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AKTUÁLNĚTéměř všechny 
autobusy budou 
bezbariérové

S
ymbol vozíčku v jízdních řá-
dech brněnské MHD je dů-
ležitý nejen pro vozíčkáře. 

Nízkopodlažní spoje vyhledáva-
jí třeba i rodiče s kočárky nebo 
starší lidé. A zatímco v roce 2011 
jezdilo po Brně 39 % bezbariéro-
vých autobusů, ke konci letošní-
ho roku jejich poměr dosáhne té-
měř 90 %. Nízkopodlažní je nyní 
i každá druhá tramvaj na lince 1.

Na nárůstu počtu žádaných bezbariéro-
vých spojů se podílí i pořízení nových au-
tobusů na stlačený zemní plyn (CNG). 
V polovině roku 2015 jich bude mít Do-
pravní podnik města Brna ve svém vozo-
vém parku rovnou stovku, což je třetina 
všech autobusů. Tyto vozy šetří peníze i ži-
votní prostředí. „Sto plynových autobusů 
za dobu své životnosti, tedy 12 let, ušetří na 
pohonných hmotách 250 milionů korun,“ 
řekl provozní ředitel DPMB Jiří Valníček.

MHD se dočkala i dalších inovací – 
koncem loňského roku byla revitalizová-
na podzemní stanice Jírova v Líšni. „Byly 
tu také vybudovány brány, aby se v noci 
do stanice nedostali vandalové. Díky zá-
branám a ostraze mohou být ve stanici 
odstaveny čtyři tramvaje, které nemusí 
zbytečně přejíždět přes celé město do vo-
zovny v Medlánkách,“ vysvětlil vedoucí 
dopravního odboru DPMB Jan Seitl.

Změny se od poloviny prosince dotkly 
některých spojů. Skončil provoz „osmde-
sátky“, kterou nahradila linka 81 nově ob-
sluhující Žlutý kopec, Vaňkovo náměs-
tí, náměstí Míru a Tábor. A linka 59 mezi 
Komárovem a Chrlicemi byla sloučena 
s linkou 509, počet spojů zůstal zachován.

Jiné spoje byly naopak rozšířeny. „Re-
agujeme na poptávku na základě doprav-
ních průzkumů,“ popsal Seitl. Průzkumy 
tak např. ukázaly, že si lidé přejí kratší 
dopolední interval na lince 37 do Kohou-
tovic. Zvýšil se také počet spojů autobu-
su číslo 78 až na Černovickou terasu.

Přehled všech změn najdete na webu 
www.dpmb.cz.

 Zuzana Gregorová

 Běžně tudy jezdí tramvaje a auta. Letos poprvé a naposledy sledovali Brňané novoroční ohňostroj 

nad Špilberkem také přímo z kolejiště rekonstruované ulice Milady Horákové. Již v létě stavební ruch vy-

střídá plný dopravní provoz. Také oprava Zelného trhu skončí a na oblíbené tržiště se vrátí stánky i život. Po 

dlouhých měsících příprav odstartuje očekávaná rekonstrukce ulic Minské, Horovy a Bráfovy. Ač oprava při-

nese nepopulární uzavírky, je již více než nutná – vždyť jen kanalizace je zde přes sto let stará. Také kulturní 

Brno čekají v roce 2015 atraktivní divadelní premiéry, koncerty a festivaly. Na své si přijdou i příznivci spor-

tu. U příležitosti jubilejního 50. ročníku Grand Prix ČR silničních motocyklů budou stroje burácet v polovině 

srpna na Masarykově okruhu a těšit se mohou i příznivci házené, fandit se bude také fotbalu, hokeji či base-

ballu a možná do sbírky „cinkne“ další medaile či titul. (hal), foto: R. Kadlík

BRNO V POHYBU

Nedostali jste noviny Brněnský 

Metropolitan do své schránky? 

Volejte tel.: 224 816 821!

Miminkem číslo 
jedna je Oliver
Narodil se na Nový rok ve 4 ho-

diny a 5 minut ve Fakultní ne-

mocnici v Bohunicích. Je to kluk 

„jako buk“: váží 3,5 kg a měří 

52 cm. Šťastné mamince Roma-

ně i otci dítěte 2. ledna pobla-

hopřál k narození syna brněnský 

primátor Petr Vokřál a předal jim 

kytici a tradiční zlatý dukát. Chla-

pec během návštěvy klidně po-

dřimoval v postýlce, ale po chví-

li se také ozval, aby předvedl, jak 

silným hláskem vládne. 

Oliver je prvním dítětem svých 

rodičů. V kočárku se bude pro-

jíždět nejčastěji ulicemi Bystrce, 

kde rodina bydlí. 

Novoroční hru „na první mimin-

ko“ hraje i Jihomoravský kraj. Ví-

těz letošního kola v barvách kra-

je byl tentokrát rychlejší než šam-

pion města Brna. Přišel na svět 

už 25 minut po půlnoci, rovněž 

v Bohunicích. Jmenuje se Viktor, 

váží 3,4 kg a měří 51 cm a také je 

prvním dítětem v rodině. Z po-

rodnice po pár dnech odcestoval 

domů do Moravan u Brna. 

V roce 2014 se v Brně narodilo cel-

kem 7991 novorozenců, a to 6201 

ve Fakultní nemocnici Brno v Bo-

hunicích a na Obilním trhu a 1790 

v Nemocnici Milosrdných bratří; 

započítány jsou i děti mimobrněn-

ských rodičů.

 (šef), foto: M. Schmerková

Vánoce na blátě? 
Nevadí, máme led
I přes občasné sněhové přeháňky se po-
řádná zima Brnu zatím vyhýbá. Zim-
ní radovánky si ale Brňané mohou užít 
i tak. Hokejové město nabízí celou řadu 
možností, kde si zabruslit. 

Tradiční volbou je lokalita za Lužán-
kami, kde město provozuje mobilní klu-
ziště již od zimy 2009. Největší umě-
lou ledovou plochou pod širým nebem je 
kluziště u sportovní haly Vodova. Veřej-
né bruslení nabízí i hala Rondo a Hoke-
jová hala dětí a mládeže na ulici Střední.

Některá kluziště se na veřejné brusle-
ní přímo specializují, jako například Ice 
Arena v modřické Olympii, kde bude ote-
vřeno až do konce února. Velmi populár-
ní je ručně udržované kluziště na Kra-
ví hoře, kde si návštěvníci mohou zahrát 
také hokej, byť na menším prostoru, než 
nabízí stadiony.

Obyvatelé centra si vychutnají pro-
jížďku i občerstvení v parku Koliště, 
kde je ledová plocha od roku 2012. Lidé 
z Černovic míří na Kneslovu a od začát-
ku ledna se bruslí i v Žabovřeskách ved-
le tenisových kurtů u Svratky.

Některé ledové plochy disponují i půj-
čovnami bruslí, například zmíněná Vodova, 
kde si lze nechat brusle i nabrousit. (mad)

Rok s pětkou. Co přinese?

Velmi zajímavá putovní výstava před-
staví v Brně české korunovační kle-
noty. Mistrovské repliky insignií 
vlády a moci českých králů budou 
k vidění v letohrádku Mitrovských na 
Starém Brně od 24. ledna do konce 
března.

U příležitosti blížícího se 700. výro-
čí narození českého krále a římského 
císaře Karla IV. (1316–1378) mohou 
Brňané i návštěvníci města zhléd-
nout moderní expozici předmětů spo-
jených s vrcholným středověkem a do-
bou Karla IV. 

Součástí výstavy bude svatováclav-
ská koruna, královské jablko a žezlo, 
ale také ukázky gotické módy, středově-
ké obuvi, platidel a nejrůznějších zbraní. 

Autorem replik korunovačních kle-
notů je šperkař Jiří Urban, který rea-
lizoval šperky mimo jiné pro anglickou 
královnu Alžbětu II. nebo papeže Jana 
Pavla II., a manželé Blanka a Matúš 
Cepkovi z Vysoké školy výtvarných 
umění v Bratislavě.

Výstavu doprovází také více než 30 
ilustrovaných tisků ze života a díla 
11. českého krále, které čtivou formou 
zaujmou i laické návštěvníky. Nezapo-
míná se ani na interaktivní prvky v po-
době 3D modelů, např. 3,5 metru vy-
soká socha Karla IV. nebo velkoplošný 
model hradu Karlštejna. A návštěvníci 
si mohou pro štěstí pohladit repliku po-
pravčího meče. 

České korunovační klenoty jsou od 
roku 1962 národní kulturní památkou. 
Originály jsou uloženy v Korunní ko-
moře chrámu sv. Víta v Praze, odkud 
jsou vynášeny jen při zcela zvláštních 
příležitostech.

 Soňa Haluzová

Korunovační klenoty jsou na dosah

 Autorem replik je šperkař Jiří Urban. Foto: archiv Letohrádku Brno
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AKTUALITY | SLOVO PRIMÁTORA

Jakým bych chtěl 
být primátorem
Ano, bude líp, sliboval jsem v předvo-
lební kampani a svá slova jsem připra-
ven naplnit skutky poté, kdy mě usta-
vující Zastupitelstvo města Brna loni 
v listopadu zvolilo primátorem Brna. 
Města, které mi skutečně přirostlo 
k srdci a jehož osud mi není lhostejný. 

Před 17 lety jsem byl nazván politic-
kým romantikem a mnohokrát jsem od 
té doby přemýšlel, co je vlastně v dneš-
ní společnosti normální, neboť každý 
má své priority nastavené jinak. Já však 
mohu s klidným svědomím prohlásit, 
že jsem připraven nadřadit vždy veřej-
ný zájem, zájmy Brňanů a zájem města, 
nad jakékoliv zájmy osobní. 

Z politiky se v poslední době stala 
věc, o kterou slušný člověk nezavadí. 
Po všech těch letech v Brně zkrátka při-
šel moment, kdy jsem si řekl, že už ne-
chci jen nečinně přihlížet a chci v očích 
občanů tohoto krásného města vrátit dů-
věru v politiku a politické reprezentan-
ty, kteří budou hájit jejich zájmy. 

Je totiž pro mě dál nemyslitelné po-
tkávat na ulici lidi, kteří se mě ptají, 
proč vlastně chci vstoupit do něčeho tak 
špinavého, a mají pochybnosti o tom, že 
se vůbec dá na této situaci něco změnit. 

Moc bych si současně přál, aby všich-
ni, bez ohledu na stranickou příslušnost, 
našli v sobě dostatek pokory a dokáza-
li hledat řešení, která Brnu pomohou. 
Změnit názor na politiku a vrátit lidem 
důvěru ve věci veřejné tak považuji za 
naprostou prioritu. 

Každý může mít na situaci a stav 
města odlišný názor. Já osobně si my-
slím, že se Brno nachází v řadě oblas-
tí v kritické situaci. Před sebou máme 
v nadcházejícím období jednu z posled-
ních možností čerpat finanční prostřed-
ky z fondů Evropské unie a stav přípra-
vy řady projektů je neuspokojivý. 

Nastal tak čas, aby se každý z nás po-
kusil přispět ke zlepšení situace a ne-
ztráceli jsme čas politickými roztržkami 
a spory. Toto spolu s výrazným zefek-
tivněním chodu městských firem včetně 
odpolitizování a zavedení transparentní-
ho řízení města považuji pro svou práci 
za klíčové. Jen tak budeme schopni lépe 
podpořit dlouhodobě podfinancované 
oblasti kultury a sportu a zvýšit bezpeč-
nost v brněnských ulicích. 

Mým mottem je známé Never give up 
(Nikdy se nevzdávej – pozn. red.), ne-
boť jsem člověk, který se nevzdává a jde 
si za svým cílem se snahou dosáhnout 
změny k lepšímu, i když je to někdy 
hodně obtížné. 

Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi 
vyjádřili svým hlasem v podzimních 
komunálních volbách. Zavazuje mě 
k tomu, abych s vědomím velké zodpo-
vědnosti a s vynaložením svých sil pra-
coval ve prospěch města Brna a jeho 
obyvatel. 

Do nového roku 2015 vám přeji hod-
ně zdraví, štěstí, správná rozhodnu-
tí a mnoho důvodů k radosti a úsměvu.

PETR 

VOKŘÁL

primátor 

města Brna 

(ANO 2011)

SLOVO PRIMÁTORA

Pisárecký tunel bude 
zčásti mimo provoz
Několikrát odložená oprava zastaralého 
zabezpečení Pisáreckého tunelu je ko-
nečně dořešena. V lednu a únoru čeka-
jí řidiče uzavírky jednoho nebo obou tu-
busů a tunel se dočká opravy či výměny 
bezpečnostní technologie a ventilace.

„Krajský úřad Jihomoravského kraje 
při projednávání omezení provozu dbal 
na to, aby tato omezení byla v co nejkrat-
ších časových úsecích, které jsou nezbyt-
ně nutné pro provedení prací,“ uvedla tis-
ková mluvčí úřadu Denisa Kapitančiková.

Od 9. ledna od 5 hodin do 12. ledna do 
5 hodin budou uzavřeny oba tubusy Pisá-
reckého tunelu, od 12. ledna od 5 hodin 
do 2. února do 21 hodin bude v provozu 
pouze tubus B čili ze směru od dálnice 
D1 do města (vjezd je povolen jen vozi-
dlům do 3,5 tuny). Od 2. února od 21 ho-
din do 23. února do 5 hodin naváže uza-
vírka tubusu B a otevřen bude směr na 
Prahu (opět jen pro vozidla do 3,5 tuny). 
A od 23. února od 5 hodin do 28. úno-
ra do 16 hodin je v plánu opět uzavře-
ní obou tubusů. Objízdná trasa povede 
v obou směrech po Vídeňské, Heršpické, 
Poříčí a Bauerově.

Krátce, 11. a 12. ledna a 27. a 28. úno-
ra, bude uzavřen i tunel Hlinky. (zug)

Jakub se zavírá. Čeká ho oprava rozvodů

J
eho více než 90metrová věž z něj činí domi-
nantu historického jádra Brna. Je zde po-
hřben maršál Raduit de Souches, pod jehož 

velením se Brno za třicetileté války (1645) ubrá-
nilo mnohonásobné švédské přesile. A konečně, 
pod stavbou se nachází unikátní – a veřejnosti 
přístupná – kostnice, v níž byly nalezeny ostatky 
více než 50 tisíc lidí (tolik obyvatel má dnes Líšeň 
a Bystrc dohromady).

Dalších nápověd netřeba, pozorní Brňané jistě uhádli – řeč 
je o kostelu sv. Jakuba. Jeden z největších chrámů v Brně je 
od ledna kvůli opravám uzavřen.

„Hlavním důvodem je oprava elektroinstalace. Když 
před několika lety vyhořel hrad Pernštejn a byla nařízena 
revize u všech památek, přišlo se na to, že rozvody elek-
třiny u Jakuba jsou v havarijním stavu,“ popsal brněnský 
děkan a svatojakubský farář Václav Slouk. Od roku 2007 
tedy farnost hledala zdroje k financování nákladné rekon-
strukce. Loni se na ni podařilo získat grant z tzv. norských 
fondů ve výši 29 milionů korun. Dalších zhruba sedm mi-
lionů, tedy 20 % celkových nákladů, zaplatí farnost. Kos-
tel také získá nové osvětlení, na něž farnost vynaloží přes 
pět milionů korun.

Součástí rekonstrukce bude kromě výměny elektroin-
stalace také restaurování celého interiéru, především oltá-
řů, obrazů, křížů, dřevěné stříšky kazatelny apod. „Ve věži 
bude rovněž otevřena malá muzeální expozice, která lidem 
nabídne příležitost seznámit se s historií kostela a jeho 

vztahem k Brnu,“ popsal Slouk. A sanována bude i static-
ká vada – trhliny na západní kostelní zdi.

Od 12. ledna je kostel na několik měsíců uzavřen. „Mož-
ná v srpnu by mohl být znovu částečně otevřen pro boho-
služby, ale mobiliář zůstane u restaurátorů až do jara 2016, 
aby se během prací nepoškodil,“ vysvětlil Slouk. Opravy by 
měly skončit příští rok v dubnu. Náhradní bohoslužby má 
farnost domluvené v blízkém kostele sv. Tomáše (ve všední 
dny) a u jezuitů (v neděli). Zuzana Gregorová

 Farář Václav Slouk představuje rozsah restaurá-

torských prací v interiéru kostela. Foto: Z. Kolařík

Z křižovatky na Žlutém kopci vznikl kruhový objezd

NÉ 
VÝDAJE 8,29 

(+6 %)

KAPITÁLOVÉ 
VÝDAJE 2,39 

(+2 %)

VÝDAJE ROZPO TU 2015

10,68 MLD.
(+5 %) 

ZDROJE E ROZPO TUU 2015

DA OVÉ 
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0,98 (+30 %)
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KAPITÁLOVÉ 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (V V K /OB ANA)

42,- Jiné ve ejné slu by nnos

68,- Bezpe nost a ve ejný po ádek

95,- Ochrana ivotního pr edí

140,- Zdravotnictví

242,- Sociální a pomoc

247 výchova a zájmová innost

258,-    Vz ávání

304,-    Státní správa a územní samospráva

329,-    Kultura, církve a s ací pr edky

1 408,- Doprava

1 487,- Bydlení, komun. slu . a úz. rozvoj

1 722,- Vodní hospodá ství

B NÉ VÝDAJE (V V K /OB ANA)

29,-    Vodní hospodá ství

120,-   Vz vání

318,-   Zdravotnictví

348,-   Jiné ve ejné s u by a n

660,-   T ovýchova a zájmová innost

936,-   Bezpe ý ádek

945,-   Sociá ní pé e a pomoc

1 135,- Ochran otního prost edí

1 524,- Úroky, da  z p íjm ráv. osob

2 074,- Ku tura, církve ovací prost edky

2 226,- Byd ení, komun. u . a úz. rozvoj

2 318,- Státní správa a územní samospráva

2 920,- Transfery m kým tem

6 385,- Doprava

Rozpočet 
města je 
vyrovnaný

K
olik peněz do svého roz-
počtu město Brno zís-
ká a kolik vydá? Z jakých 

zdrojů příjmy pocházejí? Kolik 
stojí Brňany ochrana životního 
prostředí, sociální péče nebo 
doprava? Jaké projekty jsou 
nejnákladnější? 

Na tyto a další otázky odpovídá ná-
vrh rozpočtu města Brna na rok 
2015, který 19. prosince loňského 
roku schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Brna. Najdete jej mimo jiné na 
webových stránkách www.brno.cz 
v sekci Správa města > Dokumenty 
města > Rozpočet. (red)

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2015

• zdroje 10 675,6 mil. Kč

 v tom: příjmy 9699,2 mil. Kč, financování 976,4 mil. Kč

• výdaje 10 675,6 mil. Kč 

 v tom: provozní výdaje 8281,4 mil. Kč (tj. 77,6 % celkových výdajů, oproti 77 % ve schváleném rozpočtu 

roku 2014), kapitálové výdaje 2394,2 mil. Kč (tj. 22,4 % celkových výdajů, oproti 23 % ve schváleném roz-

počtu roku 2014)

 Šestiměsíční uzavírka křižovatky na 

Žlutém kopci je už několik týdnů minulostí. 

Vaňkovo náměstí je pro individuální dopra-

vu, trolejbusy i autobusy MHD opět otevřeno, 

řidiče zde ale překvapí nové dopravní řešení: 

po rekonstrukci se křižovatka změnila v kru-

hový objezd. 

Ten by měl, jak dopravní odborníci předpoklá-

dají, zklidnit dopravu v místě a zlepšit celkové 

uspořádání prostranství včetně možností par-

kování a umístění zastávek městské hromad-

né dopravy. 

Před dokončením opravy se podařilo „dola-

dit“ šířku jízdních pruhů, jež zpočátku nevyho-

vovaly kloubovým autobusům. „Ještě v rámci 

stavby byly provedeny lokální změny šířkové-

ho uspořádání okružní křižovatky. Nešlo o žád-

nou zásadní změnu,“ řekla mluvčí Brněnských 

komunikací Vladimíra Navrátilová.

Díky novému uspořádání náměstí se našlo 

místo pro odstavení automobilů. „Na náměs-

tí vzniklo parkoviště pro 19 vozidel,“ uvedla 

Navrátilová. 

Oprava Vaňkova náměstí trvala od června do 

začátku prosince loňského roku a město Brno 

do ní investovalo více než 32 milionů korun.

Pozornost přitáhne i nová dominanta prosto-

ru – 13metrová Věž architektů z bílého lité-

ho betonu. Solitér navržený Jiřím Fingerem 

a P. P. Architects je poctou brněnskému ar-

chitektu Jindřichu Kumpoštovi.

 (šef), foto: Z. Kolařík

 Foto: M. Schmerková



3LEDEN 2015

www.brno.cz

ROZHOVOR | NÁZORY

Pavel Čech: Na českých komiksech mám rád nedokonalost

Z
amčené, hustě zarostlé za-
hrady, skrývající mnohá ta-
jemství. Indiánský válečník, 

sedící za volantem závodního 
automobilu. Rychlé šípy. Život 
a smrt. Dílo Brňana Pavla Čecha 
(46) spojuje všechny tyto atribu-
ty a sdružuje je v sen dospělých 
s dítětem v těle, v sen dětí, kte-
rým ještě zůstalo dost odvahy 
a zvědavosti odhalovat pradáv-
né záhady. Malíř a vypravěč pří-
běhů, které čtenáře pošlou na 
výlet do čarovné říše fantazie, 
svým milým, pábitelským způ-
sobem mluví o tom, proč nemá 
rád dokonalost a Batmana.

Před několika lety jsem studoval na 
pedagogické fakultě, kde jsem se po-
prvé setkal s vaší tvorbou – analyzo-
vali jsme vaši Zahradu. Co říkáte na 
to, že jste součástí učebních osnov?
No dobrý. (smích) Jestli někdo naznal, 
že by to stálo za přemítání nebo roz-
bor, tak jsem potěšen. Mně první kníž-
ky daly spoustu práce a přemýšlení, 
Zahrada ve mně zrála asi pět let, Pe-
pík Střecha asi deset let, postupně se to 
všechno skládalo ze střípků. Pak je zá-
zrak, když to vyjde jako kniha.

Vaší značkou je především komiks, 
který je inspirovaný také západní 
tvorbou, například superhrdinským 
subžánrem. Kdy jste si tohoto umění 
všiml a čím vás zaujalo?
Asi v dětství. Doma jsme měli Čtyřlíst-
ky, které jsem sbíral z nedostatku ko-
miksů, po kterých jsme toužili, jako 
byly francouzské – třeba Pif – nebo 
stripotéka z bývalé Jugoslávie. Každý 
z kluků ve třídě měl pár komiksů, kte-
ré držel a nechtěl měnit. Tak jsme si 
je aspoň půjčovali a někteří z nás se je 
pokoušeli obkreslovat. Nejvíc jsem se 
stejně naučil jako kluk ve třetí čtvrté tří-
dě, teď už to jen horkotěžko doháním. 
Fascinace komiksem plynula z toho, že 

to bylo něco jiného, byly barevné a roz-
víjely příběhy, po kterých jsme touži-
li, namalováno to bylo nádherně, zdán-
livě nedosažitelně. Většinou jsme jim 
ani nerozuměli, takže jsme svou fanta-
zií utvářeli úplně jiné příběhy. Super-
hrdiny jsem se neinspiroval, spíš jsem 
je párkrát parafrázoval, já vyrostl na 
Rychlých šípech a Malých Vinnetou-
ech od Karla Franty a na věcech z časo-
pisů Pionýr a Větrník. Poetiku Batma-
nů a Supermanů moc rád nemám a asi 
ji ani nechápu.

Sledujete současnou komiksovou 
tvorbu, ať už českou, nebo světovou? 
Která díla vás nejvíc zaujala?
Jo, sleduju, co vyjde tady u nás. Mrzí 
mě, že trh už se zaplavil, že to nevyvě-
rá z našich vzorů. Myslím, že spous-
ta lidí tu dělá komiksy do šuplíku, ale 
vydávat je se nevyplatí. Ale asi je hod-
ně těch, co kupují hrdinské komiksy, 
ale to s tradicí našich věcí nemá nic 
společného, odehrávají se někde mezi 
mrakodrapy. Mám pár oblíbených sta-
rých autorů, možná už jsou mrtví. Ti 
moderní mi připadnou na jedno brdo, 
že z toho čouhá počítač. Mnoho ko-
miksů vzniká tak, že jeden obrázek 
nakreslí tužkou, druhý obtáhne, tře-
tí vybarví, čtvrtý doladí na počítači 
a pátý dává písmenka, lettering, a je 
to dotaženo k podivné, chladné doko-
nalosti, to nemám rád. Mám rád, když 
je v díle hravost, české animované fil-
my a ilustrace, jsou tam vidět pastel-
ky a tužky, ta příjemná, nestrojová ne-
dokonalost…

Ve vaší tvorbě je patrná nostalgie 
z dobrodružství populárních v mi-
nulém století. Především Foglaro-
va tvorba, ale i Jules Verne, indián-
ské příběhy, pohádky. Čím to, že vás 
tato díla dodnes inspirují?
Asi tím, že jsem je četl jako kluk. Byly 
to první příběhy, kde jsem prožíval 
věci jako odvahu, čest, boj dobra proti 

zlu. Od té doby jsem viděl tisíce obráz-
ků a filmů a člověk se nemůže ubránit, 
aby v tom neviděl trošku kalkul, pod-
manivá hudba, hra na city. Jako kluk 
jsem to bral vážněji.

Vaším dílem často prostupuje téma 
svobody v mnoha významech. Při-
padal jste si někdy nesvobodný?
Aby to nebylo rouhání – právě teď za-
žívám pocit velké svobody, protože dě-
lám práci, kterou mám rád, a jsem pá-
nem svého času. Když si zamanu, jedu 
na výlet a nemusím malovat. Co dělám, 
mě velice baví, takže se k práci nemusím 
nutit. Ale zároveň člověk ví, že pojem 
svobody je relativní, že žijeme v systé-
mu, ve veliké aglomeraci, limity jsou 
ze všech stran, co můžu, co nemůžu, co 
všechno musím zaplatit, školy, děti, oč-
kování. Ale samozřejmě si uvědomuju, 
že když to srovnám se světem, vychá-
zíme dobře. Někdo třeba má svobodu, 
ale taky hlad, nejistotu, někdo se samo-
palem se jim prožene vesnicí a obrátí ži-
vot vzhůru nohama. Nemůžu si stěžovat. 
Ale jinak se svoboda těžko posuzuje, to 
spíš zvenčí. Když se člověk dívá na pří-

rodní národy, indiány, to byli opravdu 
svobodní lidé. Jasně, museli něco ulo-
vit, bránit své území, ale i tak. My jsme 
si představovali, že až si to vyzvoníme 
klíči, nastane v uvozovkách ráj na zemi.

Jste malířem protínajícím mnoho ča-
sových a prostorových rovin. Kdy-
byste si měl vybrat, kde a kdy budete 
žít, co byste zvolil?
Možná bych se mohl vykroutit, že by 
mě romantika přešla, kdyby mě bo-
lel zub. Ale abych byl upřímný, odpo-
vím naivně, a budu si za tím stát. Chtěl 
bych být indiánem, kolem roku 1800 
se narodit, v Bear Butte na Velkých 
planinách, kmen Cheyenne. Ti zažívali 
pocit svobody, štěstí a okouzlení svě-
tem, jehož jsme součástí, byli s ním 
pořád konfrontováni, víc než my. My 
považujeme spoustu věcí za samozřej-
most. Sám mnohokrát denně užasnu, 
třeba když pustím vodu, nejen že je to 
bezpracné, ale že voda vůbec je, nad 
námi nebe, pták, všechno je kouzelné. 
A my jsme uzavřeni, řešíme, jestli po-
lička z Ikey doleva nebo doprava, pře-
čteme toho tolik, rádio, příval infor-

mací, to nás odděluje od myšlenek, co 
měly tyhle přírodní národy – a taky na 
nic nepřišly. My můžeme mít tolik in-
formací od duchovních učitelů, filoso-
fických směrů, jsou jich plné knihovny, 
ale stejně víme prd jako oni. Myslím, 
že vedli šťastnější život než my.

Máte dva syny. Co říkají na vaši 
tvorbu? Sdílejí vaši vášeň pro indi-
ánky a foglarovky?
Asi ne. Mám radost, když vidím, že 
si vezmou jednou za čas třeba něja-
kou mou knížku a prolistují ji. Fogla-
rovky mají v knihovně, když byli malí, 
četl jsem jim je, říkal jsem si, že by jim 
mohly něco dát nebo je pobavit, dovést 
k zamyšlení nad kamarádstvím nebo 
takovými věcmi. Žádní velcí čtenáři 
z nich ale asi nebudou. Překvapilo mě 
asi před rokem, když můj starší synek, 
bylo mu dvanáct, vzal na mé doporuče-
ní jednu foglarovku a začal ji číst a bě-
hem dvou měsíců jich přečetl asi de-
set a ještě se pídil, kde jsou další. Teď 
jsem ho načapal, jak znovu čte Hochy 
od Bobří řeky. Mnohokrát se mě pta-
li zvídaví novináři, jestli tyhle knížky 
mohou dnešní generaci něco dát. Mys-
lím, že některé věci se nemění. Reálie 
třeba ano, dneska už skoro nikdo neví, 
co je třeba žebřiňák. Ale touha po dob-
rém kamarádovi, po odvaze, cti, touha 
vypátrat tajemství, to je aktuální pořád. 
Foglar mi psal úplně z duše, chápal, co 
se děje v mladém klukovi. To je dů-
vod, proč děti, které by teoreticky měly 
číst jen Deník malého poseroutky nebo 
Harryho Pottera, Foglara stále ještě na-
chází. Jasně, mají určitě nové knížky, 
které vůbec neznám, nějaká dobro-
družná čtyřka. Parta mladých kamará-
dů, holka, ať je to genderově vyvážené, 
a používají mobily a facebooky, zatím-
co dřív to byla morseovka – ale základ-
ní myšlenka je stejná.

Ptal se Marek Dvořák
Celý rozhovor najdete na webu 

www.brno.cz.

 Pavel Čech ve svém ateliéru. Foto: Z. Kolařík

JAK TO VIDÍ RADNÍ A ZASTUPITELÉ

Město Brno leží v sousedství Bra-

tislavského kraje a Vídně; dvou 

ekonomicky silných oblastí Evropy. 

Proto je pro další rozvoj Brna i Jiho-

moravského kraje klíčové profitovat 

z co nejužšího svazku s nimi. 

To lze aktuálně nejsnáz skrze zavádění nových koncep-

tů efektivnější správy města, mezi které spadá i koncept 

chytrého města, tzv. smart city. Smart city není ryze tech-

nologickým konceptem, ale staví na jednoduchých myš-

lenkách, jako například „víc hlav víc ví“. Jedná se o umož-

nění občanům i firmám aktivně se podílet na rozvoji měs-

ta s využitím moderních komunikačních nástrojů, jakými 

jsou internet či aplikace v chytrém mobilním telefonu. 

Další zásada „využij, co máš“ upřednostňuje optimalizaci 

správy města pomocí digitálních technologií oproti budo-

vání nových dopravních či jiných staveb. 

Cílem chytrého města je pak udržitelnost (energetická, 

s nižšími dopady na životní prostředí) a vyšší kvalita živo-

ta občanů. Udržitelnost již není otázkou politické debaty, 

ale naprostou občanskou nutností. Je potřeba znovu po-

stupně nabýt soběstačnosti, vyrábět, spotřebovávat a za-

městnávat lokálně a udržet ekonomický růst bez dalších 

negativních dopadů na životní prostředí. 

Kvalitou života se míní nová pozice občana – s volným pří-

stupem k informacím a plánům města, s možností vyjád-

řit názor, hlasovat, zasílat podněty, s informacemi nakládat 

a podnikat, sdílet nápady i majetek, sdružovat se s cílem 

zlepšit „svůj“ veřejný prostor či spolurozhodovat aspoň 

o části rozpočtu města.

Kvalita života znamená i novou pozici městské správy, která 

odměňuje občany za udržitelné chování (nižší ceny jízdného 

v MHD, nižší poplatky za odpad pro ty, kteří třídí, atd.) či umož-

ňuje lidem do svého města investovat a mít tak i finanční podíl 

v některých městských firmách (například městské elektrárny).

Chytré město má aktivní, vzdělané a bohaté občany. A ta-

kové může být i Brno.

Je za námi teprve pár dnů v roce 

2015, proto vám na prvním místě 

přeji vše dobré, hodně zdraví, štěstí, 

klidu a osobní i pracovní pohody po 

celý rok.

Je též namístě zamyslet se, co popřát městu. Jsme na za-

čátku volebního období, nabízí se tedy úvaha o dlouhodo-

bém plánu rozvoje města, bez ohledu na horizont politic-

kého mandátu. Co tedy přát Brnu?

Myslím, že hlavně splnění či alespoň odpovědnou přípra-

vu všech slibů, které politici v předchozích obdobích dali 

a nepovedlo se je uskutečnit. Hlavní cíl vidím v odpověd-

né přípravě a realizaci územního plánu, z něhož vychází 

rozvoj dálniční sítě kolem Brna, nové nádraží, sportovní 

stánky a další infrastruktura. 

Kromě agendy, která mi byla svěřena, v sobě nemohu za-

přít bývalého sportovce, stálého příznivce kultury a uči-

tele angličtiny. Přání mému městu se tedy ubírají také tě-

mito směry.

Brusle, ať krasobruslařské, nebo kolečkové, patří do mého 

života. Vrcholově jsem na nich strávil bezmála čtvrt stole-

tí, teď učím svého syna. Nyní již upřednostňuji kolečkové, 

proto je mým prvním přáním dát Brnu sportoviště umož-

ňující organizaci in-line soutěží na světové úrovni. Jejich 

vyznavači by si to zasloužili.

V minulosti se Brno ucházelo o pořadatelství letní mlá-

dežnické olympiády. Zkusme to znovu. Přinesla by ožive-

ní v létě a pozvedla dobrou pověst města. A kromě jiného 

by motivovala k rekonstrukci či rozvoji městských spor-

tovišť.

Nakonec se hlásí o slovo učitel. Angličtinář, který se svým 

týmem organizoval anglickou jazykovou soutěž. Co kdy-

by ji pro své základní školy zorganizovalo město? Snad by 

uvítaly možnost ověřit dovednosti žáků na bázi meziná-

rodně uznávaných jazykových zkoušek.

Samozřejmě má přání nejsou dogma. Proto uvítám i vaše 

podněty.

Také loni jsme skončili v pomyslné 

soutěži měst v kvalitě ovzduší ne-

slavně. Hygienický limit polétavého 

prachu byl v Brně překročen výrazně 

více než zákonem tolerovaných 35 dní v roce. Je načase 

s tím začít něco dělat.

Odborníci potvrzují, že nejvíce škodlivých emisí dodává 

do vzduchu v brněnských ulicích automobilová doprava. 

Je povinností samosprávy města hledat a uvádět v život 

různá řešení, která pomohou znečištění snížit a ochránit 

zdraví lidí. 

Proto jsem hned po nástupu do funkce zadal přípravu 

Akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší, který by shr-

nul všechna potřebná opatření a hlavně stanovil konkrét-

ní úkoly včetně termínů splnění pro jednotlivé úřady a in-

stituce. 

Součástí plánu budou například konkrétní kroky ke zatrak-

tivnění veřejné dopravy a cyklodopravy. Pokud nenabíd-

neme lidem konkurenceschopnou alternativu k cestování 

do práce autem, těžko můžeme čekat, že to s brněnským 

ovzduším bude lepší. Proto hned od prvních měsíců nové-

ho roku začneme pracovat na přípravě slevového progra-

mu pro pravidelné cestující i posílení spojů tam, kde kapa-

cita a návaznosti nejsou dobré. 

K vyššímu využívání veřejné dopravy v centru města 

přispějí i změny v parkovací politice, zavádění rezidenč-

ních a nízkoemisních zón a záchytných parkovišť. Pros-

tor na ulicích nejen v centru je naopak potřeba otevřít 

cyklistům. Lidí, kteří by do práce či do školy rádi jezdili 

na kole, je dost, jen je třeba vytvořit jim podmínky, aby 

se na ulicích nemuseli bát a kola měli také kde bezpeč-

ně zaparkovat.

Ve dnech, kdy je kvalita ovzduší výrazně zhoršená, pova-

žuji za důležité dostat tuto zprávu rychle k lidem. K tomu 

připravujeme novou aplikaci na internetových stránkách 

města.

MAREK JANÍČEK 
člen Rady města Brna (ANO 2011)

JAROSLAV SUCHÝ 
člen Zastupitelstva města Brna (KDU-ČSL)

MARTIN ANDER 
náměstek primátora města Brna

(Strana zelených)

Chytré město má aktivní, 
vzdělané a bohaté občany

Co přát Brnu a lidem, 
kteří tu žijí?

Je načase začít s ovzduším 
něco dělat
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VIDĚNO Z DRUHÉ STRANY

Po loňských komunál-

ních volbách má Brno 

nové vedení. Prvním 

z jeho důležitých úkolů bylo schválení návr-

hu rozpočtu města na rok 2015. Budou však 

provedené změny Brnu ku prospěchu?

Podle harmonogramu přípravy rozpočtu na 

rok 2015 byla v průběhu srpna až října loň-

ského roku připravena a projednána nultá 

a první etapa, kterou schválilo minulé vede-

ní města. Návrh rozpočtu byl sestaven jako 

vyrovnaný s prioritou snižování zadluže-

nosti a podporou investic.  

Celkově nové vedení navýšilo provozní vý-

daje o necelých 50 milionů korun. V kon-

textu růstu celkových příjmů města oproti 

předchozím obdobím, poznamenaným vý-

padkem daňových příjmů v důsledku hos-

podářské krize a změny zákona o rozpoč-

tovém určení daní, by se dalo říci, že ve fi-

nanční oblasti čekají Brno příznivější roky. 

Je však otázka, zda budou finanční pro-

středky zapojovány do navyšování kapitálo-

vých investic nebo „zkonzumovány“ v pro-

vozních výdajích.

Nové vedení avizovalo, že příliš změn dělat 

nechce. K úpravám rozpočtu přesto přistou-

pilo. Z mého pohledu patří k nejvýznamněj-

ším navýšení běžných výdajů v oblasti kul-

tury o necelých 30 milionů korun. 

Součástí změn je i vrácení neinvestičního 

příspěvku příspěvkovým organizacím měs-

ta v oblasti kultury na původní výši. Moh-

lo by se zdát, že v objemu více než 10mili-

ardového rozpočtu jde jen o malou částku. 

Je však třeba říci, že také ostatní příspěv-

kové organizace (např. zoo, Knihovna Jiřího 

Mahena či domovy pro seniory) se musely 

v minulých letech uskromnit. 

Navrhovaná úprava rozpočtu nového vede-

ní je tak jednoznačně nekoncepční a může 

znamenat jediné – budou se i do budoucna 

rozlišovat příspěvkové organizace podle re-

sortu působnosti?

NADĚŽDA 

KŘEMEČKOVÁ 
členka Zastupitelstva 

města Brna (ČSSD)

Rozpočet města doznal změn. Ku prospěchu?

Rád bych touto cestou 

poděkoval všem, kte-

ří se zúčastnili komunál-

ních a doplňujících senátních voleb, a také 

všem, kteří volili TOP 09. I když výsledek 

voleb nebyl podle našich představ, dobře 

víme, že kdo chce vyhrávat, musí umět též 

prohrát. Nesmí se z toho však stát tradice.

Respektujeme výsledek voleb a nové slože-

ní vedení města Brna. Přejeme členům ve-

dení mnoho úspěchů. Zcela jistě jim náleží 

čas na seznámení se s problematikou měs-

ta, na rozhodnutí, kam a jak dále směřovat, 

a ne hned kritika. 

Jako doposud se hodláme vyvarovat osob-

ních útoků, chceme být konstruktivní opo-

zicí. Jsme připraveni se podílet na řešení 

záležitostí prospěšných pro město a Brňa-

ny, a to i iniciativně. Objeví-li se však spor-

né otázky, chceme na ně opět upozorňovat 

a snažit se je změnit na bázi věcné diskuse. 

Rozhodně chápeme opoziční práci jako stej-

ně důležitou, ne-li důležitější než v koalič-

ních lavicích, neboť plní kontrolní funkci po-

dobnou záchranné brzdě. V zastupitelstvu 

i v členské základně máme kvalitní a odbor-

ný tým. Naše odborníky chceme co nejví-

ce zapojit do práce v komisích rady města. 

Jsme v plné síle a máme chuť naplno pra-

covat nejen pro všechny Brňany. Budeme 

se snažit prosadit aspoň část našeho pro-

gramu, neboť naše teze se z velké části ob-

jevily v koaliční dohodě. Snad by to tedy 

nemělo být tak těžké. 

Nehodláme ustoupit z našich základních 

priorit. Rozhodně se budeme snažit otevřít 

diskusi o jasné vizi města alespoň do roku 

2040, o přípravě strategických dokumentů 

včetně harmonogramu, odpovědností i mě-

řitelných cílů. 

Spolu s odborníky a zahraničními městy 

chceme zavést řešení ke zlepšování na bázi 

tzv. chytrých měst (smart cities). Podpoříme 

otevřenost a transparentnost, zatraktivnění 

veřejné dopravy či realizaci tzv. metropolit-

ního plánu. 

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál vše 

nejlepší v novém roce.

Je mou milou povin-

ností vám do roku 

2015 za sebe a celý klub 

zastupitelů za KSČM popřát hodně zdraví, 

štěstí a občanské spokojenosti. To poslední 

je pochopitelně do značné míry odvislé i od 

činnosti nás, vašich zástupců v samosprá-

vě a zejména v jejím vedení.

Tento text vzniká v době, kdy základní člán-

ky nové samosprávy města teprve začína-

jí pracovat a získávají svou podobu. Po 60 

dnech od voleb tak nová Rada podnikatelů 

města Brna (jak jsem si ji osobně pojmeno-

val) již stihla schválit nové znění Statutu ko-

misí RMB jako svých iniciativních a porad-

ních orgánů.

Jsem rád, že komise svým novým složením 

(jeden zástupce za každý klub) a jmenovitým 

zaznamenáváním hlasování oproti minulos-

ti představují demokratičtější prvek. Bohužel 

proti slibovanému principu kontrolovatel-

nosti a průhlednosti naopak stojí schválené 

omezení účasti vždy jen jednoho společ-

ného zástupce opozičních klubů dohroma-

dy v dozorčích radách Dopravního podniku 

města Brna, Starez-Sportu, Brněnských vo-

dáren a kanalizací či Brněnských komunika-

cí a dalších, pro chod města a spokojenost 

jeho občanů tak důležitých organizací.

Pro všechny kolegy ve vedení města si ješ-

tě dovolím přidat přání mnoha pracovních 

úspěchů. Zejména bych jim přál, a to míním 

upřímně, nikoliv škodolibě, aby se jim nesta-

lo to, co stávajícímu náměstkovi pro oblast 

rozvoje města, když se svému nejdůležitěj-

šímu rozhodnutí v minulém působení v této 

funkci posléze stal nejhorlivějším kritikem.

A jestliže názor člena nové rady za KDU-ČSL 

je, že strategickou úlohou jeho politické 

strany je vyvažování opačným směrem, 

než je chování hlavního koaličního subjek-

tu, a udržování postavení rady v politickém 

středu, pak jsem jistě nejen já zvědav, bude-

-li se chovat pravicově, či levicově.

JAROSLAV KACER 
člen Zastupitelstva 

města Brna (TOP 09)

DANIEL BORECKÝ 
člen Zastupitelstva 

města Brna (KSČM)

Co nás čeká a nemine v roce 2015?

K prvním krokům nového vedení města

• Události a dění v Brně obrazem • Aktuální reportáže zhlédnete v sekci 

Videoaktuality na portálu YouTube s odkazem na webu města www.brno.cz.

Videoaktuality

Radniční zpravodajsko-

-publicistický týdeník 

Brněnské oko můžete 

zhlédnout na portálu 

YouTube s odkazem na 

webu města www.brno.cz, v Urban centru na Mečové 5 nebo na kabelové 

TV Slovácko (premiéra každý čtvrtek v 17.15 hodin, repríza 5x denně) 

• informace o aktuálních událostech ve městě • politická rozhodnutí 

volených orgánů, která ovlivňují život a rozvoj metropole • pravidel-

né rubriky přibližují práci magistrátu, městské policie a městských 

společností • rubrika Kultura představuje umělecké a společenské 

aktivity • rubrika Sport nabízí pohledy do činnosti profesionálních 

i amatérských klubů

Příští číslo bude distribuováno 

7. a 8. února 2015. Brněnský Me-

tropolitan čtěte také na webové 

stránce www.brno.cz – delší verze 

článků, více fotografií, kompletní 

archiv, aktuální číslo ke stažení

• Radiomagazín města Brna • Ak-

tuální dění v jihomoravské met-

ropoli • Premiéra každou středu 

v 16.40 hodin na Hitrádiu Magic 

Brno (99,0 FM) • Každé poslední 

pondělí v měsíci od 11 do 12 ho-

din speciální diskusní pořad

Brněnské echo

Sdružení pěstounských rodin hledá mámy a táty

A
čkoliv v dějinném vývo-
ji společnosti se řada funk-
cí rodiny změnila, pro dítě 

má rodina stále nezastupitel-
ný význam. Ani maximální úsilí 
a péče v dětských domovech to-
tiž nedokáže nahradit teplo „ro-
dinného krbu“. 

Z údajů Ministerstva práce a sociál-
ních věcí vyplývá, že v ústavech pobý-
vá 8428 dětí – to je obrovské číslo, které 
vypovídá o nedostatku místa u domácí-
ho stolu a potřebě najít nové rodiče. 

Nezisková organizace Sdružení pěs-
tounských rodin vznikla v roce 1995 
a svou činnost zaměřuje na poskytování 
informací o pěstounské péči a na služby 
pro žadatele a pěstounské rodiny. Její 
pobočky najdeme dnes nejen v Brně na 
Anenské 10, ale také v Plzni a Bystřici 
pod Hostýnem. 

Za svou činnost získala již řadu oce-
nění, např. v roce 1999 poděkování Vý-
boru dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové. Skutečným dárkem je však nová 
rodina pro dítě. V Jihomoravském kra-
ji se díky sdružení podařilo jen v první 
polovině roku 2014 najít novou rodinu 
pro 17 dětí, tedy pro polovinu navrže-
ných.

Být pěstounem není lehké, 
ale pomoc existuje

Stejně jako je narození dítěte prová-
zeno plánováním a čekáním, také bu-
doucí náhradní rodina prochází podob-

ným procesem rozhodování. Důležité 
je, aby výsledné rozhodnutí podpoři-
la i širší rodina, o kterou se lze pozdě-
ji opřít.

Následný úřední proces pak zjišťuje 
nejen motivaci a charakteristiku osob-
nosti budoucích pěstounů, ale také pev-
nost manželského vztahu nebo sociální, 
etnické, náboženské a kulturní prostředí 
žadatelů. Budoucí rodina také absolvuje 
odbornou přípravu k přijetí dítěte do ro-
diny, a to díky sdružení zdarma. 

A ačkoliv je příchod dítěte do rodi-
ny toužebně očekávanou událostí, jde 
o velkou psychickou zátěž. Jak se vy-
pořádat s touto situací či jak řešit so-
ciální dávky nebo případné výchovné 
problémy a vztahy v rodině? Sdružení 
náhradním rodičům v rámci odborné-
ho sociálního poradenství nabízí i tyto 
služby. Více informací najdete na webu 
www.pestouni.cz.

Po mateřské náruči 
touží všechny děti

Sdružení pěstounských rodin hledá 
nové rodiče, kteří jsou ochotni při-
jmout dítě do rodiny. Projekt „Hledá-
me vás, mámo, táto“ tak oslovuje ro-
diče, kteří mají dostatek lásky a síly na 
rozdávání.

Největší zájem je o děti zdravé, 
„bílé“, ve věku do šesti let, ovšem děti 
méně hodné, méně krásné či méně po-
slušné nebo se zdravotním handicapem 
touží po bezpečné mateřské náruči ne-
méně. Proto je nutná dlouhodobá po-

moc náhradním rodinám – za dvace-
tiletou zkušeností se stovkami rodin 
a lidských příběhů se ukrývá jedineč-
ný přístup, který je dán osobitou krásou 
každého dítěte. 

Pracovníci sdružení navštěvují pěs-
tounské rodiny, poskytují jim další po-
třebné vzdělávání, konzultace s odbor-
níky na výchovu i právo, nabízí pobyty 
a akce pro rodiče i děti. Jednou z nich 
je tradiční rodinný turnaj v bowlingu, 
který se uskuteční v nákupním cent-
ru Olympia v Modřicích 17. ledna od 
14 hodin. Pozvánka platí pro rodiny 
s velkými i menšími dětmi. 

Nové směry v náhradní rodinné péči 
přináší i další příběhy. Např. si pěs-
tounka přinesla na přechodnou dobu 
z porodnice malou holčičku, neboť 
matka se po porodu rozhodla ve složi-
té životní situaci pro adopci. Za pomo-
ci sociálních pracovnic se ale podaři-
lo problémy biologické matky vyřešit 
a zanedlouho se dívenka stěhovala zpět 
ke své matce. 

 Soňa Haluzová

Víte, že...
• v roce 2014 jsme si připomněli 

20. výročí Mezinárodního roku ro-

diny vyhlášeného Organizací spoje-

ných národů v roce 1994?

• Odbor zdraví MMB vydal Katalog 

prorodinných organizací a služeb ve 

městě Brně, který si můžete stáh-

nout i na webu www.brno.cz.

POMÁHAJÍ NEZIŠTNĚ

+420 778 520 752

Urban centrum zve k návštěvě výstavní síně na Staré radnici zájemce 

o rozvoj a budoucí podobu města Brna. Kromě pravidelně obměňovaných 

expozic o připravovaných a realizovaných záměrech města se mohou 

zúčastnit i besed či prezentací.

 Ilustrační foto: M. Jenčo
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Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou službou ŠKODA Bez starostí si teď 
můžete pronajmout bez akontace, jen za fixní částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Fabia 1.0 MPI 
44 kW za 5 499 Kč nebo ŠKODA Fabia Combi 1.0 MPI 55 kW za 5 999 Kč měsíčně ve verzi služby 
KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních kol. Kompletní nabídku služby 
najdete na skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte na Infolinku 
ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NYNÍ V NABÍDCE 
I NOVÁ ŠKODA FABIA A FABIA COMBI

skoda-auto.cz/bezstarosti

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN“).  
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákonač. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA 
a ŠkoFIN nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, 
každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

MÁME PRO VÁSMÁME PRO VÁS

NOVOU SLUŽBU.NOVOU SLUŽBU.

UKOČÍROVAT     ,       A
VÁM DÁVÁ ZABRAT? 
UKOČÍROVAT     ,       A
VÁM DÁVÁ ZABRAT? 

ŠKODA Bez starostí
Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

AUTONOVA BRNO, Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 222, www.autonova.cz
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Veletrhy cestovního ruchu

Zakupte vstupenku online na etickets.bvv.cz, ušetříte čas i peníze!

www.regiontour.cz

GO a REGIONTOUR – svátky 
cestování začínají už 15. ledna
Přemýšlíte, kam vyrazit na do-

volenou, na výlet, za sportem 

nebo za poznáním? Každá ces-

ta začíná hledáním informací 

a výběrem toho správného cíle. 

Ulehčit vám to může tandem ve-

letrhů cestovního ruchu, který 

na brněnském výstavišti začíná 

už za pár dní. 

Pokud si chcete v předstihu 

vybrat letní dovolenou s veletrž-

ní slevou, využít aktuální nabíd-

ky lyžařských zájezdů nebo zís-

kat cestovatelské informace tzv. 

z první ruky, budete ve dnech 

15. až 18. ledna na správném 

místě. Bezkonkurenčně široká 

nabídka turistických cílů v Čes-

ké republice seznámí s uby-

tovacími kapacitami ve všech 

atraktivních lokalitách, s nový-

mi turistickými programy i příle-

žitostmi ke sportování a aktiv-

nímu trávení volného času. Ale 

nezůstane jen u domácí turis-

tiky, partnerskou zemí veletrhu 

REGIONTOUR se poprvé stalo 

Maďarsko, které představí hlav-

ně své lázeňství, vyhlášenou 

gastronomii a tradiční folklór. Do 

ještě vzdálenějších míst se vy-

pravíte prostřednictvím veletrhu 

GO, kde si můžete vybrat ze zá-

jezdů do téměř stovky zemí ce-

lého světa, od relaxačních poby-

tů u moře přes poznávací a tu-

ristické cesty až po dobrodruž-

né výpravy za exotikou. Vedle 

spousty cestovatelské inspira-

ce vás čeká také tradiční gastro-

nomický festival RegFoodFest, 

Cyklistická vesnička, doprovod-

ný program na třech pódiích 

nebo 18. ročník festivalu GO Ka-

mera, tentokrát s hlavním téma-

tem Srí Lanka.

Brány výstaviště se otevíra-

jí vždy v 10 hodin a při registra-

ci a platbě online stojí vstupen-

ka 80 korun. Více informací na 

www.bvv.cz/go-regiontour.
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Znáte brněnský centrální technický dispečink?

Centrální technický dispečink 

(CTD) byl zprovozněn v roce 2000 

pod názvem Centrální tunelový 

dispečink. Původně sloužil pro do-

hled a řízení Pisáreckého a Huso-

vického tunelu, ovšem od té doby 

byl několikrát modernizován a mě-

nilo se i jeho umístění v rámci bu-

dovy společnosti Brněnské komu-

nikace. V minulých letech bylo do-

plněno jeho zaměření i obsah čin-

ností. V rámci úprav a moderni-

zace ukončených v roce 2010 se 

zařadilo pracoviště na evropskou 

úroveň. Modernizace sálu CTD 

umožňuje také do budoucna roz-

šířit nabídku dopravně-informač-

ních a řídicích funkcí a služeb to-

hoto pracoviště nejen pro potřeby 

dopravní veřejnosti města Brna, 

ale i celého regionu.

V současnosti Centrální technic-

ký dispečink zajišťuje v rámci cen-

trálního řízení dopravy dohled jak 

dynamické tak i  statické dopravy 

a správu všech brněnských tune-

lů (Pisárecký tunel a tunel Hlinky, 

Husovický tunel, Královopolský tu-

nel). Pracovníci dispečinku se také 

starají o dohled a ovládání světel-

né signalizace, zádržných systémů 

(ty slouží k regulaci vjezdu vozidel 

do centrální části města), o obslu-

hu parkovišť se závorovými systé-

my a správu lokalit obsluhovaných 

parkovacími automaty a zaklada-

čového parkovacího domu PINKI 

PARK. Pod správu dispečerů CTD 

patří i dohledový kamerový systém 

sloužící k monitoringu důležitých 

pozemních komunikací a uzlů. 

Jeho prostřednictvím je možné při-

způsobit režim světelného signali-

začního zařízení dle aktuální do-

pravní situace. V současné době 

plní CTD i funkci Dopravního a in-

formačního centra (DIC) Brno.

Dominantním prvkem CTD je 

telestěna, zajišťující obrazovou 

vizualizaci stavu jednotlivých do-

pravních zařízení. 

Nepřetržitý provoz CTD je za-

jištěn celkově patnácti dispeče-

ry, kteří musí rychle a bez váhání 

reagovat na případnou krizovou 

situaci, proto jsou na pracovníky 

dispečinku kladeny vysoké poža-

davky nejen na jejich odbornost, 

ale i psychickou odolnost.

 Brněnské komunikace, a. s.

SC
 3

41
70

3/
03

Sleva až 10 %

za včasný nákup

(při rezervaci v ESO travel Brno 

min. 4 měsíce před 

odletem)

Nejlepší
exotika
Nejlepší
exotika

ESO travel, Josefská 9, BRNO, tel.: 533 400 045, mobil: 777 363 630, email:brno@esotravel.cz

Největší výběr poznávacích zájezdů do více než 100 zemí.

Okruh sever. Thajskem 16 dnů 51.990  46.789
Putování Kambodžou 16 dnů 64.990  58.489
To nejlepší z Filipín 16 dnů 79.990  71.989

Malý okruh Čínou 9 dnů 32.990 29.689
Čína – perly říše středu 13 dnů 47.990 43.189
Čína + Tibet 13 dnů 72.990 65.689

Velký okruh Mexikem 17 dnů 73.990  66.589
To nejlepší z Kuby 12 dnů 54.990   49.489
Okruh po Peru 14 dnů 93.990  84.589

Západ USA 12 dnů 55.990 50.389
Vzhůru do Yellowstonu 18 dnů 72.990  65.689
To nejlepší z USA 20 dnů 94.990  85.489

Nejlepší z Jižní Afriky 10 dnů 66.990 60.289
Safari v Tanzanii 9 dnů 69.990  62.989
To nejlepší z Namibie  12 dnů 73.990   66.589

Okruh Indií a Nepálem 17 dnů 72.990 65.689
Perly Srí Lanky 9 dnů 44.990 40.489
Zlatý okruh Srí Lankou 15 dnů 62.990 56.689

Cestování v zimě: Autem ve sněhu a mrazu
Sněhová pokrývka a teploty pod 

nulou vytvářejí pro jízdu autem 

zcela zvláštní podmínky, než jsou 

obvyklé v jiných ročních obdobích. 

V zimě nejspíš většina řidičů ne-

zapomíná na speciální obutí a ne-

bezpečí smyku. Ale pozor, autu 

hrozí i jiná úskalí!

Příprava auta na zimu je jed-

na věc a jeho provoz druhá. Mno-

zí motoristé zde dělají chyby, kte-

ré je později mohou přijít draho. 

Auto, které není přes noc v gará-

ži, ale před domem, bývá zrána 

promrzlé a ztuhlé. Všechny kom-

ponenty jsou během jízdy namá-

hány mnohem víc než v létě. Mo-

tor, převodovka i podvozek se 

zahřívají pomaleji a jsou citlivěj-

ší na zacházení. Dobrý řidič pro-

to musí dodržovat několik základ-

ních pravidel.

Očistit auto od sněhu 
a námrazy

Zdá se to zcela samozřejmé. Ve 

skutečnosti však těch, kdo poctivě 

odstraní sníh a led ze všech oken 

a střechy, není ani zdaleka sto pro-

cent. A ulehčit si práci vylitím kyb-

líku horké vody na čelní sklo? To 

je zkouška odolnosti, která může 

skončit nemalým výdajem v auto-

servisu! Pokud máte přimrzlé stě-

rače, neodtrhávejte je, ať nepoško-

díte gumová stírátka. Raději je po-

lijte nemrznoucí směsí do ostřiko-

vačů a námrazu šetrně odstraňte 

škrabkou.

Pamatovat na 
zahřívací rozjezd

Dřív se doporučovalo motor před 

zimní jízdou nejprve nechat bě-

žet naprázdno. Dnes to už nepla-

tí! Ideální je vyrazit a zahřívat mo-

tor během pomalé jízdy. V nízkých 

otáčkách se olej dostane tam, kde 

je ho potřeba. Kromě motoru za-

čnou fungovat i další části (převo-

dovka, diferenciál, tlumiče aj.), kte-

ré byly ztuhlé a vymrzlé. Olej ov-

šem v zimě poněkud ztrácí na te-

kutosti. Proto některé motory zpr-

vu moc netáhnou a jsou hlučnější. 

Motor a vše ostatní je třeba před-

tím, než šlápnete na plyn, dosta-

tečně zahřát.

U dieselů na zahřívací jízdu 

padne prvních šestnáct až dva-

cet kilometrů. Benzinové agregáty 

se zahřívají mnohem rychleji, pro-

to musí být řidiči ještě opatrnější. 

Pokud dáte pohonné jednotce za-

brat už za studena, můžete ji váž-

ně poškodit.

Přidat něco do nádrže

Vylepšit zimní starty lze také apli-

kací některých přísad. Na trhu 

je jich celá řada, účinnost se ale 

může rapidně lišit! Někteří výrob-

ci aut také doporučují při větších 

mrazech přidávat do nafty trochu 

petroleje nebo benzinu. V tomto 

případě se řiďte návodem k ob-

sluze.

Méně točit volentem

Pokud se vyhýbáte na sněhu či 

ledu překážce, netočte příliš vo-

lantem. Jinak je velká pravděpo-

dobnost, že dostanete smyk. Dů-

ležité je také dívat se tam, kam 

chcete jet, nikoli na překážku. Při 

smyku nesmí řidič reagovat na sa-

motný smyk, ale o pár setinek vte-

řiny dříve, než se u auta rozho-

dí záď. U auta s předním poho-

nem musí ubrat plyn nebo dát vo-

lant kontra.

Přizpůsobit se povrchu

Zkušený šofér musí počítat s tím, 

na jakém povrchu právě jede. 

V zimě někdy jedete po mokré vo-

zovce (tam, kde svítí slunce a je 

nad nulou), a když o chvíli později 

vjedete mezi stromy, máte pod koly 

rázem sníh nebo led. Nebezpečné 

jsou mosty, které rozmrzají zespo-

du. Kolize hrozí i v okolí železnič-

ních přejezdů a v chráněných zó-

nách, kde se používá odlišný po-

sypový materiál než na běžných 

silnicích. 

Mnoho informací o povrchu vo-

zovky získáte zrakem. Občas je 

ale nutné „osahat” si povrch pod 

koly pomocí plynového pedálu 

nebo přibrzděním. Přidáním plynu 

lze odhadnout prokluz předních či 

zadních kol. Při přibrzdění pozná-

te podle blokování kol, zda se auto 

pohybuje na sněhu, ledu či mok-

ré vozovce.

Brzdit s citem

Vždy brzděte s rovnými koly 

a s brzdovým pedálem pracuj-

te lehce. U automobilů s motorem 

vpředu můžete před zatáčkou mír-

ně přibrzdit, a přenést tak váhu do-

předu. Při jízdě z kopce využívejte 

brzdění motorem a občas jemným 

přibrzděním snižujte rychlost.

Natrénovat jízdu

Najděte si opuštěné parkoviš-

tě nebo nepoužívané letiště a vy-

zkoušejte si, jak se auto chová, 

když prudce sešlápnete brzdu, 

zkusíte vyhýbací manévr nebo na-

jedete příliš rychle do zatáčky.

Nemýt v klasické myčce

V automatické myčce sice zbaví 

auto soli a nečistot, ale dokonale 

je nevysuší. Tak se může stát, že 

pak neotevřete dveře, protože při-

mrzne voda, která zůstala v mezi-

dveřních prostorech. Po umytí mů-

žou zamrznout i stěrače nebo zá-

mek. Také se stává, že soli a nečis-

toty nalepené na autě vytvoří sil-

nou vrstvu, která při umytí kartáči 

v klasické automyčce působí jako 

abrazivum a silně poškodí lak.

Dobrou volbou je myčka aut 

s ručním mytím. Tam by mělo být 

samozřejmostí dokonalé vysušení 

všech částí auta včetně mezidveř-

ních prostor, prahů a stěračů.
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Vitaminy. Bez nich to zkrátka nejde!
Každá buňka našeho těla po-

třebuje neustálý přísun vita-

minů. Každou hodinu, minutu, 

vteřinu. Nestačí si jednou za 

čas dopřát vitaminovou bom-

bu a spoléhat, že si s tím tělo 

samo poradí. Jak mu pomoci, 

aby mělo vždycky dost vita-

minových zásob a mohlo bez-

chybně fungovat? 

Termín vitamin poprvé pou-

žil polský chemik K. Funk, kte-

rý objevil tiamin – vitamin B1. Vi-

taminy jsou organické sloučeni-

ny, které se nacházejí v malém 

množství v rostlinné a živočiš-

né stravě. Pro náš život jsou ne-

postradatelné. Naše tělo si je ve 

většině případů nedokáže samo 

vyrobit (s výjimkou vitaminu D3).

Dnes rozeznáváme přibližně 

20 vitaminů, které jsou důležité 

pro lidskou výživu. Jejich funk-

ce na sebe navazují a navzájem 

se doplňují. Označují se velkým 

písmenem, případně doplně-

ným číselným indexem. Někdy 

se používají i celé názvy jednot-

livých vitaminů – například ky-

selina askorbová namísto vita-

min C, retinol jako vitamin A, py-

ridoxin je vitamin B6 a kyselina 

listová je totéž co vitamin B9.

Vitaminy nejčastěji rozdělu-

jeme podle rozpustnosti na dvě 

skupiny: hydrofilní (např. B a C) 

jsou rozpustné ve vodě a lipofil-

ní (vitaminy A, D, E, K) jsou roz-

pustné v tucích.

Proč je tak nutně 
potřebujeme

Vitaminy podporují metabolic-

ké procesy, přeměňují potravu 

na energii a urychlují biologic-

ké funkce. Jsou součástí naší 

krve, kůže a kostí. Významně 

se účastní procesu, při němž 

se tělo zbavuje škodlivých látek, 

které se do něj dostávají ze zne-

čištěného životního prostředí.

Vitaminy neobsahují kalorie 

a nedodávají energii. Jsou však 

nejdůležitější složkou enzymů, 

bez kterých by nemohly probíhat 

biochemické procesy. Bez nad-

sázky lze tedy prohlásit, že vita-

miny jsou doslova „životodárné“.

Nedostatek způsobuje hypo-

vitaminózu až avitaminózu, kte-

rá se projevuje poruchami bio-

chemických procesů. Takový ne-

dostatek býval v minulosti příči-

nou vážných onemocnění i úmr-

tí. Všeobecně známý je napří-

klad skorbut (z nedostatku vita-

minu C), pelagra (pokud chyběl 

některý vitamin skupiny B), be-

ri-beri (z absence vitaminu B1), 

perniciózní anémie (kvůli chy-

bějícímu vitaminu B12), křivice 

(bez přísunu vitaminu D3).

Avitominóza není v dneš-

ní době problém, který by trá-

pil Evropany či Američany. Na-

místo toho má ovšem většina 

z nás obvykle narušenou meta-

bolickou rovnováhu. Každý člo-

věk vstřebává vitaminy jinak 

a má různé potřeby v závislos-

ti na životním stylu či věku. Zvý-

šený přísun vitaminů tělo vyža-

duje při vysokých výdajích ener-

gie. Jenže při nadměrném dáv-

kování může naopak hrozit tzv. 

hypervitaminóza. Kolik vitaminů 

tedy vlastně potřebujeme?

Doporučená dávka 
jako vodítko

Když se podíváme na balení vi-

taminových nebo multivitami-

nových preparátů, najdeme na 

nich zkratku DDD – doporučená 

denní dávka. Závisí na věku, po-

hlaví, náročnosti zaměstnání, ži-

votním stylu a na rychlosti meta-

bolismu. Prakticky to znamená, 

že potřeba vitaminů se od člo-

věka k člověku značně liší. Zce-

la přesné dávky nelze obvykle 

stanovit.

Co a kdy si vybrat?

Naprostou většinou našich po-

tíží a nemocí nám tělo signali-

zuje, že mu chybí komplex B vi-

taminů. Béčka jsou nezbytná 

při přeměně cukrů na glukózu 

a potravy na energii. Zasahují 

do metabolismu tuků a bílkovin. 

Mnohé z nich ovlivňují rozmani-

té pochody v játrech, očích, kůži 

a vlasech. Zlepšují funkci imu-

nitního a nervového systému.

Povzbuzují růst buněk a jejich 

dělení včetně červených krvi-

nek, což pomáhá předcházet 

chudokrevnosti – anémii. 

Nejlepším zdrojem jsou klíč-

ky a obal obilného zrna, rýže 

anebo cukrová melasa. Tím, že 

je při zpracování a zjemňování 

potravin odstraňujeme, většina 

z nás trpí jejich nedostatkem. 

Vitaminy skupiny B se v pří-

rodních produktech nikdy ne-

vyskytují samostatně, ale vždy 

v celém komplexu. Všechny dů-

ležité role v metabolismu plní 

jeho jednotlivé druhy společ-

ně. Proto nemá velký význam 

obstarat si v lékárně například 

samotný vitamin B6 a začít se 

jím léčit, protože nebude účin-

ný. Ale pokud je přítomná celá 

skupina béček, bude jejich 

účinnost až neuvěřitelná. Nejví-

ce užitku z vitaminů B má ner-

vová, trávicí a svalová sousta-

va, dále kůže, vlasy, oči, ústa 

a játra.

Vitamin C bychom měli ve 

zvýšené míře užívat, pokud 

chceme čelit nachlazení. Ide-

ální je jeho konzumace v pří-

rodní formě spolu s flavonoidy. 

Příjem vitaminu C rozložíme 

v průběhu dne do několika dá-

vek. V případě rýmy či začínají-

cí chřipky je vhodné při prvních 

příznacích podávat každou ho-

dinu 500 až 1 000 mg vitaminu 

C anebo vitamin C ester, kte-

rý je upravený tak, že se uvol-

ňuje v těle pomalu a déle v těle 

setrvává. Je pH neutrální, pro-

to nezpůsobuje žaludeční potí-

že ve formě překyselení žalud-

ku a ani průjmu. V případě po-

dobných potíží při obyčejném 

vitaminu C musíme dávky sní-

žit a postupně je zvyšovat. Při 

velkých dávkách vitaminu C je 

velmi důležité pít dostatek čis-

té vody (minimálně dva až dva 

a půl litru vody denně). Při kaž-

dé dávce céčka bychom měli 

současně sníst jablko jako zdroj 

flavonoidů.

Vitamin D užíváme nejen 

v případě, že máme osteopo-

rózu. V zimních měsících by si 

měl jeho zásoby rozhodně do-

plňovat každý člověk. Stejně tak 

ti, kteří v letních měsících pou-

žívají krémy s ochranným fil-

trem. Ty totiž zabraňují produkci 

déčka v kůži. Dále musí déčko 

doplňovat všichni, kdo si nedo-

přejí alespoň dvakrát do týdne 

rybu. Předejdeme tak nejen os-

teoporóze, ale i rakovině, cuk-

rovce, onemocnění ledvin, de-

presi, obezitě, srdečním nemo-

cem a dalším zdravotním pro-

blémům.
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+420 722 341 880
br-krpole@svetbezlepku.cz

Kosmova 6
612 00 Brno – Královo Pole

PO–PÁ: 10.00–18.00PO–PÁ: 10.00–18.00
     SO: 10.00–12.00     SO: 10.00–12.00

www.SVETBEZLEPKU.czwww.SVETBEZLEPKU.cz

ČERSTVÉ PEČIVO     ZÁKUSKY - CUKROVINKY

SMĚSI NA PEČENÍ     HOTOVÁ JÍDLA

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
S BEZLEPKOVOU VÝŽIVOU S BEZLEPKOVOU VÝŽIVOU 
V BRNĚ – KRÁLOVĚ POLIV BRNĚ – KRÁLOVĚ POLI

Informace o inzerci:
Havel Mouka
manažer regionů Jihomoravský, 
Olomoucký a Zlínský kraj
tel.: 602 557 777
email: havel.mouka@ceskydomov.cz

Informace o inzerci:
Karel Marek
manažer inzerce

tel.: 606 740 730
email: karel.marek@ceskydomov.cz  

Informace o inzerci:
Hana Adamcová
manažer inzerce

tel.: 776 797 904
email: hana.adamcova@ceskykk domov.cz  

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 29. 1. 2015.

S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ BRNO!
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Poradíme vám, jak platit méně
Chtěli byste každý měsíc ušetřit 

z rodinného či firemního rozpoč-

tu část peněz, které vydáváte za 

elektřinu a plyn? 

Hledáte spolehlivého a féro-

vého dodavatele? Je to snadněj-

ší, než se zdá. Poradíme vám, 

jak na to.

Poradenské centrum čeká

Doba naštěstí pokročila a vy už 

nemusíte složitě obíhat všechny 

dodavatele energií a trávit hodi-

ny nad jednotlivými nabídkami. 

Čas i starosti ušetří snadný pří-

stup k informacím. Nemusíte být 

odborníkem, přesto můžete jed-

noduše porovnat, kolik zaplatíte 

u jednotlivých dodavatelů a kolik 

můžete ušetřit.

Na pomoc svým současným 

i budoucím klientům jde nyní 

společnost E.ON. Myslí na ty, 

kdo už jsou jejími zákazníky, 

ale i na všechny, kdo chtějí nej-

prve porovnat podmínky a zo-

rientovat se ve světě slev, vý-

hod a benefitů. Má pro ně při-

pravený servis, který začíná 

komplexním poskytováním in-

formací. 

V poradenském centru na Ja-

kubském náměstí číslo 7 si mů-

žete každý všední den od 9 do 

17 hodin zjistit a domluvit vše 

potřebné k tomu, abyste si pro 

sebe zvolili tu nejvýhodnější na-

bídku.

Snadný přístup 
k informacím

Ve dvou podlažích poradenské-

ho centra připravil E.ON vlíd-

ný prostor ke kontaktu s klien-

ty. Ujme se vás pracovník, kte-

rý je na vysoké odborné úrov-

ni a současně považuje za sa-

mozřejmé jednat s každým zá-

kazníkem s maximální ochotou 

a vstřícností. Trpělivě a profesi-

onálně vám pomůže vybrat to, 

co potřebujete. Poradí, jaká na-

bídka pro vás bude nejvýhod-

nější a kde můžete při využívá-

ní energií ušetřit.

Chcete se nejprve podívat, co 

jednotliví dodavatelé svým kli-

entům nabízejí? Rádi byste po-

rovnali, co se bude nejlépe ho-

dit právě pro vás? V prostorách 

poradenského centra E.ON jsou 

vítaní jak klienti této společnos-

ti, tak všichni, kdo se právě roz-

hodují, zda se stanou jejími zá-

kazníky.

Kromě prostoru vyhrazeného 

k přímému kontaktu s návštěv-

níky tu na vás čekají dva samo-

obslužné pulty s přístupem na 

internet. Na internetovém portá-

lu Energie 24 a webových strán-

kách www.ekobonus.cz si zde 

můžete vyhledat návody, jak še-

třit energie, a porovnat konkrét-

ní nabídku různých dodavatelů. 

Stačí zadat pár základních in-

formací a srovnávač ihned uká-

že, kolik zaplatíte u jednotlivých 

dodavatelů a kolik můžete uše-

třit.

Nemusíte však hledat a vy-

hodnocovat informace sami. 

Ochotná obsluha poradenské-

ho centra je připravená odbor-

ně pomoci, jak při využití inter-

netových srovnávačů postupo-

vat.

Co můžete získat

Možností, jak získat pro svou 

domácnost či firmu ten nejvý-

hodnější produkt či slevu, je 

mnohem víc, než se na prv-

ní pohled zdá. Proto je dobré 

vše důkladně probrat a zvolit si 

služby sestavené na míru právě 

pro vás.

V poradenském centru na Ja-

kubském náměstí si můžete také 

domluvit osobní schůzku s od-

borníkem. S pomocí profesionál-

ního a vstřícného pracovníka se 

ve světě slev, výhod a benefitů 

zorientujete snadno a rychle.

Nabídka výhod a benefitů je 

ovšem mnohem širší. Klienti si 

mohou vybrat z velkého množ-

ství slev a výhod, které jsou ur-

čené například na zateplení 

domu, na kotle, bojlery či šetřiče 

vody. Můžete také výrazně ušet-

řit, pokud se rozhodnete pro ná-

kup elektrokola, skútru na elek-

trický pohon nebo automobilu 

na stlačený zemní plyn (CNG). 

Tak můžete snížit náklady na 

dopravu a současně mít dobrý 

pocit, že jste významně přispě-

li k ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na 

www.eon.cz, www.ekobonus.cz

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny 

E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem ener-

getických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 

15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobu-

je elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,4 milionu zá-

kazníků, a tím má podíl na trhu cca 20 %. V oblasti plynu dispo-

nuje více jak 4000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem 

v České republice činní cca 5,5 %. E.ON v současné době pro-

vozuje veřejné plnicí CNG stanice v Českých Budějovicích, Svo-

bodě nad Úpou a Úpici. Vladimír Vácha,

 koncernová komunikace



8 LEDEN 2015

www.brno.cz

Před hvězdárnou zaparkuje vozítko z Marsu 
Hvězdárna na sklonku letních prázd-
nin překvapí Brňany unikátní vědec-
kou stezkou. Kdo na ni vykročí, dozví 
se mnoho o vlastnostech okolní neživé 
přírody prostřednictvím exponátů umís-
těných pod širým nebem na návrší Kra-
ví hory. S výběrem dodavatele projektu 
se začne co nevidět.

„Celkem se bude jednat o nejméně 
11 různých exponátů, z nichž nejatrak-
tivnější zcela jistě bude stylizovaný 
model vozítka na Marsu, dalekohle-
dy či spektroskopy a také pixelová stě-
na,“ prozradil ředitel brněnské hvěz-
dárny Jiří Dušek. „Ve všech případech 
se jedná o velmi hravé, zábavné expo-
náty.“

Zatímco některé z nich se soustře-
dí na aktivní pozorování, jiné budou ur-
čeny spíše k zamyšlení či rozjímání. 
Jaké výzvy na vědecké stezce či přesně-
ji v Přírodovědném kognitoriu tedy ná-
vštěvníky čekají? 

Expozice bude sestávat ze tří tema-
tických skupin objektů. První, s názvem 

Pozoruj – na vlastní zkušenost poznávej 
svět, nabídne například pevný daleko-
hled zaměřený na Polárku. Pozorovatel 
s dobrým zrakem za příhodných podmí-
nek dokonce rozliší, že se jedná o tzv. 
dvojhvězdu. Na další zastávce se zahle-
díme do spektroskopu nebo do rotující-
ho prstence kinetoskopu.

U dalších exponátů bude třeba se za-
pojit aktivněji: lidé se stanou například 
součástí slunečních hodin. A třetí sku-
pina předmětů má potěšit oko i duši: 
pohled do kaleidoskopu, který pomocí 
zrcadel a barevných tělísek vytváří nád-
herné obrazce, nadchne i ty nejmenší 
objevitele. 

Největší atrakcí se zřejmě stane „me-
garover“, jednoduchý model robotické-
ho vozidla s mnoha možnostmi, jenž se 
v praxi uplatní i jako prolézačka.

Návštěvníci budou mít možnost pro-
cházet stezkou kdykoliv, 365 dní v roce, 
24 hodin denně. „Exponáty budou intu-
itivní,“ řekl Dušek. Nadšenci pro vědu 
si budou moci stáhnout videonávody 

na další experimenty pomocí QR kódů. 
„Navíc počítáme s tím, že pravidelně 
nabídneme komentované procházky ce-
lou expozicí,“ dodává Dušek.

Časem se stezka, bude-li o ni zájem, 
dočká rozšíření – Kraví hora by se tak 
mohla změnit v jakýsi „vědecký vršek“.

 Kateřina Šefčíková

Konference poodhalila, co potřebuje česká kultura

V
 Národní technické knihov-
ně v Praze se loni 4. prosin-
ce konala konference Střed 

zájmu: Kultura 360°. Organizoval 
ji Institut umění a jejím cílem bylo 
představit dílčí výsledky projektu 
Mapování kulturních a kreativních 
průmyslů v České republice.

„Koncept kulturních a kreativních prů-
myslů umožňuje nahlížet na kulturu v ši-
rokém záběru jako na ekosystém, do ně-
hož spadá řada specifických odvětví 
(scénická umění, hudba, film, výtvarné 
umění, literatura, TV a rozhlas, architek-
tura, design, reklama atd.) a v němž hra-
jí stejně důležitou roli veřejný, neziskový 
a soukromý sektor,“ řekla vedoucí Insti-
tutu umění Eva Žáková.

Slovo kromě Plzně, Zlína, Pardubic 
a dalších měst dostalo i Brno. Manažerky 
projektu Kreativní centrum Brno Tereza 
Chrástová a Zdeňka Kujová představi-
ly důkladné zmapování kulturních a kre-
ativních průmyslů v Brně, které vznik-
lo na základě zadání Kanceláře strategie 
města Magistrátu města Brna pod vede-
ním Jihomoravského inovačního cent-
ra. Hlavním důvodem pro mapování je 
dlouholeté úsilí o přetvoření bývalé káz-
nice na Cejlu na tzv. kreativní centrum na 
podporu lidí v tvůrčích profesích.

V kreativním průmyslu 
pracuje přes 20 tisíc lidí

Brno se díky detailnímu mapování může 
pochlubit konkrétními čísly: kulturní 

a kreativní průmysly zaznamenávají cca 
21 tisíc zaměstnaných, působí zde 11 tisíc 
subjektů, což je více než 10 % ze všech 
ekonomických subjektů v Brně, a roční 
obrat činí 24 miliard korun. Výsledky ma-
pování budou využity jak pro další postup 
v projektu Kreativního centra Brno, tak 
např. pro tvorbu městské kulturní politiky.

K budoucímu využití zjištěných po-
znatků se na konferenci vyjádřil ná-
městek primátora města Brna pro kul-
turu Matěj Hollan. Přislíbil, že se bude 
tématu kreativních a kulturních prů-
myslů pozorně věnovat. 

Výsledky brněnského mapování bu-
dou počátkem letošního roku prezentová-
ny veřejnosti. V současné době město hle-

dá partnery projektu (tzv. stakeholders), 
i ze soukromé sféry. Zastupitelstvo města 
Brna na svém loňském prosincovém zase-
dání schválilo 10 milionů korun na sana-
ci objektu bývalé káznice. Ta umožní jeho 
dočasné využití. (chrast, zug)

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Důležité
Analýzy a závěry studie pro-

veditelnosti Kreativního cent-

ra Brno jsou k dispozici na webu 

www.kreativnibrno.cz. Za zhléd-

nutí stojí i propagační spot pro-

jektu od Jiřího Fialy, který najdete 

pod odkazem www.youtube.com/

watch?v=XnFtv10n440video.

K lepší práci 
může pomoci 
i změna profese 
Vysokoškoláka Tomáše Vítka z Brna 
nebavilo jeho zaměstnání v ekono-
mické sféře, zato ho bavilo vaření. 
Šel tedy za svým snem a složil v Brně 
kvalifikační zkoušku z gastronomie. 
Dnes vaří v Bohémě a je spokojený.

Těm, kteří se podobně jako Tomáš 
rozhodli např. najít si či změnit za-
městnání, rekvalifikovat se a praco-
vat na svém profesním růstu, bude 
výborným průvodcem a rádcem por-
tál www.vzdelavaniaprace.cz. 

Pokud se zde zdarma zaregistrují 
a vytvoří si svůj profil, otevře se jim 
cesta k nabídce volných míst, pro-
fesí a profesních kvalifikací, kurzů 
a zkoušek. Při vyhledávání si mohou 
nastavit filtr či funkci „hlídací pes“, 
která je bude informovat o aktuální 
nabídce dle jimi zadaných parametrů. 

Zájemci z celé České republi-
ky zde najdou vzájemně propojené 
a zásadní informace o tom, co musí 
k vykonávání dané profese umět, 
kde se to mohou naučit, kde mohou 
složit zkoušku, po jejímž absolvová-
ní získají celostátně platný doklad 
o nové kvalifikaci, a kde jim nabíze-
jí práci v daném oboru.

Registr pod správou státu

Jedním z potřebných oborů (nejen pro-
to, že jeho představitelé údajně nosí 
štěstí), v němž se mohou Brňané nově 
kvalifikovat přímo ve svém městě, je 
například kominík. Uchazeči o tuto 
profesi tak budou i onu pověstnou ka-
pičku štěstí sami potřebovat ve dnech 
16.–20. února při závěrečných zkouš-
kách na Střední škole stavebních řeme-
sel Brno-Bosonohy.

Portál, který svým uživatelům – 
jednotlivcům i firmám – usnadňu-
je vzájemnou komunikaci, souvisí 
s projektem Národní soustava kva-
lifikací. Tak se nazývá průběžně bu-
dovaný, státem podporovaný registr 
profesních kvalifikací existujících na 
pracovním trhu v České republice. 

Rozvoj a implementaci Národní 
soustavy kvalifikací zajišťuje projekt 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy financovaný Evropským so-
ciálním fondem a rozpočtem ČR. Ře-
šitelem projektu je Národní ústav pro 
vzdělávání. Markéta Žáková

 I letos bude na stánku Brna razit mince mincmistr. Foto: M. Schmerková

 Na konferenci Brno představilo konkrétní výsledky mapování tvůr-

čích profesí. Foto: J. Pošová

Kam na výlet? Poradí na Regiontouru
Na brněnském výstavišti se od 15. do 
18. ledna uskuteční veletrhy GO a Re-
giontour 2015. Jedná se o největší pre-
zentaci průmyslu cestovního ruchu s ak-
centem na regiony ve střední Evropě.

Město Brno se společně se svými 
spoluvystavovateli představí na stán-
ku o rozloze 120 m2. „Novinkou pro 
letošní rok je rozdělení plochy na sa-
mostatnou expozici města Brna a spo-
luvystavujících institucí a expozici part-
nerských měst,“ řekla Markéta Uhnavá, 
koordinátorka projektů cestovního ru-
chu z brněnského magistrátu. 

Na stánku města se budou prezentovat 
instituce jako Hvězdárna a planetárium 
Brno, Zoo Brno nebo třeba Národní diva-
dlo Brno. Z partnerských měst se předsta-
ví například Rennes, Vídeň nebo Lipsko.

„Osobně se nejvíc těším na prezentaci 
nového science centra VIDA!,“ usmívá 
se Uhnavá. „Její součástí budou ukázky 
populárně-vědeckých show, které budou 
zejména pro mladší diváky velmi atrak-
tivní. Také jsem zvědavá na prezenta-
ci veřejnosti přístupných vil, které bu-
dou od května již čtyři – vila Tugendhat, 
vila Stiassni, Löw-Beerova a Jurkovičo-
va vila. Zajímavá bude určitě i expozi-
ce zoologické zahrady, kde budou hlav-
ní roli hrát živá zvířata.“

Návštěvníci stánku Brna na veletrhu 
Regiontour se mohou těšit také na sou-
těžní kvízy o ceny v podobě drobných 
propagačních předmětů či vstupenek. 
Některé vstupenky budou navíc ke kou-
pi za výhodnější veletržní ceny, např. do 
Národního divadla Brno. (mad)

 V roce 2013 bylo na hvězdárně zprovozněno digitárium (na snímku), letos 

Kraví horu čeká další novinka – Přírodovědné kognitorium. Foto: M. Schmerková

Hobit zachránil první lidský život
M

ezinárodní centrum kli-
nického výzkumu ICRC 
při Fakultní nemocni-

ci u sv. Anny v Brně připravilo 
vzdělávací projekt Hobit – Hodi-
na biologie pro život. Je určen žá-
kům základních škol a víceletých 
gymnázií z Jihomoravského kraje 
a jeho smyslem je předat jim jed-
noduché informace, které mohou 
pomoci zachránit život při moz-
kovém a srdečním infarktu.

„Hobit je založen na edukační hodině, 
která je unikátně metodicky připrave-
na,“ říká odborná asistentka projektu 
Hana Pokorná. „Na začátku žáci vyplní 
vědomostní test, který se skládá z tex-
tových a stěžejních simulačních otázek. 
Simulační otázky jsou půlminutová vi-
dea, kde lidé hrají reálné příznaky da-
ných onemocnění. Žáci pak mají roz-
hodnout, jak by na takovou situaci 
reagovali.“ 

Poté děti zhlédnou krátký edukač-
ní film, ve kterém je jim pomocí hra-
ných scén a 3D animací celá proble-
matika cévních mozkových a srdečních 

onemocnění vysvětlena. Po filmu ihned 
znovu absolvují vědomostní test, aby 
byl vidět okamžitý efekt edukačního vi-
dea. „Testování je pak po několika měsí-

cích zopakováno, abychom zjistili dlou-
hodobý efekt výuky,“ dodává Pokorná.

Ani organizátoři projektu ale nejspíš 
netušili, jak rychle ponese jejich práce 

ovoce. Loni 2. prosince v Hrušovanech 
u Brna zkolaboval na ulici muž. Dva 
žáci osmé třídy ZŠ Židlochovice nevá-
hali a podle instruktáže operátorky tís-
ňové linky muže resuscitovali do příjez-
du hasičů. 

„Nebyla to žádná náhoda,“ usmí-
vá se PR manažer Fakultní nemocni-
ce u sv. Anny Pavel Gejdoš. „Oba žáci 
před nedávnem prošli naším školením. 
Jsme velmi rádi za tento důkaz, že naše 
práce má smysl.“ Marek Dvořák

Víte, že...
Pro všechny účastníky projek-

tu Hobit jsou nyní připraveny dvě 

soutěže. První – o nejlepší lékař-

ský tým – je založena na vědomos-

tech žáků o problematice. Druhá 

je kreativní a vyzývá žáky, aby do 

15. ledna vytvořili plakát nebo vi-

deo na téma mozkový nebo sr-

deční infarkt. Výtvory budou hod-

notit lidé na facebooku i odbor-

ná komise. Více najdete na webu 

www.projekthobit.cz.

 Součástí testů jsou videa, která ukazují příznaky infarktu. Foto: H. Pokorná
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OBRAZEM

 Na 94 let nevypadá. Největší měst-

ská knihovna na Moravě a druhá nej-

větší v Česku byla založena 1. února 

1921. Začínala se dvěma sály ústřední 

knihovny, 14 pobočkami a asi 13 tisíci 

knih. Postupně, a zvláště pak po kom-

plexní rekonstrukci v letech 1998–2001 

vyrostla v moderní informační institu-

ci, jejíž fond dosahuje 800 tisíc knihov-

ních jednotek. Vedle ústředí na Kobliž-

né pracuje na území Brna 31 poboček 

včetně Mahenova památníku v Masa-

rykově čtvrti. Foto: KJM  Pořady v podkroví. Půdy často skrývají pozapomenutá tajemství. I ve 

Schrattenbachově paláci tomu tak bylo – „tajemstvím“ je pěkný prostor na-

víc. Část půdy se proměnila ve velký sál pro 100 lidí, kde jsou v plánu kulturní, 

společenské a vzdělávací pořady. Sál, vybavený audiovizuální technikou, vlast-

ní kuchyňkou i bezbariérovými toaletami, bude stejně jako další nové prostory 

v provozu od jara a přístupný je díky novému výtahu i handicapovaným lidem.

 Co se v mládí naučíš… Možnost zažívat už téměř od narození příjemné 

chvíle mezi blízkými a knihami může být dobrý základ pro výchovu budou-

cích čtenářů a přátel knihovny. Zdejší oblíbený Family Point je proto nově 

situován v samostatné místnosti přímo navazující na centrální halu. Poskyt-

ne dostatek soukromí k nakojení, nakrmení či přebalení dítěte, prostor ke 

hrám i užitečné informace pro rodiče. V budoucnu by mohly přibýt lekotéka 

neboli půjčovna hraček, internet či aktivity pro maminky s dětmi.

 Místo čítárny zákaznické centrum. Knihovna slouží hlavně registrovaným čtenářům. V přízemí paláce na 

rohu Kobližné a Poštovské ale nyní vzniká zákaznické a informační centrum pro všechny, včetně turistů. Bude tu 

možné se registrovat, koupit si mapu nebo publikace o Brně, zjistit základní informace o Evropské unii, zajít zdar-

ma na internet, využít kopírku nebo ještě před otevřením knihovny (od 8 do 10 hodin) vrátit vypůjčené knihy.

 Teen Spirit. Místo pro pokec z očí do očí i na síti. Zákoutí, kam si člověk může zalézt s knihou 

nebo si zahrát hru – virtuální i skutečnou, deskovou. Útulná místnost s houpačkami, sedacími 

vaky, společenskými hrami a notebooky především pro teenagery se skrývá ve druhém patře. 

Knihovna Jiřího Mahena mládeži nabízí i speciální program Pověste ho vejš – pravidelně se tu 

konají literární nebo mediální dílny, autorská čtení, koncerty a další akce.

 Půjč si sám. Vybrat zboží, naskenovat, zaplatit a odejít. Zákazníci některých supermarketů to 

dobře znají. I v knihovně na Kobližné nyní mají samoobslužné zařízení, zatím ve zkušebním pro-

vozu. Půjčení knihy je díky němu stejně jednoduché jako nákup žvýkaček. Kdo by na obrazov-

ku špatně viděl, může si v KJM půjčit brýle. Hotovo, s úlovkem pod paží vycházíte ven – a začí-

ná pršet. I na to jsou v knihovně připraveni. Zdarma zapůjčí i deštník.

 Fotostranu připravily Markéta Žáková a Zuzana Gregorová, fota: Z. Kolařík

 Chvíli se zdržet. Odpočinout si, občerstvit se, přečíst si noviny, rozečíst 

půjčenou knihu… Takové touhy by v návštěvnících měl vzbuzovat Knihov-

ní klub umístěný na pravé straně od hlavního vstupu. „Provozovatele klubu 

s kavárnou zatím hledáme, jisté však je, že to bude místo k příjemné relaxa-

ci nejen čtenářů, ale i kolemjdoucích a turistů. Přispět k ní mohou i komorní 

kulturní akce či možnost použít ‚literární krmítko‘ s knihami k volnému roze-

brání, doplnění či výměně,“ uvedla Lenka Střítecká z KJM.

 Knihovna pro město. Cílem současné investiční akce je především vybu-

dovat multifunkční sál v nevyužitých půdních prostorách hlavní budovy a v pří-

zemí i dalších patrech vytvořit literární kavárnu, zákaznické centrum, informační 

centrum Europe Direct a rozšířit prostory pro Family Point i „náctileté“ čtenáře. 

Celkové náklady ve výši téměř 26 milionů korun nese město Brno jako zřizova-

tel knihovny, dotace z evropských fondů činí přes 17 milionů. Foto: KJM

Z knihovny se stává „wellness centrum“ pro duši
Jistý spisovatel kdysi zdůraznil, že nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím 

nudy. Této skutečnosti jsou si dobře vědomi v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, a proto neustále rozšiřují a inovují 

své služby. Koncem listopadu 2013 tak byla zahájena dostavba a reorganizace Ústřední knihovny ve Schrattenbacho-

vě paláci na Kobližné 4. „Dynamicky se měnící nové technologie, ale i rostoucí nároky klientů na komfort při pobytu 

v knihovně nás vedou k inovacím, které reagují na tyto trendy. To vše se neobejde bez stavebních, technologických 

a interiérových úprav,“ vysvětlila ředitelka KJM Libuše Nivnická. Úpravy, prováděné jen za mírně omezeného pro-

vozu knihovny, se blíží do finále a my jsme se s fotoaparátem v ruce pokusili nahlédnout stavbařům „přes rameno“.
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Brněnské otazníky – historie a současnost našeho města
1. S Brnem je spojeno jméno svatého Jana Sar-

kandera (1576–1620), kněze, který zemřel na 

následky krutého mučení. 

 Od roku 1589 pobýval v Příboře. Od roku 1592 

studoval filosofii na latinské škole v Olomou-

ci. V roce 1597 byl imatrikulován na olomouc-

ké univerzitě a od roku 1600 studoval v Praze, 

kde se roku 1603 stal doktorem filosofie. Poté 

od roku 1604 studoval teologii ve Štýrském 

Hradci. Studia předčasně ukončil v roce 1606 

a téhož roku se 3. září oženil s protestantkou 

Annou Plachetskou, dcerou kupce z Velkého 

Meziříčí. 

 Novomanželé se usadili v Brně, ale Anna krát-

ce po sňatku zemřela. Sarkander se po její 

smrti rozhodl vrátit k duchovní dráze. V jezu-

itském kostele Nanebevzetí Panny Marie při-

jal jáhenské svěcení (1609) a v (tehdy kole-

giátním) chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově 

kněžské svěcení (1609). 

 Jeho památka je u nás slavena 6. května.

 Svatořečen byl v Olomouci v roce

 a) 1991

 b) 1993 

 c) 1995

2. Pod budovou Nové radnice na Dominikánském 

náměstí se nachází tzv. Mincmistrovský sklep, 

který je velmi cenným historickým komplexem. 

Podzemní prostory se nalézají v místech, kde ješ-

tě ve 13. století stával dvojblok domů – tzv. Mar-

kraběcí dům, který patřil zámožnému rodu Alra-

mů, a dům brněnského mincmistra Bruna. O prv-

ním domě se říkalo, že byl nadstandardně vyba-

ven, takže královské navštěvy a markrabata mu 

dávala přednost před ubytováním na hradě Špil-

berk, o druhém se zase vyprávělo, že se v jeho 

sklepení nalézá ohromný poklad.

 Zdejší expozice připomíná nejen zapomenuté 

řemeslo ruční ražby mincí v Brně a na Moravě, 

ale v jejím vestibulu jsou vystavovány základní 

listiny, které se vztahují k historii města Brna 

– malé a velké privilegium krále Václava I., 

kniha městských práv písaře Jana a další. 

Kromě audiovizuální prezentace pojednávají-

cí o historii této části Brna od dob středověku 

tu lze také najít model a fotografie zaniklé krá-

lovské kaple, která stávala na Dominikánském 

náměstí při rohu Zámečnické a Veselé ulice. 

V největší místnosti sklepení jsou vystaveny 

fragmenty kaple, která byla neuváženě strže-

na v roce 1908. Návštěvníci si mohou prohléd-

nout i středověkou studnu.

 Mincmistrovský sklep byl objeven v roce 1999 

při průzkumu brněnského podzemí. Veřejnosti 

byl zpřístupněn v roce

 a) 2007

 b) 2010 

 c) 2013

3. Dne 9. dubna 2014 byla zahájena rekonstruk-

ce Zelného trhu. Je plánovaná na 298 dnů. 

Měla by stát 60,4 milionu korun a je financo-

vána z prostředků Evropské unie. V rámci re-

konstrukce tu bude vysázeno sedmnáct no-

vých stromů. V nové kráse se zaskví opravená 

historická kašna Parnas. K ní přibydou i nové 

fontány před Moravským zemským muzeem. 

Pro pohodlí procházejících a nakupujících tu 

budou nové lavičky, odpadkové koše a stoja-

ny na kola. Plocha celého náměstí bude nově 

zpevněna a změní se systém parkování. Sou-

částí rekonstrukce bude také instalace tří pod-

zemních kontejnerů na separovaný odpad. 

 Při archeologickém průzkumu byly nalezeny 

základy masných krámů, základ brněnského 

pranýře, vodovodní štola k Parnasu, základ 

kašny severně od Parnasu, relikty měšťanské 

architektury, sklep z přelomu středověku a no-

vověku. Archeologové pečlivě zaznamena-

li nalezené kosterní ostatky, pocházející prav-

děpodobně z doby bronzové. 

 Po dobu oprav se trh dočasně přesunul na 

 a) náměstí Svobody

 b) Moravské náměstí 

 c) Malinovského náměstí

4. Pod Stránskou skálou leží mimo jiné osada 

zvaná Černovičky. Název nese od roku 1949. 

Její historie však sahá do 80. let 19. století, 

kdy zde, v údolí na kraji města, daly úřady po-

volení k pobytu dvěma cikánským rodinám 

Danielových. Živily se kovářstvím a obchodem 

s koňmi. Jejich tábor sestával z krytých vozů.

 Tehdy tu byl písečník a vytěžené hliniště. Údo-

lí bylo rozekláno vytěženými roklemi se znač-

ně vysokými stěnami, které jsou částečně znát 

dodnes. Poblíž stávala kostivárna (továrna na 

spodium). Její existenci zaznamenala mapa 

stabilního katastru z roku 1873. Podle ní se 

pro zdejší osadu vžil název Kolonie u kostivár-

ny (Kolonie bei der Spodiumfabrik). Kostivárna 

firmy Giec však způsobovala značné ekologic-

ké problémy. Množily se stížnosti okolních obcí 

na nečistý provoz, nedostatečnou hygienu, zá-

pach, nevhodné skladování a odpadní hospo-

dářství. Ve třicátých letech 20. století byl pro-

voz továrny zastaven. 

 Kolonie se rozrostla zejména v době celo-

světové krize (30. léta 20. století) vybudová-

ním různých nouzových obydlí především ne-

zaměstnaných a nejchudších obyvatel. Stavěli 

si malé přízemní domky z odpadu, dřeva, ple-

chů, kamene či cihel z bouraček. Také původní 

kočovníci si své vozy upevnili a později je obe-

stavěli dřevem, plechy, cihlami či kameny. 

 Dnes jsou Černovičky ulicí (osadou) už pře-

vážně zmodernizovanou. Většina domků byla 

opravena, vylepšena a přestavěna, některé 

mají i patro či podkroví. Prostorová stísněnost 

je však patrná i dodnes, např. auta téměř ne-

mají kde parkovat.

 Od roku 1955 je toto území přičleněno k

 a) Černovicím

 b) Líšni 

 c) Slatině

5. Soutěž na rekonstrukci Konečného náměstí, 

kterou vyhlásila městská část Brno-střed, vy-

hrála společnost P. P. Architects. Úpravy se tý-

kají hlavně zelených ploch dominujících nad 

dlažbou. Součástí trojúhelníkového parčíku 

uprostřed náměstí jsou nové lavičky, odpadko-

vé koše, stojany na kola a osvětlení.

 Uprostřed náměstí navíc vyroste kovový po-

mník architekta Františka Pawlu (1854–1922), 

který na přelomu 19. a 20. století navrhl seces-

ní budovy Tivoli na Konečného náměstí a také 

mnoho domů v okolních ulicích. 

 František Pawlu byl nejspíš nejvýkonnějším 

brněnským stavitelem. V období od roku 1887 

(první domy v ulicích Křížová, Veveří a Staň-

kova) až do roku 1915 (Žižkova 1, 2) posta-

vil v Brně velké množství nájemních domů. 

Každý z nich byl osobitý. V jeho dlouhole-

té tvorbě můžeme kromě prvků secese nara-

zit i na prvky pozdního historismu či neoba-

roka. Na domech můžeme nalézt např. kovo-

vé šlahouny – rostlinné motivy (Palackého 84 

nebo Veveří 14). Na stavbách někdy stojí i so-

chy (např. kameničtí učni ve výklencích nebo 

různé postavy na střechách). K jeho stavbám 

patří např. honosný Belveder na rohu Drobné-

ho a Erbenovy ulice. Kromě vlastních projek-

tů se podílel také na stavbách jiných architek-

tů – Wielemannsova stavba Justičního paláce 

v dnešní Rooseveltově ulici či oprava nynější-

ho Mahenova divadla. Některé stavby realizo-

val se svým starším synem Arnoldem (na uli-

cích Drobného, Erbenova a Jánská).

 František Pawlu se narodil na Blanensku v obci

 a) Bořitov

 b) Brťov-Jeneč

 c) Bukovina

6. Světové premiéry svých děl uvedlo v minulos-

ti v českých zemích několik významných svě-

tových hudebních tvůrců. Skladatel Wolfgang 

Amadeus Mozart uvedl v Praze v roce 1787 

premiéru své opery Don Giovanni. Svá díla zde 

také premiérovali Christoph Willibald Gluck či 

Arnold Schönberg. Významná světová premié-

ra se před 76 lety uskutečnila i v brněnském di-

vadle Na Hradbách. V budově dnešního Mahe-

nova divadla byl 30. prosince 1938 poprvé uve-

den balet Sergeje Prokofjeva.

 Na tomto baletu začal Prokofjev pracovat po 

návratu do vlasti v roce 1935 na objednáv-

ku Kirovova divadla v tehdejším Leningradu. 

Vedení divadla se ale zaleklo odporu činite-

lů sovětské komunistické strany a dílo odmít-

lo. Smlouvu pak uzavřela Moskva. V průbě-

hu zkoušek ale vedení baletu Velkého divadla 

prohlásilo Prokofjevovu hudbu za netaneční 

a smlouvu zrušilo.

 A tak měl balet překvapivě premiéru v Brně. Di-

vadlo Na Hradbách ho uvedlo v choreografii Iva 

Váni Psoty, který sám tančil titulní mužskou roli. 

Jeho jevištní partnerkou byla Zora Šemberová, 

jež od ministra kultury Václava Jehličky obdrže-

la medaili Artis Bohemiae Amicis za dlouhodobé 

šíření dobrého jména české kultury.

 Šlo o premiéru baletu:

 a) Romeo a Julie

 b) Popelka

 c) Kamenný kvítek

7. Skladatel Sergej Prokofjev (1891–1953) slo-

žil svou první operu v devíti letech. Ve třinác-

ti nastoupil na Petrohradskou konzervatoř. 

Před první světovou válkou odjel do Londýna, 

kde slyšel Stravinského balety a přijal nabíd-

ku S. Ďagileva ke spolupráci. Po několikaletém 

pobytu v USA a v Paříži se skladatel s rodinou 

v roce 1936 vrátil do Sovětského svazu. K to-

muto návratu ho přesvědčil i neúspěch opery 

Ohnivý anděl, do níž vložil spoustu energie, ale 

ani po osmi letech snažení se mu ji nepovedlo 

nikde v Evropě uvést na jeviště. Ve staré vlasti 

byl zpočátku přijímán s nadšením, později však 

jeho díla, napsaná v dobré víře v souladu s hu-

manistickými ideemi, přestávala mít úspěch.

 V roce 1948 byl Prokofjev obviněn společ-

ně s Dmitrijem Šostakovičem, Aramem Cha-

čaturjanem a dalšími skladateli z »formalistic-

kých zvráceností a protilidových tendencí ci-

zích sovětskému lidu a jeho uměleckému vku-

su«. Harmonická a zvuková agresivita tehdy 

poukazovala k moderním uměleckým směrům 

v evropské kultuře první poloviny 20. století. 

Po deseti letech byli skladatelé částečně reha-

bilitováni.

 Jméno skladatele Prokofjeva nese brněnská 

ulice v městské části

 a) Bystrc

 b) Kohoutovice

 c) Řečkovice

8. Baletní mistr Ivo Váňa Psota (1908–1952) si 

spolu s manželkou Ninou v letech 1935–1936 

nechal v Brně vystavět dům, kterému se říká 

Psotova vila. Byla postavena ve funkcionalis-

tickém stylu. Nachází se v katastrálním území 

Stránice č. p. 274 (Masarykova čtvrť), Kapla-

nova ulice 1.

 Její tehdy osmadvacetiletý majitel byl od roku 

1926 sólistou a následně šéfem brněnského 

baletu. Poté působil v Ruském baletu v Monte 

Carlu a po útěku do Ameriky mu bylo za vál-

ky svěřeno vedení baletu Metropolitní opery 

v New Yorku. Po válce se vrátil do Brna, kde 

působil jako pedagog na konzervatoři a založil 

taneční oddělení na Vysoké škole múzických 

umění v Bratislavě.

 V době vzniku byla Psotova vila součástí nově 

vytvářené vilové kolonie Pod Vodojemem na 

vrcholu Žlutého kopce. Dvoupodlažní budova 

je založena na jednoduchém obdélném půdo-

rysu. Je krajním řadovým domem, jehož dispo-

zice je přizpůsobena svažitému terénu. Z ulice 

se tedy vchází přímo do prvního patra, které 

bylo stejně jako suterén rozděleno chodbou na 

obytný trakt, orientovaný na jih do zahrady (lož-

nice, obývací pokoj a jídelna), a část provozní, 

jež vedla do ulice (kuchyně, spíž, pokoj služky 

atd.). Zahrada pod vilou je terasovitě upravena. 

Později byla vila jihovýchodním směrem rozší-

řena, takže současná podoba domu je rozsáh-

lou zahradní přístavbou značně znehodnoce-

na. Samotné průčelí vily bylo 3. května 1958 

zapsáno na seznam kulturních památek.

 Autorem Psotovy vily byl mladý architekt, kte-

rý právě končil studium na České vysoké ško-

le technické v Brně. Tato stavba byla jednou 

z jeho prvních realizací. Jmenoval se

 a) Josef Polášek

 b) Rudolf Baumfeld

 c) František Kalivoda

9. Na jaře uplyne 70 let od osvobození města 

Brna. Tato akce byla v roce 1945 velmi důle-

žitou ofenzivou v rámci Bratislavsko-brněn-

ské operace v závěru 2. světové války. Bojům 

tehdy velel maršál Rodion Jakovlevič Malinov-

skij (1898–1967), velitel 2. ukrajinského frontu. 

Boje o Brno započaly již 5. dubna, ale byly vel-

mi obtížné. Brno, které mělo po celou dobu vál-

ky díky obrovské Zbrojovce mimořádné posta-

vení v tehdejším protektorátu, se mohlo rado-

vat ze svobody až 25. dubna 1945.

 V listopadu 1950 byl před budovou tzv. Mís-

todržitelského paláce odhalen pomník mar-

šála Malinovského. Na žulovém hranolovém 

podstavci je umístěna bronzová portrétní bus-

ta v nadživotní velikosti s rytým červeným ná-

pisem. Pomník byl v roce 1955 přemístěn do 

parčíku před Domem umění města Brna na 

Malinovského náměstí.

 Humornou vzpomínku na maršála Malinov-

ského uchoval režisér Jan Hřebejk ve filmu

 a) Pelíšky

 b) Musíme si pomáhat

 c) Pupendo

10. V roce 2014 získal titul Stavba roku brněnský 

Středoevropský technologický institut. Auto-

rem stavby je A PLUS, a. s. 

 Projekt výstavby výzkumného centra společně 

připravily místní univerzity a výzkumná praco-

viště – Masarykova univerzita, Vysoké učení 

technické v Brně, Mendlova univerzita v Brně, 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 

Ústav přístrojové techniky Akademie Věd, 

Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Vý-

zkumný ústav veterinárního lékařství. Jeho cí-

lem je pomoci současnému základnímu a apli-

kačnímu výzkumu lokalizovanému v Jihomo-

ravském kraji dosáhnout špičkové úrovně. 

 Centrum začne fungovat od roku 2015. Plá-

nuje zaměstnat až 800 výzkumných pracovní-

ků. Koncentrace vědecko-výzkumných kapacit 

z České republiky na jednom místě současně 

upevní vazbu české vědy na zahraniční insti-

tuce a podniky. 

 Do letošního ročníku soutěže Stavba roku se 

přihlásilo 58 českých a pět zahraničních pro-

jektů. Pro brněnskou stavbu byl velký úspěch 

už postup mezi patnáctku finalistů. Titul na-

konec získalo pět staveb bez rozlišení pořa-

dí. Vybrala je porota v čele s architektkou Ra-

domírou Sedlákovou. Vyhlášení výsledků se 

uskutečnilo 9. října v Senátu při osmém roční-

ku Dnů stavitelství a architektury. 

 Středoevropský technologický institut nese 

jméno

 a) CEITEC

 b) MONTEC

 c) OLTEC

Na vaše odpovědi budeme čekat do 25. led-

na 2015. E-maily směrujte na metropolitan@cesky-

domov.cz. Dopisy posílejte na adresu vydavatele:

Brněnský Metropolitan, Šilingrovo nám. 3, 601 00 

Brno. Do předmětu či na obálku napište heslo Br-

něnské otazníky.

Brněnské otazníky, podobně jako rubriky Pře-

ložte z hantecu nebo Brno krok za krokem, vy-

cházejí na stránkách vydavatele Brněnského Me-

tropolitanu. Reakce, prosím, nezasílejte na adre-

su magistrátu. Rubriky nejsou zařazovány do kaž-

dého čísla. 

Děkujeme za vaši přízeň a trpělivost při čekání 

na další pokračování. 

 foto: Taťána Králová, www.brno.cz
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Příběh O krásné hraběnce se vztahu-

je k domu, který Brňané znají pod ná-

zvem Palác (nebo Ústav) šlechtičen. 

Nachází se těsně u náměstí Svobo-

dy na rohu Kobližné a Běhounské uli-

ce, naproti dnešní Mahenově knihovně. 

V polovině 18. století v něm hraběnka 

Jana Františka Magnisová dala zřídit 

ústav pro vychovávání osiřelých dívek. 

Ve své závěti určila, že zde má najít 

útočiště dvanáct dívek. Čtyři měly nále-

žet k panskému stavu, čtyři k rytířské-

mu a čtyři měly být ze stavu občanské-

ho. Každá dívka měla svůj krásný pokoj 

a salon pro přijímání návštěv.

Když po čase přestal dům sloužit pů-

vodnímu účelu, zemřelé hraběnce se to 

zřejmě nelíbilo a začala ho v noci na-

vštěvovat. Vychází vždy v jedenáct hodin 

z postranního křídla. Jako bílá paní, která 

vypadá velmi křehce. Přejde v tichosti ná-

dvořím, vejde do přední části domu, vy-

stoupí točitým schodištěm nahoru a pro-

jde postupně celým palácem. Mnoho lidí 

prý zdejší bílou paní zahlédlo a někteří 

na ni i mluvili. Když ji pozdravili, vždy jim 

s milým úsměvem beze slova poděkova-

la, ale nikdy nepromluvila.

Při svých obchůzkách bílá paní ob-

čas vyhlídne z okna do Kobližné či Bě-

hounské ulice. Někdy se upřeně dívá 

do protějších domů – to má brzy ně-

kdo umřít, a tak se lidé bydlící napro-

ti v nočních hodinách na budovu nedí-

vají; když tu někdo onemocní, okna ra-

ději zakryjí. 

Na konci obchůzky se hraběnka vrátí 

na nádvoří a po půlnoci pravidelně mizí 

v postranním křídle...

Vo bílé hajfě z Kobližné

V noci štatlit po Kobližné nahoru,

to se nekdy voctneš v těžkým hororu.

Pod Frajplacem chvílu zastav,

na tym fleku béval ústav

pro dvanáctku vosiřeléch kocórů.

Ve fenstru sem včera zblikl duchála,

to tam grófka Magnisová bloncala.

Špizla, co se fachčí venku,

vrzla voko na Mahenku,

do betle pak hópla řácky vospalá.

 Vasil Tesil

Na vaše překlady říkanky z hante-

cu do jazyka českého budeme čekat do 

25. ledna 2015.

E-maily směrujte na metropolitan@-

ceskydomov.cz. Dopisy posílejte na 

adresu vydavatele: Brněnský Metropo-

litan, Šilingrovo nám. 3, 601 00 Brno. 

Do předmětu či na obálku napište hes-

lo Hantec.

Děkujeme za vaši přízeň a trpěli-

vost při čekání na další pokračování 

rubriky.

Text a foto: Taťána Králová

Pověst o projedené věži, kterou 

jsme připomněli v listopadovém 

hantecovém zadání, má reálný his-

torický základ. Na podzim roku 

1675 navštívila Brno polská králov-

na Eleonora. Brněnští konšelé byli 

z krásné mladé ženy jak u vytrže-

ní. Po tři měsíce strojili hostiny, na 

které padly všechny peníze urče-

né pro novou věž Petrova. Ta už se 

opravy nikdy nedočkala.

JAK PŠONSKÁ KINGÁLKA 

ELČA PROCHÁLOVALA 

ŠPICU PETRKIRCHNY

Pro špicu na kirchně svatýho Peťana

(co byla za mlaty se Švédem zbóraná)

schrastili konšeli betálnó škváru.

Pré bude v rychtyku do konca járu,

dyž na to špachtloni naběhnó vod rána.

Pak borci ze Pšonska s kingálkó dojeli,

to byla ramlica, doblbla konšely.

Proběhla žranica za těžký háky,

Elča furt zobala, konšeli taky.

A kde só rantále na špicu? V...

 (Vasil Tesil)

Začíná babi Soňa v lehce konfron-

tačním duchu:

Třicet let po švédském obležení

Petrov stále opravený není.

Konšelé o blaho města dbalí

peníze od všech občanů brali

na Petrov, na věže obnovení.

Kam čert nemůže, tam pošle babu:

Brnu – královnu z polského hradu.

S tou kráskou naši konšelé milí

na hostinách penízky propili.

(Tohle téma bývá v Česku tabu!)

P. S.: Ta věž nebyla již nikdy opravena,

a kdo za to může? – samozřejmě žena!

 (Překlad: babi Soňa)

Od čtenáře Karla jsme se opět dočka-

li milé pochvaly za správné načasování 

a doplnění historických reálií: „Také ten-

tokrát jste téma načasovali bezvadně – 

věže Petrova jsou častým tématem vá-

nočních pohlednic, takže k přicházející-

mu adventu padnou jako ulité – to se 

to pak veršuje! Zajímaly mě ale i okol-

nosti příběhu a zjistil jsem, že Eleono-

ra Habsburská byla tou dobou už ex-

královnou (její manžel Michał Korybut 

zemřel v listopadu 1673) a vracela se 

z Polska do rodné Vídně. Nedivím se, 

že 22letá vdova konšely tak okouzlila!“

Petrovskou věž švédské koule zbořily, 

Brňané pak třicet roků spořili – 

chtěli novou s velkou špicí. 

Jenže muži na radnici 

byli k cizím hostům tuze zdvořilí. 

Z polské země královna když přijela, 

okouzlila nejednoho konšela. 

Hostili ji vytrvale 

a než Brnu dala vale, 

celá suma na věž v hrdlech zmizela. 

Dnešní poutník na Petrov když zavítá, 

triem věží pokochá se dosyta. 

Ty dvě velké sto let mají 

a pod nimi na pokraji 

stydlivě se krčí starší – Propitá.

 (Překlad: Karel Henc)

Také další věrný překladatel přispěl 

aktuálně korektním veršováním bez od-

chýlení od slušné mluvy: „Snad to ten-

tokrát ve valčíkovém rytmu trocheje 

stihnu. Pro jistotu co možná dosti přes-

ným překladem, ale závěr napíšu sluš-

ně. Jsem zvědav, jak si kdo poradí?!“

Na stavbu věže u hlavního kostela

(za války se Švédy úplně shořela)

sehnali konšelé dostatek peněz.

Prý mistři kamene, dřeva i želez

do roka určitě spraví to docela.

Vtom z Polska dvořané s královnou přijeli,

překrásná vládkyně zbláznila konšely.

Hostiny byly hned, hořely svíce,

jedlo se, pilo se – konšelé více.

A kde jsou peníze? Všechny je propili.

 (Překlad: Stanislav Havlík)

Precizní překlad opět zaslal čtenář 

s uměleckým jménem Bob:

Brno Švédi nedobyli. Pro pořádek, než

táhli dál, tak ustřelili chrámu Petrov věž. 

Aby byla navrácena chrámu byvší krása,

připravena k podojení budiž městská kasa.

Neb nebude-li věž, bude v Brně řež!

Padni komu padni, milí páni radní.

Než však byla stavouřadem 

 stavba povolena,

navštívila město Brno Polska první žena.

A začaly se pitky, trachty, 

 mejdany a žranice, 

bez konce a bez oddechu 

 kalorické štvanice.

Peníze, z nichž městu měla 

 věž Petrova ožíti,

odcházely v ono místo, 

 kam nám slunko nesvítí. 

 (Překlad: Bob Šajtan)

A ještě jedna paralela se současnos-

tí: „Zajímalo by mne, jestli tehdy brněn-

ští konšelé za zpronevěru peněz (dnes 

z rozvojového fondu na rekonstruk-

ce) byli v té době nějak postiženi, nebo 

jim to snadno prošlo? Namísto výrazů 

»propapali« je možno použít vhodněj-

šího »prochlastali« a na místo hosti-

na spíše »žranice« – ale použil jsem je 

v rámci současné kampaně proti použí-

vání obhroublých a neslušných slov...“

Brněnští konšelé schrastili dost love

(na Petrově chrámu) k stavbě věže nové...

Leč družina z Polska a s královnou v čele

navštívila Brno. Krásou, božským tělem

pobláznila radní – začly hostin dnové...

Po čtvrtroce pití, opulentním jídle

královna jen stěží lezla do své židle.

A když pod ní klesla – dali Brnu pali...

Pokladna je prázdná. Tu věž propapali –

a dietu Výsost drží ve svém sídle.

 (Překlad: Mucha)

Z Opavy přišlo milé pozdravení pro 

„Brno i jeho Metropolitan“: „Zdravím 

vás zdaleka, skoro z Pšonska, podruhé 

v životě píšu do novin (vašich), coby ro-

dilé Brňák, kerýmu je hantec furt blízké! 

A tak využívám možnost, jak se hante-

cu aspoň chvilku aktivně věnovat.“

Do Brna přibyla návštěvou 

 královna polská,

chovaj‘ se radní a konšelé jak kocour, 

 co mrouská,

jídla a pití co hrdlo ráčí,

královna, konšelé užívaj‘, co dech jim stačí,

prožerou, propijou – věže ni kouska... 

 (Překlad: Olga Slívová)

Ještě jednou zalovme v příspěvcích 

nových překladatelů:

Švédi Brno nedobyli, přesto spadla věž

od svatého Petra dolů, než skončila řež.

„Postavíme novou, lepší!“ kasali se konšelé,

od daňových poplatníků vybírali vesele.

Kdyby cihly pořídili, mohl kostel stát,

události ale vzaly zcela jiný spád!

V čele polské družiny, ano, je to ona,

na koni se zjevila králka Eleona.

Její krása nevšední a šarm způsobily,

že s ní radní brněnští dennodenně pili.

Tři měsíce flámovali – jídla, pití koše,

v městské truhle náhle zbyly pouze 

 drobné groše!

A tak na věž kostela, říkám bez legrace,

našetřit si bude muset jiná generace...

 (Překlad: Ivo)

Čtenář Petr tvořil svůj překlad v pod-

zimním »počasově uplakaném čase«, 

ale nezoufal si: „Stejně jako i v minu-

lých letech, ho v pohodě přežijem. Ti 

brněnští konšelé v aktuálním příbě-

hu, bez ohledu na počasí a roční dobu, 

museli nad prázdnou kasou být určitě 

uplakanější.“

Třicet let, co Švédi zbořili věž na Petrově,

a už se konšelé dohodli na obnově.

Sebrali peněz hromadu:

Do roka zříte tu parádu,

zedníci když budou zrána pohotově.

Pak ale přijela polská královna s družinou,

z její krásy konšelé se pominou.

Hostina hostinu střídala,

královna prý slušně přibrala.

Odjela, v kase však nenajdeš 

 zlatku jedinou!

 (Překlad: Petr Dvořáček)

Nepřímou úměru mizející naděje na 

novou věž a přibývajících kilogramů na 

tělech hodujících konšelů a rozmarné 

Eleonory vystihl překladatel Jan:

 

Špici na Petrově, že správně nesedí,

neboť to schytala za válek se Švédy,

brněnští konšelé v radniční rozpravě

okrouhlou sumičku přiklepli k opravě.

Právě když zedníci už měli začít s prací,

tu polská královna přijela s delegací.

Konšelé, jimž krásou snad mozky vymyla,

či jenom galantní, neb se jim líbila,

či jenom proto snad, že chtěli 

 v Polsku slávu,

ji stále hostili z těch peněz na opravu.

Hostili, dokud jim sama to nestopla, 

odjela totiž, když knoflíky nedopla.

Poláci odjeli, a když tu nebyli,

pro Petrov peníze žádné už nezbyly.

Zbyli jen konšelé, tlustí jak pašíci,

z toho, že projedli peníze na špici.

 (Překlad: Jan Daniel)

Vo bílé hajfě z Kobližné

Přeložte z hantecu aneb Jak pšonská kingálka Elča prochálovala špicu Petrkirchny
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Proměny města Brna v roce 2014: 

 Voliči rozdali nové karty

Říjnové komunální volby v Brně vyhrálo hnutí ANO 2011, které v 55členném 

Zastupitelstvu města Brna získalo 13 mandátů. Druhá ČSSD obsadila 11 kře-

sel, třetí hnutí Žít Brno s podporou Pirátů má sedm zastupitelů stejně jako čtvrtá 

KDU-ČSL. ODS získala pět mandátů, Strana zelených, KSČM a TOP 09 po čtyřech. 

Na ustavujícím zasedání 25. listopadu zvolili zastupitelé primátorem Petra Vokřá-

la (ANO 2011) a jeho první náměstkyní Kláru Liptákovou (KDU-ČSL). Dalšími ná-

městky se stali Richard Mrázek (ANO 2011), Matěj Hollan (Žít Brno) a Martin An-

der (Strana zelených). 11člennou Radu města Brna doplnili Marek Janíček, Petra 

Rusňáková a Tomáš Kratochvíl (všichni ANO 2011), Jiří Ulip (Pirátská strana), Da-

niel Rychnovský a Vít Beran (oba KDU-ČSL). Radniční koalice má většinu 31 hlasů, 

v opozici jsou sociální a občanští demokraté, komunisté a TOP 09. Foto: Z. Kolařík

 Utrpení v podobě krychle

Památník holocaustu je pomník utrpení odhalený v září na náměstí 28. října. 

Vznikl na základě návrhu Daniela Václavíka a je věnován židovským a romským 

obětem rasového pronásledování během druhé světové války. Umělec vtělil lid-

ské utrpení do podoby krychle z černé žuly, po jejíchž stěnách stéká voda. Roz-

měr hran krychle – 3,14 metru – podtrhuje „nekonečné“ Ludolfovo číslo jako 

symbol nekončícího lidského utrpení. Na dně bazénu, do něhož je moderní dílo 

zakomponováno, jsou umístěny židovské a romské symboly a texty v češti-

ně, hebrejštině a romštině. Na památník tohoto druhu Brno dlouho čekalo. Již 

v roce 1946 se radní zavázali, že ve městě postaví pomník obětem holocaustu. 

Chtěli se omluvit za to, že v březnu 1939 brněnští nacisté vypálili židovskou Vel-

kou synagogu. V této souvislosti je nutné poznamenat, že v Brně ve 30. letech 

minulého století žilo 20–30 % německy mluvícího obyvatelstva. Část z nich byli 

i Židé, kteří se nedočkali konce války. A velká část brněnských Němců se těsně 

po válce musela podřídit režimu odsunu. Foto: M. Schmerková

 Na „Hněvkáč“ za sportem, koupáním i odpočinkem

Sportovní areál u řeky Svratky v lokalitě Hněvkovského v Komárově se loni vý-

razně rozrostl. Z bývalé kotelny vznikl sportovní klub s vnitřní a venkovní lezec-

kou stěnou s různými obtížnostmi. Někdejší komín dnes slouží především jako 

vyhlídková věž, která z výšky přibližně 20 metrů nabízí výhled do rovinaté kraji-

ny jihu Brna. Hned vedle budovy vznikl oblíbený skatepark a hřiště pro workout, 

tedy cvičení s vlastní vahou těla. Nové jsou i tři tenisové kurty a multifunkční hři-

ště s umělým povrchem a osvětlením. Tato a další sportoviště doplnil na podzim 

dokončený přírodní koupací biotop. Bazén s plaveckou částí o hloubce tři met-

ry a neplaveckou částí a brouzdalištěm potěší Brňany nejen v létě. Od příští zimy 

zamrzlá vodní plocha poslouží jako kluziště bruslařům. A kromě sportovišť vznik-

la v areálu nová 60metrová lávka přes řeku. Foto: M. Schmerková

 Brno se stalo centrem 
světového sportu

Potřetí v historii zavítalo mistrovství světa v sá-

lové cyklistice do jihomoravské metropole, kte-

rá dala světu legendární jména bratrů Pospíši-

lových. Koncem listopadu tak Brno přivítalo na 

140 sportovců ze 17 zemí, kteří bojovali o nej-

cennější kovy v krasojízdě a kolové. Česká dvo-

jice Petr Skoták s Pavlem Šmídem vybojovala 

v kolové před domácím publikem cenný bronz. 

Nebyl to ovšem loni jediný světový šampionát 

– už v květnu žila hala Vodova mistrovstvím 

v kuželkách. Česká reprezentace zde získala 

osm medailí, z toho tři zlaté. Ke „zlatu“ měla 

loni nakročeno i hokejová Kometa. Titul nako-

nec oslavovali ve Zlíně, Kometa po vydařené 

sezóně přidala do své sbírky další titul vicemis-

trů. V polovině srpna se pak rozburácely silné 

stroje na Masarykově okruhu. Loňskou Velkou 

cenu silničních motocyklů kromě diskusí o její 

budoucnosti provázelo téměř 240 tisíc návštěv-

níků, nejvíce za poslední léta. A na závěr ještě 

jedno vítězství – baseballoví Draci Brno získali 

již 19. mistrovský titul. Roku 2015 by jistě slušel 

titul s pořadovým číslem 20. Foto: J. Brychta

 Tři kontinenty na kilometru čtverečním

Od loňského roku přibyla v Zoo Brno řada nových obyva-

tel, kteří potěší malé i velké návštěvníky. V červenci byla 

otevřena voliéra, kde „bydlí“ zamilovaný páreček orlů bě-

lohlavých. Ti pozorovatele očarují svojí aurou elegance 

a síly; člověk ihned pochopí, proč se právě oni stali symbo-

lem Spojených států amerických. Měsíc po nich se do Brna 

nastěhovala partička protinožců z Austrálie, klokanů skal-

ních. Bydlí v průchozím výběhu, takže je návštěvníci mají 

na dosah ruky. Ale pozor, hladit ani krmit se nesmí. V říjnu 

pak byla zpřístupněna africká vesnice s chýšemi (na sním-

ku), kánoemi a především expozicí nových zvířat, napří-

klad plameňáků. Tím ale Afrika v Brně rozhodně nekončí; 

do budoucna se plánuje rozšíření expozice. Přibudou hned 

dva divácky atraktivní druhy – král zvířat lev a nejrychlejší 

sprinter planety gepard. Foto: M. Schmerková

 Věda pro malé i velké

Rok 2014 bychom v Brně mohli bez obav označit jako rok vědy 

a vzdělávání. Dvě velké univerzity, Mendelova a Masaryko-

va, oslavily 95 let existence. Vysoké učení technické otevřelo 

Muzeum výpočetní techniky. Opravdovým triumfem brněn-

ské vědy je ale výzkumné centrum CEITEC, jehož dva pavilony 

byly na podzim otevřeny v areálu bohunického univerzitního 

kampusu. CEITEC disponuje moderním vybavením i špičkový-

mi vědci z celého světa, kteří se zabývají například molekulár-

ní medicínou, výzkumem mozku a lidské mysli či pokročilými 

nano- a mikrotechnologiemi. I velcí vědci ale byli jednou dětmi. 

Pro malé zvědavce a badatele vzniklo v závěru roku v pavilonu 

D na výstavišti science centrum VIDA! (na snímku). Zábavnou 

formou se tu děti naučí, jak fungují odstředivé síly, co se skrý-

vá v útrobách počítače, ale také si zkusí vyměnit pneumatiku 

u auta či provést masáž srdce a mnoho dalšího. Foto: Z. Kolařík

 Rok české hudby patřil Janáčkovi

Rok 2014 byl vyhlášen rokem našich operních velikánů. V Brně byl zasvěcen Leoši Janáčkovi a 160. výročí jeho narození. 

Pocty se mu dostalo hned 1. ledna na novoročním koncertu brněnských filharmoniků. Na jeho počest byla pokřtěna jed-

na ze zdejších tramvají a fanoušci se koncem června sešli na akci Připijte Leošovi na zdraví. Dominantou oslav se ovšem 

stal listopadový mezinárodní divadelní a hudební festival Janáček Brno s podtitulem Happy Birthday Leoš, jehož součástí 

byla i konference Opera Europa. Úvodní představení festivalu nabídlo divákům nové nastudování opery Její pastorkyňa. 

Programovou nabídku obohatili rovněž studenti Divadelní fakulty JAMU s pohádkovými Příhodami lišky Bystroušky (na 

snímku). Festival vyvrcholil Glagolskou mší v původní verzi z roku 1926, kterou hudebníci zahráli na místě její tehdejší 

premiéry, v sále sokolského stadionu v Kounicově ulici. Foto: V. Jagr
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VIDA, co všechno se událo

 Co Brnu přineslo 25 let svobody?

V listopadu uplynulo čtvrt století od jedné ze zásadních československých událostí minulého století – pádu komunistického 

režimu. Ať už je náš názor na oněch 25 let jakýkoliv, značné proměny Brna si nelze nevšimnout. Z centra těžkého průmyslu se 

stává českou mekkou vývojářů, IT specialistů a vědců. Vzrostl i počet studentů vysokých škol. Těžiště zaměstnanosti se pře-

sunulo z výroby do oblasti obchodu, služeb a administrativy. Uvolnění trhu stálo za raketovým nárůstem počtu nákupních 

center, možná až nad míru. Z „betonové džungle“ sídlišť se staly celkem příjemné lokality s udržovanou zelení, dětskými hři-

šti – a byty v soukromém vlastnictví. Zlepšila se kvalita nejen pitné vody. A mnohá zanedbaná místa se podařilo vrátit do ži-

vota – například továrnu Vaňkovka, která chátrala od 70. let. Dnes je v areálu obchodní i výtvarná galerie, tréninková kavár-

na a další kulturní, společenské a komerční prostory a provozovny. Proměnu zachycují dvě fotografie z Archivu města Brna.

 Čisté řeky a nové přípojky za méně peněz

Není vidět, někdy je ale cítit. Ač jde o rozsáhlou stavbu, archi-

tektonické ceny nesbírá. Pro našince věc samozřejmá, ale její 

význam docení až ten, kdo navštíví teprve se rozvíjející země. 

Funkční kanalizace. V únoru skončil velký projekt rekonstruk-

ce a dostavby brněnské kanalizace, který trval dva roky a stál 

zhruba dvě miliardy korun. Dotkl se především Tuřan, Žebětí-

na, Ivanovic a Bohunic a přinesl – jak už to u rozsáhlých sta-

veb bývá – i komplikace. Místní si těžko zvykali na rozkopané 

chodníky, uzavírky, objížďky. A protestovali i umělci – projekt 

stál městskou kasu hodně peněz, takže i kvůli němu se načas 

musely ve svých rozpočtech uskrovnit příspěvkové organiza-

ce města, třeba divadla. Ale přínosy převažují. Nové přípojky 

pro pět tisíc lidí, nové silnice a chodníky, splaškové vody už 

nebudou znečišťovat zdejší toky a díky dotaci z Evropské unie 

ušetřilo Brno značnou část nákladů. Foto: M. Schmerková

 Autobusy na plyn se rozjely do ulic

Před 145 lety začínala brněnská městská hromadná doprava 

ekologicky – jako koňka. A dnes je opět ekologický provoz vozi-

del MHD prioritou. Právě proto vozí pasažéry od léta nové au-

tobusy s pohonem na CNG – stlačený zemní plyn. Vyznačují 

se minimem emisí, nízkou hlučností a nižšími náklady na po-

honné látky, navíc jsou nízkopodlažní. V roce 2015 jich po měs-

tě bude jezdit už celkem sto a nahradí starší a opotřebované 

vozy, takže brněnská autobusová flotila výrazně omládne. K ná-

kupu stovky plynových autobusů využil dopravní podnik evrop-

ské dotace. Autobusy tankují v nově vybudované plnicí stanici 

ve Slatině, jeden to stihne za pět minut. Cestující loni uvítali také 

zavedení žádaných SMS jízdenek za 20 korun, moderní techno-

logie se prosadily i v předprodeji. Lidé už nemusí hledat drob-

né; jízdenky se dají koupit bezhotovostně v automatech na hlav-

ním nádraží a na Malinovského náměstí. Foto: M. Schmerková

 Dali hlavy dohromady – a založili vinici

I špilberské jižní svahy umí kouzla, nejen ty pálavské, a dostane-li se jim dost slunce a vláhy, i na nich uzrají šťavnaté 

hrozny vína – tak jako před staletími. Od dubna roste a sílí pod hradem 420 hlav vinné révy. Zasadil je a pečuje o ně spo-

lek Vinice na Špilberku, který obnovil tradici pěstování vína „uvnitř brněnských hradeb“. Třetinu produkce, jež se poprvé 

očekává až po třech letech, předá spolek každoročně k propagaci města Brna. Také viněty lahví špilberského vína ozdobí 

logem jihomoravské metropole. A kde ochutnáme zdejší rulandské šedé nebo rýnský ryzlink? Například v hradní vinár-

ně v jižním křídle hradu Špilberku. Po kompletní rekonstrukci vítá už od jara hosty, aby jim nabídla zvěřinu, tradiční čes-

ké pokrmy, domácí frgály nebo právě víno z jihomoravských vinic. Od jara 2015 začne nabízet i slámové víno, dosoušené 

přímo na půdě hradu a vyrobené v jeho sklepě. Na zdraví! Foto: M. Schmerková

 Duchovní prostory ohrožené „hmotou“ zvítězily

V listopadu 1944 byl při náletu amerických bombardérů na Brno silně poškozen 

kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů). Úplně zničeny tehdy byly mimo jiné 

původní barokní varhany. Sedmdesátileté čekání na nový královský nástroj však 

stálo za to. Od konce června chrámu vévodí jedny z nejmodernějších a nejkvalit-

nějších koncertních varhan (na snímku), vyrobené a postavené švýcarskými mis-

try. Na jejich pořízení zajišťuje prostředky Nadační fond Campianus a přispět může 

i veřejnost. Zájemci si již „adoptovali“ téměř 70 % z 3483 píšťal. Příznivější budouc-

nost snad čeká i další duchovní místo v Brně. V roce 1994 musel být uzavřen kostel 

sv. Josefa, jeho zkázu dovršila ražba kanalizační stoky a kolektoru pod ulicí Josef-

skou. I on se dočkal „zmrtvýchvstání“ – v roce 2010 byl darován řeckokatolické círk-

vi, prochází celkovou rekonstrukcí, jejíž první etapa byla úspěšně dokončena, a na 

začátku října 2014 byl znovu slavnostně vysvěcen a otevřen. Foto: M. Schmerková

 Park před divadlem, parkování pod ním

Obnova parku Koliště skončila před více než rokem. A loni v listopadu získala tato 

centrální část města další nádherné plus. Prostor před Janáčkovým divadlem do-

stal naprosto novou podobu. Zónu s kvalitním kamenným povrchem a dostatkem 

zeleně, kde bude od jara do podzimu v provozu světelná fontána ve tvaru vodní 

opony, královna mezi brněnskými vodotrysky. Vzbudila značný zájem lidí, i když se 

představila zatím jen na 12 listopadových dní. Chladné počasí v zimě neumožňu-

je provoz této vodní krásy, což se týká i dalších kašen a fontán v Brně. Park Koliště 

však nabízí i v zimě Brňanům velice příjemný prostor, a to především díky oprave-

ným cestám, novým lavičkám, citlivě obnovené skladbě dřevin a trávníků. Revita-

lizace parku stála 57 milionů korun a úprava prostoru před divadlem podle návrhu 

Atelieru A3 54 milionů. V podzemí je pak parkoviště pro 400 aut, odkud se dá vyjet 

výtahem i do foyer Janáčkova divadla. Foto: M. Schmerková

 Znovu nabyly funkčnost i krásu

Brno se právem chlubí svými architektonickými skvosty. Ale kdo se chce chlubit, musí 

se i starat. V poslední čtvrtině loňského roku se tak v obnovené „účelné kráse“ zaskvě-

ly další dvě funkcionalistické stavby. Obě navrhl architekt Ernst Wiesner, jejich funk-

ce se však poněkud liší. Větší komfort smutečním hostům přináší zrekonstruované 

a zmodernizované prostory krematoria na Ústředním hřbitově včetně nově vybudo-

vaných pavilonů. Ten s prodejnou květin, občerstvením a kamenictvím tvoří zároveň 

jeden ze vstupů na hřbitov, hospodářský pavilon se stal kontaktním místem pro po-

zůstalé. A druhá stavba? Už ne prominentům, ale badatelům, studentům a návštěvní-

kům je od prosince k dispozici vila Stiassni na Hroznové ulici, lidově zvaná vládní vila. 

Národní památkový ústav stavbu i její okolí citlivě zrekonstruoval do původní podoby 

a vybudoval zde centrum, které slouží k bádání o moderní architektuře i k její propa-

gaci. Foto: M. Schmerková Dvoustranu připravilo Tiskové středisko MMB
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PADLO NÁM DO OKA

SOUTĚŽ: Umění ve městě/Město v umění

B
rno. Kdysi průmyslové, dnes 
pyšnící se spíše vědci. Vždy 
však umělecké. Znáte je? 

Zdejší básníky, malíře, prozai-
ky i dramatiky, sochaře, sklada-
tele i hudebníky, herce, fotografy. 
Zatímco architekti modelují tvář 
města, umělci mu vtiskují duši. 
V naší soutěži vám některé z nich 
představíme – jejich tvorbu o Brně 
a pro Brno.

 Soutěžní otázka: Narodili se v jednu 
chvíli, prošli stejnými školami (obor dře-
vomodelář a kovomodelář, poté Střední 
uměleckopůmyslová škola v Brně a ate-
liér sochařství na Fakultě výtvarných 
umění VUT v Brně) a věnují se stejnému 

oboru – sochařství. Často společně vy-
stavují a prostřednictvím svých děl spo-
lu vedou dialog a doplňují se. Dvojča-
ta Tomáš a David. Tomáš nyní na FaVU 
vyučuje především digitální sochařství 
a využití počítačových technologií v pro-
storové tvorbě. V roce 2007 uspěl v me-
zinárodní soutěži monumentálních soch 
Art is steel (Umění je ocel) a jeho dílo 
Uroboros – 7,5tunový ocelový had po-
žírající vlastní ocas – zdobí francouz-
skou Remeš. V roce 2010 pak byla na 
Malinovského náměstí v Brně odhale-
na jeho plastika k poctě T. A. Edisona ve 
tvaru propletených žárovek z nerezové-
ho drátu. Tato sochařská realizace vznik-
la v rámci projektu Sochy pro Brno. Jak 
se její autor jmenuje celým jménem?

 Ze zaslaných správných odpovědí 
vylosujeme tři výherce.
Ceny: kniha Brno od Libora Sváčka, 
termohrnek, magnet ve tvaru krokodýla

 Pište na adresu Brněnský Metropoli-
tan, Magistrát města Brna, Husova 12, 

601 67 Brno, e-mailem na adresu vasic-
kova.jana@brno.cz nebo posílejte SMS 
zprávy se správnou odpovědí na tele-
fonní číslo 602 770 466. Uzávěrka je 
30. ledna 2015. Obálku prosím označte 
heslem Umění ve městě a nezapomeň-
te uvést svou adresu, případně telefon.

Skauti jsou táborníci, 
o Vánocích i světlonoši
Kdo si přišel před Vánocemi na Novou radnici pro 
plamínek betlémského světla, převzal je z rukou br-
něnských skautů. Ti je tradičně přivážejí z Víd-
ně a z Brna šíří do všech koutů republiky, samozřej-
mě zdarma. Novodobá vánoční tradice vznikla v roce 
1986 v Rakousku, u nás ji skauti začali rozvíjet o tři 
roky později.

Kdo jsou ti ošátkovaní dobrovolníci? Pokračovatelé 
prvních družiníků, již se v Brně dali dohromady před 
neuvěřitelnými sto lety, na Nový rok 1915, pod vede-
ním knihkupeckého příručího Josefa Tvrdého. 

Členy skautské skupiny Kukačka bylo tehdy jen pár 
studentů gymnázia na dnešní třídě Kpt. Jaroše. O rok 
později vznikl první skautský oddíl, jenž sdružoval 
chlapce toužící po romantice a dobrodružství – dívky 
se zapojily až po roce 1920. 

Dnes má skautská organizace Junák v Brně 2500 čle-
nů a stále jich přibývá. Příroda, táboření, hry, přátelství 
a vzájemná slušnost – podstata skautingu se ani za sto 
let nezměnila. (šef), foto: S. Vachová

Správná odpověď z minulého čísla
Autorka románu Každá věc ať dospěje na své místo, brněnská spisova-

telka a básnířka, která žije střídavě v Česku a v Itálii, se jmenuje Sylvie 

Richterová.

Výherci: Jana Žáková, Jana Pospíšková, morama1@, Hana Křížová, 

Josefa Pazourková, Kamila Mašová, Jaroslav Borůvka, Jiří Pospíšek, 

František Košťál a Marie Kočišová (propagační předměty města Brna). 

Gratulujeme.

Vítězslava Kaprálová: Slavík s trnem v srdci

V
e Wildeově symbolistní po-
hádce se slavík obětuje pro 
lásku, svým zpěvem a krví 

z vlastního srdce změní bílou růži 
na rudou, aby ji zamilovaný stu-
dent mohl věnovat dívce, která 
ho stejně nakonec odmítne. Sla-
víkův čin, jak už to mezi lidmi 
bývá, nedošel uznání a naplnění, 
přesto jej můžeme považovat za 
absolutní hold lásce.

Když spisovatel Jiří Mucha líčí v knize 
Podivné lásky (1988) poslední chvíle své 
manželky Vítězslavy Kaprálové, píše: „Cí-
til jsem, že se vzdaluje, že se jedno po dru-
hém trhá pouto, které ji vázalo k tomu-
to světu, a zůstávala už jen láska. Držela 
mne oběma rukama, ale odcházela. Slyše-
la hudbu. »To je Julietta…« Na okně šu-
měly vlny deště. Začínalo svítat. Její dech 
se krátil. Pak ustal nadobro. Položil jsem jí 
ruku na oči a řekl jsem: »Sbohem, Vitko.«“

Skladatelce, dirigentce a klavíristce Ví-
tězslavě Kaprálové bylo dáno prožít pou-
ze 25 let života, za tu dobu však – svou 
křehkostí a současně nezdolným odhod-
láním trošku podobná Wildeovu slavíku 
– si jako první dívka v historii brněnské 
konzervatoře zvolila nejnáročnější studij-
ní kombinaci, skladbu a dirigování, jako 
první žena, která stála v Brně na dirigent-
ském stupínku, si řídila absolventskou 
skladbu Klavírní koncert d moll, jako 
první česká dirigentka řídila svou Vojen-

skou symfonietu v podání České filhar-
monie a později londýnského orchestru 
BBC, prožila několik milostných vztahů 
a osudovou lásku s Bohuslavem Martinů.

K hudbě zrozená

Narodila se 24. ledna 1915 v Brně do 
rodiny hudebníků. Její otec Václav Kap-
rál byl majitel hudební školy, sklada-
tel a žák Leoše Janáčka, matka Viktorie 
byla aprobovanou učitelkou zpěvu. 

Vítězslava projevovala velký talent už 
od dětství, první skladbu složila v devíti 
letech, od školních let však také zápasila 
s tuberkulózou. Velmi šťastná se vždy cí-

tila na Vysočině v rodinné vilce ve Třech 
Studních, kde trávila prázdniny a Váno-
ce. Shodou okolností nedaleko odtud se 
nachází Polička, rodné město Bohusla-
va Martinů.

Přes odpor otce začala na brněnské 
konzervatoři studovat skladbu u Viléma 
Petrželky a dirigování u Zdeňka Chala-
baly. I Mucha píše: „Ze všech oborů, co 
jich na světě je, jsou pouze dva, kde do-
dnes ženu veřejnost neuznává. Sklada-
telství a dirigování.“

Školu absolvovala výše uvedeným 
koncertem v roce 1935 a poté pokračo-
vala studiem na mistrovské škole praž-
ské konzervatoře u Vítězslava Nováka 
a Václava Talicha. 

Zatímco oblíbenému profesoru Nová-
kovi věnovala Kaprálová zhudebněnou 
Nezvalovu báseň Sbohem a šáteček, stu-
dium ukončila již také výše zmíněným 
osobním provedením své nejznámější or-
chestrální skladby Vojenská symfonieta.

Sousedé z Vysočiny 
se setkali v Paříži

Když se Vítězslavě podařilo získat fran-
couzské státní stipendium, odjela v roce 
1937 studovat na École Normale de 
Musique do Paříže, kde se seznámila 
s Martinů, stala se jeho žačkou, důvěr-
nou přítelkyní (ačkoliv byl starší a žena-
tý) a inspirátorkou. 

Jak se dozvídáme z knihy Jindřicha 
Uhra Ona a Martinů (1995), skladatel si 

prý svoji múzu předpověděl v opeře Ju-
lietta aneb Snář, i když ji v době kom-
ponování ještě neznal, a také kantáta 
Otvírání studánek je údajně inspirována 
nejen přírodou a obyčeji Vysočiny, ale 
také láskou k „Vitulce“.

V roce 1938 Kaprálová několik měsí-
ců pobývala v Brně, aniž by tušila, že je 
to její poslední návštěva doma. V lednu 
1939 se vrátila do Paříže, kde se v pro-
středí české umělecké komunity sezná-
mila s Jiřím Muchou, jehož si necelé 
dva měsíce před smrtí vzala. 

Zemřela na miliární (rozptýlenou) tu-
berkulózu 16. června 1940 v jihofran-
couzském Montpellieru, kam ji převezl 
její manžel, protože Paříž už byla oku-
pována německými vojsky. Slavík uti-
chl, jeho dílo tentokrát zůstalo.

 Markéta Žáková

TENKRÁT V BRNĚ

 Foto: Archiv města Brna

Zapište si
Ke stému výročí narození Vítězsla-

vy Kaprálové, dodnes jedné z nej-

hranějších českých skladatelek, se 

v Brně uskuteční hned několik kon-

certů z jejího díla. Pořádají je Kon-

zervatoř Brno a Klub moravských 

skladatelů (19. ledna), Společnost 

Bohuslava Martinů a ZUŠ Vítězsla-

vy Kaprálové (9. února), Filharmo-

nie Brno (19. a 20. února) a Spolek 

přátel hudby při Filharmonii Brno 

(17. února).

Socha pro básníka. 
Nebo pro dva?

Město Brno vyhlásilo novou sou-

těž na sochu, která by byla po-

ctou básníku Janu Skácelovi. 

O tom, že významná osobnost 

české poezie a kultury životem 

i dílem spjatá s Brnem si důstoj-

né a trvalé připomenutí zaslou-

ží, není pochyby. Co však místo 

jedné sochy vzdát takovou poctu 

současně dvěma velkým básní-

kům? 

Velikost básníka Jana Skácela 

by tím nebyla umenšena, snad 

spíše podtržena. Ti dva vlastně 

sdíleli obdobný společný osud 

s mnoha styčnými body. Téměř 

nerozluční – Jan Skácel a Oldřich 

Mikulášek. 

Byly roky, kdy na různých mís-

tech po Brně bylo je vídat té-

měř stále spolu, i údobí, kdy kaž-

dý z nich šlapal městskou dlažbu 

sám. Vždy však náleželi k sobě, 

vázáni poutem přátelství, kolegi-

ality a spolupráce. Pojil je i dal-

ší, snad trochu neobyčejný sva-

zek – první žena Mikuláškova se 

později stala Skácelovou. Přátel-

ství básníků a jejich rodin to nijak 

nenarušilo. 

Každý z dvojice byl až kontrastně 

odlišný vlastní povahou i poezií, 

oba však velkými básníky. Brněn-

ská 60. léta byla ve zdejší kultuře 

a umění opravdu zlatá. 

Důležitou roli v celostátním mě-

řítku sehrával časopis Host do 

domu. Oba se do podoby a ob-

sahu periodika společně s řadou 

dalších významných jmen zřetel-

ně zapsali. (Jan Skácel byl v le-

tech 1963–9 šéfredaktorem.) 

Myslím, že není nadsázkou, řek-

nu-li, že v těch letech byli ti dva 

zosobněním kulturní velikosti 

města, až jakýmsi živoucím em-

blémem zdejší kultury a umění, 

široce známým a uznávaným.

V zatuchlé šedi 70. let Jan Ská-

cel a Oldřich Mikulášek skončili 

v těžké literární káznici: nesměli 

publikovat. Zůstal šuplík a sami-

zdat. V 80. letech, krůček po krůč-

ku přinášejících postupné a zdrá-

havé uvolnění, mohli být, nepo-

chybně s vnitřní nelibostí režimu, 

vydáváni. Doba, která zakazova-

la tisknout i verše, nemohla trvat 

věčně. 

I lidský život má však omezené 

trvání. Oldřich Mikulášek opustil 

tento svět v roce 1985, Jan Ská-

cel v předvečer změn 7. listopa-

du 1989.

Sousoší, které by pro paměť 

města zvěčnilo tuto dvojici, by 

mohlo být silnou, vícerozměr-

nou připomínkou velkých bás-

níků, kteří zosobnili kulturní roz-

mach Brna 60. let i časté osudy 

svobodného ducha v letech ná-

sledujících.

 Jaroslav Štěpaník
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LIBÍ/NELÍBÍ

Rubrika Líbí/nelíbí je prostorem 

pro vaše názory – ovšem vyjád-

řené hlavně obrazem. Fotogra-

fujte to, co se povedlo, i to, co by 

zasloužilo nápravu. Snímky mo-

hou být seriózní i vtipné, pracu-

jící s nadsázkou. Fotografie s po-

pisky můžete posílat e-mailem 

na adresu tis@brno.cz.

 Verše Jana Skácela zdobí kaš-

nu na náměstí Svobody. 

 Foto: M. Jenčo

 Žárovky „rozsvítily“ prostranství před obchodním domem Cent-

rum. Foto: M. Jenčo 
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Výherci z minulého čísla
Vstupenky na utkání mezi Zbrojovkou Brno a Duklou 

Praha vyhrávají Petra Svitavská, Alena Huberová, 

Petr Hanák, Ladislav Jirásek, Dada Bočková, Jaroslav 

Vykoupil, Ing. arch. Josef Lopour, Naděžda Kravková, 

Lubomír Pelech a Karel Fučík.

Výherci budou mít vstupenky připravené k vyzvednutí 

na své jméno na stadionu Srbská v sobotu 21. února 

dvě hodiny před utkáním.
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Slevy až 30 % 
do 31.1. 2015

CHORVATSKO  ČERNÁ HORA

Brno, Josefská 9,   542 211 478, brno@ckvt.cz
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AFORISMUS

AUTOR:
-KAWI-

VZOREC 
JODIDU 

INDNÉHO
ŘÍMSKÁ 6 TÝKAJÍCÍ SE 

OCTA

ŘÍMSKÝ 
KRUTO-
VLÁDCE

SOUHLAS
PÍSMENO 

ŘECKÉ 
ABECEDY

KOZÁČTÍ 
NÁČELNÍCI

ZAHRADNÍ 
KEŘ

PŘÍPRAVEK 
NA ČIŠTĚNÍ 

OKEN

JUDSKÝ 
KRÁL

ŘÍMSKÝCH 
49

OBYVATEL 
MĚSTA 
VOLARY

FRANCOUZ. 
ANATOM

DROBNÉ 
UŠNÍ 

KRYSTALY

ZHOUBNÁ 
MŠICE 

CIZOPASÍCÍ 
NA RÉVĚ

JMÉNO 
JAHELKY

PRAŽSKÉ 
DRUŽSTVO KÓD 

LETIŠTĚ 
ALICEVILLE

LES

HORSKÁ 
LOUKA OPLAKÁVAT

1. ČÁST 
TAJENKY

2. ČÁST 
TAJENKY

STAROŘÍM. 
PENÍZ

SLŮVKO 
NABÍDKY

JEDNOTLIVÝ 
FILMOVÝ 
ZÁBĚR

DRUH LE-
NOCHODA

LÉKÁREN. 
PRAKTIKANT

JMÉNO 
VRÁNOVÉ

TOV. NA 
LETADLA

OPOJNÝ 
NÁPOJ

PĚNA DO 
KOUPELE

NÁSTUPI-
ŠTĚMODLA

JEHLIČNATÝ 
STROM

NÁŠ PZO TAŠKY NA 
PŘEDPISY

JEDLÝ MOŘ. 
ČERV

LUMP ŽENY STEJ. 
JMÉNA LOVIT

LATINSKÁ 
PŘEDLOŽ-

KA

SOPEČNÁ 
HMOTA JMÉNO 

ANDRLOVÉ

HERETICKÝ 
ČLOVĚK

SLOVEN-
SKY „LÉK“

PROVÉST 
ZAPITÍ

SÁLOVÝ 
SPORT

ODVOLACÍ 
SOUD

RUSKÁ 
ŘEKA

PLUHEM 
ZBRÁZDIT TAHLE

POLÉVKOVÉ 
KNEDLÍČKY

CIZOKRAJ-
NÝ STROM

MOŘSKÝ 
ŽIVOČICH

VÝKVĚT 
SPOLEČ-

NOSTI

CIZOKRAJ. 
JEŠTĚR DĚLO CHALKO-

PYRIT

EVROPAN ANGLICKY 
„PERIODA“

DÁT DO 
OBALU

PŘÍBYTKY 
LOUPEŽ-

NÍKŮ

NÁZEV 
HLÁSKY R

ŽELEZNÁ 
TŘÍSKA

VYNÁLEZCE 
TLAKOVÉHO 

HRNCE

ANGLICKY 
„NEBO“ NĚMECKY 

„SKUTEK“

ŠPANĚLS. 
EXKRÁLOV-

NAŠTĚKAT OPAK 
ČISTOTY

DIVADELNÍ 
ZÁVĚSRÝMA

LOK
SLANINY NESEK-

NOUT
SLOVENSKY 

„OBĚTI“
SLOVEN-

SKY „TÁTA“ MEZON K PRIMÁT

POPĚVEK
OŽEHY NAPOMÍ-

NAT
OBYVATEL 

OPAVY
INDIÁNSKÝ 

KMEN
ZKR. RUD. 

PRÁVA
MAĎARSKÉ 

SÍDLO

HOLIČSTVÍ 
(ZAST.)

KDO RÁD 
RADÍ

NÁRAME-
NÍK

TYČ U VOZU ŘÍMSKÝCH 
99

3. ČÁST 
TAJENKY

VLÁKNO K 
ŠITÍ POMŮCKY:

AIV, BITOT, ETE, IKA, 
INI, KATALPA, NAPAKO, 

OTOLITY, TAT
ZNAČKA 
NAŠICH 

VYSAVAČŮ

STROMO-
ŘADÍ

NADAČNÍ 
ÚŘAD

ZNAČKA 
PŘETLAKU

Celá planeta vzdává od ledna hold světlu a světelným technologiím
Organizace spojených náro-

dů a UNESCO vyhlásily rok 

2015 za Mezinárodní rok svět-

la a technologií založených 

na světle. Stalo se tak po ce-

losvětové iniciativě vědec-

kých, kulturních a vzděláva-

cích institucí, neziskových or-

ganizací a sdružení, ale i tech-

nologických platforem a ko-

merčních subjektů. Světlo se 

zkrátka svými paprsky dotýká 

všech a k jeho oslavám se teď 

chystá celá planeta.

Důvodů k oslavám skutečně 

není málo. Jedním z nich jsou 

významná kulatá výročí vě-

deckých objevů na poli bádá-

ní o světle. V roce 2015 uply-

ne celé milénium od vydání 

významného vědeckého spi-

su o optice, který sepsal velký 

arabský učenec Abu Ali Hasan 

Ibn al-Haiytham (965–1040), 

známý na západě jako Alha-

zen. Jeho dílo přežilo díky své-

mu latinskému překladu a bylo 

jedním z asi dvou stovek odbor-

ných knih, které sepsal. Význam 

díla pro vývoj optiky je nezměr-

ný – ve své práci například po-

prvé odkrývá, že se světlo odrá-

ží od předmětů do lidského oka 

či proč se mění barvy při západu 

Slunce. Byl také prvním, kdo po-

užíval cameru obscuru a experi-

mentoval s lomem světla v za-

křivených nádobách naplně-

ných vodou. Rozuměl tedy prin-

cipu lomu, který byl přitom ma-

tematicky popsán až o několik 

století později Snellem a Des-

cartem! Není tedy divu, že se 

jeho dílo stalo základem pro na-

vazující práce o optice středově-

kých badatelů a rovněž ovlivnilo 

Leonarda de Vinciho a Johane-

se Keplera.

S velkým odstupem násle-

dovaly známé práce Augustina 

Fresnela z roku 1815 v oblasti 

difrakce a vlnové povahy světla 

a univerzální popis elektromag-

netických vln od Jamese Cler-

ka Maxwella z roku 1865. Po-

suneme-li se na časové ose blí-

že k přítomnosti, zjistíme, že rok 

2015 je také 100. výročím revo-

luční obecné teorie relativity Al-

berta Einsteina, jež přinesla da-

leko komplexnější porozumění 

problematice prostoru a času. 

Vykládá gravitaci jako geomet-

rický fenomén zakřiveného ča-

soprostoru a mimo jiné rovněž 

vysvětluje gravitační zakřive-

ní trajektorie světla známé jako 

gravitační čočka. 

Od prvních pojednání 
o optice uplynulo 
neuvěřitelných 1000 let, 
od revoluční teorie 
relativity 100 a od 
vynálezu optických 
vláken zase 50.

Konečně Charles Kuen Kao, 

laureát Nobelovy ceny za fyzi-

ku z roku 2009, je dalším z věd-

ců, který posunul možnosti opti-

ky mílovými kroky vpřed. Právě 

v roce 2015 si budeme připomí-

nat 50. výročí jeho vynálezu op-

tických vláken, díky nimž dnes 

mimo jiné funguje vysokorych-

lostní internet.

Vezměme si třeba fotosynté-

zu, která historicky poprvé pro-

bíhala v řasách a sinicích a kte-

rá představuje základní sta-

vební kámen veškerého života 

na Zemi. Světlo hraje zásadní 

roli nejen při vzniku života, ale 

také při zlepšování jeho kvality 

nebo přímo při jeho zachraňo-

vání. Vývoj fotonických techno-

logií poskytuje neustále kvalit-

nější přístroje pro lékaře, nové 

objevy v optometrii denně zlep-

šují život pacientů postižených 

očními vadami a technologie 

postavené na světelném záře-

ní často přispívají zásadním dí-

lem k diagnostice nemocí. Mezi 

potenciální využití světelných 

technologií v budoucnu pat-

ří natolik sobě vzdálené oblasti 

jako zdokonalená diagnóza ra-

koviny, rychlejší internet, zdro-

je čisté energie nebo výzkum 

černých děr. Ambicí mezinárod-

ní iniciativy Rok světla je zdů-

raznit tuto klíčovou roli světla 

pro současnou moderní spo-

lečnost a vyzvednout jeho ne-

zastupitelné místo pro budoucí 

udržitelný rozvoj naší planety. 

I přesto však iniciativa neztrá-

cí ze zřetele rizika světelného 

znečištění – nalezení společ-

ného postupu k jeho eliminaci 

je také jedním z hlavních kritic-

kých témat nadcházejícího svě-

telného roku.

„Myslím si, že je zcela zásad-

ní nejen umět technologie vyu-

žívat, ale také jim v Česku ro-

zumět a dále je zdokonalovat. 

V roce 2015 bychom chtěli pře-

svědčit studenty, budoucí věd-

ce, politiky, investory, ale pře-

devším laickou veřejnost v Čes-

ké republice o přímém kladném 

vlivu světla a světelných techno-

logií na naši budoucnost,“ říká 

prof. Pavel Zemánek, koordiná-

tor Roku světla v Česku, a do-

dává: „Naší vizí je mobilizovat 

všechny české instituce působí-

cí ve sféře světelných technolo-

gií, ať už na poli vědeckém, ko-

merčním, vzdělávacím či kultur-

ním, a aktivně je zapojit do napl-

ňování cílů Roku světla.“

Mezinárodní Rok světla 2015 bude odstartován na zahajovací 

ceremonii 19. a 20. ledna v Paříži. Aktivity všech partnerů bu-

dou zveřejňovány v průběhu celého roku 2015 na webu i Face-

booku. Chcete-li se k této globální iniciativě připojit a využít ce-

losvětově uznávanou značku Roku světla pro zviditelnění svých 

aktivit, kontaktujte, prosím, koordinační tým s vašimi návrhy na 

zapojení.

tel.: 541 514 282 • e-mail: roksvetla@gmail.com

www.roksvetla.cz • Facebook: www.facebook.com/svetlo2015
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V 
  závěru loňského roku byla 
dokončena první fáze projek-
tu digitalizace historických 

sčítacích archů z let 1850–1900, 
které jsou jedním z nejvyužívaněj-
ších a zároveň nejohroženějších 
archivních souborů Archivu města 
Brna. Jedná se o sčítací archy pro 
město Brno, jeho předměstí a při-
pojené obce. 

Dokumenty sčítání lidu jsou neustále 
využívány jako podklady k vyhledává-
ní osobních dat dřívějších obyvatel měs-
ta Brna, a to jak z hlediska úředního, tak 
i soukromého. Tvoří nenahraditelnou 
databázi rovněž z hlediska demografic-
kého a sociologického. 

Bohužel jsou vesměs zaznamená-
ny na nekvalitním papíře, jehož trvan-
livost se z časového hlediska blíží ke 
konci. Dokumenty navíc trpí častou ma-
nipulací, při níž dochází k nevratným 
změnám jejich fyzické podstaty. Digi-
talizace těchto archiválií je tak jedinou 
možností, jak zachránit jedinečná data 
dříve, než dojde k jejich definitivnímu 
fyzickému zničení.

Uchování dat podpořila dotace

Projekt Digitalizace Archivu města Brna 
probíhal od května 2011 do listopadu 2014. 

Operace tohoto rozsahu si vyžádala 41,5 
milionu korun, podařilo se však na ni vy-
užít finanční dotaci z prostředků Evropské 
unie ve výši 85 % částky.

Obsahem projektu bylo mj. poříze-
ní potřebného hardwarového a soft-
warového vybavení, díky němuž bylo 
možné zajistit převedení archiválií do 
elektronické podoby a bezpečné tr-
valé uložení těchto digitálních kopií. 
Především to ale byla vlastní digita-
lizace sčítacích archů včetně vytěže-
ní (vypsání) osobních dat a jejich zpří-
stupnění odborné i laické veřejnosti 
prostřednictvím webového rozhraní 
digiarchiv.brno.cz.

Takto bylo zpracováno, vytěženo a zpří-
stupněno celkem cca 400 tisíc stran sčíta-
cích archů a rejstříků z let 1850, 1857, 
1870, 1880, 1890 a 1900. V první fázi di-
gitalizace probíhala převážně dodavatel-
skou formou.

Další ročníky jsou na řadě

Druhá fáze bude následovat po dobu 
dalších dvou až tří let, během nichž 
v rámci udržitelnosti projektu bude Ar-
chiv města Brna již vlastními silami di-
gitalizovat a vytěžovat sčítací ročníky 
1910 a 1921. 

Na přelomu 19. a 20. století se Brno 
stalo již velkoměstem – překročilo hra-
nici 100 tisíc obyvatel, v roce 1919 po 
připojení okolních obcí to bylo dokonce 
již asi 220 tisíc osob. Tyto ročníky sčí-
tání jsou tedy nejobsáhlejší. Nadto ob-
sahují i nejpodrobnější údaje, sčítání 
z roku 1910 navíc například uvádí i po-
měrně podrobné popisy domů.

Digitalizaci sčítacích dokumentů uví-
taly, jak potvrzují ohlasy, odborné histo-

rické instituce i soukromí badatelé. Po-
kud jde o frekvenci využívání, stránka 
digiarchiv.brno.cz dosud zaznamenala 
více než 13 500 návštěv.

Podaří-li se v budoucnu získat dal-
ší evropské prostředky, mohli bychom 
pokračovat digitalizací dalších velmi 
využívaných fondů obsahujících evi-
denční údaje osob, například domov-
ské evidence obyvatel města Brna z let 
1850–1948 nebo pobytové evidence 
z let 1918–1952. Zde by však již bylo 

nutné počítat s omezeným internetovým 
zveřejňováním dokumentů, neboť obsa-
hují i osobní data chráněná současnou 
legislativou. 

V digitalizaci budeme i v dalších le-
tech pokračovat vlastními silami.

Historická sčítání lidu jsou přístupná na webu
LIBOR BLAŽEK

Archiv 

města Brna
blazek.libor@brno.cz

LIL

Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

K 
 prvnímu měsíci v roce se 
váže mnoho pranostik, a je 
proto zřejmé, že zvláště pro 

zemědělce je to měsíc významný. 
Stejně důležitý je však leden také 
pro rodiče předškoláků i pro děti 
samotné, neboť je obdobím zápi-
su do prvních tříd základních škol.

S umístěním do spádové školy ve svém 
obvodu nebude mít žádný budoucí prv-
ňáček problém, neboť stále platí, že dítě 
ze spádového obvodu má přednost před 
dítětem z jiné lokality. 

Nehrozí ani přeplněnost tříd – zá-
kladní školy v Brně jsou totiž schop-

ny pojmout 37 tisíc žáků a v součas-
nosti je navštěvuje okolo 27 tisíc dětí. 
K dispozici je jim 66 základních škol, 
jejichž zřizovatelem je samo město, 
potažmo městské části, jedna základní 
škola církevní a sedm základních škol 
soukromých.

V alternativě a pestrosti je síla

Dávno však už neplatí, že se tyto ško-
ly podobají jedna druhé jako vejce vej-
ci. Chtějí budoucí žáky a jejich rodiče 
zaujmout a přilákat vlastními školními 
vzdělávacími programy s výraznou pro-
filací směřujícími např. k rozšířené vý-
uce cizích jazyků, přírodních věd, tě-
lesné výchovy a sportu či alternativní 
pedagogice, která se těší stále většímu 
zájmu rodičů.

V Brně působí asociace, která sdru-
žuje 12 základních škol s třídami dal-
tonského typu, jedna základní škola 
uplatňuje ve výuce waldorfskou a dvě 
montessoriovskou pedagogiku. Od škol-
ního roku 2009/2010 funguje samostat-

ná Waldorfská základní škola a mateř-
ská škola v Plovdivské ulici.

Rodiče si tak na základě svých pre-
ferencí, ale i doporučení a pověsti, kte-
rou zařízení má, mohou vybrat i nespá-
dovou školu. V tomto případě však musí 
počítat s konkurencí i s tím, že dítě na 
školu přijato nebude.

Kde začít? Na veletrhu 
i na internetu

Inspiraci a potřebné informace mohli 
zájemci načerpat už loni v listopadu na 
Veletrhu základních škol, který pořádal 
Odbor školství, mládeže a tělovýcho-
vy Magistrátu města Brna ve spoluprá-
ci se Střediskem volného času Lužánky 
a řediteli brněnských základních škol. 
V prostorách střediska v Lužánkách 
představilo své školní vzdělávací pro-
gramy 50 škol.

Jako stálý zdroj aktuálních informací 
pak slouží webový katalog škol na ad-
rese www.brno.cz/katalogskol, kde jsou 
školy seřazeny abecedně podle adresy 

a zájemci zde mimo jiné najdou e-mai-
ly a odkazy na webové stránky jednotli-
vých zařízení. 

Dozví se tak například, že Základ-
ní škola Tuháčkova, která nabízí in-
teraktivní výuku v moderně vybave-
ných učebnách, bezbariérový přístup 
či dvě tělocvičny a nový sportovní are-
ál, připravila zápis do prvních tříd na 
20. ledna, Základní škola Bakalovo ná-
břeží s rozšířenou výukou jazyků za-
pisuje prvňáčky od 15. do 17. ledna 
a umožňuje také on-line registraci na 
konkrétní termín a čas zápisu nebo že 
15. a 16. ledna pořádá zápis Základní 
škola Botanická se sportovním zamě-
řením. Rodiče, kteří preferují dalton-
ský způsob výuky a rozšiřující výuku 
hudební výchovy a jazyků, pak mo-
hou se svým předškolákem zamířit 
19. a 20. ledna na zápis do Základní 
školy Jana Babáka.

Termíny zápisů do všech městských zá-
kladních škol najdete na webu www.brno.cz 
v sekci Aktuality a oznámení.

 On-line zápis do všech školek. 

Pro školní rok 2015/2016 se k elek-

tronické podpoře zápisu dětí do 

mateřských škol přidávají také za-

řízení z městské části Brno-střed. 

Znamená to tedy, že v následu-

jícím školním roce se do systé-

mu zapojí všechny mateřské ško-

ly města Brna, tedy 137 školských 

zařízení. On-line podpora zápi-

su byla zavedena proto, aby uči-

nila proces přijímání dětí do ma-

teřských škol transparentnější 

a efektivnější. Podrobnosti najde-

te na webu zapisdoms.brno.cz. 

Během ledna budou aktualizová-

ny údaje o jednotlivých školkách 

a vytvořena databáze volných 

míst, žádosti se začnou vydávat 

v únoru.

 Polikliniky s certifikátem kva-

lity. Městská příspěvková orga-

nizace Sdružení zdravotnických 

zařízení II Brno obdržela kon-

cem loňského roku certifikát kva-

lity a bezpečí, který si vyslouži-

la za profesionální zdravotní péči. 

Sdružení zaštiťuje polikliniky na 

Zahradníkově a v Bílém domě, 

troje městské jesle a dva dětské 

stacionáře. Certifikát platí tři roky 

a jeho získání je pro pacienty sig-

nálem, že vstupují do bezpeč-

ného prostředí, kde o ně pečuje 

tým kvalifikovaných zaměstnanců 

a budou jim zde poskytnuty služ-

by v co nejvyšší možné kvalitě.

 Balet pro mladé. Rada města 

Brna 16. prosince 2014 souhlasi-

la s podáním žádosti Národního 

divadla Brno o poskytnutí grantu 

z EHP fondů 2009–2014 z progra-

mu Kulturní dědictví a současné 

umění na projekt Tanec a média 

s podtitulem Média v tanci – ba-

let pro mladé lidi. Ústředním té-

matem je kombinace tance a mé-

dií či média v tanci. Podmínkou je 

použití libovolného média, např. 

fotografie, filmu nebo počítačové 

techniky. Ojedinělý projekt se při-

pravuje pro scénu Divadla Reduta 

v termínu od 15. května 2015 do 

30. června 2016. Tvůrci choreo-

grafií budou umělci z několika ev-

ropských zemí, s rozdílnou taneč-

ní zkušeností a choreografickým 

rukopisem. Návrh rozpočtu pro-

jektu činí 870 tisíc Kč včetně DPH. 

 Nové pomůcky pro dopravní 

areál na Riviéře. V rámci výstav-

by dopravního areálu v lokali-

tě Riviéry chce město nový pros-

tor vybavit pomůckami pro do-

pravní vzdělávání. Zastupitelstvo 

města Brna 19. prosince 2014 

schválilo žádost o dotaci z Regi-

onálního operačního programu 

NUTS II Jihovýchod na projekt 

Areál dopravní výchovy – II. eta-

pa, předpoklad celkové investice 

činí 6,9 milionu Kč (dotace EU by 

měla dosáhnout až 85 %). Sou-

částí druhé etapy je jak vybave-

ní dopravního hřiště, tak komplet-

ní vybavení „zámečku“ (náby-

tek, trenažéry, technické pomůcky 

atd.), který bude rovněž nově zre-

konstruován. Opravy celého pro-

storu budou stát asi 94 milio-

nů Kč a skončit by měly v září.

 Církevní turistika. Svůj nový 

projekt Církevní turistika chce na 

veletrhu turistických možností 

v regionech Regiontour 2015 ve 

dnech 15. až 18. ledna předsta-

vit Biskupství brněnské. Aplikace 

www.cirkevnituristika.cz prezen-

tuje křesťanské církevní památ-

ky, poutní místa a další zajíma-

vosti, které mají křesťanskou víru 

jako společného jmenovatele. 

Zároveň představuje nové mož-

nosti využití církevních objektů 

a propojuje památky s ostatními 

doprovodnými aktivitami. Web 

umožňuje prezentaci všem křes-

ťanským církvím, které jsou členy 

nebo přidruženými členy Ekume-

nické rady církví ČR.

Budoucí prvňáčky „škola volá“ už v lednu
MARIE 

KLUSOŇOVÁ

Odbor školství, 

mládeže a tělo-

výchovy MMB
klusonova.marie@brno.cz

K

KRÁTCE

 V první fázi projektu se podařilo digitalizovat asi 400 tisíc stran sčítacích 

archů a rejstříků. Foto: M. Schmerková

M
ěsto Brno ve spolupráci 
s Armádou spásy a Diecéz-
ní charitou Brno připravily 

v podzimních a zimních měsících 
opět systém nočních krizových 
center. Ta slouží lidem, kteří ne-
mohou nebo nechtějí využít nocle-
hárny či jiné služby sociální pomo-
ci a kteří by jinak byli ohroženi na 
zdraví či životě.

Tento princip se již osvědčil co do ekono-
mických nákladů i jiných parametrů. V Brně 
fungují hned tři krizová centra. První je Cen-
trum sociálních služeb na Masné, dále Ar-

máda spásy na Mlýnské ulici a Diecézní 
charita Brno na Bratislavské ulici.

Celková kapacita všech tří zařízení je 
133 míst (CSS – 53 míst, Armáda spá-
sy – 50 míst, Charita – 30 míst), průměr-
ná vytíženost (za celou sezónu a všechna 
zařízení) byla předloni 71 %, loni 57 % 
a letos se pohybuje do 70 %. Celkem sys-
tém nočních krizových center v poslední 
zimě využilo 627 lidí, což je téměř o dvě 
stě více než v předchozím roce.

Město dále provozuje Středisko osob-
ní hygieny na Rumišti. To slouží k prová-
dění hygieny, která zabraňuje šíření kož-
ních nemocí. Centrum sociálních služeb 
je také realizátorem projektu „menu pro 
bezdomovce“, který spočívá ve svozu ne-
prodaných obědů z restaurací. Jídlo je 
pak nabízeno těm lidem bez domova, kte-
ří nemají jinou možnost si je zajistit.

Sociální kurátoři z oddělení sociální 
prevence a pomoci Magistrátu města Brna 
průběžně provádí i tzv. terénní screening. 
Jedná se o návštěvy vytipovaných lokalit 

(cca 30 míst) s cílem kontaktovat lidi bez 
domova a předat jim informace o mož-
nostech řešení jejich složité situace.

Tento screening se dělá pravidelně vždy 
před zimou. Za posledních několik let evi-
dujeme každoročně více než tři tisíce klien-
tů, kteří procházejí těžkou životní etapou.

Pomoci může každý. 
Darováním oblečení

Dalším způsobem pomoci lidem bez 
domova je sociální šatník, provozova-
ný již řadu let. Nabízí možnost výmě-
ny ošacení pro všechny klienty, kteří žijí 
v nedůstojných životních a hygienic-
kých podmínkách. 

Stačí přinést přebytečné šatstvo na 
Odbor sociální péče MMB na Křeno-
vé 20 každou první středu v měsíci od 
16 do 20 hodin. Preferováno je pánské 
oblečení (80 % klientů jsou muži) spor-
tovního charakteru, vhodné pro život na 
ulici, ale i např. spodní prádlo, ponožky, 
spacáky či deky.

A na závěr jedna aktualita. Na Křenové 
se loni 16. prosince uskutečnilo vánoční 
setkání lidí bez domova s kurátory a zá-
stupci města. Na programu byla večeře, 
diskuse s přítomnými hosty a symbolické 
rozdávání dárků, letos rukavic. Ze setkání 
vzešlo mnoho podnětů, jak dále rozvíjet 
systém práce s lidmi bez domova.

Noční krizová centra mají otevřeno. Po celou zimu
LADISLAV 

PTÁČEK

Odbor sociální 

péče MMB
ptacek.ladislav@brno.cz

Zapište si
Termíny sbírek šatstva v prvním pololetí roku 2015

Odbor sociální péče MMB, Křenová 20

Vždy první středa v měsíci od 16 do 20 hodin

4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května a 3. června 

Po předchozí dohodě lze šatstvo darovat i kdykoli jindy (tel.: 544 502 622).

Víte, že...
Sčítací archy a rejstříky z let 

1850–1900 je možné procházet 

i na webu digiarchiv.brno.cz.
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Mezi chatami uloženými 
k zimnímu spánku bdí strážníci

C
elý loňský prosinec prová-
děli strážníci na území Brna 
početné kontroly chatových 

oblastí a v intenzivním dohledu 
nepoleví ani teď v lednu. 

Časté obchůzky hlídek městské policie 
v okolí chat, chalup, zahradních domků 
a dalších podobných staveb patří k nejú-
činnějším nástrojům v boji proti lupičům.

Se svolením majitelů objektů se 
strážníci přesvědčují i přímo na jednot-
livých pozemcích o tom, že tam nikdo 
neoprávněně nepřebývá a že chaty ne-
mají poškozené dveře či okna. Uživa-
telům potom zanechají vzkaz, kdy se 
kontrola uskutečnila a že u jejich stav-
by bylo vše v pořádku.

Zimní měsíce jsou zpravidla nejrizi-
kovějším obdobím, kdy většina nemo-
vitostí rekreačního typu zůstává opuš-
těná. Je proto ideální, když k jejich 
bezpečnosti aktivně přispějí i sami ma-

jitelé. Strážníci často odpovídají na je-
jich dotazy, jaký typ zajištění je nej-
vhodnější.

Vetřelce odradí 
i odhrabaný sníh

Výčet základních překážek je široký, 
ale také dobře známý: kvalitní zámky, 
ochranné okenní fólie, bezpečnostní 
skla, mříže nebo uzamykatelné okenice.

Moderním pomocníkem je elektroni-
ka, a řeč není zdaleka jen o alarmech. 
Zloděje může odradit už jen pohybové 
čidlo s venkovním osvětlením nebo au-
tomatický spínač interiérových světel. 
Ten budí dojem, že v chatě někdo je. 

Stejně účinná je i jednoduchá rada 
udržovat pozemek úhledně poklizený 
a v případě sněhové nadílky přijet ale-
spoň jednou za čas odhrabat sníh. Ne-
nechavci se zpravidla vyhýbají udr-
žovaným objektům, u nichž je vysoká 
pravděpodobnost, že je někdo překvapí.

Vítanou nadstavbu představuje elek-
tronická zabezpečovací signalizace. Pro-
střednictvím telefonní linky nebo bez-
drátového spojení upozorní při obdržení 
signálu o narušení objektu jedno či více 
telefonních čísel, zpravidla SMS zprá-
vou. Cenově dostupné jsou imitace bez-
pečnostních kamer a znejistit nevítaného 
hosta může i pouhá nálepka se zmínkou 
o napojení na monitorovací systém.

A také je vhodné domluvit se s uživa-
teli sousedních objektů na vzájemných 
kontrolách. I příležitostné návštěvy cha-
tových a zahrádkářských kolonií mohou 
zloděje odradit.

 Jakub Ghanem, Městská policie Brno

Kompostéry za polovic ještě jsou, ale mizí
Od loňského února si mohou Brňané kou-
pit dotované kompostéry. Město je svým 
obyvatelům nabízí za poloviční cenu, 
chce totiž snižovat množství bioodpadu.

Nabídky koupit si kompostér za nižší 
cenu využila již řada občanů. Na inter-
netových stránkách www.miniwaste.cz 
vyplnili webový formulář a zjistili zde 
také, kdy se koná školení. Zúčastnili se 
ho a dozvěděli se, jak se svým kompo-
stérem mají správně nakládat. Po absol-
vování školení, které proběhlo v areálu 
brněnské spalovny, zaplatili v hotovos-

ti 790 korun za kompostér o objemu 
400 litrů a odvezli si ho domů. 

Žádat o zbývajících zhruba 220 do-
tovaných kompostérů může jen fyzická 
osoba starší 18 let, která má hlášený tr-
valý pobyt v Brně. 

Jak na to? Buď formou výše zmí-
něného webového formuláře, nebo te-
lefonicky na Odboru životního pro-
středí Magistrátu města Brna na čísle 
542 174 552. Obdrženou nádobu pak 
musí lidé umístit u nemovitosti v Brně.

 Odbor životního prostředí MMB

OZNÁMENÍ A RŮZNÉ

Zastupitelstvo města Brna
 2. zasedání, 19. prosince 2014 (výběr)

ZMB schválilo:

• návrh na udělení Cen města Brna pro rok 2014; 

• obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška statutární-

ho města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií 

a jiných podobných her a stanovení opatření k za-

bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;

• navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v působnosti Odboru kultury Magistrátu 

města Brna z rozpočtu zřizovatele v roce 2014 – ná-

vrh rozpočtového opatření;

• smlouvu o poskytnutí dotace na „Moravian Sci-

ence Centre Brno“;

• dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavře-

né mezi statutárním městem Brnem a Dopravním 

podnikem města Brna, a. s.;

• rozpočet statutárního města Brna na rok 2015.

ZMB vzalo na vědomí:

• registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Integrovaného operačního programu na projekt 

„NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátor-

ských činností“. (red)

Zapište si
Další zasedání Zastupitelstva města Brna se bude ko-

nat 10. února 2015 od 8 hodin ve Sněmovním sále 

na Nové radnici, Dominikánské nám. 1. Zasedání je 

veřejně přístupné, sledovat je lze i on-line na webu 

www.brno.cz v sekci Správa města – Volené orgány 

města – Videopřenos ze ZMB.

VĚSTNÍKKONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Statutární 
město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Telefonní provolba: 542 171 111

Informační středisko (Malinovské-

ho nám. 3): 542 173 590

Podatelna (Malinovského 

nám. 3, Dominikánské nám. 1): 

542 173 013

E-mail: informace@brno.cz

Web: www.brno.cz

Úřední hodiny

Magistrátu města Brna

PO 8–17 hodin

ST 8–17 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor správních činností MMB 

(Husova 3, Husova 5 – občanské 

průkazy, cestovní doklady, ohla-

šovna trvalého pobytu)

PO 8–17 hodin

ÚT 8–12 hodin

ST 8–17 hodin

ČT 8–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Odbor dopravněsprávních 

činností MMB

(Kounicova 67 – řidičské průkazy, 

evidence vozidel, sankční řízení 

v dopravě, autoškoly)

PO 8–17 hodin

ÚT 8–12 hodin

ST 8–17 hodin

ČT 8–12 hodin

PÁ 8–12 hodin

Za popelnice se platí stejně jako loni
Zastupitelstvo města Brna schváli-
lo loni v říjnu výši místního poplat-
ku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
V roce 2015 činí poplatková povin-
nost na poplatníka 670 Kč.

Správcem poplatku pro celé město 
Brno je oddělení správy poplatku za 
komunální odpad Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna, pra-
coviště Šumavská 33.

Číslo účtu je stejné jako v uplynu-
lých letech – 156304/5400. Nemění se 
ani způsoby úhrady a použití variabil-
ního symbolu (rodné číslo poplatníka) 
ke správnému přiřazení platby.

Poplatníky jsou
– fyzické osoby s trvalým pobytem 

v Brně
– cizinci pobývající v Brně (týká se to 

všech cizinců, nejen těch, kteří jsou 
registrovaní na cizinecké policii)

– fyzické osoby, které vlastní v osob-
ním vlastnictví byt, rodinný dům či 
chatu za podmínky, že v nemovitosti 

není hlášena k pobytu žádná fyzic-
ká osoba (poplatková povinnost se 
může kumulovat)

Osvobozeny od poplatku jsou
– fyzické osoby hlášené na adrese 

ohlašovny
– třetí a další nezletilé dítě v rodině
– nezletilé fyzické osoby umístěné na 

základě rozhodnutí soudu v zaříze-
ní pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy či v obdobném zařízení

Fyzické osoby, které vlastní na úze-
mí Brna chatu a současně mají v Brně 
registrovaný pobyt, jsou osvobozeny 
od poplatku z titulu vlastnictví stavby.

 Odbor životního prostředí MMB

Zákaz hazardu se rozšířil 
na další městské části
Zastupitelstvo města Brna na loňském 
prosincovém zasedání schválilo vyhláš-
ku, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška města Brna č. 1/2014, o regula-
ci provozu loterií a jiných podobných 
her a stanovení opatření k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku. 

Návrh změny vyhlášky reagoval na 
stanovisko Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže z 1. září 2014, kterým 
úřad označil regulaci provozu loterií 
a jiných podobných her prováděnou for-
mou povolení provozu pouze na kon-
krétních adresách v obci za rozpornou 
s principy ochrany hospodářské soutěže. 

Obcím, které tento způsob regulace 
používají, úřad doporučil, aby proved-
ly změnu s účinností od 1. ledna 2015. 

V návaznosti na stanoviska Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutě-
že a Rady města Brna navrhly městské 
části Černovice, Chrlice, Líšeň, Řeč-
kovice a Mokrá Hora, Starý Lískovec, 
Tuřany, Vinohrady, Žebětín, Brno-jih, 
Kohoutovice, Maloměřice a Obřany, 

Medlánky, Ořešín, Slatina, Žabovřes-
ky, Židenice, Bohunice, Bosonohy, Iva-
novice a Kníničky rozšířit zákaz provo-
zu loterií a jiných podobných her platný 
od února 2014 a s účinností od 1. ledna 
2015 zcela zakázat na svém území pro-
voz loterií a jiných podobných her.

Zmíněné městské části se připo-
jily k absolutnímu zákazu používání 
technických zařízení neboli terminá-
lů a k zákazu kasin a živých her (karty, 
žetony atd.), který již platí v městských 
částech Bystrc, Jundrov, Královo Pole, 
Brno-střed a Nový Lískovec.

Na území městských částí Jehnice, 
Komín, Brno-sever a Útěchov je zaká-
záno provozovat technická zařízení (ter-
minály), ale jsou povoleny živé hry (kar-
ty, žetony) a živé hry v kasinech.

Schválená vyhláška pamatuje i na 
provozní dobu. V pracovních dnech 
od 7 do 14 hodin musí být provozov-
ny nebo jejich oddělené části, v nichž se 
provozují loterie nebo jiné podobné hry, 
uzavřené. (red)

 Ilustrační foto: D. Tiago

 Foto: MP Brno

Zapište si
Další podrobnosti, možnost zare-

gistrovat e-mailovou adresu do da-

tabáze a odebírat informace o po-

platku e-mailem či formuláře ke spl-

nění ohlašovací povinnosti najdete 

na webu www.brno.cz/odpady.

Víte, že...
Kompostování přispívá k ochraně 

životního prostředí. Snižuje se totiž 

množství sváženého komunálního 

odpadu a současně vzniká organic-

ké hnojivo. To lze využít na zahra-

dě nebo do květináčů. V konečném 

důsledku tak kompostování napo-

máhá i ke snižování emisí skleníko-

vých plynů, protože při rozkladném 

procesu dochází k ukládání vázané-

ho uhlíku do půdy.

Důležité
Než se rozhodnete pro někte-

rý z typů zabezpečení, zjistěte si, 

jak na něj nahlíží vaše pojišťovna 

a jestli ho považuje za dostatečný.
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Víte, kdo navrhl nábytek, který jste léta využívali či ještě využíváte?
Výstava Nábytek made in Brno, 

kterou připravilo Muzeum měs-

ta Brna ve spolupráci s Mende-

lovou univerzitou v Brně, při-

pomíná 60. výročí založení Vý-

voje nábytkářského průmyslu 

v Brně a tvorbu dlouholetého 

pracovníka tohoto ústavu aka-

demického architekta Františ-

ka Vrány, který by letos oslavil 

80. narozeniny.

Samostatnou součástí výstavy 

jsou studentské návrhy nábytku 

a interiérů přihlášené do soutě-

že Cena prof. Halabaly. Výstava 

Nábytek made in Brno je součás-

tí oslav 95 let založení Mendelo-

vy univerzity v Brně a 95 let zalo-

žení Lesnické a dřevařské fakul-

ty Mendelovy univerzity v Brně.

Vývoj nábytkářského 
průmyslu (VNP)

Vývoj nábytkářského průmyslu 

(VNP) byl ustaven k 1. 1. 1954 

(od roku 1978 přejmenován na 

Výzkumný a vývojový ústav ná-

bytkářský) z potřeby reagovat 

na poválečnou situaci v oblas-

ti bydlení (nedostatek bytů, ná-

bytku). Rozvíjela se hromadná 

výstavba, později ústící ve stav-

bu panelových domů, proměňo-

valy se dispozice bytů a celkově 

životní styl, který vytvářel nové 

požadavky na vzhled i vyba-

vení domácností. Ne náhodou 

se jeho sídlem stalo Brno, kde 

od roku 1921 fungovaly Spoje-

né uměleckoprůmyslové závo-

dy a v jehož okolí se soustředi-

ly významné nábytkářské firmy 

(Rousínov, Černá Hora, Bučovi-

ce). VNP pak po mnoho let vý-

znamně ovlivňoval vzhled ná-

bytku, který se vyráběl v Čes-

koslovensku, ale i způsob, jak 

se vyráběl a z čeho se vyráběl. 

Zanikl v 1990. Ačkoliv šlo v kon-

textu nábytkářské výroby o vý-

znamnou instituci, není její čin-

nost dosud systematicky probá-

dána, výstava Nábytek made in 

Brno je prvním pokusem přiblížit 

veřejnosti její činnost.

Ve VNP vznikaly návrhy ná-

bytku i celé výrobní programy 

pro jednotlivé výrobní podni-

ky, probíhal zde i výzkum ma-

teriálů, technologií, ergono-

mie, ale vznikaly zde i odbor-

né práce, například na téma 

vybavení domácností z hledis-

ka psychologie. Výsledky čin-

nosti VNP v mnohém překona-

ly svou dobu, případně ovlivňu-

jí nábytkářskou výrobu v ČR do-

dnes. Zde vznikaly první návrhy 

variabilního sektorového nebo 

montovaného nábytku, zde za-

čaly být v širší míře používány 

plasty pro výrobu nábytku nebo 

umělé hmoty pro čalounění, po-

prvé se zde někdo zabýval spe-

ciálním dětským nábytkem, po-

licovým nábytkem pro knihovny 

nebo například speciálně navr-

ženým nábytkem pro tehdy to-

lik oblíbené chaty a chalupy. Na 

výstavě jsou k vidění návrhy, vý-

kresy, modely nábytku, prototy-

py i jednotlivé kusy hlavně se-

dacího nábytku. K vidění je zde 

například první sklolaminátová 

stolička vejcovitého tvaru s ode-

pínacími nohami, která pozdě-

ji v lehce pozměněné podobě 

nalezla uplatnění jako sedač-

ka v tramvajích. Prostřednictvím 

fotografií si lze připomenout 

i mnohé nábytkové sestavy, kte-

ré byly v ČSR velmi populár-

ní a v některých domácnostech 

se vyskytují dodnes – kuchy-

ně Aroma ze 70. let se vyrobi-

lo přes 150 tisíc sestav, skříňo-

vý systém Universal se vyráběl 

27 let, oblíbený byl i první mon-

tovaný nábytek Monti. 

František Vrána 

Ve VNP působila celá řada vý-

znamných architektů (Miroslav 

Navrátil, Jan Srb, Mojmír Požár, 

Jaroslav Šmídek, František Me-

zuláník, František Jirák), jedním 

z nejvýznamnějších byl i Franti-

šek Vrána (1934–2013), který se 

do historie nábytkářství zapsal 

desítkami návrhů pro průmyslo-

vou výrobu, interiérovými realiza-

cemi, výstavními instalacemi, pu-

blikační, přednáškovou i peda-

gogickou činností. V průběhu tří 

desítek let zaměstnání ve VNP 

se podílel na výzkumných úko-

lech pro domácí i zahraniční trh 

– na vývoji zařízení pro knihov-

ny, čalouněného, skříňkového 

a dětského nábytku nebo nábyt-

ku pro export. Větší část výstavy 

je věnována tvorbě tohoto auto-

ra i z toho důvodu, že Muzeum 

města Brna spravuje jeho boha-

tý archiv z pozůstalosti, ale také 

proto, že František Vrána s mu-

zeem aktivně spolupracoval, 

mimo jiné navrhl expozici Od re-

nesance po modernu, která je na 

Špilberku stále otevřená. Na vý-

stavě je například vystavena žid-

le, kterou František Vrána navrhl 

pro špilberské dozorce přímo do 

expozice. Na stejných židlích se-

dávají i dozorci v aktuální výsta-

vě Nábytek made in Brno.

Cena profesora Halabaly

O vznik Vývoje nábytkářské-

ho průmyslu se zasloužil ze-

jména architekt Jindřich Hala-

bala. Soutěž, iniciovaná v roce 

jeho stého výročí narození, 

byla poprvé vyhlášena Lesnic-

kou a dřevařskou fakultou Men-

delovy univerzity v Brně a Dře-

vařskou fakultou Technické uni-

verzity ve Zvolenu v roce 2004. 

Je určena pro studenty v České 

a Slovenské republice a v ze-

mích Evropské unie věnují-

cí se designu nábytku a interi-

éru. Studentské práce jsou vy-

stavené ve vnějším jižním kří-

dle hradu Špilberku. Díla, kte-

rá získala ocenění, jsou ve vý-

stavě označena. Mezi oceněný-

mi návrhy jsou originální díla, 

například stolička vyrobená na 

3D tiskárně, jíž je možné rozlo-

žit. Kus, který roste s jeho uži-

vatelem, od kolébky přes hou-

pací sedačku až po vyvýšenou 

sedačku pro seniory.

Historická část expozice je 

umístěna ve východním křídle 

hradu (stejný vstup jako na roz-

hledu), studentské práce jsou 

vystaveny v jižním křídle hradu, 

kam se vstupuje vchodem na-

proti dělovému bastionu. Výsta-

va je otevřena od středy do ne-

děle, od 9 do 17 hodin. Prodej 

vstupenek končí 30 minut před 

uzavřením hradu. Více informací 

a fotografií na www.spilberk.cz.

VETERINÁRNÍ PORADNA

Psinka – stále trvající hrozba pro naše psy
Jedná se o velmi závažné virové 

onemocnění, zejména mladých 

psů (a jiných masožravců) proje-

vující se většinou kombinací za-

žívacích a dýchacích potíží, v po-

kročilém stadiu i s neurologický-

mi příznaky. Vyskytuje se ve for-

mě epizoocií, to znamená, že je 

na určitém místě v krátkém obdo-

bí postihnutých více zvířat. V ze-

mích, kde se většina psů očkuje, 

je její výskyt vzácný. Nejčastěji se 

nakazí mladí psi ve věku 3–6 mě-

síců, kdy dochází k poklesu ma-

teřských protilátek, riziko ale stou-

pá i u starších psů. Onemocně-

ní se přenáší sekrety (zejm. výto-

kem z očí, nosu) a exkrety (močí 

a výkaly) nakažených jedinců. Vi-

rus psinky (Morbilivirus) může být 

vylučován až 60–90 dnů po infek-

ci. V prostředí je málo odolný vůči 

teplu, slunečnímu záření, běžné 

dezinfekční postupy jsou obvyk-

le efektivní v jeho ničení. V chlad-

ném prostředí (0–4 °C) však může 

přežívat i týden.

Příznaky mírné formy onemoc-

nění jsou zpočátku nespecifické – 

apatie, snížená chuť k jídlu, infek-

ce horních cest dýchacích (rýma 

a kašel) anebo se objevují záněty 

spojivek. Léčba, včetně antibiotik, 

většinou vůbec nepomáhá. Mů-

žou se objevovat zažívací potíže 

jako zvracení, průjem s násled-

ným úbytkem na váze. Průjem 

a zvracení můžou způsobit rych-

lou dehydrataci, která zejména 

u štěňat může vést 

až k ohrožení ži-

vota. U někte-

rých jedinců bý-

vají pozorovány 

i kožní změny, jako je 

nadměrné ztlušťování, 

tvrdnutí a pras-

kání nosní hou-

by a polš-

tářků na kon-

četinách. Jedním 

z hlavních přízna-

ků jsou intermitentní (stří-

davé) horečky. 

Neuro-

logické proje-

vy psinky se větši-

nou začínají objevo-

vat za 1–3 týdny po sys-

témových příznacích. Neu-

rologické příznaky jsou obvykle 

progresivní a jsou závislé na lo-

kalizaci poškození centrální ner-

vové soustavy. Můžou se objevo-

vat příznaky meningitidy projevu-

jící se ztuhlostí svalů krční oblas-

ti, hyperestezií, tj. zvýšenou citli-

vostí na zevní smyslové podně-

ty. Z dalších neurologických pří-

znaků pozorujeme záchvaty, po-

ruchy rovnováhy, nekoordinova-

nost, myoklonus (záškuby jed-

noho nebo skupiny svalů), vel-

mi časté je cvakání zubů, ztráta 

čichu, sluchu nebo náhlý nástup 

slepoty.

Diagnostika je vzhledem k ši-

roké škále příznaků obtížná. Nej-

spolehlivější je průkaz viru ze se-

kretů podezřelých jedinců ve spe-

cializovaných laboratořích. 

Protože se jedná o virové one-

mocnění, je léčba pouze podpůr-

ná, neexistuje proti ní účinná te-

rapie. Antibiotika jsou účinná pou-

ze proti sekundárním bakteriál-

ním onemocněním. Při rozvinu-

tí závažných neurologických pří-

znaků je už jakákoliv terapie neú-

činná a doporučuje se bezbolest-

né utracení pacienta.

V současné době jsme zazna-

menali alarmující nárůst případů 

psinky u psů v Česku. Vzhledem 

k velmi snadnému šíření choro-

by (kapénkovou infekcí podobně 

jako chřipka u lidí) je v zásadě je-

dinou ochranou pravidelné očko-

vání kvalitní vakcínou! V přípa-

dě, že se rozhodnete pořídit pej-

ska z útulku nebo z „ulice“, je nut-

né dodržovat přísné karanténní 

opatření – zabránit kontaktu s ji-

nými psy v rodině a okolí po dobu 

zhruba 4 týdnů. A při podezření 

na výskyt psinky se obrátit bez-

odkladně na vašeho veterináře 

nebo kliniku.
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Věděli jste, že po augmentaci prsů se zlepší sexuální život žen?

Podle studie, kterou provedla 

komunita pro sdílení zkušenos-

tí a vzdělávání v oblasti plastic-

kých operací realself.com, uved-

lo zlepšení kvality sexuálního ži-

vota 70 % žen, které podstou-

pily chirurgické zvětšení popr-

sí. Dotázané ženy hodnotily svůj 

pohlavní život na stupnici od 

1 do 10. Kvalita života se zlepši-

la v průměru z 6,1 na 8,1. Navíc 

bylo zjištěno, že u 61 % dotáza-

ných žen se rovněž zvýšila frek-

vence pohlavního styku. 

Psychické zdraví a životní 

prožitek tzv. „well beeing“ jsou 

důležitou součástí našeho ži-

vota. Uvedená fakta jen potvr-

zují naše každodenní zkuše-

nosti z ambulance plastického 

chirurga. Ženy, které přicháze-

jí konzultovat plastickou úpravu 

prsů, často přemýšlejí o ope-

raci dlouhou dobu, než navští-

ví odborníka. Jejich rozhodová-

ní trvá někdy i 2 roky. Nespoko-

jeny bývají s tvarem prsů, veli-

kostí, asymetrií. Přicházejí ženy 

všech věkových skupin, neboť 

plné a pěkně tvarované prsy 

byly vždy pro muže symbolem 

atraktivity.

Mladší ženy bývají většinou 

nespokojené s vývojově ma-

lou velikostí prsů. Před operací 

mají obvykle prsy pevné, tvaro-

vě pěkné a přirozené. Chtějí vět-

ší sexy prsa a plný dekolt. Nej-

větší skupinou našich pacientek 

jsou však maminky, jejichž prsy 

bývají po ukončení kojení po-

vadlé, beztvaré a prázdné. Tyto 

pacientky touží mít prsy pěk-

né jako dříve. Výsledkem ope-

race jsou často mile překvape-

ny a setkáváme se s velmi po-

zitivními reakcemi. Ženy často 

hodnotí své prsy po operaci jako 

hezčí než ty, které měly před ko-

jením. Třetí skupinou jsou ženy, 

jejichž prsy změní tvar násled-

kem většího zhubnutí nebo vě-

kem. Augmentace prsů je vhod-

ná pro všechny věkové katego-

rie, proto ani ženy po padesátce 

se nemusí této operaci bránit. 

Problematika výběru vhod-

ného prsního implantátu a způ-

sobu provedení operace vyža-

duje značnou zkušenost opera-

téra. Pacientky, které přicháze-

jí ke konzultaci, mívají obvykle 

alespoň hrubou představu, kte-

rou si vytvářejí na základě infor-

mací získaných od kamarádek 

nebo z internetu. Je vhodné, 

když si pacientka již před kon-

zultací uvědomí přibližnou veli-

kost prsů, které by chtěla dosáh-

nout. Ale každé lidské tělo je je-

dinečné a to, co má vaše kama-

rádka, nemusí být vhodné pro 

vás. Proto definitivní volbu ide-

álního tvaru a velikosti implan-

tátu a typu operace je vhodnější 

prodiskutovat přímo s odborní-

kem během konzultace. Při kon-

zultaci pacientka získá předsta-

vu o předpokládaném výsledku 

operace. Pro chirurga je důle-

žité vědět, zda žena upřednost-

ňuje přirozený tvar, a nebo dá 

přednost velmi výrazné velikos-

ti prsů, protože nadměrná veli-

kost mnohdy bývá na úkor přiro-

zeného tvaru. Během konzulta-

ce vybereme vhodné implantáty, 

prodiskutujeme způsob prove-

dení operace, umístění implan-

tátů a umístění a tvar jizev. Jiz-

vy diskutujeme zvlášť v případě, 

kdy je nutné kombinovat zvětše-

ní s úpravou tvaru prsů (modela-

cí – mastopexí).

Operace ke zvětšení popr-

sí se nazývá „augmentace“ 

a provádí se v celkové aneste-

zii, trvá cca 1 hodinu a je zdán-

livě jednoduchá. Opak je však 

pravdou. Jako při každé lidské 

činnosti i zde platí, že jemné 

rozdíly a technické detaily, kte-

ré vedou k nejlepším výsled-

kům, přicházejí s praxí a po-

čtem provedených zákroků. 

Dnešní implantáty od kvalitních 

výrobců mohou být dlouhodo-

bým řešením. Přestože výrobci 

doporučují výměnu implantátů 

po cca 10–15 letech, dávají do-

životní záruku na prasknutí im-

plantátů. Dlouhodobost výsled-

ku operace je dána nejen vý-

běrem implantátů, ale také re-

akcí organismu na cizí materi-

ál. Tuto reakci lze kromě výbě-

ru implantátů částečně ovlivnit 

způsobem provedení operace, 

a proto zkušení operatéři míva-

jí pouze malé množství kompli-

kací. Neměli bychom se nechat 

zlákat nízkou cenou a akčními 

nabídkami, za kterými se může 

skrývat použití méně kvalitních 

prsních implantátů nebo men-

ší zkušenost chirurga. Opera-

cí péče o naše pacientky ne-

končí a ženy jsou kontrolovány 

v pravidelných 1–2letých inter-

valech podle doporučení ope-

ratéra.

V dnešní době se zvětšení 

poprsí stalo běžnou záležitos-

tí, ženy se za plastické operace 

již nestydí. Naopak pozorujeme 

posun ideálu krásy ženských pr-

sou především v mladších věko-

vých kategoriích. Dnešní mladé 

ženy se nebojí přiznat prsní im-

plantáty, chtějí mít prsy pevné, 

plného tvaru, které vytváří bo-

hatý dekolt. Požadavky pacien-

tek se však individuálně liší, a je 

proto největším uměním plastic-

kého chirurga pochopit přání pa-

cientky a vyhovět jejím předsta-

vám. Většina žen po augmenta-

ci získá větší sebevědomí a je-

jich společenský i intimní život 

se stane kvalitnějším.

MUDr. Petr Hýža, Ph.D.

Leticia, plastická chirurgie

www.leticia.cz
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Ohlédnutí za oslavami Roku české hudby na ZŠ Krásného
Roky, jejichž letopočty kon-

čí „čtyřkou“, jsou již něko-

lik desetiletí označovány za 

Roky české hudby. Tradice 

započala v roce 1924 u výro-

čí Bedřicha Smetany. Čtyřka 

se totiž objevuje ve výročích 

úmrtí nebo narození mnoha 

významných českých hudeb-

ních skladatelů a umělců.

Jména jako Antonín Dvořák, 

Bedřich Smetana, Leoš Janá-

ček, Bohuslav Martinů, Zdeněk 

Fibich nebo z modernější doby 

Petr Eben či Ilja Hurník, jsou 

doma i v zahraničí významné 

pojmy v oblasti světové hudby.

Celý rok 2014 zněla česká 

hudba v renomovaných koncert-

ních sálech, divadlech a kos-

telích nejen našich největších 

měst, ale i v menších měs-

tech, obcích a vesnicích. Uctíva-

lo, oslavovalo a připomínalo se 

naše úžasné kulturní dědictví, 

které nám čeští skladatelé zane-

chali. Česká hudba a naši uměl-

ci jsou ve světě pojmem, na kte-

rý můžeme být právem pyšní.

Na oslavy roku 2014 se při-

pravovaly profesionální i ama-

térské soubory a sólisté.

Snaha o co nejkrásnější pro-

vedení děl českých autorů, píle, 

úsilí a radost provázela aktivity 

žáků a studentů konzervatoří či 

základních uměleckých škol.

Podtitul a zároveň motto „Tvo-

řivost a spolupráce“ se nes-

lo veškerou prací a příprava-

mi na oslavu svátku hudby také 

na základní škole Krásného 24 

v Brně. Tato základní škola již 

druhé desetiletí vzdělává talen-

tované žáky ve třídách s rozší-

řeným vyučováním hudební vý-

chovy. Při zápisu do 1. roční-

ku děti procházejí malou talen-

tovou zkouškou. Učební plán 

těchto tříd má zvýšenou hodi-

novou dotaci hudební výcho-

vy, děti odmalička zpívají ve 

sborech na 1. stupni, přecho-

dem na 2. stupeň se mohou 

rozhodnout pro hru na hudeb-

ní nástroj ve školním orchest-

ru ORRA nebo pro zpěv v DPS 

Petrklíč. Oba soubory úspěšně 

reprezentují školu doma i v za-

hraničí. Děti navštívily Itálii, 

Španělsko, řadu českých měst 

nebo naposledy, v červnu 2014, 

v rámci akce Makarské kultur-

ní léto, Chorvatsko. Ve spolu-

práci se ZUŠ PhDr. Zbyňka Mr-

kose, Brno, Došlíkova, se děti 

od 1. ročníku věnují hře na hu-

dební nástroj, vystupují při růz-

ných společenských příležitos-

tech a zapojují se do umělec-

kých projektů.

Rok české hudby oslavila 

škola již 11. ročníkem Festiva-

lu Petrklíč – Vítání jara dětským 

zpěvem. ZŠ Krásného je pravi-

delným pořadatelem této hu-

dební přehlídky, které se účast-

ní brněnské i mimobrněnské pě-

vecké soubory.

Vyvrcholením a zároveň ukon-

čením hudebních akcí v roce je 

pravidelný prosincový vánoční 

koncert v Dělnickém domě na 

Jamborově ulici, kde jsou vidět 

výsledky několikaměsíční tvrdé 

práce, inovace, tvořivosti, spolu-

práce, nadšení a zájmu dětí a je-

jich sbormistrů.

Základní škola Krásného 

však nabízí vedle hudebních 

tříd také třídy s rozšířenou vý-

ukou anglického jazyka, výtvar-

né výchovy, výuku anglické-

ho jazyka od 1. tříd, alternativ-

ní metody práce zaměřené ne-

jen na rozvoj čtenářské gramot-

nosti. Za zmínku stojí využívá-

ní metody CLIL při výuce někte-

rých předmětů na 2. stupni. Pe-

dagogové spolupracují na řadě 

projektů, které obohacují nejen 

jejich znalosti, ale i znalosti dětí 

a pomáhají vybavovat školu nej-

modernějšími výukovými mate-

riály. Škola nezapomíná ani na 

volnočasové aktivity dětí. Odpo-

lední čas mohou děti strávit ve 

škole v rámci školního klubu, vy-

brat si mohou z množství spor-

tovních, rukodělných, společen-

ských kroužků, ve kterých rozví-

jí svůj talent a hlavně vhodným 

a aktivním způsobem vyplní vol-

ný čas. 

Nejen budoucí muzikanty při-

vítají pedagogové na ZŠ Krás-

ného již v lednu u zápisu do 

1. tříd, který se na této škole 

koná 19. a 20. ledna 2015.
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STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA
Masarykova 198, 664 61 RAJHRAD
tel.: 547 426 311, e-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz, www.skolarajhrad.cz

Obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium)
Zahradnictví 

Ekologie a životní prostředí 
Podmínky přijetí: ukončená povinná školní docházka, průměrný prospěch

z 8. a 9.ročníku ZŠ, přijímací zkouška – ČJ, M pilotní ověřování
(nad průměr 1,5 z obou pololetí)

Obory vzdělání s výučním listem (tříleté denní studium)
Zahradník

Podmínky přijetí: ukončená povinná školní docházka, 
průměrný prospěch z posledního ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost

Nástavbový obor (dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou)
Zahradnictví

Podmínky přijetí: průměrný prospěch z posledních dvou ročníků SOU,
přijímací zkouška – test, všeobecných znalostí (nad průměr 1,5),

výuční list v oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař

Dny otevřených dveří: 10.–14. 12. 2014 v době vánoční výstavy a 9.–10. 1. 2015

Splněná vánoční přání dělají radost, obzvláště ta, která pomáhají
Do vánoční akce „Rozdej radost“ 

se od začátku prosince zapojila 

i česká veřejnost.  Vybraným ža-

datelům je splněna řada nejrůz-

nějších přání. Od těch všedních, 

jako je pořízení jízdního kola pro 

vnučku, kurz první pomoci pro 

syna, 15 autogramů od One Di-

rection, potravu pro psy v útulku, 

až po taková, která dokáží změ-

nit život těm, kteří si to zaslouží. 

Jedním z nich bylo i přání Petry, 

které putuje k devatenáctiletému 

Dominikovi z Brna.

„Dobrý den.  Přála bych si dá-

rek pro nejlepšího kamaráda 

svého syna. Neměl to v životě 

jednoduché. Vyrůstal v dětském 

domově a ještě je k tomu odma-

lička sluchově postižený. Moc 

ráda bych mu věnovala nové na-

slouchadlo, které nebude tak vi-

dět a určitě mu pomůže zlepšit 

sebevědomí. Kdybyste mi po-

mohli tohle přání vyplnit, bude to 

ten nejkrásnější vánoční dárek! 

Děkuji a krásné Vánoce. Petra.“

Přát si může každý, komu 

je 13 let a výše, porota posu-

zuje kreativitu, originalitu i ob-

sah spočívající v dobrém úmys-

lu soutěžícího, kterým je napří-

klad někomu pomoci a potěšit 

ho. Každý den od 3. do 23. pro-

since je splněno jedno hmotné 

či nehmotné přání v hodnotě do 

60 000 Kč. Pořadatelem akce je 

společnost Coca-Cola.

 Dominik Koutný přebírá splněné přání od Petry, maminky 

svého kamaráda.

Přijímačky na střední školy: Nové podmínky, velké šance
Letošní deváťáky čeká při při-

jímacím řízení na střední školy 

hodně novinek. Od letoška bu-

dou vyplňovat nové formuláře 

přihlášek. Na vybrané školy je 

musí podat do 15. března. Navíc 

mnoho škol zavádí jednotné při-

jímací zkoušky. 

V dřívějších letech si mnoho 

středních škol své studenty vy-

bíralo pouze na základě prospě-

chu ze základní školy. To se le-

tos podstatně změní. Napros-

tá většina škol již bude vyžado-

vat písemné přijímací zkoušky. 

„V tomto roce se celkem u 95 % 

oborů gymnázií a 75 % odbor-

ných maturitních oborů ucha-

zeči budou potýkat s přijímací 

zkouškou,“ vyčísluje Jiří Vojtěch 

z Národního ústavu pro vzdělá-

vání.

Přihlášky na nových 
formulářích

V prvním kole přijímacího řízení 

je možné podat maximálně dvě 

přihlášky. Formuláře dostanou 

žáci ve škole nebo si je mohou 

stáhnout na webových strán-

kách ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy. 

Obě vyhotovení musí vlastno-

ručně podepsat žák i jeden z ro-

dičů. Na druhou stranu formulá-

ře mu základní škola potvrdí výpis 

známek z vysvědčení. Jinou mož-

ností je přiložit ověřené kopie vy-

svědčení. Vyplněnou přihlášku je 

třeba poslat doporučenou poštou 

nebo doručit osobně (s potvrzením 

o převzetí) s požadovanými dokla-

dy řediteli vybrané střední školy.

Pro obory v denní formě 

vzdělávání má přihláška růžový 

podtisk. Pro jiné obory jsou při-

hlášky zelené, pro obory s ta-

lentovou zkouškou má formulář 

modrou barvu a pro nástavbo-

vé obory je hnědý. V prvním kole 

přijímacího řízení by měl žák 

do přihlášky napsat obě školy 

(nebo oba obory) v libovolném 

pořadí. Pokud si vybere jen jed-

nu, druhou kolonku v přihlášce 

nevyplňuje.

Jednotné testy stačí 
psát jednou

Na mnoha středních školách bu-

dou mít přijímačky formu jednot-

ných písemných testů. Zkouš-

ka se bude skládat ze dvou testů 

z učiva základní školy, a to z čes-

kého jazyka a literatury a mate-

matiky. Jejich ukázky jsou k dispo-

zici na stránkách www.cermat.cz. 

V těchto ilustrativních testech si 

může každý žák od února prově-

řit své znalosti.

Novinkou je, že pokud žák na-

píše v termínu zkoušky jednot-

ný test na jedné škole, nemusí 

už dělat písemné přijímačky na 

druhé vybrané škole – pokud je 

i ta zapojena do jednotného tes-

tování.

Jednotný termín testů ve 4le-

tých oborech gymnázií a střed-

ních odborných škol je letos 

15. dubna. Ostatní obory, které 

se ověřování neúčastní, budou 

mít termíny prvního kola přijí-

macího řízení od 22. do 30. dub-

na. Náhradní termín zkoušky, 

např. v případě onemocnění, 

je letos také jednotný: 14. květ-

na. Je umožněn tehdy, je-li pí-

semná omluva pro vážné důvo-

dy podána nejpozději do 3 dnů 

po zkoušce a je ředitelem ško-

ly uznána. 

„Pokud se přihlásíte do oborů 

dvou škol přihlášených do ově-

řování nové, jednotné formy při-

jímací zkoušky, výsledky zašle 

centrum nejen řediteli školy, ve 

které uchazeč zkoušku absolvo-

val, ale automaticky i druhé ško-

le uvedené v přihlášce,“ vysvět-

luje Ivana Eliášková z Centra 

kariérového poradenství. Hlásí-li 

se však deváťák na školu, kte-

rá jednotné testy nezadává (je 

jich asi polovina ze všech střed-

ních odborných škol a gymná-

zií), musí splnit její požadavky.

Informace nepůjdou 
poštou

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí už 

neobdrží uchazeč písemně jako 

dříve. Seznam přijatých uchazečů 

(ne jmenovitě, ale pod přiděleným 

registračním číslem), jejich pořadí 

podle výsledků hodnocení a také 

všechna hodnoticí kritéria budou 

do tří pracovních dnů po zkouš-

kách zveřejněny na přístupném 

místě ve škole a na školním webu 

po dobu alespoň 15 dnů. Nejpoz-

ději do 10 pracovních dnů ode 

dne zveřejnění seznamu přijatých 

musí přijatý žák potvrdit svůj zá-

jem o studium odevzdáním zápi-

sového lístku, který si vyzvedne 

na své základní škole (nebo je ke 

stažení z www.msmt.cz), řediteli 

střední školy.
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Děkujeme všem partnerům za spolupráci v roce 2014, přejeme hodně 
úspěchů v novém roce a těšíme se na spolupráci v roce 2015.
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Biskupský dvůr, Muzejní 1,
Brno 
www.mzm.cz

Mendelianum
otevřeno

Návštěvnické centrum 
pro popularizaci vědy  
a výzkumu v oblasti 
aktuální molekulární 
biologie, genetiky  
a její historie

atraktivní svět genetiky

Moravské zemské muzeum, www.mzm.cz, tel.: 533 435 220

Otevírací doba út: 9:00–15:00 h, st–pá: 

9:00–17:00 h, so, ne: 13:00–18:00 h, 

svátky (pouze ty, které připadnou na 

út–ne): 13:00–18:00 h, po: zavřeno.

DIETRICHSTEINSKÝ
PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280 

Stálé expozice:

Zaniklý život na Moravě, Pravěk 

Moravy, Velká Morava, Morava ve 

středověku, Svět nerostů, Památ-

ník prof. Karla Absolona

Výstavy:

Boskovický poklad – Nález mincí 

z období třicetileté války do 15. 2.

Pavel Haas – Janáčkův nejnada-

nější žák do 1. 3.

Pestrobarevný svět křemenných 

hmot kolem nás 22. 1. 2014 – 2016

Přednášky:

Houby Národní přírodní rezerva-

ce Boubínský prales (Mgr. Jan 

Holec, Dr.) 20. 1.

Český voják na křižovatkách 1. svě-

tové války (Jindřich Marek) 27. 1.

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361. 

Otevírací doba út: 9:00–15:00 h, st: 

9:00–19:00 h, čt–pá: 9:00–17:00 h, 

so, ne: 13:00–18:00 h, svátky (pou-

ze ty, které připadnou na út–ne): 

13:00–18:00 h, po: zavřeno.

Výstavy:

Velká Morava a počátky 

křesťanství do 28. 2.

Vulkány – tepny Země do 20. 9.

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760. 

Otevírací doba: út–pá: 9:00–18:00 h, 

so, ne: 10:00–18:00 h, svátky (pou-

ze ty, které připadnou na út–ne) 

10:00–18:00 h, po: zavřeno.

Stálé expozice:

Morava lovců a sběračů, Nejstar-

ší umění Evropy, Paleolitické tech-

nologie, Genetika ve vývoji člově-

ka, Příběh lidského rodu, Primáti 

naše rodina

Dlouhodobá výstava:

Zdeněk Burian: Viděl světy dávno 

minulé… do 9. 8.

Výstava:

Mykény a střední Evropa do 16. 8.

PAMÁTNÍK
LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 515 919 808

Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka – základní 

informace o životě skladatele a jeho 

nejznámějších dílech. Janáčkův do-

mek s původní dispozicí vnitřního 

prostoru – Janáčkova pracovna.

Výstava: Pavel Haas – Janáčkův 

nejnadanější žák do 1. 3.

BISKUPSKÝ
DVŮR

Muzejní ulice 1, Brno (vstup ze Zel-

ného trhu a Kapucínského nám.), 

tel.: 533 435 282.

Vstupenky do Biskupského dvo-

ra jsou v prodeji v Dietrichstein-

ském paláci.

Stálé expozice:

Fauna Moravy, Akvárium sladko-

vodních ryb

Výstavy:

Neuč orla létat – Peter Scherhau-

fer v Divadle (Husa) na provázku

 do 1. 2. 2015

Pavel Haas – Janáčkův nejnada-

nější žák do 1. 3. 2015 

Houbařská poradna

Otevírací doba: po 9:00–12:00 h 

a 13:00–18:00 h, út 9:00–12:00 h 

a 13:00–16:00 h. Modely hub J. Ru-

líška s houbařskou poradnou.

MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelné-

ho trhu a Kapucínského nám.), 

tel.: 549 211 703, www.mendelia-

num.cz, www.mzm.cz.

CENTRUM KULTURNÍCH
DĚJIN 20. STOLETÍ

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422

Dlouhodobá výstava:

Corpus litterarum. Stopy písemnic-

tví nejen v moravských dějinách.

14. 1. v 19:30, Besední dům

JAZZ & WORLD MUSIC

One man show bez hranic

Sylvain Luc (Francie) kytara

15. 1. a 16. 1. v 19:30, Janáčkovo 

divadlo

CÍSAŘSKÝ KONCERT

Dimitri Mitropoulos – Tafi (Pohřeb)

Ludwig van Beethoven – Klavírní 

koncert č. 5 Es dur „Císařský“

Edward Elgar – Enigma, variace na 

vlastní téma 

George Emmanuel Lazaridis – klavír

Filharmonie Brno – dirigent Micha-

lis Economou

17. 1. v 10:30, Besední dům

CHCI BÝT SKLADATELEM

Zdeněk Král – skladatel, klavír

Ondřej Havlík – herec, beatbox

Rudolf Chudoba – scénář a režie

Filharmonie Brno – dirigent Pa-

vel Šnajdr

24. 1. v 19:00, Besední dům

20. reprezentační ples Filharmo-

nie Brno

Slavnostní zahájení řídí Leoš Svá-

rovský, k tanci i poslechu hrají or-

chestr filharmonie, Salonní or-

chestr Brno, Jazz Archiv a Cim-

bal Classic. 

Slovem provází Martin Sláma, člen 

činohry ND Brno.

Pořádá ZO Unie orchestrálních hu-

debníků ve spolupráci s vedením 

Filharmonie Brno.

29. 1. a 30. 1. v 19:30, Besední dům

ČTYŘI STOLETÍ

Franz Schubert – Rosamunda, pře-

dehra

Gija Kančeli – Valse Boston pro 

klavír a smyčce

Valentin Silvestrov – Věstnik 

(Zvěstovatel) pro smyčce a klavír

Petr Iljič Čajkovskij – Suita č. 4 

G dur „Mozartiana“

Daniel Wiesner – klavír

Filharmonie Brno – dirigent Ond-

řej Vrabec

31. 1. v 17:00, Besední dům

KONCERT PRO NASTÁVAJÍCÍ RO-

DIČE – MOZARTŮV EFEKT

Wolfgang Amadeus Mozart – Fi-

garova svatba, předehra k ope-

ře; Klarinetový koncert A dur (Ada-

gio); Symfonie č. 41 C dur „Jupi-

ter“ (Allegro vivace)

Antonio Vivaldi – Čtvero ročních 

dob op. 8 č. 1 „Jaro“; Koncert pro 

harfu D dur

Alessandro Marcello – Hobojový 

koncert d moll (Adagio)

slovem provází Marina Stejska-

lová

Emil Drápela – klarinet

Jan Rybka – housle

Ivana Dohnalová – harfa

Marcela Mrázová – hoboj

Filharmonie Brno – dirigent Zde-

něk Nádeníček

Filharmonie Brno, www.filharmonie-brno.cz, tel.: 539 092 801
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JANÁČKOVO DIVADLO

10. 1. 17.00 TURANDOT, opera

11. 1. 13.30 SNĚHURKA A SEDM 

TRPASLÍKŮ, balet

11. 1. 17.00 SNĚHURKA A SEDM 

TRPASLÍKŮ, balet

14. 1. 18.00 NABUCCO, opera

17. 1. 17.00 POLSKÁ KREV, opereta 

18. 1. 17.00 SICILSKÉ NEŠPORY, 

opera

22. 1. 19.00 LABUTÍ JEZERO, ba-

let

23. 1. 19.00 AIDA, opera

24. 1. 15.00 WORKSHOP K OPEŘE 

ČAROKRAJ, Rodinná 

expedice do světa ta-

jemných bytostí

30. 1. 19.00 RUSALKA, opera

31. 1. 14.00 LABUTÍ JEZERO, ba-

let

31. 1. 19.00 LABUTÍ JEZERO, ba-

let 

MAHENOVO DIVADLO

10. 1. 19.00 ANNA KARENINA, 

balet

11. 1. 19.00 MANDRAGORA, čino-

hra

13. 1. 19.00 BŮH MASAKRU, či-

nohra 

14. 1. 19.00 LYSISTRATA, činohra 

15. 1. 17.00 LAKOMEC, činohra 

16. 1. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, čino-

hra 

17. 1. 19.00 KRÁL OIDIPÚS, čino-

hra

18. 1. 18.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ, 

činohra

20. 1. 19.00 HOSTINA DRAVCŮ, 

činohra

21. 1. 10.00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra 

22. 1. 19.00 A pak už tam nezbyl 

ani jeden aneb DESET 

MALÝCH ČERNOUŠ-

KŮ, činohra

23. 1. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ, čino-

hra 

27. 1. 19.00 EDITH, VRABČÁK 

Z PŘEDMĚSTÍ, balet

28. 1. 19.00 ROMEO A JULIE, či-

nohra 

29. 1. 10.00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra 

30. 1. 19.00 OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY, činohra 

31. 1. 17.00 OSTROV POKLADŮ, 

činohra 

DIVADLO REDUTA

11. 1. 19.00 ĎÁBLICE, činohra

12. 1. 18.00 NA TÝ LOUCE ZELE-

NÝ, opereta 

13. 1. 18.00 JAK CHUTNÁ MOC, 

činohra

15. 1. 18.00 CHOREOGRAFICKÝ 

ATELIÉR, balet

16. 1. 10.30 CHOREOGRAFICKÝ 

ATELIÉR, balet

17. 1. 18.45 VESELÁ VDOVA, opera

18. 1. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

18. 1. 14.00 LISTOVÁNÍ Lukáše 

Hejlíka 

18. 1. 19.00 LOUPEŽNÍCI, činohra

19. 1. 18.00 NA TÝ LOUCE ZELE-

NÝ, opereta 

20. 1. 19.00 VALMONT, činohra

21. 1. 19.00 KABARET KAFKA, či-

nohra

23. 1. 09.00 CO ANI LIŠKA NETU-

ŠILA, vzdělávací po-

řad pro děti 

23. 1. 10.30 CO ANI LIŠKA NETU-

ŠILA, vzdělávací po-

řad pro děti 

24. 1. 19.00 LOUPEŽNÍCI, činohra

25. 1. 16.30 LISTOVÁNÍ Lukáše 

Hejlíka 

26. 1. 19.00 IMPROVOZOVNA, či-

nohra

27. 1. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI, 

činohra

29. 1. 19.00 ALŽBĚTA A SALOME-

NA, činohra

31. 1. 18.45 HOFFMANNOVY PO-

VÍDKY, opera 

MALÁ SCÉNA
MAHENOVA DIVADLA

11. 1. 10.00 ZLATOVLÁSKA, činohra

17. 1. 10.00 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH MI-

MINA S VELKOU 

HLAVOU, činohra
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Na koho to slovo padne: sedm hráčů o holý život.

Vahé Katcha, Julien Sibre
režie: Ivan Krejčí

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz, tel.: 542 158 120
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KULTURA

 Do nitra vulkánů. Římský bůh 

ohně Vulkán byl nebeským ková-

řem, který v dílně v jícnu sopky ko-

val zbroj a zbraně pro boha války 

Marta. Vulkánovy „dílny“ čili sop-

ky chrlící oheň a lávu poutavě před-

stavuje nová výstava Moravského 

zemského muzea v Paláci šlechti-

čen v Kobližné 1. Vulkanismus je 

tu představen jako obrovská zem-

ská síla, která byla příčinou mno-

hých vymírání na Zemi, ale zároveň 

jí vděčíme za zemskou atmosféru, 

ložiska kovových rud a dalších su-

rovin i za slanost oceánů. K vidění 

jsou ukázky sopečných hornin včet-

ně drahokamů, nevyčíslitelnou his-

torickou hodnotu má i nejstarší ev-

ropská fosilie savce, tzv. hlodavec 

z Valče, který byl nalezen koncem 

17. století na úpatí Doupovských 

hor. Kromě exponátů, obrazových 

map a záběrů erupcí vulkánů z ce-

lého světa návštěvníky čeká i ze-

mětřesná deska, na níž mohou „na 

vlastní nohy“ pocítit pohyby zem-

ské kůry. Výstava končí v září.

 Jak „číst“ Richarda Wagnera. 

Sdružení Richarda Wagnera v Brně 

připravilo pro milovníky díla ně-

meckého skladatele období ro-

mantismu cyklus přednášek s DVD 

projekcí inscenací jeho oper. Na 

programu jsou interpretace oper 

skrze různé inscenační a výklado-

vé postupy, symboliku a mytologii. 

Cyklus začal už loni, letos pokračuje 

přednáškami 12. ledna (Siegfried), 

9. února (Soumrak bohů), 9. břez-

na (Tristan a Isolda), 13. dubna (Mi-

stři pěvci norimberští) a zakončí jej 

11. května projekce Parsifala. Před-

nášky se konají od 18 hodin v pro-

storách YMCA v Kounicově 3.

 Dívat se a tvořit. Richard Adam 

Gallery v sousedství Vaňkovky do 

25. ledna hostí tři výstavy – obra-

zy Jakuba Špaňhela a díla Vladi-

mírů Houdka a Skrepla. 21. ledna 

v 18 hodin je připravena komen-

tovaná prohlídka expozic za účas-

ti prvních dvou zmíněných uměl-

ců. Kromě výstav galerie nabízí i do-

provodné programy pro veřejnost 

a školy. Dětem jsou určeny např. mi-

niateliéry (14. ledna se budou tvořit 

tiskátka z brambor, 21. ledna budou 

děti pracovat s barevnými těstíčky 

a 28. ledna se ve výtvarný materiál 

promění krabice od mléka. Začátek 

vždy v 10 hodin), dospělí se mohou 

zúčastnit třeba kurzu VyTvoř, během 

něhož se zábavnou formou sezná-

mí se současným uměním, přede-

vším s autory vystavujícími v gale-

rii a dalšími významnými osobnost-

mi, které budou inspirací pro vlastní 

tvorbu a kreativní experimenty při-

hlášených účastníků. A 14. ledna je 

v RAG v plánu workshop o kolážo-

vání a 19. ledna workshop tvůrčího 

psaní v prostředí galerie inspirova-

ný výstavou Jakuba Špaňhela (oba 

začínají v 18 hodin).

 Vzpomínka na generála Lužu. 

Armádní generál Vojtěch Boris 

Luža velel od roku 1937 z Brna celé 

Moravě. Jeho působiště bylo v ny-

nější budově Univerzity obrany 

a připomíná ho pamětní deska. Pro 

funkci zemského vojenského velite-

le Moravy si ho osobně vybral pre-

zident Edvard Beneš a při mobiliza-

ci v září 1938 velel II. Čsl. armádě, 

která měla bránit hranici na sever-

ní Moravě. Po okupaci se zapojil do 

odboje a umírá při přestřelce s pro-

tektorátními četníky v roce 1944 

jako jediný český generál se zbra-

ní v ruce. Lužu připomíná výstava 

v budově Univerzity obrany v Kou-

nicově 65, připravená uherskobrod-

skou Nadací Bratří Lužů. Od 12. led-

na do 6. února jsou tam k vidění 

panely a předměty, zapůjčené Vo-

jenským historickým ústavem Pra-

ha, např. Lužův studentský index, 

dekret k válečnému kříži, generálo-

va blůza z 30. let, šavle pro důstoj-

níky armády či soubor 35 Lužových 

vyznamenání. 

STŘÍPKY

DIVADELNÍ PREMIÉRY – LEDEN

Alexandra Bauerová, 
Jaro Viňarský, Anna 
Krutová: Die young!
Premiéra 23. 1. 2015 

v 19.30 hod., HaDivadlo

Je lepší shořet než vyhasnout? 

A věříš v život po třicítce? Kolek-

tivní multižánrový projekt k poctě 

(ne)smrtelných rockových legend 

Clubu 27, který spojil generačně 

spřízněné mladé divadelníky, sce-

náristy, filmaře a hudebníky. „Naše 

potřeba útěchy je neukojitelná. 

Věčnost není kategorií času, nýbrž 

intenzity prožitku, proto je jedno, 

jestli uzřím krásu na vteřinu nebo 

na sto let.“ Come as you are...

Martin Lingnau, Jurrian 
van Dongen, Koen van 
Dijk: Let snů LILI
Premiéra 24. 1. 2015 

v 19.00 hod., Městské divadlo 

Brno – Hudební scéna

Příběh vypráví o třináctileté hol-

čičce Lili, která hledá své místo ve 

světě. S rodiči se neustále doha-

duje o tom, co by měla a dělat, a i 

rodiče se spolu často hádají a vy-

tvářejí tak kolem sebe nepříjem-

nou atmosféru. Dosud bylo pro Lili 

velkou radostí vyrábět s babičkou 

Knihu elfů, malovat do ní obrázky 

a vymýšlet příběhy. Kamarádi se 

jí ale posmívají, že už je na takové 

fantazírování velká. Když se tedy 

Lili na začátku příběhu znovu oci-

tá u babičky, odmítá již poslouchat 

její vyprávění o Elfí říši. Jakmile ov-

šem Lili usne, začnou se dít podiv-

né věci. Z Elfí říše přilétá Aloë, elf 

světluška, která hledá svoji ztrace-

nou sestřičku Amyru. Ukazuje se 

také, že král elfů Oberon má velké 

starosti, neboť dosud mírumilov-

ný trollí národ se pod vedením ur-

putného Fůriuse snaží elfy vystrna-

dit z jejich území. Elfové přicházejí 

o svou magickou sílu, která dokáže 

svět harmonizovat, neboť lidé na 

ně přestávají věřit. Lili se tedy s ba-

bičkou vydává na cestu, na které je 

čeká dobrodružný pokus o záchra-

nu Elfí říše. (java)

Mají Noc na to, aby zaujali
V

šechno se stane dneska 
v noci…, zpívá se ve filmu 
Nuda v Brně. Filmová noc 

nakonec vůbec nebyla nudná, 
byla spíše dramatická a drama-
tická by měla být 1. února i noc 
v Divadle Reduta na Zelném trhu, 
neboť bude patřit českým a slo-
venským dramatikům.

Noc autorů jako završení anonymní sou-
těže o nejlepší původní českou a sloven-
skou divadelní hru v rámci Cen Alfréda 
Radoka za rok 2013 pořádají Nadač-
ní fond Cen Alfréda Radoka a agentura 
Aura-Pont a jedná se už o jubilejní, pátý 
ročník této akce.

Poprvé se však odehrává nejen na 
dvou jevištích, ale i ve dvou městech – 
premiéra se uskutečnila loni v listopadu 
v pražském Divadle v Dlouhé, na reprí-
zu se nyní mohou těšit brněnští diváci. 

„Hrát budeme stejný program, jed-
notlivé kusy budou možná jen lehce scé-
nograficky pozměněny a přizpůsobeny 
prostoru v Redutě,“ upřesnil Jan Berná-
šek z činohry Národního divadla Brno.

Inscenovaná čtení finálových textů 
dramatické soutěže o Cenu Alfréda Ra-
doka v podobě „scénických črt, diva-
delních návnad a ochutnávek“ připravili 
režiséři Barbara Herzová a Braňo Ho-
liček společně s dramaturgyní Ilonou 
Smejkalovou.

Pestrý program v podání herců Diva-
dla v Dlouhé, Národního divadla Brno 
a jejich hostů rozhodně nedovolí nikomu 
usnout. Zatímco například autor vítězné 
hry Duchovní smrt v Benátkách tvořící 
pod pseudonymem S. d. Ch. vsadil na 
fantazii, jazykovou virtuozitu a překva-
pivé rozuzlení, provokativní Bratisla-

va v plameňoch Josefa Jenči slibuje spí-
še akci a Vítězslav Kudláč zase servíruje 
divákům poněkud dvojsmyslnou pikant-
ní hru Maso. Netradiční a zábavná pre-
zentace oceněných a finálových textů 
tak dává naději, že se s některými z nich 
publikum setká i v budoucnu. Program 
začíná v 19 hodin. Markéta Žáková

Plesat se bude všude. Na jazz i cimbálku
I když obliba tanečních soutěží v televi-
zi stále stoupá, na nezájem si nemohou 
stěžovat ani pořadatelé „živých“ plesů, 
kde si každý bez hodnocení přísné poro-
ty může vyzkoušet vlastní taneční kre-
ace. Letošní nabídka bude opět pestrá.

Již od roku 2002 startuje plesová se-
zóna v Brně Česko-rakouským plesem. 
Besední dům na Komenského náměstí 
bude 10. ledna hostit již jeho 14. ročník.

Hned o týden později zažije jihomo-
ravská metropole ve velkolepém a repre-
zentativním stylu Ples jako Brno. Ples 
se odehraje v prostorách Richard Adam 
Gallery (Ve Vaňkovce 2) a kromě jiných 
zde vystoupí například britská zpěvač-
ka Nicole Lawrencová a Big Band Feli-
xe Slováčka. Ples bude mít i charitativní 
část, během níž se budou dražit umělecká 
díla, datum 17. ledna si tak do diáře za-
psala již řada známých osobností.

Prostředí českých letců ze 30. a 40. let 
a swing či jazz bude dominovat Tma-
vomodrému plesu taktéž 17. ledna. Od 
19 hodin budou tyto skladby převládat 
v Kulturním centru Babylon na stadio-
nu v Kounicově 20.

Smím prosit, sousede?

Mezi oblíbené taneční zábavy patří 
také plesy městských částí. V bezpro-
střední blízkosti domova tak lidé oce-
ňují nejen dobrou zábavu, ale také pří-
ležitost pobesedovat se svými sousedy. 
23. ledna bude od 19.30 hodin hostit 
11. společenský ples MČ Slatina hotel 
Sluneční dvůr na Přemyslově náměs-
tí. K tanci a poslechu zahraje Tom Sa-
wyer Band a chybět nebude ani cim-
bálka. A 14. února od 19 hodin pořádá 
v hotelu Myslivna v Pisárkách svůj ples 
MČ Kohoutovice.

Netradiční průběh oproti jiným bude 
mít XV. ples mládeže, který pořádá 
Diecézní centrum mládeže Brno 23. led-
na od 20 hodin v sále Milosrdných bra-
tří na Vídeňské. Hudbě a tanci bude od 
19 hodin předcházet bohoslužba v koste-
le sv. Leopolda.

A 24. ledna se bude konat již 20. re-
prezentační ples Filharmonie Brno. Od 
19 hodin bude v Besedním domě k tanci 
a poslechu hrát orchestr filharmonie, Sa-
lonní orchestr Brno, ale i skupina Cim-
bal Classic.

Zelená barva bude jistě převládat 6. úno-
ra opět v hotelu Myslivna. Konat se tam 
bude ples Lesů města Brna s typickým 
zvěřinovým menu a mysliveckou tombo-
lou. Zcela jiný dress code ovšem ovládne 
7. února Kongresové centrum u výstaviště, 
kde se uskuteční 65. krojovaný ples Slovác-
kého krúžku v Brně. Soňa Haluzová

Velkomoravské dědictví na dosah

J
edinečnou příležitost pro-
hlédnout si meče velkomo-
ravských velmožů a zlaté ná-

ušnice jejich manželek, gombíky, 
přezky a množství dalších typic-
kých atributů významného obdo-
bí našich dějin mají návštěvníci 
Paláce šlechtičen v Kobližné 1.

Do konce února je tam otevřena repre-
zentativní výstava Velká Morava a po-
čátky křesťanství, kterou připravilo Mo-
ravské zemské muzeum ve spolupráci 
s institucemi několika zemí.

„Vystavujeme na 1200 předmětů na-
lezených v celém středoevropském pro-
storu a z 95 % jsou to originály,“ řekl 
spoluautor výstavy Pavel Kouřil. „Uká-
zat originály, z nichž část lidé uvidí vů-
bec poprvé, bylo smyslem výstavy stej-
ně jako předložit současný odborný 
pohled na fenomén Velké Moravy,“ do-
dává.

Návštěvníci si mohou prohlédnout je-
dinečné nálezové soubory velkomorav-
ských šperků, zbraní a vojenské výstroje 
či vzácné a skvěle řemeslně zpracované 
předměty z kostí, parohů či keramiky.

Je zde unikátní „poklad byzantského 
kupce“ ze Zemianského Vrbovku, nále-
zy z hrobu kněžny ze Želének i z vel-
komoravských center, stejně jako re-
konstrukce pohřbů zámožných osob. 
Poprvé se veřejnosti představuje soubor 
více než 80 železných předmětů z Kláš-
ťova a Pružiny.

„Některé exponáty spadají časově už 
do doby stěhování národů, do 4.–5. sto-
letí,“ upozornil spoluautor výstavy Lu-
děk Galuška. Expozice se věnuje i obdo-
bí Sámovy říše v 7. století a pokračuje 
do období, kdy Morava v 9. století zazá-
řila na scéně evropských dějin jako prv-
ní pevně zformovaný útvar Slovanů ve 
střední Evropě.

Představu o velkomoravských koste-
lích a dalších objektech návštěvník zís-
ká z věrně vytvořených modelů i di-
gitálních vizualizací, další obrázek 
poskytují videoprojekce s leteckými po-
hledy na lokality Pohansko, Mikulčice 
a další. Kateřina Šefčíková

  Foto: S. Doleželová

Víte, že…
Zvláštní sekci výstavy tvoří kre-

ativní dílna pro děti, v níž se do 

doby Velké Moravy hravou for-

mou přenesou malí i velcí: vyrazí 

si minci, zkusí mlít mouku na žer-

novu, tkát nebo se na chvíli stát 

archeologem.

  Scénické črty, divadelní návnady a ochutnávky se po pražské premiéře 

představí 1. února v brněnské Redutě. Foto: Divadlo v Dlouhé

Malé velké umění

  Návštěvníci Technického 
muzea v Brně na Purkyňově 105 

mohou až do 19. února obdivo-

vat unikátní výstavu mikrominia-

tur, nazvanou Umění mezi tluko-

ty srdce. Jde o výtvory tak malé, 

že nejdou zhlédnout pouhým 

okem, ale jen pomocí mikrosko-

pu či lupy. Autorem prací je Vla-

dimír Aniskin z Ruska.

Mikrominiaturní díla jsou vytvá-

řena ručně. Umělec se musí sou-

středit, aby se mu netřásly ruce 

– každý pohyb musí být prove-

den precizně a na jeden pokus. 

Jednou z komplikací je pulsování 

krve v prstech, které člověk běž-

ně ani nepostřehne. Umělec se 

tak musí naučit pracovat přesně 

mezi údery svého srdce, od če-

hož je odvozen i název výstavy.

Mezi exponáty je např. nejmenší 

sněhulák na světě, okovaná ble-

cha nebo karavana sedmi vel-

bloudů v uchu jehly. Některé 

předměty jsou tak malé, že byly 

vyhotoveny v řezu vlasů nebo 

v zrníčku máku, jako dvě konva-

linky na snímku. (mad), foto: TMB
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ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál

jedinečná 

ČESKÁ
VERZE

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK · i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ 
h. holišová · J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · O. LOuNOVÁ · h. křížková · p. kotvald · T. TRAPL · M. FORET · A DALŠÍ...

muzikálový hit v kONGRESOVÉm CENTRU PRAHA

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz DARK STYLEAgency

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

Do 31. 1. ke vstupenkámDÁREK ZDARMAUPOMÍNKOVÉ FOTOALBUM v ceně 100 Kč

Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015

10. 10. 2015 BRNO HALA RONDO, 15:00 a 20:00

Zdraví, štěstí a pohodu 
v novém roce 
přeje Český Domov15let na mediálním

 tr
h

u

2015

lepf
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Sportovcem roku je světový lezec Ondra
„Dokud budu hýbat rukama a nohama, 
budu lézt,“ říká sportovec města Brna 
roku 2014 Adam Ondra. Tento talen-
tovaný mladík již mnohokrát proká-
zal, že pověsti pavoučího muže není 
nic dlužen. Jako první lezec v histo-
rii dokázal získat v jednom roce hned 
dva tituly mistra světa ve dvou disci-
plínách, a to v boulderingu a v lezení 
na obtížnost.

„Vítězství Adama Ondry je největ-
ším překvapením ročníku,“ říká jeden 
z organizátorů ankety o nejlepší brněn-
ské sportovce roku Michal Kočař. „Ve 
svých 21 letech je opravdu světovou 
hvězdou první velikosti a jeho výkony 
jsou obdivuhodné.“

Druhé místo patří krasobruslaři Mi-
chalu Březinovi a bronz vybojoval stře-
lec Jiří Lipták. V kategorii Nejlepší 
sportovní kolektivy zvítězili hokejisté 
Komety Brno, kteří v minulém ročníku 
extraligy došli až do finále, kde bohu-
žel nestačili na zlínské Berany. Hoke-
jová Kometa má svého zástupce i v in-

dividuální části ankety – devátá příčka 
patří kapitánu Leoši Čermákovi.

Druhým nejúspěšnějším týmem je 
také Kometa, ale střelecká, jejímž re-
prezentantem je právě Jiří Lipták. Tře-
tí jsou baseballisté Draci Brno, kteří si 
(již tradičně) připsali vítězství v base-
ballové extralize.

Své hvězdy má 
i akademický sport

Uvedení do sportovní síně slávy ovládli 
cyklisté, olympionik Jiří Pecka a mnoho-

násobná medailistka z mistrovství světa 
Iva Stafová Zajíčková.

Sportovním objevem roku se stal se-
dmnáctiletý Jiří Janošek, taktéž cyklis-
ta, zaměřující se na sprint. 

„Letošní velká konkurence v ka-
tegorii sportovců do 20 let mi uděla-
la upřímnou radost,“ usmívá se Kočař. 
„Všichni sportovci na prvních třech 
místech – Jiří Janošek, kanoistka Mar-
tina Satková i výškařka Michaela Hru-
bá – jsou světovými hvězdami ve své 
kategorii a obrovským příslibem pro 
brněnský sport.“

Kromě vítězů této ankety bylo loni 
v prosinci na půdě Univerzity obrany 
vyhlášeno také 10 nejlepších akade-
mických sportovců Brna. Celkové ví-
tězství získal „domácí“ desátník Tomáš 
Martinka, který soutěží v jízdě na raf-
tu. Voda je mu více než koníčkem, se-
tkává se s ní i v práci – je totiž ženistou 
a jako takový je zvyklý obtížné vodní 
toky překonávat.

 Marek Dvořák

Azorovi není dobře. Zavolejte „rychlou“
M

ajitel nemocného psa vy-
točil nonstop tísňovou 
linku 778 011 112, zvířecí 

záchranka hned vyrazila na danou 
adresu, šetrně naložila trpícího 
psa do zvlášť uzpůsobené sanit-
ky a odvezla ho na kliniku malých 
zvířat v areálu brněnské veteriny. 
Po cestě zvracel, to se stává, zví-
řecí záchranáři jsou na to zvyk-
lí a připravení zvíře ošetřit, očistit 
a uklidnit. Pacienti bývají neklidní 
i agresivní, ale i s tím si zkušený 
personál sanitky umí poradit.

„Nejčastěji zachraňujeme psy, ale může 
to být i kočka nebo třeba had, zkrátka 
jakékoli chované zvíře,“ vysvětlil Pavel 
Čechovský, záchranář zvířat z týmu Pet 
& Horse Emergency. Proč je najednou 
řeč o koních? Před pěti lety totiž tato 
unikátní služba vznikla za účelem zá-
chrany a přepravy zraněných nebo ne-
mocných koní, ať už sportovních, či do-
mácích „hobby“ koní.

Tým vyjížděl ke koním spadlým do 
jímek, ke zraněným či týraným koním, 
ke zvířatům trpícím akutními kolikami 

a k dalším případům, třeba k odchytu 
zdivočelého stáda krav nebo loni v lis-
topadu v Králově Poli k volně pobíha-

jícímu „bizonovi“ – ve skutečnosti šlo 
o mládě skotského tura.

„Máme léta zkušeností s manipulací 
s velkými zvířaty,“ řekl Čechovský, „od 
nás se mohou hasiči učit. Umíme zvíře 
ohleduplně vyprostit z jámy, víme, jak na 
to, a máme k tomu vybavení a pomůcky. 
Tím naše práce nekončí. Pokud je třeba, 
transportujeme koně na koňskou kliniku, 
zafixovaného přesně v té poloze, jaká je 
žádoucí, aby si nezhoršil zranění nebo se 
zbytečně nevyčerpal,“ popsal Čechovský.

Zachraňují ve volném čase

Horse Emergency spolupracuje i s br-
něnskou zoologickou zahradou, napo-
sledy při transportu koní a velblouda. 
Od velkých zvířat rozšířili před půl ro-
kem svoji pozornost i na malá, převáž-
ně domácí zvířata a těm mohou – teď 
už pod značkou Pet Emergency – na-
bídnout veterinární ošetření i transport 
k akutnímu i plánovanému ošetření.

„Náš dispečink může kontaktovat ma-
jitel jakéhokoli zvířete se zdravotními 

potížemi, s otravou, po autonehodě nebo 
jiném zranění, anebo tehdy, pokud vlast-
ními silami nedokáže zvíře převézt k ve-
terináři,“ dodal záchranář.

Podobně jako běžná veterinární péče 
není Pet Emergency zdarma; spíš než 
o byznys tady ale jde o nadšení a dob-
rovolnictví. „Jsme nezisková organiza-
ce, navíc naši lidé tuhle práci dělají ve 
svém volném čase vedle svého zaměst-
nání,“ zdůraznil Čechovský. O své zku-
šenosti se záchranáři dělí na besedách 
pro školy i veřejnost a na konferencích 
s chovatelskou tematikou.

 Kateřina Šefčíková

Vyriony – 20. dívčí skautský oddíl YMCA

Y
MCA je křesťanská organi-
zace mladých lidí, která je 
dnes rozšířená po celém 

světě a s počtem téměř 27 milio-
nů členů je nejpočetnější dobro-
volnou organizací mládeže. 

Jedná se o sdružení necírkevní, které 
si jako motto zvolilo verš z evangelia 
sv. Jana „Aby všichni jedno byli“, což 
znamená, že členy YMCA mohou být 
všichni lidé bez ohledu na národnost, 
politickou příslušnost, sociální stav, 
náboženství či rasu, muži i ženy.

Dobrodružství, které má smysl

Hlavním posláním celosvětového hnutí 
skautingu je prostřednictvím her, zážit-
ků, dobrodružství a dalších aktivit pod-
porovat rozvoj osobnosti dětí a mla-
dých lidí. 

Skauting je vychovává, vede k sa-
mostatnosti a zodpovědnosti. Existuje 
několik skautských organizací, ke kte-
rým se hlásí jednotlivé oddíly. Oddíl 
Vyriony spadá pod YMCA T. S. (tábo-
ření a skauting). 

Kamarádky na celý život

Vyriony jsou jedním ze dvou YMCA 
dívčích skautských oddílů v Brně. 
Představujeme kolektiv téměř 50 holek 
ve věku od 6 do 25 let, které spojuje 
chuť trávit volný čas něčím smyslupl-
ným, poznávat nové kamarádky a zaží-
vat s nimi dobrodružství, na která by-
chom ve všedním světě nenarazily. 

Holky dělíme podle věku na světluš-
ky a skautky. Naše klubovna se nachází 
v těsné blízkosti Mendlova náměstí a kaž-
dý týden se zde scházíme na družinových 
schůzkách, kde pod vedením družino-
vých rádců hrajeme zábavné hry a věnu-
jeme se nejen skautským dovednostem.

Kromě toho dvakrát za měsíc spo-
lečně vyrážíme do přírody – na jedno-
denní či vícedenní výlety. Vždy je pro 
holky připraven pestrý program plný 
her. Během roku se také účastníme ně-
kolika závodů a soutěží, ve kterých se 
utkáváme i s některými dalšími oddíly 
a v nichž můžeme zužitkovat vše, čemu 
se v oddíle učíme.

Vrcholy celého roku jsou 
tábory. O jarních prázdni-
nách jezdíme běžkovat na 
hory a v létě pořádáme tá-
bor v jižních Čechách, na 
kterém jsme po dobu dvou 
až tří týdnů téměř odtrženy od civilizace, 
spíme v indiánských týpí, jezdíme na ko-
lech, chodíme na výlety, vaříme na ohni 
a hrajeme nejrůznější hry. Vždy nás po 
celou dobu provází dobrodružná táboro-
vá hra s nabitým programem.

Více informací o oddílu najdete na 
webu www.vyriony.org. 

 Kateřina Daňková
 20. dívčí skautský oddíl YMCA

SPORT, DĚTI A ZVÍŘÁTKA

DĚTI V AKCI

Víte, že...
Pet Emergency spolupracuje s re-

gionálními záchrannými stanice-

mi volně žijících zvířat. Jsou to Pta-

čí centrum ve Šlapanicích a zá-

chranné stanice v Zeleném Vendolí 

a v Němčicích nad Hanou. Více na-

jdete na webu www.zvirevnouzi.cz.

 Foto: Vyriony

 Foto: www.petemergency.cz

 Adam Ondra. Foto: Svíčková

Alex
Asi tři roky starý kastrovaný kocour. 

Potřebuje hodně kontaktu s lidmi. Je 

vhodný do bytu i na zahradu, kde si 

bude hledat zábavu.

Emča
Asi sedmiletá kastrovaná přítulná 

kočka. Do útulku se dostala nejspíš 

po úrazu, chybí jí prsty na pravé zad-

ní noze. Emči to ale vůbec nevadí, je 

velká průzkumnice. V bytě bude ur-

čitě spokojenější než na zahradě.

Frodo
Asi šestiletý kastrovaný kříženec. Rád 

se vydává na vlastní výlety, proto po-

třebuje zahradu s pevným plotem, 

kde bude moci běhat. Za dobrotu 

zvládne základní povely, jako je podá-

vání pacek. Hodí se spíše k dospělým.

Majda
Asi dvouletá fena. Má ráda noše-

ní v náruči, vodítko se jí moc ne-

zamlouvá. Je bázlivější před lidmi, 

které nezná, ale po čase umí být vel-

mi milá a přítulná. Nevadí jí přítom-

nost jiných psů.

Hledáme pánečka!
Útulek pro opuštěná zvířata, Palcary 1186/50, tel.: 541 420 111 (informace, spo-

jovatel), 541 420 120 (ambulance, příjem a výdej zvířat), internet: www.mpb.cz/

utulek-pro-zvirata. Otevírací doba: po–ne 10–17 hodin (kromě út: sanitární den)

Na Lesné budou závodit „tučňáčci“
 Tučňáci jsou ptá-

ci, kteří výborně pla-

vou. Pod vodou do-

sahují v nebezpečí 

rychlosti i více než 

20 km/h, člověka se 

zhruba osmi kilo-

metry v hodině tedy 

hravě strčí do kapsy. 

Symbolicky se při-

blížit tučňáčím vý-

konům se každý rok 

pokoušejí účastníci 

srovnávacích závo-

dů nejmladšího žac-

tva Brněnský tučňá-

ček, které pořádá Klub plaveckých sportů policie Kometa Brno.

Letošní ročník se odehraje 24. a 25. ledna v bazénu Tesly Brno na Hala-

sově náměstí na Lesné. Přihlásit se mohou žáci a žačky narození v roce 

2005 (kategorie C) a 2006 nebo 2007 (kategorie D), a to nejpozději do 

16. ledna. V sobotu závody startují ve 14 hodin, v neděli v 9 hodin. Prv-

ní tři závodníci každé disciplíny a kategorie obdrží diplomy a malé věc-

né ceny. Stanout na stupních vítězů ale nebude snadné – v disciplínách 

jednotlivců nastupuje většinou 60 až 90 „tučňáčků“ z Česka, Slovenska 

či Maďarska. (zug), foto: KPSP Kometa Brno
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S NÁMI 
OSLOVÍTE 

CELÉ BRNO!

PLÁNUJETE V BRNĚ REKLAMNÍ 
KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU 
BRNĚNSKÝ METROPOLITAN!

Pro informace o inzerci kontaktujte: 
Havla Mouku, tel.: 602 557 777, havel.mouka@ceskydomov.cz, Hanu Adamcovou, tel.: 776 797 904, hana.adamcova@ceskydomov.cz  
nebo Karla Marka, tel.: 606 740 730, karel.marek@ceskydomov.cz 

–  náklad 180 000 výtisků
–  distribuce zdarma do poštovních 

schránek
– další číslo vychází 

7. února

Vstupenky v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 

obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 

vč. všech poboček CK Čedok.  
www.hdk.cz

me

VETSÍ 
NEZ MALÉ 
MNOZSTVÍ LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVORÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE -  MUZIKÁL
Hlavní mediální partner

Děkuje fanouškům 
a partnerům klubu 
za podporu v roce 
2014

FC ZBROJOVKA BRNO
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