuor Modigliani 
a Jerusalem Quartetem. S valčíky se pak 
přeneseme do hudební metropole Vídně: 
právě ve Zlatém sále Musikvereinu  
vystoupí festivalová patronka M. Kožená  
na závěr letošního ročníku. Doprava  
z Brna zajištěna.
www.festivalcm.cz

HUDBA

Mozartovy děti lákají 
do světa hudby

Pomoci dětem všech věkových kategorií 
objevit jejich hudební já. Dát mladým talentům 
šanci zahrát si s velkým orchestrem. To je festi-
val Mozartovy děti, který letos začíná 30. května 
Májovým koncertem v bazilice na Starém Brně. 
Po několika workshopech, víkendové přehlídce 
na náměstí Svobody a sólových koncertech 
festival vyvrcholí 16. června v Bobycentru. Pod 
taktovkou šéfdirigenta tam zazní oblíbené 
Musorgského Obrázky z výstavy a představí 
se absolutní vítěz soutěže Amadeus 2017,  
klavírista Jan Schulmeister.
www.filharmonie-brno.cz

HUDBA

Čarovné tóny  
Macochy

V červnu se můžete těšit na již 22. ročník 
cyklu koncertů Čarovné tóny Macochy.  
Tento festival přináší nevšední zážitek plný 
krásných tónů a hry světel na pozadí přírodní 
scenérie jeskyní Moravského krasu.  
13. 6. se v jeskyni Výpustek koncertem Nie 
som sám představí Miro Žbirka s kapelou. 
O den později tamtéž uvidíte Marii Rottrovou 
s orchestrem Karla Vlacha a koncertem 
nazvaným Štěstí. Na oba koncerty, které 
začínají shodně v 18 hodin, jsou k dispozici 
lístky k sezení i na stání.
www.carovnetonymachochy.cz



34 pocketmedia.cz | INZERCE

Za Švédy a veterány
Cyklovýlet vede přes zámek ve Slavkově 
až do bučovického zámku, kde mají zajíce 
na stropě. Nevěříte? Vyrazte se přesvědčit 
každý den mimo pondělí. Milovníci historie  
si poznačí Bučovice 1645, městské slavnosti,  
21.–22. 6. a Veteranfest Slavkov, 29. 6. Popis  
výletu s mapkou najdete na gofrombrno.cz. 
fb.com/Bucovice1645
www.zamek-slavkov.cz

Hudební léto v Muzeu romské kultury
K výstavě Lavutara. Cestami romských 
muzikantů a jejich písní je připravena série 
koncertů. Již 8. června vystoupí primáš 
Marek Balog a jeho hosté z Budapešti. 
27. června je připravena open stage, tedy 
otevřené pódium pro začínající i zkušené 
muzikanty. 

www.rommuz.cz

HUDBA

The Backbeat Beatles v Sonu
V Sono Centru 27. 6. od 19.30 vystoupí 
britské kvarteto The Backbeat Beatles  
z Liverpoolu. Skupina byla založena 
v roce 1994 hudebníkem Chrisem  
O‘Neillem na základě úspěšného filmu 
Backbeat, v němž ztvárnila slavné Brouky. 
Ve dvouhodinovém koncertu zazní většina 
velkých hitů Beatles.
www.brnokoncert.cz 

HUDBA

Hudební open-air festival ObrFest
Festival „na okraji“ Brna rozezní v termínu 
14.–15. 6. Maloměřice a Obřany. Návštěvníky  
láká na omlazenou tvář a progresivní drama- 
turgii. Těšte se například na Lenku Dusilovou,  
Už jsme doma, Insanii, Jiřího Schmitzera 
a další. Novinkou je busking stage Kafara, 
kde si může zahrát každý, kdo přijde  
s nástrojem. 
www.obrfest.cz

HUDBA

Festival vín na Zelňáku
Ve dnech 21. a 22. 6. ožije brněnský Zelný trh  
Festivalem soutěžních vín, kde budete 
moci ochutnat stovky vín z České republiky 
i Slovenska. Nebude chybět také prvotřídní 
jídlo k vínu a cimbálová muzika, která navodí 
kouzelnou atmosféru vinných sklípků. 
 

www.zlatypohar.eu

FESTIVALNa návštěvě u panenek  
v Letohrádku Mitrovských
Exkluzivní ukázky historických domečků 
a pokojíčků pro panenky od 80. let  
19. století až po domeček pro Barbie 
z 90. let 20. století. V České republice  
ojedinělá kolekce vynikající stářím  
a autenticitou je zapůjčena od manželů 
Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou.
www.letohradekbrno.cz

VÝSTAVA

VÝLET

FESTIVAL

Hudební festival 
Znojmo 2019

15. ročník Hudebního festivalu Znojmo 
připomene ve dnech 11. až 28. července 
hudbu skladatelů na královských dvorech 
a oslaví pád železné opony. Zlatým hřebem 
ročníku s podtitulem Hudba králů bude 
SAUL Georga Friedricha Händela – nejlépe 
obsazené operní představení této sezóny 
v České republice. Přátelská nálada letního 
historického města v kombinaci se špičko-
vými interprety a místními víny činí z Hudeb-
ního festivalu Znojmo nezapomenutelnou 
událost.
www.hudbaznojmo.cz

GASTRONOMIE

Plzeňka  
s novou tváří 

V Restauraci Plzeňka, kterou najdete 
v brněnském Hotelu International, si hosté 
již více než 50 let pochutnávají na tradiční 
kuchyni. Účastní se také projektu Czech 
Specials pod hlavičkou Asociace hotelů 
a restaurací ČR. Na letošní rok je v plánu 
výrazná změna, oblíbená Plzeňka totiž 
projde v letních prázdninách rekonstrukcí. 
Kromě svěží atmosféry modernizovaných 
prostor se její návštěvníci mohou těšit také 
na upravený jídelníček.

www.hotelinternational.cz

HUDBA

Mezinárodní kytarové 
kurzy BRNO’19

Pořadatelé uvedou 4.–10. 8. výuku předních 
kytaristů – Duo Assad, N. Koshkin,  
A. Desiderio, P. Navarro, M. Battaglia, M. Kato, 
V. Bláha a další. Koncerty v Biskupském  
dvoře a na Nové radnici zahrají například 
David Carmona a skupina flamenca s taneč-
nicí Patricií Guerrero, Marco Battaglia z Itálie,  
Bianka Szalaty z Polska, Assad Brothers 
z Brazílie, Nikita Koshkin z Ruska, Aniello 
Desiderio z Itálie a Trio Pedro Navarro,  
Kevin Muñoz, Luís Castany.  
Předprodej na www.mdb.cz.
www.guitarcz.com
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Byty Líšeň
V Mariánském údolí v Brně-Líšni se aktuálně dokončuje zajímavý 
bytový projekt, který se harmonicky včleňuje do okolní přírody. 
Viladům Slunné údolí vznikl v jedné z nejmalebnějších brněnských 
lokalit, která se ideálně hodí především pro rodinné bydlení. Byty 
jsou nízkoenergetické, dům má tepelné čerpadlo pro ohřev vody, 
topení, dřevěné podlahy a řadu dalších eko vychytávek.  
Neobvyklým architektonickým prvkem jsou zelené střechy, které 
v létě ochrání před přehříváním domu a v zimě stavbu naopak 
tepelně izolují. V domě je k dispozici také vzorový byt, ve kterém 
si můžete otestovat, jak dobře se tu člověk cítí. Sníte o životě se 
zeleným údolím za zády, ale zároveň se nechcete vzdávat blízkosti 
města? Pak by pro vás Slunné údolí mohlo být to pravé.
www.bytylisen.cz

REALITY

republice s devatenácti promítacími sály 
a kapacitou více než 3 500 míst. Jeho 
otevření se plánuje na druhou polovinu 
roku 2020. Co se týče nabídky obchodů 
a služeb, zákazníci se mohou těšit jak na 
návrat známých značek jako dm drogerie 
či Gate, tak i na značky nové jako hračkář-
ství Pompo nebo WOK & SUSHI s koncep-
tem „All you can eat“. Oblíbený obchod 
s elektronikou Datart se pak přesune do 
větších prostor. Kvůli probíhající stavbě 
je z bezpečnostních důvodů dočasně 
zahrazen průchod mezi budovami nákup-
ní pasáže a IKEA, v budoucnu však bude 
opět zprovozněn. „Na zadní straně budovy, 
směrem od ústí ulice Vomáčkovy, je na-
plánován plnohodnotný vstup do nákupní 
pasáže,“ sdělil Navrátil s tím, že zadní strana 
centra podél oblíbené cyklostezky bude 
díky cyklostojanům, občerstvovací stanici 
a místu k odpočinku přívětivá i k cyklistům. 
www.brno.avion.cz

demoliční a deinstalační práce, jež nyní 
nabírají na obrátkách. „Očekáváme, že do 
poloviny května budou dokončeny veškeré 
demoliční práce, a následně začneme bu-
dovat a stavět,“ uvedl Petr Navrátil, ředitel 
obchodního centra AVION Brno. Celková 
plocha centra se výstavbou nového traktu 
navýší o 14 000 m2 prodejní plochy, což by 
se dalo přirovnat k ploše tří fotbalových 
hřišť. Celý projekt by měl dle odhadů 
přinést více než 600 nových pracovních 
míst. „AVION je prvním, tudíž nejstarším 
brněnským nákupním centrem svého typu, 
a právě v něm se Brňané před 20 lety ‚učili 
nakupovat‘. Loni jsme oslavili 20. naroze-
niny a dá se říci, že jako dárek nadělíme 
veřejnosti, a tak trochu i sobě, právě jeho 
rozšíření a modernizaci,“ upozornil Navrátil.

Kino, nové obchody i zachovaný  
průchod
Jedním z magnetů modernizovaného 
centra bude největší multiplex v České 

SLUŽBY

Nákupní centrum AVION  
modernizuje areál

AVION Shopping Park Brno, první 
a zároveň nejstarší brněnské nákupní 
centrum, projde největším rozšířením 
a modernizací ve své historii. Během 
příštího roku vyroste část nového 
traktu, ve kterém bude mimo jiné 
umístěno největší kino v ČR. 

Po dobu modernizace zůstane nákupní 
centrum v plném provozu. Již koncem 
minulého roku byly započaty první 

VOLNÝ ČAS

SLUŽBY

Meruňkobraní 2019 v Židlochovicích
V hlavní roli meruňka jako lokální potravina! 
13.7. vás na náměstí Míru v Židlochovicích 
čeká nabitý program s hvězdným kuchař-
ským obsazením. Těšte se na speciality 
z meruněk, kuchařskou show, hudební 
vstupy, soutěž v pojídání knedlíků, výstavy, 
řemeslný jarmark nebo Tip Top band ze 
Slovenska.
www.zidlochovice.cz

Prodejna map Freytag & Berndt  
na nové adrese
Oblíbená prodejna turistických a cyklistic-
kých map, automap, knižních průvodců 
a tematické literatury nejen z vydavatel-
ství Freytag & Berndt se přesunula do 
stylových prostor na Údolní 57, kde již 
od roku 1990 sídlí CK V-tour, Outdoorová 
půjčovna a zastoupení Alpenvereinu.
www.mapydohor.cz

Státní zámek Dačice
Klasicistní zámek má původ v renesanční 
budově z 16. století. Na prohlídkové trase 
naleznete jak společenské a reprezentativní  
sály, tak i autenticky zařízené soukromé 
pokoje členů rodiny říšských svobodných 
pánů Dalbergů. Mimořádná je dvoupatrová  
secesní knihovna. Zámek je přístupný 
od dubna do října.
www.zamek-dacice.cz

VOLNÝ ČAS
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Najdi si

Kvíz

Paní Zajíčková četla v neděli po obědě svým malým zajíčkům pohádku. A že to byla tuze dlouhá pohádka!  
Než ji dočetla, pár věcí se změnilo. Najdeš mezi obrázky šest rozdílů? A nezapomeň si obrázky vybarvit,  
ať se květinky pěkně rozzáří jarními barvami. Ilustrace: Ivana Lévková

Odpovědi si ověříte v červnovém vydání kulturního magazínu KAM v Brně.
Kromě nich se na stránkách časopisu dozvíte další zajímavosti o procházce Kraví horou,  
podíváte se spolu s námi do uměleckých ateliérů, na koupaliště i ke hvězdárně.

Kolik toho víte o Kraví hoře,  
jednom z nejkomplexnějších míst v Brně?
Kraví hora byla osídlena již od pravěku, jak dokazují mnohé nálezy 
(kosterní pozůstatky, pěstní klín, pazourky...). Jak byl kopec se 
svým okolím využíván ve středověku a jaký nápoj díky tomu 
Brňané mohli levněji nakupovat?  

Na Kraví hoře potkáte budky pomalované přírodními motivy se 
solárními panely na střeše. K jakému účelu tyto budky slouží?

    zábava
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zábava        

Křížovka o ceny
Tři vybraní úspěšní luštitelé vyhrají balíček brněnských dárkových předmětů. Tajenku vložte do 18. června 2019 do formuláře na adrese 
www.brno.cz/krizovka, zašlete poštou (či doneste) na adresu redakce Husova 12, Brno, nebo pošlete SMS na číslo 602 770 466. Více-
krát zaslané tajenky vyřazujeme. Se správnou odpovědí z minulého čísla (V projektu Dáme na vás Brňané mění město) byli vybráni: 
Josef Linhart, Růžena Lopojdová, Jana Švehlová.
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Andrej Kalašnik. Foto: Z. Kolařík

Smíšená bojová umění MMA jsou 
u nás stále populárnější sport. Jedním 
z nejtalentovanějších bojovníků 
v osmihranné kleci je brněnský borec 
Andrej „AK-47“ Kalašnik, který nyní 
vyhrál třikrát po sobě a raketově 
stoupá žebříčkem velterové váhy.

Za jakých okolností jste se k MMA dostal?
K MMA jsem se propracoval postupně, nejprve  
jako fanoušek, kdy jsme s taťkou měli satelit 
a dívali jsme se na nějaký arabský kanál. 
Dávali tam ligu Pride, kde zápasily legendy 
jako Fedor, Crocop, Nogueira, a já zíral, 
když přišlo 70 tisíc Japonců do jedné haly. 
Od 11 let jsem zápasil ve volném stylu. Pak 
mě kamarád Tomáš Žák, který zápasil o titul 
GCF, vzal na trénink potahat se s kluky 
z Jetsaamu. Párkrát jsem tam zašel, jen 
na wrestling, bez úderů, ale postupně, jak 
se Jirka Procházka dostal do Rizinu, což je 
nástupce Pride, jsem si řekl: Ten kluk žije 
můj sen, na to jsem se díval v televizi! Proč 
to nezkusit taky? A nebylo cesty zpátky. 

Dokázal byste se svým příjmením 
dělat jiný sport?
Asi jedině střelbu…

V brněnském Jetsaam Gymu trénujete  
s elitními borci jako zmiňovaný 
Jiří Procházka nebo Jay Jay Gottvald. 
Kdo je váš nejoblíbenější sparingpartner?

Andrej Kalašnik: Chci být 
dobrý člověk a bojovník

Z každého sparinga si beru něco. Co se 
týče Jirky, s tím si člověk sáhne na dno, 
jeho úder je opravdu silný. Postupem času 
jsem odboural strach z úderů, protože když 
vydržím ránu od Jirky, vydržím ránu od 90 % 
české scény. Taky si od něj beru jeho uvol-
něnost v postoji. I když to bolí, sparuje se 
mi s ním dobře. Jay Jay je velmi silový kluk, 
dobrý wrestling, který mě prověří. Potom 
tam máme třeba Martina Burkota, trené-
ra, který pořád zápasí, má fialový pásek 
v ju-jitsu a na zemi vás ukončí klidně pětkrát 
za kolo. Máme zde i dobrou generaci 
amatérských zápasníků, s nimi také sbírám 
zkušenosti. Společně se vzděláváme.  

Co říkáte na boom MMA v Česku 
v posledních letech? 
Je to na dobré cestě. Pořád to není jako 
v zahraničí, třeba ve Švédsku, kde jsem byl 

na kempu, ale tím, že tu rostou velké organi-
zace, je povědomí o sportu lepší. V médiích 
už se to nebere, že si jdou dva rváči ublížit, 
ale jde o sportovní výkon. Pořád se tu ale 
uživí zápasem třeba jen pět borců, ostatní 
musí do práce. Myslím si, že české MMA 
bude na top úrovni, až velké organizace do-
kážou zaplatit i borce z prelims, ze zápasů, 
které otvírají galavečery. Až se tomu i tito 
borci budou moct věnovat na sto procent.

V moderním MMA proti sobě stojí dvě 
tendence – showmanská a sportovní. 
Jakou vyznáváte?
Myslím si, že ideál je to skloubit. Sportovní 
výkon je jedna věc, show druhá a většina fa-
noušků chce show vidět. Já nejsem zastánce 
trashtalku (urážení soupeře – pozn. red.). Když 
je možnost vyhecovat zápas, proč ne, ale jsem  
proti zbytečným urážkám a respektuji soupeře.  
Mají stejný sen jako já, prodělali tvrdou přípravu 
jako já, nechci je zesměšňovat. Show se dá 
udělat i tak, třeba Jirka Procházka to bere 
sportovně, ale pořád je pro lidi zajímavý.

Jakého cíle byste v tomto sportu rád 
dosáhl?
Můj nejvyšší cíl je, abych byl na sebe po ukon-
čení kariéry pyšný a mohl si říct, že jsem udělal 
maximum. Aby moje kariéra byla jízda, aby 
mě bavila, aby si mě lidé vážili jako bojovníka 
i jako člověka. A pak pás. Sice mám tituly jako 
amatérský mistr ČR v MMA, ale pás je něco 
jiného než medaile. Pro každého zápasníka je 
cíl pás v UFC, ale pokud se mi to nepodaří – je 
potřeba se na to dívat střízlivě –, tak to nevadí. 
Zkrátka být dobrý člověk a bojovník.

Marek Dvořák, redaktor

TVRDÝ, ALE FÉR
Kořeny smíšených bojových umění MMA sahají až do antiky, ale moderní forma tohoto 
sportu vznikla ve 20. století v Brazílii kolem rodiny Graciů. Tehdy se tento sport ještě 
jmenoval „vale tudo“, tedy vše dovoleno. Zápasníci nosí jen základní ochranné pomůcky 
a používají techniky mnoha sportů, nejvíce boxu, thajského boxu, zápasu, juda a „gra-
ciovského“ brazilského ju-jitsu. I přes tvrdost má tento sport řadu pravidel, je například 
zakázáno útočit na genitálie, píchat soupeře do očí apod. Zápas končí knockoutem, 
submission (jeden ze zápasníků se vzdá, obvykle po škrcení či páce) nebo na body.
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